
Em outro local âesta folha. publica
ni:os à. ma.gnifica alocução do Santo Pa- . 
):Ire, infelizmente trunr.aé!a em alguns ' 
';:!e seus pontos essenciais J)Ol' defeito da 
transmissão te!egrafica, mas que, a des
peito disto. será lida. com imenso pro
veito pelos catolicos do Brasil. 

Muito pa11;icu!armen te .. chamamos à 
atenção para o acento de indesfai:çavcl 
a.flição, 4ue se nota n?..s palavras do Pai 
ccmum dos fieis. Vê-se clarameute que 
uma coroa de ~spinhos circunda o co-. 
ração do Sumo Pontífice. O Papa sofre 
intensamente: a decadencia moral do 

. mundo, o prolongamento' das hostilida
des. os problemas de post-guerra são 
por ele tratados com evangelico de, 
sasscmbro mas com uma tris~eza que se 
de1)~eende de cada Ul11l de suas pala
\Ta~. 

'-·•.. * *· 
Pa.zemos est;" observação com um in

tuitc, pratico .. Todos conl1ecemos a pa
rabola da. videira: quanto' mais unidos 
ao tronco, tanto' mais' fecundos os sú
mcntos. · Esta parabolit se aplica pro
priamente a Nosso .senhor Jesus Cristo, 
Cabeça do Corpo ,1'1istico que é a Igre
ja Catolica. l\Ia.s serviria tambem, cm 
certo sentido, pira e:--primir nossa união 
:w Papa. Com efeito, não ha outro mo
do de unfr-se a Crist9 Senhor Nosso: 
dG que Únindo-se , . fiel ao PaP.a- E por 
isto só· produz frutoc o fiel intimamen-
te unido à Santa Sé, · 

Se o Papa sofrê, devemos sofrer com 
ele, devemos lutar por ele. devemos orar 
por ele. No Umiar do ano .d, 1914, for~ 
memos a resolução de nos esmerarmos 
mais · do que nun<.a. na devoção filiá! e 
entusiastica ao Sumo Pontiiice, 

* * .· :j: 

* * * 
R€gistramos com suma satisfação ns 

pala\·ra.s do gaL Eisenhower, em que 

(Conclue na 2.ª pagina) 
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UEM DEFESA DA ACÃO CATOLICA" colocaram toda a sua fé na expa.nsão 
mundial da vida economica, acreditan
do que uma engrandecida organlzaçáo, 
cada vez mais perfeita. e cada vez mais 
refina.da, conseguiria. um progres.50 ini
magi11avel e inaudito para o bem-esta.r 
da humaniJade, os que difundem a Je
Jlcidade e o tem-estar por meio da 
clencia, poreP1, não pela ciencia ver
dadeira que é o reflexo da luz de Deus 
- e sim por wna ciencia sem Deus -
aqueles cuja aspiração na virla é traba
lhar, porem que. na luta para logra
rem es.se proposito puseram de lado as 
considerações rcligiost _; e não deram às 
suas existRncia·, a saude e .. orientação 
moral e esqueceram que Cristo, o Re
dentor da · humanidade, com sua graça 
penetradora, de,. e enob!'ece todo o 
trabalho honesto ..:.. seja elevado ou 
baixo, grande ou pequeno ou o agra
ctavel ou dific;1 ou o material· ou inte
lectual. Os que basearam sua esperan
ça no, ~os,, de µma vida mundana ex
clusiva para. eleij como o bem-estar n
sico, a opulencia e a saper-abundanc1a 
de comodidades ou a posse do podei- e 
a força. - todos eles vêem r~duzido a 
ruínas o edifício das crenças nas quais 
haviam posto sua fé e' seus ideais, des
prezando a unica verdade que ll1es te-, ·. 
ria dado um balsamo para suas almas 

cristãos fizeram concessões às doutl'lnas 
e ideias tantas vezes desaprovadas !)€la 
Igreja. Toda concessão do respeito hu
mano cm detrimento da fé, toda a pu
silanimidade na pratica ela vida cristã 
e na educação dos filhos de familia, to
do o p~cado oculto ou· aparente, tudo 
isso e tudo o que a isto se puder acres
centar contribue pa.ra o tumulto que 
atualmente transtorna o mundo, 

los insistentes e paternalmente invoca
mo,~ su& ajuda e sua · misericordia. Dl
rigim:,-nos aos sentimentos humanita
rlos e cristãos dos povos e NP.çôes que, 
até o 1:>oimei1to, a Providencia havia 
poupado ao sofrimento direto dos h0r
rores da g,!~rra e aqueLs que mesmo 
estando em guerra vivem em boas con
dições pa.ra qu concedam, mercê de 
seus amplos sentimentos de bondade, em 
meb deste tenivel conflito, ajuda aos 
que · carecem dds coisa... mais necessa
rías e elemcntare:;, Ao fazermos esta 
exortação temos a esperança ·de que o 
mesmo encontrará resposta total nos 

SEMINARIO · 00 ESPIRIIO SANTO · 
Recebemos do ilustre Sacerdote Je-

;:;uita, Pe. Antonio Fernandes: 
"Colegio Nóbrega, Recife, 20-XII-43 
Meu caro amig<. Dr. Plínio Corrêa 

Acabamos de ler o set1 precioso livro 
110 refeitorio quando chegou a sua ama
"\'el carta. 

A pro)Y)rção que dia a dia íamos ou
'' indo essa leitura de interesse palpi
tante, subia cada vei rnai., a nossa ad
miração. A sua exposição é clara: o es
tilo fluente, a doutrina solida e de uma 
ortodoxia rara em nossos dias. Os seus 
argumentos, inatacaveis, irrespondiveis. 
Outra qualidade muitc apreciavel e 

. tambem rara é o equi!ibri0. A virtude 
não está nos extremos, ln medio stat 
virtus. E a preciosa sentença da Filo
sofia escolastica. que os ingléses con
sideram ser de oiro (golden mean). 
Agradou-me muito a sua preo~upação 
em evitar o unilateralismo. e em mos
trar, por Isso, como Nosso sen11or pra
ticou a virtude da mansidão e ao mes
mos tempo a da fortaleza e enHgia com 
tal veemencia que n une a foi a tingida 
por qualquer escritor catoi,1co, acusado 
de violento e imprudente nos seus ata
ques aos adversarias da Igreja. 

Desde. l1á muito que eu tencionava es
crever contra a infiltraçaL, nos at·, 
raiais catollco,,, do ardil maçonico que 
consiste em a ,resent:ar ao mundo como 
verdadeiro um ca-tolicismc truncado, ca
tolicismo sentimental que c:anoniz~ so
mente a paciencia e Q amor ao sofri
mento e tem horror às ati~ud~s fortes, 
aos atos heroicos, à luta de peito -;. pei
to. Tudo isso com o fito dt cs il!imi-· 
gos de Deus monopolizarem em suas 
mãos os golpes de audacia. ·:. tez um 
trabalho con,;;leto: reuniu todos cs tex
tos do Antigo P. Novo Testamento sobre 
" assunto. 

.'\preciei imensamente o seu empenho 
em incukar ao;; leigo~ o respeito e sub
missão à hiérar,:;uia, M Papa, aos Bi.s
pos, aos Sacerdotes. 

A tramcrição ·~a integra da conde
-nação do "SU::m" fará gmndc bem aos 
noi;.sos catolicos. e:m uma palav··a ne
nh1J111 teologo .digno deste nome, dei
xará de reconhecer a pureza da sua 
doutrina. e opnrtunidade do seu livro, 
que será incMsperu;avel não somente às 

~ 

Associações da Ação Católica mas ainda 
a quaisquer outra.• Associações auxilla
rc.;, Tinhamos excelentes manuais ela 
Ação Catolka, mas em geral limitavam
se as atividades apostolicas em geral, à 
organisação. V, escre\eu uma nova es
pecie de manual orientando e premu
nindo-as contra os escolhos perigosos. 
Abençoado 'rabalho. O seu livro ficará 
marcado no movimento religioso dos 
uo,<;sos t€mpos. 

Por todos estes mot.ivos esse livro tem 
sido procurado com avide. extraordi
naria aqui, em .·ernambuco, e. pelo que 
suponJ10 e ouço dizer. tambem em ou
tros E.stados do Norte. A pequena re
messa que ch<.goc1, ap63 longos meses 
de viagem, swniu-se imedia.ti.mente. 
Tenho recebido pedidos de Sacerdotes 
e leigos, de joveu.s e moças. Não po
dendo eu sa.tisfa.?3r-lhe. vão passand'l 
o livro de mão em mão." 

* 
Do Revmo. Snr. Pe. Teódulo Asensio, 

da Ordem uos Eremit,zs de Santo Agos
tinho, recebem:ls tmm carto. em qué, de
pois de nos comunicar o trabalho que 
vem desenvolvendo em prol da difusão 
do LEGIONARIO na cidade de Minei
ros. em Goiás, exprime seu contenta
mento pela or1~'1tação desta• folha e 
p::lo livro· "Em defesa da. Ação Cato
lica ", concluindo-a com a.s segu'ntes pa
lavras: 

"Queiras aceitar os meus sinceros 
parabens peta otimo livro Em defesa da 
A, C- e pela valentia do LEGIONA
RIO". 

~- * * 
De uma cart~ do Revmo. Pc. Bolc,

Ja li Falarz, Assistente da Juventude Fe
minina Catollca da Arquidioce.~, de cu
ri'.iba., destacamos os seguintes te picos: 

"Primeirs.t :ente os meus sinceros pa
rabens pelo otimo livro sobre a Ação 
Cato!ica. O, meu.; aplausos e 9 meu ln
signific:1nte a!'QiO- Par,J,bens tambem 
r11a ol\lentação do LEGIONARIO que 
est{. fonnirlavei. Tenho feito mesmo 
r,ropa.ganda do seu jomaL Hoje vão al
gumas aS1;)naturas Quem· sabt irão mai.s. 
A pagina da Ação Cato:ica é muito 
oportuna e ajuda muito a nós ·outros. 
Boa é tamber,; e util a· cotação do;, fil- ' 
mes,," 

e uma conciencia serena e tranquila. 
Quando findar este lugar terrerw es

tá preparado no céu um ,lar eterno. Os 
que não têm nenhuma esperança, .. en
contram-se em frente de um abismo ter
rível. estão tateando na escur1dão, em 
LJUsca de um ponto de apóio '118,s sem 
encontrar sua alma Lnortal enquanto 
que vós, depoif dà morte, tendes a cer
teza do consolo divino que slgnlflca que 
a alma é Imortal. ; esta wna graça. su
blime e um privilegio inestimavel que 
devels ,10 Salvador.- Es.,;a graça exlgG 
um apostolacjo diario e constante para 
devolver a confiança pera!da e dar a 
salvação espirb1al aos que, como nau
fra'!"OS em meio de um oce11.no, estão por 
pere,;er, 

O ci..o1inho sei:;uido peb huntanidade 
na atual confusão de ideias foi um ca
minho sem l ~us e até contra Deus; 
[em Cristo, conua Çrlsto. Com estas pa
lavraa, não uos proµomos a ofender aos 
equi,·ocados. Estes são e continuam sen
do nossos irmãos. É bOm, cor.tudo 'que 

Quem tem direito de considerar-se 
livre ele culpa? 

Uma oração de ;ad~ um de nós ajlÍ
~rá. a salvar os nossos irmãos, de
volvendo a Deus o resps,ito que se lhe 
negou dur~nte• tantas anos. A traba
lhar, pois meus amados filhos, Cerrai 
vossas fileiras, wnservai vosso valor, não 
permanecei inativos em mEoio das rui
na.s. Uni vossos c~forços para a cons
trução de •1ma nova ordem social para 
Cristo. O espirib humano nada perdeu 
de sua força e de seu ,,oder para rege
nerar a lrnmanl~ade decadent€. Deus 
náo triunfou um dia sobre o paganis
mo? Por que não há de triunfai· no, 
vamente S0bre a vaidade e as ilusões 
que dominaram até a6ora na vida pu
blica e privada? Agora que os intelec
tuais estão procu.fando novos idea.fa po· 
líticos e sociais - privados, ,publicos e 
educacionais - para renovar os dese
jos de seus cora1;ões, demonstrar, cris-

. tãos, pela palavra, que o unlco Deus 
verd·acteiro é Aquele que enviou Jesus 
Cristo, O amor de Deus faz com que os 
corações humanos sejam delicadamen
te sensíveis as necessidades de nossos 
irmãoa, dispocitcs ao auxilio material e 
espiritual e a todos os sacrifícios · e co
mo ,al esse grande amor. deve renascer 
em to.do.~ os corações. Nosso coração· pa
ternal está aberto a todos, abre-se igual
mente par& todos os que desejem escu
tar nosso clamor de mcl'cê e de pala
vra..~ bondOS&S. Quantru, vezes repetimos 
com o coração destroçado o apelo do 
Mest.re Divino: •' Mlsereor super tur
batu" 1 

,t;nquanto olham9s as. regiõe.s nm,i.s 
deva.st .. das e desoladas pela guerra, po
dCU"OS agregar esta exclamação: "Têm 

li' forno". Com nossos meios limitados jp.
mals tivemos um momento para pr~
tar .auxlllo e se nos dil'lgiram pedidos, 
prlr,1el,ramente procedentes de. regiões 

a cristandade 1:ecJnheça qual,. é a sua_ .. 
•esponsabilidade nestas provas. Muitos 

distantes e, em seguida. de regiões ca
da, vez .. 01;i,ls, l)!Lx,i111as. !<"'rente .ª toda essa dor, fizemos :ao mundo cristão apc-

, corações dos fie' e de todos os que 
· mantêem vivo o espírito de humanida

d.e. -Entre os l101-rures da guerra se es
tão desenvolvendo, em forma cada vez 
mais clara, reconfortantes pensamen
tos e intenções;_ o desejo de que haja 
uma responsabilidade baseada na soli
dariedade e respeito · aos problemas de
rivados do empobrecimento geral que 
causou a guerra. A destruição pr,. va
cada por esta. exige in1perativamente 
que se empreenda a. reco,u;trnção em 
todas as regiões devastadas. 

Os horrores de um passado não mui
Lu d~tantc ~ Gonverte1 a11, pam ás men
tes iluminadas e independentes em um 
desafio que não podem passar por alto 
por motivos de sentido comum miv1 pe
los de considerações humanita.rias. Acre
dita-se que a restauração esp!litua) e 
material das Nações e dos povos é um 
todo organico em que nada sc1·ia mais 
desastroso que deixar vivos os focos de 
infecção · que po;leriam dar origem a 
um novo desastre. 

"Considera-.se que na nova ordem. de 
paz,: de direito e de trabalho não deve 
11aver pessoas às quais a justiça, a equi
dade e a ~abedor'~ não alcancem. se 
ai,slm fosse .correriam perigo a con,;J,;• 
tencia e a esta,,.lilidadé da nova orga
nização. FieJS à 1mparcialldadt- de nos
so cargo pastoral. expressamos o dese
jo de que no&cs queridos t'ilhos nada 
J1nit.a.m para consegu' _ o triunfo dos 
princ1pios . de justiça e da fraternidade 
em questõe~ tão' fundament.r..ls para o 
b2m-estar uas Nações. i,:; e:n verdade. 
essencii,,I. qu3 as mentes uos amigos sin-

. ceroo e sensatos da tlUmanidade com
preendam ~u~ uma _paz _qt1e conforme 
a dign!dàde n'wnan:i .e a coric!encla. 
cri.stã; não se pode impor duramente pe
la e.,paéla ·é ; slin · que deve ser' Q rruto 

Domingo p. p., no Seminario da 
Congrega~ão do Verbo Divino, rea
lizou-se uma sessão festiva em que 
foi desenvolvido um magnifico pro
grama comemorntivo do Santo Na
tal. 

Para esta solenidade foi convida
do o LEUIONARIO, que esteve pre
sente na pessoa de seu diretor e de 
rnrios redatores. 

Ttraascrevemos a seguir o progra
ma levado. a cabo. pelos Seminaris
tas do Seminario do ~~spirito San
to da Congrega,iío do Verbo Divino: 

NATAL BRASJ.LEIRO 1943 

Introdução: Canticos de Natal, 
piano. 

.1. 

I - O Na.ta.! liturgico 

Advento: !lo cate caeli, coro, can
to-chão; Oh, vinde enfim, coro, po~ 
pular 

Noite fcli!:: Os sinos de Natal, so
lo, Bali mann; Pucr natus est, coro, 

canto-chão; Verbum earo, coro. Pe, i 
Maurício. 

Canto comum: Noite feliz. 
II - Natai popular 
Presentes de Natal: Pela noite de 

Natal, coro, popular; O sapatinho 
vazio, poesia; Hei de dar, co1·0, po
pular; Oh, meu .Menino Jesus, poe
sia. 

Presepios: Eia meninos à porfia, 
coro, popular; O prese pio, poesia; 
Oh luz divina, coro, popu1ar; Quei
ma da lapfnha, poesia; Quem viclis~ 
tis, Pe. Maurício. 

Caoto comum: Que felizes • 

Cortejos de Natal: Entrai, entrai, 
pastorinhas, coro, popular; Cordão 
pastoril, melodrama:· 

Cantos: Marchamos para Belem; 
Foi nesta noite venturosa; De onile 
vem, Pastora'/; Pastorinhas do de
serto; Meus pães estão fresquinhos; 
~u sou a florista; Meus senhores; 
Oh de cana nobre gente. 

Final: Transeamus, coro e orques
tra, Sobnabel. 

Casa do Coração Eucaristico de Jesus 
A Casa do Coração . Eucarístico 

rle J csus. dirigida religiosamente pe
lo seu diretor espiritual, Revmo. 
Conego .\ntonio A ri d.e, tendo· a co• 
labora~ão eficiente da administra, 
~ão, nos enviou o seu rclàtorio 
anual, que consta do seguinte: 

Atos de piedade: Confissões, 742; 
comunhões, 985; l.a comunhão, 8; 
Horas de adoração na Igreja San, 
ta Efigenia (diurnas), 284; (notur-, 
nas). 1.410; na Matriz de São Ja
nuario, 4.980; ~lissas, :l(i5; '1'er<:os; 
3!l5; assistiram as aulas <le catecis
mo, 402. 

Assis~el!,Ciª ~oçial: Bpme!15, 4Q6; 

doentes em tratamento, 281; · Vi
la Mascote, 1; internados na Santa 
Cása, 18; cnrativos 840; o.reraçõe,:, 
8: iu.iet,!ões, 391; éônsultns medicas, 
240; remedios, 4H2; trabalhos den
tarios, 61. 

À Casa do· Coração Eucaristico 
de Jesus, destinada· aos homens po• 
bres, situada em São Paulo, na rua 
da Mo6ca, 1.416, cumpre muito bem 
o mais alto preceito catolico 
- a Caridade; ho íe tão duturpada 
por um insonso ~entimentn I i~n10 que 
a transforma num bumanita rismo es
teril ou numa filantropia vazia e 
sem sentidc. ·· 
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O !,EGIONARIO tem o max!mo 
· prazer · em receber visitas às ~a.la

ções . de sua 't:c .. ção · e oficinas mas 
wlie "que não .;ejam as mesmas feitas 
:iias 2.as, a.as e 4.ru; fe!J·as; por ex!
genéias do ,ervjço. · 

COMENTANDO. • • 
O. HINO RUSSO 

Noticias da· Russia informam que 
a Internacional, ,que até agora tinha 
sido O h.ino oficial do govérno S0· 

vietico, vai ser substituida por um 
hino nacional, que jâ fól encomenda, 
do a celebre compositor. Acentua-se, 
assim a nova orientação do comu· 
nismo. Depois da dissolução da 3.a 
Internacional, que, como todos sa
bem, era o organismo oficialmente 
encarregado de propagar e estabele, 
cer o comunismo em todas as par
tes do mundo, acaba-se coru a Inter
nacional, a musica subversiva, que 
fazia ferver as paixões esquerdistas, 
. abalando· as instituições e ensan
guentan(lo as ruas. 
· Os- extremos se tocam. O salto 
·que, à primeira vista, a Russla pa. 
rece ter dado violentamente, passa.n• 
do brusca e· inesperadamente do ill· 
ternacionalismo para o nac!onalislllo, 
não é tão grande assim. Muita gen
te houve .que, num abrir e fechar de 
·olhos, passou da extrema esquerda 
para a extrema direita, o que pro\'a 
que a distancia entre ambas não é 
muito consideravel, mesmo porque a 
terra é redonda; .e, como diz o velho 
adagio poi;>ulilr,. lima mão lava a ou
tra: a esquerda à direita, e a diiei, 
ta à esquerda, Ou se emporcalbn.m 
mutuamente, o que ta,mbem acontece, 

o fato é que tambein as extremas
direiUls são internacionais ao seu 
modo, Quem .não percebe a . intima 
folidariedade que úne .. os .varios go, 

-térbds .31azlstas; '_Paiiàtol,des ,e fas- . 
cistas, que se extendem por este 
mun'do a fora? Quem não vê que eles 
se entendem pelo men.or piscar de 
olhos? Quem jâ não advinhou a. rêde 
maravilhosa que os envolve, orien, 
tando os seus corlfeus? Quem jâ não 

· ouviu a orquestração wagneriana, 
que prepara em toda a parte a eclÕ· 
são. dos super-homens do· totalitarls· 
h10? 

E depois, os naclo!)alismos tota
litarlos costumam exactamente dis
solver o que ha de ma.is caracterls• 
tico em cada !)ação, ao mesmo tem
po em que todos · estes nacionalis• 
mos se assemell\am muito entre -si, 
preparando o caminho para os mais 
sur))reendantes acordos, por exemplo 
o el-xo ToquiO-Berllm. O nacforiallsmo 
totalitarlo toma pé no orgulho na.. 
c1ona1- exacerbado, e orlen ta esta 
energia ·para uma finalidade ·trans, 
naciônal. Assim, os possuídos da mis· 
fica· :total!taria acabam· amando mais 
seu Ideal politico do que a propr!a 
patría. Isto é provado abundante
mente pelos varias qulslings forne, 
cidos pela extrema-direita,· Desta for
ma; os governos totalitarios acaba· 
ram ~or. fonilar. um internacionalls• 
mo muito ma.is eficiente e ativo do. 
que a 3.a Internacional, um lnterna.
ci.oualismc vital, e não meramente 
decorativo, com·o o foi multas vezes 
a 3.a Internacional.· . 

A U.R.S.S. pa1•ece baver compre
endido esta verdade. Em vez de uma 
3.a Internacional barulhenta e nia. 
sllOrqueira, mas bem pouco eficiente, 
cm vez da Internacional cantada aos 

. berros em arruacas improficuas, 
unia rede de pequenos governos V!G· 
ceralmente soclaflstas Oll comunls· 
tas, espalhados pela Europa, e talvez· 
algures. · 

!. .. ~~~ ~E~ 3,fVISTA @ 5 D 
aquelé cal)o de guerra afirma tei!tual
mentc que "os franceses participarão 
certamente do .,.La.que contra a Europa 

li:: 

1 as em R...;_e_v_· _i s_t ª~' 
Plipio Corrêa de Oliveira 

RIO. Contra· este, nenhuma prudencia, nenhuma ~aridade, 
nenhuma moderação, 

# * * ·* 

.------------------------··---------..... -
H ARMO N•I UNS 

DAS MELHORES MARCAS 

,UNUA Tl::,'.\lOS GRAND~ l!:i:lTUQUB, 
JJESDE O POltTA'l'IL Cül\1 TRANS
l'USlTOit ATÉ AO H.ARMONJUl\1-

ólWÃO 
Sonoridade perfeita. . Grande resistencia. 

)·'eça111 informações e c,atálogos à 

a quaisquer pJanoi que os exclui,ssem 
seriam tolos e l'!dlculos ". · Excluir a 
França da ofensiva contra o nazismo 
seria. excluí-Ia do rol das naçõeS' vito
riosas. E. iiot · sua vez. uiua França tra
. tada mais· C{JffiO vencida . que c6r»O alia
dll., uma l''rança •eduzida ao rol de pe-

. qu1><1à potencia. signlncarla o rim da· 
.iltiluencia. latina e qaiçá da inflú~nclâ 
catcilica no oct.?nte. 

· Quando as ultimas badaladas de meia noite encerra
ram o ano de 1943, o LEGIONARIO com o coração .a 
transbordar de gratidão, .e ma' conte11do um suspiro de 
alivio, dava por encerrado, aos pés de Deus,. um d.os anos 
mais' tormentosos e ma:s fecu11dos de sua jã não tão c:ir, 
ta existencia. 

Do ponto de vista da politica inter11a, o dever dé 
todos os· verdadeiros patriotas COl'.lsistlu em 1943, t con-, 
s1stlrá até o final, em facilitar de todos os modos o apres• ,1 • ,. · 

'-C,·A. S A MA N d'N 
,, R.~ Bôa Vista, 162 - Caixa Postal, 568 
" .,. -=- •·1s Ã O P A U L O tamente dos recursos que devem ser mobilisados'Í.·comra,··· / 

),i;'n) süâ c~1·re~pon<lêrnjia cite ~te jornal. 

Jamais nos ,arta.remos de insistir so
bre este ponto. Corno .catolicos, como la
Línos1 'Consideramos a grahdezi. e gloria 
da. França ponto vital para todos os 
~vos latinos e eatolico.s. As palavras do 
Gal Eisenhower abrem a possibilidade 
de uma intimo .oop:rnção francesa com 
os aliados, e sign!fican um comprnm!s
so taclto v.::ra as negc.ciações de paz. 

· l,lm jornal é sdnpre uma grande familia, familia es• 
pirltual composta de quantos concorrem para formar seu 
pensàmento, definir sua orie,,tação, divulgar suas dou: 
trinas, e preparar suas sucessivas edições; N,es\a grande 

''familia, como ho campó de que nos fala o Evangelno, 
não falta o joio. Ao lado de; .amigo fervoroso, do co
operador decidiclo e franco das boas e das mãs horas, ha 
o ,leito.r oportunista, 0 que .aplaude por mera atitude, o 
que não ousa aplaudir nem crit'car, o que critica e não 
quer aplaudir. Para o jornalista catolico, são todos mem: 
bros da familia espiritual que é o jornal. Todos são alm:;is 
que Deus Nosso Senhor quiz que it1formasscmos, es· 
clarecessemos, visitassemos. Sons irQ1ãos, 'mãos irmãos, 
em qualquer hipotese são irmãos, Seus golpes podem fl, 

.-rir mais: mas quanto mais nos fazem sangrar, tanto 
mais e11tus1a:;ticamente por eles oferecemos 11ossos so• 

os 
1 ~~9;~,~~~~~~ ~o~~e~:~~

1
:ficientemente p~r~;=::tf ,;Z,,f · ~,,,v ,,, ' .,,, .. ,,,,,, 

f:nalldade, ilPPl1tando à opinião c;itollca perigosos ger-· · · ,__...,.._.;...,_.., .... -;,.-.,....--_.,......;.; ____________ , _____ -" 

mens. de desu·niãoquese procuraram, introduzir entre os . D A·- :C., U;L·r· lJ· R,·- A- ___ M .o D F. R NA' brasileiros, precisamente nesta quadra critica. . 
Prímei.raménte, a campanha do divorcio ensafou nova 

ofensiva. Com a resposta do Sr. Ministro da Justiça, que 

Poucas noticias .1os• poderi:;.n1 5er 
mais gratas. 

adiou à ,solução do problema para depois da guerra, a 
questão e11trou em estado de dórmlencia. O LEGIONARIO 
móstrou de todos os modos, quer o lnsuportavel atenta• 
do contra o Brasil catollco, que se contem no bojo da cam
panha divorcista, quer a inteira Inoportunidade do assun· 

Ili. Perfit do ·Homem Moderno 
(Cc-n·tinuação) 

·* .. 
Continua a mover-se. á!iás' de. inodo 

multo artific:.3.;, o mundo mussulma.no. 
Depois das ágitações dO· Líbano, . susci
tadas 51:lm nenhum motivo plat·:;ivel por 
ocrtas potencias. e especlalmen~ apoia
das pelo Egito, vem agora uma resolu
·çao da. Ltga Mw•sulmana com séâe na 
litdia, pedindo que à Libiâ e a Tripo
lltania, beri1 ""mo a Cirenalca. sejam 
co1\sideradas m1.çõe~ independente..s de
pois da guerrà 

to que at!rarla brasileiros contra briislléiros, em lrremê, 
dlav~I e perpetuo conflito de opinião. 

Em ~egundo lugar, uma campanha 11ão me11os detés· 
tavel, contra o .Clero estrangeiro, Preferimos, neste ponto, 
restrl11glr nossas vistas, e fechar os olhos a algumas d;is 
figuras que foram arrastadas a esta campanha. Não re
cuando, nem diante de calunias vagas e por isto mesmo 
l11capa.:es d.e ser demonstradas; nem d:ante d.e mentiras 
sensacion.ais estampadas nàs primeiras paginas ele certa 

. imprei:isa com o Intuito evidente de desprestigiar o Cléro, 

. D •• Aidario Erbert, O. S. B. 
frimentos, Nessa, hora de c·omogão e de ,espectativa, ·que 

· é o raiar de um ano novo, têm todos um lugar em nossas 
preces, em nosso afeto, em nosso reconhec·me'ntó ou em 
nosso perdão. E, as·sim, diante de todos como diante de. 

· irmãos, o LEC.IONAR:O fará o balancete espiritual e mQ·_ 
ral do ano que se findou.· 

O hoir.em mqderno não sacudiu ii.Ín~ 
da por· completo o . jugo. das leis . morais, 
,mas sem saLer, propria.mrllte, . o por• 

Não sabemo, qual' possa ou dewi · ser 

O resultado desse balancete, como ·dissemos não po,. 
derla deixar de ser este: um ato de comovida ,graticiáo 
à Providencia, e um suspiro de alivio! · · 

* * * 
Vamos, antes de tudo, aos grandes interesses tia 

Santa Igreja. O catol.ico deve ter uma· visão u11lversal. 
Interessa-o sobretudo O que pode afetar a gloria de De.us . 

essa ca'nipanha niaguou profundamente a alma sensivel 
do Brasil católico e destralu os esplrltos ·de seu objetivo 
essencial no momento pre~ente: a guerra. O LEGIONA· 
RIO esteve firme na estacada, contra esse.s manejos de .· 
nossos à.dversaflos. J 

• que de tal anacronismo. $ão diwrsas 
.as razões assinaladas. sendo comum, no 
.çntre.ta.nto. · a plena des·Jrlenta~f.o. a 
verdadeira inca,>acidade de · justificar o 
respeito todavia prestado a certas nor
mas éticas. Uns Jizení: "por hOnestl-
dado ", o que, '\ menos signifique mero 
convencionalismo, nada r.liz. Outros, ' 
mais pragmaticos. confessam candlda~. · a. situação de.'iSaS colonlas uma vez ter

minado o conflito. Oma. cvi.sa, entre
tanto. é iJ<JSit,!va: ~ Cristandade não po• 
de perder a. hegemof\ia que ex<2rce so
bre os palses gentios da Afrkia e da 
Asla.. Nas mãos desta ou daquela po
tencia euroi,eil . aquelas· naçoos devem 
continuar a sei tributari~· E a ·orien
tação geral que se 'd€preende do pedido 
formulado pela Liga Mussulmana rião 
pode merecer acolhida da . · parte dos 
organlsadores ;:to mundo de amanhã. 

* 
Informamos a nossos leitores que o 

magnifico trabalho que fn.serimos . em 
nossa 41tlma edição sob o titulo "co-
12.borarido com o mal". foi transc,-lto 
da revista "Vozes de Petropolis" e é 
de autoria. do distinto escritor e jorna
llstá catollco Mtsqulta Pimenrel. .cujo 
nome foi lnvo1untarii..~,1ente omitido. 

Auxllios aos Capelães Gatoiicos 
nos Estados Unidos 

* ·* * o, grandes problemas de que decorre a estruturação do 1943 foi um ano de luto para a Arquidiocese, que 
futuro, de que pende. a tremenda questão - será uma chorou com com011lda sa11dade o seu falecido Arcebispo. 
genuína .Cristandade, uni re1 110 de Cristo, 0 mundo ne Não é preciso dizer toda a intensidade da magua ·PU· 

amanhã? Ou será O reino do ·demonio? - esses grandes bllca, que fielmente se refletiu nos artigos, reportage:,s 
problemas se dic.dem na confusão dos campos de bata- e farto noticiaria que o L.EGION'ARIO publicou. Até hoie, 
lha e no misterio das chancelarlaa. Ciosos, antes de tudo quando i,e abre a cripta da Catedral, grupos de fieis se 
e acima de tudo, da !;alvação tias almas, ê para eles que postam em oração junto à sepultura de seu finado Pastor. 
convergiu de prefe,·encia, em 1943, nossa atenção, Rememora-se o passado, e nã.o o presei,te. O luto de São 

Não faltaram os conselheiros que nos disseram_ que Paulo por 1Dom José Gaspar não 0 ê passado:· é presente, e 
nos deveríamos ocupar ~xclusiva ou quasi exclusiva• não precls·a ser rememorado, . . , 
mente com questões rel:giosas "nossas",:_''braslleiras", Com ·ele, ao lado dele, pranteados coni as mesmas 
em 1ugar de tratar de temas estrangeiros. o que nos Jnte- lagrlmas e unidos na saud.ade do povo como foram unidos 
ressa não ê primordialmente O que nos diz: respeito a na vida e na morte, lembrarpo,nos de Monsenhor Alber, 
"nós": não pertencemos à. cldacle elo demonlo, edificada to Pequeno, e do Pe. Nelson Norberto de Souza Vieira. 
sobre O amor de si me.s1110 n.o dizer de sto. Agostinho,. · Um o mestre, outro o' dlsclpulo de Dom José. Deus os 
Tratamos antes de tudo das questões que são "de Jesus". tenhá' em··sua gloria. ' 
Essas ê que antes d.e tudo e acima de tudo são· " 11 ossas'\ São Paulo catolico ,tambem tomou comovido conhe-
Porque todos os catol:cos são de Jesus. Assim, a poli~ica cimento de' outra morte, a do Revmo. Pe. lrineu Cursi110 
internacional continuou a preocupar vivamente O L._EGJQ. de Moura. E, dias depois, a. do P.evmo. Pe. Eustachlo van 
NARIO ein 1943, L.ieshout, f'oram duas figuras que fizeram vibrar inten-

Fleis à nossa linha de conduta, contiiiuamos a pugnar sarnente a alma catollca de São Paulo, Morreram pouco 
dura.nte todo o ano findo, pela causa das "d:,n)_ocracias. a1,~es e pouco ,depois de Dom, José. Continuam a viver· 
Não que viasemos no. regime democratico llríl · bem em nas saudades do povo, Tambem ·to1 muito sentida a ·mor-
si, mas um. mal. muito menor do. que O totalitarismo naiii .te do: Revmo. Pe. Lindolfo Esteves, ocorrida em 1943. E 
fascista. que por mil modos· se queria alastr.ar peté\.,niun:' . esteirapldo registro funerario não seria completo. se não 
do. ~á multo antes,desta .ouerr~,,haviàmos as:;µ,ml~o:esta>. msnclotiassemos a tristeza ,profunda que .a morte de ·Ma-

D · ·· · t 1· atl.tud.e .. i.n, splr.ad. a eàsenci~I.mente no.s intere .. sscs. da.s.a.nta.'-.·. · · nuêl Lubambo· causou em todo o pais; a ag-e·11c1a not1c1o~a cá o H·a "'· , 
N. C. recebemos a noticia de que a .lgrc}a. A ·estas razõ.es,. çiutras se .v!eram sômar. 'J:;:in'.194á;\ . . . . .. * * * 

o .BrasH_ já est. ava .. alln .. h .. ado entre ··as ii. ações al. lad·as· M. ais·;, ·. . A~ ··'ª~. ·ó:d~ tantas .. trl.s .. te .. z. as, ,.'uma a !eg;l.a: o .,precn· Associa•ão de Auxilias aos Capelãe~ · · · · · · · .. · ,. · · • " e o s ~ u111i:i yez; ,o·s .lnléress~s da· Igreja e da. Patrla se: ~onfi.111· c~lmeht9. da vaga deixada pelo grande ardeal orn e-
distribuiu, em -um ano, ª Capernes diam nos· rotélros de nossa Historia. lnutil será ,ciizer o.·, .-.bsUão 'í.:~ine. A alta reputação de virtude, de operosidade, 
do exer<lit.o e de prisioneiros.,Ie guer- que de sàt.isfação este fato representou para nód. '.:' ·• .- · ··:·t1e '.ca·pacldade de governo do E>irri'o; '.sr. Dom Jamle ae 

ra, um total de Ul55 equipamento~ ~' .* * :t. EÍ.arfos ·Camara encheu de. contentamento a quantós se 
completos . para celebrar a Santa· · · · · · · ··· iritéiraram de sua noniéação.- Seus ~tos .no Rio de Janei-
Missa. Cada eqL1i pamento· custa NeSt e terreno ,da ·po'I lt!ca !llterriacional, 0 ano.d~ t 943, ' r~; '·prudentes, firmes, seri:,nos, _inspirac:Jós em ardente es-
. . deu lugi:r. a transforn~ações éonsideraveis. Prlmé'framen- .: P. i'rli'o. de.e f:é,· têm causa. élo g'eraJ. e re.speito~a satisfação, 

aproximadamente Cr.8 :3.000,00. fo~ te., 'êom . :unia· nftidez Já à'gora Irre'torquivel, .o e~µlilbrio .. : ·,, · 

mente: "por utmct .. de"; os cépticos d!· 
zem: "por educ?.ção, costume, heran
ça". Outros · ,,;Inda respondem direlt!· 
nho: "por religião". Esta ultima moti
vação porem. a unica verdadeira. só 
cabe rea.Jm •nte. onde ainda exi.ste fé 
simples ~ v(va. Mas esta fé' não existe 
geralmente. o respeito ,:iseudo-religioso 
que, talvez, em certos casós. ainda este
ja em função de rante .da moralidade 
d,1 Jmmem mod!'rno Intrinsecamente 
avesso às cousas trancendenta!s · é um 
respeito presta.tio a ,poderes secretos, nãó 
confe.si;ados ma.s como. que .mantidos em· 
reserva. para. serem tnvocados em tem
pos de ·angustia - se não adianta, · 
tambem não !la. de trazer prejulzo -
a.(im de concederem aux!lios palpa veis. 
Uma mOTalidade absoluta.. ancorada na 
.religião, Isto 0, na vontade revelada de 
Deus, não é entendida. A concie!lcia 
formada por uma· teleologia · mâteria
lista não é capaz de compreende-la. A 
fé em Deus, onde ainda existe .. só é do 
inteleto materialista e revela-se. neces
sariamente, tamhem ela materialista, 
um misto de medo e de esperanças. su, 
perstii:iosM. · 

· guro .. em ,nassa. mais ou menos com• 
pacta e em eontato. estrei.t-0 com os OU-! 

. tros. o falar ..irec!pitat!o ,e superfklal. 
altlsonante e apa!xonadv. acompanha.!. 
do de gestos cançatlvos ·em sua lnani• 
'dade. dá a impressão dé qm. serve muito 
mais a uma .iecessidade de, desafog() 
fátuo e à imposlçào do qu, à comuni• 
cação de ide!.,,.;. Este habitual desres• 
·peito .. ao ,carater quasl .sacra! 'da pala.-
vra destinada pela natureza a venc~L" 
os espaços. interpersonals, a tocar o es;. 
pirito dp i)rox.tp.o e suscitar-lhe a res~ 
posta. ao espirita de que é embaiY.atr!Z, 
é de enorme .npartancla. e de impôr• 
tancia delet<.!1·ia no estado adiantado da 
civilização moderna. Vem dai a opiniílÓ 
publica incrivehnente movei e, àa veZ€ll, 
violenta. Dai ~, preponderancia illsupor,, 
ta.ve! dos faladores e escrevedores. e a 
revoltan:.é prep ,tencla da. fr~e oca. 

.Ellmlnando dO quadro diu.. qualldades 
do llOmem moderno quê· se ttesprendeu 
da alma. para ganhar o ·mundo os tra
ços' prnprios duma inteletual!dade evo• 
lulda. temos o complexo lnteletual e 
r,fetivo do homem primitivo e da crian
ça que, amboo. vivem uma vida gover• 
ttada pelo desej é pelo receio e orienta
da. para. finalidades palpavels. Vida or
ganica, alimento e prnzer. e os meios 
para estes tres fins enchem o pensa.
mento e a vontade do primitivo, da. 
criança e do noderno sem alma . 

Com relaçãc à morte ; à vida de 
alem-tumulo manifesta-se outra sui:.
preendente semelhança de méntalldade 
entre o refinado h6me~.í civilizado. do 
secúb -.virité:'.é'. õ\;prJmitlvo: a incom-
preeru,ão da. morte, h1compreensão 
acompanhada pelo medo do· reclnto·'élcis 
mortos. Aci ln teleto materializado pa• 

,,rece !ncrlveJ abandonar de · vez > este • 
mundo dos· ·• alôres pálpa veis.'' , 
' 0 • prilultiVo COllSldera 6s. ntortós' eS• 
petros ~agabundos que Infestam o mun• 
do dos. vivos. f'rncura, pois, · lisonjeá-los 
e conciliar-se-lhes os' favo'res. Oferta
Íhes. alimento~. vestes e seleto,r objetos 
de. uso cotld!,ano. sacrifica-lhes, até, 
vidas humanui. d . t ·1 · l · d f · , . ·. ·· .. , ·. .. . . · .1 ... 1, ·d··. ·'LI' 

1 
.. , .·, su;a,; ,bcl11 Pastoral, ,publloada pelo · L.EGIONARIO em 

t•am 1s n 1uH os, no mesmo peno. 0, :das orças se deslocou 
0
par~ as potenq as a 1a ª~··,~ .J e-r,. ,·. ediçcã.o' extraordlnarla causou nôs --~sp:ritos ·tunda im. 

pela dita Associaçiío, 241 equipamen- .abando11ad9 pelo povo ·ltahat')o .que: sacudiu. o .Jll{fp,,fi.'.s, · . p';ess,ão .' · - ·· 
tos para ·Bençiio. · 84 eali.crs e pate- : cista, :Ma• só,.-Não 'se ,sal>e ~~é.,~uando Aura~!·s1:1i:i \JO!Jóil .. ; f · , ;; \ ,,• ..... ·· .. * * * . 
~:~· ~f~id;:.nt;;b:r.~~ll~~~tn:

1,i::~~=: \< .. :rt;:~,it!i~~~;i:4;r~~~:~;;;;;i;;~~-i·· . ' 1(;1~:?~~4Jo~ARIO •tr,a;o~. ~ste. i1~?i~"í15 ltma t~~e 
dos, 23:l albirn, 114 tal1(>1·naculos.·, v~ett1r1a,. !1a\pol1~iC/i' mtllidl_-\li',0 ~ürso:'#ollnrc:o :· ;, !11.1 ·,: .,'.·/:" .ll!Fi>~~~,fda ,t~mbem . e.a . ~.or dulol~S,li'la~ COl1?º .aço~s: 

projetou .uma· Juz .impiec!osa s.o.bre O re.aíme fii~ci,tl):,. ~et1so,: ~p1 ,,~. pu.HI lc,1.çao do. l 1yro; .. Em Def ~sa e.a . ~çao Ca,o 

Coagido, às veZ"J, por fatores lnid1m.~ . 
tif!caveis. a. reconhecer poderes divl~ 
no3, o homem moderno, escravo do µtl
litarismc, não· lhes percebe o · óaratei
tra1icendenta1 e a. absoluta. necess!dacie 
cntologica, ~onsiderando-os antes pro
tetores uteis c•,ja benevolencla convem 
conciliar. por meio de compromissos ·e 
atenções. A religião pratica é, por con
seguinte, estupidamente materlal!sada., 
tocanclo as raias da superstição e do. 
fetichismo. .E:m perfeita analogia ao que 
sa.à. acontecer eritre os homenJ, Deus .é 
considerado acessfveJ à lisonjas e su~ 
bornos. .II y a . des an;angemênts · aveç · 
l!Í'"élel:""-"~·c· · "°'' "'.";. ·· ?f: .. ··•--c·;··~,,-,-:,c -' 

Outro indicio da ausencia de tudo 
ciua é alma e esp:rito imortal. ·na men
talidade moderna., é o carater franca
mente utilitarista. dos ideais. ~e de 
ideais podem ser ta .. adós os ·conjuntos 
e.e qualidades conside1·adas dE>.seja ,,els 
para o progre~o comum. f;ão • ideais 
profissiona.is de feição puramente'· hu
m'a11a, que nad~ têm de trancendental, 
pl'odutos que são do intelet;,-esc.ravo 
das utilidades prOximas. É o governo 
circunspecto e justo. isto é, util; o cida
dão obediente e . ordato, isto é. uÍ!II; o 
operaria competentt ·e dedicado, i.sto é. 
utll; o !ndust:·!al. o comerciante, · o 
agricultor e criador nab,. e cheio de 
iniciativas. portantv atil. É quant0 bas0 

ta às veleicjades ele emb~leza.mento éti
co da vida. :icia.I. A fina .. flo.r do esplri• 
to ct·i.stão de comunld.:.cte: ·mlsericordio
sr. caridade. é dil·Jída. tàmbem ela, no 
se11tido duma. ,irtude lnevitavel de uti
l!dade publica: é organizada. coletlvada 
e. . . desalmad.,,. O que ainda na de 
outros velhos 'Jeais degenera da. mesma 
forma em uttl;dades esta.ndardisadas, ou 
é suportado, como se .iuporta o menor 
mal. ou uma convenlencla social, pois 
o homem moderno é civilizado e sabe 

o ,hOmem llDd"1'1K sem v1r1a esptri
tuàl da' à)ina, quando 'uã/ riéga'. pe
re1n:ptorlamente,, ,a vida . etérna,· :revela. 

,~-'m<lf>ll'\"'"'1ileô"°!P1~<>!le~"é;J.rnltrelllótcn• · 1 

ela pui'amente ,espiritual. como o ·prlmi~ 
lfvo. Sucumbe a!)s n,~smoi. . ·ç;o~1pleX!lS 
de mede e supei·sttc!oso .respeltf) ·ao. ·rl)l:-154 equipamentos de toalhas para : homens. e suas realizações;:,F;edun'dqu 1;,in uma cr'úel .. ~e;;iL 'lrQa. '. :'9omo teria de prever, aquel~ o:,ra prtv:'cou Ime~-

altar, /l.52(; velns e mais <le um mi- lusà·o, e, os ultlmos· estertores da res:ste,,cia·: musi;ol.ill•a>: so #esc·onten;amenio naqueles cuJaa temera na:; doum-
lhão de karticulas. · na estão a demo:ist,ral' cpm: clareza ·meridiana, qµe ·o/ ,J:a(,rei1,1to.ü. Sua pubJ:Ca!,ão correspondia a um, impe_ra• 

· ºducel' nunca passou de: um docit e· espe~acular sàtê*e·· . tivo .do. momento. Era· preciso, absolutamente preciso 

SCIENTIFICAMENTE 

AS SlJAS FERIDAS 
• Pomoclo aeccativa Sõo Sebmllõo 
combale sclentilicom!tnle todo • 
qualquer afleccão culaneo como 
selam: Feridos em geral. Ulcera~ 
Chagas antigas Eczemas Lrys,pe!a 
Frieiras. Rachas nos pés e nos seios. 
Eopinhas Hemc,rroides. Queimadu
ra.. Erupeôea. Pic,das. de mos~~11oa 

r
• insectos •ene~ 

!~.c~,v .8.~!~~.r.~~-~ 
. Sô POOt F,_U:R BEM ·mm 

· do "fUhrer". . · ... '· • . ··. . ·. ·. ·. · ·. ·. ·. . .àbrlr o~}ifhos de muitos h,;cautos, pará a campahiia· sa-
· .. Ao· mesmo temp.o, .. nos ·domais 11alses, da·. ~urPP<\ 6t;i:, '. .• bl{I,: g,radwil, a~tlficl~:;a, .. _empreendic!~.- d.e riort!l : sul do 

pada os Quisllngs de t:0d.os os feitios calram· mais bilixo :; paíe,.para a d,szemina,:;.10 c!o dou.t.rrn;is er on~sis. Eó:ra 
do q~e nunca: .Suas 11:façõés com Berlim .f:caram éleríioi1s; pr,e'C:~o que um brado c!e alarma se erguesse, .e que se 
tradas à evidencJa

1 
• Mussert, Degrelle,·· $eyss,lriqua_rt,. órerasse ,o: ,e_s1orç~ 

0
conv;~gcnte de. .quantos discerniam 

Hacha, ocupam todos na ·execração· publ:ca oymesmo. tu:, . o,- ll)al, J?a'í"a. ~. de::e,ar. ce ve,:, Gr,t~ de ala_rm,~, t_oque 
. gar que. Goebbefa; · Go.ering, von J'>apen; H iml~r .e·. ot ,d.e- · ,· de re1,1nl~, ,o [i:vr~ , Em D~fes! da' Aça~ 

1
Ca:~lic:a , <l,mtln

mais satelltes de 1-Jitler .. Aguardam. com terror a jústlça ·. :guldo p.or um a_n,e,oc;ulo c;o r-!.x~o .. Sr. Nun~10 A~~s,ollco 
dos homens se antes não os colher a justiça de Deus; recebeu os ma,s calorosos· elog10s, quer ,de mu,,os ete-

Petaln continua Mas De Gaulle cresce a cada mo-· mentos de de:staque do Epillcopado Nacional, quer do 
mente, e seu movlrilento, já lclgora triunfan~e, bem mo$•. Clero e !ai.cato catollcos. Publicamos a ma_Ior_.parte das 
tra que a opinião francesa não aceitará as desculpas que cartas de aplausos que rece~emos .. nest.e sentido, Todas 
se articularem em favor do velho Marechal. elas atestam uma preocupaçao ardente pelos males que 

Isto, no exterior. No lilrasil, a opinião publica parece iam cre.sce11do,_ e urna apro~ação franca e Irrestrita da· 
ter sofrido uma radical transformação, nos setores o.utr' doutrln~ que. tivemos a ven,ura ·.de suste~tar._ . 
ora slmpatlcos ao totalitarismo; Todos "já eram", usem- Ma:s recentemente, !mbllcamos,. com inteira so!1da-
pre qulzeram", "nunca duvidaram". A ouvi-los, se diria rl~dade desta folha, os br1lhan.tes art1_~0~ d~ ~- P. Ar~:ndo 
que urdiram varios "complots" para matar Hitler, e só Vieira, sobre a obr.a de Jacques Mar1,a1.n intitulada Les 
não atiraram uma bomba em Mussolini ·.porque este não D,o:ts de l'H.omme". Mais ou~ra campanha, seguida das 
ve;u ao Brasil, ' respectivas inco'mpreensões - sempre inevitaveis aliás 

o termino do poderio totalltarlo, 0 desmascaramen, - e de grande proveito para as almas. · 
to completo· das correntes totalitarlas da Europa, tudo Entre os multi pios indices da confusão em que vi-
enfim confirma as previsões, a orientação, a politica do vemos poderia mencionar-se· um come·ntario feito sobre 
LEGIOf'lARIO. Um triunfo indlscutlvel, diante do qual nossas publicações referentes a obra· çle Maritain: ·"o 
alguns silenciam, outros batem palma, mas que niguam assunto ser:a da alçada exclusiva ·'de Sacerdotes, pelo 
ousaria negar. que sobre ele os leigos se deveriam calar". Maritaln ê um 

Onde estão, agora, os "conselheiros" armados ·de leigo. São leigos quasl todos os que alimentam entre nós 
uma "prudei,oia" e de uma "caridade" evangel icas, que uma corrente Inspirada . em s.uas ldeas. Porque motivo 
f)Or mil meios, mil canais, mil artificias, 1105 censuravam,· os leigos não podem então manifestar-se livremente so!Jre 
nos guerreavam, e chegavam a dizer que "falta vamos com o assunto? A. liberdade dos leigos só existe para ·aplau-
a caridade para com Hitler". Ouçamo-los agora: muitos dlr Maritain? Ou nem para isto? Neste caso, que ê Ma-
deles se permitem contra a hidra moribunda um pala· ritain: um escritor leigo. especialisado em escrever para 
vrorio que o LEGIONARIO jamais empregou. O Fedro, Padres? 
porque não· estás aqui para nos contar as proesas do E, no melo de todà esta I uta, cómo raio de luz 
asno com a fera agonisante? cristalino, a brotar do céu sobre .a confusão do momen-

* ~· * to presente, a magnifica Enciolica My!ltici Corporis Chris

.. Oepols de longa luta, pois, um desafogo neste ter
reno, Mas o LEGIONARIO nasceu para lutar. E, por Isto; 
ele já desensarilhou armas, e jâ pensa nos problemas do 
dia de amanhã. 

tl, que, confirmando plename11te a existe11cia ,de erros gra• 
ves a respeito de Liturgia, denunciados pelo LEGIONA
RIO elÚcidou definitivamente os fieis sobre a complexa 
e admlravel doutrina do Corpo Mistico, de que tanto e 
tanto ab.uso se fez:. . · 

ser tolerante. 
Uma. das notas mais caratei·lstlcas 

de ausencla da · alma. na vida moderna é 
a ,spa.ntosa extraversão do Individuo e 
o coletivo. Quem dos nossc,., co11.tempo-
1·a11cos ~osta ainda de ficar calado e 
C:eseJa. a solidão? Parece que o homem 
moderno só ~ .ente à vontade e se-

110 dos mortos, como o. 1i1ais. boçal· arr1.:. 
·cano. 

. . .,. ' :·. 

o 1tomem sem' a.1rna só poctc cóncé
ber urita 1mortalldade, dentro: dô . am
blto de seu inLeleto, animal. O espirltls:. 
mo é bem o ,up,emo triunfo da ·nega
ção ,pratica. . da. alma .. Imortal, a · çonse
quencla deµion:ec,. ,da. extinção .. met.odj• ca ela Vida. >SJJirÍLÍ111,J. . . . 

Este . é o assustaêior ime.~tàrio, ~pl
i'itual de nur;,ens respeltaveis, . mori~.;. 
rados: . educado~· e inteligentes. do 'nosso 
te1npo. · Nada sabem· ct1zer sorne· o v~rdã
delro signltlcado de sua · 'vida., Descó
nhecem o . t·ranct,.dental, .:- Basta;•Jhe:i o 
sucesso , de . suas .vc.)!ções. :n1.aterla,li,5tas · e 
o triunfo sobre os seus receio,; · Folgam 
em saber que. terminarão s11a. vida a ti
vlssima .pqtentes, ·.riem.. e honrad,05.- ciim 
a consolação de deixa, garantida á 
exlstencia de seu:. descendént€S. Jamáls 
acentuam. m...-;, po1 vezei;, não :excluem 
por completo a.. sorridente ·expectativa 
duma ~xlstencta oem .me1:ec1da l!m. con
dições ignora.da.s de . alem-tumulo. :Mas 
este ,;rande e eterno Reino de Deus, 

· para o qual a vida te~restre é; · a.peha.s, 
o caminho, não Interessa · ·d·everas. Só 
pode interessar O. homem cjue Cultiva . â 
vida la alma. o .10niem tra.ncendenta:l 
que procura.· primeiro de tudo, o Rei• 
no· de Deus .e sua. Justiça,: e .não 9 _no~ 
mem que se escra vi·, pelos cuidados 
exéesslvos dos li que passain. 

CAMPANHA PRó-CONSTRUCAO . ,.:. .-

DO ORFANATO "DOM ROSCO" 

1 

"OREMOS POR NOSSOS JOVENS 
QUE FORAM DEPORTADOS" 

Estes se apresent~m terrlveis. Antes de tudo, a ln· 
fluencla sovict1ca, expressa no ascendente cada vez maior 
da URSS na politlca i11ternacional. Depois, os manejos que 
a·" extinta" Internacional vai prom'ovendo um pouco por 
toda a parte do mundo. l"inalmente, a tendencia para o 
socialismo de Estado, acentuadissima nos discursos, nos 
planos, nos programas de grande numero de politicos br•· 
tanicos e americanos. Os que queira mpatuar· com o ,,a, 
zlsmo, o partido dôs pseudo-caridosos e dos pesudo-pru, 
dentes; os que nos abominavam porque combatíamos as 
falsas direitas, já agora estã.o começando a nos faz:er 
nova carranca. eles abominavam o comunismo, temiam 
o socialismo, injuriavam as democracias. Contra estes 
adversarigs, não tinham a menor caridade. HQJe, as cols3S 
mudaram. Ei·los que, cheios de "caridade", de "pruden
cla", de toda sorte de unguentos·ou de ranços deste esti. 
lo, procurl!m encontrar com o moloch do dia o "ter:'e· 
no comum" e11tre a verdade e o erro, que é bem o lusco,· 
fusco ind1spensave1 para ·seus olhos de miopes, ·para seu 
temperamento de inertes. Pór Isto, detestam o LEGIONA 

Foi esta, talvez:, a maior graça do ano de 1943, 

* * * 
E agora, o indispensavel ato de eorltrição. ·Diz· a Sa· 

grada L.iturgia que Deus, eoroíuido · nossos me ritos, coroa 
seus proprlos dons. Vem ~e Deus o· bem que· fazemos; De 
nos,· 0 mal, , · 

A loglca, a. coercncla, o amor ãs atitudes definidas, 
leva-nos a assumir mais um.a vez,' de publico, aqui, toda 
'a responsabilidade por quanto publ lcamos ou escreve. 
mos. Em nada, encontramos erro •. Poderia ter .sido me
lhor? Certamente. O .homem estã sempre aquem das 

O Revmo. Pe. Simon . S S .C C., 
Vigario da Paroquia de Nossa 
Sénhor11. de Lourdes de Poá, subur
bio desta capital, lançou uma cam
panha pró-construção do Orfanato 
" Dom Bos<'o ". 

A t'eliz iniciativa, que viza am
parar crianç:as_ que ora estijo · no 
mais completo aban<louo material e 
morii,I, ern ·um desejo· ardente do 
Exmo. Rovmo. Sr. Arcebispo Metro
politan'l, D. José Gaspar de Afonse
ca e Silva. Essa obra era ninda uma 
das ultimas vontades do saudoso 
Padre Eustaquio, o · primeiro Viga~ 

e a proter;ão de· Nossa Senhor.a de 
· Lourdes, Padrneira da Paroqu·ia: .de 
· Poá. . . 

Fazemos, aq.ui; um apelo Aos Mil!• 
sos leitores para co.labprarem nes• 
ta obra· com suas, orações, sncri fiei os, 
com donativos g-enero~o.s e !)Om <'OI).• 

trihuic:õ.,, mtin~ais. O· l{evmn. Pe. 
Viga.rio de Poá contA com a género
sidadP do, M tolic·os. 'l'o<lo don11t1-
·vo ~crá aceito com alegria ·~ grati• 

Pastoral do Arcebispo de Tolosa 
O dh:,rto ca.tolico · La. Llberté" de 

Friburgo -<SulçaJ publica em seu nume
ro de setembro pp., uma . pastoral de 
s. Excia. Mons. Jullo oaliêge, Arce
bispo . d~ Tolosa. por :nelo da qual o 
ilustre Prelado f.rancês convida o clero 
e O& fieis a · elevarem preces a Deus pe
los jovens slcan9ados pelo recrutamen
to do. serviço de trabalho obrigatorio 
1110 Re!cll. • 
· oamos, i seguir, o citado trechc · da 
pastoral: • 

"l'iecordemos os prisioneiros patriclos 
q\le estão sofrendo ·O dest.erro ·cujo fim 
a.inda não se ·vislumbra. Oremq~ por 
n,ssos jovens que tenham $!dó depor
tados- Mãe.s e espos~ .. foi:am de!xadu 
sem amparo; as familias .estão disper
sas enquanto " pais se. a.cha prostrado e 
o trabalhO- envl!ecldo. · Noosos homens, 
jovens e anciãos, · t~m sido levados para. 
ser~m submetidos- a um reganem· de 
trabalhos obr!g~.tor!os. 

"Oxala saib;,m manter-~ cristãos· e 
franceses·. enquanto ~stlverem em pais 
estrang~iro ! . ~-,1~lra 'Jeu~ que . por sua 

conduta· imponham o respeite qUe se 
de,e ao nome de francesc~ e a fé de 
Cristo. Ro&uemos a Dem, que istÓ seja 
possiv~l. Elevemos a Ele nossas preces 
afim de !mpe1..ir que tambem a .. mulhe
res sejam submE:tid2; a prova tão dura, 
pois isto 1erla um delito e.inda mais 
grave que o crime contra , le natural; 
equh·a.1eria. a ;ometer um C'rlme · con
tra todos os fundamentos morais e con
tra todos os direi.tos- da · pes.so~ humana. 

"Ni• é culpa nossa si nossos jovens 
não tenham Sacerdotes para os acom
panharem. pols muitos se ofere·ceram 
. para faze•io. Nem t,ampóUcu, são cul
paveis os J316pos e o Clero de que nos
sos jovens não. tenham .P<>dido levar . 
consigo capelães franceses que estives
sem a seu lado em oau desterro. 

"Quei'ldos fieis!· Aguardam-nos· pro
vas ainda ma1,,res! Unidos em preces 
de esp>ra.nça e oe anependlmento, so
freremos .iunt<ls; e com Os olh?s fixos 
em N. Senhor,, marcha.remos adeante 
até que che,;ue o dia da. verdadeira li• 
b~rdade." 

'9raças de Deus. . . · · 
t com os olhos postos nas mãos dadivosas .e vir· 

glnais de Maria, Medianeira . de todas as graças, que 
'transpuzemos o limiar de 1944 •. O que nos reserva du· 
rante ele à Divina Provid~ncla? Igrioramo-lo, Mas que 
seja um ano de' serviço mais ardente, ortodoxia ainda 
.mais plena e pujante,· abnegação ainda· maior .. Em· uma 
palavra: que tudo suceda pàra a maior gloria de Deus. 

CATOL 1 C O:,·S .. 
Comprem excfuf:-.amenfe .. suas ióias e seus presentes.· .il'a. éónheêidà 

. JOALHARIA 

CASê 
RUA . 15 DE NOVEMBRO N. 26 

. fEs911ina da Rua Anchieta): 

e 

• 
OFICINAS 

'PROPRIA·s .. 
• 
• 

~nicoa wnce.'ISio?:.arioa .doa A.FA'lA;. · 
D.OS relogi~. « 'E L' E-C '.f R A • 

·-····_..,_ .. _, .... ·., ... 

rio de ·Poá. · 

O Orfanitto ministrará aos. S!JUS 

prntegidos,. ao pa,r _de uma solida: for
mação religio;;a. o e,1sino prima.rio, 
p_rofis~inn!1L e _!igric_ola, preparan_do'. 
os assim para a vida. Constará de 
duai seei:õiís, 'perfeitamente distin
tas. Uma. :J. sec~ão ,masenlina, esta . 
rá a cargo dos Revmos. Padres dos 
Sagrados Corar;ões de ,Jesus e Ma
rja e odtra, a secção feminina, a 
cargo de . uina · Congregação de R e
ligiosas. · Será instã'fado em Poá, lo. 

· calidad<> de facil acesso e clima· E_a
luberriinó. 

"0: ~evtho. Pe. Simon eorita pai-a a 
rep.lização do projeto, principàhnen

.. t-P:. Mm ~"' !?l'>i,!~, <ll' 'f o,~o Srnhor 
~. ~=- .. 

dãp. . . 

Os <lonnt-ivos po<lerão ser, enea
minbados M. E:xmo, · Sr .. Cdmenda
dor Vieenfo Melilo; à.:·praqa. :da. ,Se 
23, 2.o andar; e à Hevi:sia ·"Larº, 
rua .. d~ .. São,. J3ento; 181,, :.l.o andar, 
'ent São· Paulo. Poderão• tambem .ser 
enviados' ao Hevmo, Pe. Lirio · doa 
Sa_n tos , Brit(I, Pa:roco de Mogi -da.s 
Cruzro ( K F, C. B.}, Podem,. ainda~ 
se.r remetidos diretamente .a.o Itevmo. 
Pe. Simon; s. s: e .. e.; em. Poá. 

', 
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Oficinas . gráficàs . àd ·: 
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São Paulo, r de Janeiro de 1944 

TEMOS o pra;cr de comunicar 
aos nossos Amigos e Clientes 

de todo o Brasil, que acabamos 
de criar uma GQlNDE SECÇÃO 

DE ARTIGOS REUGit:>sos E ARTE 

SACRA. Foi motivo de particu
lar satisfação termos entreg11e a 
direção da referida Secção ao 
DR. BENEDITO CALIXTO DE JE
SÚS NETO, cujo nome por SI 

só, constitue garantia qe acer
tada orientaçã·o e idoneidade, 
imprescindíveis em assuntos 
condizentes com o culto Cató
lico. Êsse cunho de serieda
de absoliita pomc.a~ não só nos 
objetos comuns do Culto, como 
nas peç:ls essencialmente artÍsticas; 
assegurando aos interessados as 
melhores aquisiçõ,es no ramo. 

Objetos sacros para igrejas e uso 
pessoal. Crucifixos, imagens, estam
pas, paramentos, sino,;, círios, etc .. 

a~nard&<8 
RUA 24 DE MAIO, 74-90 * SÃO P;AULO 

J 

Intenção de Janeiro do Apostolado da · Oração O · COMANDO DOS GUARDAS 
PAPALINOS 

Rezar pelas intenções do . 'Santo Padre ZURIQUE, (R.) - A D. N. B. decla· 
rou dia 28 · o seguinte: • 

Pe. João B. Lehmann, S.V.D • . 
"Uma Informação de Roma adianta 

que o conde Canilti Ve:itelvetri' assumiu 
o comando dos Guarqas. Papalinos, os 
quais foram aumentados de mais 1.000 

Na noYa lista .,las Inten<;ões, qne 
o Apogtolado da Oração .organirnu 
para .. o 'ano "rle · :W44, lista que foi 
a1Jresentada ao Papa, por· ele foi 
aprovada. e alien<;oada, figura e111 
primeiro lugar, correspondente uo 
mês de ja1wiro 0.sta: rezar pelas in
tenções rio Santo Pádre. 

·· Sempre, em todos os tempos da 
éra cristã, a ora~ão dos fieis pelo 
Supremo Padre estava em eonst.aa
te uso. Os atos dos AP.9stolos ré, 
latam o episodío aflitivo ,la primei-
1·a perseguic;:ão rlos cristãos em Je
rusalem, a prisão do seu chcfo e a 
oração, que os fieis por ele faziam 
- · "sine intermissione" - sem in
terrupr;.'ío, dia e noite. 

O nome do· P~pa é pronunciado 
em cada missa e, assim qne come
ça o CANON, o celebrante prosse
gué: "Sejam vos agrada veis estes 
dons, e os aben~oeis, os qnais, an-
tes. · de tU<io, vos oferccpmos pela 
nossa Santa Igreja catolica. . • di
gnai~vos concetler~lhe paz, . . . em 
coµiunlião com o vosso servo, nos
ISO Papa Pio". 

Sempre que é dada a ben~ão do 
SS. Sacramento, é recitada por to
dos os assistentes a oração pela 
Sauta lgre,ia. com referencia espe· , 
eia! ao Santo Padre: "derramai, -
assim pedem - as vossas lJenc;ãos 
sobre o nosso Sauto Padre, a Pa
pa". 

Sabem todos que, para ganhar 
indulgencias plenarias, é condic;:ão 
rezar nas intenções do Santo Padre; 
assim · depois da s. comunhão, nas 
vi~itas ao SS. Sacramento etc. 

Si, portanto, o Apostolado da On 
ção dirige um apelo aos seus rlr
:votos, pedindo orac;:ões esper-iais du
rante um mês inteiro, pelo Sup.rn
mo · Chefe da Igreja, sabe, que é 
compreendido, sabe que ninguem 
isto estranhará, por este apelo es
tar de perfeito acordo com a praxe 
cla Igreja, em tr,los os tempos, des
de os dias de S. Pedro, Apostolo. 

O ·que hoje aindl!, ni'lis justiit:ica 
esse apulo, é _a situaçãô' aflitiva, em 
qi:.e a atual guerra, de todas as até 
hoje 'havidas, a mais horrorosa, 
trouxe a augustá pessóa do Santo 
Padre, o Papa. 

Si o governo do Reino de Deus 
sobre a terra sempre f'oi dificil, 
cheio . de responsabilidades tl'.emen .. 
das, muito mais agora esta direção 
exige do seu Chefe qualidades su
periores, extraordinarias, fi.,icas e 
morais; precisa ele de uma assis
tencia todo especial do Espírito 
Santo, para, com mão siigura poder 
levar a barca de S. Pedro, atravez 
das tempestades e das ondas esbra
vecidas, evitando os escolhos i.: pc
;rigos, ao p'orto seguro da salvação. 

Si ·o Santo Padre teve conheci
inento das intenções formuladas e 
apresentadas· pelo Apostolado da 
Oração, e, recomendando-as, as a
bençoou, é porque de acordo estão 
com o seu pensar e com as necessi
dades atuais da Santa Igreja •. De
seja ele, pois, que os fieis unam as 
!!U.ª~ ora~Õe~ · \lQID '-ª~ • ç!Q ~~ ~gi:!r~• 

mo Pa~tor, qué, como filhos dedi
cados rezem pelas inten~ões .rlo Pàe 
Comum, quer que estas tenham ca
rater particular, quer se.iam de or
d"m geral. 

Quais estas ultimas $ejam, faeil é 
descobrir. }i'iguram em primeiro 
!)!ano: a Propagação da. JTé, a ex
tfrpação e o desaparecimento das 
neresias, a conversão dos pecado
re~, a. liberrlade e exaltação rla San
ta Igre,ia, a Pa1. e harmonia entre 
os prineipes crbt.ios, a paz ,lo mun
do. a vitoria da causa de Cristo. 

iLulliplas são as particulares, 
que o S. l:'adre em suas orações 
apresenta ao seu Divino l\Icstre, e 
quer que tenham o apoio e o auxi
lio de todos. os seus filhos. Para si, 
o Santo Padre pedirá, mais do que 
o simples fiel poderá e de,·erá em · 
seu proprio interesse pedir: aumen
to da fé, fi-rmeza da esperan~a. 
<Jrescimento continuo da earidade, 
pcrseveran~a na pratica das virtu
des, assiste1ieia do 'Divino b:spirito 
Santo ,uma boa morte. 

Além. destas intençõess, quantas 
não serão as que sumaÍ11ente dc,·em 
interessar e interessam o Santo 
Padre! Interesses, que o ligam às 
diversas nações, às dioceses, às Mis
sões, às Ordens e Congregac;:ões, aos · 
govemos, a pessoas de destaque na 
sociedade, alem 'de muitas outras 
cousas, bem intimas talvez, que mo
vem a sua alma;. cuidados, preocu- • 
pações, que a ninguem pode comu
nicar. 

l\Iostremg-nos, pois; filhos . fieis 
rla nossa Santa l\Iadre Igreja; fi
lhos dedicados ao nosso Pae Comum, 
que responde por nossas alma$. Ele 
pede as nossas orações, porque delas 
precisa; pede-as, porque nelas põe 
1ma confiança. RezemÓs nas inten
cões do Santo Padre; com o mesmo 
fervor, como si fossem as · .proprias 
nosi,as. Assim cumprimos a suprema 
lei da caridade, e garantida teremos 
a benção, não só do seu Represen
tante, que é o Papa, como do pro
prio Cristo, Nosso· Senhor. 

"Que o Senhor o gua1de, ·.Jhe con
ceda longa vida, o torne feliz na 
!ena, e não o deixe •cair sob a ira 
do·s seus inimigos". 

"ó Deus, pastor e guia de todos 
vs fieis, olhai propicio pam o vos-. 
so servo Pio, que constituístes pas
tor da vossa Igreja: concedei-lhe a 
i;raça de edificar os seus suditos 
com suas palavras é ,exemplos, afim 
de que, com Ó rebanh0:, que lhe foi 
confiado, alcance a vida eterna". 

(000 CAI0LICIJ 

Oovo ar o 
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· homens. Os recrutas estão fazendo o ser
viço· em trajes civis, mas com braçadei· 
ras brancas e amarelas." 

. CONDENADA A EUTANASIA 
Os· comentaristas católiceis. 'de Lon

dres informam que a horrenda pratica 
na.zista da eutanásia foi duramente ata· 
cadá P.,elo Arcebispo alemão .de Breslau, 
Cardeal ·Bertram, em ·. Carta Pastoral .. 

A pastoral do Arcebispo faz referên
cias aos doentes e feridos, isto é, aos 
chamados "elementos a-sociais", aos 
quais, no Reich nacional-socialista, se 
nega o direito de -viver, A propósito, o 
Cardeal Bertram escreve textualmente: 
"Com especial ênfase. o Papa_ Pio XII 
acentua a necessidade de -caridade para 
com os feridos e fracos fisicamente, 
bem como para com os afligidos men
talmente e os que · sofrem de doenças 
hereditárias, os . qúals . não dj!veriam ser 
considerados e.orno um . farelo . pesado 
para a sociedade. De fato, · a · ênclclica 
de Sua Santidade oferece. especial -con
sólo para os chamados '.'elementos 
a-sociais".. aos quáis mostra que seus 
sofrimentos, não são inuteis, mas, antes 
uma bênçào, se suportados dentro do 
espírito, cr.istão' . 

Dessa forma, os principais dirigentes 
católicos alemães condenam a doutrina 
social nazista,' que pregá a eliminação 
de todos aqueles elementos que. não pQ
dem mais desempenhar lntegrallµente 
a sua função na vida nacional. 
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Pelo Melhm Preço 

Profanações pelos nazistas 
O domínio nazista no norte na· italia 

se manifesta claramente em inumeros 
atos de vandalismo, ocorridos principal
mente na .cidade de Milão, observa· o 
correspondente do "Daily Telegraph" · 
em Zurique. 

"Em todà uma diocese, continua o jor
nalista britânico, se registraram novos 
casos . de profanação e assalto ás Igre
jas, levados a efeito por uma \terdadei· · 
ra quadrilha perfeitamente organizada. 
Entre os assaltos realizados fora de Mi
lão, conta-se o da Basilica de Deslo, o 
qual. se deu em plen~ luz do dia. Na 
própria cidade de Milão, os descrentes 
almoçaram sacrl!egamente sobre o altar 
de uma igreja e beberam o vinho rou
bado. á Santa Eucaristia". 

"Tais atos de vàndállsmo reproduzem 
perfeitamente a corrduta nazista. duran
te a invasão· da Polónia e da Eslovê
nia, quando as · igi;ejas,, abadias e con
ventos foram pllhados e, mais· tarde. 
fechados. arbltrarlaml'Jl,te, lnfliglmio-se 
ainda -revoltantes maus- tratos ás freiras 
e aos padres. Agora, depois de tres anos, 
essas noticias vindas de Milão· mostram 
claramente que a campanha. germânica 
contra a Igreja Católica, longe de de
clinar, prossegue com -a mesma bruta· 
lldade implacável dos primeiros dias, 

C AR B O G E N t O T E·R A P 1· A 
Nas dqenças arteriais perifericas: trombo-angeite obiiterarite, moléstia 
de Raynaud, etc. (Caimhras, extremidades frias, gangrenas em in1c10, 
formigamentos, dores nas pernas) - Drs. PUBL10 DIAS e MARIO 
BEGNI - Rua Marconi, 131 · - 1:0 

. andar - · Salas 710 • 715, 
. _ p.as .16,30 às .18,3Q - Fpne: 4-5o64 · 
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LEGIONARIO 

FORMAÇÃO MARIANA 

JOIAS Ficou transferida para o dia 8 
de Janeiro p.f. a aula de formação 
que deveria ter sido realisada a· 25 
de dezembro p.p. ·GRANDE ESCOLHA 

Ultimas novidades em JOALHARIAS 
MOUERNAS de ouro, rubis e brilhantes 
EM OBJETOS PARA PRESENTES 

Falari na ocasião .o Dr. João Ba-
tista Parolari, sobre ps Estatutos Grande variedade em RELOGIOS das melhores marcas · suissas 
das . Congregações Marianas.· 

Ficam convidados alem dos Con
gregados já inscritos, os demais que 

. se interessem pelo assunto. 
Cas.a Benta Loeb 

Retransmitimos aqui a carta do 
Rev. Pe. Walter Ma~iaux, secreta
rio mundial das Congregações Ma-· 
riar;as, enviada ao diretor da Aca
demia l\lariana, felicitando-o pela· 
iniciativa da instituição de um cur
so de formação inariana. 

A 
RUA 15 DE 

Joalharia preferida pela 
"'' 

NOVEMBRO N. 331 
alta sociedade HA 3 OERAÇõES 

"P1:esado amigo 

SALVE MARIA 

SERÁ RECOMENDAVEl, EM DHERMINAQOS CASOS, A UNIÃO 

OE CA TOLICOS E LIBERAIS PARA UM FIM COMUM1 
O seu programa de Formação 111a

riana é maravilhoso. Siutetisa com 
vigor todo.o amplo pano!'àma de hi~
toria mariana e focalisa os gran
des problemas da forma<;ão indivi
dual e social do congregado. 

Apresento-lhe ainda meus _pnra
bens pela súa iniciativa tão oportu
na nos cursos de formação. "FOR-

'~' MAÇA O" é a· palavra de ordem· 
para o momento decisivo que vivem 
a;; CC . .MM. no Bra.sil. Abençoados 
aqueles que cn tenderam o alcance 
do problema e lutam pela sua fcfü; 
solução. 

Desejaria que minba palavra ti
vesse a fol'ça de um incentivo pode
roso leva toda a minha adesão sill
cera e entusiasta, 

Servo em Maria Santíssima. 

Pe. \Y alter ~Iariaux" 

As informações sobre o Curso• po
derão ser tomadas na Secretaria da 
Academia Mariaua, à Rua Barão de 
Paranapiacaba, 50, ou pelo telefo
ne 3-í!JfJ5. 

Um tema que 
reconstrução 

s-e 
da 

A E'::.grac!n. Congre.;ação do Ind~ce 
recebeu em fin.s do secul<· pa.ssaclo a 
denuncia. do opusculo intitulado "O li
berafümo é t,l€Cadv" de D'. Felix Sardá 
y Sa!Var,I, sacerdote espanhol; esta de
nuncia Joi apresei.tada Júntamente com 
outro opusculo intitulado· "O procesc 
so do in.;egrismo, isto é, refuteção dos 
erros cJntidos . no opusculo "O libera
lismo ~ iJecado ", sendo autor d.,ste se

. gundo opusculo D. de P&zos, Cônego 
da. Diocese de Vich. A dita Congréga:
ção estudou com madurô exame um e 
outro opuscul-, mas no primeiro nada 
encontrou contra a sã d9utrinn. ,antes 
o seu autor D. Falix · Sardá y Salvani 
mei:eceu> louvor, porque "com argumen
tos'- solidos, clara e ordenadamente ex
pootos, propõe e defende a· sã doutrina 
na m::iteria c.ue trata, sem ofensa de 
nenhuma pessoa." · (São palavras de S, 
e. do Index). 

O mesmo juizo, p~rem, r,ão foi for
mado acerca do outro opusculo, de D. 
de .-azos, que a. S. C. do_ Index julgou 

6 DE JANE·IRO 

E P lF A N I A D O S E N H O R 

Nosso c:iché reproduz o· rellcarjo dos Reis Magos, que· faz parte do 
tasouro da Catedr'al de Colonia. Representa uma basílica, e foi feito ~ntr, 
1115 e 1125, tendo sido restaurado no fim do.seculo XIX. O lado !rontal an
terior é decorado com temas em relevo, de ouro puro. A Adoração dos·Magos, 
com Oto IV, e O Batismo de Cristo. No alto, o Redentor em gloria, Em, 
baixo do lado frontal. posterior, vê-se o Profeta Jerem'as, entre duas cenas 
que representam a Flagelação e a Crucifixão. No frontispício está colocado 
o busto de Renaud c\_e- Oassel que fez vir a · Colonia as rel;quias dos Re,si 
Magos; Na parte- superior, Cristo entr.e os Martires Felix e . Nabor, cujo:J 
ossos estão. no relicario,· As pare~es laterais são ornadas. de gemas .. e cama
feus antigos, onde estão colocadas ;as' fig11ras dos Profetas Moisés, Araão, 
Davi, Salomão. No alto, os Apostolos e med~'lhões com alegoria da virtude. 
Esta obra deve-se em grande parte a Nicolau de Verdun, e mede um metro 
de largura e 1,45 de altura. 

Conforme uma das Anlifonas da 
festa da Epifania, "tres prodiglos 
marcaram este dia que honi·amos. 
Hoje a estrela conduziu os Magos ao 
Presepio; hoje a •agua foi transfor· 
mada em vinho no festim nupcial; 
hoje Ci·isto quis ser batisado · por 
João . no Jordão para nos salvar". 

A palaV'ra "Epifania" significa ma
nHestação. 

Depo:s de se. ter manifestado aos 
judeus, representatlos pelos pastores 
dos arredores · de Belem, foi o Se· 
nhor Jesus servido de anunciar o 
Seu nascimento aos gentios, por 
meio de uma estrela maravilhosa. 

Essa estrela, sobressaindo entre 
as outras pelo brilho e posição 1ix
tl'aordinaria, chàmou· a atenção de 
três. ·homens, conhecidos por Gaspar, 
Melchior e Baltazar ou, como os cha
ma a Sagrada Escritura, os três_ Ma
gos do Oriente, lluminados por luz 
divina, exclamaram: . "Este astro, é 
o sinal do grande Rei; partamos, p1:o 
curemo-lo, e ofereçamos-lhe ouro, in 
censo· e mirra". 

Partiram, pois, imediatamente, 
guiados pelo astro. 

Chegados a Jerusaiem, pela pri
meira vez o sinal celeste se escon, 
deu de · suas vistas; Não· desanima
ram· porem, e, convictos de tratar-se 

· de um fato por todos conhecido, en· 
iraram ria cidade .e perguntaram: 
"Onde está. o Rei dos Judeus que a
caba de nascer? Pois vimos sua e.s 
trela no Oriente e viemos adora-lo". 

"Oúvindo isso, diz o . Evangelho, o 
ref Herodes se perturbou, e toda a 
cidade de Jerusalem com ele".-

Perturbado. pois receiava perder o 
trono, este impio soberano reuniu 03 

principes dos sacerdotes e . os escri
bas para que lhe dissessem o lugar 
em. que devia nascer o Prométldo. A 
resposta foi clara: "Em Bel em d e 
Judá, pois está escrito pelo Profeta: 
.E tu, Belem, na terra de Judá, n:io 
és . por certo a menor, entre as .cida
des principais de Judá, pois é de . tl 
que ha' de sair o chefe, qu~ deve 
governtr Israel, meu povo'.'. · . 

Ouvida essa resposta, mandou 
Her_Qdes vtr secteta,men~e 21/ M_?.gos 

e indagou o tempo exato em que 111.~s 
tinha aparecido a estrela. Depois, 
mandando-os a- Belem, disse-lhes: 
"Ide, informai-vos do menino com 
cuidado e logo que o encontrardes, 
avisai-me, afim de que eu tambem ô 
vá adorar". Era evidente. para quem 
conhecia esse tirano, e ós fatos o de· 
monstraram, que sua intenção em 
apoderar-se de Nosso 'Senhor e ma
ta-lo. 

Cheios de alegria por terem obtido 
• informações tão precisas, partiram 
os Reis Magos, guiados novamente 
pela . estrela. 

Chegada ao local em que estava o 
Divino Infante, a estrela parou, Em· 
bora se tratasse de uma habitação 
humilima, a Fé dos Reis não vacilou. 
Entraram na casa .e ai acharam a 
Sagrada Familia. Prostrados em ter, 
ra, adoraram ao Menino .e veneraram 
a Mãe. Em ?eguida abriram os te· 
souros que tinham trazido para ho
menagear ao Deus- Incarnado, e ofe, 
receram-lhe ouro, incenso e mirra. 

Cumpriu-se, assim, a profecia· c',c 
Davi: "Reis de Tarsis e das ilhas 
virão oferecer-lhe presentes; os reis 
da Arabia e de Sabá trarão oferen-
das". (Ps. 71,l~). · 

Nada dizem as Sagradas Letras 
acerca do tempo que os Magos· per· 
maneceram em Belem. Chegado. o 
momento da. volta, quiseram passar 
por Jerusalem, como haviam prome. 
tido a Herodes. Um Anjo, porem, a· 
pareceu-lhes, dando-lhes ordem. ex
pressa de que tal não fizessem.· Obe
dientes, voltaram por caminho dife
rente para suas terras. 

É fora d61 duvida que os Reis Ma
gos . comunicaram a seus suditos o 
aparecimento do Salvador e com eles 
se converteram ao Cristianismo, de 
q4e se confessaram discipulos até 
o fim ·da vida. Um autor antiquissi
mo, na explicação que faz do Evan
gelho d,e São Mateus,· diz que o Apos-

: tolo São Tomé os batizou na Persia 
e com eles milhares de suditos. 

As reliquias dos Reis· Magoa 
acham-se na Catedral de Colonia, 
em magnifico relicario, que <lata. doa 
principio~ do. ªecuIQ ·x.,1r_ ' .~ --

ímpõ~ ao 
saciedade 

se tratar 
politica 

necessitar· de correção em alguns pon
tos, não aprovando, além . disso, a lln· 
guagem in:'urlosa do autor. mais contra. 
a pe.5603 de 'sardá que contra os erros 
que supunha no opusculo deste· escritor. 

Desse livro tão credenciado, do .Padre 
Satdá y Salvanl, extra.imos o seguinte 
capitulo que trata de um assunto de 
palpitante C1.tualidade, qual seja o da 
união entrü ce,tolicos e liberais .para um 
fim comum. pois está na urdem do dia 
a reconstrução da. sociedade politica, 
abalada em seus alicerces peia atual 
conflagração mundial. 

Os· subtitulo.s são nossos. 
SONHO- DOURADO E FF.RFIDA 

CH,ADA 
'outra questãü se agitou muito em 

nossos dias: - a união entre catoli
cJs e libÚais m,mos avançados, .para 
o fim 'lmum de éonter a revolução 
mais radie,! e desenradea.da; sonho 
dourado ou candida !lusào de alguru;, 
dil outros _pJrem . pérfida ·.cllada, com 
que só pretenderam (e conseguiram
no em parte) desunir-nos e paralillar
llOS, 

Que havemos de pensar, poill. de tais 
pretensos ac_ordos, nós, que colocamos 

· acima de todo o. intere:zs~ o da nossa 
santa Religião? 

Em tese geral havemos de pensar que 
não são boas, nem ,recom'endaveis taill 
uniões. Deduz-se retamente dos prin
cípios até aqui estabelecidos. 

o liberal!smo, por mvdci<ado e fa-
0 guelro que se _apresen,r nc forma é, em 
su11 =encia, oposição direta e radical 
ao Catolicismo. Os liberais são, pois, 
idmigos · natos dos catolicos, e só em 
r-l~um conceito acidental podem te:· in
t;-r~.sse.5 verd<ideira.mente comuns. 

Podem, não obstante, da.r-s~ alguns 
rar1,s,imcs caros .. PÓde, com efeito, su
ceder que ,onka uma das fr~ões mais 
avançadas do libera.l!smo seja util em 
certos casos a. união de forças itttegral
mente catolicas com as de outro grupo 
mais moderado do . proprio campo libe
ral. 

Quando realmente assim conv~nha, 
c10vcm_ ter-s.i em conta as seg11lntes ba

. Sl'S 'para· a "Uniào: 

NEM NEUTRALJDADE, N_EM' 
CONCILIAÇÃO 

- Não, partir do ·principio de uma 
neutralidade ou ·conciliação entre In
teresses essencialmente opostos, quais 
são os catolic~s " os' liberais. &ta neu· 
tralldade ou 101.clliação está .conãena
da. no Syllabus, e é. por , .nseguinte uma 
basa · falsa~ tal união' é traição, é aban
e'. mo do campo câtolíco por parw dos 
encarregados de defende-lo. 

Não se diga, pels: "Prescindamos de 
diferenças de doutrina e de apreciação". 
nunca se faça esta vil '.1.udicação de 
princípios. Dlga-s.i an:tes de tudo: "Ape
sar da radica, e .!.S.senélal oposição de 
principies e apreciações, etc." Fale-se 
e preceda-se a-,sim para evitar confu
são de conceitos. escandalo aos. Incau
tos e alardes ..:o inimigo. 
UNAM-SE ~LES. A NóS, NUNCA NôS 

A t<;LES 
2 - Muito . ·.enos se conceda ao gru

po liberal a. honra. de capitanear-nos com 
sua. bandeira. Não; conserve cada uin· 
a sua propria. d'ivlsa, ou su,clte-se na
quelas '.Jcasiões à nossa quem conosco 
queira lutar r mtra · um inimigç comntn. 
Mais claro: nnam-se !lles a nós.: nunca 
nós a eles. A eles,. multicolores sempre 
em sua bandeira., não lhes será tão di
ficli aceitar a. nossa; à nós. que quere
mos tudQ puro e·sem· meseta, ha de ser• 
nos :.:1,!tiS custosa tal mistura.· de dlvi
sa:i. • r 

AÇÃO FORTUITA E PASSAGEIRA 
3 - Nunca ·se julgue . deixar com Isto 

estabelecidas as bases para uma ação 
constante e. 1:.0.;mal. Não podem se-lo 
senão para uma ação fortuita e passa
geira. Uma aião constante e normal não 
pode estab.elecer-se senão com eleme~
tos ,homogeue<.,s e que . l)QSSam engre
na.r entre si como rodas perfeitamen
te combinadas. Para se ~ombinarem du
rnnte muito tempo pessoas rádlcalmen
te opostas em sua convlcçào, ·seriam 
necessarios continues · atoo de heroica 
virtude, por parte · de todos. E o·. herois
mo não. é qualidade comum, 1;:jm de to
elos os dias. 

ll: expor, pois, uma obra a latnentavel 
desastre o edifica-la sobre base· move
diça da conciY.a~·ão de opiniões diver
sas, por mais que nalgum ponto aci
dental concordem entre si. Pars. um ato 
tra.nsitorio de defesa comum ou de co
mum ataque, pode muito bem intentar
se esta coligáção ae força::, e pode ser • 
louvavel e de verdadeiros resultados, 
sempre_ que não se deixem no esqueci
mento est!ls condiç& ou regras que te
mos assentado- como de lmprescindlvel 
necessidade. 
"BONA EST UNIO; SED POTIOR 1:'ST 

UNITAS" 
A não ser com. estas condições, não 

só não julgamos favoravel a união de. 
catolicos. com liberais para crtalquer em
presa, mas a tem s por ritamente pre
judicial, Em vez de .multiplicar as for
ças, como sucede com a soma de qua;i
tidades homogeneas, paralisará e anu-. 
!ará o \•igor daquelas me,,mas, que Iso
ladas poderi ... m fazer algum.a cousa em 
defesa da verdadt;, J!: certo o proverbio 
que diz: "Ai do·· que vai só". Mas· a 
experlencia tém tambem .ensinado este 
outro, em nada oposto aquele: - "An
tes só que. mal acompanhado". Julga
mos que é ~anto Tomai. qne diz, não 
nos Iembr:amÕs onde: - "Bona est unlo, 
sed. potior. est unita.• ". - Muito boa. é 
a nnião, mM melhor airida a unida~e. 
~ ~ · ~ <leve, ~~; 6!l-Cí:ific.i-r · a, · yéi:Qa.• 

do 
no 

prôblema · da 
após guerra. 

deira nnldadé nos altares . de uma fictl• 
eia. e forçad t união. mui~ mais se per
de do que se ganha na troca, em ·.nos-• 
sa humilde opinião. 

OS QUE tdEDEM A FORÇA PELO 
NUMERO 

Além destas considerações que se , po
deriam tomar ror meras divagações teo~ 
ricas, a experi~ncia patenteou jâ de ~o
bra. o que resulta. regularmente de . ta.is 
empreendimentos de . união. o resultado 
costuma sei· sempre maíor exacerbação 
de :utas e rancores. Não ha exemplo 
de uma . coligação desta natureza, que 
tenha st:rvido para edificar ou consoU
da: .. 
~ não obstan'e, é este, como . temQIS. 

dito. o s~nho · doura.Jo, a eterna llti.são 
.;., muitos de nossos irmãos. iulgam 
estes que o. que principalmente Importa 
á verdade. é que · sejam muitos os S(lUS 

deferu;ores e =igos. Medem a força pe
lo numero: para eles,. somar, ainda c;ue 
sejam quant!d,,des hi!te'rogeneas, é -sem-· 
pre multiplicar a ação, assim ·como · di
minuir é enfraquece-la. 

vamos esc1ài.:,er um pouco este pon
·to e emitir algumas ultima.s observa
ções sobre esta já esgotada materla. · 

A verdadeira força e poder oe · todas 
as cousas, tanto na ordem flslcà como 
na. moral, está mais na mtensld:i.t:e do 

.que na. exteru;ão. Maior volume· de nt&·• 
teria Intensa homogenea, é claro, Pl'<l• 
duz maior . orr.a, não pelo aumento,. de 
volume, mas pelo aumento ou maior 
soma. de .intensid.ides. ll:,. pois, reg.ra 1:e 
boa mecânica. procurar aumento ·nac ex
tensão e num~r , da.s forças, mas com ·a 
condição de que aumentem ver'dacteira
mente as inten.sldades. Contentar-se mim 
o aumento, sem procurar· · examinar_ o 
valor do aumentado, .é n~o somente 
acumular forÇdS imaginarias, mas, al!ida. 
expor-se, como temos demonstrado, à, 
ver . pa.ralisadas' eín sua ação amda as 
verdadeiras, caso existam. 

!': o. que ~e qá no caso presente, como 
facilmente demonstraremos. 

VERl)ADES MUTILADAS E. 
REDUZIDAS 

. .A verqa.çk tem uma . f_o,ça propr!a., 
sua, que cômunica a seus átnigos e de
fensores. Nãu .são estes que lha dão; é 
ela. que lha ;::'.lmil,lstra, mas com a _con
dição de ser ela. realme1,te a defendida. 
Todas as vezes que o defensor, instru
mento ape~as de melhor _defeSll, da . ver
dade, começa por mutila-la, redúzl-la, 
ou atenu.a-la a seu talante; não é· iá 
a verdade o que ele -defende, mas uma 
lnvençào· sua, ci'eaturz humana dé me
lhor ou peior aparencia, porem que · ne
nhuma similhança. tein com aquela ou-
tra .ilha do céu. · 

Isto sucede atualmente a muitos , Ir• 
:nãos nossos, ti.imas· (inconscientes al
guns) da. maldit,i, Influencia. liberal. Jul• 
gam com certa . ..lua fê defender e pl'O- . 
pagar .o Catolicismo; porem, à força Cie 
acom<1áa-10 a sua· estreite . ..a. de .. vi:,tas 
e pequene~ de esplrito, para torna-lo, 
dizem, mais .. ceitavel ao.inimigo a quein 
desejam convencer, não reparam que- já, 
não defendem o Catolicismo, m~ uma 
certa cousa particular, sua, a .qi..em 
aplicam o nome de Cristianismo, como 
poderiam dar-lhe outro qualquer, 

Pob1·es . iludidos qu], ao começar o 
combate, para .nelhor ganhar o 1niini
go, vrincipiaram por molhar a· p01vo'1a, 
e tirar o ao a ponta à espada, sem 
advertir que ~spa ia em ponta é sem 
fio não é espada, é ferro velho, e 51ue 
polvora mulhada. não lançará o projet'il! 
Seus jornais, livro. e discursos. envér
nisados de catolicismo, poreín seÍn · seu 
espírito e Vida. são no comJJtté. de pro
paganda, o mesmo que a. a espada. .de 
Bernardo e a carabina de Ambroslo, 
que a versâo popuLar por ai tornou tão 
famosas para representar toda.. a clas
s de armas que não ferem, nem cor• 
tam. · 

DE-NOS DEUS BONS SOLDADOS 

'7ão! não, meus amigos: a um exer
cito desses. é. preferlvei uma só compa
nhia, um só pei, \ã. de soldados bem 
.armado.::. que sa!l'am o que defendem, 
contra quem e com que verdadeiras ai·-
ma.!. . 

Dê-nos Deus desses quê são os· que 
,êm. feito · sempre .e hão de fazer para 
o futuro alg1,ina cousa pela' gloria .do 
Seu nome, e fique 0 se · o diabo ·coin os· 
outros que, de boamente. como verda.• 
deiro refugo. 1110s concedemos. , :· 

SObe Isto de. ponto se se consla-éra. 
·que não só é 1nutil para o oom :com
bate . cristão tal esCO!'ia de falsos . auxi
·~res, r ,as que é embaraço~ e quásl 
sempre favoraVP ao inimigo. 

Asso iàção cato! :a que leve consig~ 
.slmilhante· '·,•tro, tem o suficiente pira. 
nRo poder fazer, ·. com . l!berdade, ·mÔVl
mento algum. Matarão à.final .. com ·suá. 
Inercia. toda a. energia viril; farão. áfrou
xar os · ma.Is magnanlmos ~ · eilfraqÚe
cer os mais vigorosos; tra.rão em so- · 
bressalto o coração fiel, temeroso·. sém
pre, e com razão, de tais hospedes,:,q·ue 
são sobre certos respeitos amigos de· seus 
inimigos, 

Pelo que, concluiremos este. capitulo 
transcrevendo para aqui as palavras tão . 
terminàntes e decisivas · da "CiY!ftà. 
Catt-0llca '', que · para todo o espirltc ca.• 
tolico devem ser· de grandlssima.,, para 
não dizer de lnapelavel autoridade. ·são 
as seguintes : ·. . 

"Com sabio acerto em nenhuma. cou
sa andaram . tão · solicitas as 3515ociações 
catolicas ,cerno em excluir de seu _· seio 
não só todo aquele que professasse aber
tamente as maxlmas do l!berâ11s~o ,ilia.li> 
t;ambem aqueles· que · lmaginandô a. ilu
são. de podei· conciliar ·o lllieralü;mo com 
o Catolicü;mo, ,são conhecidQ& :pel.Q-~ll<l• 
me de ~i!>~llços liber;i~ "1 • -
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ON10OS lJlSTRIBUJJ)ORES DA 

MANTEIGA "BANDEIR/U'1ff i!'' 
ENTREGAS A DOMICil-:.J,O FRF,SCA EM PACOTBS 

JUVENTUDE FEMININA CATOLICA 
SOLENE HORA SANTA 

Realizou-se, domingo passar1o, nn 
lgre,ja de Santa If\geriia, séde da 
'.Adoração Perpetua, soler,• Hora 
Santa, promovida pela A<,:ão Catoli
ra ,dando cumprimento ao progra
ma préviamente estabelecido pelo 
saudoso Arcebispo D. José Gaspar 
p.e Afonscca e Silva. 

O Templo ficou inteirami:inte to
mado por acistas de todos os secto
res da Juventude Feminina Catoli
ca, notando-se numerosos membros 
~a Cl'Uzada Eucaristica Infantil a
<:)ompanhados pelas suas dedic11das 
:Zeladoras e carinhosas diretora~, 
Irmã. Lou ron~a e frmil Aline da 
Congregação de Santo Agostinho, 
bem como dos homens da Ação Ca· 
:tolica. 
; Nos intervalos das piedosas exor
½ações de que se incumbiu o Revmo. 
Snr. Conego Antonio Leme Maeba
ão DD. Professor do Seminario 
:Central da Imaculada Conceição do 
~piranga, fez~se ouvir mag'nifico co
;i:o da l\latriz da Agua Branca. 

Após a cerimonia, reunidos no 
pateo interno da Igreja, a Cruzada 
Euearistica Infantil e a Juventude 
Feminina Catolica manifestaram ao 
H. Assistente Geral da Ação Cato• 
Jica, Revmo. Sr. Conego Dr. Antonio 
de Castro Maycr toda sua gratidão 
pelos beneficios de que foram alvo 
:no ano que se findava, sob sua pa
:ternal, dedicada e sábia orientação. 

Manifestaram tamhem sua incon
i:licional obediencia prometendo de. 
dicação até ao sacrificio para os tra· 
;i,alhos no apostolado de Nosso Se· 
nhor Jesus Cristo para o novo ano 
9e 10-14. 

Sua Excia. visivelmente, comovido 
agradeceu aquele gesto de gratidão 
abençoando , largamente todos os 
presentes. 

~OMPROMISSO ÊM s. CAETA~O 

Realiza-se, hoje, em S. Caetano, 
jiolene comprombso de jmiistas da-

qucln locali,dade. As joeistas da ca
pital num gesto rle uniiio em barca
ram hoje para tomarem parte nesta 
festa tão significa:•; va aos corações 
dos que trahalham pelo mesmo su
blime idc11l sob a mesma bandeirn 
ele Nosso Senhor .T esus Cristo Rei. 

O regresso dos membros da ,Ju
ventude F'eminina Catolica se dará 
por volta <las 18 hora,, 

PERIODO DE FERIAS 
NOS CIRCULOS 

Durante o mês de J anciro os cir. 
culos de estudo estariio em ferias 
havendo por e;,,,e motivo expedien
te aberto durante esse perio<lo ape. 
nas às 4.as e sahados, das 15 às 18 
horas em nosoo. séde, à rua Conclcs-
sa de S. Joaquim, 215. · 

RETIRO ESPIRITUAL 

Foi fixado para os tres dill! ,fa 
earnav1tl o Rétiro I•~spiritnal da Ju
vent-u<le qae se fará rcspectivamen-

, te nos colegios Assuuçito pya os 
mem'bros da Jec, Jic e Juc e no 
Colcgio Santana para os membrvs 
da ,)ocf. 

Todas as acistas quer de compro
misso quer estagiarias ou simpati
zantes rlevrm dar prefercncia ao 
retiro organizado pela Juventude 
deixando de nele se inscrever so
mente aquelas que se acharem legi
timamente impedidas. Neste caso 
deverão enviar à Diretoria da J u
vcn tu de uma justífica,ão por es
crito. 

l\IOVIMENTO PRô SEDE - FO
LHil'l'HAS PARA 1944 

Magnificamente impressas, ao 
modi,!o pre~o de Cr$ 5,00 o exem
plar acham-se a venda, na Séde, as 

· folhinhas da Juventud<>. 
Sorteio do broche de ouro com 

perolas e brilhántes - Coube ao nu
mero ·15.731 o premio acima c,itado 
e rjue a ,Juventude, pela LntPria Fe· 
dera! de Natnl, fez ;;ortear entre os 
seus bemfeitores. 

FEDERACÃO MARIANA . FEMININA 
REUNlAO MENSAL 

~aiizou-se, domingo passad,', · às 10 
hora,<i, na. Curia, a reunião mensal ela 
Federação ,vrariana Feminina, presidi· 
da. pelo Revmo. Diretor, Pe. Dr. Eduar
do Roberto, tentlo comparecido grande 
numero de representantes de Pias 
'Uniões. Nessa reunião foram aborda• 
dos varias assuntos de interesse geral 
para. as assoc!açõe.5 ma1·ianas femlni
ua.i. 

RETIRO L E CARNâVAL 
Como habitu2.Jmente a Federação pro-

1noverá retiros espirituais reclusos, du
rante o ca.rnaYal de 1944, nos seguintes 
colegios: Santa. Inez, Sion, Instituto 
Santa. Terezinha e semina1·io da Gloria. 

FERIAS 
Nestes me.oes de ferias, em qu<- as 

t'ilhas de Maria. buscando justo re
pouso para seu corpo e para seu espi-

porta. igualmente a união das F!lhas de 
Marl... E esta oferta da Federa(i'\0, in\·· 
titulda a l.o de Mi.lo de 1943 e que a 
20 de Agosto ,este ano pa;;sou a cna
mar-se "Bolsa. •), Jo,sé Gaspar" é um 
donativo das Pias Uniões de Filhas de 
Maria da Arquidiocest de s. Paulo. 

ACADEl\IlA MARIANA 

Aos oferecimentos de cursos gratui
tos para Filhas de Maria, a Academla 
vem agora jun,a1 mais um : o de nm 
curso de Economia Dom ,tlca. As aula.s 
funcionarão à aua Barão de Ps.rana
piacaba, 50, onde podcrãq ser obtidM 
todas as informações. 

TANAGRAN 

\ 

. ~~!~~;in:or~!~'1:~:~ 

.:o vam. en.te feminino. 
Mêrce de seus hor-..,1 monios especiais 
'J'anagran reiuve-

7 nesc-e a mulher. 
1'anngrl!n é o re
médio Indicado em 

todos os .-.:1sos de ahatunenro. 
ruga~ preCO<'CS. envrlhP<'imentO 
prematuro. caheln~ hranc-os an• 
tes do temr,l P:m todas !IS 

drogarias. 
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FEDERACÃO DAS CONGREGACõES MARIANAS . CINASIO 
Da revista "Estrela. do -Mar", or- li\ a voz, não do. sangue, mas do espl• simuladas, escadarias acomodadas as 

CORACÃO DE MARIA -· ' 

:, 
gáo oficial da Confederação Nacional rito. Procede de Maria, a ger11,Ção sQ.- dimensões humanas. · 
das congregações Mal'ianas, exti·aimos brenatural a que pertencemoo pelo ba- A despreocupaç!io entre a tarefa e o 

(SOB INSPrtÇÃO FEDERAL) 
os seguintes trechos: tismo. como a nossa mãe na terra se homem, o con6rcgado não oferece co-

" Ano XXXV - Fascículo 404 - No- Interpõe entre o nada. anterior e o nos- mo solução,. à maneira pagã, um expe-
vembro de 1943, pag. 240. A dolorosa so ser, Mll,ria interpõe-se em nós, entre diente, um ardil; e sim. a graça, a· gra• 
situação do Santo Padre. 3) compre• o pecado original, que é a Morte, e a ça que · Maria, chele de graça nos al· 
endamos que ao Papa ha de ser parti• obra da Redenção, que é a vida- cançà; a graça que diante de nós esten-

Dirigido pelos Padres do Coração dé Maria 
Rua Jaguaribe, 699 

cularmente doloros.J case Lsola.mento mo- Profunda. e viva pelaµ; raízes que a de oo degraus daquela escada, que Ja-
ral a que o submetem não só os que o fecundam e allme;,tam. a devoção ma- có contemplou em sonho bibllco, lu-
sitiam à mão armada, = tambem r!ana, a con ação de congregado marca- mlnosa e imensa, subindo da terra ao 
aqueles que se intere.sam por ele só nos def!nltivamente a personalidade. cé11 ". 

quando lhes interessa., para sermos Somos marianos. Temos um modo de 

Cursos· Primário e Ginasial 
gratuito, em pleno 

Curso de admissão 
funçionamento-

discretos nas nossas expressões. É que ser • que nos particulariza, dentro da 
talvez seria mais exato dizer que ha Igreja. ll: como se vestíssimos um ha-
quem joga. com o Papa, conforir.e suas. bito de cor tnusitada, dentre as varia-
lHlavra~. suM ações, seu nome, seu das cores de que a Igreja está povoada 

ENSINO EFICIENTE E EDUCAÇÃO APRIMORADA 
1>rc.stlgio lbes possam ser utels como ele- li:t:las vestes de seus religiosos. Mas, ao 
mentas do propag..,nda polltlca, de lu- n:esmo t-smpo eese habito n!\O se des-
cro Interesseiro, etc. Dai a obrigação - tina a cobrir-noo; pelo contrario, Ches-
de fazer chegar ao Papa, ou pelo me- urton dir!a, revela-nos; descobre-nos 
nos ao seu representante entre nós, as tais como somos. 
expressões do nosso mais decidido Alislm, tais como somos - Congrega-

Lembramos que no dia 30 de janei
ro vindouro, haverá importante con
centração Mariana em Poá, esperando 
o Revmo. Pé. diretor da Federaçãq. que 
um e~evado numero de· Congregados ali 
compareçam, :para o maior brilho da 
concentração e edificação dos habitan
te~ daquele local. 

Aproveitamos a oportunidade para de
sejar aos noosos · éaros Irmãos um feliz, 
Natal. e lmplorar as bençãs do Céu. para 
o novo ano de 1944. 

O pensamento politico. do . con~e Sforza 
repudio de· concepções· como estas pu- d~s Malianos - cabe~nos uma grande 
1·amente naturalistas bem como os,, pro- tarefi1- que· começa em nós pela obra de 
testos da nossa fé inabalavel na ver- aperfeiçoamento il.terior e, fora de nós, 
dadeil·a constituição sob1·enatural e di- se afirma pela ação apo.stolica. Lon• 
Vlna do papado. Juntamente lhe sig- ga e ardua a tarefai. As missões em Beluchistão 
nificaremos que lhe estamos todos uni- A confiança, na graça reclama-re ao , · 

A "Folha da. Manh'ã." em sua edi
ção de 14 do mês findo; pubiicoú wb o, 
titulo acima, um artigo do seu redator 
da polltica irítemacionàl, Raul . de Po
Jillo, que, com a devida venia, tra,nscre• 
vemos a seguir, pa~ é llID retrato com~ 
p{eto do polltico italiano, que tão esfu'." 
siante e oca. de ideiais ,•gltaçõe,s. promó
veu ap<ls . a queda' da !ta.lia. 

doo de coração e ·vontade, como a Ca- congregado num grau ma.is elevado do 
beça. que é, visivel, do Corpo Mistico q!Je · na gener&.lldade dos (lei.s. Ela é 
de Nosso sen1101· ,Jesus Cristo. Résu- que dá o verdadeiro .sentido à condição 
mlndo: l) Oração fervorosa acampa- de •congregado. Nela é· que reside o 
11.hada. de penitencia. 2> Esclareclmen- verdadeiro signo mariano. 
tos oportunos para a fé !laqueada do Os gregos, amigos da. proporção (que 
povo simples. 3) Afervoraníento da é a. sua vez amiga d,a beleza) construiram 
piedade filial. 4> Tudo isso manifestado os seús templos com escadarias ta.lha.-
publicamente, especialmente ao Papa ou das segundo as propoções Ms. deu.ses e 
ao seu R.epresenta.nte, que é o mal.s fac- não dos homens, inacesslvel.s, por isso 
tive! no momento. Sabemos que varias mesmo, aos simples mortais. A diflçul-
l"ede1·ações já promoveram preces dade de ingresso, que assim se criava, 
publica.'!, tais como Horas Santas, co- ofereciam eles como solução, um ardil, 
munhões Gerais, etc. Ficaremos su- um expediente: coustruiam, ocultas, d~-
mamente gratos p,r todas as noticias 
que .de tais realizações nos forem en
viadas para podermo .. , dar um amplo 
11otlclar!o nas folhas desta revista. 
OREMUS PRO PONTIFICE NOSTRO 
PIO!" 

-o-

"Ano XXXV - '.Fasciculo 404. - NO• 
vembro de 1943, pag. 247. "Eloquentes 
conceitos do dr. Rui Cirne Lima, sobre 
o sentido do nosso marianlsmo ( Co11-
i;entração Mariana. de 1943, no ·cole• 
gio Anchieta, Porto Alegre): A devo~ 
ção mariana transwrta ao plano so
brenatural o nosso mais puro e mais 
alto afeto terrei10. Qual a criança, que 
não reuno em seu coração, com as mes
mas expressões de amo~, a mM que o 
Senhor lhe deu neste mundo, e a Mãe· 
do Céu? 

Nilo é, porem, um impuwo 6entlrnen
tàl, a;-,enas, que faz o Congregado r,1a• 
riano. Mais aito que o sentJment{), fa-

A PERSEGUIÇÃO RELIGIOSA 
NA · UTUANIA 

A pesar ele todos os apelos elos 
blspos lituanos, 1:1s autoridades ger· 
nmnicas se l'ecusaram a devolver as 
propriedades da lgrej<1- CatoliGa, ins 
forma o jornal catolico londrino 
"Universe". Por outro lado, os na
zistas não suspenderam a proibição 
dos sacerdotes lituanos acompanha
i-em os numerosos grupos de rapazes 
e mo<,:as que são levados à Alemanha 
para o trabalho eserarn. 

Na verdade, os grupos religiosos 
do pais foram elimin'ados, estando 
todas as escolas completamente sob 
.º reg-in1e laico, 

O COMUNISMO EXPlORA · O PROBlf MA 

DO NEGRO NOS ESTADOS UN-IDOS 
De acordo com noticias provindas. 

de Nova York, fornecidas · por· N, b, 
"os comunistas e suas organiza~ões, 
na esperança de burlar o povo", ado, 
taram nova tatica · para mascarar 
suas atividades, escreve o dirigente 
de obras de cor Frank R. Crosswalth, 
no artigo "Os comunistas e o negro", 
publicado pela. "Revista Internacio• 
nal" de Nova York. 

O escritor, diretor em Niiva Yorlt 
do Partid0 .A.inericano do Trabalho, 
declara: "Os coinunls.taa, trouxeram 
com eles a lusana icteolo:;la de que a 
desordem social pode acarretar o 
progresso... porem minha el'perfeu, 
ela me convenceu de que não existiu 
na vida dos EE, U-U. nada que najn 
causado mais suspeitas, maia contu· 
são, mais desunião qúe o partido co
nmnista, dentre os · movimentos or· 
ganizados do trahalho". 

"Porem em especial. estes aposto, 
los da. confusão e ,do caos tem pre, 
parado seus esforços entre os gru-

Comité Catollco de Auxilio à 
Europa ocupada 

A Rádio de (Qndres anunciou a fo1·
mação de um Comité Católico de AiJl\iliO 
á Europa ocupada, de acõrdo com à su
gestão feita pelas Altas Autoridades 
Eclesiásticas e com a cooperação do Go
vêrno brita.nico. 

Sir Ceell Dormer, antigo embaixador 
br!tanlco em Varsóvia, foi eleito presi
dente desse Comité no qu(tl se acham 
representadas as mais importantes or
ganizações católica$ da .Grã-Bretanha. 

Declara-se que os propósitos clesse Co
mité se enquadram na tarefa geral de 
auxilio das Nações Unidas, no sentido de 
atender aos lnterêsses e necessidades da. 
população católica; dos paisel! · libertados. 
Acentua-se que o seu principal objetivo 
diz respeito ao grancle numero de órfãos 
e abandonados, cujos pais tenham sido 
mortos ou deportados pelos nazistas, nu
mero esse que será elevadlsslmo depois 
da guerra. 

pos de cor. Afortunadamente, para, 
honra do negro, muito pequeno é o 
progresso de .suas· teorias em rela, 
ção ao esforço, o tempo 'e o di· 
uheiro gasto. · l!lm todas as . ocasiõ'ls 
os comunistas •lmscaraiµ, .J1ão aju~ar 
o negro mas unicamente utilizar suas 
reivindicações afim de fazer avançar 
a causa do comunis!llo ... " 
. Os coiuunistas enquanto se empe
nhai-em em manter estas tatl'cas -
couclue o sr Frank Crosswaith -
ºeo11tinuàrão sendo a maior força Ce 
c-bstrução e eonfusilo no movimento . 
trabalhista. americano, e continua1·iio 
prejud:cando o verdadeiro progl,'es. 
so do negro'', 

' 

Sacerdotes assassinados. pelos 
alemães na tugoslavia 

Informa-se · que oitenta e três sacer• 
dotes católicos fowm presos na Dalmá
cia, provincia da Iugoslavia, por estarem 
a Incitar a população á resistência aos 
alemães. Serviram-se em seus ·ffermões 
dos protestos do Exmo. D. Stepinac, Ar
cebispo · de. Zag,;eb, cont1·a as medidas 
coercitivas do governo qulsling croata, 
e repetiram sua assei:ção que o bombar• 
deio á Alemanha era uma "retribuição 
diVina ". St<)cknolm informa que o clero 
austrlaco tambem apoia um movimento 
anti-germanico. Na Holanda. os nazistas 
prenderam dezesseis sacerdotes e os 
mandaram.para campos de concentração. 
Um dos p~.dres executados na Holanda 
pelos alemães, D. Jacques Kerssemakers, 
O. S. B.. era bem conhecido na Ingla
terra, onde durante algulU tempo foi 
monge na Abadia de Quim•, na ilha de 
Wigb,t. Não se conhece a ra~ão por que 
foi executado, embora se pense que êle 
talvez haja dito inocentemente alguma 
cousa que desagradasse á Gçstapo, ,sabe• 
se que recebeu a Santa Comunhão e en• 
frentou a morte com a coragem dos már• 
tires. 

O NAZISMO BEM SERVIDO 

A Agencia Noticias Catnli~a, erc 
um .comunicado de Novr. Y<Jrk traz 
informações sobre o catolicismo em 
Beluchistiío, na India. · Nesta Te· 

· "O conde Cario Sforza. divul~ou pelas 
gião 4.500.000 habitantes, são mao- paginas da , excelente e prestigiosa re-
metanos; • os trabalh(?S c!os ::üssio- vi.sta trimestral norte-americana, "Fo-
11arios em seu meio são muito difi- reign Affàirs", -numero de outubro de 
ceis, revela o Revmo. Pe. .b'rn1 Aqui- 1943, o seu pensamento polltico. Seu 
lcs :Ueersman, O. F. M., qae regres· trabalho tra~ o titulo de '' A, Italia · e 
sou recentemente aos Est~.dos Uni- ~us viZinhos, depoi.s da guerra''.. Re• 
dos, depois de permanéc.e1• oito [:nos fere~se às Ideias que o auwr porá em 

pratica, se for guindado· ao poder. e 
naquela provincia indú. qu8 acoru,elha a outros, se outros su-

Sem em ba:rgo - informa O Revmo. birem aos postos de comando, tanto. na. 
J;'e. I•'rei l\foersman .....:. vivem· na Italia como no .resto /la Europa. 
Prefeitura de Karachi uns 1(5.000 \ No pensamento politico de Sforza ha 
catolicos. · Existe uma bcnemerita pontos que são muito acertados, ao Ja,. 
irmandade feminina, as l\Iisionarias do de pontos cuja incongrue~.a mal se 

:Franciscanas de· Cristo Rei, funda- percebe, como· teve guarida em cerebro 
ela em 1937, cujas 29 1·eligiosas ele. esclarecido como o do hoje fa.mooo 11-
senvol vem seu trabalho ern quatro der italiano. 
conventos, co111 exemplar fruto, A Vejamos, pa.s:;o a passo. qual é O pen-

ela sarnento pol!tico do· velli.o conde, onde 
Irmã !IIaria Bidget, Superiora· estão as noções acertadas e onde se si, 
Comunidade, e comiertida do braba- tuam as atlrnmtlva.s lnteírameni-e des-
manismo, é me'mbro do Conselho tttuidas i:e qualquer apoio. 
}'eminino e da Junta Educacional 
de Karnchi. 

AINDA O ROUBO DOS SINOS 
NA _BELGIGA 

A remoção dos sinos das Igrejas bel
gas pelos nazistas, contra o que o AltQ 
Clero 'lançou uma pasto.ai do protesto, 
provocou demonstrações indignadas na 
~élgica. Em. alguns Jugn.res, os traba
lhadores que iam retirar os sinos foram 
apedrejados ·. pelos paroquianos; em al
gumas igrejas as pórtas dos catnpanàrlos 
estavam fechadas, e os padres com as 
chaves, ausentes;;,, noutros lngares, os 
~inos haviam sido escondidos, noutros, 
as portas dos camp!Í,nâri~5 t,,ram • for
çadas. Em algumas igrejas ha guardas 
vohmtárlos que tocan1 os sinos avisando 
quando · está. iminente a sua :remoção. 

Honra-se a memoria áe um 
generoso catolico mexicano 
Em 1·ecente numero de "Noticias 

Catolicas" . le-se a Reguinte infor· 
ma<,:ão da cidade do l\foxico: 

O nome ele José de la Borda, eu.ios 
restos desc.obriram ha p o u e o 
no atrio rla Catedral de Cuer!Íavaca, 
está ligado à historia de suntuosas 
obràs religiosas no Mexieo. 

]!'oi este· rico mineiro o constru
tor da. universalmentQ celebre Igre
ja de Santa Pi·ísca, em .'faseo, cida
de rélicario da arte colonial, no Es
tado de Guel'l'Cl'O; falecido. cm 1778, 
igno1;ava-se ,o paradeiro de seus 
restos. O senhor de la Borda fez 
fabricar - para -obsequiar a seu 

• filho na celeb.ração de · sua primei
ra l\Iissa - uma c11stodia de .ou1·0 
maciço e pedras preciosas. Qnaildo 
consti.tuia .parte do tesouro da 
Catedral do Me~ico, a cnstoria· foi 
~-oubada pelos liberai,; da epoca. 
:Mais tarde foi resgatada por UJ)la 
rica <la111a mexicana, e enviada à 
CatedniJ de Notre Dame, em Paris, 
onde possivelmente se aciha ainda. 

Os restos de José de la Borda se• 
i-ão transladados a Tarso. 

~ER E PROPAQAR O 

"LEGIONARIO" 
t DEVER OE T-OOOS 
06' CATOL.ICOS 

... * * 

Diz o conde Sforza. que, depois desta 
guerra, . convirá · qué se proceda à eli-' 
minação pratica de fronteiras· dos pai- . 
ses europeus, a.filo de que a· ]Jurop11, as
suma. personalidade continental 
abandonando de vez o carater de me
ro conglor.,erado d , · n~,ó'lonalldades 
cgoi.sticas e sem espirlto de ·conjunto. 
Por essa forro<',, não haverá mal.s slm
plesmente Italia, uem CMcoslovaqula, 
nem · França. Haverá, ao cdntrario, 
"aspectos" !falianos, checoolovacos, 

, franceses. etc., do '.' problema ·europeu", 
sem· preju!zo ela. ~berania. local de çà.. 
da nação, mas tudo submetido ao inte-
resse geral do continente. · 

Tra.ta-se, aqui, de um1, 1delâ otlma. 
Será esse o unico processo que conse
guirà conduzil· a Europa· a uma longa 
fase de paz e de pros;:ierldade. 

Mais adiante, pore!ll, Sforza diz que 
o Med!terraneo é o . centro da Europa. 
ocidental, e que a. fronteira sul gessa 
EuroP11, continental é · o Saa.ra - '1m 
contrMioslção à ideia. de M'.ichelet, . que 
dizia que a "Africa começa nos Piri
neus", e ~ de Keyserllng, que assevera 
que "Espanha. -e Portugal aklda são 
Afrlcr, ". 

Sforza esclarece que o Mediterraneo 
é a patria. comum elos povos que vivem . 
ao seu redor, não havendo diferenças 
de sentlmentvs ao p\\ eia torre inclina-, 
da de Pisa, no cais de Zara, M,m den
tro de Sant.i. Sofia, em Esta1,nbnl. 

É surpreendente o fato de Sforza nr.o 
ver dlferenç"s, por exemplo, en • e a 
Espan11a e a. Ju,;oslavla, entre a ItalÍ'a 
e a Sirla, entre a, Grecla e Marrocos 
etc. Ao norte do Medl~erraneo fica o 
sul da Europa. Ao. su: do Medlterraneo 
fica o norte da Afrtc~. A orien~ do 
Medlterra11-co f:ca o oçldente· da A&ia. 
É dificil encoi;:i ,rar. no globo terraquéo, 
outro setor que seja tão peq\leno e que 
abarque, apesar di&so, tantas diferenças 
de costumes, de Idiomas, de tra,uções, 
de religiões, de espirita civtco e de cul
tura, Sforza, porem, não vê tais dife
renças ~ e níio se adivinha de onde 
lhe vem tamanha cegueira. . ,;, . 

Acredita Sforza que, deµol,s da guer
·ra, a Italla e a França deverão dar o 
exemplo de união baslca, .posslvelmen• 
te com a adesão ~a r..spanb,a, •A unlã<) 
destes três t l,jse~ CÇ>pco.rer-la - diz 
ele . - para re.solver 9s prol:>lema.5 çla 
Afrlca. do Nortt. e . para. reforç!lr a po
sição dos euror,eu.s nessa parte do mun
do. Mas prevê, taÍnbem, a união e · a 
soberania. do mm.do arabe. · 

\ .-~- .. l 

REUMATISMO! 

AqtJ! entra uma contradição. Todor 
oi; problemas da Africa do Norte e doi 
povos arabes se relacionam,, ém essen• 
ela, çom o domínio que os CUl'()peu~ 
quorem exercer· sobre a. Africa e 11obre 
os iLrabes. Se deverá r.aver · soberànla 
arabe, não haverá mal.s problemas de 
~olução !talo-franco-espanhola. Se ti
ver de existir posi,.ão reforça.da da Ita• 
lia, da França e da Espanha; na Afri
ca, não haverá independencla arabe. 
l'!l se existem diferençds de interesse~, 
que constituem pl'oblema e exigem so
lução,. entre a ltalia, a Franç;i,, -a Espa
nha, a Africa. do Norte e o mundo ara.
be, onde está a p<1,tria medi'erranea. 
comum e a ausencla. de diferenças en
tre OS po70S que ViVem n11, OfJa· do citado 
mar? ' 

* 
Explica Sforzà que, para que ~ja bar

Il!onla no mu..do arabe, serà ' preciso 
· que se rllSQlva o probl~ma do,5 judeus. 

Pa.ra. os judeus. · diz S!Orza, não basta 
a P11,act!na. Será preciso que se· dê, 
aos israelitas. o territorio que "abarca 

· a Siria e a região do Eufrates". (Sãc 
palavras -de Sforza as qqe se' encontram ' 
.aqui entre aspas), , · 

·Esse territorio, r.o mapa, toma o Li• 
bano, . a Slria e dois terços do. Iraque. 
Ora.: - Líbano, Sirla e Iraque, são, ho
je, palses praticamente ~l,Jeranos. E 
quem é qL!J terá autoridade para "da
los" aos judeus? 

Assegura. Sforza que maior força dos 
arabes. mal.s r!-iueza dos judeus, e me
nos temor· .destes mesmos jqdeus, farão 
a harmonia arabe-israelita, num mu.ndo 
em que tudo se resolverá com o capi• 
tal e a industria da França, a indus• 
tria. ~ a mão-de-obra da Italia, é o 
movimento de importação e el(portação da Espanha.. · 

Por enciuanto. a verdade é .que. não se 
sabe que Frani!t e que Italla existirão 
depois deata gaena. A!.am d9 mais, a 
Espanha, não formando parte do gru• 
po dos beligerantes, não pódC;lrá aspi
rar a receber sej. lá o que for dos po
VClS que saírem vitodosos. "Dl&tribuir ", 
desde · já como fa21 storza, o i:µundo 
11rabe a paises que, ou ainda não teem , 
definição assentada, como., a, França e 
Ital!(l,, ou não terão direitos , claros de 
expansão, como a Espanha, ou ainda 
n:-::> existem, como a co111Unidade so
berana juclla, é r i.r um pouco · ?odiante 
de 1µ1~.. ap.U;l~,.'1~. ~a\.~.J;w~_.i;!°ª' Jnte· 
resses gerais doll Mligerantes que triun• 
farem. · · 

Nada· diz Sforza dos interesses lngle~ 
see, norte-ame.,lc,,nos e árabes no a.m• 
bito do mundo arabe. Mas estes se
rá<' o.:; que terão de vir em primei.ro li!• 
gat. 

à!orza a.credita que a Liga. l1às Na
çw. exa~men"8 como ela existia em 
193~. é!everà re11,5uscltar. E afirma. que 
a sua sede deverá ser, n~o. a Sulç1:1,, e 
sim o territorio de Fiumé Él scW! arre• 
dores, CC;ldidos pela ];ta.lia e pela Jugos
lavia, para que a Liga fique "admira• 
velmente situada entre 1) mundo lati• 
no e mundo eslavo". 

Para Sforza,, ao qÚe parece,· a Liga. 
ainda. é algo de. ponderavel, e, ademais, 

· para ele, 4Õ e1Clste o "mundo" latlµo 
e o "mundo"· eslavo, 

A Liga, sempre no pensamento de 
Sforza. impedlrla futuras guerras t,qr, 
meio de sanções - como .se as &ançõet 
houveasem dado resultado a,., tempo da 
guerra da rtal!a contra a Etlopla,. 

*·* :li 

Proclama Sforza que uma Jtalht 11-
vre daria·. de muito boa vontade, o Oo
decaneso à. . Grecia, como prova ele sua · 
amv~i.de, e. que a Grecia go.:;tarl,a. mau 
de receber . e.sse arqulpelago das mão~ 
da Itallu, a titulo de presente, do quf 
d<? o receber em consequenc!a do "dita, 
do" do~ vencedores !l,Oll venclctos. 

_ rito, afal;tam-se da ·cid~de, indo pa;a 
as praias e esti.ções de aguas torna-se 
conveniente, seja recordada a sinte.5e 
dos deveres sociais das l!'Ílhas de Ma
ria que se encontra no Manual e que . 
:foi aprovada pelo nosso saudoso Arce
bispo D. José Gaspar de Afonseca e 
Silva. Reco:nenda a referida Sintese 
que a Filha d., Maria, na medi,;la do 
posslvel, somente se apresente em so
ciedade na companhia de sua familia. 
Ordena que a Filha de Maria nas p1:aia.s 
de banho conserve a maxima distinção. 
como requer o titulo que a hOnra; que 
escolha, com densa.tez . o seu trajo e, 
que, em hipotese alguma. deixe o seu 
roupão, toda. a vez que se achar tora 
dagua. Lembra. que em nenhuma outra 
ocasião lhe serà ;· rmitldo abster-se de 
meias ou usa-las curtas. 

Ainda. a referida sintese proib, ex
pres.,RÍfiente à Filha de Maria tomar 
pa.rte em banhos mixtos em piscinas, 
vedando tambem sua inscrição em clu
bes de regatas ou de ;iatação onde a 
promiscuidade é inevlta vel, O trajo. 
masculino, diz a Sintese, .é sempre ve
dado à. Filha. de Ma.ria, em qualquer 
~ircun.stancia. que :;eja, 

NOBRE DEFESA DO MATRIMONIO 
NO SENADO CANADENSE 

A carreh:a e o programa de Hugo 
Roenck, "alemão ctistão", recente• 
mente nomeado para uma elevada 
posu:ao na "Igreja Germanicat>, 
constitue um indioio cabal de como 
os nazistas estão friamente e:xplo
mndo, em beneficio proprio, a íé 
religiosa no Reich, 

Os circulas de Londres lembram 
que Roenck era ardente nazista, ten
do sido um dos fundadores das ti·o
pas "S. S.", em Goettingeu, no ano 
de 1029, e um dos mernbi-os da guai,
da pessoal de Hitler. • Desde 1935, 
encontra-se nils forças armadas, ten
do desde então melhm•ado conside-

Esta cruel moléstia, tão comum nas pessoas de certa idade, 
inclic.a a presença de ácido -úrico e qiae o sangue, carregado de 
impurezas e toxinas, circula com dificuldade. · 

As juntas e os ossos tornam-se dolorosos a ponto de ín1-
pedir os movimentos, e o reumatismo tanto ataca as pernas e 
os braços, como o pescoço, as costas e as quadrís. 

Nesses casos, as observações clinicas .indicam ç 

Este é outro ponto cui:!oso, no pen• 
samento politlco de Sforza. Em pri• 
melro lugar, a J'.talla livre já eis:lstlu, 
quando o proprlo conde Sforza foi mi• 
nlstro do Exterior do governo de fto• 
ma - e essa ltalla não devolveu o PO• · 
d ~aneso à Grecia. . Ademais, hojç, o 
Dodecaneso não é italiano, Em sua 
maior parte, · está ocupado pelos ale• 
mães: r,•.,. parte· restante, encontra.in· 
se forças das nações unidas. O desti• 
no do arqulpel .gc, - pela Italia usur• 
pado em 1912, anexado em 1922 e per
c.\do em 1943 .,.. não pode ser Clltudacto 
agora, antes da conclusão da ~uerra. 
Mas Storr.a já admite que o Dodecane• 
so será entregue à ltalia, não se sabe 
a que titulo. e cjue a Italla presentea-rá 
a Grecla com ele, tambem o~o se per• 
cebo por que motivo 

BOLSA D. JOS8 GASPAR 
A Diretoria. da Federa.ção está redO· 

brando seus esforços afim de que a 
"Bolsa D. José Gaspar" se torne pro
dutiva no proxlmo ano, começando os 
rseus juros a se1·em empregados para 

. cu.stea1· as Jespezas de um seminarLsta. 
Para isso é preci,o que antes do inicio 
das aulas do Seminario já tenha sido a 
"Bolsa." entregue à, Obra das Vocações. 
Com os donativ das Pias Uniões que 
ainda não entregaram a sua contribui· 
ção e com o produto de um chá que se-, 
rá oferecido, na segunda quinzena de 
Janeiro na resi1enr.ia de um dos mem
bros da Diretoria da Federação, se Deus 
quizer teremos alcançado os 80.000 el'U· 
izeiros que constituem a "Bolsa". É de• 
sejo da. Federação ver unida~1 neste mo• 
vimento todas as I'ias Uniões. Nenhuma 
deve faltar com seu donativo por pe• 
queno. qué seja, pois se importa conse, 
guií- Iog, º ça.)2!~~1 ~ª-rª' ti! "~21§.l! "i !m• 

No Congresso do Canadá enquan• 
to se <'.'scutia um tema apresentàtlo 
ao Scmado tomou a palavra o sena· 
dor Marcotte, de Ponteix (Quebec) 
para fundamentar as razões do ~eu 
voto negativo. 

Segundo e,ra pro p o s to, qua1• 
quer pessoa casada podéi·ia apelar 
aos tribunais solicitando o divórcio 
no caso de que o outro cônjuge fos
se d: .. do por morto, após um perioclo 
de au$êncla de ,,-ate ou mais ano~. 

"A história nos ensina .:... expres
sou o orador - que· a mulher deve 
ao Cristianismo a elevação do seu 
estado como membro livre da socie
dade, 

"A fam!lla - acrescentou - é O' 
fundamt••do, a essência da soeleda, 
de, O matrimônio dá a famfl!a está· 
b!lldade e permanência. :t sua fõr· 
mula jurídica, sua concepção clvU, 
seu vinculo mais sólido. Se desatais 
este vinculo e desunis a familia, dis
persais seus membros, destruireis a . 
própria sociedade. Nilo é mistério 
que neste pais, o matrimônio é pro
fundamente respelt.ado pela grande 
maioria. ,gQ nosso pQiq, No Canadá, M 

estatísticas dos dlvõrc!os com relação 
ao número dos casamentos tem uma 
porcentagem muito baixa; mas 1v1 
mesmo tempo, e.sfá crescendo de um 
modo alarmante em algumas das Pro· 
vincias cuJa legislação admite a dls· 
solução do matrimônio. De 1931 a 
1940 os divórcios ·aumentaram de 
uns 239 por cento. 

"Atualmente, milhões de nossos 
homens estão dispostos na presente 
guerra a realizar o supremo sacriff •. 
cio, para defender nossa clvlllza!:110, 
nosso regime de vida, a sociedade 
toda. Os membros desta Camara de
vém sem duvida e5tar bem inteira• 
dos de que uma das· primeiras medi· 
das realizadas por nossos Inimigos 
:para a assim chamada. "nova ordem 
de vida" é fazer uma mofa do matrl· 
môoio, desse melo supremo de mul
tiplicar familias e de constituir a so
ciedado, Eles estão empenllados em 
reviver as práticas dos tempos (lo 
paganismo quando a mulher era t,r:t• 
tada como mero gado racional, Nós, 
cristã.os, não podemos apoiar seme
lhante regressão ao ba1·barlsn10 an. 
tlgo". 
· .i)!g:mente Q. »roJ~tQ ná.Q t2! M~i\or 

.. 1·avelmente sua posi1:ão dentro, da 
quadrilha nazista. 

No discurso de posse de suas fnn-
1:ões, Roenk annnciou que enfrenta-

. 1·ia as novas atribui~ões como ver
dadeiramente "revolucionarias no 
mais completo sentido da palavra'. 
Em seguida acrescientava esta pre
ciosidade: "Devemos provar defi
nitivamente a completa possibilida• 
de de se estabelecerem relações- po, 
sitivas e proveito3as entre a Cris
tandade e a revolução operada pelo 
Rcich Naoional-Socialista ",- · . · 

O "LEGlONAHIO" SIC.. 
NIFICA BOA LEITURA 

if.QRMAÇAQ 

1 

t 
i 

como um po<leroso aux1I1a'r no tratamento cía Sifilis e reumalls• 
mo, de ação imediata e decisiva. 

Sua con1pos\çã'o tri iodada à ba,se de elementos 1f'egetais. 
depurativos, favorece a rápida .dissolução do ácido úrico, elimi
nando os venenos e impurezas do sarigue, assegurando aos reu
máticos um pronto alívío de seus sofrimentos. 
· · ··Comece a tornar ainda hoje -e ••• hoje ainda comN:.1rá a 
sentir alívio, 

OURO., 
R1111 .\lviarea Penteado, Z03, 
3,0 andar - re1. 3-17%0 
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CAtJTELAS DO MUNTl!. Of!; SOt.:ORRO 
- JOIAS USAOAS. E BRl!.HI\NTF.S -
Cómpro P~aQdo os m11lhores preços. 

MONACO 

* * • 

Sforza. e11cerra' o seu arUgo•progra• 
ma dizendo q~te · e~a é a reforma de 
que à Europa necessita -,- que sem 
el?, nr.da poderá ser !eito, seja no. cam~ 
po moral. seja no campo social, seja 
110 campo econon.lco - e çue a It;i.lla-, 
a; França e a . 'Gpr,nha coroarão a .sua 
grande historiá', se derem o exemplo em 
tal sentido, 

-ii.talqner i)essoc., de mente afeita aos 
assunto.s Internacionais, verificará que, 
no pensam.,tc> de Sforza, afora a pre
missa, tudo está errado e peca pela ba
se. ··Chega-se a ficar estupefato, dlan• 
tt: de . tais, .•,flrr,1atlvas e projetos: e ma! 
se lmi,.gina como Isto se elaborou em 
cerebro que deve ser !ucldo, de dlj)I0• 
mata. que se 11·~ clama experlmen~do, 
e de hOmem tiue vive cóm conhecimen
to de ca.usa a res1..e1to do. ·,·órtlce repre
sentado pela, conflagração atual. 

Em todo o ~a.sr,. pondo-se de . lado. o 
QU'l constitua· mmentario, o que vai . d!• 
to é 1\ slntese !lei do .que Sforza,. eacre• 
:ve11 e P.Ubllcou, em ,.QutubrQ 9-e l9ia "• 
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A MAIOR CASA EM ARTIGOS PARA NOIVAS 
Rendas. vêos, grinaldas. luvas, bouquets, l.ingerie e sêdas 

proprias para vestidos do dia e para viagem. 
Aceitamos pcdiclos do interior, mediante o envio do numera
do, adiantadamente, em cheque, vale pustal ou registrado 

com valor. 

IRMÃOS COELHO 
RUA DA l.lBEHl>A UE, 100 

SÃO PAULO 
FON I!.:: 2-2593 

EVANGElf-10 

OBEOIENCIA 
CIRCUNCISÃO DO SENHOR 

(S. l.uc:as, 2,21). 

Naquele temvo, depois qu11 se passaram os oito dias para ciue fosse o' 
Menino clrcm,c:idado, chamaram-no por· seu nome, JESUS, como tinha s!d~ 
apelidado pelo anjo, antes que fossi, concebido no selo de sua Mãe, 

COMENTA.Il.10 

A ohedien6Ía consiste em executar 
ia vont~de do superior, de maneira 
que ohj;ldec.e aquele que faz o que 
um su\lerlo1· legitimo ordena. e por, 
que ·ele ordena. Quanto mais prouta 
for esta execução, mais perfeita ~e
Yá a ohedlcncia; quanto 111ais moro
sa, menos perfeita a virtude. Não so· 
mente pol'qUe a llllJrDSiclade ludlc-a 
uma tibieza de vontade no seguir a 
virtude mas tambem, porque, em se 
trataiid°o ela obediencia, esta morosi· 
dade Indica um desejo ele esclarecer· 
se, de convencer-se, de, em ultima 
analise, executar o objeto do pr"
ceito mais por estar couveucido cte 
sua lmportancla, do que por ser IJ1'0· 
ceituado. 

Ora. afirma São Gregorio Magno 
11ue "a obediencia é tanto mais me· 
ritorla. e Jouvavel, quanto me11os tem 
de seu", e sobre Isto, argumeuta San, 
to Tomás de Aquluo, qué can-ega o 
que é seu aquele que obedece quan
do segue sua volllade, e não a do 
superior, como o exige. a obediencia 
para ser verdadeira obediencia. O 
qul) leva o mesmo LJoutor Angel:c'J 
a concluir com o mesmo santo Pa. 
dre que "a obedlencla que tem al
guma· cousa de seu nas coisas pros
peras, ou é nula, ou é menor, est 
vel uulla vel minor," 

De· maneira que nii.o ohedeccm 
Teatmente a11uetes que, antes de se 
submeterem pura e ei,;ctusivamente 
à. vo11tade do superior legitimo, e,ia· 
m :nam as razoes do pn.icelto, e a ele 
se ê:úrvàm, quando ó julga111 bom e 
oportuno; chegando a se negarem a 
esta sujeição antes de se conveuce, 
rem Qll- utilidade ou conveniencia 
daquilo t'llle deles exige seu legitimo 
·i.uperior. 

* * • 

Imaginemos que José e Maria qul· 
e:essem seguir esta ultima norma. 
Nem Jesus seria circunci<lado, nem 
Maria se teria aprese111ado no Tem· 
plo no dia de sua purificação, Jesus, 
a mesma iuocencla, não tinha culpa 
nenhuma por que devesse submeter· 
se a uma lnstítuii;ão creada para slF.· 
nificar a purificação de uma man
cha. contraida; e Maria não se ma
culara por sua matemidade, antes 
sua. !!antidade se tornára mais ele· 
vada e mais sublime. Nàõ Co~se ex
clusivamente uma vontade super'or 
legitima, não encontraríamos razão 
porque Jesus e !llar!a se devessem 
sujeitar aquele à circuncisão e esta 
à. apresentação no Templo para pu
rificar-se. 

Exemplos, porem, de toda 1·irtude, 
José e Maria não discutiram o pre
ceito, certos de qlle o que lhes com
petia era razer a vontade que a Prn· 
videncia lhes tmpunlla. 

portancla que, uesta ponto, têm os 
me:os que vivificam 'os argument,,s 
lnteletuais, tiram-lhe a aride:;; pro, 

· pria da especulação e embalam a ai· 
ma toda, de maneira qne ela inteiía 
se atire sobre a verdade. Mas tudo 
isto é preambular, tende a Levar a 
pessoa a abraçar o Catolicismo, de 
maneira que a pratica dos manda
mentos de Nosso Senhor seja uma 
consequencJa desta primeira atitu, 
lie. 

Querer, miudamente, ir convencen, 
do <18 pessoas de que devem cumprlY, 
um por um, os exerclcios rellglos11s 
pi·eceltuados pela Santa lgreja; pri
meiro 11em sempre é possivel, pois 
qne ha mandamentos que se 'baseiam 
em mlslerio.s .. que superam nossa c:i, 
pacidade cognoscitiva, depois, cr:a. 
aos poucoi; um espirita racionalista 
contrario ao esplrlto de Nosso Se
nhr, 

"' * * 
. Nem negamos a suma importanc,a. 
11ue tem para o fiel, dedicar-se a um 
estudo mais aprofundado das mesmas 
verdades rel'eladas, L,em como das 
prnticas impostas pela Santa lgreJa, 
para, sob a luz da Fé, saborea-las 
melhor, e !l.l!Sim tornar mais pessoal, 
mais viva a Helig!ão. Qualquer p,,,s. 
soa percebe. no entanto, como esta 
concepção difere de uma técnica de 
apostolado 11ue desejaria que a pra,. 
tica de cada um dos preceitos reli
g!oso11 fpsse. ,eempJe. fr,qto . _ellponta'. 
neo de nma persuasão anteriormente 
acl c1uirld a. 

* .... 
Eis a lição que nos dá hoje a Vir

gem Santíssima, Nossa Senliora, Ral· 
nha dos Apostolo3 e. trhmfaclora de 
todas as heresias, a quem nos entre· 
gamos com filial confiança no limiar 
deste novo ano que hoje começa. 

CAS.PA 

Queda 
dos 

Gbellos 

LEGTONARIO 

A OIOC[SE DE TAUBATÉ CONSAGRA·SE 
AO PURISSIMO CORACÃO OE MARIA 

Carta circular do Exmo. e Revmo. Sr. Vigario Capitular 
a proposito do Magno Acontecimento. 

":,Ieus caros amigos e Irmã.os no 
Sacerdoclo Revmos. Parocos, V1ga, 
rios, Capelães e Reitores 

Louvado s.efa N.osso 6enhot 
Jesus Cristo! 

Desejando-vos [eliz Natal e ausJJi· 
closo Ano Bom, tenho o prazer de 
trazer-vos, nestas linhas, a gratls~i
ma. determinação de que será o dia 
l.O de Janeil'o proximo, o escolhido 
para a solene Consagração de Nos~a 
querida -Oiocese de Taubaté, ao Pu, 
rissimo Coração de Maria. 

Pio XII o amantissimo Pa.e consa. 
grou a 31 de Outubro de 1942 O mun• 
do todo ao Col'ação lm;i.culado de 
l\Iarla, ren.ovando tal Consagração a 
8 de Dezembro na Basilica do Vali• 
cauo. 

A "Civiltá Cattollca ", brilhante I:e, 
vista referindo-se a tal aconteclm<"n· 
to registrou. e'm seguida, a seguinte 
expressão: "Incumbe agora aos po• 
vos, às familias, aos· indlvldu.os. se, 
cundar o desejo e o áto paterno do 
Papa". Eis que, n1eus carlsslmos fr. 
mãos no Sacerdoc'o por toda ·a par
te, quasl todas as Dioceses já se 
consagraram - ao Purlssimo Coração 
da Mãe Santissimá de Deus. 

Não queremos nós, .em nossa Dio
cese, protelar por mais tempo a fefü: 
co1111.lgraçáo. 

No passado dia 8 de Dezembro, en
cerrando o 1,• Congresso Mariano 
Paroq&!al desta Diocese, em Pinrla
monh_angaba, sob a honrosa Presi
dencfa de S. lllxcia. Revma. o Senhor 
Dom Rodolfo Penna, 0D. Bispo de 
Valença, ante milhares de ti.eis, eu1 , 
seguida à coroação de uma Imageiu 
de ll'larh, Santiss'ma, pronunciei ·com 
os fieis presentes a formula d.e Con. 
sagração de Nossa· Diocese ao Cora,, 
ção Puríssimo de Maria. 

Venho agora à voss.a presença, ca• 
ros e bons Irmãos no Sacerdocio', co
municar-voa ease acontecimento que, 
sem duvida, vos é muito caro, convi
dando-vos a que -· uo proximo _dia 
1.0 de Janeiro, bem avisados os fieis 
sobre a lmportancia do áto, com' pr~ 
pal'açã'o · condigna da paroqu:a ou ca· 
:;a religiosa com atos eitraordlua· 
rios de piedade, sobretudo pregações 
Marianas - i1ronu11c!eis coni QS fieis 
sob a vossa jurisdição o ato de Co11• 
sagração de vossa Paroquia, Coleg:o 
011 Capdania ao Pur:ssimo e Imacu
lado Coração de Maria, servlndo·V!)S 
da formula e norma infra-escritas. 

É escusado encarec~r Jµnto dos 
bons irmãos em Jesus Cri.Ílto a gran
deza, a eficacía, a oportunida~e de 
tal solenidade, de vês que ela, aleni 
do mais, representa a vontade, por
tanto, a ordem do Santo Padre de 
·Roma, nosso amantíssimo e amargu• 
rado Pae, 

Em Dezembro de 1836, narrn 'Mons. 
d3 Segur, M. Desgenettes era paro· 
co ela Nossa Senhora das Vitoria~. 
Lastimav.et Cl.f .P ,es.taçlo,J!a P.aroc;u~j~, 
na qual viviam 18.000 cristãos de no· 
me, sem fé, sem piedade, sem fer
vor algum. Trinta ou quarenta mu• 
!Ileres as Missas do Oomjngo, nm.11 
um sG homem à pascoa anual, eis a 
desolação tremenda da iuf.eliz paro· 
guia. O pÓbre Paroco sentia horrivcl 
desanimo, lnvenclvel magoa. No dia 
S de Deiembro, narra o mesmo Sa· 
cerdote a Mons. de Segur,,mais triste 
mais desanimado, ma.is abatido que 
de costume, principiou a celeb1•ação 
do San to Sacrifício da Missa. 

Ao Sanctus, não podendo conter as 
lagrimas, pediu a Ueus e /!. Virgem 
Santíssima Imaculada, o remedia a'ls 
grandes ll!ales de sua paroquia. Cai· 
sa admiravel! - Ouviu clara e dis· 
tintamente o desolado paroco, em vó:.1 
forte esta frase: "Con&agra tua 
Igreja e tua Paroquia ao Santíssimo 
e Imaculado Coração de Maria!" 'l'o· 
mou o piedoso Cura, como alucina,. 
ção a extranha vóz, co11Unuando a 
celebrar o Santo Sacrlf!clo, não sem 
grande estupefação. Terminada a 
Santa .Missa, pôz-se d4 joelM!l ante 
o altar para a ação de graças, quan
do novamente assa.Jtado de ·magoa 
ilifinda, pelo estado last'1mave1 de 

INCENDIO EM PRESIDENTE 
PRUDENTE 

Por determinação do ~r. Diretor Geral, 
que está. respondendo pelo expediente 
de, Secretaria da Se~urançl!. Publica, se
guiu para Presidente Prudente o dele• 
gado especiallzado, st•. Walter Autran, 
afim de presidir o tnquerlto ali Instaura
do, p,i,ra apurar as causas do grande 
incendio, q'ue teve lugar nesse municí
pio ha POUCOS dias. 

sua paroquia, o santo Cura pediu 
ainda o avxiiio do céo, ouvindo no· 
vamente, em võz então ma.Is alta e' 
mais distinta. a tntili.lativa salvado· 
ra: "Consagra tua Igreja, Consagra 
tua Paroquia, a,o SS. e Imaculado Co 
ração de Maria-!" Não podia haver 
mais Ilusão. Tratava-se de um fato 
inequívoco._ E o feliz sacerdote, com 
a aprovação e bençãos de seu Bispo, 
promoveu a solene e piedosa · Consa, 
gração de sua Igreja e paroquia M 

Imaculado Coração de Maria, logran
do desde logo a reforma completa 
dos costumes e a intensificação da 
piedade em seu povo. 
· Vamos portanto, meus caros e bons 
amigos, meus irmãos Sacerdotes des
t_a feliz Diocese de Taubaté, vamos 
consagrar-nos ao Coração Imaculado 
de Maria! i,~eliz sim, entre as mai~ 
felizes, é nossa cara Diocese, porque 
clar_a e ln!<Dfismavelmente privilegia• 
da conl o trono da Rainha do Brasil, 
a Virgem da Conceição Ap11recida, 
quando em tempos idos, õeutro ,lo 
seu terrltorlo, firmou sua Casa sa· 
grada, seu Sarituario de bençãos e 
favores, no alto de uma de suàs m,m
tanh;is e à beira do mais risonho e 
fecu11do dos seus rios. Vamos con!>a· 
grar-nos, caros Padres, Irmãos meus, 
ao Santíssimo e Imaculado Coração 
de Maria. 

Já prouunc!ei, como Vigar:o Capi· 
tula.r, .embora indignissimo, a formn
la de toda a Diocese, em momeuto 
11olenissimo. 

Agorit, se)am consa_gradas nossas 
paroquias, a· nossa Catedral, todas as 
11ossJ;1s Matrizes, nosso Seminario 
Diocesano, a Ação Catollca, nossas 
Jrmandades e Associações, Igrejas e 
Capelanlas ao Purissimo Coração ele 
lllarla. Por ocasião do encerramento 
do p1·oxlmo Retiro do Clero, haverona 
de Consagrar nosso Clero paroquia.! 
e Diocesano Igualmente ao Purissi• 
mo e Imaculado Coração, quan(lo, 
junto ao Clero irmão da D.:ocese de 
Lorena e presidiclos pelo piedo$o Bis
po daquela Uiocese, presente ao ato, 
repetiremos todos juntos nossa en• 
trega irrestrita ao domlnlo absoluto 
de N_oRsa Senhora e seu purlsslmo 
e lmllculado Coração. Maria Sant:ssi
ma nos guardará a · todos dentro de 
seu amantíssimo CClraçáo de Mão ter• 
11issima e Imaculada, aceitando nossa. 
oferta e Çonsagração, penhQr dos 
favores Imensos com que nos cumu
lará. a todos e bençãos à flux colll 
que mimoseitrá nossa querida Pioce• 
se. Ne_s.Ea esperança e com os protes• .. 
tos de minha mais elevada estima ê 

reconhec:mento, peço-vos licença 
para dete_rminar o seguinte: • 

l l De 26 a 31 de Dezembro, promo. 
vam-se nas Paroquias, Igrejas e Ca, 
pelanlar., de manhã, Missas e Conrn· 
nhões gerais, da Ação Catolica, lr• 
mandades, Associações e fle!s, em 
pre))aração à: ·solem~, Consagração, 

2) Re-cite-se o Rosarlo de Nossa 
Senhora com ·os fiéis dentro de ta's 
dias: 1,0 terço pela manhã, durat'lt~ 
a Santa l\lissa; o 2.0 terço, às 15 bu. 
ra.s, .ante o tabcrnaculo aberto, em 
Visita ao ss. ~ac1•amento; o 3.0 ter,:o 
à noite, antes da pratica que deverão 
fazer e111 lou·,or de Nos~a Senhora, 
em prep.aração ao grande ato. 

31 No dia 1.0 de Janeiro, à noitê, 
43m seg11ida à Benção do SS. Sacra.· 
mento, (lnte uma Imagem da Virgem 
Santls_s:ma pronunciareis com os 

. fieis a formula prescrita da solene 
Consagração. 

De tudQ devereis, em seguida, dai• 
sucinta comunicação à Curia. Dio
cesana, lançando-a no Livro do Tom
bo de vossa Paroquia". 

ORAÇ.lO 00 SUMO PONTIF!CE 
ADAPTADA Ã CONSAGRAÇÃO 

ó Rainha do Santíssimo Rosario, 
auidlio dos cristãos, Refugio do ge• 
nero huma110, Ve1icedora de todas 
as grandes batalhas de Deus, ap Vos
so trono, supiices, nós os Sacer,)o· 
tes, Ação Catolica, lrmàndades, As, 
sociações e fieis desta Diocese ele 
Taubaté, nos prostr11-mos obedientes 
aos desejos do Santo Padre O Pal)a, 
seguros de conseguir mise1·icordia e 
de encontrai graça e auxilio opor
tuno nas presentes calamidades, não 
pelos nossos merltos, que não pos· 
suimos, mas unicamente pela Imen
sa bondade de Vosso Coração Ma.-
terno. · 

É interessante observar a maneira 
como o evangelista narrá estes fatos. 
S Lucas fala. sobre a circuncisão do 
ivienino Jesus como de uma cousa 
na,turai, necessarta, que palrava aci· 
ma de qualquer duvida ou discussáo. 
O mesm·o se dá ao contar a apresen· 
taçào de Jesus no Templo, "quando 
completaram-se os dias da purHica· 
ção'' de Maria, Não cogita o Esoi• 
l'ito Santo da possibilidade de se por 
em duvida a vontade do superior le• 
gitimo: cumpre obedecer-lbe porque 
é superior. IJJ nada n1ais, 

( * * • 
Deante destas considerações, pode

mos àlui:tar de uma tecnica de apos
tc,ado que deseja levar as pessoas 
ao cumprimento dos deveres rellg!o· 
sos exclusivamente por couv!cção. 
Não devemos Impôr, dizem, nem es
tabelecer regras. Çonveuçamos antes, 
que as pessoas c!.0 pois executarão c,s 
preceitos naturalmente. Poderiam~s 
dizer que o que o apostolo deve aci
ma. de tudo desejar é que a religiãp 
catolica não seja cumprida natural
mente, e sim sobrenaturalmente, co
mo tudo que se baseia na Fé, que 
constitue à grande obedieucla, a su 
jeição de nossa razão, às verdadPs 
qlle Jesus ensinou, e de nossa von: 
tade aos preceitos que Ele nos den, 
-exclusivamente por11ue Ele ensinou, 

OS NAZISTAS QUEREM IMPOR AO · CLERO 

POlONÊS o ASSUNTO aos SERMÕES 

Ao .Vosso Coração Imaculado, nes• 
ta hora traglea da historia bumana, 
NOS CONFIAMOS, NOS EN'l'REGA· 
.MOS, IRRESTRITAMENTE E NOS 
CONSAGRAMOS - Diocese inteira 
de Taubaté, as nossas Paroquias, Cle
ro Secular e Regular, Semlnario Dia• 
C6sauo Maior e Menor, Ação Catoli~ 
ca, ll'ma.ndades e Associações, Colé
gios. e. Orfanatos, Hospitais e Asilos, 
Saliatorios .. e abrigos! Sim, 6 Cora· 
cão Imaculado de Maria, a Dl.ocese 
de __ Taubaté é v.ossa doravante. 'fo
mal-a. spb a vossa proteção, guar
dai-a dentro do vosso Coração de 
Mãe! Rainha da Pa:t, rogai por nós 
e dai ao mundo em guerra, .a IJaz 
que· os povos suspiram, a paz na 
verdade, na Justiça, na caridade de 
Jesus Cristo. Estendei a vossa pro. 
teção aos infieis, a quantos jaz:em 
ainda nas sombras da morte. Conver
tei nesta Diocese a todos os pobres 
pecadores e atrai para o rebanho de 
vosso Divino Filho as ovelhas des, 
garradas J;>elo espiritismo e protes• 
tantismo. Reconduzi-os ao unlco re, 
dil, sob o unico e verdadeiro Pas, 
tor - Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Unigenito F'Úho. Nós vos pe· 
dimos pelo Santo Padre, o Papa, pa· 
t·a que o consoleis em suas penas. O 
viviflqÚels fazendo,O beato nesta ter
ra. Não consinta.Is seja entregue nas 
mãos de seus inimigos. 

e porque Ele preceituou. . 
Estamos muito longe de desconhe 

cer a força da persuasão no exerc.i · 
cio das praticas religiosas. Cremos, 
porem, que o objeto desta, persnaf'flo. 
não deve ser a ma teria preceituada. 
ma,s a necessidade de obedecer o se 
gu:r a Jesus por ser Ele quem é. 
Neste sentido recomenda mesf.llo a 
Santa Sé. 11ue não se force n!nguem 
à pratica da Religião, antes de se lhe 
mostrar qua deve crer. 

:i!J sabido que um dos fins da apo. 
logetica é precisamente essé: levar 
as almas à cre1íça. Poderlamos ,1jier 
que é ela o granê!e meio do aposlol:i
do, ~em descon heccmos a §!!!!l-ª l\il 

A Agencia Catolica Polaca "Kap" 
comunica que no distrito de Vilno 
( Polonia}, foram mortos, em data 
recente, ·pela Gestapo seis Parocos e 
Capelães de nacionalidade polaca, 
sendo levados. outros para os cnm· 
ros de concentração. Ao mesmo 
tern po as lgre,ias respectivas f'oram 

· fechadas e dcstruidas as rcsidencias 
paroquiais. 

O motivo de tal medida é a rc
nuRa desses .Padres em pronuncia, 
rom um "sermão" previa.ruente pre
parado pelos alemães, com o fito de 
convencer aos ouvintes que não de, 
viam opor-fie ao chamado "Sen·i,:o 
de 'l'rahalho Ohrigatorio", e mudnr
se para a A lcmanha. A recusa una. 
11 ime aos agMtes policiais foi a 
unica · coisa licita em semelhan(eP 
casos. Só as autoridades superiores 
<'<de11iastieas podem estabelecer o~ 
t••111as das preg11~ões que os Sacer· 
.JotPs rlevem rliri~ir aos fieis, 

No" serrniio" imlicrnrlo pelos ili· 
ri~Ptdp:-; nn,·i<,11·!1 t,O(·iHli~tas se in
sbli!! :ll~ !1.!1! dei~ ~ lud_g cri.§• 

tão alistaT-se para substituir com o 
seu ti·abalho os cidadãos alemães que 
derramam seu sangue defendendo a 
Europa contra o bolchevismo". 

OUTROS CRIMES 
Identico processo injustifica vel 

foi utilizado contra um idoso l::la· 
cct·dote do povoado de Gora, Com 
o fundamento de ter sido morto um 
,•idadão alemão foram presos sessen
ta. polacos para executa-los· como re• 
i'ons •. Sem piedade alguma aos 
oitenta anos que contava o minis-
11·O de Deus e ao .seu Sacet•docio, 
foi levado .junto com os demais ao . 
Inca! fixado para a exccu(!ão $Ímul 0 

1a11ca dos prisí9neiros, como esear• 
mcnto para toda a população, 
O venerave} ancião chorava, porem, 
,•om sinceridade exclamou: "Não 
,-hora por minha vida, que.já se acha 
P.m seu ocaso; choro por estes m11i• 
to mais jovens que me rodeiam e 
que bão de morrer comigo. J;>ol'em, 
recordem que apesat -~~ ~~ 1! l'Jl• 
~itl~ ~Q @or~rM''- · ·· .·. 

6 mãe querida, ó Rainha podero
s!sslma, venha a esta Diocese vossa 
de ·Taubaté, o Vosso Reino de paz 
a· amor, afim de que nela quanto an. 
tes .se firme o domlnio absoluto de 
Vosso Divino Flllio, que nõs quere· 
mos, Viva, Reine e impére para sem• 
pre nesta Dioqese que hoje e para 
sempre vos pertenget 

Assim @ejª-

Em seus trabalhos agricolas 
prisioneiros italianos recebem 

salarios equitativos 
Da Cidade do Vaticano, por in

tenneuio das "Noticias Catolícás", 
informam que a t·evista Ecclesia -
do FJscritorio de Informação de 
l'l'isioneiros de_ Guerra - revela que 
aumenta o numero de pt·isioneil'os 
de gum·ra italianos que em diversos 
c:,intingcntes se empregam livremen-

te nos trabalhos de agricultura, 
mediante salarios equitativos. 

A puhlif·açãCl anuncia tambem que 
muitos internados ch·is italianos fo. 
ram postos em liberdade no Canadá 
e na Au;,tralia. 

Paro~uia de s. João Evange
lista da Casa Verde 

Realizou-se, a 26, nesta Paroquia a 
festa do Padroeiro São João Evange
lista, com novena preparatoria, 

Dia 26, às 6, 7 e 8 hrs. houve Mis
sas rezadas. As 10 horas.Missa Solene, 
com sermão ao Evangelho, pelo Revmo. 
Sr. D. André O. S. B., Paroco de São 
Pedro de Alcantara. Ás 16,30 h<>ras, 
procissão, pelo itinei-ario oficial - ser
mão á entrada, pelo Revmo. Pe. Vi
torino Gandara Mendes, Paroco 
Te Deum e Benção do Santissimo Sa
cramento. 

Dia 27, festa liturgica de São João 
Evangelista, Missa festiva ás 7,30 horas, 
ás 19,30 horas, Benção solene. 

Presepio do Instituto Pedago
gico "Frederico -Ozanam" 
f) Instituto Pedagogico "Frederico 

Ozanam" organizou um presepió, ar-· 
tisticamente montado por Da. Maria 
Sourignam Nigri em sua sede, à rua 
Olinda n. 172. 

Trata-se de verdadeira obra de arte 
e de fé, tendo a sua organizadora dis
pendido meses de insano trabalho, co
piando fielmente e reprnduzindo com 
rata habilidade os fatos daquela epoca. 

Após a sua abertura, no dia 24 des
te mês, que contou com a presença do 
Revmo. Vigario Capitular da Diocese 
de São Paulo, as visitas estão fran
queadas ao publico. 

1 
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b1 ESTA hora radiosa de esperanças nas.

centes em que o 1943, atingida a sua meta 

no caminho do Tempo, cede lugar ao A.no . ,, 

Novo, desejamos 

amigos a quem 

clientes e aos nossos 

somos gratíssimos pela 

preferencia com ~ue nos têm honrado, que 

o despontar do 1944 lhes seja o preludio 

de uma éra de f erteis prosperidades e de 

yenturas sem fim. 

CASA ANGLO - BRASILEIRA 
Sucessora de MAPPIN STORES 

-s-

?,,-...----------------------------J 

NAZISMO VERSUS BELGICA 
paceiros, judeus ricos, e outros bona 
patriota$". 

O nazismo como o comunismo 
odeia , a 111it11 social - Segundo'no. 
ticla um for'nal clandestino da Pro
vtncia de Ha!naut, entre . os prlslao 
nelro11 russos e po!oneses que tra. 
balham nas minas de carvão da 8el• · 
gica central, encontram-se diversos 
medices e engenbeiros. Os belgas 
que trabalham Junto com eles tra.• 
zem-lhes comJda e cigarros dados 
pela~ pesaoas da cidade. 

Na luta contra o paganismo h'tle
rista, poucas nações podem se hon• 
rar de serem tão gloriosamente so• 
fredoras, quanto a Belgica. 

"Noticias da Belglca", orgão o!I• 
cla.l do governo exilado em Londres, 

,' transmite as vez:es, informações q,.1e 
provam o estado caotico em que a 
vtolencia na:;;ista procura lançar 
aquela valente nação. 

Esperemos que a Belgica, como a 
Polonia, a Austria, a França, e outros 
países que . se opõem ao paganismo 
nazi, sejam vost-guerra_ re.stabeieci· 
dos em todo &êU esplendor. 

Destacamos de "Noticias da Bt~I· 
gica" certos interezsantes to picos: 

Criança morta por injeção - Um 
relatório rcceb'do da BeJgica dá os 
~eguintes detalhes, acerca ela morte 
de uma menina de nove anos, em 
Bruxelas: 

"A criança tinha sido abrigada 
por uma familia belga, Um dia, dois 
alemães pediram para ~er a menina· 
zlnha e para interroga-la. Transpor
tara~-na num automovel, d:zeudo 
que a trariam de volta. Duas horas 
mais tarde voltaram juntamente co1u 
a criança de aparencia não altera
da. Quando os alemães partiram, a 
menln.i. explicou que havia sido le• 
vada a nm hospital, onde tinha rece• 
bido uma injeção, que diziam ser 
uma vacina contra a "doença russa", 
A criança mostrou o tocai onde havia 
recebido a injeção, apresentando-se 
a pele ligeiramente avermelhada em 
terno do ponto onde havia penetra• 
do a agulha. Três horas mais tarde 
a criança começou a se queixar. Em 
pouco tempo suas pernas e braços 
ficaram paral:zados e perdeu os sen
tidos. Mais ou menos as 2 horas da 
madrugada, nove horas depois de sua 
v ,sita ao hospital, a criança morreu''. 

O autor deste comunicado, decla
ra que confirmou a veracidade deste 
fato, reunindo declarações de d! ver• 
sos testemunhos independentes. 

O moral alemão está baixo na Bet. 
gica - As tropas alemãs na Belgica, 
estão praguejando em alta voz, con° 
tra Hitler - entre si, e junto aos 
patriotas belgas, que os encorajam 
a isto; assim noticia a "üverseas 
News Ageucy", a 3 de agosto. O mo
ral dos soldados alemães, está. bai• · 
:i.ando e os belgas coiicorrem para 
mante-lo assim. 

Eis um exemplo, segundo o que 
disse um testemunho ocular, cujo 
relatorlo chegou a Londres: um sol• 
dado alemão queimado pelo frio, que 
tinha sofrido na Russia, encontra• 
va-se numa loja · em Tongres, Voei• 
ferava zangado: "Veja o que me fl, 
Zbram. Se segurasse um cigarro ace• 
so contra os dedos, não. sentiria o 
calor. Se voltar para Berlim, mata,, 
rei Hitler. Custará a minha vida, 
mas pelo menos saberei porque". 
Disse a seus ouvintes que muitos 
de seus companheiros· sentiam-se da 
mesma maneira. 

Muitos soldados alemães foram re, 
centemente detidos em dlversos lu
gares da Belglca, por haverem di• 
(amado o Fuehrer. 

Os beÍgar conversam em particular 
e confidencialmente com os solda
dos alemães entregando-lhes lellu
ras. Um folheto é Intitulado •·Com, 
panheiros não atirem", e procur.a 
despertar as simpatias alemãs. 

••Em vez de chamar os patriotas 
belgas de bandidos, como o fazem cs 
lideres nazistas" diz o folheto "os 
alemães deveriam compreender que 
os belgas estão pelejando pela libero 
fação. A execução de refens, equi, 
vale ao assassinato de homens !no, 
centes. Soldados alemães, recusem-se 
a. participar no assassinato de re
tens". 

Oy,tro folhe~º' 11egunftQ !!, !'Oyem,a.!I 

Nr,,ws Agency", assinala aos soldados 
alemães, reuniões secretas de ale
mães anti-hitleristas na Westpllalia 
e apela as tropas para que se unam 
a peleja pela paz e liberdade. 

"Camarada.s, nós tambem, como 
vocês, não desejamos morrer por 
H,itle1· 11

, diz o folheto. ' 

Quatro patriotas eitecutados -
Quatro patriota~ foram condenados a 
morte pelo tribunal mHítar alemã.o, 
em Mons. As sentenças 'jâ foram 
,.aplicadas as seguintes._viU111as: 

Cléon Uehu, de 7ó anos, professor 
residente em Mons. 

Léon Cotet, de Mons. , 
Jean Eloir, de Jemappes. 
Jules . Buisseref de Ghlln, Todos 

quatro acusados de haverem auxil:a
do os ali(l.dos. 

Um jornal clandestino belga !nfOl'· 
ma que dois patriotas Jacques Oleu
sette e Bourseaux, que bavia.m e~ 
lado detidos desde Juubo éle 11141. fa, 
IP,ceram em consequencta dos trata.. 
mentas deshumanos recebldós 11u1n 
campo de concentração de Hambur
go, Trés pt•ofessores l11cltia1ve o Sr. 
Pfe!ffer antigo conselheiro de cldli( 
de de Molenheek, suburbio de 13ra, 
xelas, foram tambem dados como lia, 
vendo sido assassinados em l:lruxe
las por elementoll pró-nazistas. 

Ultima· e.arta de um refen executa. 
do - Oo Jornal . clandest !no "1,a 
·/oix du Luxembourg, ond~ Coi re
ceu temente publicada, Col extralf!a 
es'ta bl'eve nota de despedida de um 
refen a seu pai: 

"Querido Papal, 
"Estou prestes a morrer .. Inocente, 

mente como o Uzeram tantos outros 
antes de mim. 

"Espero que receberâ este golpe 
com coragem e coutinuarâ vivendo 
orgulhosamente. Meu sacriflclo não 
será em vão. É duro morrer tão jo, 
vem, mas o qlle se pode razet ~ 

"Pobre papat, terminarei pedindo 
que seja va!Emte. l!'aça o 111elho1 uso 
possivel do resto de sua vida 

"Querldo papal. abraço-o peia ultl• 
ma vez, e rogo mais uma vez que· se
Ja valente na Vida, como me· sinto 
agora· proxlmo da morte. Um beijo 
afetuoso de seu füho. que muito vos 
ama e que orgulha-se de seus Ideais", 

A Gestapo Inaugura um retnaclo de 
te 1 ror - Põ!Otões da Gestapo inicia
ram um reinado de terror na Belgt• 
ca, durante as ultimas semanas. vi, 
zando acirrar os anlmos contra a 

. Russia. ~egundo o Jornal ctanitesuno 
··contre Attaque", a Gestapo, alem 
da assassinar patriotas e liberais etn 
suas cr,sas, tem tambusadu as Igre
jas com tinta vermelha, tncendta<lo 
paióis de fazendeiros que aã0 per
tencem às cooperativas e retto ctr
cutar · folhetos assinados .. O i>artlda
rio" ou "0 Partido Comunista", 
clamaxdo. pelo assassinato de padres 
e pessoas de classe media. 

Tatlea da raposa - Relerlndo-se 
a. um rolheto de propaganda Impres
so em francês e dlstrlbuldo na Bel• 
g ica, os al~mâ es disseram: 

"Os "Boches• estão ew má situa.
tão. li: claro como o dia que o; an• 
glo-saxões entrarão em triunfo em 
bruxelas, dentro de dois ou três me-
St:,S 

O
.•• 

lllstE. panfleto alemão, que é re1to 
para os opera.rios belgas, tem O for• 

" mato de um jornal clandestino. As 
trases sabre os alemàes "estarem em 
mà situaçâo 11 vizam atrair o opera. 
rio belga e taze-lo continuar a ter 
Nas paginas que seguem os escri: 
vães do dr. GoE'bl:>.:s. tentam mos, 
trar que os o;;eranos belgas não 
tem razilo para se rego?:ijarem com 
uma vitoria anglo-saxonica que "não 
Jra~ ieuc~g~ ~11ã~ ~r~ ~ !r11r 

<<La Vle ouvriére» clama por 
vingança pelo assassínio· 

do padre Bompain 
O jornal patriota francês, "La 

Vie OnViére", a proposito do assas
sínio pPlos nazi;tas do Padre Ootn• 
pain, ParoGo do Dera rtamento d<$ 
Norte, diz te.i:tual mPnte: 

"Conquanto o Padre Bompahi 
t<'nha sido ass:issinado na prim11ve• 
ra, após quatro meses de SQfrimen• 
tos numa prisão, seu "crime" não 
hnvia sido dado a conherer p!l'los 
al:.,'Or.es nazistas. O Padre preo• 
qupou-se penosnment.e com a ideia 
de que sua morte pudesse dar origem 
a am _movinw,,to de odio e dese,io de 
represalia cmntra o brutal inva~or 
nazista." Toei avia, a rea~ão dos mi• 
11eiros. de l,ille foi e:imtamc11te esta. 
e tiw nif,.sto::-sl' no brado do "La 
:Vie Ouviêre": "O Padre Bompaill 

· será vtn:::ado !u 
O jornal francês informa ainda. 

que em sua ultima carta, escrita à 
familia, exatnmente dna·s horas an• 
tes de ser exc<1utado, o Padre BotU• 
pain dizia: "Qllando receb_erdes es• 
ta earta, eu .iá estarei perto dt 
Veus. Ofere,;o minha vida à igreja., 
à. França e, especialmente,- à Paro• 
qaia de Notre Dame", 

l,Ul>U UAIU&. ÇQ 
oe11e ldt o 

"LJc.;(jtONAHJO" 

·l 

~PARELHO~ 
• • 

1pnrnCIIAeCAFE 
modernos, elegantes, 
em desenbosoriginai1t 
Nacionais e extrangeiros 
Podem •er udr1ulrido• 
também em JQ fuga• 
~entq., pelo "Plano .Suaven. 
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TELEGRAMAS DO RIO Primeira turma de profes= 
soras catequistas 

t -----------------------------------------------ti 

1NOTAS ECONOMICAS Posto· à venda o novo 
vocabulario 

n !O, (Asapress) - Sob os ausplcios 
<lo Co.nselho Arquidi.ocesano do Ensi
no Religioso, dirigido pelo padre Jo-

. sé l\Ia.ria llfoss Ta.!)ajós diretor-gêral, 
vern de concluir O rigÕroso curso de .. 
três anos, apôs eficientes e brilhantes 
estudos, a prhneira turn1a de proíes ... 
soras catequistas, que pertence1n á. 
melhor sociedade brasileira. S. Excia. 
D. Jaime Camara., o paraninfo esco
lhido pelas novels catequistas, cele• 
brou, na· capela. do Palaclo São J oa• 
quiam, -n1issa em .ação de graças, com 
assistencia das professoras, a quen1 
ás 20 horas deu recepção, fazendo à. 

SOLUCIONANDO O ESCOAMENTO 
t>A SAFRA. DE TRIGO DO RIO 

GR:NDE 
:8.I.ô, (ASAPRESS) - O Ministerio da 

:Agricultura ~,;pedirá, por estes dias, 
uma portari,a'"'solucionando o escoamen
to· da safra de. trigo do Rio Grande do 
Sul. 

A dita portaria estabelecerá o seguin
te: Os moinhos do centro e do norte do 
pais · adquirirão vinte mil toneladas de 
trigo g.aucho, até 90 dias após a divul
gação da portaria; os moinhos do Rio 
Grande do Sul adquirirão, até o dia 30 
de abril proximo, setenta mil toneladas 
dó mesmo produto; o Ministerio da Agri
cl)ltura poderá. obrigar e , moinhos do 
centro e do ,norte do pais a adquirir 
ml\.ior quota de . trigo; o Ministerlo da 
Agricultura poderá autorizar, se assim 
entender, os moinhos do centro e do 
norte do pais· a. revewier . seu trigo aos 
mpinhos do Rio Grande do Sul, sen
do seu preço acrescido pelas despezas 
de arma•&nagem, transporte e outras, 

Tal portaria. satisfaz o interesse da 
pi;odução de trigo. do Rio Grande do 
Sul, que repre:;enta agora uma das bOas 
tont,es de riquez;i. daquele Estado sulino. 
l(ORARIO DE GUERRA PAUA AS 
' . ESTRADAS m; FERRO 
RIO, (ASA.'RESS) - A Companhia 

Pl!,ulis!:A de Estradas de Fer~o solicitou 
~rmissão ao.Ministro do Trabalho, para 
prorrogar ·o horario de trabalho do seu 
~oal. O Ministro despachou de 
acordo com o parecer do Departamen
to Nacio.nal do Trabalho, autorizando 
a : empresa a . "elevar a duração de tra
balho durante . ..> estado de guerra. nos 
termos dos artigos 240 e 241 da conso
lidação das Leis Traball1istas, respei
ta.das as disposições relativas ao repou
so diario .e semanal t os intervalos para 
as refei,iôes,.e as que se referem aos sa
lal'.ios, 'ficànclo facultado às dema.i'3 em
pfes~ terrovlarlas a mesma ,providen
cia, <:!esde que atendam as obrigações 
prevjstas pela lei ". . 
AT,i'J'ORIZADA A FAZEN•JA A EMITIR 

LETRAS DO TESOURO 
•l RIO, \ASAPRESS) - O Presidente 
. da Republica assinou decreto autorizan
do ao Ministerlo da Fazenda a emitir, 
at;é um bilhão de cruzeiros, "Letras do 

, 'Tesouro". vencíveis em cento e oitenta 
dias. Nos termv.. do artigo 2.o daquele 
diploma, os titulas terão valor nominal 
de cem mil cruzeiros, quinhentos mil 
crui.e!ros oú um milhão de cruzeiros, M> 
portador. e vencerão juros de três por 
cento a.o a no. 
PELA EXTINÇÃO DC' IMPOSTO DE 

l-NSUMO 
. RIO, (AúAPRESS) - Na reunião 

semanal do Centro da . Industria · Fabril, 
o,'seu presidente, sr. Herbert. Sier, que 
1·egressoü de São • 't.ulo, declarou que 
~ ConfederPção Nacional da Indw,tria, 
contando com o apoio inestrito de S.ão 
Pau~,, Distrito • ec:eral e · Rio Grande 
do Sul, atra vês ,:os seus Sindicatos de 
Clasre,. bate,se pela extinção do Im
posto de consumo, que deverá ser subs-

tituldo por outro tributo de mais facil 
arrecadação e que proporcione a ren
da de que J governo nece.ssita. Pelo 
imposto de· consumo· será · · arreca.dada 
este ano a lmportancla de um bilhão 
e seiscentos mil cruzeiros, enquanto o 
Tesouro Nacional precisa· de dois e melo 
bilhões. Acrescentou o sr. Hert~:1; Sier 
que o agrupamento· do Imposto de con
sumo com o de ven;!as e consignações, 
com o consequente aproveitamento das 
duplicatas para selage.m federal,' não é 
vlavet 
l\IAIS FIRMAS CUJA LIQUIDAÇAO 

FOI AUTORIZAJ)A 
RI'>, (ASAPRESS) -· O Presidente 

d.a. Republica. assinou decretos autori
zando a liquidação das seguintes orga. 
niza~óes; 

·sociedade Industrial e Comercial 
"Chmuziger Limitada", de São Paulo; 
Aços "Marathon Brasil Ltda.", Rio; 
Arens & Lengen, Vitoria; Berrihger e 
Cia., Belem do r.irá; Companhia Ge
ral de Obras e Construções J,/ A., Ci~.o· 
brrui. Rlo; H3.$3. t, Cio.. São· Paulo; .,Fa• 
brlca de Ferramentas Flecha . Limita
da, São Paulo; · Radio Ipane.lIIJl, S/ A., 
Rio de Janeir,; Industria' Eletro-Aço 
Plangg Ltda. e Nova Hamburgo e Ha
na. & Cla., de São Paulo. __ ·. _,....._ 

RIO, (Asapress) - A partir de 29 
está ~osto á venda na. Imprensa. Na
cional, em brochure - papel asetina
rlo fino, e cartonado - papel asetlna
do · consintente o "P.equeno Vocabu
lar!o Ortogra(lco da Lingua Portu
guesa", pelo custo de 25 a 60 cru
ze·1ros, respectivamente. 

O novo formularlo ortograflco foi 
produto do esforço que vem despen
dendo, a model.ar oficina. grafica que 
é a Imprensa Nacional. uma das mais 
ótimos tecnicos orientam sua.s ativi• 
j,erfeitas da America do Sul, onde 
dades, estando todos nós de parabens 
péla. obra prima que acaba de ser 
confecionada ali. 

Confirmada a condenação 
RIO, (Asapress) - Relatados pelo 

Ministro Pacheco de Oliveira, que te-
ve como révisor o Ministro Bulcãol 
Vieira, foram julgados hoje pelo Su
premo Tribunal Militar os embargos 
opostos pelo civil Thoma.z Pompeu 
Acioly Borges, 

0 referido réu é um dos pa1·ticlpan
tes. ela revoluçã.o extremista frrompi
<la nesta Capital em novembro de 
193õ. 

Depois de Jong;os clehates, em que 
11saram da palavra. to<los os llfinis
tros,_ o Tribunal desprezou os e1nbar• 
gos para confirmar a condenação, 
contr'a os vet·os do Ministro relator e 

solene. entrega. dos diplomas. . 

.,.. <$ Embaixador Caff ery 
RIO, (Asapress) - Viajando er! 

avião especial elo exercito américano, 
seguiu para os Estados Unidos o snr. 
Jefferson Caffery, embaixador ameri
cano nesta capital, 

o transatlantico , antigo 
"Campana" / 

RIO, (Asapress) - Encontra-se no 
porto desta capital o transatlantico 
al·gentino .. Rio Jacuel '\ ú antigo 
~·can1,pana~\ adquirido ela !~rança Es· 
se navio é atualmente o 1naior eia A• 
mcrica,. do Sul' deslocando 16.000 to-
11.etadas _gsse ;,avio destina-se a No
va ÜrleaTis e a sua presença .,no porto 
cauosou curiosidade J>ois h1'1. muito não 
se. ,·ê aqui un1 navio exclusivan1ente 
de passagefros. 

'Governador do territorio 

PAPEL MOEDA EM CIRCULAÇ'AO 
RIO, (ASAPRESS) - Segundo um. 

quadi;.) demonstrativo de valores, im
portacia e .quantidade de notas e pa• 
pel m-0eda em circulação, organizado pe
la Caixa de Amortização, existiam, .até 
30 de novembro passa.do, 127,707.013 
notas. do .valor de 1 a 100 cruzeiros, na 
importancla · total de Cr.$ : ..•........• 
10.477,057.709,00. . 

Houve, assim, em relação . ao pl),pel 
moeda em circulação até 31 de outu
bro deste ano, uma diferença, .para ~aL5, 
da lmportancla de Cr0$ .199.66.2.935,0.0. 
Existia em circulação, até·,. 31.' de'. agosto 
de 1898, a importancia correi;pondente 
a Cr.S 788.304.614,00, sendo .. retirados 
da circulação, até julho de 1914, · Cr.$ 
188.023.894,00. Nessa mesma. e)Xlca, a 
!mportancia em circulação era de Cr.$ 
600.340.720,00 . 

do Amapá / c]~s gç.nerais Manuel Rabelo, .Aze\'eclo .. 1 .., 
Milanês e Edgard Facó, que absol- · .. '; J 
via1n o réu. ·*' )'· _i_f 

:. RIO, (ASAPRESS) - O Presidente 

REDUZIDO Ci SEGURO MARITIMO 
DE GUERRA 

RIO, (ASAPRSSS) - O Ímtituto 
de. Ressegui-os do Brasil. ·tes:ilveu redu
zir para. 2½ % 1dois e meio por ·cen
to) a taxa de segu; d1H~ue·rra em to-_ 
da. a costa· bra.-,Ueira. Essa redúçã6 é 
reflexo do e;Klto · da campanha àriti-sub
marlria. Essa taxa já foi, ·anteriormen• 

Con~eUt~iro da Embaixada 
brasileira no Chile 

te de 6 %. · RIO, (Asa.press) - Acaba. ele sel" 
REDUÇÃO NAS QUOTAS DE n'onÍeado pelo Chefe do Governo, !i!i-

GAZOLINA nlstro· Conselheiro da Bmbaixada do 
RIO, (ASAPRESS) - O Coordenador Brasil, no Chile, o sr. Ma.ri.o Castelo 

da Mobiliza.cão Economica. baixoµ .. uma Bránco: 
portaria reduzindo a quota seniànal de 
gazollna. destii:adi. aos ·autos de praça, Á .~~c.oih'I, recaiu num diplomatn. 
de 50 pa~.a 40 llt;os sem;i.nai,s. oue. tem )!ma brilhante folha de ser-

as. 1)8.m, ln.hões tiveram sua tjuota. re- v!ços 'prestados ao Hama.rtf e ao p~!s, 
te·ndo servido suc,essivarnenté em Ge-

duzida. de.,2.0 para 12. litros de,doll;:em nova, Trieste e ii1a.is tarde em Shan-
doi:, diai;. Não sofrerão ieduçáo 1im suas . , · _gai, _se1n Contar com_ sua longa a,tl1a-
quotas, os carros registrados ·,no tra.ru;• ~·. ção· ·na. Án,erka do Sul. Ultimamente 
porte de generos alirnenticios. o Sr. Castelo· Branco dirigia a Divisão 

Co,isular do Itainaratr. 

,'"· <la. Repuulica. assinou um detreto no-
1nBando o capitão Janary Gentil Nu-
11es para governador ·-ao, Territorio 
.A:mapá. Esse oficial já esteve· naquele 
Territorio, conhecendo ben1 a Zona. 
Em 193$ realizou ali um inquerito 
sobre a situação das fronteiras e em 
outubro de 1~40 e março de 1941· ali 
seryiu co1no ·comandante\ do ·Pelotão 
Independente do Oiapoque. 

Bispado de Petropolis 
RIO, (ASÁPRESS) - A Nunciatu• 

ra Apostolica do Rio, confirmanclo a 
noticiá', declarou quf! será criado uni 
Bispado em Petropolis, cidade flumi. 
nense1 adiantand'o que essa. criaÇ~lO 
não foi feita ha mais tempo devido á. 
situacão internacional.. 

Penitenciaria Central 
~' nro, (ASAPRESSJ - . O Chefe do 

Ú·overno assinou utn decreto na·· .?a~ .. 
ta da. Ju.stiça. autQriZando ·a nqu·isi
ção de uina grande area ele~ .. teri·eno 
no Bangú, proxin10 ao San:,.torio Pe
nal e á Penitenciaria ele !\iulhercs, pa
ra, eih ten1110' orJorttnio. ser Jevan'ta<la 

/ 

/ 

fN O TI C IAS MIL D t·A R E'S 
! 

do 

ali a P.enitenciaria. Central. O imoYel 
que poRsue uma· superíic1e de 9:10 .. 00 
rnts. qur-drados s~rá <"on1in·.:v1o ·ã, Co111-

· Natal do pequeno jornaleiro 
panhia. Progresso !ndu.strial · do Era- A dir~toÍ'is/ eia L:ga das Senhoras Ca-Nomeado embaixadór 

Brasil junto ao ~il, pPla a.vultacla. cifra. ele Cr$ / tólicas, em coiaboração com o Juiz Tra-governO ; ~.790,000,0ü. J zibulo Pinheiro de Albuquerque, fez rea-
VÃO APERFEIÇOAR-S'S NOS 

ESTADOS UNIDOS 
RIO, (ASAPRES::) - Pelo "clipper" 

·11a. :. Pan American Alrways, séguiram 
para· Miami. J,,e1·sos oficiais da nossa 
Àrmada, que deverão· realizar um . cur
~o de aperfeiçoamiinto nos. Estados Uni
dos. Entre os oficiais da. marinha que 
embarcaram no. referido avião, destaca
se t:i capitão-tenente Manuel Maria de 
Ca.&tilho, que vinha servindo no Arse
:cal C: ~ Marinha da IlhL das Cobras. 

E!:~ '.'OSTA DO MINISTY.') D"A 
~ C ,''.:RRA A CONSULTA DA 
f 4,a R. ~1. 
.. RIO. 1 ASA "RESSJ :- Tendo em vis• 
fa, o .decreto-lei 10.451, de 16 de setem
bro de 1942, que determinou r, mobili-
11ação geral· em ,todo o territ-01·!0 nacio
na.l, .e.:o decreto-!(! 4-666, de outubro do 
mesmo. ano, consultou o comandante da 
4.a Região Militar se os sorteados ora 
convoca.doo· e não apresentados dentro 
do prazo fixado. para sua incorporação. 
devem ser consid, :·ados insubmissos, de 
acordo com a lei do serviço militar. de 
abrü de 1939, ou se desertores, de acor
do com o decreto-lei 4.766. 

Opina a referida a·:itoridade que for
mulcu a. . consulta que os cidadãos nes· 
sa situação devem considerados insub
misso!. 

Em· solução, o ministro Gaspar Ou
tra .declarou em avll;o, que tomou o n.o 
3.163, que: a) os sorteadoo convo
cados, não apresentados, devem ser con
·siclera.dos como insubmissos, nos ter
·mos: do art. 176 do decreto-lei L087. 
de 4 de. abril de t899 e a eles deverão 
:;er aplicadas as. penalidades previstas. 
no art. 186 -~ me~ma lei, agravada com 
a situação de beligerancla em que se 
encontra o pais; b) a · estes insubmis• 
sos não será atrlbu.ido o texto do de• 
ereto-lei 4.~66, de 1. de outubro. de 1942, 
em. virtude .. da convocação dos mesmos 
não · ter sido ocasionada pelo estado de 
,guerra .e sim por uma o::,dgação esta
tuida no ·.· artigo primeiro . do d.:e.creto
·1e·i ·1:187, i!e 4 1e abril de 1939. obrigato
riedade' essa vigorante em tempo de paz 
como no de guena. 
AINDA O DESASTRE DO "CIDADE 
• DE. S. PAULO" 

RIO; (ASAPRESS) - O almirante 
Mario Hacksher, diretor da Escola Na
val, elogiou 23 aspirantes e 10 praças 
daquele estabele tinento çle ensino, con
fórme. Instruções do Ministro da Mari
nha. pelos nobres sentlmento5 humani
tari~ e pelos deveres, de soldados. de
monstrados por ocasião do desastre do 
avião .. "<.:idade de 8. Paulo". 

PROMOÇÕES NO EXFRCITO 
RIO, (ASAPRESS) - O Presidente 

oa · Republica assinou decretos na' pas
ta da Guerra, promovendo diversos ofi
ciais da:; varias armas. Na Infantaria 
for;i.m ·promovidos: a ,.mente-coronel os 
majores Manoel Joaquim Guedes e Nilo 
l\Ioritea.u, . e por antiguidade o maior 
Frederico Brv Meuje:, Ribeiro; a ma
j n· os. capÍ:ães, 81!,ntiago . Carie>= Za
mith; Paulo Almeida Magalhães e car
los· Cordeiro Almeida. 

Na•.,arma. de ·Artilharia: por antigui
dade:· a capitão os primeiros tenentes 
Dµrbalino· júnqueira Pimentel, Paulo 
costa· Tàvares, Acir Pitanga,. Seixas, 
L'Úiz Jaime l.ima e Alipi9 Lockslei Ga
ma.' da .sí!va. 

Na arma de cavalaria.: por mereci
mento: a tenente-coronel o major Se-

Na anna de Engenharia: por mereci
'bastião Dalisio Mena · Barreto; a ma
jor o ca;>itao Tharsis Cabral Me-lo. 
n1ent-0: a. tenente-coronel os majores 
Carlos·. santos · Gomes e Lauro Augusto 
Medeiros; por antiguidade: a major o:S 
capitães Caetano Albuquerque Figuei
redo .. e Napoleão Nobre. 

No Corpo de Saude: ·por. merecimento: 
a 'ritajorsfàrmaceut!co ·o capitão Satur
n!rio Ol!veirg, Brit-0; por · antil}uidade, 
a mt1jor-farm::i1eeuttco o capitão Lucia
no élàudlo Queiroz de Albuquerque. 

'No. Corpo . r.!e. Intendentes: por antl
gui.dade: .a majo1· · o capitão Odorico 
Prestes Torres. 

RIO, ( ASAPRESfll - O Presidente 
da Republica. promoveu . na rese'va da 
primeira classe a tenente-coronel o ma
jor Julio .. castilho.s· Cachapuz Medeiros. 

· FUNDIDOS OS C,I'-0.R. DO ·AR 
RIO, (ASAPRESS) - Tornando efe

tiva a fusão dos atuais C.P.O,R. do Ar, 
o ministro Salgado Filho assinou · hoje 
portaria. e~tabl:llecendQ o . .seguuite; 

a) - os atuais C.P.O.R. da Aeronau
tica do Galeão, S. Paulo e P<irfo Alegre, 
são fundidos num unlco centro de · ins,, 
truçãO. 

b) - a instrução, o comando e a. ad• 
missão · a esses. Centro , serão , ieg\.ilari
zados pelo ...stabelecido .no . aviso . n.o 
185, de 15 do corrente. · 

e) - Até ser designado o .comànda.n• 
te do .. c.P.O,R. · do Ar; .<is atuais cen
tros do tia.leão; S. pa,uJo e i>i:>rto Ale
gro contlnw.rão a funcionar· segunclp a. 
primitiva organlsação .. ·. · 

NOVOS INSPETORES ,D0.1.o e 2.o 
GRUPOS DE REGIÕES 

RIO. (ASAPRESS) ::...., O Presidente 
da Republica assinou um/ decreto, ei;o
nerando o general de diylsão'. Pedfo de 
Alcantara cávà)cantl de·Albu'querqúe do 
cargo de Inspetor do Primeiro GruP,o de 
Regiões; nomeando-o· Inspetor · do Se
gundo Grupo. Pór outro .decreto, foi no
mea{!o Inspetor d· Primeiro Grupo: o 
general Newton de Andrade Ca.va.lcant!. 

. . 
NOVOS COMANDAN.TES DA 1.a. e 3.a 

REGIÕES MILl'l:A~ES 

RIO. (ASAPRESS) - Foram publi
cados no Boletim· da Secretaria. Geral 
da Presidencla, decret-0s .. que nomearam, 
por necessidade de . $rvi90,.:os generais 
Va1ent!m Beniclo. da .. Silva , e Sá.1vador 
Casar Oblne, respectivamerite, para .os 
comandos da .1.a. e. 3.a. regiêie... milita
res. ---, . ....- .,., ~---_. . ; -

FRACOS • -
ANEMICOS 

TOMEM 

Vinho: Crensatado 
"SIL VEIRÀ ". ----+ --

Grande Jó'111c:o ·-... , :,,--·-···.:., . ._ ...... -
Re,gi$fradas 17 .'novas 

embarcações· 
RIO, (Asapress) - Foram ngis

trados no 'l'r(bunat l\faritimó· e Admi
nistrativo 1.7 novas: emtia\çacões,: de 
,·arios tipo:;; e cujos proces'soS são o
riunrto_~ d~ rliver~a~ Capit.ani~s _ rle 
Portos. o~ novns harc0f1-~melhorarão 
111uito o serViço de éabotage·in·~- e· rle 
~omunicações entre Os diversos por .. 
tos brasileiros. ·. 

Para pagamento da .fabrica= 
ção · de . cedulâs. 

nro. (Asaprcssl - O 'l',;lbunal de 
C'.ontas registrou o credito especial, 
assinado. p.eln Presidente· da Republi
ea e aberto 1rn10·· ·Mlniste.rio da Fa
zenda,· de l L320.31.2 cruzeiros parà 
pagamento ,das· cedulas de: pa,:,el-'moe
da, contratadas 001n ·a· firma 11A1néri
ca.n Bank Note company". 

Envenenado pelo gazogenio 
RIO, < Asapress) - Fo( encontrado 

morto dentro do autorilovel movido a 
i;·a;ogenio, · o colegiaÍ. Marlo AÍves 
Peixoto, de 14 anos de idade, ·filho· de 
Jorge Alves Peixoto, resid.énte ã rua 
.São Sebastião, 53, · na IJrca .. O rapa
zola. encontrou. a. morte,, Íi.sfixlado pe
lo ·gaz rles1,reendldo do carro, pois .seu 
pai, após acender o carr,o, deixara-o 
tomando conta do ·mesmo. . 

Estão . sujeitas à· Iegishtção 
trabalhis,a as empresas in= . 
corporadas ao Patrimonio 

· da União 
RIO, (A~itpress) - O ,Ministro do 

'l'ra.balho, ern sua decisão extraordi
na ria, acaba dê estabé!ecer' que. as 
empresas inc,orporà.das. a·o . patrimonfo 
rla União, continuam· sujeitas .comple• 
tamente,ás clegislaçõ~s. trabalhistas,. 

J 

· hespanhol c:::1 - • ; lizar no clia Z9 o N~.tal do Pe:i,uéno 
:'·'}¾ ChocoU="'e ... COll"'l·go meç ... m· o . Vendedor de ,J'ornal. Essa festa teve tu-

"' "' · gar ás 18 horas, desfilando, depois, os 
,Rio, (Asapress) - O Presidente ,1a ; pequemos jorna!eiros com o novo. Uni-

Republica ·nomeou o sr. l\fario Pi- RIO. (A'SAPI:ESS) ·- Informa-se forme, 
mente! .Brandão. ])ara embaixador elo ele Petropolis, que o trem mineiro Ma1·s um r.o,•ato·r ,lo Leg;onar1·0 que deixara esta. Capital ás 6 horas ! · 'úU U l 
Brasil junto, ao Governo ele' Madr!_ da manhã de 27, .sofreu violento act- . . 

Embaixador do Canadá ·dente nc> Alto ela Serra, tendo os seus .,#'.fl Sll faz re1·1rr·1oso 
proprios carros chocado-se. entre si, ) r,·; li 1> 

, RIO,. (Asa.press) - Regressa· ao Rio 
procedente· do Cana.dá,. via. Buenos Ai
res; ·o· sr. Jean Desy, que se achava. 
a\Jsente do Brasil há dóis meses. 

_O._ 'Sr. Jean· Desy saira do Drasil co-

pro..-ocando verdâ.deiro engavetimen
to de uns con1 outros. ~;m consequi?.n· 
eia, varios passageiros fora1n feri· 
cios. 

Proibição de importação de 
mudas de eucaliptus 

1110 n1inistro, regressando agora in
v_estido do .a'lto cargo de embaixador. J 
Su:i.- esposa foi ao seu encontro e1n Li· J. . .-!J ··-,J 
nía. RIO, (ASAPF.ESS) - O Ministro 

do Posse 
Republica 

Presidente da 
na Academia 

I\IO, (Asapress) - Estando p1•esen
tes o Ministros de Estádo, altas au
toridades civj.s e militares, corpo di
plomatico e elementos mais' represen .. 
tativos do mundo feminino, intele
ct»S:1 ê d~ A,dministração, verificou-se 
a. posse· do Sr. Presidente da Republi
ca na A~ademia. Brasileira de Letras. 
·.o Sr. Presidente, á sua entrada. no 

recinto, foi ·recebid0 por palmas da. 
assistencia. O ·sr Getulio Varg-as foi. 
recê&ido · á portá do Petit Trlanon 
por ·ún1a -c.ornissão de imo.rtais. c1ue 
cp~duziram S. ·mxcia. ao gabinete elo 
Presidente, tendo sido assina.da a ata 
da posse., . 

O Presidente da Republlca 1ironun
ci.o:u um. vibrante discurso. 

Portaria sobre 
mento. de 

fun~iona .. 
Circos 

RIO, (Asapress) - O tenente-coro
/lei Nelson de Melo, Chefe de Polieia, 
baixou' :uma portaria a respeito da lo
calização de circos, os quais devem 
funcionar· e.m . locais que não sejam 
atingMos. por ventos, para seguran
ça da's arq.uibancadas e comodidade 
dos espetadores. Os circos não devem 
funcionar em terrenos lamacentos ou · 
de aterro recente ou onde tenha ha
vido aterro 'de mais de 40 centímetros 
de profundlclade; a menos de cem. me-

. tros de Casas de saude, Hospitais, . A
silos, Escolas Noturnas. Interna.tos. 
Igrejas, Bíbliotecas, linhas aereas de 
transmissão em alta tensão. Essas ca
sas . de espetacules. tambem não po
<1em funclonàr a menos de ciúcoénta 
metros' de casas residenciais, salvo 
declaração em "scrito' dos moraddres. 
As ,arquibancadas devem ser feitas 
de macieira seca, Isenta de nós, bro
cas, emendas, racha.s ou quaisquer 
oútros. defeitos, · devendo as mesmas 
ser de ·na.racanduba,. peroba do· cam
'po ·_e rosâ, canela, ipê ou sucupira. De 
forma alguma ,não s~rã.o· \>ermitldas 
arquibancadas das de pinho ou de 
"farinha· seca". 

'! Abandonem suas casas" 
RIO, (Asapress) ·- O Controle do 

Departamento de .Obras da Prefeltu-· 
1·a do Distri.to Federal fez uma ad
'vertencia ás famüias · residentes a rua. 
•reixelra. de Melo: "Abandonem 
os ··seus domicilios porque estão toclos 
arriscados a morrer soterrados" Es
sa.s resldenclas estão localizadas nu
ma aba do morro do C:,nta-Galo, que, 
eomo se sabe, está se desfazei.do em 
barreiras que correm ameaçadora
mente. A· preclrltacão das chuvas 
dess.es ultlmos <ilas velo tornar mais 
grave ainda a situação ali motivan
do a. medida agor11 anunciada e que 
visa e·v1tar um desastre de grandes 
proporçõe,,. 

As autoridades policiais estiveram 
em contato com os moradores das 
Imediações do morro rio Canta-Galo. 
e em 'colaboração com as autoridades 
da PrMeltura, Instaram com· os mo
radores para que estes deixem,. quan• 
to ant~s •. ps· i;~us do)llicili~lls. 

ela Agricultura, por portaria que 
a0al>a de baix,ar, proibiu a iini,orta· 
~ão de 1nudas, galhos ~ folhfl.,;; .do eu .. 
cnlir,tus, da. Australía, Tasmania, 
).;ova Zelandia, Territorido Niasa -
Sul da Africa, republica da. Argenti
na e -- do Uruguai. A importação de 
~:e1nentes dos eucaliptus1 originarias 
dos paises 111encionados. fica.rã sujeL 
tv. á legislação sanitaria Yigente. 

A ELEIÇÃO DO «PAT81ARCA» 
~ DE TODA A. RUSSIA 

LONDRES, dezembro (KAP) .e- Co
mentando a eleição do "Metr<1politano'' 
de Moscou, Sérgius, para o "Patriarca
do" da Igreja "ortodoxa", o ·,orgão 
"Caw,a Comum" diz em parte que·a elei
ção se realizou depois de Stalin te-la 
aprova.do. O "Pátrlarcado" de Moscou 
foi. fundado em 1589 e desde então a 
sua fortuna tem variado bastante. 

Em 1720, o Csar Pedro, chamado · o 
Grande, eliminou o "Patriarcado" de 
Moscou e proclamou-se chefe da igre
ja, dirigindo-a por intermedio de um 
"Sagrado Sinodo", constituldo · por 
"arcebispos" tendo à frente um ,oficial 
leigo com o titulo de Supremo Pro
curador do Sagrado Sinodo. Se
guindo esta reforma, a igreja clsmati
ca na Russia. converteu-se abertamen
te num instrumento do govei·no. 

Depois da . t volução bolchevista es
sa igreja foi perseguida, ma.s durante 
a presente guerra, o governo sovietice 
considerou convenlerite explorar o · re
nascimento de sentimentos nacionais e 
religiosos na Ru&Sia. com o fim ,de au
mentar o esforço destinado à guer
ra e para aumentar o numero de .i1ls
trumentos à ma disposição. Tanto o 
Es.tado sovietico como a igreja "orto
doxa" russa. têm os seus inter€-"ses em 
varias palses com igrejas "ortodoxas" 
independentes, tais · como os Estados 
dos Balcãs, os ;stados Balticos é a Po
lonia. 

O . EPISCOPADO AMERICANO 
REZA PELO· SANTO PADRE 

Os Senhores Bispos elos Estado~ 
Unidos, reunidos na cidade de Was
hington. enviaram a Sua Santidade 
o Papa Pio XII gloriosamente rei
nante .. uma mensagem filial, ofere• 
<'.cndo snas orações · e as . dos seu~ 
Saccrdçites o. fieis. 

Os Prelados americanos. lamentam 
as. difü,uldades extraordinarias oca.-. 
,ionadas pela. guerra. A · mensa
gem dirigida ao Santo Padre ma .. 
nifesta que os catolicos dos Es, 
tados Unidos sofrem juntamente 
rom todos os cato!icos do - n1undo, 
pelos ,exames e perigos a que está 
exposta· a pessoa sagrada. do Viga
rio de Je;ms Cristo na terra., 

·segaiu para o novieiado da Ordem 
FranC'.:.,cnna no Estado do Para1iá, 
onde dcYcrâ fazer o s:')n noviciado, 
.o 110,so redator Nelson d;i Veiga 
}'ilho. 

Congregado ~Iariano exemplar, o 
no3so carissimo companheiro de tra
'.balho militou tambcm nas fileirns 
catolicas, · c~ue lutam JJa l<'aculdade 
de. Direito e:n1trn a paganiza~ão das 
classes intelectuais. Seguiu o· nos
so redator o caminho de varios 
oukos antigo5 redatores do LEGIO-· 
~ARIO, que hoje, quer uos Semi
J1::tiios, quer no Sacerdocio, coüti
nuaru a. lutar pelo reinado ·de Cristo. 

<<Demon]os amarelns perfeita
mente armados e equipados» · 
'A selv11.geria pagã do povo niponi

co encontrou magnifico campo de 
~ção nesta guerra, informa o Dispo 
Qu'.nn do • vicariato catolico de 
Yukiaüt, na China. D. Quinn, que 
viveu mais de dez anos como 
missioilario vicentino na China, e.:;
creve: "Nós que tivemos oportuni· 
dade de testemunhar a ação das tro
pas ·.niponis;;as, consideramo-las um 
bando de selvagens sedentos de san

. gue, perfeitamente armados e equi-
pados. Nunca, durante todos os 
anos de minha permanencia na Chi
na, especialmente desde. que os ja.• 

poneses começaram a invasão da 
C9ina, vi ou conhect um unico ato 
dé piedà.d€ por parte dos n!po· 
n:cos. . Com efeito, temos os olh.os 
cansados de ver o assassínio, o sa
que e a to1'tura. Destruição sem 
qualquer mo.tiva ou provocação parci· 
ce 'ser a ordem do dia de todos os 
dias para as hordas do lllikado, Sen
tjl:m verdadeira alegria Glll pra
ticar atos de· tortura, aos quais nào 
e·scapam nem sequer as mulhe.i·es 
e .crianças. Estas infelizes, se tive. 
rem id~de · compreendida entre ·sete 
e setenta ·anos, não logram escapar 
à luxuria dós demonios amarelos". 

A carta do Emo .• Cardial Bertram 
ao' Ministro d~ Educação 

do Reich 
LONDRES, dezembro (KAP) 

R.eéebeu-se aqui uma copia da car
ta gue o Cardial. Bertr.am enviou em 
nome. da Hierarquia Catol:ca alemã, 
ào .Ministro da. Educação da Alema
nba .. S. Emcia. esç:reveu que não só 
a )greja tinha sido desprezada, mas 
que à. sua condição. está cada vez 
pior. Declarou que· a perseguição 
religiosa é evidente por toda a par
te:.- na· Alsac:a · Lorena, Luxemburgo, 
PÔloµia, · Jugoslavia e outros. pa.ises 
ocupados, podendo citar-se como 

,exemplo o fato do saq1:.eio. e profa. 
uação de templos nos acima referi-

. dos territorios. O. Emo. · Sr. Cardial 
citou um · grande numero de sacrile
glos cometidos nas igrejas da Polo
nia. Declarou tambem que· o Clero 
polonês tem sofrido . torturas deshu• 
manas e que· a maioria dos SacerdO• 
tes poloneses têm sido .. presos e -de
pprj;ados _pa,ra campos de concentra. 
çãi;;. 

CATTOLICA.) 
A revista je;;uita italiana: "C;vilità te: "Não podemos". Se os c1"i2tão!! 

CIVILTi 
Cattolica" de 4 de agosto escreve, se resignam a obedecer a algui'.>ta 
sob o titulo "Autoridade e Liberda· c'ousa. ordenada injustamente por lei;" 
de": ••o equilibr;o entre autoridade e ainda. assim não inteiramente má' 
e liberdade é aperfeiçoado pela mo, em si mesma fazem-no não porque 
ral catol'ca, que protege a autorida- se consideram' obrigados a assim a;fr 
de e a rodeia de respeito, mas não por lei, ou . porque admitem o dirni•' 
proclama o fetichismo da. auto1·idade, to da pessoa que comanà.a/'mas so; 
não a transforma num ídolo., e não, .. , n:ente por força de um princ'pio su-' 
a respeita naquilo que não vem de perior qüe tôr-1Ía-üi1i éfevei·· ólíeâ.ecér 
Deus, isto é, erro e pecado, Os cleten· afim de evitar males' maiores e no 
tores do poder civil não possuem a interesi,e da paz social. i 
infalibil:dade da mente, nem a. im-. '•Portanto. ap\>8ar de todos ·os so,~ 
pecabilidade da vontade. A doutrina fismas e dé todas as. acusações, co11-~ 
catolica exige obediencia de seus tinuamos admirando a grandeza e a. 
fieis mas deseja que · ela seja racio- nobreza da obediencia cristã e· a· 
na!, de acordo com a concienc·a, e acentuar sua necessidade, não 110men·' 
requer que se salvaguardem os direi· te porque s:ntetiza o direito sagrado

1 

tos da liberdade e dignidade huma- ele soberania política e, respeito i 
na Por conseguinte a obediencia liberdade cios cidadãos, mas tam- 1 
cristã não cega o intel~cto nen'l fecha bem porque, conformando-nos à von•: 
os l'abios de seus fieis, mas perm:te · tàcle de Deus e assini trillmudo o ca' 
que eles apontem à.qt1eles que de- minho da verdade . e do direito, a; 
têm o poder suas. faltas devidamen· obediencia. traz ordem e correção a 
te verificadas, afim de proteger vs nossa vida individual e assim · crià 
internsses do publico e o .bem comum. uma bela harmonia' social que se t:>r-' 
A submissão cristã a uma certa· au- na a fdnte de incalculaveis vanta.· 
toridade nunca exclue o desejo e a 
esperança de um . futuro que possa. 
ser considerado melhor, e deixa in
tactas as preferencias. Apenas proi· 
be a oposição esteril e perigosa. 

,; Se os governantes, abusando de 
seus poderes, infringirem os direi. 
tos e liberdade de seus suditos, con
tra os d'reitos sagrados e mais la
tos de Deus, então a mesma fonte 

· de onà" surge o principio da auto· 
ridade politica produzirá para a con
ciencia cristã desses mesmos sudi
tos o direito e, às vezes, o · dever 
de resistirem a ordens que são evi· 
cLntemente irregulares e injustas. 
Bxistem barreiras di;tnte das · quais 
a autoridade deve deter-se: se pas
sasse por cima delas, cessaria de 
ser autoridade, e não teria mais di· 
reitos a nossa obediencia, porque 
aquele que se vale de seu poder. na
ra fazer o mal não pode, é evidente, 
pretender ser ministro ou delegado de 
lJeus. 

"Em todas as cousas", disse Leão 
Xlll, "a,Juele que viola· as leis da 
natureza 011 a vontade de Deus, tan
to no comando como na obediencia, 
torna-se igualmente iníquo". Em ca
sos tais nunca é permitido apresen
tar razões de vantagens individuais 
ou de bem publico pa.ra impor obe
diencia. 

;,O Apostolo Pedro, que instruiu 
sc1.; rebanho '.I que obedecesse às a11· 
toridades estabelecidas, ainda que 
personificadas por individues iúdig
nos; opôs-se não obstante às leis in
justas do sinedrio e em nome de, to• . 
cios os cristãos declarou firmemen· 

Protesta o Arcebispo de-Zagreb 
"Noticias Catolicas". informa que 

o diario croata "Hrvatski Hardo" em 
artigo· registrado pelo escritorio de 
Informação de Guer:;a em Washin· 
gton, ''noticia que o · Exmo. Mons. 
Luiz Stepinac, · Arcebispo de Zagreb, 
pi·etestou ' co'n tra o decreto publica-

. do 'pêlo Srit\nte PavelÍch, ·chefe do 
pseudo Estado ela,. Croacia, em que é 
responsabilizado coletivamente to1l0 
um pq1'~, por atos de sabotagem co· 
meti.dos dentro d~ seus confins, de, 
costumes das trilíus sei V'agens. 
ereto que evidencia o regresso ao~ 

Segundei este füarjo, publicado P.m 
Zagreb, o decreto de Pavelich torna 

. as comunidades passiveis 'de "multas 
coletivas e oútros castigos", e pro
mete penas que serão aplicadas as 
esposas, maridos, parentes, crianças 
e pessoas de quem se. prove ser 
i::umpUc,q !l.oª atos de sabQtagem. 

gens materiais e , morais". 

Profanação de oemiterios pelos 
nazistas 

· A profanação sistematica dos cemlte• 
rios católicos, na Polonia ocupada pelos 
alemães, acaba de ser · verberada. enér• 
gica.mente pelo jornal católico "Uni• 
\·erse" ' 

"Em todo o paiz'', escreve a impor) 
tante publicação, · "êsses cemitérios es
tão sendo clscavados para a ereção de 
edifícios perfeitamente inuteis. Um do~ 
ultimes cemitérios a. sofrer a sanha na
zista foi o de São Martinho, em Poznan, 
onde os corpos foram · brutalmente exu
mados, numa demonstração de bruta.li• 
da.de completamente injustificavel ". 

·"Todavia, os alemães alegam, pro .. 
curando .justificar esses ultrajes, os mes• 
mos pretestos que para o arrasamento das 
igrejas e dos mosteiros catol!cos da Po
loµia, isto é, a necessidade de erigir cm 
tais sítios poderosas fortificações. G ver-

. dadeiro objetivo. porem, nós o conhece• 
mos perfeitamente: trata-se de inais uma 
investida para aniquilar totalmente a ln• 
fluencia catolica na. Polonia" .. 

CONFERENCIAS CAT0LICAS 
Dentre as muitas reuniões de catoll,. 

cos realiza.das na Inglaterra para .estu• 
dar os problemas .do a.pôs-guerra, nota• 
vel foi a conferencia da Federação Ca• 
tolica de Unlversidadcr da Grã Breta• 
nhà, que se reuniu. em LiverpGol 
d~. 13 a 15 de novembro. Os delegados 
formados e aind'.'. não formados de 
todas as UniVersldades do pais· e l!e 
Dublin, estiveram presentei para estu
dar o "Serviço da Juventude". A fa
milia, a educação, o casamento catoll• 
co, o encorajamento e o preparo · da 
juventude· catollca. e da:; diretivas ca
tolicas após a escola eram toplcos do 
programa de discw,são. O Arcebis
po Downey, de Liverpool, louvando · o 
trabalho da conferencia, disse que por
que.· o mundo se acha num estado de 
transição, julgava-se que nada era per
manente. aso era absurdo. Existe per• 
ll)anencia dos · pincipios eternos· .do Di• 
reit-0 Natural e do Catolicll;mo. Os 
prlncipios fixaJo:, não podem ser alte
rados. Todos os problemas de·. ordem 
moral, sociologica,.fi:,ica, etc.,' .podem ser 
resolvidos de . acordo com- os princípios 
eternos. 

Outra conferencia catollca que 'reu
niu delegados .de toda a Inglaterra em 
l\'.anchester, foi a· do Conselh~ Industrial 
Cato!ico organj2'.a.do para promover reu
niões regu~res entre empregados e 
niembros 'dos "Trad.e Unions" (sindi
catos de trabalhadores). Juntara.m~se 
conhecimentos e experiencia, e prpcura~ 
ram-se medidas oue entrosa~m · prin• 
cipios e pratic.;. 

/1 
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PROGRAMAS DE HOJE 

.PRI11!EIROS EXIBIDORES 

ART PALACIO - Miguel Strogoff, com Akim Tamirpf!. '7 AMO,. . 
l:IAND.ElRÁNTES - Alvorada da alegria, com Ann Muller,. - A~,A •. ,, 
BROADWAY - Seda, sangue .e sol, com .George Negrete. '-- APA,· 
IPIR,lNGA -:- Turbilhão, com Betty Grable._ - D. 
ME'l'RO - Demorüo· do .Congo,- com Wâlter Pidgeon. -~ R, 
OPE.RA -. A mulher que eu delxei,•com Macdonald Carey; - R, 
PE.DR,O JI •;:;.;;.oetetive .a _força, com John Millés. - A. 

Escalàndo as alturas, .com os 3 patetas. -
RITZ: - N_ascida para o mal, com Bette Davis. - P.. 

SEGUNDOS EXIBlDOREii 

ALHA11fBRA - Conciencias mortas, collj Henry !"Onda. R 
Morte na pagina 2, com George sanders. - APA. 

A,1!ERICA - Branca selvage,m, com Maria Montez. - R. 
Ursadas e peruanas. com cnarlie Mac Carthy. - APA. 

ASTORIA - A voz da liberdade, com Jeffrey Lynn - APA, 
Vingança sangrenta, com John Mac Brown. - AMC. 

AVENIDA - Beco sem sa1da, com Sylvia Sid11ey. - ~. 
Nada a declarar, com Ralmu'. - M. 

BABCLONIA - o cantti da ·vitol'ia, com Gloria Warren. APA. 
Maland1·0 de surte, com Wallacc Beery. - A.PÃ. 

BRA.SIL - Original· pecado; com Jean Arthur. -
O maior sovina do mundo, com Jack Benny. -

BRAZ POLITEA1l1A - Na -noite do passado, com Ronald Collnan. - /J.P/l. 
Traidores da lei, com ·Tim Holt. - AMC. 

CAMBUCi - Noite de pecado, com c11ar1es Boyer. - R. 
01110s da noite, com Edward Arnold. - AMC . . 

CAPITOLIO - Quem é •O {;U]pado, com Bud Abbott. - A, 
Alerta mocld.ade, com Ray Macdoniild. - AP A. 

CARLOS GOMES - O protetor, com William Boyd. AMC'. 
CASA VERDE. - Monstro nas trevas, co1n Irene Herwey. - · R, 

. Aventura no Sahara, com Paul Kél!y, - APA. 
CINEMUNDI. - Aloma, a m·gem _prometida, com Dorothy t,amour. • .. .R, 

A volta do garoto, com Jackie Cooper. - A 
COLISEU - Entra na,.farra, com Dirclnha Batista. - ~ 

Regresso retumpé.nt", corr. Gloria Jean. - A. 
COLOMBO - üaçadbra de marictos, com Mary Martin. - D. 

O dedo do destino, com Jean Parker, -' APA. 
COLON - f;aiJfua das melodias,· com Jane Fraze. -· A. 

Namorada/ do coleglo, com Ruby Keeler. - AMC. 
CRUZEIRO ,1-- Suez, com Tyrone Power. - APA. 

Enconyro em- Londres, com Michele Morgan. - AMC. 
ESPERl/1-. - b:rros da Mocidade, com. Prestou r·oster. - APÂ. 

N§l.-'calada da noite,. com Lon ChaneY. - AMC. 
pa,pa1iinho solteirão, com Baby Sandy. - APA. 

FE'zlIX - E a vida continua, com Ronald Colman. - .APA. 
·· Caça ao inilmgo, com Marguerlte Chapman. - A. 

GLORiA - Sempre i:m 1neu coração, com Gloria Warren. - R, 
· Silencio de medico com John Beal. - BPA. 
IlOLLYWOOD - Noite de pecado, .com Charles Boyer. - R. 

Coquetel de estrelas, com Dl)rnthy Lamour. - R. 
IDEAL - Espiã fascinadora, com Boris Karloff. - AMC. 

. Silencio de medico, . com John - Beal. - BPA. 
1 RIS - Nas asas da gloria, cetm Chester Morris. - APA. 

Irmão cto ~-alcão, com George Sll,nders. - APA. 
Da justtça nillguem escapa,, com Ei;ldle Albert. - A. 

LUX - Tarzan o nngador, com Jolmny Weismuller. - APA. 
Que pernas, com .Jillz 1-'alkenburg. - APA. 

ll!ARCONI - A virgem louca, ,com Victor_ Francen. - li:!. 
Peca.doras de Tunísia, com Viviane Romance. - M. 

MODERNO - Nas asM da gloria, com Cheiter Morris. ~ Af'Â. 
Irinão do Falcão, com George Sanders. · - APA. · 
Da ·justiça ninguem e~caµa, com Eddie Albert. - APA 

OBERDAN - Letra acusàdora. com Eddle Bracken. - D. 
Forja de bravo~, com . Tom $rown. - A. 

ODEON - (Sala azuiJ - Bombardeiro, com Randolph Scott. -- APA. 
Um cientista ctistratdo, com Boris t{itrloff. - AMC. 
(Sala Vermelha) - Sete noivas,· ci .i Van Heflin. - A. 
Veleiro fantasma. com Milton Berk. - AMC, 

OLIMPJA - Bi-anca selvagem, coi.n Maria Montez. - R. 
Vitoria_ no deserto, (lime natural. - A. 

("ÀRAIZO - Ajuda~ine a viver, com Libertad La.marque. - AP.l. 
Cavaleiros· da galhofa, com Lou Costeio e Bud Abbott. - A. 

PARAMOUN'I' - Noite do passado. com Ronald Colman. - APA, 
Dama em perigo. com Warren William. - AMC. 

_'PARATODOS - Aquilo sim era vida, com Alice Fay. - D, 
· O canto da vitoria, com Gloria Warren. - APA. 

PAULISTA - lrmãos eJ!l armas, com Alan Lad. - lL 
·· Malandro de sorte, 'com Wallace Beery. - APA. 
PAULISTANO - Sempre em meu coração, com Gloria Warren. - R. 
PENHA - Fal~os µatriotas. com Robert Stack. -' APA. · 

Aterrizagem forçada, com Richard Arlen. - APA. 
PIRA'l'fNINGA - Seda. bangue e sol, com George Negrette. - APA. 
--·:·- ~~&po:sa~- ern--pe dU g,uen-a, · c01n Arthur Lake; -.:. A. 

_.RECREIO - <Centro) - Voando com musica. côm George G-lllet, - ~r 
Os Mac Guerins de Bro0kli11. com William Bendi$e. - APA. 
Minhas duas mulheres, com Buster Keaton. - APA. 

RECREIO - (Lapa) ...:.. Moleque Tlão, com Grande Othelo. - APA. 
Os mal lntenctonados, com os Irmãos R-itz. - APA 

REX - canção dos bairros, com Hugo Dei Carril. - R. 
IncrlYel Suzana, com Ray Mllland. - A'PA. 

RJAL1'0 - Sargento York, com Gary Cooper. - APA. ~ 
Aventura tropical, com Denis O'Keef. - R. 

ROi AL - Paraizo perdido, com · Michele Morgan. - R, 
· ·· Esposas em pé de guerra, co·m Arthur Lake. -- A. 

ROSARIO - A dupla vida de Andy Hardy, com Mickey Rooney. - J?, 
ROXI - Um gosto e seis vlntens, com George Sanders. - D. 

Política de ~aias, com R-oscoe Karnes. - A .. 
SANTA CECJI,/A - Aquilo sim era vida. com Alice Fay. - D. 

Noite inesquecivel, com Loreta Young. - AMC. 
SANTA HELENA - Don Juan da armada. com Shlrley Ross . ..,.; APA. 

Rastos de sangue, com Bob Steele. - AMC. · 
SANTO AN'I'ONIO - Coquetel de esti-elas, com Dorothy Lamour, - a 

Um pequeno erro, com Juan Benett. - APA. 
SÂO CAETANO - Chetnicks, com Virginla Gilmore. - APA. 

Vivemos as Pressas, com Lyn Bari. - AMC. 
SÃO CARLOS - Bodas no gelo, com Sonja Henie. - APA. 

Um assassino de luvas. com Van Hefli11. - A. · 
SÃO GERALDO - E a vida continua, com Ronald Colman. -- APA. 

Segurt> o fantasma. com Lou Costelo e Bud Abbott. - AMC. 
SAO JOSE' - Renuncia de amor, com L!bertad Lamarque. -- APA. 

Mulher com azas, com Anna Neag-le. - APA. 
· SÃO LU!Z -. Pesadelo. com Brtan Oonlevy -:-- AMC. 
, . . Era. uma lua de mel. com Gary Grant. - R. 

S.{O PAULO - Irmã.os em armas. com Alan Lad. - R. 
Que pernas. com Jinx Falkenbun:. - APA. 

_SÂO fEDRO - Tarzan o vingador. com Johnny Weismuller. - Al"A. 
Olhos da noite, com 1tdward Arnold. - AMC. 

úNlVER.SO L Caçadora de maridos, com Mary Martin. - D. 
O dedo do destino: com Jean Parker. - APA. 

V!I,A PRUDENTE - Pioneiro do oeste, com Bob Lewingstone. - AMC, 
Quando a lei canta, com Tito Guizar. - AMC. 

. . EXPLICAÇôES DAS COT AÇôES 

A .. - ACEITA VEL - Filme que pode ser visto por todos, en1bo1·a sem pro-
. veito moral. 
.. B. - BOM - Pilme que pode ser visto por todos com proveito moral. 

AMC. - ACElTAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que pelo enredo 
· ou cenas pode impressionar o publlco infantil. 

BPA. - BOM PARA ADULTOS - Filme .que pode ser visto com proveito 
moral tão wmente por adultos. · 

APA. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto tão 
somente por adultos embora sem proveito moral. · 

. R. - RESTRITO - Filme que pelo enredo ou cenas deve ser estritamente 
resenado ,a pessoas de solida formação moral e religiosa. · 

D. - DESACONSELHADO - Filme que pela grave tnconvenlenc!a do enredo 
ou cenas. deve ser evitado por qualquer publico. 

~:! .. -,- MAU - Filme prejudicial para qualquer publico, 

NOTA: 

RIO GRANDE DO SUL 
CÓNTRABANDO DE PNEUS 

~Pori:rq ALE°olrn: 
0

ÚSAPRESS) 
Informacões \)restadas pelo: sr, Dar• 
wfo Gomes·, eh efe'. d'ó· ., Postô !<'Iscai de 
·s:i'.nto Apgêlo. 4,ii'~ni, \190 ~s 'ts horas 
<lo dl').. ~õ. a 18_ éf11ilométr,;,s daquela 

.. local itlade, funcli)ilir"l,;,s .. <(à Alfandeg1L 
·,, .. s_un>1'eenéleram d,qfs, ',u;i,i1\ín.liõei; con

du~.)ntlo .. contralià..1Ído enC d\reçlio _á 
Ar1tent1nà: Quando, 1tÚ,úe.Jáij 1tuto_rida· 
dos fizeram sinal ·par,a que 'os cami• 
nhõcs parassem, foràm atr.opela.Cias 
peÍos mesmos, ·cujos tripulantes f;. 
zeram fogo, havendo ºrevide pór par
te dos · gUàrdas. Atgu·ns · · qu!lométros 
a.iliante. os Yeiculos r'orá.m abandona
dos á, estrada, tendo sido é1')contrado 
um morto, lrlentifkado çoll\o sendo 
Hilmar Lehn. tlentro dé 11m dos ,·éi-
1.~u·los, h3.vendo entre os dOis carro~ 
dê contrabando, 147 [>lléUS <18 diV~l'

E.àS tamanhos, 45 camaráS de ar • 
478 quilos de boí-racha crila. 

B AI' .A 
A SITU AC'.\O DA. LA VOlJRA Dl!l 

CACAU 

SALVADór., <ASAf'HESS) - Os 
cà.cauicul tores baianos. reunidos em 
g,ande asst>mhleia. a1>reclaram a st• 
tuação em f1ue se· debate a L,a.voura 
dO Estado, estando presentes é. reu
Jl.iáo os elemttut<>s mais ,destaca.doa da. 
lavoura ca.cnue.ii-a. A assetnhleta de
liberou pleitear o pagamento <le um 
noYO adiantamento. de· ·l:.l cru~etros 
por arroba, consigna<lo até agora pe
lo. Instituto do Cacau, cotn a. µernus .. 
elo e liherdàde <1Ôrn-pleta n_O mer<·~ -
do interno, modial1te o co'qtrole do 
In~tituto ou }l. trausfornuiGãó:-·_,]o lns .. 
tltuto do Cac:1 u em Cooper:<Úva cen
triil. A CamlMiin rlever!l. '<>ntender-sé· 
com o lnt<,rv~ntor Pl11to AÍelxo, es
perando•Sê <fne o cl1efe do gnverno 
balano atenda as Justas pretençõcs, 
,1ue vira.o aliviar a· sltu,.ciio ela la• 
,·9ura. · õ 

PmR.DUJO O VAPOR ."MARAtl" 

SALVAr>on, (ASAl'HillSS) - No
ticias \·hid"s rle Canavielri. 1i1forman\ 
que se euc,,r,tra· enculhado na ·barra 
d.à("!tle1e portó o vanor "Mnraô. ". $~n· 
do \>osstvel. mesmo, a sua p~r(ja. A 
antlg:i. unidade. · ap.,6s carrregar SélS 

mil sacos <le cacá.u naquelt porto. 
p_artlu com destino a llhêtJS. Na ~Hl
<lâ, em consequencla clê · 'um1t ni.anc
brà determinada . pelo p1·~.tlct) l,au
rentlno Santan0e, o vapor monlou •m 
um b,rnco de arreia. F'o1•ani · balda• 
<10~:r todo::-: o$ recu rsofj Bmpreg_ados pe-
10 co1nandante. Em ~ocorro .do navio 
partiu a c·hata ''2 ele Julho" qu•t 
após grandes tr~ balhos, consis,i,tu1 u 
s"afa.r o ".Maraú H, para. lo'"o em se
gui<la, ocorrer novo d~sastte. A ja1, .. 

gada elo pl'atlco. d<,Sprendendn-se ct:1. 
popa do navio, bateu- 11:L· l1eliee. Pf'r
dido o controle. as _vag11.s impulsto
T1aram o Yapor JJara. uma. l)Ç)sidio n,;:1is 
ditici1. ficando com u1n ro.ml?o no 
casco e oo porõn• ch~.106 de ag-u;i. 
T.oda a. carga foi atirada ao mar, não 
n~ais ha,·endo esperanças de saly&r e) 

barco. 

ESTADO DO , RIO 
A cue1.\ uo lTABAPO.\:'IA 

C.HIPOS, (_,\SAPRJJ:SS). - . N<>tic1a_s 
r,roc•<lentes <le 1,:om Jesus elo ltab:10 
1H·1ana· informam que, em consequtt-n~ 
eia das fol'te-s chuvas, o rio ltà.b.-t• 
1~oana tevP. as suas agua~ aunn~nta• 
das, inundando parte <l::i..<fUt>l::t. c..~irl~

·de e ocasionando diYérsos <lesnH1r(1-
na.m~ntos. fica.nrlo muitos morat"Íõr~s 
!iE!Jn ahrigo. 

A cheia est!l. CA usAt1d(I gra1i,l,:,s ,:n-~
juizo:;; no norte fluminense. 11:~f;n, z<>• 
na, umn. das maia ri<'aH .1~- 1~:-tf~éP·f·_s 
<l'> l~~tado. sot'r~ti M't·Rndett j-,rejul"lo:i. 

, DiYei-sos armn.zen~. chelos Üé S:l<-a~ 
<1,~ c·afé h~1H~ftC'iadô, fnram tnvadldc'IA 
pe):1s ag·uas, qu~ lhes cau!-laram 
g-r~1 n<le$-. t~St.rag:os. • A lgrela f'ié Hão 
Geraldo, Matriz <la CHIO.de <Je t~om 
.Jc::sus do ltaha1>oa11a, devido ao trans• 
borda mcnto elas lli;(llaH elo rlo. está 
inunflada e cun1 vanos 1netros de 
agua. O Munlch>fo rle Hunto ti:duar,10 
no ~s1ado do L•),;plrlto Santo, tam• 
t,ern foi i.:randement" atingido \lPI,. 
enchente. Numero~tts t" ,•oln,ssai~ 'HI'• 

Yorcs são rnrnstadk~ pela corre11t.-,za 
e, na ~ua pas1:u1Kern, vão cttuaanno 
serios estragns. Numerosas . pessoas 
nesse llllllllcipio éS!àl> Sénl Abdp:o. 
pois a.s suas cllsas foram serianlírnte 
a.variadas pela enchenté. 

UAIXA O l\'IVEL 00 PAll,\lll,\ 

CAMPOS. ( ASA P HESS) - Cmrteçon 
a. ha ixar n nl veJ tias aguas do rlo 
Pa.,·alila rio Sul. l>etlols de attni.ir a 
:titura rle 10.50 ms.. decl!11ou para 
10.IU ms .. j1 se t,,ndo escoado ae 
cert0~ Jogarejos. que sofreram inun
dação, em consequencia da: brusca. 
ascensã.o das aguas do referido ·rio, 

Em outros afluentes do l:'araiba. 
<lo Sul. notadament., no .rio Muriaé, 
continua a baixar o nivol das aguas, 
t,0 nclo a população /la localhlade rlé 
Cat·doso Moreira, onde os n1oradores 
sofrem alguns contt·a-te1npos ent 6011. 
sequencia ela enchente voltado à 
tranquilidade. O Prefeito municipal, 
desta cidade, havia tomado as prin· 
eipais medidas no sentido de prote• 
i,;-er os flagela<los pela enchente, 110. 
tada111ente a localrnação de familias 
e a rlfstribuiçã(I de .-lvere~, assim co· 

mo embarcar,;ões destinadas ao tralis~ 
porte de. socorros Imediatos. 

Os preJulzos foram pequenos, em 
compara.~ão com os da. ultima en• 
cMnte. 

ESPIR.ITOSANTO 
O lXTlllltVEN'fOR VTSJ'I'OU O MU

NlCU''O· DE <JOLA'J"INA 

VITOHlA, (ASAJ.-'.RESS) - O In
tervêntbr li'ede1·al iuspecionou o nm
nicipio de «.:olatina, · onéle grande par. 
te (ja. cidade to1 Inundada em con
sequencia das ultimas cliuvas. ,\s 
ali vicjacles na referida. cidade foram 
grandemente atetadas ocasionando 
acentuados 1>rejuizos: 

.Acon1panharan1 o lnt~rventor li'e~ 
dera.t ll& excursA.o aqtJela zona, og 
Secretarios da ~·azenda, Agricultura, 
Viação e Obras Publicas. 

G O I A' S 
?Í'UJU A PONTE SOBHE <' 

l'IRACANJUBA 

COTANIA, (ASAPRESSJ - ..:m -orir
tude .das fottlssimas chuvas dosa.ba
dM tobre o ·111tetior <leste Estarlo, 
ruiu a pontl• ,obre o rio PlracanJuha, 
lmpodlndo o transito éntre esta ca
pital e Anapólis. 
. Segundo as ultimas noticias chega_ 

das <le Anat>olfs, o rio Piracanjuba 
Eericheu de tal modo que t>Stâ. trans
bordando em todo .o seu curso, oca
sionàndo $erlos 1,rejulzos âs lavou• 
ras localizadas em suas proxhnida
ijes. 

IPRA!\'CISCANOS · OOS ES'rAUOS 

UNIDOS PAHA GOUS 

GOIAN!A, <ASAPRESS) .- Dentro 
em breve chegarfl.õ a Anà110! Is, 1n-n
ce<lentM dos EsUHlus Unidos, vartos 
1·elllrlosos francjscanôs. 

,J;:111 entrevista a. ASAP.l{ESS, llom 
F;manuet (:iomea de Oliveira, Arce
bispo rle (1oiás, teve ocasião de apre
ciar a :,lg1ilflca~"º desse fato. 

''Antes de t11()0, dis~e-1\0s o llus• 
tre Antlstlte, <levo <leclarar que ho

. Jé. ~orno sempl'e, a. fé criitll entrelaç:,, 
·" Unlclade Continental. A vln<la de 
,•éllgl.,,ao$ norte-américunôS pata o 
BràS!l ~ tanto r,ials 01)·ortuna, quan· 
to existe uma Mrta pro1)aganrla qu<> 
vlfia ar,reeê11tar os l!:staclos Unidos ás 
,1açõet catnlfcas, cOtnô um pafs éon~_ 
.!tu ido ~xeluslvan,ent~ tlé protesta 11-
u,s .. ll:ntreta1\lo, e"iêlêl'l\ ~"5 milhões 
ú• <!atol!cos na An1erlca /lo Not1 e, 
pert•etH.agem essa. mutto grande ~ quê 
tP,nije a aumentar, formando peta sua 
ltdmlrr,,vel coeslLo n bióco rellgtorn 
mais forte, que nesté mnmento de
sempenha Importante papel na malnr 
parnctna,;:il.o dos nossos dois r,a Ises. 

. na luta contra as forças do mal". 
In te1·roga<lo solJr~ as possihili dades 

. d.()s franciscanos na sua nova tare
fa eiüre n6s, respondeu o Arcebispo 
Dom ll:manoeJ: 

A ·primeira Santa l\Ilssa rezada em 
Golá.s Jora \)elo francisca1,o Fréi 
Criztovtlo Sêverino, no ano (]é ltl:!~. 
Um Mculo mais t.._rde voltaram no
vamente os - franoiscn110~. estabt>le~ 
cendo•s\~ em 't\Ieia Pónte. 'rrniras é 

outr~s locaUdactes. onde des@11v0Jve-
1·tlm pro_ncua$ àtlVidadr-~. Agora, p~-
la · ter,celra vez, é IM voltam dê o nele 
vi~ra.m .. dô ricrtP. Os· m.1ssionBrios que 
'"~~1,.1 nnra o Brasil j1 conhecem 1,~r
feita.11Hmte a lt.O~S;1 llugirn. o que 
eompro·va o a.rdol" ~i,tu~iàstfoo de qué
se· a~l:ra1;1 ')''~suJrlos para os &n-.!argos 
,J.-, seu tq,ostolaélo. o surto de pro· 
i;ress,:, <lo Llstado SU$d ta 11roblemas 
para. n coletlYidade humana a cuja 

. soJ.11ç1io cabe á Igreja assistir -como 
gula eSJlh-lt•Jal. 

A f)naltdade -du terceira entrada 
,los fra11c1s·c11.nos na Arquidioc;,se c1é 
Goíá.s obedece a uma ctrcunstanc,a 

·· toda es1lt>clal lliléS Jil, salram de Los 
· ,\ngele8 com destino a Anapolis. ,-\li 
tarao · sede do comissaria.do, co11s
tl ull1do · t.tn1bem o Coleglo Arquidio
cesano M1111ic1t,11.1, n<> novo bah·ro de 

·Ju1ldlni, O IU\>tt·ior franciscano com 
elo qu&• leem nos J.i:staclos Unidos. Tu-

. do !hô serã posto em linha reta com 
a. chei!llda dos elementos <fUé consti
!sso .s<irã posto ém Unha. reta com a 
c11eg11.da dos el~ménto$ que consti
tuirão o conllssarla<iõ fl•anciscáno ". 

MINAS GERAIS 
PIRAPORA SOB AS AGUAS 

BELO HORIZONTE, (ASAPHESS) 
Noticias de Pirapora Informam que 
uma.· &nchente consideraveJ.- talvez .a 
maior até hoje registrada, · tem tu• 
gar na.quela.· znna. assolandõ o curso 
medlo do São I<"r'1,nclsco. tendo· des• 
truldo naquela ciàadé, cerca. de aoo 
casas. 

A referida enchente · ;Já causou 
prejuizos avaJiados em mais de tres 
milhões éle cruzeiros, pois tõdôs os 
!trmaz1>ns da Cot'npanhia de Navega
cão ficaram subm<'lrsos. 

A~ ruas e praças da cldad~ acham
se Inundadas. A chéia atingiu SO cen• 
timetros a mais que a de 1926, conti
nuando a chover copiosamente. 

As autoridades. tomam todas as 
providencias neces~artas, auxiliadas 
pe1 as associações pa,rticu la-res. 

Calcula-se que trezentas familiàs 
~cham-se sem abrigo. O avião do 
aéreo club leva generos ás fazenda·s 
quê estão cercadas pelas aguas. 

PARAISA 
(:J-IUVAS NA REGUO SER'J'ANEJA. 

JOkO PESSOA, (ASAPltESS) 
Chegam noticias a esta capitàl de 

c1ue fortes chu,·as tem caido nos· Es
tados do Ceari e Piau!, na região 
sertaneja, anunciando, assim, um ln'• 
verno rogular. 

-PERNAMBUCO 
TOHPEDEADO 1":AS. COSTAS NOTt• 
llE8TINAS lHl !\'AVIO NORUWGVES 

l1ECIF'E, (ASAPRF.:SS) - Foi tOr• 
pedeatlo ha varios dias, no litoral 
nordestino, .um navio noruêguês do 
16 mil ton<eladas ó totpedean1e.nto 
téVé lugar de madrugada, ~en<lo quê 
o Comandante, a. tripulação e o~- pas-
sAgeiroR consegu1ra.m salvat-se P.tn 
tr~s botes sa h·a-vl<las. O terceiro pt .. 
loto é un, marinheiro foram ·aprh,to
na.dos e lévados para o .sub1n~r!=;1V~I, 
senrlo qite o lllaruJo foi libertado mais 
t>1r<le. Segunrlo " desc,rlção feita pn:
mlss Helen Brewer William. dê l,on• 
drei:;, os tres hotE'S navegaram ju_ntns 
durante o primeiro <lia. sendo E<ePa
raõos á noite pelas co1TfH1t~s 1nariti-
1nas. O bote em que rnlss lfole11 vla
jaYa. deu á co:-;ta proxlmo de Cu_ru
puru, de ondé ô$ ncupa11tes forA11l 
t ra.nsp<>l't;«IM para S. Luiz do Ma
ra.nhâ.o. Ignora.se o dE-stfnô dos OU· 
tro::; <lôi$ barcos, tidss· Hé)en nr~w~r 
na t'·ntrevisln. que concede.u â. 1mprén
sa. <ltss.e quP- Pste era o qua.rt~ nau-
fragio que sofr[a. 

MANOBRAS IMPROFICUAS 
DOS NAZ~STAS 

Recentemente, na Polonia,, varios 
Bispos e Sacerdotes catolicos fo1·am 
libertados dos campos de conceh
t1·a~iio aos quais se achavam recol!ii· 
do~. como urna aten,;:ão à Igreja Ca
tolica (sic). Esses Padre;;, no entan
to, se recusaram a tomar parte 11a 
comedia nazista, l'eassiunindo· ·suns 
ati vidadcs, a menos que todos os 
011tros :'iacerd0tes fossem libertados, 

Diante dessa rea<;ãô inespcrà<la, 
os nazistas cüiio pensando em reco
col hél' outra vez os padres posto~ 
rm libcnlade, a rnenos cjue estes se 
drcidam a cooperar com seus novóS 
planos. A proposito, os círculos de 
Loncfres assinalam quo a medida só 
logrou incompatibilizar ainda mais O'$ 

catolicos de todo o mundo c,om os 
odiosos mctodos nazistas. Por outro 
lado, toclos os catolicos ainda têm 
hem viva a lemliran~a das atrocida
des qne fomm e ainda são cometi
das pelos nazistas contra milhares 
de catolicos. 

TRAÕICO DESTINO DOS TESOUROS 
CULTURAIS DA POLONIA 

D11mos abaixo maiores detalhes 

sobre os crimes de Pelpin: 

A Agencia Cato!ica Polonesa. da 
Irnprensa comunicá pelo Noticioso 
Catolico Internacional: 

· Os arquivo'j, documentos, co!c~ões 
e instalações ria Bibliotéea Espisco
pal de Pelplin (Polônia Ocidental) 
foram queitnàdos tias refinarias de 
açucar dn localidade, conl exceção 
tios incunabulos e exemplares bi_
bliografieos valiosos, que já hà tem• 
pôs fol'am enviados à Alemanha pe
las autoridades nacional-socialistas. 

Antes da guerra uns bihliografos 
11<wte•americanos haviam oferecido 
800 mil dolares por um dos valiosos 

exemplares que se conservavam ne
la. Ent.ré Pstes SP- encontrava um 
volume do primeiro livro irupressô, 
a celchre Riblia de Gutcrnherg de 
"42 linhas" do ano de 1455. 

A antiga Catedral dessa eidade, 
'Verdadeira joia da arfa gotiea, des
de a invasüo foi transformada nn
ma garagc militar, ellquanto que a 
Se,:.; ,~:pi-.,··ppa.l (~ U! iii;,.;.1<ln t!UUlO Ch .. 

cola de policia para a Gestapo. No 
segundo informe entregue pessoal
mc-ntc ao Sumo Pontifica (abril de 
1940), por S. Emcia. o Cardiial 
Aug·usto Hlond, Primaz da Polonia 
consigna tanto a Mnfiscação da Bi: 
hlioteca de Pelplin, como o uso .:a
crilego de sua Catedral. 

-:- E" importante que o espectador não se contente com a simples cota • 
Çé.o do filme ou da peça de. teatro, r-as que procure conhecer pelo 
me110s alguns detalhes da critica. Isto _justificará uma. cótação que 
afirmada sem nenhum comentaria, poderá parecer injusta; e so

_bretucto. com a leitura de uma analise que põe em relevo os ele
mentos b?ns _e maus do filme o espectador pfluco a pouco, educallá 
sua conc1en~1a e aprenderá a JUigar por si mesmo os outros filmes 
que lhe forem apresentados. 

Indicador Profissional 

' 

0 boletim da Orientação Moral dos Espetaculod contem uma 
critica detalhada de todos os filmes exibidos em s. Paulo. E' publi
cado semanalmente. e a assinatura anual c~1sta Cr$ 20,00 na Ca
pital ~ CrS 25,00 para o Interior. Informações na Associação dos 
Jornalistas Catolicos, á rua Qulntlno Boca.luva, 173, 3.o andar, 
sala 207 - Fone: 3-7760. 
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CRUZADA DE SACRIFIGIOS 
PELO SANTO PADRE 

O· Conselho Superior dos Jovens 
da Ação Catolica da Arquidiócese 
de Buenos Aires, numa feliz inicia
tiva, dirigiu uma circular a 23 Con

, selbos · Diocesanos,· exortando-os a 
celebração de nma grande -campa
nha de sac1·iifoios. segundo as in

. tímções . do· Sumo. Pontífice glorio-
, samente re,inatite. Não podia ser 
. mais oportuna -ei.ta circular do Con-

selho Sµperior d!\ Ação Catolica de 
Buenos Aires. A circular -recomen
da tamhem, que esta santa cruzada 

· coro'é seus trabafhos coin umu sole
. ne ;Hora Sailt:l' pelo Santo .Padr~ 

Pio XI:. . 

A republica fascista continua 
perseguindo a Igreja 

A hostilidade da republica fasclata á 
Igreja Católica, no norte da ttalia, onde 
se teine .diz o jornal sueco "Aítontid
nihgen". que a. pena. de morte· seja a.pli
cada aos padres, alargou-se em campa
nha contra a propria santa. Sé,' Na se-

. mana ·passada, "II Fasc!o". de Milão. 
perguntava: "Que se passa no Vatica
no? Desejamos saber definitivamente se 
a Igreja é pró ou contra nós · e se a 
atividade pol!ttca do Vaticano favorece 
certos palzes · ein grierra ". Continuava 
acusando· a Santa Sé de estar· favore
cendo Badog!lo e de ser tanto "anti• 
germanice. como antl-tascl•ta", e ex
pressa, a. in_C:lgnaçã.<' por ter o Papa 
"sempre recusa.;., abençoar os . exércitos 
alemães" - em outras palavras, sempre 

. se recusando a deixar•se enganar· pelas 
cpnversas alemãs de "cruza.da" contrâ 
a Rusia. . 

ADVOGApOS 
Dr. Vicente M~lilo 

Prri.ça da Sê. 23 : i:.o andar • 8al11 2411 · 

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 
Rua Qu1ntlno Bocaluva, 116 • a.o 

Andar - Sala 823 - Tél,: :1,1276 

Joviano Tellea 
e ' 

J. N. Ce~ Lesaa 
.ld.,ogJdos 

r,.l(il /la Mtsartcord111,, 23 ·' - Sahi 9U 

!" Dr. Franciàcà. _P. Reimão 
Helmeiater .· 

Rua Sàn ~enrn, 224 :_ l.o andar 
<lKla 8 - 'l'at.: 2• 1643 - ·S,_ l",\ ULO 

Dr, Carlos Moraes de Andrade 
l:tua l:lenja mim 1..lonst11 nt. 2a , · *·º·ano, .. 

Sala 13 - 'i'el,.: 2•1986 

Or •. Durval Prado 
Ml!dtcn oaultsta.-· 

n. So,nndnr Pnolo lll&rldlo, 115 
5.o and. • Salas· 61:1 • 13· • U · 

(I!lsq. da Rua .los~ l:!ôl\lfAcJn) 
Coas.; U,80 ·a 11,80 horas 

'.l'e1,: 2•'1lllll · j 

MEDICOS 

Dr. Vicente de Paulo Melilo 
Clla.tca !Hdlen - 'l'uberealo•e 

iltiloa X 
Direto• do "!lauatorlo Vila llla11cote• 
Cons.: .R. · Marcont, 8t ..,. 6.o an<1a~ 

Apart,o 63 - Tel.: ,.ssot 
l'tea,; A"I, Acua Branca n,o 95 
. . Tel,: 6•5829 

Dr, ~argo Andrade 
l>oea1:•• de Seahurna - i>artoa 

o~erao&e• 
Da Ben. Portugueait e da Maternidade 

ae S. Paulo 
· Cons,: J-t. Senador b'elJG n.o 205 
'1'61.J 2·274 l - Das H àa · 18 horas, 

,- Sabado: Das 10 à• 12 hora, 
Res.: Rua l:tafael de 811rros, 457 

'!'el.: 'l•f5BB 

Dt, Celestino Bóuttoul 
L.ao S. 1-'auto. \8 - 'l'•L: 2•2623 

. Con11.1 ltua 7 de Abril .. 336 
. Da., 2 li.li 6 horu. 

LER B l'ltOl'AGAK_ O 

ºLEGIONA RI"'º 
8 DEVER DB TODO& 
OS Q&"JOLlOOS 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campoa 
MEOlCO 11.AlJiULOGlS'l'A 

Rédlo-UlucriG11tlcolÍ - lllsam99 
ltadlulGaflcoa n do11tfullto 

Cons.: .R.ua Maroont, 84 t.l!ldlflelo 
Pastaur) • 2.o and .• '.L'ei.: •·0666 

Res,: .Rua Tupi, 693 -, 'l'el.: 6•t9o 
São Paulo 

HOMEOPATIA 
Dr. Rezende ,Filho . 

Con,.: R $<,nador b'e!J6, 2tll5 ·•. 1;0 
andar - 'l'el.: 2-ol!~ll ..., Da:a l'& 

11.s 18 hora•. 
Res,: · Avenida Dr, Arnaldo ·:nn 

·- Tet.: 6•3ilió , , .'_ 

ENGENHEIR:os 
Amador Cintra do Prado · / 

Ena;euhelro &rqnlteto 

Arquitetura reui;tosa, colê~loa. real• 
· . dGnolaa coletivas · 

. Rua Libero Badarõ, 461 - São -Paulo 

:roo.o CATOL&CO 
dov·o lol' o 

A UNIVERSIDADE DE FORDHAM 
NOS ESTADOS UNIDOS _ADOTA A 

UNIVERSIDADE DE LUBLIN 
NA POLONIA 

Acaba de estabelecer um preceden
te. nos Estados Unidos a cerimônia 
da adoção da Universidade de Lu

. bUn, p~Ja Universidade de b'ordbam, 
realizada ._num importante ato no dia 
31 de Outúbr.o de 1943, no «salão da 
l~aculdade" no edifieio Keating, o 
qual foi dedicado com.o "SALÃO DA 
UNIVEJRSIDADE DE LUBLIN". Nes
sa sala a Universidade de Lublin en-
contrará um refugio, até o dia da 
vitória -e da paz, em que ressurgirão 
de novo todas as universidades da 
Polônia. 

O Rev. Pe. Robert I. Gannon, S. J., 
Presidente da Universidade de li'or
tlham, proferiu o discurso de bôas 
vindas, explicando a rai.ão porque a 
Universidade Polonesa tinha sido 
eleita, entre todas as outras da Eu 
ropa; 

"Se VV. Exas. me perguntam por 
que razão escolhemos a Polônia em 
vez de qualquer antro pais da Euro· 
pa, responderei que a razão é porque 
a ?olônia está mais estreitamente li
gada aos Estados Unidos, do que 
qualquer outro pais ocupado pelos 
nazistas. A Polônia está bem próXi• 
ma dos Estados Unidos apesar elas 
dificuldades que surgem com a dite· 
rença de idiomas. Quanto à arte e à 
literatura, os norte,americanos cousi· 
deram-nas. como se fossem as suar, 
próprias. Quando lêem as novelas 
russas de Checov, Gogol ou Dostoye· 
wski, quatrdo ouvem a Rimsky Kor
sakov, têem a ilusão de que estão 

· viajando na Europa. !\Ias, Conrad e 
Sienkiewicz nos pertencem. Ao ler· 
llli>S o "Nigger de Narcissus", ".Lord 
Jim" ou "Nostromo", temos a im 
pressão de que fôram escritos por 
um norte•americano. Nossos filhos 
adoram a Wolodyjowsl{! e aos herois 
do "A ferro e a fogo". Chopin e· !)a. 
derewski pertencem a vida d.e todo;-; 
os americanos e são considerados co· 
mo nossos próprios compos:tore~ .. 

"Hoje inauguramos o "SALAU uA 
UNIVERSIDADllJ m; LUBLIN" co
mo uma ho.menagem a toda a va
lentia do povo polonês, sem distin
ção d4! classes. É certo que um po!o
uês vale tanto quanto dez alem::M, 

· - a única coisa que a invasão tem 
demonstrado, é que ·um avião de 
bombardeio equivale a mil heroicos 
g:netes. Durante os últimos dias 
teem-se preparado importantes acon· 
tecimentos a. portas cerradas. Espe, 
ramos', que os membros da Confe
rência de illoscou não se tenham es
quecido da confissão de Napoleão 
em Santa Helena. Napoleão admitiu 
que três erros ratais tinham feito 
fl'acassar todos os seus planos: l.º 
não ter fortificado a Polônia. chave 
â:,t Europa; 2. 0 não te!' aniqu!latlo 
a Purssia; 3.• ter em1weendido a 
campanha contra a· Rússia, Adolfo 
Hitler confirmou a IQucura. do· te1•, 
ceiro êrro. Esperamos que os E3· 
tados Unidos e a sua valente alia
da, a Grã-Bretanha, compreendam, 
a -lição C'ont:da nos outros dois .êrros 
de Napoleão." 

O Professor óscar Halecki, da Uni· 
versidade de Varsóvia, e preseutt~
·l!lMte Diretor _do Instituto Polonês 
de Artes e Ciências nos Estados Uni• 
dos, expressou a sua profunda gra• 
tidão ao Priesidente e ao Corpo Do, 

· cente da Unlversidade de Fordham, 
péla sua generosa resolução· em ado· 
tar a Universidade Católica de Lu. 
blin, na Polôn:a. -

Depois da dedicação do "Salão. da 
Universidade de Lublin", o Rev, Pe. 
Robert 1. Gannon, s. J., Presidente 
ela· Universidade de I!'ordham, apre
sentou o Gráu Honorário de Doutor 
em Le:s, conferido pela Universidade. 
ao Dr. Wladyslaw Raczkiewicz, Pre
sidente · da Polónia. Ao aceitar o di· 
ploma em nome' do Presidente s. 
Excia, Jan Ciechanowsk!, Emb~ixa• 
dor ·da_ Polônia nos· EstadoH Unidos, 
expressou a sua gratidão pela · alta 
distinção que tinha sido concedida 
ao· Presidente da Republica Polo
nesa. 

!<'alando ém seguida sobre O futuro 
estabélecimento de uma paz justa 
e duradoura, o Embaixador da Polô• 
n!ii salientou, que a con'riança inter
nacjonal deverá substítuir a descon
fiança, esse élemen to périgosissí1119 
de inseguran~a. que pelo espaço de 
trinta anos tem dominado as rela
ções internacionais, Acrescentou 
ainda o ilustre diplomata, que." ... a 
grandeza da doutrina católica, toda 
a potência e Justiça perduravel da 
démocracia, dependem do respeito 
e presérvação da liberdade do tn• 
dlvlduo - esta é a realização mais 
fundamental e preciosa da nossa i;i
villzação Cristã, constituindo, por• 
tanto, a sua verdadeira base." 

O A?OSTOLO DOS PRISIONEIROS 
DE DACHAU 

A fôrça de ânimo e ~ abnegação 
do Exmo. Revmo. Mons. Kozal, Bis
po de W!oc!awek, interna'do no cam
de de concentração de Uaehau, foi 
altamente elogiada por um cidadão 
alemão libertado recentémente de 
Dachau e que mais tarde conseguiu 
escapar da Alemanha. · 

"O jovem Bispo polonês, magro 
como um esqneleto, devido à fi,me 
e à fadiga, fez sacriflcios . extraordi· 
nários para prestar ajuda moral e 
espiritual aos seus companheiros de 
prisão" - dlsse o ex-prisioneiro 
alemão - "Dividiu as suas escassas 
rações com aqueles que estavam 
~onendo à fome. ~..s suas exortações 
msplradoras e potentes fizeram as 
vezes de um balsamo consolador 
para o sofrimento dos prisioneiros 
e sàlvaram muitos de um complet~ 
anlqullamenw e da loucura, Era 0 
mais humilde, o · mais nobre, e 0 
mais corajoso de todos os sacerdotes, 
no Ca:llll>o· de ooncentração." 

OS VOTOS DO GOVERNO' BRITA
NICO NO ANIVERSAijlO DA 

INDEPENOENCIA OA 
POLONIA 

Por ocasião do 25." aniversario da 
restauração da Inclependencla do P.;s. 
tado polonês, em 11 de novembro, 0 
ministro. do Ell:terlor brltanico sr 
Anthony Eden. enviou a seg;inté 
mensagem ao dr. Tadeu Romer, chan
celer da. Po!onia; 

"Queira aceitar, da parte de Sua 
Majestade Britanlca, e transmitir ao 
governo polonês, calorosos votos por 
ocasião do 25.0 aniversario da res
tauração da lndependéncia. O soio 
da Polonla ainda caiu te111porari,p11en· 
te sob a ocupação alemã, porem o 
espirita de independencia mal}tem-se 
sempre vivo na Polonia. Os polone
ses na Patria, e fora dela, no mundo 
Inteiro, tomam -ativa parte na luü1 
das Nações Unidas contra o inimi
go comum. O povo britanico guar
dará indelevel memoria dos sofri· ' 
mentos· e sacrificios da Polonla, ciu
rante os quatro ano~ passados e ~e 
regozijam constatando que cada dia, 
nossos conjugados esforços nos apro-. 
ximam da final expulsão do opn,s· 
501' germanico e da restauração cl.i. 
independencia da Pqlonia." 

RELAÇOES POLONO,FRANCESAS 

Foi nomeado embaixador da Polo
nia Kajetan Morawski, (secretario 
ger~I do Ministerlo do Exterior) jun
to ao Comité Nacional Francês em 
Argel, tendo. apresentado. suas cai·· 
tas credenciais ao generàl de Gaulle, 

O GENERAL SOSNKOWSKI NO 
QºUARTEL 00 COMITt FRAN° 

cts DE LIBERTAÇÃO 

À caminho do Oriente l\Ied:o, onde 
i.1 passar revistá. às forças armadas 
polonesas, o general Sosnkowski, co
mandante em chefe do Exercito pofo• 
nês, chegou. a Argel dia 8 de novem· · 
bro e visitou os generais Gii•aud 
e o'e Gaulle, tendo conferenciado com 
este ultimo em presença do general 
Eisenhower e dos delegados dos go
vernos britanico e· americano. 

O OESTROIER POLONtS "PiOR\JN" 
NO MEDITERRANEO 

O destroier polonês "Piorun" qne 
se distinguiu nos combates com o 
.. Bismarck" e na batallia do Atlan
tico, escoltou as mais poderosas uni· 
dades belicas da Grã Bretanha, 
·· Nelson" e .. Hodney", durante a,; 
operações de ocupação da Sicil'a e 
o desembarque no sul da Italla; jun· 
tamente com esses dois navios, o 
"Plorun" tomou parte nos bomlial'· 
deios ·das costas da Corsega, no es· 
treito de Messina e no litoral de :5a: 
lemo. De bordo do "Piorun" os COI'• 

respondentes de guerra aliados. oo
servararu o bombardeio das posiçõ2s 
alemãs. 

MEDIDAS DRASTICAS ADOTADAS 
PELOS ALEMAES EM FACE DA 

PF'IOXIMA DERROTA 

Sentindo os alemães a inevitavcl 
aproximação dos exercitas sovietices 
á Polonia, por eles ocupada, tomam 
no-vas medidas drasticas contra a 
população loca!, a.fim de garantirem 
a 1·ettrada nazista. 

Chegou uma con{!rmação direta, 
de que rei11a élll Cracovia uma extrP-· 
ma tensão, tendo os alemães fuzila
do cincoenta· refeus, entre 21 e 23 
de outubro. Foi expedido um decre
to ordenando que fosse. estt,itameute 
observado o i:tual · de recolher parn 
os po!oneses, sendo-lhes pr·oibici,:i 
sa:rem de casa sem uma llceu·ça es, 
pecial, desde seis horas da tarde, até 
à~ cinco da manhã. Todos os res
taurantes e oµtros lugares publicas 
devem · ser fechados às cinco horas 
da tarde. · · 

Noticiam tambem ela Polonia, que 
o governador alemão, .F'rank, expe
diu recentemente, um ·novo der.reto, , 
visando conter a sabotagem pratica· 
da pélos. poloneses. O decreto esta. 
belece a pena de morte para os ci· 
da.dãos "não alemães que desobedece• 
rem às leis decretadas ou às ordens 
das autoridades, no proposito de em
baraçar a obra de reconstrução iile-
mã, no governo geral." · 
O decreto· · autoriza .tribunais espe

ciais da policia, compostos do cO• 
mandante local das tropas de assal
to e de mais dois membros dessa 
corporação - os quais podem lavrar 
a sentença de ~orte, seguindo-se 
imediatamente a execução. 

Desse modo, três policias ·. de as} . 
salto locais poderão executar seni 
peias qualquer polonês. 

Graves censuras do Emo. car -
deal Schuster aos alemães 

O Arcebispo de Milão, $. Erueia. 
o Cardial Schuster, em Carta. Pas
toral dirigida ao clero de sua -dio
cese, condtina, "o saque autorizado" 
rle que são oh,ieto todas as igrejas 
da ftalia Mnpada pelos nazistas, e 
renova suas censnras às praticas 
germanfoas. Embora S. E meia:. não 
menéione diretamente os alemães, 
"condena: a detenção e a execu<;ão 
de 1·efens inocentes e · o vandalico 
saque dos bens dos fieis". O Pre
lado llão deixa qualquer duvida a , 
quem se refere quando -diz: "Embo
ra as circunstancias sejam excep
cionais, o estado de o-nerra não auto• 
riza aos conquistadores a· saquear 
os vencidos. O saque é um pecado, 
mesmo quando autorizado pelos eo11-
quistadol'és". A pastoral do ~mo. 
Cardial ~fhuster que foi publicada. 
no .iornal catolico "!ta.lia", deter
minon novos ataques contra o clero 
na imprensa i ta lia.na fiscalizada pe
los alemães, os quais tiveram inicio 
com. . o · , comenta.rio estampado 
no .1ornal de· l<'arinacci "Il Regime 
F 't"., ~ ' .ª~eis a , e<Aitaoo em Cremona, que 
<l1z1a o . seguinte: "O clero ita• 
liano, com base em instruções re
cebidas do Vaticano, éolocou-se de
cididamente ao lado de nossos sol
dados que combatem o comunismo 
nas estepes da l{ussia, · mas ag-0-
ra acus:i os germa.nicos de serPm 
argui-inimigos da Igreja Catolfoa. 
Com muito poucas exccl)Ões to, 
do o · clero apoia o governo de Ba
doglio, p_rotege os. .guex:rilheiro11 
~éulta. os prisioneiros aliados qu~ 
fogem dos campos de concentra~iiô 
e ;,iconselh11 à iuventndê italiana. que 
ilesc>l'tP <111~ fileiras do l'lxí-rcito fas~ 
ci~ 1a ou da "W l¼hi·mach t. ". - · 
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Os nazistas lutarão até o ,fim na 
NUM. 595 

ltalia 

Novas infiltrações 
~ Mantido o 

na 
ritmo 

cem 
ESTOCOLMO, :Ü (Reuters) - A ra

dio alemã referiu-se ontem a novas 
infiltrações -russas na zona ele Vl-
tebsk, 110. extremo ndrte da Russia 
Branca. 

NA R:EGIAO DJ~ ZHI'l'031IR -
:r,roscou, 31 (Reutersl - !•'orcas 

ele ·grande én vergadura dos exercitas 
russos· irron1p.eram e1n Zhitomirt 
anuncia a radio ·local. 

l'ROXDIA OCUPAÇÃO 
MOSCOU, 31 (Reuters) - Revela

se q11e .é q1.1estão de lloras apenas. a. 
ocupação pelàs tropas russas, da im
portante cidade de Zhitomir 

A deses.perada resistencia ordenada pelo comando - Ataques aereos a .pontos 
estrategicos - Ortona ultrapassada - Fracassa o contra-ataque na frente do 5.0 

exercito Nova linha nazista de defesa Comunicado do comando aliado. . AS !<'ORCA': A'l'ACAN'l;ES 
:MOSCOU, 31 (Reuters) - O ofen$i~ 

na foz do rio Guariglianot 6 situo.:da "ª ·do· general Vatutiú, que se· assina-LO:--DRES. 31 (Reuters) - O por
to italiano de Rimini, na costa do 
.Adriatico, que sofreu pesado ataque 
aereo aliado fica entre Ancona e Ra_ 
venna e é importante junção rodo
,,iaria costtira e interna na linha pa
,a: Bolonha. 

O reide contra Rimini foi o segun
do em dois dias. 

Ferrara, outra cidade atacada, esta. 
40 quilometres a nordeste de Bolo
l1lia e é, po, seu lado, importante 
junção ferroviaria, tambem, da linha 
que estabelece conexão entre o con
junto da area do golfe de Veneza e 
o interior da ltalia setentrional. J;;m 
•1$ do mês· pas·sado, já. aviões das 
:Forças Aereas do Noroeste Africano 
;tinham atacado íortem.ente material 
yodante na area de H,errara. 

Orvletto, tambem bombardeada, fi
ca na linha .. ferrea Roma-Florença, 
cerca de 67 quilometros ao norte de 
Civita Vecchia. Diversas. vezes a Im
portante ponte ferrovia1·ia ao sul de 
Orvietto foi atacada. pela aviação das 
:;-,;ações Unidas. 

Certaldo, vor fim, a quarta cidade 
da Jtalia, ontem bombardeada, nas 
operações do dia e da noite, está 4U 
qUilometros a suctoeste de Floren~a, 

~a estrada secundaria que liga. a ro
i.lovia principal l:'isa-.B'lorença com a 
1",Strada interna norte-sul que a.tra
;vessa a :::talia Central. 

LU'l'AR. A'l'J!: A UL'l'IMA GO'l'A 
DE SA~GUE 

ES'l'OCOLMO, ~\ (Reuters) - Um 
torrespond~nte cte gu.,rra alemão. 
lfalando pela radio de Berlim, disse 
.riu e os exercltos germanicos · da Jta
lia meridional receberam ordem pa
~-a "lutar até a ultima gota de san
gue" e "não ceder de forma algu
~na sequer uma polegada de terre-

no". a n1enos que receba1n ordens de 
sr.us superiores. 

"Durante 111eses temos combatido 
contra um inimigo superior em nu
mero rle homens e material, que ati
ra divisões incontaveis contra nôs" 
_ disse o comentarista, acrescentan• 
do: 

"Os esquadrões alia.dos mergulham 
rlos céus, dia e noite, e a artilharia 
àe barragem dispara sem· intenup
çã.o. Os sol<1ados alemães nas mon
tanhas do sul ,!a Italia torna1'am-se 
fumantes continuo~, para 1nanter 
firmes seus nervos contra a, cres
cente barragem de artilharia. Quan
do não estão combatendo, estão· sim-
plesmente esnerando a seguinte ratão 
de cig·a rros." 

UL'l'lt,\.l'ASSAIIA OR'l'O:\'A. 
Q. G. ALIADO DO NOllTE D.~ 

AFltlCA, 31 (Reutern) - Foi anun
ciado que, avançando pelo corredor 
litol'aneo do Adrialico, os soldados· 
hritanic-os que ocuparam Ortona jã 
ultravassaram essa ciclade até qua .. 
sl clo!s qu ilometros. 

Ortona ainda está pesadamente ni"J.: 
nada e cheia <le armadilhas deixa
das pelos alemães. O trabalho de 
limpeza ê feito cuidadosamente com 
a tecnica adequada. Notadamente, os 
alemã.es deixaram bombas-relogio em 
nutnero consideravel, as quais ainda 
estão explodindo, de periodo e111 pe
l'iodo, 
CU.Vl'ltA A'l'AQ!Jg FRACASSADO 

FRE:\'TE lTALIANA, 31 (Heuters) 
- Continua sC'guin<lo seu curso nor-
1nal a luta na ltalia, sénl que, oe
JJois da ocupação de Ortona, se ti
vesse conhecimento de qualquer ou-
tro feito 1nai5 espetacular. Co1n 
efeito, no setor do Vlll Exercito, a 

--- ··-·- ,, __ ...._ ___ _ -

geraçõe, e que t~nha a tradicional 
dis•inçõo de toda, •• l'l""aJ ioias. 

POR tradição oemi-secular, vimos 
servindo a eli•.e social pauli.~tana 
com a m~is 'ina e com• ~J~-.:;) pleta coleção de aneis 
de formatu•a. Escolha 

2,e~ V. S., para os ceus filhos. 
entre u creaçõea distinw 
que arre~~ntamos •. uma 
km brwç,, que cnbr•vi~A ÃJ 

l'O& TRADIÇÃO Sl!Ml•Sl!C:Ul.All. )OAl.HPl't0$ DA ELITF PA"LIS'T&"IA 

unlca operação digna de registro fol 
a ocupação de um trecho de terreno 
de cerca de um quilometro, a no ... 
roeste de Villa Grande. 

No triais houve apenas duelos de 
artilharia e patrulhamento em ge
ral.' 

O tempo s·e apresenta frio, con1 a 
atmosfera carregada. 

Na area do V Exercito, a luta 11'1. 

embocadura do rio Guarigliano, on
de foi · notado forte contra-ataquo 
alemão, terminou com os soldados do 
general Clark conservando totahuen
te a localidade de Ponta Fiume, que 
os · alemães tentaram recapturar. .No 
set_or montanhoso. ao norte da mes
ma area. o V Exercito avançou cer
ca de 3 t1uilometros e tomou de as
salto u.ma colina. de mil metros de 
altu1'a, na extremidade sul da cadeia 
de Catenella Delemanairde. A captu
ra dessa elevação consolida ainda 
mais as posições do V Exercito, que 
domina. pelo norte a. estradR. de ro
dagem para Atina. Atina est!l. a cer
ca de 16 quilometros rumo noroes
te. A ocut>açã,o dessa colina foi fei
ta a'pós u1na luta das n1ais encarni-
_çadas. · 
lllON'l'GOJIERY E:\'FllEN'l'A 1\'0\'A 

. LINHA NAZIS'rA 
LONDREl:ô, 31 (Reuters) - O ca

pitão Ludwig Sertori·us, con1entaris
ta 1nilitar da· agencia noticiosa gcr
manica, declarou ontem á. noite que 
"as vanguardas do general .!llontgn
mery estão enfrentando a nova li
nha· defensiva alemã que se encon
tra a· peq.uenas distancias da cidade 
de Ortona; que foi recentemente eva
cuada, tendo sido posto um ponto 
tern1h1al a~ avanço inhnig·o_,, 

Pr:osseguindo, disse o capitão S~r
torius: . "As inontanhas de _Maiolla 
encontram-se ainda em 'poder dos ale
n1ães, e iss.o contribue para dificul
tar o avanço aliado em dlrn<;ã.o de 
Pescara. Nestas. condições, rn1o será 
de· se adn1ii.ar se o general 1'-lontgo-
11~ery atacar co1n a sua ala esquer
da.. De fato, a. pressão inuniga con
tinua au1nentando na zona de Uriogna 
Guardia e Grele. :Segundo parece, no 
centro da linha de frente, as linh&.s 
adve·rsariaS foi-am, reorganizadas cotn 
o· inteilto de anrpliar ·a frente do V 
Exe1~cito ". , 

F'oi con$ta.tada a presenca de tro-
1,as americanas no setor Castel San 
Vlncen,zo - Alfadena, anterior111ente 
c-cupado pela ala esquerda do V 11! 
E~xercito.. Estas tropas americanas 
n10Stra1n,.;se muito ativas com !:mas 
forças. de choque e operar,ões ele re
cônhecilnento, que continuam a h·r 
lugar na. vanguP~rda das principais 
lJO~ições g-er1nanicas no i1onte Cava! ... 
lo. 

No· setor .ocidental não tern1i.nou, 
tecla.via. a ofmÍsiva pa1·c!al norte-ame
rica1,a. A' PLiessão inimiga é 1uais 
forte ao norte das colinas de Mi,;
nano, Cassino e 0111 pouco tnais pa-
ra o sul". · 

A RESIS'l'T~NCIA DO V .EXIsRCI'l'O 

ARGEL, 31 (!1euters) - Os solda
dos do V Exercito lutam \'igoros,1-
1nente para rechaçar os 11oderosos 
conti-aca.taques q.ue o inimigo está, 
lançando contra a ponte de :F'oume, 

NO ATlANTICO VERIFICOU-SE A MAIOR OERROT A NAZISTA 00 ANO 

~ f,racasso da guerra submarina mais grave que as derrotas ·da frente oriental e os 
'.bombardeios 
afundamento 

do Reich - Completo domínio britanico do M~diterraneo -
do Scharnhorst Sem uma poderosa ,marinha mercante 
lar a Inglaterra será po tenda de 3.a categoria. 

Ainda O· 
particu,. 

; MADRID, 31 (Reuters) - O corres
!po11dente do j-0rnal local "Madrid", 
en1 Berlim, num'a men.sagem revisada 
):)ela.. censura. emite hoje uma· oplniáo 
:interessante· sobre o fracasso da cam-
panha. .submarina. alemá. . 

:A proposito, o referido corresponden
te escreve o seguinte: "para a Alema
n:tta, a nota mais triste de 1943 não foi 
a ofensiva aerea aliada, · apesar dos se
:rios danos que causou à Industria alemã, 
mas sim o fr..,casso da campanha sub
marina. Os aliados ao -encontrarem re
:medio contra essa. campa.nha, infligi
:ram o mais terrivel dos. go'.lpes contra 
a estrategia. alemã, principalmente ba
seada no exito da referida campanha. 
Esse fato foi muito mais importante e 
teve para o Reich repercussões maiores 
do que todas a.s ofensivas ru~as na 
írente oriental". 
1.4, SITUAÇ.liO ESTRATEGICA NAVAL 

LONDRES, 31 (Reutcrs) - Mil no- . 
~ecentos e quarenta e quatro inicia-se· 
com quatro importantissimar. modifi
iiu;ões na situação estrateg!ca naval: 

La. - A marinha britanica. voltou a 
jilominar por completo o Medlterraneo; 

2,a - o custo da gueua no Atlant!co 
e cada vez mais· pei;ado pa.ra a Alema
lnha, pois ela perde um numero maior 
de submarinos e que os navios mer
tantes das nações · unidas que consegue 
la-func.ar; 

3.a. - com o afundamento do cou-. 
taçado "Scharnhost" ficou aincLa. mais 
!reduzido o poder ofensivo . das unidades 
[da esquadra. ~~rmanica imobilizada nos 
;Portos noruegueses, e 

4.a - os navios de cabotagem brita
!:iicos navegam livremente de porto a 
!l;)orto, sem maiores restrições, enquanto 
~s unidades ligeiras da marinha ingle
sa intensificam S€'US ataques c~.1tra os , 
tombolas alemães. 

Alem disso, o poderio da marinha bri
a;anica aumenta de · hora emt hora e 
!aumentará ainda· com · m"-ior rapidez 
:no Pacifico, como conse1iuencla da si
tuação estrategica. multo mais favoravel 
!nas aguas do continente· europeu. A 
~ut.a. entre unidades ligeiras adversa
:riu, no canal da Mancha, representou 
uma. das caracterlst~~as mais expressi
vas da guerra no mar, durant,;, 1943, 
Embora tenha sido obscurecida pela 
enorme impo.tancla da guerra 'noutros 
:teatros da conflagração. Contudo, os 
isegui::ites numeres demonstram quão 
efetivo é o controle do canal' da Ma.n
~ha, por parte da marlçha brlwnica: 

Durante o ultimo a110, oo . alemães só 
realizaram um ataque em ·grande esca
la contra. os navios que ·mantera o· ser-· 
~iço entre. os portos do litoral britanl
~o. Esse ataque ocorreu em .outubro, 
~uando 30 torpedeiros a motor .procura
!ram interceptar um comboio aliado em 
frente· à costa da Anglia oriental. En
tretanto. quatro · dos e.t.acantes .foram 

afunda-dos e outros ba.stanle danifica
dos, sem que se perde~e uma só uni
dade ligeira. britanica ou do comboio. 
Por seu turno, os navios britanicos afun
daram ou· avariaram nas aguas do ca
na:! mais de 100 navios do "eixo". en
tre petroleiros, transportes de abaste
cimentos e unidades de escolta. 

À prolongada inatividade da esqua
dra germanica, excepto quando, sob in
tens2. proteçáo aerea, os nazistas ataca
ram o pequeno grupo de 100 homens or
ganizado em Spiti;berg e quando, no 
dia de Natal, visaram o comboio que 
rumava para a Russia, o que lhes cus
tou a perda do "Scharnhost", motivou 
o seguinte comentario mordaz do rela
torio oficial sobre a luta no mar, no· 
decorrer deste ano: "Uma vantagem 
o marinheiro alemão deve ter seglll'a
mente sobre os tri;:,ulantes dos navios 
de guerra. britanicos: é a abundanci.a' 
de licenças para descer a terra. Devem 
ser !numeras suas oportunidades para 
isso, embora seja apenas para por os 
pés nos inhospitos "fjords" noruegue-
,..,., ... n -· . As infrntiferas tentativas de burlar 
o bloqueio constituem outro fracasso do 
Reich e devem ser !::scritas como um 
dos maiores triunfos da marinha ingle
sa. Cinco tenta.tivas, pelo menos, fo
ram feitas no sentido de escapar à vi
gilancla da esquadra. brltanica, termi
nando com o vergonhoso fracasso assi
nalado pela perda de quatro navios de 
abastecimento e um petroleiro, todos 
de gr:mde tonelagem. 

Durante um periodo de seis meses, os 
alemães perderam carregamentos cor
respondentes a 30 mil toneladas de 
borracha. 5 mil toneladas de azeites co
m~stivei.s, 5 mil toneladas de 'estanho 
e quantidades menqres. embora Igual
mente preciosai;, de tungstenio e quina. 

Durante as operações realizadas no 
ano inteiro, a mari11ha britanlca não 
pe1·deu um só navio encouraçado ou 
um só porta-aviões; rerdeu apenas um 
cruzador. As r-crdas maiores foram em 
geral de destroiers, corvetas. caça-mi
nas e pesqueiros arma.cios. 

All'0:01\, O AFUNDAM+'l:NTO DO 
"SCHARNHORST" 

LONDRES, 31 \':Cuters) - · "Afas
tem-se da area de combate, exceto os 
navios quer conduzem torpedos e um 
destroier com projetores" - tal foi a 
ultima ordem do comandante-chefe das 
forças navais britanicas que puseram a 
pique o "Scharnhorst", naquele memo
ravel· dia 26 do corrente. 

Os círculos navais · desta. capital· as
sinalam ainda que o "Scharnhorst" era 
uma unidade capaz de afundar todos os 
11JLvios de um comboio, em ,poucos mi
nutos, se lograsse penetrar . entre. os. , ~us navios. For outro lado, só· tirita 
unidade de sua potencia, ou ainda mais 
poderosa, poderia te-lo · afundado •. As· 

sim, pudesse ele ter penetrado num c_om
bolo britanlco, inadequadamente escol
tado, e. os. resultados ~-:·iam desastrosos. 

b controle constante da · posição do 
"Scharrihorst", em operações nava!.s, foi 
uma ,das tarefas que mais exigiram da 
capacidade e .habl!ldade dos oficiais 
britanicos. . Todavia, embora os com
bates navajs noturnos fossem durante 
muito : tempo considerados como par
ticularmente · dificeis, esta classe de 
operações nava,ls experimentou grandes 
melhorias, tendo sua tecnlca atingido um 
elevado ,grau de perfeição. 

Os mesmos circulo~ navaLs de Lon
dres observam ainda que o fato de o 
couraçado "Von Tirpitz" não ter en
trado em ação demon.stra claramente 
que essa belonave da marinha do Reich 
ainda.· está pelo menos · parcla:Jmentc 
avariada.· e incapaz de empreender uma 
ação de envergádura em alto mar. 

o co~_TROLE DO ESTADO Ê A 
MORTE DAS INDUSTRIAS 

LONDRES. 31. (Reuters) - "O.gover
no · e os aliados deverão deixar llber• 
dade . à. Marinha Mercante br!taüica 
uma vez terminada a guerra" - decla.
rou · no relator!o anual sobre as ativi
dades do Lloyd, o presidente do Con
selho da Marinha. Mercante brita.nica, 
sr. Phi!lp Runciman,. que acrescentou: 
"A. industria. deve ser deixada nas mãos 
dos que a; sabem dirigir e não deve ser 
colocada sob o controle do Estado. A 
Grã Bretanha deverá dizer aos seus 
aliados que uma Marinha Mercante 
brltanfca forte é ·tão vital para ela como 
pará, suas .forças arinad~ ". 

Runciman declarou tambem que sem 
um.a marinha mercante forte, o país 
sucumbiria. &;m suas 18 milhões de to
neladas de . návios, a. Grã Bretanha se
ria. umá potencfa de tercelrlt categoria. 

Em seguida., Runciman declarou o se- . 
gulrite: · · "Nunca poderemos agradecer 
aos ES:tados . Unic>s o que fizeram por 

' nós, mas a . Grã Bretanha lutpu sozi
nl1a.. quindo . todos os . demais países ata
cados tinham sido vencidos. A inicia
tiva,. P1:iva.da, . apoiada pelos corajosos 
marinheiro:, ·q.:e conduzem os nossos na
vioo, salvou duas vezes o Imperio Bri
tan!co em· 1942. Um dos lemas deste 
grande país deverá ser , a manutenção 
de··stia'marinha; Foi no mâr que a nos
sa grandeza. se · firm<'u e no mar que 
cont!nuárá ". 

LEMA _·· RUMENO · SUICIDA 
· ZURIQUE, ·31 ·cReuters) - A agen

cia noticiosa· 'germanica divulgou que 
o·· marechal. ·Aritonescu; chefe. do·. go
verno. J·.time110, . ná sua . 01·dem . do dia 
de· Ano Novo · ·dirigida . ao exercito, 

· dls.se ;qu~ : o lema ,da .Humanla <leve 
ser: "VITORIA- ·OU· JllOR'l'E",,' 

na margem meridional do rio. lou ontem, vitoriosamente, com a 
Na. costa adriatica, 03 canadenses conquista .de Korosten, prossegue co-

prosseguem no seu a.;_,anço pattindo tno: um rolo compréssor. ~ 
de Ortona apesar das pesshnas -con- Ontem á. noite, os soldados. de VR-
füções ·atm.osfericas. Os soldados ln- tutin· estavam a. 9 _quilometras de 

Zl)itoniir e o, avanço prosseguiu á. 
dianos lutam atualmente no povoado noite. Já as ultirrias noticias falam 
de Villagrande; ao sudoe'ste de Or-
tomt, onde os alen1ães se ·entrinchel-- no -irron1plln,eúto dos russos pela pro-
ra,·am nas casas. A artilharia do pria area de Zl,itómir a dentro, 
Vlll Exercito dirige concenfritaa. Igualmente, Zhltomil' é ameaçada 
cortina de fogo sobre o 1,ovoado d·e pela direção norte, onde os russos 
Ca.no~a. na estrada de 'rollo. oc11:param a estar.ão ferroviaria (]e 

PROJJ<:'l'I<;JS l>OSI<'ORm:.:EN'rIMi Cilei·niàkov, a 15 quilometros. 
ESTOCOLMO, 3l (Reuters) _ ·r,•alan- As fo,:ças do 1m,rechal von l\[anns-

do pela radio de Berlim sobre a. fota. tein estão ·sofrendo enórmes perdas em 
pessoit.l e ·material. Eú1 alguns 1,ontos 

na Italia, o com.entarista ele .g'Uer,a t'le'.s e.stã0 fugindo tão rapidan1e.nte: 
g;ermanico declarou nue Ouv:ira do co .. 
mandante de um regimentei de lnfan- que nem .. tempo dispõem para destruir 
taria alemão que "seus honié·ns,- que súàs'·iJ·Osiç'õ_es fortificadas, antes de c·c .. 

de-la:s aos rµssos. · 
enfrentavam as tropas americanas, ti- 0 ~ovo HINO sovrwrico SERA 
vel'am que combater com_os lençois en- NACIONAL 
,·oi tos no cor110,: af_in1 de· se· 1Jrotege- hIOSCOU, 31 (Reuters) .,._ A .fHnisso-
rem contra os projeteis fosforecentes, ra: locar anunciou que o novo hino na-
que era111 disparados. contr·a a·s. posi-
ções alen1ãs ,,_ cio1'lal · r·usso 'se'rá irradia4o esta uoite 

11 Prin1ciro -· acrc·scentOu o ré(crido -.pela pririleiia vez.· 
comandante - pegaram fogo as .'co- -0 .. AVA·NÇO .NA. l>'REN'l'E ·uKRA•. 
bertas e depois· os pi·ol>ri_o·s. ur,ifÓrrhks · · l\l;\N.A. 
dos soldados. 'Quando 'te~nfüiou ·a .. re~ iIOSCOO; 31 ( Reúters) - Estó. sendo 
frega, OS soldados cheg:ara'1n _ao pos- n}a:Jl.tidO.O rÜJllO infellSO <10 avanço l'US-
to de .pronto socorro coin.a peie cha- so 11a primeira frente ukraniana. 
muscacla, todos ·i,us. apenà,s calçados.· A ZQna · de florestas espessas Já fi-
De algurnas ti1Íidade·s_ to"dOS.ós:' homens ·. co:u ·pira. traz. Os ·rus:sos chegara111 a 
foram mortos I\esses ·conibat'es, Óµtroi< nma· região onde 'é mai.s facil o per-
sobreviventes desCerari1 -das-· -'iloSiçÕes c~tso p8.ia.· tanques e para a artilha-
das montanhas, tropegos e tremendo ria. A p1:incipal dificuldade russa re-
da cab~ça aos pés. incapazes de· ,pro- side somente na ,cobertura dos flancos 
nunciar urna ~ó palavra". · · · ·· , das .u.nid'ades n1oyeis1 vois os alen1ães 

Q. G. AI~TADO NO NOT:.'Í'E DA · \ csião s.e opondo ao avànço-dos russos 
1\l<'IUCA, 31 JR.eutc,Í's) ' - É o seg'uinte ·'.mecliante. curtos contra-ataques, com o 
o texto elo comunicado de oütiúí. cio ·o,nprego ele grupos de tanques apoia-
Alto Comando Alia.do: . ·. , . cfos i,e_la Infantaria;· nas propo_rções de 

"ATIVIDADl~S TlDl!RES'l'-J:tF;s '_ .O 11111 regimento ou batn.ll1ã.o Entretan~ 
a.vànço do VIII Exército pro.~se.,ué.'.no . tó, o inhni;;o é impotente i,ara conter 
setor costeiro do.;Adriatico;: !H~~- ?orno· 0 .. -d_esenvàlvimento_ g·er~_l das_ opera
os avanços elo V J~xcrcito };m ··arnbas çi,es, a,indat ql'.le numerosos rios e as 
as frentes, a:.s patrulhas es(in;ram · ..,m· -mâs condições das rodovias 111·eju-
atiYidacleS, aqui ê aJf. • dif{uem ·. o 1novimento das· unidades 

''.\TIVJDADb~S AERGAS ~ As comu- -mecanicas · russas. 
nica(:Õês fe.rroviari-a.s vitn.i~ rú1 lfalin. · f,o·· n1esn10- icmvo ·c1l1 que :se desen-
eentl'al e oriQntal forarú ohjotivos· dos 1·tla €ssa ofensiY·a no saliente de Kiev, 
nossos bombardeios, dura1ité o 'c!:à de ·°" .·russos de_sfereni Yiolentos golpes, 
ontem. · , Ti (·ú!1ti·a oS alen1ães· na curva do Dnie..: 

'Grandes forças de a_Yiões pesados de pf·_·,r qti.e .. apresénta· todas as antig·as 
bombardeio, escoltados por. Caças~· ob- t1ítt'cül<I°âdes-·_1)arn a· re1nessa de re{o1·-
t.iveran1 boa cóbé,rtura: (le 'bomb:.ts .. 'ent · çós. ·. .. . . 
n·imini e Fei·rara. Cont i.rii"r.áctô.s->'tí'os· ··.Assiúala-se 'Rinda qüe a .ofensi\•a 
edificios e nas linhas fer,reàs, qu,, cau- atual• do genéral Va.tutin foi preparada 
sa.ran1 diY€?·sas explosões .. e in-eendio's. e, 1:.-in~ada ém execu~ã.o com alJsoluto 

Bombn1·clcr,dorés meclios ataCar:uu seg'redo, não têndó os alemães pcrc~~ 
in8taln.~l,e-s fl'n1 Certaldo/·.Or\•.i_e,tô;·..:,Bu- bido· as· concctttra.Ções das forças r't1s-
cino e Foligno. sas. Prillléiro, o ge1leral Vatutin ata-

Os: caças bombardeador.és aéertatam cou: parcialn1ente durante a semana, 
imr<,ctos na e·Stação de linhas .. etil <les1nantelando as formações tle tan-
.A.mag:ni. . . . ., . <1uc_s "'l'igres" os CfUl ·ões -~uto-pro1)t1l-

Rl•r,;ressaram todos os nosso.s · a_,·iões sofeS "lferdina.nclo"' e as demais armas 
que participaram clessas in~ur·sõés.". coy._ni..ç.atlas :alemãs. ·Feito isso, agora 

M l S S A EM AtJO MAR 

A oficialidade e a tripulação de 
cano assistem unia IVIíssa a: bordo 
(Fot~ da Inter - Americana). 

um porta-aviões norte-amcn
de sua prnpria unidade. 

. A CORAGEM · , DO . POVO . BRITANICO . FOI 

FATOR DECISIVO · OE VITORlf 
Ueclar3ições do comandante americano na futura . 

frente Mediterranea. 
ALDERSHOT-SHAl\IP!RE( Grã-Bre• 

t~nha), 3.1 (Reu.ters) ._ O comàn.dans 
te das forças norte-amejrcanas n<> teá• 
tro europeu, gen':3ral Jacob De\rers, que 
será o comandante das força.s estadu
nidenses no Mediterraneo e· segundo 
comandant.--chefe sob ;,,··à1rêcã.o de sir 
Henry ll[aytland Wilson, !lcclarou pe.
ran te os cadetes britanicos ·nesta el
dad_e que "1944 nos oferecerá.. todàs as 
l~l'oinessas de ser o ario ·aa libertação, 
com uma significação sem paralelo na 
histo,ria". .'" ·. 

Passando em revista os 9, oficiais ,que 
recebia.ln seu diplôma no Real .Cole
gio l\Iill tar, o' gerieràl De'vers rec.ordou 
que muitos deles lia.viam luta.do.nas fi
leiras contra os alemães.· nos dias !llais 
negros da guerra. 

"'l'odos VÓS·. tomar!l.iS . parte .no.' CIU8 

bem po(jerá ser um dos ma,ls. emocio.
nantes e transcende.ntais: acontecimen
tos nos anais do. mun<'lo, Durs.nte;mals 
de 3 anos e melo as. ilhas· brltanlcas 
esti verani · uüidas pela c'lntúra · dítguJ,'' 
a.o escravisado continente, 'l'ão ·negi:o's 
foram dois desses três anos/ que .em 
lugar ·aa frase tão costumeirâ qué "<> 
sol não se põe sobre. o· 'imp\lr.iJ> .. ~ri
tanico", · poderia ter sido dit8; com 
a.marga verdade, · que "·º sol não brl• 
Ihou por um momento· no coracão· des
te grande e bravo povo". Võs vos re
velastes por vosso iné.onquista vel · es
pirito, q'ue na ócaslãó' era. o .,tinlêo que 
se levantava entre estas 'Uhás·.e .. o-bar-
baro agressor". · . , _. · . 

·"A mudança dà maré,<qúe atêtou os 
destinos. de toda· a terra em novein• 
bro de .1942 ,,.- ,a, bàt:;,;lha de· El'-Alaº 
maln _; ap,·esen'tàva' simllftµ,de. com ~
situação estiateiicà . de ··aezéml:Íro :-de 

rn4:i. Hoje .as forças alia.das ·estão se 
aprese.ritando para atacar o Inimigo no 
ocidente; já o· fazendo 110 leste e · no 

. sul. · · · 

AProxin1a1no-110s-. de 11111 novo a,uo. 
Com a· cQnflança que surge ao ,saber-se 
qu"C~ · l10vfrs ·forças 111aiores en1 nu11lero 
e n1aterhU ~e ·con;10 conseq11encia da. 
nossa favoravel situação estratPgica, 
para poder · co1úrerte-Io no ano' de li~ 
bertação ·que irá. anime,; os povos COll• 

qüistádos dó mundo. Eles mesmos de
verão· levantarsse para ajudar a des
truir para:. -sempre . a.s forcàs <1Ue os 
escravlsaram, Ao aproximarmo-nos ·ao 
novo atic:i, não devemos fechar os olhos 
ao ·íncal.éula:vel ·numero de _vidas que 
será preciso para llbe.rta.r o munrlo do 
Inimigo· desesp·erado;, tirano e cruel", 

OS :.GASTOS- MILITARES DOS 
-·•ESTA,O0S -:UNIDOS 

-WASHINGTON, 31 (Reuters) -
' Hoje, a· me-1.a' noite, o· governo · dos 

Esta.do.a.- · Unidos 'terâ gasto maior 
qÜan.tfciaàe .de dinheiro em 1943 do 
que em .todos · os prfmelros 150 anos 

· ·de· exl'ste.n.c!a. dos Estados Unidos de 
(1766 ·ª' 1926). 

Em '1943 o t'otáJ · das· despezas go
ve).'.namei:itads foi aproximadamente 
de 88·· hUhõM ·de dolares, o que· re

. · prias~l).ta o . gasto , de 241 mÜhões de 
dotares- po'.i- dia. - . 

·: . t>à:quel~sé. 241., milhões. de dolares, 
225 sã," :em1;r,.,_áao·s: 'Para' ·fins miU• 
tates.,· .· .. 

região de Vi tebsk Novo hino nacional russo 
na Ucrania - Os nazistas reconhe= 

Condecorações. 
dos ataques 
seus fracassos 

Vatutin pode lançar na bat.allÍa as 
suas formações de tanques. 

0s. nazlst.as ar-remessan1,.- duas ·.divi
sões _de tanques, num esf~,:r.ço desespe-

. rado para conter a marê monta.11te ela 
ofensiYa russa. porem as-· suas mais 
poderosa.s- posições estão· se esfacelan
do sob os golpes· esmagadores do po
derio couraçado do exercito· russo. 

Assim, gigantescas quanitda.des de 
S.l'lllaS, eCJUipamentOS e munições das 
forçás getmanlcas são abandonadas 
pelo Inimigo e caem em poder das tro
pas ele Vatt1tin que avançam violeri·
t::tmente. 
A. ltE'l'lRADA NAZIST • .\. NA RUSSIA 

. pnANCA . , 
ESTOCOLMO, 31- (Reuters) - Ber-

1 im admitiu a retirada dos seus sol
dados da Russia Branca. 

O correspondente militar da agen-. 
eia alemã, Ernest v.on Hammer. -decla·
rou a respeito que O$ alen1ães se ·_reti
ral'am para encurtar as linhas 'do flan, 
co meridional ·na area do bolsão ele 
N~vel e em cons.equencla, ,de infilfra
cões russas em alguns pontos. ' 

O· Escritorjo Telegrafico ·Escandina
vo, controlado pelos alemães, ·tambem 
disse -tereú1 os germanicos· efetuado 
nova retirada.a oeste de Kiev onde as 
forças de Vatutin atacam em· massa, 
.afim de conseguir uma ruptura dici-

siva na. frente. Estas unidades,. aco'4/ 
1netendo na di"reçã.o sudoeste, abrirani 
uma brecha entr1;: B·yele '.rserkoY ~ 
11a ·bacia do Dniel)er - e Berdichcv· -~ 
entroncamento rodoferroviario vital, 
para as c'Omunicaçôes com- a ·Rutna• 
1iia ·e a Poloniâ ; 
··Nas· ultimas .2·4 ho~as, as acometidas" 

russas ,neste· setor le\'ara1n os russos 
alern do ·ponto atingido êm sua ofens·i,. 
va anterior, quando da - ruptura da/ 
frente de Kiev. , 

No setor de Vitebsk, eis homens d,{
general Ba.gramyan l!,mpliaram a frcn• 
te de tal maneira qÚa todo o terreno 
entre Vitebsk e Nevel é agora uma só 
linha de batalha - se;:;undo infornia• 
~ões ·ao cori:espohdente do. jornal sue .. 
<.~o H.Aftonbladet 11 e1n Derlin1. Este cor• 
rCspon<lente acresce!1ta·· que "porta.vb-
zes alemães ~.dmitem terem os russo.si 
aberto profundas brechas nas linhas 
teutas. e em outros lugares". 

S'l'ALIN CONDECORADO 
l\IOSCOU '31 (Reuters) - O radio 

desta capital revelou ontem que o pre
sidente Kalinln c_oncedeu ha algmn 

• tempo a.traz a. Ordem de Suvov (J)ri• 
meira classa) ao marechal Stalin, re
conhecendo assim a efíciencia da sua. 
lidel'ança nas operações militares dÍl
rante a presente ·guerra e os seus exi ... 
tos contra os alemães.· 

BRIN,QUEDOS 
Bonecas - Bebês - Bolas ;_ Carrinhos - Jogos 
de Xadres -· . · Damas - Jogos para · criànças - e 
Presépios.. Grandioso sortimento aos · melhores 
preços. 

Só na 

A· casá onde tudo é mais barato 

J. -co·ELH.o· DA FONSECA 
lWA. DAS PALMEIRAS. 88. a 94 

l'el~ 5-4070 S. PAULO. 

NOVOS EJERRIVEIS BOMBARDEIOS 
DESENCADEADOS NO RHlCH 
o ummo ,tombardeio de Berlim, 

Os .consecutivos ataques 
1111, está em chama& 
à capital nazista~ 

LO:\'DRES, 31 (Reulers) - 1(De l\Ion
tn,gue 'l'aylc,r, cronÚ;ta aerónautico) -

,, Bombardeadores 11esados da ·.n; A;·}'. 
rumaram para ,Eetlim, .inais ··u1na.~-\•ei,. 
vara rea.lizar novo ata.<1ue ·.áquela: ca
)ital, ataque esse que, na manhã do 
:mtem, no seu e,'Q1nµn·icáQo, · O 111iniSte- · 
7io do_ ·"'"\r qllàtiffooll <1e "p,es~di_SSi1np"; · 

lllais ele 2 000 toneladas .. de bo.m'bas 
'01·a111 'atirarias sobre a capital germa

,. ,1ica nesse novó bomb-ai·déio ·êoncen.:. 
'.nulo, que deixou lavrando colo,isais 
ncendios, . dos quais a fumaç:a se elé
,avá até li. altura de mais de 3 mil 
netros, · 

Foi o oita.vo ataque pesado· contr:i 
Berlim em pouco mais de um 1tiês: Des
,ie que a "batalha de B'erlim;, come
lJOU, con1 verdadeirO hnpe.t.o_ ·e pe1~tina
ciá, em 18 de noYembro,. nlais ·de 12 ooo 
toneladas - ou sejan1 1 ·perto de· . :~ .. 
12.000.000 de quilos - de bombas !o
ram atiradas sobre a capltal política 
e administrativa do · Reich. cobrindo 
todos os distritos da densa e diíata
da cidade,· urna. das 111atores e n1ais · 
populosas do n;tundo. 

Enquanto o~ àpal'elhos "Mosquitos" 
realizavam seus habituais reides dl
versionarios· sobre ,i, Alemanha ociden
tal, o Cori1ando dê Bombardeio mudou 
mais uma vez,' sua tatica no tocant~ 
ao assalto principal. O ultimo ataque 
contl'a Berlin\, em 24 do corrente; (ora 
realizado nas primeiras horas da mà
nhã; o rle ontem foi f~lto á.s primei
ras hor:is !la noite, quasi ainda â. tar-
d~ . 

O t,u;Jli>.trdelo fo( tambem. o nona
g;esinv:i. ~,,: rido . por Berlh11 1 e o ata
que de "saturação" em 22 de rl'Óvem
bro. quando 2.300 toneladas· de .explo
sivos pot~ntissimos· e bombas incen
cliari:i.s· foram atir.aclas: fez d.e· Ber!Jm 
a capital mais- pesadamente bombar
deada do mundo . 

Para. se avaliar. o, que· tern sofrido a 
Alenianha ultlrname·nté basta recor
dar-se o seguinte: .o . peso total. de 
bombas que a Alemanha tem recebi' 
do até agora '"ªi alem de- 200. ni.Ü tos 
nel:tdas, mais de· metade de,:,se total 
foi nela atirado nos nltlmos sete me
ses. 

Ontem, conºtinuando a· ofensiva ae-

rea, que assim vem dnrando. dia e. no!~ 
.. te, ha mais de um mês, grandes fóriiià~ 
ções de aparei hos de toda especíe das 
forças aereas aliadas, voa1ido ·á. gra.nde 
altura umas e eín baixa altitude div-er
sà,s Outras. atra vessara1n a costa su--· 
leste da Inglater~a, . na manhã . de· 30, 
1·tt1110 ao contin"ente. "Foi um 110vo ·ata ... 
({Ue de envergadura é em larga ·escala"" 
_;, declaram ·os observadores. · 

Nas formações,' seguira1n, bom bar-
. ·- cl-t>a.dores pesados e medi os; caças-bom

bardeadores e numerosas esquadrilhas. 
de. caça-s. Run1avan1 ele.s, ein 1nassa, p·a .. 
ra a ·area do passo de Calais. 

BERLDI DE'S'l'ROÇADA E Elll 
CHAi!IAS 

ESTOCOLl\10, 31 (Do correspondente 
da uneutérs") :._ "0 distrito sudeste 
tle ·Berli1n .continuava em chamas ao 
anbitecer de onte~1i" ihfor1na. um via
jante-,que deixou a· capital do Reich 
de avião. · 

Acrescentou este viajante: "Em. Ber
lim calcula-se que os aviões que efe
tuaràm o rálde eram de 400 a 500 bom
bardeiros·· e considera .. se o raid cotno 
tendo sido menos importau te elo que 
os de novembro". 

"Os ;ale1nães 1~1ostram-se resignados 
e tristementé filosofos" - disse o via
jante que terminou declarando: "Un
ter den Llnden, ))rincital avenida rle 
Berlim, não passa agora de uma arte
ria com esqueletos rle edifiéios. Os uni
cos predlos que ainda se mantem ele 
pé no centro de Berlim são a chance
laria de Hitler e o l\linlsterio do Ar 
de Goerlng". 

Manobras politicas contra . o 
Gomné de Libertação Francês 

ARGEL, 31 (Reuters) - O corres
pondente na Argelia da "Columb1a 
Broa.dcasting Syst~m ", falando pelo 
radio, anunciou que o· g<,neral Gi
raud· nomeou o general De Lattre de 
Tass!gny, como comandante-chefe de 
todas as tropas trancesas acantonai
dás na Afrlca ·c10 Norte, Essa nomes.• 
~ão· foi submetida â aprovacil,o do 
Comité Nacional de Llbertaoão. 

OS FUTUROS AVlõES DE lJNHAS AEREAS 
LONPRES, 31 (He'uters) _, Os fu• 

turos aviões das linhas aereas podeº 
rão p_erco~er 1,1ma d-Jstancla de 7.000 
quilometro~. levando 50 passageiros 
e uma tripulação de 5 homens, com 
uma velocidade de · 520 qtiilometros 
horarios. 

O famóso construtor Frederlcik l\Il
les submeteu ja ao ~flnisterio da Pro
dução Aeronautica · os ,planós· para um· 
aparelho . de oito moto~es, co111 um 
aloja1riento amplo e uma · ,velooidàde 
maxlma de 630, q1.1llometros hol'.arios. 
En tí-etanto, ntesínó .. as$llll, .. Frederlcl< 
llíiles. dhise que. estava .estuçlandÓ; úm 
novo, .. lllOdeio.: · ma\s .. \l,d~a,Íltado tê,i~ 
nicame:nte, :J>ara as. .. : grà,.ndes .. · llnltas 
aeréas mundial~,,, 

Disse . o perito bl'ital1lcor 
"Os planos, , submetidos .·á • ap.rova

ção do l\Iinisterlo repre_;;;enta,1il uma 
obra ·de muitos anos de pesqulzas, 
vorem estud.ainos aç-tira transforma
ções completas par'!- os. no'\'os prol!'•, 
tos. ·Talvez que nosso, S'l'anqé .. av\ão · 
de. linha. aerea seja m11lto .maior. ain
da, tão veloz . oü até. n1a!s ainda. 

Concentramos nossa atenção em 
produzir um modelo que seja. mais 
e.cono111!co ém seu funcionamento. Nos 
togares como a Amerlca do Sul, se
rão necessarlos aparelhos similares 
tanto · para passageiros ce>mo para 
carga. 

O atual aparelho recebeu o nome 
de "Miles X.". 

O tipo de bombardeàdor terá uma 
Yelocldade de 670 quilometros · hora.
rios. enquanto que 640 bastarão para· 
ó t!Po. de transporte. O modelo· pode 
fàcilmente ser transformado de apa
relho '·de bonlbardeto: em transporte 
de tropa ou avião comercial •. 

o· Upo· "llflles X" poderá voar sem 
... escalas da Grã. Bretanha a lllontr.ea I, 

:, em 9 horas e meia, e atê Nova Yorl<I 
er(l lo li.eiras; . 

o. aparelho .ê de cortstru~o }netali. 
ca e seus oito motores "Rolls Royccé" 
·produzem 14.000 cavalos de força. e 
umâ . velocidade de 640 qullometros 

... hora.rios. A altura maxima que pode 
alcánear o a vião é de 5.000 1ne'tros "• 

lPIANos· sc 1HWARTZMANN·1 
rncluslve tll)(I âp. art_· . am.ento -. V. ,~.Item .. · n_Óssª.· .· e.Xl)oslçã. o. sem como. rom.lssi; . .· 
Rua o. José_ de_ Ba~nt1, z:r - · _A·•·: A~~- Branc,a •. 1124 - Te.lefoil.e IMl98l 
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. No. Clia 6 p. p., festa dos santos Reis 

Ma.(l'Ol'J, teria completado 43 anos de 
idaclr, S. Excia. Revma. o Snr. D. José 
Gw.par de Afonseca e Silva, pranteado 
Mc'1-bi.spo Metropolitano de Sáo Paulo. 
L' Ate :aqui, esta· data era festivamente 
ítomemorada na Arquidiocese com calo
rosas e gerais ma;lifcstações de ju
lli!<!, sendo tão numerosas as pessoas 
((UC acorriam para felicitar O ilustre 
Metr:lpolita, que chegavam a. forma.r ex- ' 
trnsa fila que se cxtendia até pela rua 
de s. Luiz. 

Cz fatos que são do dominio public'.l 
tornaram de luto esta da.ta, para a 
:massa geral dos fieis. 

Terá sido elevado certamente o ·nu-, 
tnero de· sufra.gios que s~ ergueram ao 
ccu pela. alma do pranteadissimo An
t.lstito.. A Exma. Familia Afonseca e 
Silva mandou celebrar na cripta da Ca
tedra.l nova uma Mi.5sa pelo eterno des
camo de D. José Gaspar de Afonscca 
e Silva, em que as J)Cl'soas presentes 
nãé> ocultaram a profunda emoção que 
11 todos dominava. 

* * 
Publicou-se nesta. capiui.l a noUcla 

ele que o governo nazista tornou obri
gatoria o comparecimento das tropas 
~- À. e S. S. às cerimonias religiosas 
próprias a ~sta epoca do ano. 

Depois de toda a perseguição que o 
nazismo moveu e, continua a mover cen
tre. a Igreja, esta atitude· não pode ser 
considerada senão uma de suas muitas 
hipocrlsias com que só os incautos ou 
os· ingenuos incuraveis ~e _Podem iludir. 

* * 
Adversa.rios irreductiveis do nazi.smo, 

tio fascismo e de suas -multiplas va
riantes, não com um fervor de "cristãos 
11ovos" que procuram a.bafar com suas 
palmas exagere.das· o eco de suas pala
vras de ontem, mas com o desassom
bro e a .neticulosldadc de qu,e demos 
mostras a~ mesmo 11uando muito Junto 
de nós se trabalhava em sentido apos
te, náo podemos deixar de continuar a 
deplorar a. soltura do "Jeader" fascista 
inglê:i, oswald MoS!ey. Esse homem se
ti?, o quisllng de sua patria, se a In
glaterra -· não _hoaveSS!' resistido. Sua 
imi:,unldade é uma. afronta a todos os 
ingleses. que ,;resentemente mo1Tem no 
campo de batalha. 

. (Conclue na Z." pagina) 

Nomeações feitas pelo S. pªdre 
:N4Ueiâs pro~ede~tes • da Cidade <l,õ 'va: 
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CR.$ 0,'40 
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N O M O N .U ME N TO A C RIS TO REI EM I EX AS folerancia, interconfessionalismo e politica da mão estendida 
Algumas considerações em torno de um _artigo do "Osservatore Romano" 

O boletim "Noticioso Católico ln
tunacional", publicado em Buenos 
Aires; em sua ed:ção de 21 de 110-

vc1ilbro do ano p. findo, traz um ar
tigo elo ."Osservatore Romano", trans· 
mitido pela Rádio Vaticano cm lrn
gua inglesa a 24 de agosto p,p,, a 
propósito da colaboração de católicos 
e nãa:católicos em questões sociais 
o\l políticas. 

Examinemos atentamente essas J)H· 

lavras do órgão oficioso da Santa Sé. 

TOLEHANCIA E INTOLERANCIA 

Isto posto, continuemos a analisar 
o artigo do "Ossei'vatore Romano", 
para ver se ele poderá ser interpre
tado como fa vora vel à colaboração 
de católicos e não-católicos na COJ!S· 

trução da cidade política, no gênero 
da ·• politiquc de la main tendue" re
pudiada por Pio XI com relação aos 
comunistas, 

OS LIMITES DA COLABORAÇÃO 

Em primeiro lugar, assinalemos que 
a tese sustentada pelo citado artigo 
sobre a colaboração da. Igreja com 

De início, mostra-nos o citado arti· os governos de fato é a mesma que 
go como a Igreja sabe ser ao mesmo o LEGIONARIO vem sustentando, is-
1.empo to:erante e intolerante, trnn- to é é lícita essa. colaboração' quan-
sigente e intransigente, inflexível em do v'isa ao bem comum, sem ferir os 
matéria de princip'.os e ao mesmo principias da doutrina católica e sem 
tempo· conciliadora no terreno dos1 que tal colaboração signifique que a 
fatos. Igreja endossa esses regimes. fJ o 

Ha quem julgue que a intoleran- caso, por exemplo, já por nós c:ta-
cia, a in transigencia e o farisaísmo do, das relações da Igreja com o go 
são o que de pior existe no totalita- vemo pagão japonês, 
r'.Gll\o, Que pensar de um t:italitaris- A.unifw entre a Igreja e o Estado 
mo farisaicamente transigente e to· se entende da Igreja Católica com 
leÍ·ante? Será o nazismo menos nor-i- um Estado dirigido por católicos. O 
vo se extinguir a Gestapo e vier mui- que não for isto, será da parte do 
to manso, transigente e tolerante, a Estado nma farça que só redundará 
pregar suas doutr'.nas? Deixou o cc- em prejuízo para a Igreja. 
munismo O seu pior veneno l]orqao Diz muito l.Jem o artigo que "a 

· "extinguiu" aTerceira Internacional Igreja não pode evitar o contato com 
e porque "tolera" o ci,<;m6.tico S•er· a autoridade real de qualquer pais, 
gio? Será O comunismo do Deão ele a;nda que não seja necessário que 

tida a colaboração do cl.ero ou dos 
leigos éom os não-cat6lic9s. O assun• 
to se acha, entretanto, regulado pela 
Santa Sé, que apenas permite tal co• 
laboração quando se trate de um mo
vimento de carater -efêmero e desde 
que não haja perigo para as almas 
dos fiéis. A este respéito, transcre
vemos em nosso último número u_1u 
trabalho do Padre Sardá y Salvani, 
em que so. acham assinaladas, as con
dições a serem satisfeitas em tais C?· 
laborações entre catóUcos e liberais_ 
de vários matizes. Como friza o co, 
nhecido pensador espanhol, a expe. 
riência tem demonstrado, porem, que 
tais colaborações, mesmo • efêmeras, 
em geral causam mais mal que bem. 

E insistimos não podem esses mo· 
vim'entos assu~ir a forma de uma 
ação constarite e normal, mas de uma 
ação fortuita. e passageira, Todos os 
exemplos citados pel oartigo do "Os· 
servatore Romano" se enquadram 
dentro desta regra: - defeza da mo· 
ral pública contra o divórcio, contl'a 
as chagas sociais, a favor da Crui 
Vermelha ,da moralização dos espet~ 
culos, etc .. E isto no caso de um pais 
em que os não-catóiicos representam 

'uma força ponderava!, No Brasil se
ria ridículo levantar-se esta questão, 

QUE PENSAR DA POLITICA DA' 
MÃO ESTENDIDA? 

Cantuária mais aceitavel que o de se pronuncie sobre se um governo é. Naturalmente, é claro que não se 
Bela Kun e o de Lenine, pelo fato justo ou injusto, pois este, com efei·. 

d i t d " to, é a autoridade que detem o po- deve repelir toda iniciativa ou. refor-
de ser prega o dcomo. ru, o - a? eRvo- d-,,.1· sobrn aqt1e',es c1'clada-os que sa·o, ma simplesmente porque 1n·ovêm de lução" em vez a "revo.uçao". e· - -
presentará o que ha de menos mau ao mesmo tempo, súditos da Igreja. um liberal ·ou de um socialiStª· Se um 
no liberalismo a indulgencia com que Esta s6 interyem e deve intervir para liberal, incoerente com sua doutrina, 
os .seus sectarios olham todas as re- salvaguardar os interesses ·espiri- propuzer, por exemplo, que se res-
lig'.ões e todas as correntes filosoti- tua:s deles''. tabeleça o ensino religiosa nas esco, 

las, é claro que seria supina estupi• 
cas, por mais revolucionarias que se· E mesmo no caso de um governo , dez combater esta idéia pelo fato de 
jam? cons tituido por homens claramente 

partir de um liberal. Do mesmo mo• 
A tolerancia só se exerce com rela· hostis à Igreja e que professam dou- do se um socialista se manifestar 

ção às coisas más. Com efe:to, ci trinas que ela condena, tal colabo- pa~tidá,rio de· um plano tendente a 
absurdo dizer-se qu., se tolera um ração, pefa mesma razão, não a.fcta favorecer a aquisição da casa pró-
be. m· O co·n·ce1·t cato·11·c de 1·11to·e de 111aneira alguma a atitude de iu· · o O • • pria para os pais de familias uúme• 
l·a·nc1·a nasc·e do fato· de qu" lia co·1 transigencia que a IgreJ·a assume· pa-
• . v · rnsas, seria . infantil . sabotar essa. 
sas más, que podem ser toleradas e ra com as doutrinas. Quando a Igre- idéia pelo fato de partir de um ser-
co:sas más que ·não poclem nem ele· ja colabora com o governo chinês, YO da iniquidade, 

·· Ytclll sêr toleradas. Daí saber a Igte· não quer isto .dizer que aprJ''ª · 0 pro Dai, por.ém, concluir que com is~o 
J·a ser· santamente tole1·ante e 1·11t•> testantis1_110 dê . ·Chiang-I<ai_,l'.Jli , ou · , 

· .. - 0_ 1•osse1·vatore Romano" recome.nda 
lel·ante ao 1n·es·mo ·ten1p· o serv1·•·0 co11fuc·ionismo que os seus m_,ui,t,·os • ' ª .; a política da mão estendida, é avança.l' ~o bem. Oliberalismo, porem, e os por acaso abracem. demais. 0 artigo diz claramente que 
totalitarismos ~aidos de seu selo, pra- é lícito apoia.r O que ha de bom nes· 
ticam ora a. falsa toierancia, ora a OS CATOLICOS NÃO PODEM PAR ses liberais e. socialistas, qiÍanrlo 88 r 1 · to! a11c·a confo·m o l'ICIPAR D!:; MOVIMENTOS a sa m cr · 1 , • 1 e as e H· llader comprovar ou presumir a• boa 

.. veui~ncias . ae. sens nefandos des·g. 1 NTER-COf'JFE;SSIONAIS · fé dessas ·pessoas. 

.. ,:.,~ _;1t;;a~<i.,.si:~ve~n "_<Ll!~.R~-2;~. •"~~~l1.!!fih, pe,__·,, · nomeou · ·o , ,.,.xmo; ·.-. evmo .. - ,v;onsen o~ · 

, 'nios. I.ios libe.rais disse Leão XI!i 
.::;·. 11í.t,e/:t.esteà: granrles ..def€n;iq~éii da ;to· ~inie~.- _. libetfils,,, !:)mbora. a. -, , . . .._:_~-..:~ ... ~~.,;.,,..,..,.'",A•"'"'; ""'"'.;,_.._ • . ... ·. ·-, ?'1''j\ji:\ti'~;.,\'sãõ""S'J.'fo's"~"' !nt~a:d~i~êh't;êlt· . 'imtê'.lã"ííreff~ú~""iMl'.fif'õ~~~'ff;;í'~,,,N\tl·.,., .. , ..... pc ... .,,,,t/Léis•~,..;. .. ._.,.._ .... , .. '-'ll'•~·:,; ;,.~ 
. na pratica, guarido se frata ilo cato. c~s seja sobretÚdo unÍa a~ão CA· ... ÇÃO COM OS COMUNISTAS . · ; I<fiég, Capelâo da Guarda Suíça;. p:.ra · 

, co11.,"elhelro da.::.Sagrada. Con;;1·egaçào dos 
:êcm!narios "' l111iversidade5; o Exmo. 
Jlfonsmhor : ,;,~o,as Duda:; para Adml
I1istrador Ap ·;,tol!co na Hungria e o 
Revmo. Padr~ Leonardo Rodriguez Bayon 
para. Coadjti!,,r do ArcelYl:spado de Lima, 

r,fais de 20.000 · pessoas fizeram a peregrinação anu· l à imagem de 1\os~,.., S,·nlwr J ,suli Cristo 
Rei, no alto do :Monte Cristo Rcy, ~n El Faso, 'l'exas. l\Iu:tos soldados norfr-a1111'.ricanos. 1 ,rticípararn 
dessa piedosa cerimonia. religiosa, orando pela vitoria. (Foto da lnte'r~Am~rícana). 

l!cismé. (Énc. Libertas). Dos tola· TOLICA, autoriza ela, em determina- · 
E é justamente ~m razão da má. 

litar:os ta;nbem podemos afirmar que dos casos, que os católicos. influam fé. e das insidias de nossos inim:goa 
snH. falsa tolerancia é mais perigo'.-:a s'1ur,: o pror;rn.ma d,1.s .;.grupações que o. Santo Padre Pio XI proíbe w-
pa~a os católic:os do que sua foica em que !hes i\ Permitido atuar. Estes da. e qualquer colaboração cum 05 
toleranc:a. 1:10l'i11ientos pnrem, ~ão de ·caratt-r comunistas, como atíás, pelas mes

NÃO CONFESSlONAL, nunca de ca-
,rater INTElt-CONFESSIONAL nos míssillias razões não se pode colar 

borar com os neo-pagãos de Hosen• O MAIOR BEM QUE NOSSO 

LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS· Festa de Nossa Senhora · do. Rosario 
SENHOR DEIXOU NO MUNDO 

Af'rmóu o Santo Padre .Pio XI, ci
tando Santo Anselmo, que o maior 
bem que· Nosso Senhor deixou na 
terra foi a liberdade de Sua Igreja. 
Acrescenta o Pontífice. da Ação Ca
tól!ca que onde não existe esta li
berdade, os povos tambem são es. 
pravos, Eis em poucas palavras re· 
sumida toda a malícia elo totalitaris
mo. Portanto, o que de pior existe t,c 
totaUarismo não . é, em primeiro lu· 
gar, ·nem sua íntransigencia, nem sua 
intolerancia, nem seu farisaismo, mas 
e fató de atentar contra esse maior 
bem que o Divino Salvador deixou 
no mundo. Os próprios atentados COll• 

tra os direitos da familia e da pessoa 
humana podem ser considerados co
mo consequencla dos golpei, d~sferi
dos contra a liberdade da. Igreja_ 
"Legítima d:spensadora dos ensina
mentos. do Evangelho, não se revela 
somente cómo a consoladora e a re· 
dento'ra das almas; ela e ainda a 
fonte eterna da justiça e da cari, 
dade, e a propagadora, ao mesmo 
tempo .que a guardiã, da liberdade 
verdadeira e da· única igualdade que 
é possivel aqui na terra". Por isso, 
"graças à Igrl)ja, os ptvos submeti· 
dos à sua influência não tiveram qHe 
temer a servidão, pois ela desviou os 
príncipes do caminho da tira11ia". DaJ 
a guerra movida pelo totalitaris1110 
çm1tra ela. E nessa guerra, repeti
mos, a falsa transigencia e a falsa 
tolcrancia são armas muito mais pe 
rigosas que a falsa,. intransigencia e 
à falsa intolerancia, como Veremc~ 
adiante. 

moldes da' Associação Crista do l\lo- berg. Diz· ele na Encíclica "Divinis 
ços, na ação social, ou nos moldes da Redemptoris": _ ".~:,sim, em OU• 
ofensiva pã.-cristã lançada pelos "ar. 

tras · partes, sem renunciar um ins-
cebispos" anglicanos e "arquimanclri- tante siquer a seus perversos princ;i. 
tas" cismáticos, na ação l]olftica, No 

A Liga. das Senhorns Católicas de 
São Paulo, acaba de publicar um re
latório de. suas atividades, Ot!· 
mamente impresso, contem esse mag
·niflco· relatório dados interessantes 
sobre. as varias iniciativas a cargo 
da.· "Liga · das Senhoras Católicas" 
-como pór exemplo: "Restaurante lt'e
minino", situado à Rua Asdrubal 
Nascimento, 77, onde são servidas re-. 
feições às moças que trabalham r.a 
cidade; "Escola de Educação Do
méstica" à rua Alexandre Leví, n, 
que tem por fim ministrar às suas 
alunas os co11hecimentos necessários 
para um melhor desempenho de suas 
fun!,ões nó lar; "Escola de Comer
cio", à avenida São João, 1613, que ' 
proporciona às moças preparo tecni
co comercial aliado a sólida forma· 
ção . profissional católica; "Pensão 
Santa. Monica", a rua 25 de Janeil'o, 
56; é . um segundo lar oferecido, cm 
condições accessiveis a todas, a se
nhoras e moças privadas do. conV'ivio 
de .. suas familias; "Depart.itmento de 
Auxilio Social", à avenida Briga.dei• 
ro Luiz Antonio, 580, que ;se encar· 
rc·ga.da venda de trabalhos manuais; 
"Secção .. de Apostolado", à avenidJ1 
Brigadeiro Luiz Antonio, 580, com. 
preendendo. trê,s setores: culto, as
sistenéia individual e Oficina São Jo
sé; "Dispensaria de Pediatria. São 
José", .à -rua Luiz Gama, 467, que 
cuida dEi crmnças das classes ·-menos 
favorecidas, prevenindo e combateu-. 
do os males da infancia; "Berçário'', 
à. rua Ba'i-ão de Campinas, 376, re
solve o problema da assistenc!a aos 
lactantes conforme os ma.is eficien
tes métodos de puericultura; "Casa 
<lâ Irifancia", · na. Freguesia do õ, _ 
onde ·a.s crianças de 3 a 7 anos, re· 
cebein uma carinliosa asslstencia; 
"Educandário D. Duarte", que é' uma 
cidade· em miniatura, onde os meno
res desamparados recebem os indis· 
!l)ensavels recursos espirituais e ma
ierlais; e por fim o "Departamento 
de Asststencia às Vitimas da Revo. 

Conferencia do Exmo. Prelado 
drSantana da Ilha do Bananal 

No· dia '/ ultimo, às 20,30, no salão 
11abre da Curia, Metropolltana, o Exmo. 
Revnto. Mons. Frei candido Bento P,•n
so. o. P. AclminL5trador. Apootolico da 
Prelazia de .5antana da ilha de Bananal, 
fez mais uma de suas interessantlssimas 
conferencias, desta. vez sobre suas via

. gens '' da cidade de Goiaz, através o rio 
Araguaia, até a líha. do Ba.nanal ". Es
sa 'conferencia, ilustrP.d& por copiosas e 
otimas projeções luminosas, {!gradou 

· imensamente à . numerosa a.ssLstencia, · 
· que. aplaudiu caloros:imeAte º J!;xmo. 
Revmo. Sr. i'rclado, · 

\; 

lução de 1932", à. avenida Brigadei
ro Luiz Antonio 580, que _distrilrnc 
recursos me1,1sais às vitimas da .Re
volução de 1932, 

O "Educandário D. Duarte", a 
maior obra da Liga, abriga as crian
ças abandonadas de 7 a 18 anos. l'~s
sas crianças recebem ao lado de co, 
nhecimentos necessários para o exer 
cicio de uma profissão licita, uma 
boa instrução religiosa, que clever:1 · 
mais tarde, orientar toda a vida des-
ses futuros operários. · 

O - educandário já, conta com seis 
anos de bons servfços prestados à 
sociedade paulista. Atualmente, 650 
abrigados, recebem num ambiente 
são, u_ma proveitosa educação. 

Existe tambem um serviço de rea· 
daptação social dos menores egres
sos do Educandãl'io. Assim não· Be 
ve·rá malogrado o trabalho de anos 
e anos de grandes· esforços pela pre
se1:vação dos menores abandonados. 

A Veneravel Irmai;dade de Nossa Se
nhora. •do Rocario ·dos :Homens Pretos · 
fará real~r no p, f. dia 16, ein sua.· 
Igreja, no largo Paisandú, · a festa .da -
Vil.;em · Sa.nti<:sima dÓ l:l,osario, . tendo · 
sido organizado o seguinte programa: . 

Do 7 a 15 lle janeiro: 
As 20 horas: Novena com terço, La

dainha . d~ Noss:. Senhora, Benção com 
o SS. Sacramento e Jaculatorias .da ·Vir-
gem do Rosa.rio. 

Dia. 14, após a novena, ser~', realizada 
a Assembléia Geral -que elegerá os ir
mãos que administrarão a Irmandade 
durante o ano compromissal de 1944 
a 1945. 

Dia 16: 
As 8,30 hora11: Missa. comproml.'.lsal ce

lebrada pelo Revmo. Pe. Dr. Arnaldo 
de Souza Pereira, com con,tinhão gera.! 
dos irmãos e alupos do Cateclsmo · :e 
flel.s em geral. 

ÀS 9,50 horas: Recepção oolene aos 
festeiros. · 

• 

. . . 

Az 10 horas: sonéle. l\1i..ssa cantada 
.a, grande orqúestra, sob a; 1·egencia do 
c9-h·máo maestro Caries Cruz, que exe
cutará a Missa a".t. vozes "Patriarcha
fü ••, de Perosi, ocupando a tribuna sa-
gràda o Exmo, e Revmo Monsenhor J.oáo 
BatÚ;ta Martins Ladeira, dignlssimo Ar
cediago · d-0 Cabido Metropolitano. 

ÀS · 1_7 horas: Procissão da veneranda 
imagem de Nossa. Senhora do Rosa.rio, 
que I percoJTérá o itillerario seguinte: 
largo Paisandú, rua Visconde do Rio 
Branco, rua. Vitoria, ... praça Di. Julio 
-Mesquita, avenida São João, largo Pai
sandu, 

Após a. entrada da Procissão, sermão, 
11elo. Revnio. -Pe., Dr. Arnaldo de sou
za Pereira, DD. capelão da Irmandade 

··--.: '·'.Te ·Deun1" - Benção com o SS. 
Sa~ràip.e:nÚ> . - .Jaculatorias de Nossa 
se11ho1·a d.o Rosario .. · . 

.À. segúlr, posse .dos ·festeiros e. Mesa 
Administrativa, eleitos para. o ano' Com
promissal de 1944-1.945. 

Todos . essas solenidades· ·serão. ·. abri
lhantadas por -_ uma gra,nde orquestra 
sob a .regencia do irmão maestro c.arlos 
cruz e. presididas pelo Revmo. Sr. ca-O "OSSERVATORE ROMANO". CRÊ . NA 

RESSURREICÃO · DA FRANCA E DA 1T ALIA 
. pclão da Irmandade. 

Noticfas Católicas comunica: A 
Itália e França hão de levantar-se de 
nov0 como nações, insiste o "Osser
vatore Romano" em um artigo inti
tulado "Experiência e Realidade", 110 

qual comenta o discurso pronuncia· 
do rocentemente na Ingiatei'ra por 
Jan Christian Smuts, Primeiro Mi
nistro da União Sul Africana, . 

o Primeiro Ministro que expres, 
sou seus temores de que a Grã,Bre
tanha se converta em parte desigual 
na "grande trindade de potências:' 
- Inglaterra, a Rús~ia Bolchevista 
e os Estados Unídos - depois da 
guerra, disse que ao. terminar as hos-· 
tilldades "três das cinco grandes po
tências da Europa terão desapareci· 
do". 

Diz-se que com isto qulz 1-eferir• 
se a França, Itália e Alemanha. 'fam
bem se lhe atribua as palavras de que 
,a Rússia será "a ama do continente". 

O "Osservatore" declara. que Itália 
e França devem levantar-se de novo 
não só pelo direito da tradição, se
não tambem em vista das declara
ções feitas pelos lid~res fnternacio· 
nais sobre o novo mundo e a nova or· 
dem que hão de prevalecer no perio
do de post-gu6'rra; e!te novo mundo 
e esta no\fa ordem, - faz notar o 
dia.rio vaticano - orlâi,tados por um; 
cspirit~ plr4110 de toda equidade, que 

· exalta· o ·direito,. e' .em. pa11ticular, ." o • 
diréito de toda. nação;de~contFibuir-"-····,-·-·-. - --·-··- - ---_·-..-- ·-· - -

ao. comum tesouro internacional da 
prosperidade e da civilização do. es• 
pirito, com as energias e as possilJi· 
!idades éom que todas as nações C3· 

tão dotadas. · 
O "Osservatore" recorda as ime:n

sas contribuições que Fran!)a e Itália 
têm feito e são capàzes ·iie· f'.azer _a: es
te tesouro internacional e adverte· a 
irreparavel perda que ·signlfiêaria pa 
ra o progresso humano que se os ig
nore e se· os substime.· O· diario. afir,: 
ma sua· fé na próxima ressurreição 

· das duas nações. , 

Indignação em. Milão por um 
roubo sacrilego . 

:, Comunica "Noticias Catolicas" que,/ 
segundo o diarlo "La Suisse", ·uma .011·~ 
da de indignação seguiu"se à noticia da~ 
da por sua Eminencia o,.Cardial Alfre•: 
do Ildefonso Schuster, Arcebispo de ·Mi
lão, do roubo dos vasos sagrados da 
Igreja de Quart.~zaiinino, Arquidlo~ese 
de Milão, 

. Sua. Eminencia atribuiu .. o· 1111,crilegio 
à atividades .de organizações ateaii, . e 
exorta aos pau· de familia que cuii:l.àdÕ- . 
sarnente advirtam seus filhos corttra os· 
perigos desses movlmento.s, prevenindÕ.;os · 
que · tais organizações fazem,..pll-rte·- ~- ·· 

· juventune . fa~cista: ·. · 

Para. todas essas solenidades. roga-se 
o comparecíment<; de todos os irmãos 
e fieis em .geral. Para a procissão .J.?C· 
de-se a . presença de anjos e virgens. 
Aos. mor.adores das ruas: por o.nde pas
sar. a procissão, pede-se enfeitarem as 
fr!;,lltes de . suas casas. 

A · ASSISTENCIA VICENTINA AOS 
MENDIGOS E O "LECIONARIO" 
i. bem conhecida .de . todos a. grande 

obra._ tealizada pé1a . Assi.5tericia _Vicen
tina aos Mendigo ... da 'Sociedade de São 
Vicente de Paulo,· no. sentido de d1t1· 
assi.stenpia espiritual e material aos .po
bres, e M.sim conseguir almas para Noi;so 
Senhor; Essa. "Assistencia '', uma das 
ma.is <;oncdtuacias no genero em tÓdo 
o Brasil, vem ha muitos aneis prestan
do aos necessitados ós seu.:: valiosos pres-

, timo3. · .. lt digna de nota a. atuaçãd do 
. dr,' · Vicente Mel!lo, um ·_ dos membros 
. fundadores, que muitu tem ·trabalhado 
por essa. '1enemerita Instituição. 

·Temos o prazer. de transcrever, a se
guir' a. . carta recebida da. prestigiosa 
instituição em-· fins·· de dezembr ultimo: 

"São, Pà.uío, 29 :de deumbro de. 1943 
. A Redação. do Leglonario, 
· . LOuvado . · seja Nosso Senhor. Jeaus 
CrL5to! ... · - . 
.:,Atjjnçi9,sas .s,1ud.aç§cs,. 

Tenios · a. honrir , de , levar ao· conheci-. 

mento dessa ilustrada. redação, que rn 
ultima reuniã~ da diretoria desta "As
sitencia ", por proposta. unanimement~ 
aprovada., foi delibera,10 inscrever-se 
em ata, um voto de profundo reconhe
cimento a esse querida. orgão da im
prensa. catolica, pelo constante e gene
roso apoio que sempre· dispe11sou a to
dos os nossos empreendimentos eni prol 
dos desvalidos. 

. Ainda enviamos a.. essa. redação os 
nossos melllores e sinceros votos de Boas 

. Festas e Feliz Ano Novo, com as pre
ces que dirigimos ao bom Deus para 
que cumule com suM mals p,·eciosa.s 
graças e bençãos a. todos quanto ai tra
balham,. assim como a todos Oll' entes 
que lhes são caros. 

Reiterando· "'es as expres..~êi'?s de nos
sa. mais alta estima e admiração, subs-
crnvemo-nos, .. . . 

atto. amo .. e servr em Jesus : Cristo 
-:- (a)_, dl', ,Yiçeut~ .r>4e-Jilo, pela direto
rlu. "• 

pios, con.,.i_dam os católicos a cola-
·, Brasil, como exemplo do que é licito, borar com eles no ca.mpo que deno• 

podemos citar o apoio dado pela Liga minam humanitário e caritativo, pro-
Eleitoral Católica a agremiações par- pondo às vezes coisas de todo con· 
lidá.rias que incluiam elementos ca· formes ao espírito cristão e à dou. 
tólicos e se comprometiam a defeu- trina da lgreJa. Em outras, ainda, le· 
der certas rciv;ndicações católicas vam a hipocrisia até ao ponto· ds 

-oüo-

Como frisa o artigo em foco, ha 
tambem um caiupo variado onde em 
determinadas circunstancias é admi-

fa1er crer que o comunismo em paí
ses de maior fé e maiQr cultura as• 
sumirá um aspecto maisc almo, não 
impedirá o culto rel!giosi> e respeita· 

(Conclue na _3.ª pagina) 

INAUGURACÃO DO NOVO PALACIO 

E P I S C O P A L D E J A C A, R E Z I N H U 

A Diocese de Jacarezinho p1·epara.-se 
para os festejos da inau~uração do no
vo palacio episcopal, no· proxlmo dia ZO 
:io corrente. 

Logo após' a. sua posse em fevereiro 
de 194Z, começou o Exmo. Revmo. Sr. 
D. Ernesto Llti Paula os trabalhos da 
constr11ção da nova Catedral e da resi• 
der.icia epL5copa( · 

Graças aos seus grandes esforços e à.a 
cooperação generosa dos seus dioce
i;·-:1os e de seus amigos. conseguiu · o 
Exmo Sr: Bispo terminar já o magnifi
co edifi.io episcopal onde funcionará 
taml:eri1 "a. Curia Diocesana. 

A construção, que é de puro estilo co
ionial, teve . sua planta desenhada pelo 
sr. Benedito Calixto de Jesus Neto, e 
foi executada.· pelo sr, Luiz Plana. . A 
f, chada é· ampla. e majestosa com três 
arcos na entrada, salientando-se. tàm
bem, a porta. e;ue dâ aee$SO p&ra a ca
pela. que ocupa toda uma ala. o.o edifí
cio. · Mereceram especial culdado o sa
·1ão d9 trono e a vasta sale da bibliote
ca. A curia foi construida na ala ·opos• 
ta à. capela e compreende três vastos 
oalõe.s e a 5ala das audie11cias. 

Presidirá. .as solenidades da inaugura
çã > o Exmo, Ravmo. Sr. Arcebispo de 
.Curitiba, D. E\ISCbio da Rocha~ . 

Os festejos Ôbedeccrão o seguinte pro• 
grama: 

Dia 19 de janeiro - Recepção ao 
E.xn.o. a Revmo. Sr. D. Atico Euseb!o 
da Rocha, DD Arceblspr, Metropolita• 
no, e Exmos. érs Bispos. 

Sat:dará . o _Sr. Arcebispo, o sr.' dr. 
João · de Aguiar, dd. Prefeito. . 

ÀS 17 horas - [nauguração da placa. 
dé. rua Dom "I:addei. Falará. o Revmo. 
Sr. Pe. Luiz Otão, P. S, M,, DO. diretor 
do Ginasio Crisa> Rei. 

Dia ZO de janeiro - As. 9 horas, sole• 
nc Missa .?ontifio-:11 pelo Sr. Arcebispo. ' 
pregando Mons. Belchior, Paroco de 
Cambará._ Após a Missa, recepção :.o 
Clere, 

ÀS 15 ·ho~. inauguração solene da 
Falado Episcopal, falz.ndo o Exmo. e 
Revmo. sr. D. Ernesto de Paula, DD. 
Bispo Diocesano. Recepção ãs .exmas. 
autoridades, às Religiosas, associações 
e às fa.milia.s de Jacerezinho: 

0 ÀS 20 horas. banguete oferecido ao 
Exmo. e Revmo Sr; Arcebispo e Bispos 
pela. Prefeitu. ~~ Municipal, no Jaca.re• 
zinho Clube. 

Dia .21 de · jânelro - A.s 9 horas; Jan
ça;;J ento· da pedrà fundamental do or .. 
ta.nato .e AsÜo São José. 

. A:; lQ horas, vLsJta~ -
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N;ão· pub1Í.cam!is eoláb<iraçâj'i:, de ~~ 
. goa,s, extril,IJba.s a.o nosso quãilro cte 
· rcclàtores. · · 

o LÊÚióNARiô tent o maximo 
prazer éin recebét visit11s à.'!; inlititla
çõeÍi de !!Ull. 'Jd,.çâõ é . éJflÍJmâs" m.'ls 
pede quti ti/'ió j~jà!i'i á'.s mélim~ feli.à.s 
na~ :i.lltl. a.as ê 4.as fcli'lllí, por _ ex!~ 
g~ncl~ tió · ,etviçó. · · 

J: DIAS EM REVISTA 
(Coriéhisâ:c da. ·l,ª 1\ài:lnâ>" 

Po'i' isto; fcilgarr.os : éin t·egistrttr que 
.. ·um dél)Utad0c àntériean,;, escreveu uma 
. ca.ttà_ ao sr .. herber,t C·. Péll, · tneµlOro 
· nol'tesa.tnertcaut da úa,-'ara de .Inves

tlgàÇ(ie_s dos Cr!ws..- de Guei-ra das Na
ções Unidas. leÍll'l)".-art~o gue· a. soltura 
de-· Mosley não il um ,caso . pura:Ú-1e'n{e 
ingJ&, mas . m,,ér~ tÔmbem a . óut.ros 
paires. Aqu •li:\ . p,trla.mentar a.crescenÜ1 
que. •·a mulbê-,· cte l\lloste~ não _está. doen
te. 8.la é tNJ culpada qµÍl.nto eié.' ·i.'àm
b<Jm outros fascistas f<,rarn llbertaaos 
e ta.mbéu1 não e,;ta.vam ·doentes". 

São e= _ t...expitcav'elb .fraquezas que 
nos iospir4m _ . receio_ cie que depõTo da . 
guerra a líldr:i. do na:ilsrilo ilãó morra. 

* :i~ * 
Voltamos ao üa-L Bmuts. ~e que ha 

tc1np0s atrà.ii j~. tratamos. Eiil sua ul
tiní.~ entrevista. declarou ele quê '' rios 
achamos âian.._ dil. uma das maiór'ts 
revoiuções d.a. llLstorik numana. qúe não 
pqderá ser 1301:nparadà com ás revolu
ções dos livros'' üe(ila.ú,ações vàgas, m
cQfu;i$entes: apaw...rantés ~·volúçãô? em 
qirti . seott_do? l.k. ·quéfu . êontra qüein? 
Pará, cón.ségtiir ó qüe? Porque nào ser 

. ~füil eX'plicltó? 
t ~- * 

.Fá.la-se muit" na dlférénça entre -~ 
riá.zLsmo ê éóifü.inisrno. õ UÉÜlÔNARlb 
s~mpt.é" mostrou q'u"ê . 'ê&sá. diferençà é 
111.iiá.. . . 

Um dos aspectos tij)tcbii áo és.zism.o ~ 
:séü ôclliÍ â todos os éfeiiíe11tos '. é.a ii11U
;gà _ arlstocrÍÍ.cia _. eúropé"lá _ Pérsêg'íifiM>S 

· cófil o -idio feroz e·' ésttipldó doo 'cômu"
n!Sta.i: il: até agora: <itÍil.h'àõ ·o nà.ti:imo 

; está ·eirt' vias de. ·ei;botoame'.ntõ; con
/ê'.tifüfa'· fi~·,,-pêmguiç~ ·J·' _' , ;;, 

. De í:iJfldrej!, '\'éió•füii;,-'.iJ. telê'ttamii. 0 Cie 
--',que' o príncipe P. á. princeza.:âe Sourbon
:--al'à•·illà" foram_ presóii ne. ,Ftà.nçt,., :e re

.. n1.éticlõii a um campô dê concehtnçáo 
' na A!efuanQa. . 

t'orguev !31nlplê6menfo porque são 
prlnclpee, será provavelmente. 

El . e~qúanto por inotlvçs de,s.su se 
prendem i:ressoas nas regiões des"gr!ij;a
dils pelas tropas pal.'1111$, · _ na. l~later
re. se soltam tratdoi-es como o qÚisllng 
Oswa.ld . Mosléy. . . · · 

O. "BISPO" SAL0i11AO 

ó clléfe ·· da Igreja. catollêa · Llvi'é -
llrap\féa armá.da pelo snr. $3.lomão ·Fer
ra~ para ludibriar os Incauto., - fez 
·rteclata.çâés pela rmprénsa a.. respeito 
de urn.4 D!atafornu.-. em . que se consu
lista.Í'~fam .os '-principias religf<lsos . ·de 

· SU!\.- · igrejinha. Os trechos mall · impor
t,thtes da ,refet:lda· pJataformt. constam 
naquelas declarações. A confusão é 
ta·en\enda: verctacter;, e1ementares.:.e eri·os 
paln1are$ se lc)Ílcontnun .fado a '}aào num 
complexo indistlncto. Vé-se que a me
nor preocupação do-. i;nL Salomão é . ser 
clàro,. "e.t llOUr , cat1Se ", Fica-se,· por 
exei11p10, sem .se saber -se Je,stis Cristo e 
ou , não _ é _ Jeu; V~rdadeJro. A respeito 
da sartt.BSI~ 'l'ríhditde, dogma funda
mental q.<i "é::rlst!an"u,riio. t'lem uma p-a 0 

lavi·il..'. t!istas verctadés priniord1a'ís. não 
podl:im delxa1 de ser clai·arnente ésta
beléc1aas num progra"ina religioso .. 

Í'Orern. o ,mi-. Salomão é contrarlo 
aos dogmas. o ciue vale (,a.ri<' ele é a 
"eicpêriénci,i ii.t'el!t, com uma pcr:SOna
lidado viva, rea.1 traru;borcta.nte ·dé luz 
e de l;)Oder espiritual". · a. persona.lida<ie 
cte · Jesús Cristo Asstm. 'meiimo á nátu
re7.a desta personalldade não poderia 
ser 'objeto de titl'ia definição dogmatlé"a, 
cada um ·q·<1e · faça sua sexperlencla, e 
tire sua.~ coúclus"ões. ··como fa.ze)' esta 
exper\encia diret,, de Jesw, ·cristo, é 
eolsà que o snr. SalomãÓ não :se dá ao 
traballlo · de exp11e·ar·: tudo fica ·em de
clamações vagas, pl'OpriM a produzir 
ex·a1taçõe1. sentimentais. 11: uma das mo
dalidades do vitalismo, tão· nos...<0· co
nhec!âo .;ob outrr.s variantes. 

Alem disso, como perfeito intrujão. 
o snr .. Salómáo att'ibue · à Igreja ·cato
llca uma porção de mazelas. formando 
um fant'l~na. Clil~- ele peide· derrotar fa
cilmente. Ele, que é tão contrario àôs 
dogmas, dogmati.sa a respeito da Igre
ja., tnveniando uin 1iluiú!6 de mentiras, 
e fa~do· de_Ja lima t:oinpJeta lnca111ii.-
1:ão d.o Anti•Óistlams_mo l\ssiin o Clê" 
ro _CatoÜco sé. !rttérpór1a entre Jesus 
Cr:iito e .. o ffil come cti'tos ô falais de 
gr.ll>filete tntkrceíitam o contato das par
tts com o chefe dá repartlçáo. ~ubordi
nancio-ás a S<Í.Us caprjchos. cévil.11do ric
làs seu apetlú ele maÍ1cto t. cté" bajuíac 
ções. Piúece que o sm· . Sa:lomãc tem 
sido. nia.Jtratado .pelo~ Ôl"iclni. í:i~ gl\:bi• 
net'e ... :rari,bem. n"tio se ieve em conta 
o ·a1igulo ourJcrât1_êo peio ·qual o snr. 
Salô'rrião ·,lê ~ re1ações enti~e· Cr~to e 
o tfol; ha. mul"éi, •gente t10_1l; que vê na 
Burocracia, a ---~ucessora auti,nttca da 
i\j-!Stocracilt. Nã,o é de e,rt,raíihar. µo~. 
qu~ um snr. claJúmão veja nela a ima
gem ·éto Reint'.> 'ele ·oeus: a Igreja. ·uma 
repa'rdçftó: Jesus Cristo. o · clwfe; os 
ministros, os fuÍ1clonar10s: e os ríeis as 
parte.s. "Iiifinltu~ est 'númerus stúlio-

. rum 11
• 

·o llJais 111001·.::ssante ·é que o ·snr. E:a
tonrão viu . dizendo té>dâ-' estas . coi.bas 
sem nada \}l'OVSr.' l\'.lêSÚÍO OS "trechos eia . 
Escritura que de cita, 11àir têin ,íeii'l,iuina.. 
relação com as suas "iiaboz<>trâs : nêni 
p~dertan, ter. 'ilim comi:,énsação ó s1ír. 
Salomão deixa dt cítar -úm~ "ti1f!l1idade 
d" outros troébo;.. em q~~ se vê a clai-a 
condên~çâo 'de. suas lcteas Por ·c,émplo, 
nada "à.pa1'ece sob1'e:'ó 1:n\\ .. ctat, qµe NÓs
so &>nhiir ":iéÚ iídis l\póstolàs e Disc:l)JU-

. }os, pelo . qÚ ii ;, (Ôram éonstituido.~ em 
. ei:it<i1"lcl~.;:·srifü·'~~''•1e1$;;'iíen . ~/éôl)

fü'n-iliç'õe;: ''htsiifr!éiis' tlio- aBiiríí:iiiiit~i ·,fo'
ibta 'á Jjgéndà: de,.sf'a, ii'1ifoftéfadP. 1''3rll• 
6i!'in à ·ciit€'gb'r1c'a a'ffrmaçâi · cte s P,fll -
lá ·ifo :/ut:. \,- um ahj0 ·._;1~.;.;ê !)tegat 
dàutrin"il djfereÍltt:. não ctêvêrwn'lo.s Ôtl
Vl·'lo, 'não aiJ'itrt-cé em ·ceria. 

-O rii!iís cu'rié>so e -tiúe · o sur Siilornão, 
qU0 éfJi: tât;ÍtiJ. COÍSS SObJ'E 'o ffiRndOÍliS• 
mo "do é1ero. é eie ·mesiífo tóuqu1nho , 
parà sêr hts1:io. A tê µsà :c\·ú2. peitoral e 
só' côiífei'i> o srafamerito de "dom., ... 
Om.. "siiu" SaJomão. é!eJxe disso! 

L E G l O N A R 1 ·O 

l 
1 

-discurso . .d··_ . .. ·_.- •. 'l provi.- ,encia - / ·JS OOffléõES Do SANl8 P@ 
. . ' " - ,- Pe.,Arlindo .Vieka-."iS.: .. J.. ·-"· 

Em nossa "página da Ação Católica", transcrevê. 
mps· um füsêu.rso áe ·s. Exc·li Revma,, o- Sr. o: Jái'm'e 
dê''.131/r.ros .. ~Ç!!mara, _Arceb"jspJI";. Metropolít~n.o d_o R:o : de 

, Janeiro, acerca das Congregações Marianas. As tlir'efrizes 
·c, Sábias, clai'ás, firmes, do ·siJeéssor. :de Dotr, .Sebast;ão . 

Leme con:,tituerr, um fecundo tema de meditação para os 
. católicos, '.:é . . mâxime :p;ira ps Cóngregadoi Màriancs élo 

Brasil inteiro, · 
.. { ~; 

?linio Córrêa,··, de Oliveira·· 
ou l~ades, ou, pelo menos, em cada Congregáção fund;r 
stiêçõ'és ~speoial i:zadas,· para Sl!J~s'. dif~;;.ntes categ?ri,s, 

.. 
* * *" 

* * 

. O Exmo. Revmo. $r. D~m Jàlme de Barros Cam:ira 
. taml:iení · dcfin'iu · em, ·sua alo·cuçã~,,;oLitro- p.J,Ínciplo' ver~a·, 
defra'me'nte db' o·uro: "um critério segúro e ríg·ido ria 

v.:scofJfa. dos ,eJe-meotosi que .,.isp.iram ir fita de. Nossa 
·· · Sênl\órâ" .· · · ·· · ·· · · · · · · 

O ·novo Arcêbispó dó Rio de Jane1fo côfiieç/iu suá 
oração aos marianos, lembrando o extraordinário càrinh'ó 
que lll"es tinha o Caríieal Dom Lemc 1 de inesquecivel me
moria, ê, esi,·ecialmente, a piedade eomovedora de que 

· o 'l)l'atiteadó Prela"tla' deu provas, exir(ndo, à hora da 
mo·rte,· ·sua· fl~a llzul de Congregaôo Mariano, para coM 
ef~; eon1~àrecer ante o Tribunal de· Deus. 

· .· Ati8ou 'cóm ràrô ·acerto ô· Exmo, Revnio. Sr. Dom 
Ja1me de 'Bàrros Camára, reniéniorando estes -fatos. F.les 
co'ristfttiem,-para os <;ongregados 1Vlar,an9s, Jóias dê 
sümo valor· tiô escrinio de suas nobres tràdlçóeil,_ incen, . 
tivo sempre fecundo e cempre iiovo, para uma pé'rfeição 
int'er·ór e uma fécundid::tde apostólica carl~ vêz mais 
intensas 

* * * 

· Em nossa última edição. tivemos ocasião de meneio· 
riár ccirrf satisfação q'üê São'· Paulo- corrreça. ª' aproveítâr 
dá. pré:sençá> de· um, homem .. vel'daC:eframetíte proVide'h• 
ciál _ehtre· n'ó's, que é o Revmo. Sr. Pe. Walter Mar,aux,. 
direfor do secretar:ádo ge'ral das· Congregações Ma"rla· 
nás em Roma. Fcírníàdóf ·emérito; que ten'i realizado no' 
ciimpo mais re'strifo cio· Côlégi 0 São Luiz, verdadelrns 
.ma'ra1ilh'as · seu ap1•ove1fa'menfo e·m e·scala níais' ta'rg'a, 
. p!il'a a .formação dos. Ccingregádos Maria'nos _em geral 
prodt:izirã resultados tjue· serão para sã·o Paulo uma b·cn: 
çã"6' dé Nossa'· Senhora; · . 

A's palavras dei 'nustre Arceb'spo do Ri~ de Janeiro 
c:onsti·:üem indiretamente _um verdadeíro estimulo pa1·a 
que ,!)s éong1•é'gados_ de·- Si\'o Pavio seO.sirvam de_ssa oca· 
siã'o ún'.ica, q'ue ó Re\lnio, s·r. _ Pc. Ago~tinho Mendicute· 
c·m muito" b'oà t\'ora, aéaba•_ de 1-hes fran_quear. Com efeito, 
sempre (jue se tala em st'léção de· membros- para zi A. e. 
oú ~.fra' as assccia~êes aux:1iares como p, ex, as Co_,1· 
g'r"e"gifções rifaria'nas, tem··se a impressão ele q.iJe com fan-Os é1iíe tera; estado ultimànientê no Rio de Ja:né;r6-

cóntàm· a impresdb profunda que tem deixado em lO'das 
as Pàróquiás da Capital do Páis as visit§ls f)astóráis em0 

preendic:as pelo Exmo; Revmo. Sr. Dom Jaime Camara. 
O Pàst'ór se mostra nelas com toda a amjl'lltudê dé séu 
:i'êlo vil;ii:irós"o, claro, arden~e. Refratário a pàlavrôrio ,ne, 
r;,me,nte protocolar, · a exter:orldadcs vãs, Dóm Jaimé 
C-ámara é ulh part'dárl'o resoluto da ação d!reta, fecun
da, de·sprei'en .. ciósa rnas reatn1ente cap·az dt'f atr'àJr ahriás· 
a Nosso Sé'nho. Jesus Cristo, 

e ta· s!i!e·gão 1iada vai po·r d
0

iante. Cotri efelto, séle.ciônan· 
. ,,iic:s~ n:no'.uem entrá. Nà"o. entrando, o "movimento se, 

estió'.-a:r Estio'!anC:o,se, morre. . ' 

Per isto mesmo, quer _ver_ fodb, análi.::ar tudo,_ ~
ent"rár em contato d'reto côm os p'aroquia11ós. Caus<>u,.' 
por exemplo, geral edif,oàçto vê fo clitr ,Petsoa'inenté 
a1.1\as _de c-atéêisi-rio· às criàncinhas das Paróquias, meio 
n\'uito. n1ais adeqLiado • i:ará incutir O respeito e O ariwr 
ab Bfa;io, e ao rtiesino têríipo inculcar a Liq:;ênc·a; subl'i; 
m:dàde e nobteza dó ensine cateci'uétiéo, .do que um longo 
d"iscu1:so de. hora·s intéi'ras; · 

'Este aiiceio .ele resultados bem tanaíveis ~ úteis 111s
l>ii-Qü O Prfrne··ro. ifr!_flCipio énunciat!ó ém seU diScurSoi .as 
Ccn~fregiiçile·s IV'ai-ia'nas não devem ser um movimento 
de éllte soc'i.;;I. 

C_om· efeito, qÜe'nl írrlàgiri~sr~e qué o a:,o:3tó!ádo catÓ· 
lioo deve penetrar em_ uma só cfas cla~ses sóciais, fadii 
pi,ovà ele· uma vitã·o· s ngül,i.'me'ri'te desf:gt.lraêa, dos vér· 

· dodeiros próbl~mas d.e nosbcis dias 'e de toaos os tem-· 
pos .. Nosso Senhor- veio Pâ'r/1. salvar toC:os os homehs,_. e 
nio apenas alguns. Como, ,pois, exp'lcar que a preferir\· 

t!- ób\do que• foda· seleção, pór rigc>rosa que seja, 
'pri>c-isa sé_r ênfond'dâ ,em termos de bom senso, r;ra:s é 
miS-'.:ér ·q:tre- a' s·e1e~i'o e}{ista, e t1ue- seja· autêntica~- ._isto· é 
que · produiá L ma vertlade·ira clêpura~àó ele elemccrttos 
in1f'iré's~veis. . . 

E ccim isto a associação 1ião morre: dá prova· de 
~ifalidà"cle. Com efeito, a: seleção d"pauperaria\ se a ,or· 
ganitatão nfo soubesse fô~mar seus merl'ibros. Mas, tecla 
org'í!nização 2fposló\ica que·' que·ra for füufo<'> para vencor 
11Ô· a";:iosfofa'cfó dci've, antes d'e tudo e acür.a .. de tudo, Si!· 
ber, fôrmar'. Con'io podefá pretender rero·,•r.-iar o mundo 
infoiro uma orga·ni::açlio. qu,,. n,\io sabe reformar· s~us 

· 'prC:-pric:i"s ·membros? é niuitissimo de-sejá'Vel que ós_Con
gi'ega·d'os ou membros da A. e. sejam 11umeró~os. o que 
não ;é dése'jávél, é que a organiza,ào forme· tão pouco, cu 
tão irial,. que' para que' seJarn nuri,ercicos seus memb1:os, 
cÍà · os deva aceitar, diíJnos ou indignos, suflefe11t-e·s· 011 

insuficientes·. Que s..; diria' d~ um organizmo e,m que ,ç,s 
rins clef){zi"sse111 de fittrar', sob pretexto de qúe co·t11 isto· 
sé dep·a'upera o r.angue? 

áeícç;10 razoavel, ni'is s6ria, éfêcaz,. presüp: ndo for
mi:íg:ío ri\efocHca, p:·ofünda, forte, que i.1a:s pcC:e de~e· 
j.Í1' umà ·orgánizaç5o? 

* 
eia do aµodôlado va cxcluslvamerite para alguhs, e ni\o · · 0

/i,ie p·ara os Ccrigreoá,rc·s e em., geral para os catõ. se- ex'.en::a a todos? 
· · · · · l!co~. C:ó _ Ua~il inteiro o ápêló ari:knte elo Arcebispo do 

Néste sent:do, cumpre confessar que nfo faltam pes- . ;R O clé Janeiro para qlie co·mbátam os a'bus·o:r das modas,· 
soas que pe'rctém tod·o scii~o de- e(lLillibrio, Ou facanéam · .. dds casin·o~, dás pra:as. Aitida · estã v:vo. o eo:i cí_as pr,;_a· 
de., tal maneirá a necessic!_ade de um apostolado nas alt?.s vr~s _ e;oquentês do Épieéopado, Paulistá; ie~antándo,se 

· classes se~ ~is, que se tem à impTessão dé que para :.c3peéia;mer,.te _contra· à ·-cl-e'sordern -cfó:i caGinos, Sáo pala
e!às o i-es',o do .niuri'do não• éxiste. Outras,. pelo contrário, . vràs que ni\o---prescrevt:"m," lf ·ãs.c;qií;;l-.iS: as dcclaràçôes d"O 
d'e tiil ,na"nefra se engoliam no t_rabalho pelà co:'i•1er:iào · i_Si•. Aroebi)l;ió cló Rio de Jar.ei'l'ó':V.eti"i dar -nova' e ma:s 
d~· o~erar'iádo, que paréi:em pot vezes considerir dês, · ·, pálpí~fofü àtual dáde. o' a·p:o:'.'<';dltf(to, rião· é um paeto do 
perdiçado q'uatquer tempo gastó ein evangelizàr cs _itíte- .. católico com O mal quê ha ,no mundo, tt, ur:, repúdio de 
lectuais. Nto dev-, ser àssim o verdad_e,ril aposhlado, .,,,tildó mal. J;ã· repúdio de. viseira erguida:,- Na .Juta caricio.a 
que guarda em tudo ó senso das· iii:opo'rçães. Nàs filei; · r.fas · desassombrada contra · es·l~S" desmandos, ha para 
~as catól :cás. ó ár"stccràta; o burguez, o opérái'.io; i:irn tóclo católico um grave, dever; 
cadá qúzil seu li.igai-, A lgreJá não fecha os olh_os r.eri) cs 
15_,-a·ços a qúàlc;úer classe; c!eseja criotianizar a tód11_s 
e·1a·s fàzendo com tjLié, caêfá qual ,la esferà prQprià, t_r<1-
ballle' pela gl\lria_ de Oeu~ e pelo Rcinq de Crist.o,"No;so 

.~é~)lor,~-i ª''' ... :',i;"·il[· *' . ' . . 
-~- • -~ '·.·J .~ ._·, •. ~ < ·. ~- ~ 

iim" iniírna eonex5ó é<ih, este sent.ido dê ~unfv~~;~'. 
lir.iiiile M. à;;o:;to!.idó cti:õ!ico, sê' encontra. i:n1trô .priri~i· 
p o fecünaihs;nfo, _. qtie o Exri10. "11evmo .. ~r .. Dom Jaime·, 
ó11nara · ehunc!a ém seti discurso: nas Congregações 
t(fariatilis ~~ iLli;iár pará peSSO,iS de tCdOS ()$ ~StadCS 
ou ·id;,des. · · 

·, . ' ... ·.'··· . -
M:às o Sti, Arcepf.sp6 do fliQ!·,~!'iª'l'l.~i~9· lembra ";,,1. 

. tô l,jêm ·cjU(f·és!ia ref9rma, cfc{/tr:i:u1Jd~':j:ô(l\e~_.po·r ~tr urna 
~/'fe:$rffi'â\ ife"''lifis. m'ê'si\.'io·s:,/;t7fi-,t~~'1f:1é dê1'.êti;otne!'i'ªr · t~t1<> 
• 11/:io-itfo!a'c!o, •Somos ànt~!i aê'JÜ:/ip.,àpl'.>stóÍ'ói d~ r-Í-~s ri\~S' 

.niós,. Sem vida interiór~.--~~ij(~~ed'aéle. sõ!'ida e' profu r.cla, 
tem vêro-\ideli'a 11'i,füuçlfo' ·re111giél\a, _n_ãó ~·<!. apo·s'.6 adó 
·fecun·c.o. t ai que se encontra, -come· b~:m· escreveu Dom 
Chaufard · éni seu t.ivto '1A1m·a. de Todô · o· Apostc1ado··. 
ii' rali v;rd~délra de todós eis tríunl'os á!l:os·tólícos. E ·to- _ 
ram neste eentido as paravras>tln_;1i~, ds · alocução Jo 
atÚal Arcebispó do !'t:o., . . . · 

* * * 

r~· o· prqpriô Pontif,ice que IJede aos- ta em _ se.u .. coraçiío. ou.: só: d,esvenda a 
membros "dó' Apostcrlàt.'-> da Oração que seus-• intimas... · 
orem por · suas intenções durante o E:is o que constltue• as inumeraveis 
presen-te mês. P-reven,indo o pensam~n- ... jqtCJrt,ções particulares pelas- quais de-
to cl6l Oniehli:: ,de~sà' -, piedosa: as,. ... -seja· o Pàpa que oremos. E' fadF ~zer 
sociação, esprimiu ele seu desejo de uma ideia das inquiethções, que _ lhe· 
~er· c'ádã 'ãfró. àúâs 'i11tetrções· ·gei-"â"is "traz, esta ''soHcitude de to"das!as -lgre:-

-·e·--;ài'ticulàr-es ,r-eéomenda:das' :às -ora- jas"' c'.e que falava: S. _ Paulo: ·Em cada 
r;,ões dos fieis dur11nte-tUm mês inte.ir.o. pàís, com efeito, surgem pr.ableml'.!S; 

,,,.,:FlcJiJthe"ií\.tedilitál1iente!-'rese:rvado. o cUj!i ·soltição virá· de Roma: decií;ÕeE' 
pr.inteiro mês do ano; · · · · • ' , · que devem ser tomadas, juízos q:ue de-

. E' facil compree11der ·o 'estaclo de· al- vem ser emitidos, causas delicadâs·¼:flle 
. ina. que.- inspira este- pedido do augus.- agu·ai<fam a sentên<ià 'do" G:héfe-Sil'P,ré:• 

to Pontificá. _ _ _ . mo; Pensemos, por exemplo. nàs'inUlti ... 
· Diante dll m:ultldâ<:>0 de; ~reocupações ·pias-· adataçõel!· de -que· neeesslta o es--· 

, qÜéc' o; acabi·tnih:ati1, Pio .XU· se·nte-1,,e· taheledmento da Igreja. entl:é as t)'a~ 
impotente para,·dar ,remedia aos, mal~s çóes infieis·; tfa. · Africà, nas India;' na 
que. surgem . de' toda a parte. ,faz pois China-:- -no· Japão 0adac divisão: ~e-: dio-

. um âpe!o,ao· socorro· divino: pafa,·rea- ces& susell:a· itn,· coniunto·dé-,qtiestõ-es 
lizar. oique _ ul_traP,âss:i suas- forças,. E delicadas,: nome11c;,ão:de0Bisp~sAmida-
afim':de ·nbte-l9 .mais. seguranumte·,.em GÕes- de: seminilr-ios; ·-recrutamento• do 
nl.aior- abul1dancia, pede-nos que una- Clero; ensino; ·ob1•as --de• càddade-, etc. 
n1os nossas orações, às suas;. Não·· julguemos que· a' lgr.ej:f· progride. 

Destas' lntençôes: destas preocupa- ·sem, encontran,bstamilos. quê"·basta ao . 
çõcs que salteiam a alrnado Pa,~tor·su~ Papa lançar urna palavra deor.dem:pa-
prcrno da. Igreja, iã S. Paulo nos\ dava ra t!ue ~eia livre d" passar em seguida 
uma ideia em sua segunda Epistola. a oütra coisa e ·qú.e· a, execu~ão irá: poi 
aos Coríntios, Rememora os multiplos si mesma. Sua aprovação. sua, dire~~o; 
perigos a que se. achava· e8posto: os sua· iritervencão são· requer,ida1<· de to.-
falsos irmg.os, os trabalhos; as p"enas: os dos os làdos: Ra~faria pensar. nas im-en-. 
cuidados de cada\ dia. a solicit.ude de sas- dificmldades de· ordem, espir.itnal 
todas as Igrejas, etc. "Quem é· frac:o . qUê' oferece d nosso, Brasil\ que, entre
que eu não seja fraco larnben1 '/. acres- , t::mtb, não' parece- um · dos p-a_íses: mais• 
ccntavà, ele; quem -vem a cair .. s_em_ que agitados, e· meno~ rletrirotel(idos;: 
unt 

0
fogo me·devore?" (11. Cor. Xl, ~6) 'Atento aos acontedme'nfos, ·o· Pài. dos' 

E o• que sente o soberano· Pont1f1ce: fieis O é igualmente- irs p~ssoàs. 
R.elanceando _o olhar. sobre. o mundo. Animà os· e~forçoi- di>s bons 0)'1era-
e~1çontra muitos mot1v~s:de co11so)a- rjos, alegra-se com ;~us triunfos.: -mas 
ça~-, 111a~. 1~1ot1vos: de- _l.nsteza ~ de _ni- tami:,Pm · se entristece com os erros dos 
CJU!étaçao_ absor;'et11 pal'a, l?go _se.us que se· desviam do bom carninho: de-· 
pen~ament~s. Rª: -~randes. _,nte!•esses rtora. às ri-aqueza8 , e detecções .. estor-
que . co11s~1tuem obJeto ordmarw de ça-sé por, restahelecei na, via, do.· dever 

·nossas_ suplicas pelo _J?apa e que, sem~ -os que ·-entam. e,mpenba;.-se em. reei:
. pre ~devemo~ ter ()111 _vista _;m nor;saE' guer ds que caell:1, em supr.ir ¾ defi
ora7oes pubhc,a.iqnl~~ mtcnçoes, do: ~o- · ciencías, em· impedir . a, extensão, do. 
ber~no Pcmtlface;. ha, em .segmdii. m- mal . . . . . . 
teúções menos u11iver,ais·inspii:'ad<!" ~e- Não·obstante seu desejo,de faz~r ·ben1 
las cir~unstancias;. h>P:1.r1fim; intençors. . a todos,, deve confossar qJ..1e· sua ·ac;:ão. 
pe_s,sO~IS e partic_u)an;s, que: nem s_em,...- é. [i.n1ítada; ,tj_ue, não pode• remediar. to~ 
pl'e sao as menos 1111p0rta_ntes, dos·.,,s' erros nem. suprimir todas. a!>., mi• 

A.S f~TEN~ÕES GEIMlS sél'iàS. 
As intenções gêl'ais que no!/ são' rei- Há tnelindrcs que não pode evitar, 

eom·e11dada"s quancfr,- devemÓS o'rar pe_- há !DJU;itJr,as que 1fao pode nipara{,-nâD 
bs intenções- dô Pâpà, seja "pará gà- · · obstantk seus p,ci.;te~tos ou sü,K 1,ntct
·11har as indulgencias, seja.· em cetifas v"nçoe~;. "há ameia c01iflito de· i11te1e-s
soleriidà.des; como as qua,·entâ horas · ses que -nãu· pode <:oncília.t, saétiiii:ms· 
ou os fvbiléus, estas ·intenções- nos são que- deve. llllpul··; apeza1. do• cfoseJ'o. de 
conhecidas. E' a éxaltação•>da- santa poup,d os lei;itiinó:; :;é1,tunentús ou a· 
!greja, a extfrpaçãci ' das ·he·resiàs: . a sen~íLilldade rnai: terída de séu!l": lilhos. 
proi,agação da fé.- àéori<iet'isãâ dos pe- E' ,1rnste1- :ped1i.- à Deli$ qµé.eScfareçà 
caélores.' a paz· é a- concdi-dia. entre os cu1llitantémenj)., a· sí,:u V1garlu, que lhe· 

'p1•incipes· cristãos,. Certos·- aconteci"m011~ ·' dê a torça- de cumpri! sempre·,;eu::dé
tos, ou cfrcilrtsfancias· particulares gr-a- vci, dé · ,;<!sistJí. ao · mar e 'dê exwndt'r · 
11es, impoem às, 'VC'Zés ao e~pirlto do :. sen;. cessar-.;,. ·uiiluendii., da- tg·reja· ria-
Papa no11os cuidados. dê:· que· deseja rà a s:alvaçi10 ·ctu.'1üalo1 • 6unteru.pu;;i;1vel 
.to1,11ar ·· pavticip.'.!1Jtes os fiei_s, .pedi rido- de àlma:'i .. Repltamüs ,,rtu1tas' 11ezeK: de 

· lhes qué, unam, suas orações às, déle, · boca .. é. ·cte coraçâi:,, estas.' pàlavi'áfi ··c1a. 
Hoje entra na órbit') <l..estis- -intE\rt- ·,füul'g1a: . ''Dai-J.he>.I:i"cml101 .a .g,aça: ·de, 

ções o espetacu).Q• çl,i;;çlador do\mundo ·ái·rm;tar con1,o; exemplo.,e com á palác-
em• chamií_s. os.: ingentes sofr}me~tps' ,~Ci vra aos que didge; aiiir, de -q'ué- clfog\le 
milhões de creaturas •. as ameaças r,q.µe à _vida eten"!~ com o rebaühó. qu~ · lhe 
9.carretariam par,t- ôS 

0pov~s-. e.'. pái,a a fo1 CQlifüado. . .. ·,· ;é.. ... . ,· .... 
lgrejá o triunfo, dos dois maiores foj- ,. .. ., . 
n1igos da; humariidade: o,,na2:ísm~ ·e o ·A RESf-QS'l'.&ss.DOS,,F:JEJs: 
·COnJU-:JÍSl)JÇ>; 

'A,g;fNTENÇõES PA:RTJCIJLARES _ -~A· o):a.<,'âo ~~o p~fª:supóe, ,enti:e ~J 
. .. , , . , . . . _·_· .·. . . . . _._ . _._. _· ... - ,_ f1ç1~,. dwi;,0~1"º"~ qu1u1att·. devetnos.-~:-

;,~~~~}~~~-}eft2ef;~~~~~~~:t~~~~#~i:~~~ · '..~i~~f::t~~~~:~~;~:~ 
}ice; ha . qs ~!-f!dadóLé1e : c~d'1t·'?!ik as-, ,·_1:ia, Ç,<;9n;9.111i1! .d11_ H1yyi'd;enl)Ja\; ,d\']lri"!t., 
·ingtiíet~çõés}<J Cfieff ·<:fa·:lW.ej:1,'? ·lyi- Ue~eJa91 IJ!'us,. 'l\!e IJ).e ,@~fiWll,\>S.ai~~a· 
·te1'll.li11àve-l hisml'!li dos o~stacufos: q:ue . aq_uüu ql!t.. ele de:;eJa anf~nt1m1erít«i-11ós· 
e"I2 encqr,tra: no ctimprimentd de 'sua . <:tiÚcc-dcr: · · :.. .. .. _ · 

-nbb, __ apo,;fofica,' ,f,das~fraq~t":as ~ÍJ; . hon;.,tr~~ ~ua ~~Si(ltl:lllClÍa ~--~~1a·,e 
!>;~1:as que _tan.to o nà.,o.:'n.1:.ª·. °:l!·:e .. .:1J,114;el.l 1asta. __ a~e . él ,co!JSLllllaç_ao- dos. 
n~~ q~e_ :1\ n~<;_ pode ai1viar. as elll;. seculu~;_ as [JVl;Lít\"· 4~, Ulfo~no,_ lllÍQ :Pr~°' 
p1esas qm. não pode c?meçar ou leva . valecerau contia ~Ja· ,g,mn1tiúslhe ·a 
:i_ cabo. todos ~s_ d_eseJos sect/tos, to= _i-lüélú½ê<i~~~.;-~"-iq~~~ ;,,--,P".!i"c,pa!• de
das as causas de trrnte;,a que.ele ocul . p.os.ti,m.~.o:,::S.UJ.i1;_r,anu. l-'oi~til'a,<1,·quu _a 

'' JUSTlt1 PARA TODOS" 

Entretanto, neste como em .. qualquer outro assun~o, 
a .. Sa'nta Igreja nãc, deseja confusão. Ha _ ,Jugar para todcs. 
os estados .e. idades, é certo. Mas nem para todàs .as 
ldacil:s, nem, para todos os. estâdos com·pete. ó ·mesmo 
11.fgar, Assim. uns são 0 s problenias, as preocupaçõês, ;,s 
rutas do ado:escente, outros os da homem adulto, out'ros · 
os dos meninos. Como poderá ser passivei ministrar 
utilmehte uma _formação a elementos· tão hetérdgênéos, 
em uma mesma_ reunião r 

· Pa!'a ·.ta,ar. à - povos de idlom_as d'.fÚéntes, os Apôs· 
tetos précisàram do milagre de Pêntecosies. Para falar 
com efit:ácia a pessoas de idades e ·problemas tãó di
versos; não seria poeclso um milagre mlirto menor, éi:im 
ef~ito; se .se tratasse de i,ma simples retiil ãó, à évód· 
çào dos télT)as c:àpazes de trázer proveito às al_nias ea16 .. 
l.cas de qualquer idaaé ôu situaçãó podérlam ser tra• 
tados ,Ui:ilménte diafrte de todos. Mas formar é êôi!,a 
muito màis aÍta e COmpléxa do que fazer Ull'la Oll outra 
réuh1ão. Formar é unir a álina à Igreja Catõl:ca, retifi; 
caiido, sanando, elevanélo tudo quanto n·e1a poíosa haver·· 
de· désvladô, enfermiço; baixo. Pâra isto, ê precito -qué cs 
~roblemas j:ieculiàres á càda alma sejam considerado_s de 
modo' co'ncrétô e itllnucíoso. Em uma reunião de almas 
afins pelos· problemas; deveres e prêocupnções que têrn, 
está taréfá é possf\Íel, se completada p~la d.réção esjj], 
ritu~I. Ma11 como pretêhder rêàllza 01a e_m um aml:.iiente 
lieterógênéo, em ~Ue lnevitavélii~éhte uiná parte · bocé' 
jará sêmpre qué o assunto se ajustar de modo estrito, 
partlci.l1ar,. a,rêto, âos prô_blemas pec1.i11ar'es à outra 
parte? 

Coniprê'éndé-se, . depóis de .tudo _ isto, que . équ1va1e 
ém urriã · v:~orosa a~irm~'çâó dó· ·mu,to:_ que ::a Auforidade 
liclesii.'\stica~ espera e ~eseja (lQs· Congregaelos Marian~s, 
qué ·.s. · Excizi. P.evmá. afirrrté que '"é com Imenso 
pr'iüicr qué vf, e'm sliàs v.'sitas pá'dt9·ra_is_ pél_os subúrb·ios, 
p_ólail paróquia§ pobre). da metrópole,_ sêmpre' o Con·_ 
grc·Qáéfo Mà:ítã:tiô scil(c"itp'; atívo·~ d:·nam,co·, -re'.Z; 1 1nen~·e ·· 
em#é11Haêlo é1n ajudái' ém tudo, ao Vigárló nas cerhi1Ô· 
ifas éiâ Paróquia. s. i?.><cí~. àpfáuc:le e mais qoe is~o suge. 
re que se fuhclém' novas Congregáçõés n'aqúé'as pa,:ó, 

RenUrma~a! em Sãu· uom1ngos 
.a ;pe·rsonal!dade juridica · -

da J(Jrnta 

, :P.W[J!'\g;.ti;ao, d.i. Lgre~~:e a u·rad:J"a.Çâo, de· 
.sµa U,lli.u:,ucw . .,m: _ Ludôs ()S h0Ji1e).;Íi; . E; 
;;úeriit(liítô, g.ra<;ái. cnãis .â_bw,dán~s ·~-
/tay <:~~1cêt,Udà,;. :pÍu·à a• réa1izã1,âo da 
obra.tàv t~gUJhca~_.,se,_fosse111 .ela.."< pi:-

: dJdas,_<:001 :n1?,lis: i.i~ist,E:~ª e po( ~içr 
111:miero de 111ti,rce,ssoreli. ü -ato ÁC: de.
p,end~nçia,. cle. subn)is,sào,; d~.- cQnilan
. ~a. ,iu.é í.r~ c:úó.,;1go li ,oi.·açáÓ."é _Üina O. lÍY aniv,rsÍrio cía' lnd•pendetrci'a da Pôiônia é c~n1e• 

~r.ado ·no 'Manhal1an Center na Cidade de tlova .York 
qu:ás tjÍ.!e. ainda_ não as teem'''. __ _ ____ . 

. NOVA YORK, -Dezembro (KÀP) -
·Qúa.trQ míl _ .,es$oà.s, 'rel)resentando as or
g~n!zaçõe_§ pOlOl!O·ÍÍ.Ífü~I'iêa'nà., reUnl
ni.m-se no M-.inhatt.an 0e'nter, na ·: el
dàde de Nova York. p;,.ra comemorarem 
plll'llicàtrrente ô. ·_ x~\i - ;Anlvêi:~·i<_? .da 
rêstaúração da. tiié'lepêhdi)!lc!l. da. ?olo
n'ia·. Ehíre 'l. ·díi;t.intit á.sstat~nciá, <lue 
contáva cé>!ll à_ (Jrêsençe., de varias_ tun
ciariai'lo.s clv!.s t ,cio Estii.âo, "íu;sifu ·éon'io . 
proemün\ntés chéie~ 01vicioo, encontra-

' vam-u és' Ség\\'.Uli:es eritidades ele alto 
dé$taque: senador O. l3re,vster; Gover
nador Civil da. çiuaele de Nova Yortt, 
F', li. Lá Gú~dia..; â. i-'épi·~ntã.riie 
Jês.sie Sumhér; o antigo . ém.babíadoi: 

. c'a.'ídas no campo de batà.lha. vitirnas da 
ati'éssã'.il ·arefoii .. lláo 'nforreran, êin _vão. 
o . satigüi, dos mirt-~frii:: . é à semer.'te do 
resgate dos. uomens livre.. em· - todo o 
mundo~ Ç"inco m1Juõe, de cidadãos àme
i-léan<li, de. 'i.,sé.,naeó'c1a 110t011tisa po- · 
áefo coll""r tónfian'Í:e111en te · com a. 
s1tripa.tfa. e O i).()01µ do~ S' w; CJ11ciÔa• 
dãoo para. !L. t"es,aura.~ão d~ tk publica 
ài. Poionia. A Polót,ia tem pt'lbrkladc rios 
seus ólreitos de sbr constctcràctâ perani.e 
u tribunal. do mubctó. i\ · l'olonia de
nionstrou uma to, La!e..a · sublim.,· ao· Jul,ar 
~la sua tit.>erilll,a~... ganhou a ·gratidão 
º· à àdmfra.çãd dos po\<0$ que !)l't>zain 11, 

Ubêrctàclé e a .lusH~à enl tod·. o inundá". 
. O serir.:ôr Bri'wster cpncluiu b seu 

.dlscursó ét>ijt es~â,; eloquentes pa\avrâs: 
"A Poiohla viverá: porque jJo1 nela houve. 
é ha tantós li\>inens prontos a. ilal'em 

â1 prêcisamente por istó; que ·o Sr, Arcebispo do Rio 
de Jal1éiro dá a Íle1.1s marianos Uma palavra de ordem. 
formal: inst1'uir -Cohgrégaçõés para os varios est_adós . 

São' e'sses cs vo'ttj"s ê:tp·resscs pelo Sumo Pon'.ifice 
Pió Xlj na Carta "Co'm Particular Comptacenc:a'', dil'i
ijlda ito éilr;lêi!I Dom Sebastião Leme sôbre o_ assunto. 
Esses devem ser, pcid, tamtieiii és votós de t<idos os léi· 
tdrés ·do LE.GÍONARlO, que devem rezar ardentemente 
riette sentid?, 

. E uma observaçi\o ,final; O estilo é o homem, diz.se. 
Procurem nossos le torés esse dfsc·urso, que. llç,je_ publi
canio:i~ ianfos /)rinc,p-ios d1: ouro est~o contidos _cm uma 
;1locllçiíó rápida, pequen·a,·.sem.urri só floreio inúlil; de 
vã oi'a!ôri"a. t berr Uma imag«iin. da alm_a do novo Arce
bispo do Rio, desejoso antes de tudo e acima de tudo. de 
resu_ltados -, práticos, de et1uiloia:r verdades sub'stano osas, 
dt dar dirétrizes precisàs, porque é ni-sso que se pode, 
essencialmente, conseguir em ma_tér,a de aposto-lado at 
maicir glória de. Deus. 

............... .:..a ...... --.--------------------------.. 

Hugil d-!bsori; o dlstlhi-b __ Jornall.stá 
George S. SolroÍsky, Oi! dLs.:ut:IOs pfoÍe• 
ri~oo trii,ta.ràin _ aos mâ~ lliítlôrrai:ités tõ
plços polltlcdd. dà atualidade é doo 'a.11° 
cêréeil dó mundo füturõ dét10ill ,·Ili\ gúers 
râ.. e:ntre os nUU!efosõs ~ eioqüeníes d!Íl
c\íi's'ot; ·ó clã. _ représehtanté J~ie sUmdêt · 
foi aeólbÍdo com grâ.rlàê eritilslàs.ino, li 

. as suâs. vklas';. . . 

1 c···os 
à. sua éÍêfêsà êláà ·iiasês ~&à!Íl da pólitlca 
iri.Í::értí.ã.clónti toí àpiaífillcl,â, p& toda a 
aisistêÍiêla. Í;>. it · Ui; útiâtíifa · tlécl,&t'du 
q~ uma nóva _ repartiçâb ciit Polôn)á .. 
1;!iõ sériã .ooleradà; tiãô 80 pôrij\íí.; â. Pó- . 
lill.11.ii, têfü mullls:,lmos ., á.trtigi;s êm tódó 
o fuunctó; mas _ tânií:iéfu . ix>fquê _ tihlc~~ 
111ente _ ÍJO•· melo _ cté ·uma dê~sà sêni 
i:cimprori11ssos deis .. dlre1w; da:,,1>01onla é 
que !ie pode obter pà~ na Europa,,_ O 
orador: pririélpáJ foi_ o• se_!l8.do1 Ralph 
O .. Brewster, d_o Estado de Mitine, o qual 
disse que o mundo e.itavà se compén_t
trando gradualménté dê: que . a Pólonla 
é e, ':pe1fra. &ngulàt lia, <ttirpp.i , e :q Ull' Ó . 
perigo da Polonia ~,a; !)(!rtantó, o . pe
rigo do nu.nilo Inteiro. A seguir publi-
camos parte de seú. dlsetirso: . 
·., •• Sê nil.<> tivesse sido a hérblca defcia 
'da '?oionia, a "'rança té_rlá · caldo como 

Ôêorgê S. :sokolSky, dliitinto jorna.llsLll. 
àmer\cim&, fà·IÓU ll.Cerca da lutá pela 
llbéràade de rodas às nações e de . todos 
(IS homens. 

:í-tugh Gibsoíi, antigo éi1íbaixadór cios 
E6tados ci111t1oi; na Polorila, desêi-eveu 
o grandé pr<igres.5ci ôbtldo pela réna.~clda 
Répubika da Polbrii.a. durà.nte ó perlodo 
dé-éÓttidó enir« , as duas guerras mun-

Comprem · exclusívàmente sua:s ióias e seus presentes na C'onhecida 
J o A L ,H A R I A. 

dlã~. 
A . rêprésent•mte · Jcsslé swnner pro- · 

feriu um discurso multo. eloqúent«l- Ela 
expressou0se cio seguinte modo: "Tei1100 
rázões para ,-··êr que a conferencia de 
Moscou não dâ · uma· ga;·antia _ suflciiinte 
de ~.gura.n~a a todas a.s na.ções cia ,Euº 
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ropa. A dàtilluÍl!, do aéo_rdô de Moscou dos não p1::>tege1r: à ihdependêneía dos 
gue dá :tfreitv à oc!lpação de um paíz pai:;es europeus agoi·à. quàúdo· têm 1,a 
11:.emdo é a. aiusão cie goyerna.0 10 at1! Europa. uma g1ar.de força de combate 
que se reâlize ilm plebiscito. riã_o é nacia. e . dlspõerii de ·énorines quantidades de 
mais .do que .transterll' a Europa . de â.rinarilimtio , e a.b!'tstectmentos trazidos 
Hitler à. Sta.lln. porque a Russia será a do ·ars,,miJ das déínocracfas, sem. os 
pr'r.nefra o.içãÔ a chegár a Ínu!.tos PaÍzes qÜa.is Stalin não pt>d,i obter o cÕnti'o• 
e usàrá as eleições pára obter col}tróJe, !é · dá Europa, éiue proteção _ potle _ ha• . 
da mesma u,anetra ciue Hltler cóntrólou ... vêr, ,citiané!o. efü já tiver olitlllo. ~~te con- .. 
a 't>olonlá Oriental. Átuallnente.· ÓS eu- . ~roiê e, 'Jtiaiició já huúvc( '. ne:ce)>Sl(\ade . 

Não se _ discute hô Vaticano 
propostªs ·de'. paz _ 

. ' . ( ., . 

· Um despa.chd piltillcadó récenttmen-
te . nôs ·i!:si;ácius · Unidos. -'i:iiz CjUé uma 
nova. onda.· dé' -ihflirhiiit;ões· sdbie a páz 
se ha: via espaihaCÍó;" depois de rumores 
s66t·ê· o· pi·ópíÜàcb átmLsÚcló .. · 

Or.agõts pela paz na Eslov,aquia 
A Íiier:u.-quia Catolica da í~siova

·quia orilenou - qhé St, celebrásse1,n 
l\liRsa,s pela Paz em todas as igrejas 
~l~;.tle_ (i' até 8 de, !)ezl'ml-..·?, .seguu~o 
mfm·me.,- · 1·ecclndos, por- rntermecno 
de Noticias Catolicas. 

~ :Prime!J'a vitima dt; ~iUer\ e ia, Bata.~ 
lha da tnglaterra .ta.lvez tivesse toma.do 
üm cúrsó d!Íérenre. Pórlàiitó. á. Pôiônia, 
com todo o' seu saérÜ!clô tez . ó . ribssfvel 
para qúê o inúndô . tlv~~ a vâiítàgêm .. · 
de· ter mais nvVC' mezes para sé füÔbl• 
itzar. nufilà . oêáhlãô êm . étbê t&i~ 8,$ 
horas éfam flréêlósãs. páfa f. éiétesa da 
civi11za.çâó. nó1s mlilioos _· ae poiôné~s 

ropeur. temém 11\aís. a Stalin. do: 'que a. dê QIJ(râ gllefra bai-a àrhibatar-llie' es
Hitler: p0rijtie este úitímô iá éstã ton- . · se CÕhtrÓlél" Se Stalfo tófaá:sse. 'piisse ': 
dérlacio . à, ·sér dlirfôtàdo pelas ró'l-'çai; da Poloqia. uma. pais de. C!"1Mii 'nfü!'iões ' 

· árrébatadôras do$ a.'Jlàdos .. eiriqtiilfiiô QUé - füf hii!>itá.nfes~'qtia:il tãb grarid(d:fri po- : 
Stallri pócíeril. govêÍ-nâr a· Eúrôpa· cóh1à ! pulaçãó cóm6 á F'rânçà, élc seÍ'la e" dó- ' 

'_~gmÍdo ·a ,ne~a . tont~. rora1n apre
sentá.das jjropdstás i:ie paz, !)<lia Alema
Qi1a Junto a Santa ,Sé. Alnt"la segil11do 
a me6ma to•,te, o emballlàdo1· von Í'a
pcn nav_ia .v.il:1iã.do o I V~tfcaüo. __ Outrá 

. A' -prhne'frii ·i!étimonia sé . c,eleln'bU 
· liü é;1iforJfil cfr 'Br1;1tisi3viu;· r.cim' ú1p 
_,g-ratide. 'ni11tw/'(). d.e. -t'Í~is, ,fíyaiid"d ds 
·_ ttàves_ do .. t.empl_c, êoniplefninei)lf re-

·' 

Encaclernn,ção dé -luxo? 
Oficifia~ · grftflêas · drl 
LEG tON ARIQ S:, A. 

· Ruà · dó ,_ SênliôiÍf,!ó~ . iüil 

multo i:Jéni íbe ér~h-,ü é àgradáf. e com tio dâ. Ê:utopn, pôrqui'l li, . EÔóiohfa é a . 
úíiii. aútciflàii~ê gâtaritlda /)êlá orgàril- chave dil,,,'.Eúropa. () povo amtricaíio 
?1i.iiã6d:ás "8:~rfég ifoiêlas Ós itstadb. tini- : dêv'é lnsu;fü ·qui, sê fà:çá. algiüna coisa 
cUi ciéve1n tomar méâíc'!as para ~ue éste agórà, :i.n~ que seja ta1:ce, .pará. que 

t êÍ:ro sejil: córr!gÍdo . na suá' ix>iltlca /is. desàpàfeçaiii tafa ~mores'". . As . inen• 
tràniiêlra. êrrB que 1hes oodê custar mi- s,.géns de ,-e1:c1ta.,~ c1oj:oreriui~or, do , 
1hôé8 àê ctólátés . .Âlgúmàs ~ssoâs são Estaci<>', _de . Nàvai Yórk, .e ili.J .''s~nador 
dê Õplniãô que. a éôriféfericlii dê Í)íÔs~u M~á.de)Ôràin Uéla.s êm 1fü6iléo, "êonéluln• 

... foi Umll, repetlçãc c'ié Mün!ch, ou pior do e:;te ·ultimo com à frase'i .. A fôrça .· 
âifüÍá;' p,orqúe' . â c'lêsêi.ilpâ.. d-ê -Münich dê _ ufuâ . Pó!ol;iâ'.'. livtê.' 'eiífttí'llluirã ííara : 
'fot ·ciiià ·ás denió~i:àtnv": nã.ó estavam á. segi.trí1.rii;a; 0 pfoM'€&<:ô e oro~périi;l~de 

. Iirepàra.dás pâfa, â · gtiafoi; ::ie os â1ia~ d~ tocio o 'mijndo .. ': ' 

noticia diZia que ''um a!to, iunclotui.rio 
d.o R.eici1.•i provavéimép,e von J:>apên, 
túl.via v1s1tii.a~ o \ràtlc~nO. · :· ' ' ·... .._, ..... ·. ·:·' ;<., : 

Dissipando -duvidas e -'mil,,.:; 11ntendl11os, 
um comunicado da. cldadi! · do Vatlca
tiô ·dedúa.: '':quê t'iãô !lê témi áq\.ii, con
firmação das · notlólás circuiadàs no: es
tra.11getro, sobre s:il.)ó.sta.s .. co11versaçôell 
do paz no Vaticano. , .. _. 
,·c1>n.s),1i,ra-se senLtunaa.úi.1!11~·- a. n~ 

····t'folã .. , ·.. c.,c. ., 

tilPt,is)i o};rig11 iicfo. "mni~ÍssÍmÔ~ . a 'per
.iriuQerer fot'a. O informe fiz afo· 
da q11e st,mclh'nnte multidão _·dava o 

, c:tl'aLet, ·de. uma 1\ianifcstâc;ão pela 

~~K e PHVPÀUAH O 

"LElilONARIO''' 
~-DEVER DE rooos 
Q,S''o AI O L.1 OCJ ti 

. . ----~ ., .. 
· A A,_g-e1wia notii·ioi-a,,·,c,.a,lôli<-a- in

fo_1 .. 1na• rle Si\n l'>miit11id; que a,;:. Ca
ma ra~·, f,pg-is!itcin~ <hqm>la repübli 
l':t c~n1 l'al ap1•1ff1trani' um ,1.;c1,~t-o 
que· r(•nfi1:nú1 a f>Ú$nnAlidnffe iUri0 

r]'icsa da l,:,;l'P.Ja CatolÍ<'a. 
O novo rlec,rc•tn ~f> n•[lorfa à lei 

p1·omnhw<la Prn l!l:31, "cJUP rPCO!th~
eeu a pPt·sorialirhde i11rirl·i,·Íi ,la lg1·e· 
.ia Cntolira A.r,i,~f.olica. Ro111anll e 
qu11 a.fi1'm:n·a" · à valid"arle. cios atos 
it11•iclfoo,; rnMisad-0s pela lgtPja.". 

1 !rclara depni,: 
"Hei<onher·c--iP "<!omrj hcns· <l8 I,r1'~· 

jí1 Catolic•á Aro"to!i,;a H<lnilllJa' na 
[{~puhlic·a torlos aquelé~ que, po.r 
,Joaçâr); :. c,ompni. permuta 'presçrii;ão 
aqujsÍ1i-va nQs. (}asÓs pre~_Í,;(os _ pe·_ 
las leis. ei vis. 011 PM qualrJ11rr on(l·,, 
meio de aquisi,;iío rsf.alH,JccHlo !)elas 
lei;; c_ivís énrrarnm em s,-.u patámon10 
depois df> 20 do abl'rl ele· Hl31". 

A t·eferida lei foi promutgada pe· 
lo presidcute H.afacl- Leoüidas Tru• 
jillo. 

Ação dos. sacerdotes catolicos 
-_ nos campos de con~entração 

Ç):S Sac;er:dot<'t catolícos prisioneiros 
llQS · éa.tipos de 'conceni.raçã·o nazú:tas 
esi'áO" 1'ca!iz."tldo mn · noore·trábalhc,· em 

' fà vclí- de seu& compatlh.,irC:S ·de pnsã:o 
:_·. 

1·diz um -· ,10ta vel dóemhento · rei:enie-
. mente ; contrabandeado. eia Poton1a· e 

publicado . n r.tina ·das . ultimas edições ·de 
·,• guroiià Livre'~. 'Nesses ca.rnpog .. onae 
:i. · msdia de vida· ..:e um prlsfon'etra. varta 
entr;, tres ·mman!lll -e =três '-mese.s, ctm
fór1m, -sua. reslstenéla, ftstca.: .'oi, . ·t'a.dre:3 

· ''sâo '.·'uma: gra.ride fonw· · de "c:onfór
. tõ .é' iüspll'ação; i>o1 is.sei ~ão particu1ar
me11t..: odiados:,,,elos carrwicos. nazistas, 
que·- os obrigam às . pio1'éS· ta.refá.s-; -Eles 
óUvem -as· conf!S:Sóés . t•os. '-prbioneiros, 
·a.-drlií'rllSti:anv i.. Sànta ·. ·cdm.unhâo,: .. m~ 
sãó proil "dos de (eza.i e ,nWil'fd,!..SUTPie· 
endiolos. tecebt-m tuna.rJ« punição. _ Os 

Y'riãZis1"/is El-hsiiilí.\,atii·"' tenta,;Jos•, :OOm a 
pcrs1)1Jéti'v1i. .. ·aé ,;, ílbii"rdâê!é ~ t-enunota.s

. ~em.'.à r~UgtãQ. ,,mas . não,. '.tl.Vetl'.lll. exito 
'"'." · diz o docu1úento. Os . ria:zlst~ · tudo 
têm feito . para usar" os prlslor.eiros ca
_toUéós ,1(!;uticlo '..o~ ~ms _da: .gµ'~rra' !J?lltt-· 

.·_, ?it~ . que -. Í.16nÍ:tl .· o .. · .aeic~ ' utiliza ; . os 
éaltl~s ··de ecit centràçii.o com&-· nie10 · de 
destnj~- a, !é ,·at<>l_!ca.. é \llar&mente !Íl
dicadr, no· iói nnento em ,i,preçc por ·um 

. 1 unlco ritt-0 ~ nó celebre" :Cami¼ de con-
cen f,:•açllo ·de Dachâu; ·1.t!OO oàclre~ .. l)O

. ·1ônéseii-: '\, forani-.màs.saf'•ildOG' "'· o nu
riléro auni,mta' -sefüo1·i-. 

lwtu1:nage11l a que . Ueus. t~ni .·. dfr.eüo; 
q.ue,:uw apl'<\l' e que ~~ p.\compem;a 
necessar1a1néute. _E· .. nésfa . ci'en~ .qúe. 
s~ . apoia ó: Papa, pal'a: ,nos : pedir. 
que _oremob pol .,;u~ 1utér1çoes.· Sabe 
ele muítobem gui; O socorro d1viílo 
lhe é assegttraâo pai·a governái. à lgJ·é~ 
ia; nia:;, sabi; taro bem que'_ este_ sócor1·0 
~erá -mais poderosç, se fof pedido com 

_· niàís unÍâo e fe1·vo1. A prece,.pê!o'.·Sq
berano Pontífice S!Jpôe ·ainda lllll_ gran• 
de apego à. Igreja; · ap1 verdadeiro. ze.;, 

, _to pela gloria' de Deus; é ·salvação. da~ 
afmas; ·em suma: uma ·caridadé since;. 
,:à; esclai·etida.' . · · · ,. 

Não siio; corri ·efeito; ós interetsea 
. p~O'dÍS do Pa:pÍi ' que riós "témós so_; 

bretudo em 'vista; nosso a'mor aõ Pon
tifice atinge, em itla pessoa, o>Vigario 
de Jésus Cristo; o Chefe vislvel da 
Igreja. Para· éle. com :ele. pedimos·'t1ue 
a· ob1·a_ da Redenção. começada pnr··Je
sus-Crísto, prossiga em nossos· temp~. · 
Para isto <feSejamos ·que o -P;ipa seja· li• 
Vl.'É!.et que sua ação seja-poderosa. 'Si?n• 
timos.que o esplendor da hrre:ia depen:.-, 
de ém grande parte· da pessoa de seu 
Chefe. - E' por isto que desejamm; que 
este seja esclarecido forte. respeitade, 
obedecido de .todos; "que .o Senfior o 
conserve. e vivifique,: que o torne feln 
sobre a terra e que ele escape aos ._éµ]. 
bustes de seus inimigos.'~ . . . , · . 

Orando · pelo Papa: permaneeetl"\CIS 
fieis a. uma. tradição muito antiga, Pou
cos ai,os após a aiicen~o" dq. Senhor, 
Pedro fol. detido .e-. lançàdQ_ .. nio, prisão 
em Jemsálém. '.'Enquanto Pedro,est.a
va assim guar-dado na prisãÓ. dizem ·os 

'A,,tos .dos. A.postólos,. a lgrejâ. não ces
sãva de dirigir pnr· elé precei: .à.Deus.'' 
Estas orações . foram .ouvidas.. .. Na noite 

.precedente ao diÍi em que Pedro dti• 
via conipar,ecer" díante de ·aeródés: ·um 
anío apaÍ-e.ceÚ,-ibê .r,,z'ca!r ª~- cadeias 
de ~Uâ$ ínãos: ,,_í:,riü ~s PC>Í't~~-:ç1ª p;i
s/ío:, ron.dt1ziu-o à .rua . e-, desapareceu. 

_ Então. tôr_nado. a si; Pedro .. <füí(iiú
·se pârâ· a casa·de Maria. i,í mãe dê João, 

.. çp!iqomii:iad},· ~a,i;,os: .· of,:de ufuií _. nÚ• 
. ftiern]la 'ISSémhleia esravá .êm orâçã·o • 

. Vendo~o. f~ràm tr:imad~s d~. est1Jpor, 
Mas Pedro; fazendo-lhe~ uro· sinal com 
as miios. lhes,contou ~omo o Senh'or-o 
hnvia .1.ir,ido da _prisão .ll: acresceptom 

. "Irl_e levar . esu:, _nova a Tiago. e aos 
h-mão~"; Em" ~efl:ilÍda ~ain e se foi p·a· 
ra ,utro lugar." (Act. XII) _. 

. ' Péd,:,:,. na ii:rlsão·.·subitaménte liÍ:ierla
do. pó'r hm ârifo énqu~nto' todo,,; os_· ir

' mãos· êiitàvà'rri" em "oração. é 8- únàgem 
dó ·Pap!i. 'prilifonelrô. de $UM 'eternas 
preocuµaçÕE's r>elo qual· nãci 'devemos 
j:imau, cesskr · de" pedir ·ós ·soco1't'os . do 
céu, nas ani:iustiris e trihufações qtje o 

'-a<:abrunham. ffií)~J'nenté-nest,i hora" tris .. 
tiÍ;sima QUt" val vivl"ndo• o· riÚn'ldO' e . .1 
lgréja, ·noi~~ Mii,.: · ' · ·, · 
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A CONSAGRAÇAO DA ~RANÇA 

Pe. Valentim A. de Maria C. M. F. 
Foi deveras comovedom a cerimonia 

-da..· consag1·açr.o oficial da Françi> ao 
:Imaculado Coração de Ma.ria, realiza
da. a. 13 de dezembro de 1914, no quar· 
to mês da tremenda conflagração euro
péia, 

Essa. dia, 13 de de:rembro de 1914, fi. 
<!OU gravado a _letras de ouro na histo• 
:ria da glorio.sa. patrla de Clodoveu e 
Joana d'Arc. 

· A .partir dessa venturosa data, o. "Rei· 
;no de Marb.'' ficava sagrado em "Rei• 
na do Imaculad., Coração de Maria·•. 

Nesse dia ralava para a França a auro
za de um. novo, dia que· surgia. 

O fato (\a consagração oficial' e so
lene vinha assinalar o ponto de parti
da. a uma . novi. era. de reparação de 
,quarenta anos . de lm1-,iedade, de perse
;guições e de crimel,, perpetrados contra 
Deus, contra. a. Igreja e contra a· so
celedade. 

Marla salvou a França nos tempos 
<lo reinado de Lui:t XIII, e em 1871. 

Com a nova consagraçã<J ,brilhava 
tambem no céu toldado da nova Fran• 
,,;a, convulsionada pela ~remenda con
:flagração européia, uma. no,.. estrela 
<le esperança. e salvação. França, "Rel
no de Ma.ria. não podia. i>erecer. 

De.l;de os tempos de Luiz XIII,era de fa. 
-to reino e patrL •• onlo de Maria, por 
.ato . oficial e solene de consagração, 
:realizado pelo proprio monarca.. 

Com efeito, tend(, esse piedoso rei en
,contrado multa:; dificuldades no come• 
iço· do seu relt·.ado, afim de as debelar 
,com o auxilio do céu, havendo convo
cado o parlament+, os magistrados, os 
munlclpes e o povo, foi prostrar-se 
diante do altar-mór de Notre Dame e 
-ali consagrou a França. a No.sra SenhÓ
:ra e pediu aos Bispos da nação · que 
Jr.anda.ssem repetir a mesma consagra• 
,ção em ooda.s as freguesias pelos repre
;rentantes do Estado, das cidades e das 
~ila.,, e que, [)8.ra memoria deste !ato, 
~tltuissem uma procl.ssão anual no 
dia 15 de ;gosto. 

Nos · reinadcs seguintes, continuou a. 
:renovar-se esta consagração. 

A consa.gra.çáo do povo francês ao 
:Imaculado Corac;ão de ,,1a.r1.a, foi pre
J)arada por Luiz XIll, anunciada dolJ! 
:i;eculos antes por São João Eudes e o 
:Elema.venturado Monfort e vatl~lnada 
:nM aparições da Medalha Milagrosa, 

O DOCUMENTO OFICIAL foi 

rer do ult:úno secuio, betn está a de
monstrar, que sois Vás a.Inda, sua Rai• 
nha e sua Mãe. 

Nossa patrla foi · por Vós . escolbla.a 
para a.parecerdes muit&s vezes e glo
rlflca.r por meio de milhares de prodi
gios, a prerogatlva d.e. vossa Imaculada 
Conceição. 

Nossos corações transbordam de re
conhecimento e de confiança, ao. recor-. 
dar essas m11.nl!esta.ções de vossJ po
der e de vossa bondade. 

Contudo, e apesar de auas falhas e 
de se.us erros,. a. França nunca dPixc.u 
de am11.r-vos, de honrar-vos e lnvocar
vo.,. 

Oh Maria! escut(ll a.s suplica.:; que ho
je vos dirigimos em pró! de nos.s'.l pa.-
tria. · 

Nós vo-:a consagramos de nov,,, en
quanto de nós depende. 

Dignai-vos de protege-la· nas durns 
prováções contra todos os seus inl· 
mlg~ 

Que vosso dlv!I),o Filho reine &'mpre 
convosco. sobre ela e faça. · reinar . em 
nós a justiça e a paz. • 

Oh Coração Imaculado de Marial ln• 
tercedel por nós .com o Coração Sa· 
grado de Jesus! 

Assim seja." 
A recorda~ã. <'e atos tão fundamen

talmente religiosos como este,· da con
sagração da França ao Imacula.cl:> co
ração· de. ~ria, está. tá.o Instintivamen
te aliado à vida na.clonai que. pode i;er
vlr. de lição e exemplo a todos os povos 
éa.tollcos, mormente nestes tempos · de 
vergonhosa. apostasia· em que vlvemoo. 

São passados trlnta anos sobre a da
ta gloriosa. .. da Consagração da França 
ao !macula.to Coração · de Maria. 

A patrla imortal de São LÚ!z··salvou
se na tremenda conflagração de 1914 a 
1918, pela mediação todo poderosa do 
Imaculado Coração de Maria. 

Temos a lmpre&ião .de .Que a historia 
se repete. Passada esta hora .. gra.vlsshna 
de expiação naclona.l,nutrlmos plena es
perança de · que essa grande nação, ho
je venclda. e humilhada, resurglrá. para 
uma nova. . vida de. gloria e . esplendor, · 
continuando a. :ser a nação crl.stianis
shna e a Filha predlletà d,. Igreja. 

Não tardará em amainar a. horrlvel 
tempestade que sobre ela desabou, · e 
dias de paz e de mlserlcordla lhe lu
zirão. Uma. nação devota de Maria não 
pode perecer. 

Grande variedade em R.E.LOGIO s . das . methores mar~•• suissas 

Casa Bento .Loeb 
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A Joalharia preferida pela alta sociedade HA 3 . OERAÇõES 

180.000 OPERARIOS PRESTAM TRIBUTO 
À VIRGEM·_oE·Qc·UAO-ALUPI 

Em recente numero·· de Noticias Ca
tolicas, um ,despacho procedente da 
cidade do Mexico, relata que rto. pri
meiro domingo do mês de Dezembro p. 
fh1do mais de 180.000 operarias cato
licos celebraram naquela cidade em 
outras regiões do país uma homena
gem coletiva a Santa Maria de Guada
lupe i?ebaixo. dos auspicios· do Comité 
Naci<.lial de Operarias ·catolícos· gua-
dàlupanos. A 5.a Peregrinação Nacio
nal do Trabalho, na quaf se orou pela 
harmonia verdadeira da partia e pe
la paz do mundo"; tendo adquirido 
aquela capital carateres apoteotiéos, no 
momento da reunião na Basilica Nacio-
nal de Tepeyác de maís de· cem mil 
operarios da capital e circunvizinhan
çàs, e numerosos peregrinos de povoa
ções distantes. As peregrinações lo
cais nos diversos lugares do páis reu
niram 83.000 operarias. 

O Comité Central enviou a Sua San
tidade o Papa Pio XII a seguinte men
ságem: "Cento e oitenta mil opera
rios ao celebrar hoje a grande Pere
grinação Nacional do Trabalho a Ba
silica da Virgem Santissima de · Gua
dalupe, oferecem ao Vigario de Jesus 
Cristo sua entusiasta e respeitosa ho
menagem, implorando · sua benção 
apóstolica para os operarios america
nos"~ 

zer o percurso a pé desde suas resi
dencias,, muitas delas ·distantes ..•.. " 

'O diario "Novidades", em sua edi
ção, · dominical, informava neste· senti-

. do. o seguinte:· - .'/Nas fontes da, Se
cretaria do· governo· ·soubemos, ·ontem 
que ·esta· dependencia · mantem de pé a 
proibição pata que se realizem atos do 
culto exter.rios. · Portanto, tomaram as 
mediaas éc:ihduzêntes a . exigir respon
_sábllídades no · caso de · que se viQlem 
as. leis respectivas; Alem disso soube
mos taro.bem . que, si a peregrinação é 
ordenada e não implica· n~nhuma, de
so'bediehciá legal, os catolícos terão' "6 
devidas· gàrantidas." . • . · : 

· ··A peregrináção/em pequenos grupos, 
se iniciou .às c:ihco horas da manhã, e 
se prolongou até o ineio dia; sucessiva
mente· desfilaram· delegações operarias. 
de- 25 estados da ~epublíca, e trabalhá
dores. das.· industrias· de tecidos;. f1mdi
ções, de papel, cigarros; de chapeÜ$, de 
construção, de · alimentação, ·e de ou
. tras dí versas. 

· Estandan,ei;, e oferendas- de flores· em 
. elegante profusão, adornaram. ó recin

to.do màgnifico Santuario mexicano, os 
coros operarias de _São Jàcinto e São 
Angelo, c~mo Polifortica Schola · Infan
tiurn e· a Schola · Cantorun:i, participa
ram ·nas Missas Solenes que foram ce
lebradas suéessivamente. A.' impren
sa julgapalida qualquer descrição que 
intente pintar a arti~tic;i maestria com 
<(i.te-. foram·· confecionadas as oferen
das florais; um.a ·litania improvisadá e 
terna _se manifestava nos.letreiros dos 
fervoros_os· operârios: -'- "A vida por 
Nossa Senhora· d.e Guad;ilupé", ºVir
génz4ilia Morena, viemos a implorar 
teu perdão, oraLpor nos", O'Mãe; teus 
filhos em ti confiam pela salvação do · 
Universo.". · .. · · · 

· Ordenações sacerdotais: 
/ 

na. Penha .. 
.Para ·.solenizar .o inicio do Ano-Cin~ 

quentenarlo eia fundação da Vice-Pro• 
vincla . Brasll(:lrá. , da .. ·,congrega.çã<.. do 
ssmo. Redento1·, · reallzóu~se .. dla. 6, às 8. 
horiis. na. Matriz de N OBSll, . Senhora da 
Penh.lt, o ato. da ' ordenaçã,,- sacerdotal 
de sete novoo Mlsslonartos Redentoris
tas. São eles: R •vinos. Padres Arlindo 

Tomaz, .Artur Birk, Erno ~anz, Ibanez 
de Cl\margo, Aúgt.Sto Querublnl, .Alber• 
~o Vieira. e J.oão Brandão-de Couto. 
· O ato de arde.nação, :que ~- rea.112<lu 

peieO ,primeira. . vez naquelá. paroq1.1ia, foi 
oficia.do pelo Exnio. Revmo. Sr. D. José 
C11,f!os Agulrre, Bispo oioéesano de So• 
r9caba. . . . 

Ni 20 horas e m~la dó dia..6 p. p., no 
cl.J;i,3 São ,Gere.Ido, a população penheh
se pr8<Ítol.l' uma. hoÍnenàgen,, aos neo-Sa
C!!rdqtes ~. à. Congregação Redentorista 
em gerá!. Houve uma sessãv solene,, sob 
a presidencla de s. )1:xcià .. o sr. D. José 
Carlos · Agufr1·e, d~:senvolvendo-se, · a 
cargo do .. :" Coro Azul", .. sob a . regencla 
de C<incelçãq .Ferm.z ·e com o concurso 
das soUstas Odete. ·Plzza.ro, .: A:lclna de 
Barros · SOúto e Cellna. Sod1;· o seguinte 
programa: I parte:.'Noite Je!iz - Córo. 
e. 5 ·••ozes; 1) Pnw~orius...: '"Regina coe
i! Jubila" . .....; Coro à; 3 vozes; · 2) · J. Tes• 
caro':..;.. "Quis asc'endet" -. Sol<i'.e· co
ro B 3 vózes;· 3) Faure - "Crucifixo'! 
-· Dueti>: ·e1 coro; 4) cezar Frank , -
"Parils Angellcus". - Solo e coro; . 5) .. . ' . 
P. J:osé Mauriclo - : "Bened1ct1,1&" -
Coro a 3 vozes. 

·II parte - 6) Mozart - "Canção 
d:> N9.tal" ..,... Coro; 'I) Nevin - "RO,fa• 
rt:o" _; Soio; :8) Mod!nhdo Iniperial -
"Roseas Flores" - Coro; 9) Conceição 
~rraz - "Redlnhola." --- Solo e coro; 

· 10) Hékel'Tavares - "Cantiga de· ?i'Os• 
sa Senhora" - Solo e coro;-11)'8gam• 
bá.U :- Valsa ~ Coto.· 

NÓs illtervalos da :exibição do "Coro 
Azul", !ez~se ouvir, espec~ínente' convi
dada, a professora Z.uina' de Carvalho. 

As ~horltas Mar!à de Lourdes e Té· 
rezlnha Arante.< recitàwm versos do 
Pádre lsáàc de. LOri na, e·. SS. F.. 
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CURIA METR0.POtlTANA 
AVISO N.º 23 

Convocação do Reirmo, Clero Secular 
do Arcebispado para os exerclcios 

· - ·espirituais da ano· de· 1944· · 

De ordem do Exmo. e Revmo. l\Ion· 
sen.hor Vigário Capltular e em obe
diência ao tanon 12.5; do c. D. e., 
venho cqnvldar ao Revmo. Clero Se
cular dá Arquidiocese' para, os .San
tos Exercfclos Espirituais que serão 
reállzados, ·com a graça de ... Deus, dos 
dias 10 a 15 .e. de 17 a 2t de janeiro, 
conforme as nomlnatas 'das duas tur
·mas · abaixo d!scrlmt!iadas: 

A primeira turma entrará em R_etl· 
ro 'no dia 10 de janeiro. e 'sairá no 
dia 15; à segunda, nó-dia 17 de ja
neiro e sairá no dia 22. 

· Os Revmos. Sacerdotes,, no · dia de 
entrii'da para o retiro, deverão estar 
pi-esentes no Semlná.rlo Central tJO 

Jpiranga, à. Av. Nazaré,. 993, ás 18 
bÓras. · 

·cada Sacerdote fará o obséquio de 
tr.azer consigo alem dá roupa de ca
ma,· sobrepellz e estola para a Pro
fissão de fé e · para · a Santa Comu
nhao. 

No último dia (sábado), das 5,30 
às; 6;::0 horas: Missas· celebradas pe 
·10s Reyfoos; Sacerdotes, ÀS 6,30 ho, 
ras Meditação de, encerramento ,e, 
e·m seguida Missa de a.ção de graças, 
éoni. · assistência · de todo!! os padrus 
da turma de · retiro. Exposição do 
SantisslmÓ; "Te Deum" e·; Benção. 

Às 8,30 horas: Café e depois, sal-
da. 'geral. . . . 

· Pregará para ambas as .turmas o 
Revmo; Padre José Dan ti, . s. J •. 

PRIMEIRA TURMA. (10 a 15: 
de. Janeiro) 

Monsenhoru: - N;dolau. Cosentl• 
no :..... João- N. l\Iaufredo Leite;· -
Domingos Magaldi - João da Silva 
Couto :.... José HÍgino de (laml')os ·
Manuel · Meireles , Freire - Francis• 
·c9 Bastos - Jóão Pedro 'Fusinig. 

-Cônegos: - Aguinaldo, José Gon
!;alves - Benedito Marcos de Frei• 
tas - Benedito Pereira dos Santos 
- Jesulno Santilll .....: João Pavésio 
~ Luiz Gonzaga. de Almeida .....;, Mar
celo :Franco - Paulci Florêncio da s .. 

. Camargo - Paulo Rolim · Loureiro ·
Pedro Gomes :.... Venerando Nalini, 

Padr,es: · - Aldo da M.ad}ce ~ A,n
gelo Q!oielll - Antônio ,Anaéleto,-B, 
de Oliveira. - Ántônlo D'Angelo ·
A,ntõnlo Pepe - Antônio Nerj,JíÍnior 
- Antônio Ráo --: Aquiles Silvestre 
...:, Ariova.Ido. Luiz de Oliveira :...:, Ar
naldo de .. M oráis Arruda ...:. Artur RÍ<:· 
ci - Antônio ·. Trlvino, - · Aurél!o 
Ftalssat - Carlos' Otáviano G!ele ·...:. 

Casimiro ·Tamosiuãs · - Cícero· Rev01 
redo -·Dario de Moura - Ellseu l\lu• 
rari - Franct"sco Freire - Januário 
Sànglrardl - João Batista de Carva: 
lho· --- · João Belt '-'-·João Dettsdedi~ 
de ;\raujo -, Joaquim Cle!llel).te Me, 
deiros ..., Joaquim Martins Castanhei• 
ra-:- José Blbfanó de'Abreu ..;.· jpsé 
Braz de· Carvalho - · José .de Castro 
N erf. -: José Lafaiete Ferreira .b.l• 
vares ..;. Luiz Gonzaga de M·oura ,.... 
Man.uel Salvador dé Carvalho Nev:e~ 
-· Má,ig Beneqlto Cá.lasans "'."" ,Moi• 
ses Miranda - Moacir Rodrigues· ..... 

. Ramon : Ortlz -,-. Vitorino Ganda.r~ 
llilfln!les -'.Valter·. Sêhe:wiora •. · 

. SEGUNDA .TURMA (17 a 22 
· dé Janeiro) 

Monsenhores: .- José . Maria ·D. 
Monteiro - )ôão B. l\fart!ns· Ladeira 
-,- Humberto Manzinl ....:. Joaquim· 
Ribas d'Avila .- Joaquim Manuet 
Gonçalves - José Artur de 'Mol.l,ra. 

Cônegos: - Afonso· Chlaradia -
Antônlc, Ar"jette ....:. Antõ1\fo de Câstro 
Mliyer·0-'Franéiscó Clpullo - Roque 
V!gglano' - 'Sílvio _de Morais Mafoa 
~ l\1iguel' .. :Anderi. _' .. . . 

Padr~s: -:- Aleixo Monteiro Mafrà 
- Anibal Gravin·a -· Antônio _de ,Pá• 
dua.,, Ferraz.:.... Antônio José dos siu. 
tos· - Ant,Onlo Júlio. Tá'vora :.... Aritô
nió Marcial D •. Pequeno - Arnaldo. de 
Souza Pereira. - Ar'.ttir Leite de S_ou~ 
za· -; Benedlto · Cunha -. Braullo .. ·Fi, 
gu~ir~ de Melo,-:-' Ernesto Cangueirq 
-'- · Eduardo , Rebouças -. Heládio 
Correia Laurini - Jaime Garzaro·-1 
João Batista Catnargo - João Kulay. 
- João Llgab1w- João Pheeney d$ 
C ... a Silva - Joa.qttim Antônio Neto, 
- José da .Costa · Stipp - José -do 
Amaral ·Germano - José Doumniar 
- José Thurler - Lino dos Santos 
Brito ....: ·Lúcio _Xavier de Castro -i 
Luiz Alves· de· S. Castro -- Luiz dei 
Faria Cardoso - .Luiz . Gonzaga, Bia~, 
zl' - · Lui_z Gonzl!,ga ··F. Quadra -1 

Luiz Garatdin' .....: Luiz Martlni · -i 
Luiz· Priull ;... Manuel Pereira de ·AI, 
melifa, - Mário Marques e Serra -1 

Miguel· ·Pédroso .-· Paulo· A. Cava, 
lheirÓ Freire ·....: -Pedro Izu -· Pio 
Ragazlnskas·:.... Rubens Azevedo dos 
· Santci!Í ;_ Vicente · de Paulo Davi; · 
dian. · · 

São ·Paulo, 3 de ja_neiro de 1944. 

. (a) _,Cônego Paulo .R~lini. Loureiro, 
Chanceler do Arcebispado. · . 

/ 

AVISO N.º 39 

Anúncio· das Festas M6vels da _Sant;t 
Igreja, no an~r-de 19.44 publicado no BCYlettm Oficial da Ar· 

<1Úidlocese de Paris, no dia 27 de no
\<embro, fef,ta da. Medalha Milagrosa e 

. estava. a.'SSinado pelos seis Emlnentl.ssl• 
. mos Purpurad-,; da França: D. Amette, 
de Paris; D. Luçon de Reim; Dd An• 
·drleu, · de Bordea1 .x; D. Dublllard, de 
Cl;la.mbery; D. devim, de Cabrléres e os 
ode · Montpelier e de Lyon. 

A nobre e heroica nação francesa., 
tão em cheio atingida pelos horrores 
desta. guerra apocalltlca., volta mais uma 
vez suas vistas espe_rançosas para Aque
la. que foi constltulda. por Deus" Pacl• 
fica.dora. do· mundo". 

Em declarações a imprensa, o Presi
dente do Comité Nacional de Opera
rios guadalupanos se referiu as düicul
dades que foi necessario vencer, alem 
da escassez de meios da transportes e 
a organização do desfile, de conformi
dade estricta com as disposições vigen
tes: "Apesar das .versões alarmistas pu
blicadas por alguns periodicos na ves-· 
pera da Peregrinação Nacional do· Tra
balho, . no sentido de que seríamos dis
solvidos por brigadas de choque per
tencentes a organizações anti-cristãs e . 
anti-patrioticas, o entusiasmo dos tra
balhadores,. longe de desanimar-se, foi 
em cons~ante aumento, e assim· po
demos ver como os cem mil peregri
nos desta epica jornada não tiveram 
inconveniente, em sua maioria, em fa-

Ao pregar n~ .primeira das ·Missas o 
Revmo: Pe .. ,\lfonso Câ.ste!lo S. J. e;o. 
cóu as pessoas' com. que nasce a: histà• 
rfa da nàçãó. Ti;ês pessoas aparecem, 
rádiantés, ·sublim~, ao. iniciar-se .este 
drama ,que ·é n9$Sa historia patria . -
foram : suas palav_ras - uma Vir:gem, · 
um Arcebispo,- ·' µm otier_ario; O 
Revmo,:Fe; Eduardo Iglesias-S. J; pro-

JANEIRO 
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Comunico. ao· Revnio. Clero e; fiéis · 
(!Ué no próximo ftía .. 6. de janeiro; Jes, 
ta da· Epifan.la do Senhor,. haverá -na 
ç:àted:,·á.l ._Próyisória, Jgrêja de. Sànta 
:;figênla, :às .10 .· horas; solene·:, l\ilssa 
clint~da. P.elo Eimo. · Monsenhor 'Dr· 
Jô~o Batista· Mlll'Uriá Ladelrá,:'Arce: 
dlago·' do' Cabido · Metropoli(á.no ·. E;sta circular era dirigida. a todo o 

episcopado francês. 
'Apraz-nos dei;tacar da mesma, os 

-~uintes paragrafas: 
· ,: "Dewe o lnl<;io da grande guerra, 
--l'e&Uzam-se-em,todas- as ·Dioceses e Pa· 
-l'oqulaii !iª França preces publ1cas pela 
.paz e a.· vitoria da patrla ... 

~ grand" ó. llJllllero de fieis, civis e 
militares. que in rocam o auxilio divino. 

Pode•se em vt rdade afirmar que a 
França ora. Entretauto, afim de em
prestarmos a essa prece coletiva.. ên
qua,1to de nós dependei. um cara.ter 
mais eficaz e maú, acentuada.mente na
cional, temos pensado. anuindo aos vo• 
tos formulados por toda a parte, que 
;seria. de maxl•na. çonveniencia congre• 
gar em ila aprazf do toda a nação em 

· :rolene roga.tiva. e quel'•nos parecer que 
~ projeto poderia reaJizar-se per 
ocasião da testa proxlma. da Imaculada 
·concelçáo. 

Este dia é particularmente grato aoa 
:fra.nce~. entre outros motivos, por
que no passa-'o seculo, escolhe•1 a San• 
tll;slma Virgem n=a. nação para glo
·rtflcar o privilegie> de sua pureza orl· 
glnal por melo da., aparições e prodiglos 
'da Medalha Milagrosa, de Nossa Se• 
':nhora. das Vitorias e de Nossa senhora 
'de Lourdes". , 

O dia •escolhido para a toCl." nte cerl
. mania foi o 13 de dezembro, terceiro 
domingo do Ad;eu• . dia em que na 
· maioria da,· dioceses celebrava-oo nes

. _-,e·. a.no. a fest.a da Imaculada. 
41 circular ~onvida.va os fieis e éO· 

mungar nesse dia e aconselhava entre 
outros atos, uma procissão em que se 
cantassem as J.dalnhas de Nossa Se• 
nhora. J a. ex;,'lSlção do Sa.nttssimo, na 

. qual seria lido o a.to da ~o.nsagração. 

. Etam, outrossim, aconrelhados os 
fieis a. quê JeJ Jassem m. vlgilta del,se 
dia, em esplrlt-o de penitencia, e ·que 
precedesse 11111a novena· ~e pre= . du
rante a Qual ,·ezar-se-la todos os dias 
o ,roaarlo. que termina Ir com as se
guintes !nvocaç1\es: "Sagrado coração 
de Jesus, i,ende piedade de nós!" 

"Coração Imaculade, de Maria, rogai 
po1 nós!" 

E termlnn.vr pelas seguintes palavras 
o ,luminoso documento ~oi; Purpurados 
franceses: 

"Abrigamos a firme confiança de que 
a , Sant!sslm& Virgem que tantas vezea 
demonstrou para com a França sua ma
terna prote_ção. se dignará. mais uma 
vez, es~t'.tar as suplicas Jerats de nos
sa, amada patria e apressar, pela sua 
valiosa intercessão. a feliz terminação 

. dá ;>avorosa contenda, devolvendo-nos a 
pa.a". 

E à França, após três e.nos de luta 
· pavorosa., salvou-se pelo Coração de Ma

rta; que to! para com a grande nação 
de São Luiz. uco-iris de paz e penhor 
de salvação. 
. Segue a formulr de consagração re

.. ci.tada em todas as Igrejas da França 
no dia 13 de deze1 ·,ro de 1914. Como 

, essa piedosa formula constltue um 
. precioso documento de aJto valor histo
. rico . e patriotlco, apraz-nos consigna-la 
. aqui. 

FORMULA DA CONSAGRAÇAO DO 
. IMACULADO ~ORA('AO DE MARIA 

"Oh Maria. Virgem purlsslma-"e Mãe 
de Deus, ~is-nos pr<JStrados a vossos pés, 

. cem o fim de oferecer-vos nossas m1a1s 
. 3upl!cas e confiar a Vossc Coração noo
. sa querida patrla. 

NOSSOli antepassados denominavam· a 
França o "Reino de Maria.". 

Um dQS ,eus soberanos VO•la con~
grou solenemente: 

O· que Voo fizestes por ela, no dccor• 

Por Isso, fazendo eco. à. voz e aos de• 
sejos do Pontif!ce reinante, Pio :X:II, 
no dia 23 .de .. 1arço, do .ano !indo, to
da a França catollc.:i, genuflexa a.os pés 
dAquela que é a Ra.lnha .do mundo, a 
AuxUladora. dos cristãos e o Refugio 

· do genero humano, segura de enconti:ar 
nela graça ·e· àcúxmo oportuno nas pre
sentes calamidades, .consagrou-se de 
novo ao Imaculado coração de Maria. 

-Todas as Dlocesea, por determinação 
dos Srs. Bispos francesei, após piedo
so ato, . acompal).had~ de pregações, fl• 
caram consagradas, confiadas e entre
gues ao maternal Corl!,Ção de N05Sa 
6enbora. 

Consagrada. de novo ao ln)acula.do 
Coração de Ma1ta, sentirá. os efeitos de 
sua poderosa ·proteção. O Coração de 
Maria, Refugio de pecadores e Auxt
Io dos cristão.s, não será invocado em 
vão. 

Coração Imacula.dé de Marla .~alva! 
a França! 

TOlERANCIA, INTERCONFESSIONALISMO. 

E POLITICA DA MÃO ESTENDIDA 
(eontlnuaçã.o da 1.• pag.) 

rá a liberdade de conctência .. Até ha 
alguns que, referindo-se às mudan• 
ças Introduz.Idas recentemente na !e, 
glslação soviética, deduzem disso que 
o comunismo ·está em. caminho de 
abandonar seu programa - de· .luta 

contra Deus".. 
"Cuidai, Veneravels Irmãos, que os 

fieis não se deixem enganar. O cfo• 
munisn'lo é lntrlnsecamen~e perver
so e NÃO SE PODE ADMITIR EM 
NENHUM CAMPO. A COLABORA· 
ÇÃO COM ELE POR QUEM DESJ~. 
JA SALVAR A CIVILIZAÇÃO CRIS· 
TÃ". . 

· TRANS!GENCIA FARISAICA 

Compare-se .a lntoleranc!a e- a in· 
transigencia do Santo Padre, ao re, 
pudlar a polftica da. mão estendida, 
com a translgencla farisaica que e:e 
denuncia como uma armadilha tér, 
rível preparada contra: os catõllcos 
por. esses totalitários da esquerda. E 

. a. tática dos totalitários . da direita 
não .. foi tambem uo Inicio a mesma 
de transigir farlsalcamente coni os 
católicos, escondendo seus verdade!· 
ros .desígnios? Quem não se lembra 
dos engodas e ar~lflclos usados pelos 
integralista.!! para. atrair os católl· • 
c9s, a um tempo em que o· nazismo 
já começava a tirar· a máscara h!põ· 
crlta de sua translgencla. com a Igre
ja na Alemanha?. Podemos afirmar 
que .depois da malicla e da perversi
dade dos des~nios do totalitarismo, 
ao tentar avassalar a Igreja e escra
vizar a humarj!!dade, o que de pior 
existe em tudo isto é a ingenuidade 
dos católicos, 

"CATOLICOS LIBERAI$.'' E 11 S0, 
CIAl.lSTAS CRISTÃOS" 

Finalmente frlzemos que lembrai~ 
do o exemplo do Padre Lacordalre, e, 
·• Osservatore Romano" não teve o 
intuito de elogiar o :eu "catolicismo 
liberal", êrro reiteradamente conde 
nado pela Igreja, O Santo Pádre · Pio 
LX chegou a classificar · os "cató?I, 
cos-llberals ", partidários do. falso es
pírito de conciliação,. como peo·r(c's 
que os "demônios da Comuna", isto 
é,' os. "católlcosl!b.erals" seriam peo
res que os comunist;ia. 

E assim como catolicismo e liba. 
ralismo se repelem, do mesmo morlo 
o cristianismo não pode aliar-se ao 
socialismo da direita ou da esquerda, 
Condenando os princípios socialistas, 
diz o Santo Padre Pio XI que "estes 
principias são inconcillaveis com· o 
Cristianismo autêntico e fazem com 
que nlnguem Possa ser, ao · mésmo 
tempo, bom. cat6lleo everdadelro o;o, 
clalleta". Enc.' Quadrageslmo Anno). 
Como verdadeiro filho da Igreja uni• 
do à Santa· Sé infallvel, Mons.' Ket
teler, célebre . propugnados do movi
mento operário · católico no século 
passado, e tambem citado pelo "Os· 
servatore", não podia ser um •·sacia• 
lista cristão" a não ser na boca de 
seus detratores, pois não devia lgno• 
rar, em seus labores. em prol do bem 
estar das classes humildes, que· "os 
socialistas, abusando do. próprio Evan 
gelho, para .mais facilmente enganar 
os Incautos, costumam torcer-ihe o 
sentido; porem ha tão grande dlfe· 
rença entre seus perversos . dogmas 
e a purisslma doutrina de Cristo, que 
não poderia ser maior". (Leão- XIII 
na Encfclica Quod Apostoloci Mune. 
ris). Ainda aqui, vemos que os so, 
cialistas preferem a tática do terre-

· 110 comum e da· translgencia hip6cr1• 
ta, pois ·procuram· atrair os católicos 
fazendo crer que "toleram". o pró
prio Evangelho! 

-000-
SIGAMOS OS ENSINOS E ADVER• 

TENCIAS DA IGREJA 
Vivamos intensamente nossa . Fé 

e deixemos de correr · a traz de fal
sas bandeiras, certos de que "não 
edstlriam socialismo e comunismo se 
os governantes não tivessem- .déspre• 
zado os ensinos e as maternais ad
vertenclas da Igreja". (Enc. bivinis 
Redem~torls). E sim vez de fazer
h1os "concessões às doutrinas e 
idéias tantas vezes desaprovadas pe• 
la Igreja~, através de alianças sus
peitas e périgosas, combatamos as 
chagas do mundo moderno·· represen• 
tadas pelo ,liberalismo, pelo· comu• 
nlsmo e pelo nacional-socialismo or
ganizanço as· forças católicas e 'pre• 
gando a Jesus Crucmcado, única sal• 
vação da humanidade, "esca.ndalo 
_para. os. j~deus. § · !~µc~r!! pªr§. Q§ 
gen~_io11". · ·····--·· · 

. nunciau na ·se$tiinte _das cerimonias pa
layr<1,s ~~ alento: 11-nte·o espectaculo que 
na; Bas1hca,: ._e em outros templos .do 
pais, ,!)fer_ecia·m . 011 operarios .· cafolicos, 
r11ferindo-se , a injusta pretel'ISãó de 
certos ... sruJ:?os de lideres opérarios os 
quais depois de átrair aos trabálhado
l'es,. e ·não conteptes com explora:.Jos,: 
aspiravam a :·.8Jil"ebatár~Ihes tambem· a 
fé em Sua-,Máê a .Virgem Santíssima 
de Gúadalupé, os operarios guadalu~ 
pançs, ·amparados· em seu regaço, en
cqntram na. fé a .fonte de sua fortaleza. 
O· Revmo. Sr.", Conego , Dr. Gregorio 
Aqui!ar, Pronotario Apostolico 'exal
tou a Virgem ·de Guadalupe cortio Vi
d~, Esperança . e Doçura. do po;,o me
x1can.o. Q conhecimento ,de Deus e a 
o~servancia da '*1a ·espirituàL .... : ma
n_üestou ,- ·nos, v~m _por inéio de· Ma
n~_; o -operado não é uma maquina, si
nao um ser dotado de inteligencia . e 
de amor; de inteligt:!ncia. para conhe
cer a Déus; de coração para amar e 
deº vq~tàde ;P~ra guarpai; s~a .lei .. Os 
o:peranos· e trabalhadores devem diri
g,: suas, vistas; ao· Tepeyac;· fonte· de 
v_1da e . de ... esperança, para · s·antifi.car 
seu trabalho, para honrar sé'u lar e 
,pára engrandecer a Deus e ·a ,Patrla. 

'Nesta oc~ião, os opera.rios· catollcos 
saci:~ic~r~ gran~~ part~ da,níagnifi
cenc1a que ostentaram as peregrinações 
qe ·. outrps . an.os; . o ; ·senhor . Leonardo 
Martinez;-Presidente do Comiié.Naciió
~al de, O~erarios .. Guadalupanos. fez· 
notar em . declarações. publicas'.· a . 'dis- . 
ci~,H~a e o :Patriotismo dos. ~o.ci~dos. 

. F)cou wpa vez. mais demonstrado -
disse - o ·espírito de' compreensão 'e 
ver.dadeiro patriotismo .· dqs · cato!jcios 
mexicahós, os quais, conscientes -da· si• 
tu~ção tão· :amei~ que atrâ:vessa nosso 
pais, . souberam valorizar a polittca da 
verdadeira: unfdq.de n!lcional; unifjcan
do todos_ o,s. operarios .do país, · apesar 
das·. cç'r'rentes exti::emistas. · · 
. ·. Encérroufse a pêregr,inaçáq com uma 

magnifica procissão :no'"iiiterfor da rna
jesto.sa · llas~íca . com o. Santissimó ·. Sa• 
cramento.' .... · 

. SCÍBNTJFJCAMENTI 1 

· AS $VAI l'EIUDAS · 
l • . 

• Pomada 1ec:cativa Sdo: S.bcuit1ào 
· combate 1elenllfleame111e toda • 

qualquer cdlecçdo . culaneo como 
11elam1, Ferlda1• · em oeral Ulcera-. 
Ch(l<jcu anlioas. Eczemaa. Ery1ipeiCl 
Friehaa. Racha. nos pé1 e n01 selos. 
taplnhaa. Hêmonoldea. Quelmadu• 
fflll. Erui,c:6N. Picadas de mo.quuoe 
• . lneectos Vflllen0101. 

r .·-~---
.• !!!..~~-~ 

mm . . . . 
•• • -.se=. 

s· l O . S. · E V E R l N O· 
~ ·. - . . . . ' •, , . . . . 

' áo .·Evangelho .:o Revmo. fquEigó 
,Pedro <;oiues ca11tará o .. :•'Nóverifis'<· 
a111,1ncliind9_ a;;i · fest~~: mõyefs,. da·. 8am 
t~J~ràjfi 'no id..!)c(jm~r):lo ano, dfi944, 
que;sâo as seg_1,1i,ntes:,· . · :· .. ' · · 

São Severino,- a. quein tlluit~., dev.e 
a, CrJs.taildade,. pois lhe deve .a'Aus• 
trlá·, ê '!{e nacionalidade .. e p:roceden
c'a desccmheclda.,c Interrogado· por 
seus discip.)llos, . negou-sé, à dar in
formações· a esse- respeito.· .Porem,. o 
domínio ,que. possuía do latim, suas 
maneiras aristocráticas, lev.ararn à 
convicção de que o San:to era de fali1i-

. lia. ilustre · e:- na~ural d.e. Roma. ou da 
Afr!cil. latiria. · 
.. É. prOvavei que, tendo visitado OEI 

Sàntos 'L'í;Jgares, ·haja conhecido mais 
d:e 'perto 'a. vida monástica. 
· O ·zelo· aposlóllco · levou São: Seve• 

rino ·às margens dó' Danublo, onda 
as óutrora florescentes colonlas ro• 
manas· se extinguiam, em conse
quência · da · lnV'asão dos ·hunos. Era 
s'eu intento salvar os· restos de Cris
tranlsmo, que ainda_ sobrev1v-1am ás 
terrlveis mjgra,ções. Em 465, vemo• 
lo perto de· Melk-, na cidade de Os· 
terburg. Foi ai _que fixou résidi\ncla, 
fertdo'' por moradia uma choupana, 
te~tarriunba 'de s\Ills heroicas penitên-
cias. . r" • . 

. Súa_ alta s~tlda,~~. fez: ?ºm que 

~m .Jé,r~~~lia,., os: .. -fascl~tas 
: J exe.cutam a dez,refens : .. 

-Inocentes ... 
,. O ·, "Oss~,rva:to~ci 'Romano",' s!!

gundo .;. uqti<iia. recebida. por0 inte:r
medio; qa Ni C., denuncia a.execução. 
de , '~ déz. 'pessoas' inocentes'. (,, ocor
da. no tcrritorio setentrional da, Ita
lia, ·oeüp'ado pelÓs al~mães, .em re
pt·esalin pelo ' assassinato do Cel. 
Qoh!ji1 comandante· milhar · de Fio• 
renço. · 

Ainda que deplorasse o as~assi
n~to do coronel Gobbi o· periodico 
urgiu aos nazistas e fasci;;tas: .a sus
pender 'tais atós .. de "tão gr11.nde 
violencia'.~. E' iinpos.sivel ,conter 
uma expansão de .. horror ante estas 
représaliàs ;que· arrébrtaram a· vida 
a: dez pessoa;;;· iµocéntes". . .. 

Dé acordo com· as infôrmàções : a. 
execução foi... ordenada por uqia 
"corte especial'·' pro.vavelmente 
convocada. . pelo governo fascista 
que apoiam os nazistas.- A Agencia 
Teleg-rafi<ia. Suíça da' qual procede. a 
informação,' 0 -dis'sé, que a' "corte" 
qualificou as .... vitiiriiis .. : de·· ''traido
res", mas o ·peri,;idicÓ· sui,ço "Neue 
Zieréher .Zeitung", · ass!!gurou ·~ue · 
os·-dez refens nada tinham a ver, com 
o. assassinato; -disse· qtie o anuncio · 
da morte do'·· coronel Gobbi indi'Ca• 
va · que não ·se haviam descoberto os 
assassinos; e deu ·a entender .. que os 
dez refens haviam sido detidos· an• 
tes do assassinato. 

. Emp_orio, , ·p a d a ri a e , 
·,· Confeitaria Par a n á 
Gfnefo., ellmenfeios. pãea- e bis• 

_ coutos de · todu: u · qualidade& -
Apronta-se· enri,mPndall. para· ca• 
UQ2enlo~ .batb.adoa..;'.'soirées" · et~ · 

A \'1!:.NÍDA URIUAIJt:JKO . . 
· t.UlZ' AN1'0NIO, N.o 1197 

. .· FONE: 7.0553 :; 

todos, inclusive os . prlnclpes pagãos, 
. lhe. tisessem· muito r.espéito .Efo:êo11, 

.. s'i,derass'e'm uni hQmém_de tieús •.. · 
, : Nosso Senhor · concedeu :a seu· fiel 
s~i'VO h dom da profecia. C~rii grande 
ei:átldãd predisse a algumas clda!les 
sua destrulção."Quandó se 'aproxima.. 
vi,.ljl as bordas· dà Atila, S1iyerino. 
pi-.egou penitência aos habitantes de 
A·sturls, pte_dlzendo-ibes." . qual . outro 
Jona_s, o e_xterminfo. Os asturienses, 
porem,· obcecados pelàs paixões · não 
prestaram ouvidos ao Santo, -•~ c.>
briram-no de eséarneo, ~everfno 
abandonou a cidad~ impla e ,dirigiu• 
se a Come.garis. O castigo de : Deus . 
não tardou: os hunos tomaram Astu• 
ris e passaram a· fio .de espada todos 
os ballttantes, Esse. rato causou gran• 
de Impressão, e a fama do Santo 
correu por toda a região. 

Os habitantes de Jl'arlana - hoje 
Viena - mandaram embaixadores âo 

· servo dE' Deus, 'com o pedido de ,11. 
vta-los do flagelo da fome que dizl• 
maV'a a população. São Severino aten-· 
deu 'o apelo; pregando penitência. e 
exortando o povo à prática da carlda-, 
de, afim de que Nossa . Senhora. se 
a·pledasse da cidade •. Foi àttibilldo 
às orações, 'do Santo o ''tato farissimo 
de naquele ano,· pelo fr1o Intenso ··o 
Danµhlo se tér coberto da unia · tão 
resistente camada ,·de• gêlo, il,Ue pe!'• 
mltiu a passagem de pesadas' car
roças, facll!ta11do assim 'o"·abasteei· 
mento dá cidade. Foi assim aliviada 
a tome.· .. 
· Tanto. ·o prlncipe Fara e o povo de 

Viena Instaram que o. varão.de Deus 
resolveu fixar-se na cidade, onue 
fundou um mosteiro,. que velo a .ser 
a casa-mãe· de muitas outras funda
ções.v 

l\kito foram ··os milagres que Deus 
N~sso .Senhor . se dignou . fa11,er por 
meio. de seu fiel servo .. Predisse a 
seus companheiros o ·mómento ile 
stia. morte e profetlsou. a .: exp~lsão 
da Ordem dos. paises do Danúbio 
· São Severino· passou. à.· melhor· vi

da no ano da Redenção de 482·, em 
Vie~a. Seus Irmãos de·-OrdeÍU. trans· 
portáram suas venerandas····relfQulas 
para Nápoles, onde seus restos .. mor. 
ta!s ,repdusam., na Igrej1' dos ·pp · 
Bened.ltlnós. · • 

. ' ' 

· D:a,-6 de J•'ever.eiro,.O<>mlngo ·da:~e, 
tuagesim.a; · 23 da ·,re,ereiro,' .Cil)z.as: 
9 . da· Abril, PásÇJoa; -18 de l\I?-i<>,· .. ':.\s• 
ce~são; ,. 28 de. Maio, . f'eil.teéóstes; 8 
de .Junbo, .Cor'1>ús Chrl~ti' e· 3 ·de :De
z,émljr.o;- Advento.· · . 

De Ordem do Exmo. Mons, Vlgárlej 
Capitular, , 

(a) Cõn,ego Paufo Rolim, i.oureiro1 
Chanceler do Arcebispado. · 

São Paulo; 3 dê janeiro· de 1944. J 
1 ,. 

f. 
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O MtS DE···MARllNOlBILE· 
'· O _Diario Ilustrado da cidade de San

tiago fez éco eni um editorial 'as dispo
sições· da· Autoridade Eclesiastica sobre 
as orações por· intenção de Sua Santi
dade o· Papa· Pio -XII .. · . · 

Du~ante o mês de Maria, que,, naque.; 
le pais -celebFa-se. durante. o· rnês de 
De_z~bro o · Exmo. e ' Revmo. Mons . 
Jose Maria Caro, Arcebispo de Santia-

_go, em .uma exortação a" seus· Sacer
dotes e fieis, pediu . orações especiais 
pelo Soberano. Pontiffce. · . 

:'As ~ores - foram as disposi!;ões 
eptscopalS - que sofrt' a ·humanidade 
quasi por toâa ~ terra; nos pedem, c:om 
a eloquencia de tantas lagtimás. e ~i
nas, de tantas miserlas, que rezemos 
durante o .mês. de ·.'Maria · coín o maior 
fervor possível ,pela paz do "'lundo. Pe
de~o a caridade que deveniÓs aos nos
~os irmãos, agoniadps por tão honivels . 
sofri,rnent,os.: .Pede-o tambem a- mesma 
~atidão . que devemos , aq Sei:ihpr . por , 
llnll .. ter Preservado· etll. · irande oarle 

dessas ~~ái·gas angustias que atormen• 
tam; outras ·nacionálidádes, e O'. p~de 
nosso Santo Pl:ldre, o Papa, com (orça e. 
perseverança." ,. ,, , . · · . 

·º rnario_ qustr~~o .~efere-se esiecjal~ 
mente ao l:íombarde10 da Ciaade do 
Vaticano "as 'bombas da guerra ·,_.._· es,. 
creye - levanmi, " -lestruiçãó a'tÍni lu• 
gar vedado às paixõêi; e distante dos 
odios·e déon'de':desde o inicio da ca
tastrofe; a Branca Se11tinela dà. C!rls• 
t!ni.dade, or~ Cl\l<>tidianamente pr.fo res:. . 
tabeleciinentt:í da cordiálidade d«nia- • 
ções e. pal'a· que a:tuz da.: conciliaçã_o 
penetre lla' alma dos governantes.>Junto 
com o mesm_o· .Prelado elevemof riosso 
espírito em. demanda .dá paz e 'respei-
to pelo. Pai _Comuin/'.. . · 

A _Associação. de .snhoras da .Açãó 
Catohca celebrou por .sua -vez, um tri-c 
duo de preces _especiais ante o' Santis.c 
si;110. Sllcr~ento,. o'raµdo-P.elas inten• 
coes do s .. nto Padr"' · · · .. : • 
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A Ação Católica é 

emin~ntemente re
ligiosa. ao ··:, 't 1 · '-JB .,O l "

· .. a··_.· 1'• ' 

... 

. _.,., ~- - ~ 

A· Aç/io · Çato]iça Brasile~ra· é 
a n,iFcia maxi~n.a do apostolc_1~0 
leigo instituída· por ato coletivo 
dQ Epi~c:,opado, hrasileiro. apro .. 
vado pela Sa,nt<j. Sé. Pio XI 

PRO.BLIM AS~ E -lDEAlS 
'. ~· 

S. fxcia. D. Jaime de Barms Gamara, .ArceWspo do Rio de Janeiro, M I. G · A · L H A · S . • •• 

dirige importante alocução aos . Congregados Malianos , . •• • ' 1" •• • ;.~ 

. A. rt::v.oltq, dQ$ s~11tiç!os, ~9,b, a t.ii:;,i.ii,ia e;!~~ pai.iões, não ex
. plica, só por si, essa agitação tremenda a que s.e temia deàvergar 
ª krr~ª ~ewp~ra (,1.~ $ãq Pirnlo .. Ne111 a fi:aque~a,da v,o.n~~de, 
ç1~f~xmiçi e. flutuan,te, ~ círnsi unk;,i., d.o. dçgst.r~ na 11,lt,;:i. en;i, '"É preciso que as Congregações Marianas representem um , movimento eU1e''. ' '<';11.\C se '1;mp,enhai11 a nat,ureza: e a graça. . . . . .·•. . 

Ei11 recente horr;enagcm . prestada pe
lz Federação das Congregações · Maria
nas. do Rio de Ja11eiro ao Exmo. Revmo. 
Sf. 0, Jahne de Barros. C,amara, GOm a 
presença de su-.s Exclfili. Revwái;. Sr, 
D. l:3en~o Aloi~i Masella., Nunclll Ap(!Sto
lico, . e MonsP.nhor Rosalvo. da Coota Re
g<l, VJ.,garlo Gerá! do Arctjblspado, 
Revmo. · P11dre Lul:;1 R!qu, !,\. J., ProvJn
cial dá Companhia de Jesus é inume
ros. outros sacerdotes, dirigiu o · Arce
bispo do Rio de Janeiro iniportante alo
cução ao.s marianos, .de que damos e,bai-

. presente. E como es~s ora.dores al)or~ 
daram problemas do. momentq, querq 
cham11,r esl)l!cialmente. a. vossa .11t<mç.ã0 
para uns tantos setores. onde. nesta> Ar .. 
qu!dioceso, muito têm o que fa~r os 
congregados marlanoi,. Aqui, cqm P,a
la vras firmes, claras e autorizadas, re·fe~ 
riu-se o p1·elad~ a1·quidloc~no à$ praias 
de banho, aos casinos, aos desmandos 
das mo.das, à .U\lltiforme decactencla .· 
moral . de noosa. soéiedadé, situações cqn-

tra as quais o c:o~;~gaqcf mariano ti
nha· .a obrigação de le.vantar-~. a co
meçar. por eJe proprlo; :o- mariano, pela 
refoFma de seus <JPlitume.s e pelo d~jo 
de agir junto. aos seus, sempre que ne-
cessarlo, · 

As der1·adelms expressões d~ 'n. Jai~ 
m.e de Ba.rros Camara. marcadas d!IQue
ló sinete· de sinceridade que deftne a 
pr1>pria alma do PB.$la<>r- • Arquidioce.5ano, 
fJram, recebidas por uma arande· ova~ãO .• 

O. mail, a fo11te do.. 111~d,, es.tá prinçipalme.1,t~ ·nà inteHgeµcfa 
que, ou deixa ein trevas a vontade, ou só lhe fornece ideias 
falsas; ~ndka~õ~s' erradas., . . · . ~ 

·Qra, yer,. nq .ean\inh,o, · da just.íça~ é 11,ieclitar, é co,nt,~mpl;11;, 
é ponderaF as grandes verdades da fé. 

. .,,_...,,.,..~ 

QU$· cqusa., Ç,Qnwliqdq. é a piedadç \nat esdaredda I A pi·c
dade é hem s.i111ples.: prn.cura a Deus, v.lve de Deus o para Deµs. 
~ael'ite J;leu.m et vlvet ~ima ve:itra (Büs-cae a Deus e viverá 

, xo Ugelro resumJ, transcrito de "A 
Ç1·u:.',: 

Disse que recebia com agrado aquela 
homenagem dos marianos. sem' irmão.t 
em Nossa Senhora. homenagem que ti
nha iara . seu coração slgnificaçãó par
ticular, dé vez que todas as tarefas e 
iniciativas dos con,1;regados marianos no 
Rio de Janeiro eram sempre receblda., 
com carinho e Incentivo da parte de D. 
Sebastião :.eme, seu saudoso anteces
sor. , Como aconteceu corr. D. Leme, 
queria igualmente deixar. · esta vida com 
o leme, queria' tambem estar sempre ao 
lado dos ma.rianos, parcela importante 
dos quadros catol!cos organizados da 
Arquidiocese. 

Falou em seguida a respeito. do ma• 
riapismo. como movimento de elite, 
quando não sociàl. pelo. meno~ de elit.e 
religiosa. É com imenso · pmze.· - di,s. 
se ..,.. que em rninuas vl,itas pastor<11S 
pelos suburblos, pelas P:;i.1·oqulas pobre~ 
d2, metropole, sempre vejo o congrega-. 
do mariano, s01lcito, ativo, dJnaml_co, 
l·ealmente empenhad,o em ajudar em tu
do., ao Vigario nas cerl.monlai· dá Pa
roquia. Aplaudo e mai~ do que isto. 
:,ugiro que se fundem novas congrega
çõe.s naquP.las Paroquias que aind~ r;ião 
a11 têm, e naquelas outras · em que já 
existem. $e lhe.s dê novo incentivo. Mas 
é pre~iso que ,representem elas um mo• 
vimento de alitr::. E que procurem for
mar os seus membl'Oó à luz do !tem 7.o 
do programa. isto é, que o m~mbro da 
congr~ação pos:;\Ja uma solida forma
ção espiritual. uma Intensa atividade 
apostolica. Porque, efetivamente, sem 
aquela formação espirit.tial profünde., não 
haveria apostolado utiJ e benef!co. Se, 
quereis, pois, uma palavra de ordem, 
consoante :, clesejo de. vosso cllretor-ge
:ral, ei-la:. as congregações marian.as, 
precisam reunir eiement.<>s lwmoiseneos: 
nã,o devem t·ealizar icle.nticas sessôes 
para pessoas de idacles e. estados dife
rentes. po.i.s = aul;i, · de. fQrniaçã,o tem 
qµe ser cõnctuzjda divers;m:iente, em se. 
tra,t;incto de vel.~os. de. l:iom_ens cEl.Sad~s 
e de moços, grupps ess~~ a que cori:es
pondem obrlgatorlame,11.t~ d_Í.fereüte~ de
veres de estado. lí:- de conventeilcia que 
os Revmos. Vlgartos diretorei, ctesdobrein, 
quando ppssíir••l a congregação de sua 
Paroquia para atender àqtlela determi
nação, e sé taJ coisa se tornar dlfi'°Ü 
que, 'pelo menos. instalem secções e~pee 
cia.Jizada.~ dentro da congreg9.ção já' exis
tente. Mas Isto. de nada valeria se, 
como ::lisse, não houvtir um criterlo se
guro e rígido, na escol!ul d.os elementos 
que aspiram \ fita de Nossa Senhora. 
E o unico crlterio seguro para a. escolha 
é o merecimP.nt-J do candidato. 

Quero agora tHadecer a todos os orn
cfores que nos saudaram, agradecimcn-· 
to q_ne faço em meu non1e proprio e no 
p.o Exmo. Sr. "fuudo APostolico aqui 

C A T H E D R A P E T ·R 1 
v.o.ssa a,hi1a). 'Ps. 67-36. 

PUARTE 
i,'_ 

1 • A V Q Z D Ü · p A p A ~ção Cato!<ca. e Vi,WI ln!erior .· . . 

As> começar est; ano. de 1914, seja. o v_ isi~el, ,é _garantis. ine_stimavel' para. os A A R V o R· E ·.· .o· A· ... . V 1. D. A·· 
nosso primem>, pcnsa,ne,1,to dedicado â. homens. E a Jefinição do dogma da 1n~ ft .. . . . . . - '· · . . . . · ·. · .. 
obedlel).cia que ~evemos ao Papa. E, que, falibilidade Pontif!cia foi -a ultima e 
deste · pensamento. brote em nossr. à;J. mais preciosa exflr~o desta go.rantia, 
ma u.m.a sincera. resolução de, em tu- dadlva entre todas excelente da... libe-•. 
do e por. tudo. esta~moo com o Papa. ralidade · divln,i. Depp.ls dl!. definição, 
Nosso Sen~or Jesus cristo se compa- deste dogma, jâ: não pode" navér ne .. 
rou à vide4·a. de que todQs os catoli- nhuma trepidaqão, nenbul)l tei;ner,. ma.s.: 
cos sã,_o os ramos, para afirmai de mo- 'uma lnquebrantavel . cert~. ' 
do. claro 11 ;>e,'E'll.ptorio a inan_ldade de ·Ora, a. n:issa adesãe, à Sta. ,Sé não, 
todos os nossos esforços, se não esti-· devo ficav em .aparéncias, mas dév,e. sei;, 
vermos unidvS a Ele. · Pois assj.m como profunda e real. Nã.Q · t1-dianta.. á.plaudlr•. 

•os ramos só ,-produzem fruto pela selva mos as pala.iras pontlflc~ e apregoar~. 
que recebem do. tronco, ficando secos i:nos por todos os, ventos a.. n.ossa. s.:i:ll•. 
e estereis se · não recebem esta. seiva, clarteda.de· com o Papá, se- nã.o, to.rma7 
aS§im. tambem icamos esterel$ e· sem mos ~assas convicções ele 11.eo~do. 09m 
vi(ja quando deixamo.s de ter em nós os princlpios >ficlalmente· a,dotaç!o.s pe,., 
a graça de Jerus Cri~to .. E Íodo rlÍ.mo la. S~. Sé. Ta,i,lbem ~ necel,Sario: ll;t\O 
seco só serve var2 ser cortado e lan- a n_ol,Sa ativl(,i_ade. e111; qwi,l_quer seJ.Qr 'o.ão 
çado ao fogo, Ora, o Pap:)._ ê a cabeça. seja um <:lt~entlqq. (?r11-tlcq lias. do11,w 
visível do Corpo Místico de cristo, o · tl'lUll,S l.nc,lllc:i,da,.s ~lo. SUJAO. l?.o~~iflca. , 
V!garlo de Nosso Senhor sobre a ter- I:ta, em v111:dade, um. Qel'~.o mo.do (\e 
ra. o Salvador ·clipoz que houvesse .na · pro.cede~ ~ g~tã,o de ·~,Ul,l.tos. ·qe ln_., 

Uma raziio que faz com que tão. 
poucas almas. cheguem à. plenitude 
da idade de Jesus Çi•lsto, Qiz o Bem· 
aventura1lo Gr:gnion, de l\íontfort, é 
que Maria Santíssima, que é, como 
sempre, Mãe do. Filho. e Ésp{)sa · fe. 
cunda d·Q Espfrlto Santa, nãÓ esi_á 
suficientemente- ·formada em seus co 
l'a()Õés, Quem que!' ter o frute bem 
ruict.uro e· l;iew formado,, deve ter· a 
ârvore qu,e, o produl'i_; q1,lem quer ter 
o fr11to de vida, Jesus. Çi•isto deve. 
ter a árvore• de· vida, !\faria Santis- · 
situa .. Qnt'lm quer . ter- em st · a ·opera• 
ção <lo Espiritq. Santll, deve. ter sui 
Espôsa (1.el .e ln~~l).iràvlll, a dh1~1i 
Maria, que o tm:na fer\i\ e fec.und.o, 
c9m.o já o tc11.10:;l\ dito. · · 

- --oQ,o,.,,-
Igre.ia uma FEerarqula, que fizesse. as terel)S!I. vi~a.l. pal'a a lg_l'ej_a. qu,e te.n;i. P.PS•, 
suas vezes, encarregada ele santificar tulados muito dlve~ •. e 'at~ cl~etra,1-, , 
os homens, distribu!ndc os tesot1ros me1;1.te. opO,\ltoo,. ao.s. prlncJ,pl,os ça.toJ.~co,s Co.iivençamo,u.os, poli;!, qe que, qu,m-
inexauriv€Js ela. R,euenção .. No. topo. de. s- Rt;Qmulga,,dos ·~la.. S,t,ll,, Sé, ~~ci deve. {~r tq 11\ai_s c:onside1:emos l\htr~l!, S;i.nq~, 

ass;m Na"o h 0 •ta apenas rece·ber co si1_1.1,a em no.ss..~.s .. o.1·a<>õis,, cont_e_nm_'a., 
ta Hierarq\lia esta, o Su.m .. o. Pcin. tiftce. · -·,· · .,...,. .. ·· - · · · . n\ ~ " "' reve.re13,c111, e a,pliw.so. e. pala,vrllo. tjq Pa• ções, obras e sqfrií:nentos, qt1a11(1Q 
E a.lem da 'igt1ra. humana. do Papa, os é I iri \ is nã.o com uma.. vis.ti/, dist.inta e cl~i·a 
Olhos (\a fé r'!Vi,,am O l)fOprio Jesus. pa, nece.S,Silf li, q.o:18, tei: o.r SUl}.l;ll_. :" .p.elo. men.ó.S. êo.11. Í U\U .. ".' _VI_", t<>. ;,e_ 1_,ul ·e'. 
Cristo. assim . como alem· das especles são ª ela, de· tail. fo~~ que. t-0:d,a. a no.s~ "' " " ., ,,, 

sa mentalidade_ e toda. à no~sa con-. v.i,s_a,, mll's J?8l'fElft.aill,e,l\te. a..Q.l\a,re,llloS 
eucaristicas ª· fé enc.h ,rga O proprio Re•. duta se conformem com ela, .sem \lo me,. a ,Fei;.us Crif;to, qué· Eli!~ s,E11Up:re coii:i, 
dentdr. Portanto. assim. COl).lQ se11,1. Jeº- d' · · · d ia O Ma,_r_i_a,. gra,n ... ". e .. ,. __ n_o_.de.r.o . .& .. " ••. n,per"nt.e."' 
sus Cristo. n.1da podemos f$r, e quen:i ~or 1Sc~pa1;1cia cu esarmon . s que . '\ " - "· " "' ,.. 
não colhe com ~e, dispersa: quem não . não procédem ass!_!ll. se assemelham it.comp,eensjv-e.J. , · , 
estiver com O Papa trabalhará não só. aquele, 'ilho da parabola- evánge!lca, ao iss.1,m, ~e~n longe_ de_ a, dilina, l\1a, 
infrutíferamente, mas dispersará, des- · qual seu pai orde_1.19u fo.w trab.alhar ria., tQ.da,. pel'dida. e1n D.e11s, fomar-~e 
truirá. arruhu.rá. · na vinha: "Fu vou, Sen~or, respon- \ um Q.bs.tácnlo. aos per,f11Jto:S p:wa eh&. 

deu-UÍe e.-ste, e enti;etan¼, nã<>,. foi." ga.\' à,. União. COlll Deüs, ·ainda não 
Depois das Escrltur~ ~ da Tra,dição, (S. Jv.Iat., ~XI, 30), h,;iuv,e ti.tê ,i.go.ra,, e nu11011 hav,er,_a. cria• 

em que se contem a Revelação. nada . . Ha, tambem, um outro modo .. de ade• tura alguma. que ·1;1~ais· erlcazmen ie 
mais m·ecio.so do ql)e a, p:;1!a,vra do !;'a,... · 
pa,, oriJi.o .ele ·interpre~çã1> au~ntlc,.i. são aparente à, Sta. Sé, que, coll,'sJ.;~e · ll'Os auxilie ness;;i, grande emprêda, 
d.as vei·<!,ad~s re'l;e)ada,s, Err. relação a. em lem.bra.r• e i>OI:' em ~levo.. ~à.li, ... ~ ..... quer JJE\lll.ll gr~ças. q,~,ll,·Yªl'.ª· este fim 
nós, em relação. à nossa inteJ!get\éJa · determfuações pontUlcw; COlill l!.S qi.ilÍii~: nos comunicará, pois que ningu.em se 
olx;curecida pela,:, O:evã,s dP ignoran_cil!- se· eijtá de, acordo, f~do. sileni:liQ s,>.- ·pode· e11chçr. do pensamento de Deus 
.. do pecado, a. a1.1toridad,e lnfalivel. da bre as· dem,ais, Isto nã,,91 ó,· ,:e~de,d~rª' senão por ela,: ~oro.o d\z um.santo: ._.: 

Nemo . . CO.Blt.<\~o.ne Qe( r~r;i.l.~t\\~ ni,;i 
per t,; 11uet' l)ela sollc:tude con1 que 
no:s prese,r'ia,rá sempre ele, silusões. e 
dos enganos do ei,p.irito: maligno, 

:No lugar, qnde estiver l\ta1,ia S11,n• 
tíssima, nãl). estará o espMto mal\g•· 
no; e iin1 do,s. sinais m.a.is. infaliveis 
.de qije se é c.onduzido .pelo. bom es. 
pírito, é ser- bem devoto dessa boa 
Mãe,' pensar continuamente· nela, e 
dela· falar multas vezes. 11: a opÍnlãl) 
de um santo. 4ue acrescenta que, as7 
sim como. a re,11pü•;1t;:ão. é um sim1I 
certo rle não estar morto um corpo, 
v frequente p.ensamento e a invoca, 
cão a1µorosa de Maria é un\ sinal 
certo de. que uma alma nã-0 está ii0· 

varada de Deus· pelo pecado.· 

-ooo~ 

Como foi sô l'IIar!,;1, quem exiermi, 
11ou tocle.s· as heresias, como diz a 
Igreja com o Esptrlto Santo, p.ot• 
quem ê guiada: ~- Sola cunctas hac. 
reses iritercmh;U ln universe1 murido: 
embora disto mül'murem os críticos, 
nunca um ·fiel (levoto de Maria cairá 
na neresla ou na ilusão ,for-inal pel,1 
menos;, poderá e1•rar materialmente, 
tomar a mentirn pela verdade, e o 
espírito mall11;no pelo bom embora 
mais çliflcilméuíe· ·c10 que tma pe8, 
s0-1, qualqüer; i;r.iai.1% cec1o. ou ma:s 
tafde, . PCltÇll~, ®D~ecerá sua falt~ 

.. ou' s,e..11,: ~lJ'Q ;_ .11}.ll:J(l,il!! L \l · quanqQ co.'. 
nhece1i, ·· n~q má1s sé (ib~fiµa\•á · ern ' 
Cr(lr QU ·su~t.~litar o· qge tomavª pel<1 

, verdade, ' ., · 
submissão, ).)Qt'que al ~().·na;.' o~~""e1;1,ci;i,. ,r , 

Sta. Sê é um com,>lemento da. Revela- "" · à f1 · Quando se <1cei.ta. SÓ llllWlO çqm. ql!ll; se. r...,.....,.....,...,... ...... ..,,._..,,...._,."'!"...,.; _____ _,._..,..,,,..,;......,,..,.,....--,.__,...;,__,_...,.._~, 
ção. Pois,, se (.\ ','.erd de qut as d.e m- concorda,· o que.· se A_.· __ .,.· .. ~_ .. _., ·.w.·n.".~, é .. º·· • . . . : e U' " 
ÇÕ/;S. pot;ttificias nada acres<:;entam nem ~.,,,.,, ~"' ""' ouno·· A rr:l,J\S o.o MVNTt Uh ~(,)ÇUtW(,) 
podem e'l,:escentar à Hevelação, é tam- proprio Jutzo e, não.ª· 11,qt<>r\<l,a@. J;ll>Q~h · ·· .·. · _, JQIA~ USAUA!;, ·!'- .. ftH.11,111\N'nlS ,-' 
bem vercl.a.de que estas definições decla- ficia. Nei;te casp, Q que ~-- f~ ~ ~~·- · : · · · · . ·· · · · · Ç()~pro cagando o~ oi<'.llu~r~~ ·p,,.ç11~ 
ram o verdadeiro sentido das verdades vir-se da autorlcta.de do P~a- eµi_ pro-. f.{11 ~lvarç,~ rei:i.t d :11:i, D li: L 
reve·!ada.s. Qque é 1ndisprnsavel9.0S ho- veito proprlo, ~ lláQ SI/P.Q1.~te.~ a e_Jp.. 3,;"~(l~~-~-·~:ttn;4 - . tlji, . . Mo N. A e o 

"A palavr&. d<! J?àP?,t'\ 11,1>~!~01~..se, coD:1, ,mens. De nada valer!~ haver Deus re- . . 
velado a '':scientia salutls" se· nós ho- unção. Mas ~, ·preçls.o, e.x,elll,ln,ar ~wp;;e. 
roens nãQ pudess:émos ter certeza a res- a.sl'ilm, a. cercii, ele, tod,ll,s, ~- Pâl!!,yra,s do 
peito de sua verdadeira interpretação, Pa.pa., a.t>solu.oa,mente de too~, .pprqu,e. 
expostos aos e:ig~nos ~ desvios de nos- do co.ntl'at~o, esta -ex<;lan;i_a,\lão; n.ãó. ljCrá.. 
sa cegueirc qspirituaL A infallbl!ldac."e slnctil'S,. 
ela Igreja. que condenso. em seu chefe • Obed,eçamos, porta,n1.<>, PtQntll,ll).eD.te, 

ao Papa., slga,m,oo d,ev(.)/,all)ent.e, toqa,,s a.s. 
or!enta.çQe$ p~.nti!io~,, COl,l;lpenetri;mci. 

"EM DEFESA DA AClO CATOLICA" 
continuam a s.uQeqcr-~ 3$. mal\\fe~- /\. re§~\to t\e;;t~ obrn., o. "J.\'>1'1,1%1 qo 

Brasil", de 3 d-> mês pa.551'\dO, publicou 

'JUVENTUDE. F-A CATOLICA 
nos delas, prllqw·ewo11,, qu;1{1!'(<) l)Ql!-'!i.,el 
coin,preenq.e.lM, nã,o .llµé (:listo. 4~pe1,1ct,a,. 
a, llO&!Bi. 11,.cles.ão, n;i~. P,arl!. q_\l~ a.·· t;tosaa. 
sub.tn.11,~ii.Q seja, l):jlals. ~~(~ti!,. @l.ls,, de.-. 
ve.tnos. de tal, forma. ,e_\lt~a,r ~- . 43,te_ç.-. 
ções do Papa, o que nada mais é do q),l.e, 
ent~ar a. ful)dQ 1;1.0, e~pirito da, Ii::reja, 
"senti.re. cum. · Eccle~iá." ,. q,u11. P,teJ)are• . 
mos o ·é8.m!,nho para as suas palavras. 
~im ·o. ·f~mm, _por- exe,nwl<>,, a,que],es; 
zelosos sacerdotes e leigos que; no se• 
culo p~a,do, prei;,á,rai;:e!J1., apezal'· de tu
do e contra tudo, a definição dos dóg• 
mas da !nfaUbJ!idaó,e: pontlfic!a e da 
Imaculada Concel.Qão. MS.Im o fizeram 
elll nossos. te.rm,os ll(Jl\eies, ql\e,, an,tes 
mesmo ct.a En_cicU.ca u Mit ~rennei;ider 
Sorge"; apentaram o. n~lsll).o .à.· exe
cração · dos cato11cos. Ii;to é estar unioo, 
vita.lmente e: não a.Po'na,s. dec.0~i1va,;-, 

. taç{>es de ai;>la.u_s,o po,, n;i,ot\vo ç\1,1,. v.1.1bl\, 
cação qo livre ç\o, qr .. ;>11}1\o CQ,rê11< de 
Oli,ve!ra,, "El,ll. ~efe:~ c;l\1, .I\Çlí-Q Ca.toJlé.3, '\ 
. , De.~.· Exci.a .. Puevl,ll.a,: q sr. •p, Fl'.a~t, 
cl,\lco ele Assis . Pires, ~1,w.o J?lqç~l\6 · qo, 
Crato, receJ?eU " s.1,1tor, a ca.ftA q\l~ ab:11,l:- , 
xo t~amcrevemos: 

· a "s;ig:u!nte (!ritlcal. · 

",EI,t DEµi1E!,A D~ AÇJ\Q ÇATQl,fw 
CA - Quem · vivendo af!IÍ;tado do unlco 
ce.minhQ q-q~ ;f NQSSO.v8enhQr Jesus Çrls
t-~. preµder. IJl'.ll. ll,staI1te 11, ate1wã1> na · 
Ideia de $tJa. ~tidade o papa Pio XI, 
creando a Ação Catolica, não poderá 
~ellla.r d~ ,iconnecer que a sua , Igreja 
e, . rea1mep~. a€3istid11, ~~l<> ~spil"itQ 
~antó; poi\,, ~wn 11wmei\t9 de ç_gnfu
são ~nental ab.l!Q.<l~a, eni que o Ciero 
s~ IIP+!\se!lt<1. e111 P.<1m1?ro recN%i<:\Q d~u~ 
te cl!!. e~11,g~qora tarefa, qtJe Q muqdQ 

EPIFANIA DO SENHOR 

6 de JaneÍ!·o! Epifania. do Senh..,r! 
festa dos Reis Magos! 

Manifestação · do Senhor! A Epifania 
í:l.eve nóS recordar tres. fatos.'Importan- . 
tes da vida de Nosso Senhor: sua ma• 
nifestação aos gentios rep1:esent;,dos 
pelos Magos - os reis do Oriente, le
vados por ,estrela milagrósa ao berço do 
Menino Jesus; sua manifestação no 
c;eu Batismo, em que ouvimos uma voz 
do céo 'proclamando-o Filho de Deus; 
:,ua manifestação nas Bôdas de Caná, 
realizando seu primeiro milagre afian
s,ando, .assim a sua divindade. 

"Os Magos viram. a estrela d~ Orien
te e vieram com presentes adorar o 
Senhor". 

O Menino Jesus na noite do seu nas
cimento teve por testemunhas Maria 
Santissima, S .. José e os humildes p~
tores dos campos, de Belem. Era p~e:
ciso que todo o mundo soubesse que a 
criancinha reclinada. nas palhas era 
Deus. E a Providencia guiou os, Magos, 
o·s. t·eis do Odente à gruta. Para pres
tar sua homenagem, segur;ido o costu
me do tempo, os Reis 1.1/lagos levaram 
b qu,e de qiais precioso havia em sua 
patriai ouro, incenso e mirra. Tambem 
nos nossos dias, se "Onserva o belo cos
tum2 de presentear o recem-nascido. 
Que daremos nós a Jesus?·Ofereçamos 
li\. Ele o que de mais precioso pcssu\• 
rnos: o verdadeiro ouro do. nosso amor, 
o incenso de fervorosa adoração e a 
~~·'.·a · da ·mortificação. Sejamos d ili-. 
gentes nessa oferta assim como os 111-;:
gos tiveram pressa para chégar e ado
rar o Salvador. 

* * * 

6,de Janeiro! ainda ha um ano tinlta 
essl!, data um outro significado para a 
!AxquicUocese de S, Paulo. E' que fes
tejavamo:;; o aniversário natalício de 
:nosso s.audoso Arcebispo D. José Gas
par de A.fonseca. e Silva. O Palacio S. 
Lu.i.z, enchia-se de fieis que iam le-: 
:vat ao seu querid<> Pastor as sus1s sau
c:iações, ou suas dadivas de. preci1JSQ va• 
lor. f!oie a oferta dos nossos presen-- · 
tcs . foi feita no silencio de uma cripta, 
aos pés de um. tumulo ... Por certo eles 
foram recebidos, no êéo, peto cor.:iç!:D 

. generoso de D. José' que no-los devol
verá numa chuvà de bençãos e de gra
·ÇaS; aleançadas junto do trono de Deus .. 

A oferta· das n-0ssas dádivas foi hoje 
feita. junto@ sepultura dac:tuele aue 

tambem teve· pressa de ehegar jun.to 
de Deus, e. por isto, desta terra se. des:
pediu. sem "invitatorios, nem. hiµos"· 
que prenunciassem sua partida. NU.!.'.IÃ 
vôo célere deixo.u-no.s porque tinha. 
pressa. IJ;pa tempo de apresentar seus: 
presentes. a Peus Nosso Senhor e. a.d.o.
ra-10 face a face, na Eterna Bemaveu-
turança. ' 

RETIRO ESPIRITUAL 

A Juve11tude Feminina Catolica, co
mo nos anos anteriores, promove, nos 
tres dias de carnaval reti.rn recluso, pa•. 
ra seus membros, nos coleg-ios Sant' Ana. 
e Assunção. As inscrições podem ser 
feitas desde iá em sua séde à rua Con-. 
dessa de S. Joaquim, 215 onde serão. 
dadas todas as. informações solicitadas. 

SQR'Ji'EIQ DO BROCHE QE OURi) 
COM fEROLA E ~lLIIAN'J;ES" , 

Como já foi largamente divulgado 
pela imprensa, coube ao numem 15,731 
a rica joia que a Juventude fez sór

·tear entre os seus benfeitores, cotn. a. 
loteria Federal do Natal extraída a 22 
de Dezembro ultimo. 

A Juventude com. muito prazer já 
entregou à. possuidora do bilhet\l q,'
prcmio qmi lhe coube por sorte. 1 

EXPEDIENTE' 

Por se acharem em {e.ias os circulos 
de estud.os o expediente em nos~ sede 
durante o mês de Janeiro estará: aberto. 
apenas · duas vezes por semana: às 
quartas e sabados. das. 15 às. 1_8 ~is. Em 
Fevereiro, proximo s.erão rniniciados os 
trabalhos. nos ch:culos de estudos em 
nossa sede qu,e passará a func.io~ar no 
horario habitual, todos.os clias. utei.s d<1-S, 
14 às. li? hs. 

. FOLHINHAS PARA 1944 

Restam pouquissimos e:i5:ern,plares da 
belissima Folhinha C:JUe · neste ano a 
Juventude edito1.1. Po.i; ap~·esentar ·-otl~ 

• mos clichês das m.ai.$ ricas .jgrejas de 
Roma e um m\nucioso, historico. de ca
da uma delas foi justamente aprecia-, 
da o que revela o. fino. iosto dQS que a 
adqu,iriram peio modico preço de Cr$ 
5,00, 

80LE'.fJM 
O nosso B,oletim contendo materia 

para os circulos de estudos do proximo 
mês bem com1> os r,·,isos de irlteresse · 
das a ... \.;t!!s circulal"i. ne• p1-i.meiro~ 4tas· 
de Fevereiro 1>,f.- · 

m~nte, ao Sll.lnQ fonPflce,. 
E se poi; acr.so, pela. de:fetibll!dad.e do.s. 

juízos numa.nos, ~itir a, };'ro1<~4encll!,, 
p.a.ra n~ lwx;n!)cha.~~Q, qqe, J,l,Qll. afa,st;e:-, 
·mos do reto "sentlre cum Eccle~.\1,1,." ,. 
saibam.os. reco1ílh.~ce11 11,neqi,a\an;i_~te o 
erro, reCt1be11.do · aip,orosa~nte ·.i . ad
moestação d.11, infaÍ!bU!da,,~. ~este sen• 
tido, é extremamente eloquente o cli,so. 
narrado pelo "Pequent · men,sajero d,e\ 
corazon de Jesus~, 'cte São s.alve,cl<>J;", d.e 
Agosto d~ an~ ~o: 

"A~ade)! . ~t\iârd p~qfess.i;>i: de \1.
teratura, brll.l.l{lgt_i_s_s.Ii:n.~- . escrij:or, clra
ll,latu.r~o apli;1Udido, novells~a o histo
riador· apreciad,o (que cal)! lútando co• 
mo voluntario, em i9lii, nas· tt'irtcheil'a.s 
de Artois) era antes de tl,l.dO' UJl\ C\'l.s· 
tão ~ei;voroso, cheio, de. re,,,pe\~ a,l)l(W 
pela. . ~gi-eJa. Ua:v,la.. e.del:l<:!o de b0,a !~. 
ll,O. "·sm<in "; e' çi\egou de. ~ma a,, 1,oi;i~ 
dena,ção. Aq ellteira.r-s.e dela., f.1111 ma~ 
cio que. aceit.a.-Ia. Em seu .carnet 4,1.t,im.o, 
çom · data dé 2 de Setembro dà 1910; 
se lê: "Vim!, Sancte Splrltust.;. LI ele 
joelhos a. carta do·· '3.to. !?adro ao su~ 
lon: fazei, . ó Ssplr\to. saxiw, que, eu. n,o. 
desprez,e ~ palavra,,\ \:\a. IgJ~ Q1.J11ro,, 
ó Esplri~ Sa,~to, · t,~cw:v,e1; ~e m.\W 
propi;to J?Wlb.Q. e le_tr.i,, esta. E;i,w,lcl\~. qq~ 
me co.1.\d.e1,1,a,, parr- medi.ta~la CO!ll 111!,. 
n,U.dade, e em ~uei.clo, e com~netrar~ 
me sem· rebelião alguma das· ·verdades 
que contem. s. Mlgud Arcanjo. ln,; 
clina!svos para . mim -e defendei-me na. 
luta. E v~s. ó ~rl;I,,. Mãe c1o slle~cio,. 
rçdeal-me d.e ,~ P\'Ote.* ~ ~ em se~' 
guida, vem a c,QJ?la -d~ EgçJcl,lca. (Os:,, 
serva.tore Rome.no, 2a de Jan~lro, ele 

. 1927V'. 

t,;ER e PROPAGAR O 

"LE.GIONARIO'' 
'! 

"Crato, 2tJ.de dezembro de. 1943, 
E_xmo, sr. dr, Plinio Oorrêi de Oli• 

vel,ra ., 
saw;l,i.çocs 11m Nosso . Seaj10r Jesus. 

Crii,bJ!· .. 
El;lfü~!ra.dQ no gi;andc çx.ircito da 

· san.ta . Igreja çatolica., • acaba v. ex;cia,; 
de Stl 'aprésent.a.· na . arena "do bQm 
COl,1lb!lte •, "sjeut flll"I,; miles'. CbrisW\ 
com a. publ\cação cjo l\vro inqtulado 
"J:lm defe~ da Açãq qa.tç,llça '\ livro 
esse da tanta, atua.lida.d.e' que Julg:\\,rn.os, 
do, no~o, dever . ajga\'iz/l.·IO o ma.is pos~ 
s!vei,. wuito embórâ el.e iá se recomen~ 
de ~obeja~ente, não só 'pe10 l:)Q~e. do 
autm·, como lJC:l_u, 8-\!S\lnto · ve~sado. , E, 
~~ se1:á. fçitg ~l.o orgão clA MãQ Ç.a
tollc,a d.ellta DJ~e, · clé.11.0,~i.paçlC> .,.. 1

" A 
.11,~.áq",. . . 

Trata-se, çom .efeito, de uml!, ~icpo?Is 
Qão clara da. ~ã. dQutr!na, de um 1·epo• 
sl,torb · de grandes verd,(!.de:s ~úe nunca, 
çl~ver!am andar ésq.uecld~. em suma, 
de um gula seguro .li.'<'-~\\ todos os que 
11;1!\ltani nas hostes de Cr~to-Rei. o~ 
q\lais tem ali multo · quO: ~prender e 
meditar. 
. · Finalmente,· ~.ol;li;e~a,n,ei~a. dessaneci~ 
do com ~ a~nçlosa ge(\lca~ria.1 agra.,. 
c\~ço ll\UI peaj\Q.!'l\\w. o. exemp~r que 
;se dig_Q,o.u ofe:r~~~e.. ep, mesm.o tempo 
que P,eço a v. c~ci.a,.. ~seW,J?3$ do atra .. 
so nq ·ç4mpx-~euto, dé~ c;leve:t~ _o qull 
fui mo.tl'l'.ado. · pel~ . circunstancia, d.e me 
(\11CO!lt,àl'. em 'vis!~ ~s«,ral1 1,\0. ln~io~ 
qa DiriC8,1õO. qu.~.~d,o o mesmo ohegOt! 
a,qul, 

De V. Excla., 

Ac\tnlraçlo.1/ e "~e•.v~, \!l,\l J~~\1$ çÍ\-istQ 

i' lõ'r1Hl~I!,. . ~P\1 d.o .. q,·a~·,,,. 

. ino(\erµo llW inip~. Jeinbra.r-se Slla san
Hdacte, cl!! ç\i.stdbulr ll,O/l leigos, llID~ or
&an.~.i,~ão . ;·el\i;ie>sa. esp_(,c!al, ~ó se po~ 
çl? atrf,l:llJi( a q!lla ipspfraçáo' · [)articular 
de IJe,lJS. ~ ma.ll; 11m3< · provii, qu~ a obra 
é çle D~tl,S temwse na !Jnt1diat(L reaç~o do 
espi.i,'ito do 11'\ai,' selll,pr11 alerta.. Um 
nnmdo d.e incomJ)reensões, ele infiltra;. 
ções, de Ideias inferiores estáva sendo 
):nspiradó aos incautos, formando' um 
ambiente desagradavel e estranho, 
grandemente prejudicial, 

Q Uvrq qo dr,· Pll,n,ló Corrêa de Oli
velrlj.: "B,l'A d~!esa d11. A,ção Catolica.", 
prefaçiaçlo velq Ex.mo. e Remvo: 91'; 
N:\ln.c!o A,pqstcllçu O. Bento Alois· Ma
eeJ,a, jª · a.xm>lal\leÚte çlistrit,uido pelas 
~ivrarla11 do ftio,. vem, no moniento pro• 
piçj,i, e5clàrccer cabalmente o ass.unto, 
:i;: Jlyro de um studloso e de um since
ro. A:; tei;e.s· que desenvolve estão do
c,iíme1'lt~das, focalizando O · bem !l · O mal. 
Será, poria11~. utll aos católicos· a lei• 
tur!I desse livro do jovem pensador 
prnll.st.a, para que fiquem atentos, con. 
seguindo a. a~bal realização de sua nova 
e santa missão. Nem será !nuttl 001;1. 
nã.o oatolicos sua leitura, para que me
ditem ·f! estudem, afim- de que vejam 
ain_da em tenipo, :;e e11.conttam . nas sa~ 
blas cieternilnações de uma_ Igreja, con
tl'!I a· qüaJ· ." não· prevalecerão/ as · parta.a 
do lnte.mó\':' o mo.t!vo e a, razão- de 
{;\Wo co~\'flfSão!:,· · · ·· 

PAKI SERVICOS TIPDGRAFICOS / ' ' --- ' ' . . . ' . ' •"•• . : . , .. 

Tais çcmtci; - 1'éª-~s~ Livros, Folhetos · ijevist~.>J (}rnais 

~ q_qatq~~f tmp,e.~q f:~' ;erat. """· f fgçur~m ~- Qfiçin.t§. <to. 

nuA Do -s~M•Ni1up N~~ 1~0 .;,.. 1·iLt;1<·u~E= 4,Q9U 

._,u L!l!l1 a &-O -~·ÀU.lt o· ., ...... SE. 
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.Associações Áuxmares 

'FEDERAt!O MARIANA FEMININA 
D, ·· José Gaspar 

Continuam as Pias Uniões a res, 
ponder ao apelo· q:ue lhes fot dirigido , 
pela Fedéra!}ão Mariana I<'emini11a, 
afim de sgr· or~anizada uma ''·BOI• 
sa'', em favor das vocações sacer 
·dotais, Desejam as Filhas ele· Maria 
traduzir' em obras as suas resoluções, 
tomad11s "no !V Co~resso Eucar-isti~ 
co, prestando, ao mesmo tempo,· uma 
honienagem à mem_ória de nos.so sau· 
doso Arcebi.spo. D. José, Quas_e toda~ 
as P:as · Uniões da Capital· já envia• 
ram seu c\on.1,tivo ·e as· pQucas que 
àiuda não o fizeram· estão,' por certo, 
trabe.'nianclo nessé sentido, É) desejo 
da Diretoria· da· Federação que esta 
cferta das n'ilhas dé Maria; conte com 
Q. apQio d.e tqclas as. associações·. fe· 
c\eradas., pois, é o ~uomento de pra, 
ticarmos o ·•C,cir nnum et a11.lma una" 
(\l\e tautas vezes, ouvimos. d.os lãb\'os 
de. D, José 
· A todas· as Pias Un(çies dó In\e· 
rior da Atquidiocese foi et:1viada l!ma 
e.arta, v.o.r;ido-ai ao correu.te \IQ movi· 
mento qi,, .. {l.olsa." e solicitando a 1;111a 
cooperaç~o. De alg\l1;11as já recel)e: 
u1os resposta, com o re~pectivo óbu.lo. 

A Piá Unl(lo de ·Mogi \ias Cruzes, 
fez questão <;le entregar: no; d:a 6, co·. 
mo se. fô,a \lll.l preset:1te çl.e a.nlvéra:,l., 
rio a D.. J qsé a lmprolal\cia de. 30Q 
cruzeiros. · 

Considê\·anqo que a "B,o!sll-", i;e~l·· 
do en~regqe ai;ites d.o inicio da,s a11las 
no Sll\llináriq:, PQde,iÍ< ser. proc\utiva 
11\nd!l. este an9, cn11ete;inqo Bll\lS JU\'Oli! 
os. e~h1dos de ;ilgqm cancl)dato ao, 
sacerdócio, m~e esteja. agl!ardand~ 
mat.i•ic.ula gratuita, resQ\ve4 a ll'e\le· 
ração, p1·01noyer um chá. em be\1efi. 
cio qessa çi\wa, (levendq o mesmo rea~ 
Iizar-s.e. na segu!'lda quinzena de· ja
neiro. 

1\lais um pequeno esforço, mais Ulll 
gesto de generosidade ;das l<'illlas (le 
~faria ê, dentro em breve,. es_tarã en· 
e.errada nossa campanha em favor da 
"Bolsa de D. José Gaspar". 

AS, PIAS UNlõES E A OFERTA DA 
IMAGEM OE NOSSA SENHORA 

>, E;SCOLJ,\ NAVAL OQ 1'1.10 
OE; -.!ANE;IRO 

Dando integ:ral apoio à idé:a de se.r 
prel'\tada irnia homenagem .aos b\'a• . 
vos alunos da Esco\a Nàval do Rio de 
Janei~Q. que, corajosam,en.té,. ~e ati· 
raram l\O mar, tentan.clo sa,lvar as v_f. 
timas. d.O pavoroso d!lSastre que rO\l.· 
i;loq a vhia. ao nosso An~a\lo A,rcebil;!· 
po, a Vt1deraçãq Yem sec.undando a 
atiyid_ade que.· a Ltg~ das. Senh'oras 

de Afonseoa e Silva" 
Católicas, por designação do E:uno 
e R.evmo. Sr, Vigárió. Capitular .. estã 
desenvolvendo, para- a .aquisição. de 
donativos afim de ser ex-ecmtada. em 
mármore essa imagem de Nossa Se
nho-ra' da Conceição, que será colo• 
cada, no pãteo interno da~uela l!ls• 
cola, - . . . , 
. Comi,reendendo a elevada. signUi~ 
cação 'dMse gesto das ·assoclaçqé\i 
femininas da Arqnldlocése;. as Pias 
Ui1iões acolh.eram com muíta simtJa.
tia ess~ idéia, prometendo sua vron°· 
ta. colaboração. . 

ACADEMlf, MARIANA 

Por ge11tileza de ~1,eu Diretor, à 
Academia Mariana oferece às Flfbas 
de ~aFia mn curso gratuito de Eld1i
cação ÓOméstica, qu, começará. a. 

; funcionar denti·o em breve, à rua 
Bat•ão de Paranapiacaba, 50, em horã• 
rio a ser- estabelecido. . . 

.São igualmente gratuitas para as 
!<'ilhas de Maria aulas de iuglês, POl'.~ 
tl1guês e datilografia. lseuto de quul• 
quer taxa é ainda o Curso de Admis
são ao Comercial, gozando as Filhas 
de Maria, . nos demais cursos gran• 
des vantagens. · 

EXPEDIENTE NA SEDE 

D,.urant~ o m~s de j1111ejro1 o ()XP!'!· 
d\1rnte e1n 11oasa sede, à Praçil dá, Sé, 
47, ,10.0 anda:r, ficará lin1it,J.(,IP a.g ri~· 
riod() (!E! 16,llO !i,s 19. lloras. · 

NO'VA l:DJÇ~O QÇ) ~ANL!AL: 

Foi, ~ecenteménte, publi~:ida, ~ Vl 
ec'.ição do Manual das Filhas de Ma,, 
ria dí'- l\r(}ui[!iqces.e dE! Sãq PaÚlo, ·o 
qual é adotado tambem em várias 
J;)ioceses do .l3rasll, A Impressão foi 
feita pela Lfy,rarià SaJeslaiia Edito· 
ta, tendo· sld.o a tiriJ.gem ele 30.5,00 
exenw~res1 dos .quais ~OQ e!)l ffl~i· 
ção de (ux:o. · · 

R~TIRO DE CARNAVAL: 

A Federaçã.o promover.i retiros r~· 
_d4s0:;;, durante o Carnaval, nos Si?' 
güinJes Colégios: ~antll, Inês., Slon, 
tnllltituto Santa Te,ezínha e ~mi11á• 
l'iQ da. Glória. Afim de fácjlitar o sef• 
viço de .informações, a J;)iretoria da 
l!'eqeraçã<> l}ed~ às Pias uniÍJ,jls · qqe 
pretendem organizar retiros naque
la época, que çÓmqnlqqein 'a1:1· ~µa~ 
resoluções a respeito,. Pll,l'a. qµe ~.e 
torne. -possi_vet ate.nder a um gr.!1,n.de 
núniero de, !!'ilhas de lY.l!l.r-ia, 

Federação das · êongregaeõBS Marianas 
/'. Feder<1çio te!ll o grato prazer de 

regj.strar a vi~it<1 que (\cabª de rece
ber do snr. Presidente da · Federll,ÇâQ. 
Dioce;,ema de Soroc;aba que entreteve 
lqnga p-alestra com o Revmo. Padre 
Agostinho . Mendicute, S .. J.,, i;()bre o 
movimento mariano em Sorocàba 

RETIRO POR OCASIAO DO 
' CA;tNÀVAL .. .. .... --

A Federação já está organisando as 
turmas pani · o retiro de carnaval e. 
muito brevemente ªe~·ã,o çlé!,daii i~
truçõei. IX aIB a.tnplas sobre este reti
ro, D\!sde já, porem, os. cong1;egados 
devem ir se prevenindo para · p_oderem 
particjpar d~t1;s retiro§. 

NOVAS DIRETORlAS 

A Congregação Mariana de Nossa 
Sen_hora de Sal(lte' p.irtiçipQU à Fede
t·açao a constituição da· nova . diretoria 
que dirigirá a congregação dur<1nte Q 
ano de 1944. Essa diretoria que · top:ioq 
poss.e dia 24 p, p, está co11stitqida pe~ 
1.os oo,ngi:egadQS Walcl,omiro Salomão, 
p,residente; AmericQ de Vita, 1.o as~ 
E,jstente; Nçre'\l 'I'esonl, 2.o ~si;istente; 
Felipe Cardillo, José A. Bjttenc.ourt e 
~l\l;ll.lel. I,,a,porta, seci;etariQ&; Caeta
no l3arb<1to e Jof!é Çardi!lo, tes,ol!rei-
1·os; Jqão ·Nit.scb,, westre ele n_oviçqs, 
e Ol'lapdo. Daniel Go.i, dire~Qr espor .. 
tivo. f>Q. Revmo. Padre Andr~ Quguet 
°"" ,m,s . .., digníssimo Diretor d<1 Çon
g1·egação:· de Nossa Senhor<1 d,1 Sale~ 
te, . aos novos membros da diretoria 
a Federação cumprimenta, deseiàrido 
compl~to e~ito. . em todas iniciativas. 

No dia 5 de Dezembro ~mpos;ou-se 
a nova dirctoriá, da Çõngregação Ma
riana de São ,toão '3at~ta que regerá 
os destinos da congPegação durante. o 
ano vindouro. A Federação agradece 
a amavel participação desejando· aos 
novos · diretores muitas felicidades 
pessoais· e em todós multiplos traba .. 
lhos que são exigidos dos membros. 
da diretorla. · A diretoria está ·assim ' 
consfüuida: · Diretor - 1.Monsenho.r 
Manoel Meireleii Freire; • Presidente 
...., João Antonio Bezinelli; Assisten
tes - Geraldo Fernandes e· Dante Un-

, • garetti; Secretados · = Geraldo Farta 
e ll'rancl$co Caa.tilho; T~~;i;,ureiro ...;
Leo11i\dC> W,oy e NeY S!lveiré\: ·1ns,• 
t~u.tores =· Pr. Fé~pe M.eriez.ei; Ju
ruor, e- Oqrvªl H. · µq11 Sal.\to.~. 

Depois de e\eita, · foi solenemente. 
empos.sada a nQva · diretoria da C<\11~ 
gregação. Mariana de Nossa Senhora 
da P;iz, qge está . assim eoniititukla: 

· Dketor :.,.:: lteVll;lo, · P,âdre 'Amerii!o 
Ceppi; Presidente - Albert<>, Voltolin; 
.Assistentes - Carlos T .. Ce1-veira e 
Luiz G. T-..net: Secretarios ..,,. Nelson 
MâriE'ttle ''Neréu·Resonl: Tesoureiros 
4,, Alb,llft.9.e 9<1.rbtn e .. {Qªº· L!u~ de 
M1>ura e Instrutor dos ç;u:i,dicJati:il:! -
A_n,tqajo Marcos - Guerra. A novel di
retoria a Ft;,d,eração deseja U!!l man
d;ito profieuo. e prove!foi;Q~ · 
· . A nova d.ire.to.ria c,l.a CQrigrefilção 
Mariin1a. de Nossa $eajlo~ª {\pareci
d.<1 ~ ~o Jos~ da ~ªtoqµia. do. l'lraz 
e1wio11 à federa~Q <!.l.e.nctoso oficio 
parttçiJ?.~ndo. ~u~ · poss~ e . hll)otecando 
i•'-teira , soY,d~ried:'-de à Feder2,;'io. 

· J:i. ~d~acao ·fe.Jiç1ta os novos direto-- ... ' . . ,- - . - - . ··--

. . . . ~ 

res d.esejando-,hes felicidades · e qqe 
toqos~ s~us trabalhos seiam coro,ado~ 
por coITipleto çxito. E;sta. cliretoria. ~s~ 
assim, ÍQl'IUada: !"residente ..,e Mario 
A. ~arone; Assist.entes .;_ Rafael Galo 
e Luiz Çontrucç:i; ~~tr11tor .;.., Eµiié~ 

,,,[f;l.l'f\bOr; Mestre de N.o.viços' .,,_ Ar-,. 
tnando Sansone; $ec:i:etari1>s - D.o• 
min,gos . Teofilo e Aureliano Ca!issi; 

'Tesoí.\reirqs: Geraldo .Ayét<1 e. tt112 
Bacçhete; Bibliotecario - Pem~rva1 
dos Santos e Diretor do Coro --, iw,. 
q~e Rocca. 

PJ,Nl)Al,\IO~llA:tJGl\BA 

I)a Congreg~çi\o Maria,i,a, de. Pir;iqa.,. 
m,or;ihangaba a Federação . recc!,xiu 
honroso ofici.o participé\Ildo a aleiçãi;> 
e posse . ela diretqria qlJe rege;-á · os 
destinos da conf{regação d:u.ràllt,e 9 
afio de 1~44, A fe<lllr;ição cumprimen• 
ta Ql:! .. novos d.iretores. desejaridQ-lhe~ 
completo exito, para a maio .. glori11 qe 
DE?l!S e honra de Maria Santíssima, A 
diretoria está assim. coqstituiqa: Pfre
tor .... ~evmo, Padre Geraldq Alves : · 
Presidente ~- Augusto Fernande~ de 
Oliveira; Vice-preside,nte .:_ I:ir. E.). 
Couto; .Assi\,tentes ..- Demostenes e 
Amerfoo di;i Oliveira;, TesoÜreiro .,.,,. 
HQJ;1orio Ramos de. P<1ula;. S~~e~rio 
- João J;.uiz; Pereira; Consultores 
Francisco Rezende e Bartolomeu Bat .. 
bosa Botelho. · · · · · 

PIQt.J~TE 

Foi solenemente . empossada a · dire.
toria que dirigil'á a Congregação ~a
riana de Nossa Senhora Auxiliadora . 
e São Luiz de Gonzaga da çidade de 
Piqu11te; Agradecida pelo atendos1> 
oficio comunicando a eleição e posse 
da diretoria para o· mandato de .1944, 
a Federação cu.nprimenta os novos 
diretores, snrsi Jooé Venini Vieira, 
presidente - Luiz Vieira Soares e 
João Vicente Leal, assistentes. - José 
Gomes de Siqueira, secretario. - Jo
sé Nascimento de Oliveira. tesourei
ro ~ Pecio Guimarães, instrutor dos· 
candidatos - Willy Wieth,. José Lo• 
pes Martins e José Crispim de Mei .. · 
rel!es, consultores, José de Souza Fi
lho e José. Vieira Soares, visitadores 
de enfermos, · 

,VISITAS 

A Federação Ilíarianà do Estado de 
Sã1> Pau!q teve o grato praz.e,r 4e re ... 
ceber a visita de gr1;1ndé numero de 
·cong;regados presidentes e membros 
·das· diretorias da maioria das con
gregaçõe:s · Iocalisadas nà Capitàl, qÚé 
vieram desejar ao Revmo. Padre Di
retor da Fede~·<\ção e. à Di~~orla ela 

. mesma. santo N'ata) e mUi.tE!ll! · fe!içi
dades para o ano de 1944. Aqui re• 
gistal)los nQS$O agraclecirnento, retri .. 

; buiuclo. a todos os votos de ·felicidade • 
· ~emos ainda que anotar <>s, $éguJntes 
tele~ramas que acabam de chegar, e 
que tambem, aproveitamos para agra
decer: da Congregação Mariam1 de 
F;-be ,·ouro, dâ Congregação Marl.ana 
.de Socorro, da Congregação W.ariauá· 
. da Penha e da Congregação Mélriana 
·qe São João Batís~. ·. : · ·. 

\ 



São Paulo, 9 de Janeiro de 1944 !..EGIONARIO 

-APOllCES POPUlARfS PAUllSTAS CRITICA BIBLIOGRAFICA 
Re)itção d;is Apólices Populareii premiadas no 34.0 sorteio orc!inát•io, 

hzadq em 31 de Pezempro de 1943, conforme .itl!- da llols<1, Oficial 411! · 
Valoxes, publicadl!- no "Diario Oficial". · 

' 
A vitorhJ pela força -a~rea. 
... · ~ . 

1.0 Prêmio: 
• ;::,o Prêmio: 

3.ll , Prêmio: 
4.!l Prêmio: 
s:o Prê1nio: 
6.~ frêmio: 

639424 U111 mil11iio <!e c1·u~eirl!~ 
· 59!l489 ,,_ Cem mil m1zei!•o:;; 
9Z!J8;i4 Vinte mi! cruzt?iros. 1, 'rrata-s11 'ele \llll . livro em 1?1•ochura, 

tle cerca qe 30()' p!!gil1\l$, impre!.ll,Q em 
·i tipo n1htdo, papel inferior, 1iditado pe- ' 202074 Dt?z mil cruzeiros 

368398 - Qllz mil ct·qzeir<1s 
384080 ...,. Pe:,; mU'.,ér'uzeh-6:s"i 

f · ,, •..-l4J I,,jvrarfa Martins e . composto na 

50 PRfü\:IIOS PE CR;$ 1.000,00 CAP.<\ UM, $0Q .. NVl\fEROS: . 
006733 183265 '·. 346654 593505 78~053 023444 20l}57 369281 639549 801061 
029780 ?103!!3 395662 (18452S 840874 W9737 224049 405260 687968 872943 
097923 2135261 502573 · 711030 873724 120m 28~840 519003 740217 886834 
13293ª 2.96'834 53.5756 761803 910783 134327 299683 580553 776601 llH280 
145244 3~04l2 51)7915 78U57 91881:1. 151238 33241;'1 580038 7!336~8 ~l}ZQ02 · 

0$ portadores das apólices ac4na poderão receber os prêmios ·no 
"guic;het" 4e qualquer Banco desta Cl!,pital ou do Interior elo E;stado, 

O pr§ximo, s01-teio ordinário das Apólices Pop1,1l...res será realizado no 
dia 3i d~ Mamo de 1944, com a distribuiçãq de Cr.$ 600.000,00 ( ~eiscllntos 
mil cr1,1zeiros) em prêmios, sendo o primeiro de quinhentós mil, o segupdo 
de cincoenta mil, o terc"'iro de· dez· n;ül e mais quarenta· ele um mil· cru-
zeiros cada µm · · · 

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A 
MATRIZ: - São Paulo: Rua 15 de Novembro n. 251 

. ,; 

Caixa Por;ltal, 789 - Enderei;o telegráfico: l:!ANESP A 

AGÊNCIAS: 
Amnro ..,. Ara'ça,tuba ... Atiba,la - Avar.S - ~rrefOf, - 5:1,tat,.i~'_,. ~11r1í .... 
BotucMú .,.. .Braz IÇ:1,p!!j!I) ..,. Caça.~va - (Jampinas ,... camw Qrancle 
(!\la~ Gross~l - C':1,t;p;1duva - Franca ,,,.. lbltinga - ltaVf!t!nln~a. · - Jabo• 
ticaba.l ..,, · J;tú ...,. Jl!,I!dil!,i - 1.1.ndra. - r.ta~lla .,.. l\Urasol - Novo llo1•i. 
zonte ,-, Qlímp!ll, - Ourinh(!s - Pahµltal - l'i~aJuf - f!r~•IDUllga -
rres, Prudente - Q1,1atá, .,... Ribeh'ão Preto - Rio Preto - Sto, Anastácio 
- Sij.o Carlos - São Joa,quim - s. José d!> Ri!>. i>arl!.!> . .,.;. San«is - Tanabi 

· - Tupan. 

DEfóS.B)S - EMPRÉSTIMOS - CAMBIO - COBI{ANÇAS -, TRANS
l'ERf;NÇi1\s - . TiTULOS - AS MEUIQRES TA.líAS - AS \\Jl>LllORt.:lSi 

ÇQNUIÇõES SERV\ÇO 11,/\PIDO E EflCitNTJ,<;. 

EVANGELHO 

APOSTO-LADO E FAMILIA 
DOMINGO DA SAGRADA FAMll,.IA 

(S, Lucas, 2, 4Z-52) 

Chegando<. Menino Jesus aps doze an.os, subiram seus l)!lis a Jerusatern, 
segundo o qostume, no dia solene de P.ãscoa. Depois de terminada a feata, 
voltando seus pais para Na.:aré, o Menln!> Je$US se deixou ficar e.m Jeru111;, 
1cm, sem que eles !l percebessem, - Pensânci!l que ele estivess.e qom Jlgue.m 
da comitiva; caminharam um dià inteiro, é o procúraram entre os paréntes 
e os conhecidos. Mas, não !l enco11trando, voltar1,1m a Jeru:.;1.li:m, afim de pro, 
cura-lo, - E aconteceu que aP terceiro dia, o foram encontrar no Templo, 
sentado entre os dóutores, · !lllvindo-os e interrogiindo-os. E tQdoi, os. q_ue 
o ouviam .se a.dmiravam de sua sabedoria. e das sua$ respostas, - Vendo-o 
se admiraram e sua mãe lhe disse: "Meu filho, porque procedeste assin, 
conosco? Eis que teu pai e eu te procuravamos aflitos". - Ma.s Jesus re~. 
ponçleu: "Porque me procuraveis? Não sabeis que me devQ ocupar nii, çQjsas 
qu~ sã!> do servlç!l de meu Pai?" - E eles não c!>mpreenderam o que ·1ho.:. 
diila Jesus. - Descendo com eles, veiu Jesus a Nazaré, e lhes era submisso. 
- Sua Mãe conservava todas estas c!lusas no coração, e Je~us progredia em 
sabe.daria, idade e graça diante de Deus e dos homens. 

C0!\1ENTAJllO 

Nos últimos. tem11os da nação ju· 
aia, foi o povo eleito cruelmente tn~
ta.do pelos reis Antiocos, de màllel
ra que uma ve.rcla.deira perseguição 
religiosa embebeu o solo da Pales, 
tina de saugue de mârtires e povoou 
o céu de valentes defensores ila ·lei 
de Deus, contra a impiedade dos ti
ranos. Nesta ocasião. salíentou·se 
um!! mãe que viu o martírio de S"'US 
e;ete (llhos, seguinrlo-os depois cqm <1 
mesma gloriosa. palma. ·pois, esta 
Jlerolna assim exortava aos seus H· 
lhos .'a se manterem éirmemente tiéis 
à lei divina .s.ob os tormentos do 
verdugo: "Não !ui eu que vos dd 
alma e espírito e vida, nem mesmo 
que eormei os vários. membros de 
cada um de yós: mas o Creador do 
mundo que regula O nascimllnto do 
l1omen~. e que determinou a ot·Ígen\ 
de todas as cousas; "'le vos resli· · 
tulrá novamente o espírito e a vi(la 
que boje, despreziús para lhe ob,ede, 
cerdes aos seus mandamentos". 

\!,:is uma verdadeira mãe cristã. Os 
fil\1Q$ aptes de pertencerem aos pais, 
sà(l proprilldade· de., Deus Nosso' Se
nhor, v<>tactos ao se1,1 culto e ao ev•1 
serviço. Uma concepção da !arni!ia 
em que os tilhos <levem permane~er 
eLer11anrnnte em casa ao Lado ctos pu1s 
para cie\icia de seus olhares e paõto 
de· se\j~ arnores, está muito louge da 
iamiÜa cristã, cônscia de SllUS deve-
1·es., l~epresenta uma familia burgue
sa, que se esforça por constituir a 
todo o transe neste vale de lágrimas 
o lugar da berna ventun1.nça. e por 
:isso,· com desprêso. dos sacrosàntos 
dlrll!tos de Deus, procura acumular 
em· torno d"' sl toda a sorte de pra
zeres e bem estar. 

Por esse motiv<> quando a Santa 
Igreja ;onÍ.emora ~ Sagrada ~'aml
lia, modelo de toda .familia cristã, 
oterec\l aos vaio a meditaçãq dQ ~van
gell:IO ·em q11e se conta çot!io o Me· 
nino Jesus p(i.Q duvidou c~usar an
gústias aos seus pais· para sa tlsfazer 
a obriga,çfies que lhe eram impostas 
1iela vqnta(le do Pai Celeste, de quem 
prl!Ile!N era fillrn. 
· Note-se que iist11 rato que se pas
soÚ com o (\lenino Jesus não tem 
apliça,çi;o, "'Xclui;lvamente nos casos 
em qqe Deus NossQ Senhor se digna 
abellçoar qp:1,1 familia, chamando a 
Ull} ou a)guns ge SllUS membros pa• 
ra, .a vld,!. s,icenlota\ ou religiosa. Não. 
Sul!. ai:,Ucação ê universal, llSpecial
mente P.O~ ten1pos que correm, em q~e a Ól;>.r\g,!.ção do !l,~Ostolado é mais 
pr.emente. Realmente todos os Uéls 
têm uma obrigação ordiieáría de fa. 
ze~ irnostolado. Ora o c1u11primen\o 
desta obrlgaçi'to que ê ordinária, fre
quentemente exige o aacrlficio de 
parte ao menos das doGuras da vida 
familiar; de maneira que d"'vem pais 
e Whoi; ter a energia necessária pàni. 
ua,1 se apegarem a·o prazer dos Jaze, 
res de f!!,millà, para, com alegria de 
esplrlto . ob"'decerem ao grave' pre, 
celta d~ apostol'ado em beneficio das 
alu1as de seus irmãos. 
· t a prhneira lição qu"' colhemos 
no" Evangelho deste domingo. 

Acontece, porem, que àg veza~ a 
f\'iiquênc!a dá vida qqoUcllana ton1a 
o í~i tnstpldo, e nada mais (leseJirnl 
os lllO(!O-SI ~o aue a vida tora de Cf.\$a~ 

I:l it\fellzmente, tiáo é 1·aro que o 
apostolado seja o tais<! pre~e1>to naxa 
essas fugas inju_stiUcadas. Ue 11\ll.., 
neh·a que a piedade. o aposti,l;i.do, a 
prática do c,;tolicismo serveµi de (,a, 
pa para a satisfação do egoiinno, de 
um sent1111e11taltsmo que ml!IE! \e:n 
de mórbido do que de normal. · 

Não ba dúV'ida que os pais e QS 
filhos têm obrigações ta.1:nbe1n 110 \~r 
que fazetn parte dl!, lei de QeuJ NQi~<> 
Senhor. A:,sis,tênçia e ed11c11ção P''f 
,part, daqueles; au:-_Uio e ªssisten, 
eia, na velhice. por parte des.tes. l'u
clo no exerci.cio dM v11·tu.de.s da cari, 
da.de, piedade e Q)it;,diêl\cta q11!l s(\<> 
oq laços sobrel1atur<1-is q1,1e fc,çm11\am 
a familia católica, 

Por Isso, o Menino Jesus, que nos 
dá o exemplo (lo apostolado, com 
sacrifício próp1·io e. de seus pais. J<~le 
mesmo nos dá o exemplo da vida no 
lar, na submissão e auxilio' àqueles 
que na tena enuu. os seus pais, 

'l'emam os pai'> a. l)e11~. qào impe, 
clindq q \llg\Úmq apq~t.olado a que 
se devem dedicar os seus filhos; te•. 
rnan1 a Pe1,1~ os f\!hoi;i 11âq 11reteitta11-
do, 'às veze~. co1i. es1.,1111dalo, (,o::i 
pais. \a\so a.p()sto\aqo para s.e fl!\'la
rem .,os i\eve(·~s p;1ra · com $11as fa• 
m!H;i.s, Tq,Jo çonsi(ler.iclo 1k~,t~o ç\a 
ordein dos v<1lores ge a1ane.lra q11e 
o ser\!iço de \)eua tenlla $ell1P!'O. prh 
1naii11 ~obre a vtoctade filial. · · 

TANA<iRAN 
. · Utln10 tqrt11\\·ante 

ternín!no e11cluf\• 

,,. · . v ... am. e.nt·e·. te.·.·.m ... ·l·r-,tn ...• Q._ ... 

Míhe<l de _.,1,1 tior-4ií,1. ·. m11niqs · el,1>e<;ial11 · 
fl\nagral'I ~ejuv.•• r \'le:-1'1' ll rn14lhe1, 

. 1 an~ran é ~ r'!! .. 
rné(l;o mcl\<'af!I' erq · 

tod~ os r.a.~o~ d11 "~at,i[llE\~111, 
rn,1,af pre.<'<lN!$. env.e!h.el'llnento 
preni,ah1ro. ca~l11t. 1ir1rncnf, 110-
ie, ela tem~ · ~~ iodM u 

d r<ll!arl11s, 

Um ArcebiSl'D polonês recusa 
a liberdade oondloional 

Por meio da N, C., i;igeno~a 11otfoio, 
sa catolica, soubemos que o Ex1no. 
o U,evmo. r,Ions. Hoinualdo Jelbrzy, 
l;;ows',, A.rllchispo de \VUno, 1•.ecu. 
sou a ofert11- de Hb~rt:\ade condicios 
ual w1e as autoridades de ocupa<,:iio 
lhe oferec.<m111J; l]Q 111eio de \lll.l du· 
ro tralaniento, dech1rQU q\J\! P.cr• 
n111nccr;,râ prisioneiro at~ q\le se d~ 
lihcrcladc à todos 013 siwerdot~s de 
sna .i\rquirlioeçs\!; deti~Q~ \l!ll Çi!lli· 
pos de conocntra{;ão. 

ti!":.,, • ..:~Yl'-·•,,u.•• ~(\/W'!, 

.J.EDMUNDO. 
tlC f'Q HAM au RGO 
-, !"•.!Q~11~~-~i ... ~~vt~; ... , .... 

_;./;.,._' __ ; ._ .1-. 

•· '!r(lvista dai, Trfüunais"; s1,1a capa é 
4.e clivers~ · core$ · e ci;nn · a {lg1,1ra de 
diveroo~ !iViãei, ,llm . , vôo, sob~e um 
fundo ,1~1,11 celeste, Vê~~e logo qµe é 
um livrn pl!-r<! grande i;liv\llgl!-çiiq co~ · 
merclal, Sul!- tracluçã,Q f!:!ita P.or pes-, 
::;011, de nome ço11hecidg, nem i;empre 
foi feit~ com o dllvido Çl,\Ígaqq. . 

A Cl!-Pª nas suas -part~s fowr-nas, 
c011t"'m · 1,1m reswn,o da b\ograUa do 
autor, e vl\rias criti<?as do$ · iorrialis
tas Charle;s Beard, · I,.ewis (ia:vne~t e 

· Qrville l"rescott, êste de;, New Y.ork · 
'rimes e o seg,mclo clq New Ycirk He~ · 
1·ald 'rribun"'., Pela biografia salle-se 
que o a\ltol' é moço e nascei! na flus
sia : foi oficial dé Miffl,r\h,i e _4epois 
aviador tendo ,coml:!llticlq pa primei-, 
ra Grwde Gu"'rra; no Mar 13âltico 
onde pel'deu uma elas perna:~. Pepois 
d.i gu·m,ra uetirou-se para 011 E;sta
dos Unidos. natu1·!llizou~se, e n14nca 
dei~ou o campo dl!- avi<1,çã,o, qU\'ll' co
mo pilotQ quer como oonstn1tQr, ten
do merecido .;i · nonwação c!e 111ajor da 
reserva. 

"E' 1Jm · livro tel'l'ivel e oportuno, 
, disse Oi'Ville Prescolt, raramente tem 
sido discutid<> assunto mais vi.t11I çom 
tantos fatos a1Jtorizadoi; e opiniões ex
pendida:; com, mais ent1.1siasmo e ela~ 

. reza". ~tas palavras fazem por si 
wesma a critjo!I do livro todo. E' um 
livro que se 1& cow interesse, .sem "'s
forço, e que está <10 ij,ICallC(~ çl~ qv!ll
quer leitor. E' deveras op0rtm10 e 
te,rivet Oportuno, porque trata de 
um as.sunto que está. 11,1 teh1 rrrnndial, 
para o qus1J ~~ volvem tocll\$ llS 11ten
çõe:. i;la atµaliclade: o· valor d!!fi fçr
ças aéreas! T11rrivel, porque a~ afir
mações do autor são evic!entes; ealtàm 
aos qlhos de qµalquer pessoa por l).'le
no~ 1cntendida que seja, e \':'l:rceb1c-se 
que foi preciso ter muita cora1,;~m 
l'ª•ª 'faze-las. com tamaoha ll1'1erg1a,. 
é muito talento paré! d.ize.-las com 
tamanha clareza. 'l'eri;ivel, J?Orque fi-. 
cqu ,Jemou.strado que os. aliados paga
ram com de:rrotas imellllaS e desara
ças i~calculaveis, a sua descrença ·nas 
principios quE: o autor S\L$tents, e que 
sã.o: 

1) O a\' converUdo e111 oceano rqun
dlal C0:\110 elemento d.o avião, coriier
cial <>ll. militar, o qual domlnar.í_ em 
absoluto com ' exclusão de todos os 
outros mP.ios existentes, desde que o 
seu raio de ação possa ser dilatado 
um po1,1co r.:-ais. 

2) As fo1·ç<1s aérllaS. devçm tel', es-,. 
trat~gia . e tatica rro:tiri_a$, na ofensi
va e na clefensiva, devem t.er abaste
cimento e transporte pr1-priqs, domi-, 
nànd.o todo Q tcatro da gqerr.i., com 
exclusão de todas as outras àrr:nas, 
capaz de assegurar por si só a vito-, 
ria, mas de qualquer forma como· 
condlçi'\o prgn;\ria O;!SSencii1t 

o autor estudou todas as b'<\talh.is 
tr<1vad.as · até é! oubUcaçã;o dq livro~ 
que foi durante o te1'ceiro a110 · de 
guerra,_ e ton101,1 CQr:n.o excmp\q l!, C.01'1'." 
qtdstc1 da· ilhll de Gwti\ ·p.e\os a.le" 
mães, I?' coma reforço para a ·t~~e ~rin-, 
cipal as batalh!ls da Inglaterra, cl~ 

· França, da Nonieg;i, e da I,.ibia. M.a.1 
sa.bia ele. que a µltima batalha <la l,i
bia seria aindi1. 1Jlllª. confhmaç,iQ de 
suas 'palavras, como tamhem o sã.q -o& 
ultimas fatos q1,1~ estão tõrttancfo a~io
matfoo \l se1,1 principio qi.~ 11ão llá ~ 
vitoria sem a superiori.~std~ . aerea, E' 
nota,vel que esse hoi:nem ni'\Q tenh<1 si ... 
do oµvidci; e só l!,SSim se eX:pUcam O.ji 

erros caiptais da · · ~lemanl\a, qÚ~ 
condicio11ou· a su.a .força aérea ao seu 
exercito. da l11g]aterra, que cQndicio
nou-~ ª' SU<! m,Írinhll, ºªº Ql),stan'te Q 
seu clom çle p1·ovidencia que l.lw per ... 
mitiu ·wim\ar· ;itlf, ago:ç,1 a · tD:ellio:r lar.. 
ça 11érea dq mun(lq; da Fr;mça, guil 
condicion,ou-a aÓl; s,u11 ent~incliefra., 

·mentas, com mna tranquilidade que. 
podia ser chaml!,da de venaHd.adll. e 
tr.iiçãa, e finsilmente o& !!:stados U~t 
dos que co11Seguiram reun\r e prati-. · 
car t,;ido:;;, os, errai'! · e~\s.tcntes, li:' nq
tavel qµe ele. te$ ~idQ Q'\lv\clo p,ela 
Japão. 

Interessante é finalmente verific.ir
se a triste si.tu.içâo a · qu«:i fic!ll·ão re
duzidos as paises qué não puc!erem 
ter li- avi11ção desejada pelo autor. 

N!! re1,11idacle,. ele <;0111 a smc;.erigaçle 
cl~ l!empre, afi.rn\!l qqe es~a ªuperio~ 
ridade ::,e1·;). u.iri pr\vileg\Q c!os· j!:sta,dos 
lMc;lo$.. . 1 

Este livro, pelo seu estilo, e pe,las. 
verdac!~ i:irandes, oportunas e .ten;i
vei~ que cqntem deve ªer lidq il\di:;.~ 

• tintamente por todos que ª'-\>füPl\• 
nham Q dllSerm1l.i1,r cll!, iue.i;a; 

E' um gran~"' livro. 

José. l..uu V!<1nna C<1.utiµhu 

As Obras Primas do ContQ 
Brasileiro 

Por Almir Rolmes Bll-r1Josa, e Ed. 
gard Cavalheiro ~. Livriria. MarttnsJ 
cditQr<1 ~ão Paulo. · 

~e em quesHi.Q ele g0$to µão, se µO<\~ 
discutir, a coisa é a.trida verc\acle q11a11~· 
do se tr;ata. de compor uma a11tologla qe 
OBR-4.S PRIMAS .. Quem. esool,he tem 
seu !lng11)Q de vist:i,: ttll~m PJQ q'\lel' ~ 
na esteira dos out.QS, t;em q\l~ <!~gQS .. 
ta_r a multas; qu:m pi;oc\!r!L contos "que 
rl!presentem todas as correntes e re
giões . do Brasil", ha de ofender aos 
gostos tradlcicnats. i; o caso da edição 
da Uvrarla Martins, E no conto bra
sileiro sobe de grau a. ~\t.1e11lc\11.t'le, <:\ada 
a aluvião dos com.~t\qor;~, Qi!,c\a qql!.l 
com sua carga. de me1:\to, l'l tiº~ \,IQ• 
graflca que precede a çiula ·esçtltor n.ã,Q 
constltue o menor vatof do UYN, 

· Revela-se, por veZ<:s um profundo e<J~ 
. ,, 
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nheclmento úo homem e de sua obl'a, 
Se1itll•1St1 todav' ,. cá e lá, o pecado de 
todo o antolog;i;ta ~ o pamigirtsmo. 
O trecho escolhido 11em sempré com
prova os 11,!ljetlvos da api;esentaçãq, e 
no fim da witura, nãQ se sabe que1n se
i~ de fat,Q Q prt~elri: çia 1Pedalha, pQiS 
qua.sl ~do~ ~m 1' a. melhor p11gi11a no 
seu genero" e o ;;en···· · não varia mui• 
to deste para aqUll!e. - 'Ha na obra o 
que SI! vê nas prateleiras de ccirtos pa, 
ratillios do lnterio1·: tudo, promis
cu~.mente túdó. Conto triste com JuM 
Lopes (!e Almeida, contq cqmico com 
Limr, Barreto. Paginas antigas e 
seml"re novas de. Ari!w~ e P.rtur Aze
vecjo; paginas de brilh,o fresco, !tnparea 
no gen1Jro çnm ;i;lrMni fornari, 

· Ga.,,tão Gruls e A,qi,ac)e4 de Queiroz. Pa
gina;; singela;; com Marques Rebelo, Pa• 
glnas esGUSl!S, misteriosas, camufladas 
com Gracili.ano Ramos, e Machado de 
/1..sS!ll, Mqltos c,mtos ~a que quasi na
da. valem, alem do estilo, o· estilo ..• 
de feito em · to,C!os, absolutamente / "'n! 
todos, a frare viva, imaginosa, que pin, 
ta., que Incarna admiravelmente a idéia. 
Q4e forç11, (\e expres§i'w, que riqueza de 
vocabulario regional! ... 

E :,, aprovaç;i.o qioral?. . . Pode a 
obra descansar· nas mãos de todos? Pe, 
netrar · nos educanda.rios, nas ca
sas rellglosai;? A maioria dos trechos 
nada teria contra, se excetuarmos· uns 
Io11gllS de leviandade ao referir-s"' a ob
jeto:/ e a ritos religiosos, c~m o des
dem de quem busca um tropa a 
mait, de quem não aprecia cu não en
tene!e cjo q11e · fog\'l aos sentidos. Ha 
trechos porem que o proíbem ou ii.con• 
selhaa1 reserva. ll prudénela. Dlga~se 
a verílii.!le: b,,. trechos inteiros excit~i;i
te.;. s~~UJ!,13, lmorll,i,s mesmo. E nem 
todos poden1 suportar certos r11tr,!.~ 
tos sem se tingirem do mais natural 
e ,santo rubor. com' indlg11ação e pro
testo. Sóbretudo em se [alando d!>S j,. 
vem leito~ dQ ~•iaco". Çhama-i;ei a 
atenção para o veneno nas paginas de 
Rlpeiro Couto, João do Rio e de Anlbal 
Macha.de, e. L. - Do "Eco", de 
12-12-194l. 

Orientação Educacional" 
Por Isâbel Junqueira: Schimldt, 

01,bo, 1?04-t~ Alegr"', 1942. 

Qu:it1·0 meseJ 11pós o seu apii.recimen .. 
to, a lei. organic11 do Il.nsinci Secun@
rio encontrou no 1ivro de Junqueira. 
Schlmidt, o seu primeiro elogio e sua. 
CO\llpleta explanação. 

Com9 diretriz oficia\ e obrigatoria, é 
novidade. estupenda, o mal.s profundo 
deoret:i educacional da p-"trla. Quem. 
folheal', porem, as tradições dos gran
des ed4candar!os f"'llgiosos do p.,_!s, 
acllP,rá, · ~1,1co coru;titu.lrem el€s uma 
·'exceção de . alguns ensaios is,Iados" 
(pa~. 11). 

~ qepoi,s, h.a. mamem para descam.i~ 
nhos iuep:,,raveis, NQ co11s1,lho ~ na 
esco\Jlii, de. µma. VQca,çii,Q, é ta.ta\ o prll
conceito e o mi.terialismo. "Se a ação 
educativa q1,1!se;· ser eficiente, deve ser 
e3;:0ncialmente ·objetiva", deve visàr o 
hon,,elJl todo, sel!l sombra de unllatera-' 

· .1isml . (pag. H). · Nq.si;o tcrp!lr _não é · 
~u.n<!a~o :· 1f lió;ro~o o,·g,i.nizado~ii. de;, 
ep;;,4w ~çund&,rio nos ]llE. llU, formu,
lol! S\lffi~ll.le sete principi(l{; c,1,rcleii.is da 
llçl\lcação: s.<1ude, tccnica, famll\a, vo .. 
caçá.e:, cidadania, hora.rio e cam.ter. 

Q retrato do or!e,ntadoi; (cii.p. ~:o~, de .. 
VO, 'u,r ret:>cac\o a.o entrar no B\'o,:;,U. 
l"e·lo a lt\lt.w.a (P11,g. 2. e seg.). É qu"' 
em n=a t.erra, o C!l,rater religioso da. 
nossa. êciucaião é capaz cíe · sup.rir a 
muitas das 24 ''aptidões me11Suravets" 
m>rte-amerioanas c todas elas não vln• 
garão jamats f.Jrmar o homem integral., 
"Ua. qualidades preciosas que •não se 
adqulr~m; é lnegav"'I que os mai,'; sig
nicatlvos · diplomas · não chega.rí:.Q a 
transfo1ma, u~. l!Íd\vidual!dJ\.dJ já for .. 
madr." (pag. 27). Interpretamo-la nes
te sentido. 

A. ·cr·\açã:>. da. escqhHa,, o li!l.ll\ll clll.. 
esçola. çom 11- socieda.de, !oi u,m do.s 
pontos mal.s, (el\Z!is da lei organica, 
ora.nctes hOmens, grandes in\oiaMv!\$, 
grand,w progressos, tudo está contido 

em, gennem nesta lei. Tudo de bOm, 
se for bem usado. Chamamos a 
atençá~ pará um perigo. O~tros já o 
fiZ>llram antes de nós: o orientador de· · 
ve respe\t,a.r as barras da conclencia; na 
vidii, intii.na,, espJ.rlt\jal e relíg:iosa, não 
lho competll en.traq,1,. :ó: santuar\q, os, 
s~relo~~ ij:\O ,ou,tros\ instituidos por 
Deus. COnven'l . 1úndii. lembrar q1,1e o 
contá.to perénc do professor com o a1u~ 
no não deve nivela-los; aqui dl(;timcia 
quer dizer respeito, ef!ciencia, autorld&· 
d~. 

,\llais lst~. No fün M. leitura de Jun• 
queira. Sc):11,midt, ouve o leitor dentro de. 
si: ..,.: será passivei prat!Cllr tudo, l.sto??? 
Resposta: ~im e 11ão, NAO .• , ·~ elo, 
minar o interesse, ó computo <10 or<ie, 
na.do, o desmaio de.s . primeir~ difl• 
culd~des, a ~te do preconceito, a rer ... 
r\vel. peçonha do -:omodismo. Sl,m .. ,. 
se a· regi:,, sombra do desiJ1.tere_sse, tra,. 
balha1· a dec\tellção, o olvido do, eu e do. 
meu, a fo,rça e IL COl;ll>tl1,llCia de · Ulll 
ideal elevado. 

Frlzeinos por fim. Acjma da orlen .. 
taç~o (jii, sa,uele, do hora1·10, dos traba .. 
\pos, (l,q .est1,1do, d\l civismo palra a orien .. 
tação moral e religiosa, bare e clmen• 
to <!e tQdas ela.s. Pela dependerá a. 
vocação, C!.ela o futuro, dela a: patr!a, 
dela o tem1l0 e a eternidade. do educan. 
do. ..... Celso I,,emirll. - do. "Eco", 

<ie ~·!ll-11\,\3. 
((Jo~clu11 na 7.ª pa.gÍlla) 

Não Desperdice! 

Dêposite suas Economias na 

PRU0ENCIA CAPITALIZAÇÃO 
r . 

Só a submissão à autoridade . 
paterna pode prevenir ·os males' 

· aa Juventude · 
Se o quado matlilaruento "fosse 

n;elhor compreendido .e obedecido 
com niais leahlade não esta11iaIUos 
al'ro11tando no presenfe o tr~mendo 
dano sooial da delinqucncia juve• 
nil ", ,disse e111 sua alocµção !J?ctll. 
mdío, o Rcvmo. Sr. Pe. James A. 
Caufield, r(a Igreja .cio Santo Non,e. 

"A guerra, as peliculas, ª" revis~ 
(as, o c:rnesso de diuhciro, a ansen
cia das mães do lar, antes que !~an
sas da de1inquencia juvenil, são sim
JJl"'s condições que têm contril)µ4l0, 
para o c;cu incremento. A onda de 
cleli\os não pode ser cli?tida nwdían
le uma jpvcstigaç(ío c)o Senado, nem 

• impondo en~ino sexu,al em nossas 
escolas, nem com batidas liS nove· da 
11oite, nem com redobrados esfor\:os 
de uo.SSil policia. · 

"Unicamente quando nosso povo 
crer na oxistencia d"' Deus, em que 
o homem . devo prestar cont?,s a 
Deus, em que o ceu como o inferno, 
pxis!em, em que é nma dolorosa ver
dade o pecado, cm que necessitamos 
a oração, cm que nossa fraq uezst pO· 
de cair nas ocariõcs cio pce4do, elll 
que a moral dita normas im,ita
vcis em nossa vida po!itica, "'conomÍ• 
ca e social, 1ii1tleremos então espe· 
rui· q uc nossos jovens, cm forina 
pei•manente e suhstancial, mante
nham uma conduta inteiramente 
virtuoss1,". 

O Revmo. Pe. Caufield lamentou 
que n,, pesso;is, · antes que a virtude, 
prestam tríbu to ao cxito, que antes 
que ao principio, sigam condutas 
acomodaticias, e considerou que a 
'dclfoquenci;;. j\l vcuil continl!IJr;i 
senda· a praga da ua~ão, até qu(l 
se fundamente iodo esforq<,- de re• 
generaçiio vo Quarto 1Iandamento, 
~uja oberliencia deve ser exigldiJ. no;, 
!ares dignos e hÓnrados 

1 
1 
1 
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SÃO f AU~O 

o heroísmo oos cauelães nos 
combates de Tarawa 

Da agencia noticiosa. N. e. recebe
mos noticias sobre as ativid!ldes de Ca., 
pe!ães católicos em Tara wa, nas llhaa 
Gllber:. 

A uma distancia de 50 jard;l.s 
das ilhas em qu"' sustentavam encami-· 

· çada luta, seis . Capelã,es · benziam o 
prlme\ro cem\t,erio mil:ltar em Taraw\l, 
e o!ic\a,va,m nvs {unerals dos h"'ro\s fa., 
Iecldos na mais custosa, vitoria. dos El!· 
tll,do" Unidos. 

O despacho, que procede dos corres, 
pondentes do Corpo dll Combate de 
Marinheiros, d.iz que os capelães cato
licos · for3,m para as linhas dll combªW• 
,.fim do, 11dmlntst1·ar o sacra,a1ei,to da, 
Extrema Vnç;;Q a,os {eridoS. 

Um dos cii.pelães, o Revmo. !?e. Ar• 
thur J, cunneen, celebra diariamente a 
Sa1.1ta Mi;;sa para os marinbelros cato• 
lico.s ii.. bordo ® seu na\ ia. "Não po
dei:nos esperar até Q u.ltimo momento 
pa,ra preparnr cs.tes ll,la\'l11heir:os para 
o que 9s espera" - cita, suas palavras 
o despacho. "ÇomeçQ o me.u traba!hQ 
junto deles, assim que emba.rco e per~ 
maneço ao seu lado até o momento su• 
premo". 

EM CUSTO DIA NA BIBLIOTECA 
VATICANA OS UVROS DE 

MONTE CASSINO 
Docutuentos e livros dai biblioteca e 

dos arquh·os da Abadia de Monte cas
sino, foram dados de novo pelas autorí-, 
dadlls militares alemãs às autorldade11 
Italiana$, em pi:csença. do Superior da 
Abadia. de São ·Paulo, ne.s vizinhança.a 
de Roma. 

A· · pedido da.s autoridades Italianas, 
esse material foi confia<!o a custodia da 
l3iblioteca Vaticana. . . 

lnstituto Moderno · 
PaAÇA Dl\ Slll. N.~ Jli3 
__,. SAO PAULO ..,..,,,,.,.. 

B'undacjo em · 1917 -
J)AC'f U.,Qt.il~FlA 
. TAQUlGRAFIA 

O M~lh-., li:f!si.no 
relo l\'J,el.h.111 · freçl! 

~.si~ 
-1~ 

lut,,,n·o,~• l>l, 

~AP!!lN sro)lEs 

VESTUARIOS 
11,:1111s. 

Graciosos estilos para o 
verão, em çªmbraiat per= 
cal, fustão, batiste, linho 
ç 01dros teçidos h~vaveis. 
Escolha variadíssima, pa=. 
ra ambos os sexos. 

Exposiiéie$ nas vitrinas e n, Se• 
çi«J de Cria..,ça1 - l ,st sobreloja 

CASA ANGLO · BRASILEIRA 

• Seja µm artjfiçç dª viti,riaf 
Compre bouµs de gue(ra ! 

O HOMEM CATOLICO · E A· CUlTURA 
I. -t\s convicçõ.~~ fund<Jtfl-enta'i~ do catoUco - . . 

(). Aida110 Erbert, O. S. B. 
'VeJamos, em opqslç~o ao ~.rfil do hQ.• 

mem moderr.o depauperado em sua 
sub~anci.l. ~spitj~1J.al, ;!, esp_len<iida ri
queza do catolico qµe, c).l) plena posse 
dos vaJ,ore$ sobren.att1rajs !>Útorgados .il 
hl!Irlanidade )20• NO_l,SÇ) S,etl_ll,or _Jll61,11l 
Cristo, enf~en'tii, os Pl'OPICD?,8§ e).ª e_ifisa 
tencm nYmªn:,,. 

o que caraterli<.t · o .espirita dÇ> cl'loto.· 
lico, antes de t.uqo, é a conc!enc~ de 
estar ligado " Deus. por làços que (1 

pren<l~~ IjO llltún_o po §E'U ,ser,' :Ele 
sente.~e c:i-iii.tu,r~ e. 1IIJ11.S11m de peus, 
pos,sulndo lle$~ eonvlc?~9 um viv9 .sen~ 
tlmento dtl s~ dignidade e de se11 de.s• 
tino, que lhe sexve de .diretriZ ,"'m to• 
das as cimtlngevcias da ,vida. Jamals 
esquece tiue não lhe competem velel
dadc,; de ,&oberll,aja,, f~<;OJ_lhllc;endo C~lp 
gratidão St?r ct1a,.;1Jra C!.e ~_1!s. N.en:i se 

· esquece de ser espirita _u,noi;tal cri;glQ 
à oenlelhsa,nça qo Esp!/::jto ~nfill_l~. 

Com esta convicção !ptima, d"' ser 
c1·latura feita à lmagel!l de Deus, o 
homem catollco compreende a sltuaçã9 
humana e a escala dos valores estabe
lecid~ pelo ci·tador. Enteµde que a v!
d,a espiritual, a evolução da. 1nteltge1c1-
cia e cja vontade. r~rno a µma ire.me
l~nç?, ca~ ve~ roais protuxida com. 
QelJl!, con,stlt1,1e o verc!adeiro .11lgr.lfic11,
do da e)(i/;tel1cla h·4nana, porqua.nio 
Q011oretlza, aquilo que Deus pretendeu, 
antt;s de tudo e acima de tudo, ao 
criar o homem à tlll~em e senielhan• 
çii, sua. Enten<le, po; con,segu\llte, q'ue 
todll,s e.s demais. ene.xg~ l?s¼µi!J!IS e 9 
orga,nlsmo lhe .ori.m dado~ ®W felação 
à vida esplrit .ai. V!v~. pois COmP.Elne~. 
tra<io de que a Proviclenc:ja ~~!na _i,e 

extende, de prt:ftlrencia. à vida esplri• 
tua! e, só em segunda linha, às atlvl• 
dael~ llµerim ~ da alma e ao corpo. 
Sabe, portanto, que Deus SÓ considera 
e dlrig~ os acqntectmentos e)(_~e1:nps, se
gundo a. Importa.nela qut eíes. tem para 
a vida. do espirita- b.umii.no.. O h1>mem 
cii.tollco considera. o aderir· a DellS, com 
todas as verl>S d() coração, finalidade 
qoncreta l)a ,vlcl,a. 

:E.,ta, aprecl,a.ção espirltwi,l: dii. vi~ 
humana dá. ao catoltco uma 111entalida• 
de ultldamente traricendeHtal; que co• 
loca o · ponto ,E' gravitação da existen• 
ela human.a no e.1.em. Pots a vi.da es, 
pirit~l a.lca,I')_ça su.a siwrem.a evolµ_çã9 
só na unW,Q com ~us, na pura. esf.er11, 
dJ. espirito. pela v~o e o alllot bea.ti, 
ficos, no céu. 'l'oda.s 1:\$ potencias e 
funções numanas e as cousas todas des
te mundo têm , aeAtl.do de servir quasls. 
gi.cl~ pa,r~. aq,.~ sµ1 :eni.a. fln!!,l\c\11,d~, 

Fé, Esperan<;4· " Ci'!,rl(;l,_a,dc, 8.ll. tr~ vl,J;., 
tudes' "teol93aÍS" que nos unem com 
Qeus, preslelem o .curso e~t>itit\JJl,I p~op~ 
deutlco desta vlda terrestre. Pel9. Fé 
que ilUD)lµj!, a lntl)ligen,cia,, o qa.to\lco 
vence a lnsuficlencia. natural do jnte
lecto e a.prende enten,del' a Deus como 
ente sup~nw que tra11cel).de o ~nsa.-. 
ment:o Íl,uma:'lo. Pela. Es(J!!rançà. que 
~Í:>~a.leca a, rQt1.tad.e ll.11> o~leÍ)!<a.ç_ã.o. pai:a. 
9 l:le,11,l S.U.P~O,, o h,Ol!l,ell), C~CQ, ~ 
impuls!ot;ta4o a Ye_1;1,qeé·, ~11tlnuilJ!1enw.. 

, llS dlf!c1.1Jdades que SJU'geiµ d.a ~er:a 
pslqul~a · Inferior. · Jl; 1)i!la caridada que 
une a sutmt.ancla da al)tla 09m D:e\15, 
de i;tanetrll C!Ue e.la a Qetl,S adere. f!r· · 
mçme.n~. ~- ·no.r,1l)tn c.a~J.1c9, elevl!,,&il 

"11,K Ir, • l'ltt,l'4li4K O 

·• ... EtiU.lNARlO .. 
Q, DliVt;K ~E. ·1·ooos. 
Q,S Q6.l01.t()Ol!i 

,!" 

so_bre as preocup.ações ,tempo.vais, 'l'iven• 
do já ~estª' v_icía <a?l).1 1,mHí,o ~= ~µ~ 
A vida. ,espl,:!t_qa;I di, _adllsão a. PeM.~ g 
o sup1;emo Ideal da Vida do cato1jco: 

;Um lllc\llldO scpa.ra, pofa, .o homem. ça• 
tolicll. d9 tip,iço t1omem moderno v•n,
dldo aos vá:lores pt·e.carlos dest11, ten,1 
· Enquanto o . catollco aceita como tarç~ 
fa _sµpre.l:lla. (/.e· s1:1a v,ida. .o ~s{9r90 d~ 
PfQCJ,U:3,1: a se.tn..<a!l.Mn;;i. pr~lva. g,_q 
proprlo eu col,ll ~\!S, .a luta 1)81a. ;l'lO~ 
breza sUvJn.a ~ · lllmi!,, ,o ~ornem m94_ei;•· 
no ~para· e <l!l !;)ellS, ,constituin40..se 
a1,1ton9p19, e_111bel,edado pof uma i~é~ 
erra.d.a da libe1·da<;1e. o -h!>mB)ll catoJl!
co sa.be qµe tel;ll a. l!berdAC!e dé acêitar. 
ou despreza.r a ordem estabeleclda poi: 
Deus, e escoU1e livremente o cl!J!lµih~ 
C: • vontade .. _de Deus. O moderno to,. 
ma por ·ponió .ié -pa.1:tlda d\l ~liª · l)be!,'!' 
dade a nezação ila vontade de Deus 
claramentê 'reveladá, . cíiàmand.Ó "i,à.râ 
su,;i, el(_Clys_lvi,. . resp()IJS,!.~UÍdade ·a d!Spo
slç_ão de .se.u destl,!lo, -,em, e9ntugo •. ~IJ,!o 
seguir Qiodlfica. o eterno ,aeneplaçlt,4 
di\<in~. · 

Em consequencia l:!estas a~it11des ·pa,. 
*ª's cliver!lJls, o homell] Cl/,to!ieo ~ o 
moçiemo tem eada um uma taboa de 
X!!<l9re& eticos !1Jameti:'!-4n!lnte opa:;~-~. 

A. .fé cóm que o catolico acei~. Bepl, 
or-ltlca. a ordem divina das cousas · e· 
que· Jh~ vale por . fll!ldal).1ento ,esp)rl~ ' 
tual e riorma de toda a sua vida., çor• · 
re:;ponde da pá.rté clÔ moderno a dec1~ 
did,a ~~r~n~.. na,s .d#erllll~ . for~ 
do cept,iclsmo, cdtictsmo e relativismo, 
tamoom cÓmo ·,Úitude fundamenta:! . • 
norma do pensar, e agir. 

0 cat9)_IÇ_O .!))e.me .\Í.l. .$1._lji C_O!,l~,ÇáO 
crui.tur!'ll e v9,caçáo Pl!:r!l, a _\ln.lªo çom 
Deus, co~troi s113 ,vida !l.SRifl~~al na, 
base mor,il da. humildade, co~lderancto 
a vida Üm servi~ à ~Üs. o 'máde~no. 
ao contrario, t>~ o ~ropr!o iu nó . 9<1n• 
tro dos. -pr,ot)lemas, lln_frentando .a ylda 
com altiv11, ;\mCil\UÇ!-J, (los ,?Oberari.o.S di• 
reitos htllllanos. 

. O ca~ll~-- .· V~llçl!) o ~lgr;tlJlcado da 
exlstencla na vida sobrenatural do es
pírito, .!!s~r\!:1ue \1Jl1 v.i.Jqr géc!_sivo /!. 
oração e meditação, quais atos em que 
P,a;pitl!, tll!!,l.s. pur.i. e vigo~osa !l .vida ,da 
a,lma. 9 111oçierr;iç,, pçssulclv peJo ,e.,pµ-t~ 
to da . conquista. ,e colocaIJdO o p~tc 
do seu ,equUii:i1·io .ene1;getlco no _mundG 
externo. ;,rqclania ,!l, ação e 11rnd~çli(! 
índice !).feridor do valor da éxLstencia humana ... ,.. . . .. . . .... 

· j ·éÍ,:t9llcQ. ~ntln,clo~:jê ~~egf!no ne~,. 
~·c:1,ld!l, ~mporal ll ."'.Ip. c~o ~ra ,~ , 

,patcJa .cele;,/_e, iiqrii,ça J!, 'J',bneg~ ,CÇ>ltl~ , 
meio necessar.lo para ,9 , trlllil!• .final d<l, 

_esplrlto. O ½•Odt:rno. consiclerimcjo,~ 
em casa neste mundo, procura natural• 
iu~!í.~' à. ,it~mo\lÍ!!a~e ~tê -º~. e11c~j <!9 
cµ\to ,do . prJ:>pr,lo . jlµ. 

() ~l:9ÍiC9 ,Vi\'~ ~ ?,S ,~11!,eS .~ .~~ 
eterna ,que ,cumpre merecer l!ur11,1:1);e ~. 
trajeto l;t!mpor~J. por Uffi!\ Vida esP,ití• 
t11aJ · incoatlva cujos atos sô . têm seµti• 
d9 qµ_ando. me.d!.\Í_9_i Ç~JTI 1!-51Uilo Ql\8 e)il 
ser~· ll?-. ,b«;l!ll~a eç_lyr!t,~W~ ~-~· .Q 
maft_erµo, .~.r.l'.~q9 · ,9,1\S ~per{\,nç~ J~t,l· 
cendent11,is dU.m!L Niqa <!~ P',1.1:9 ,Jispi,r.!~ , 
sonha. quando .multo .. duma ,evoluç.\f 
dlJ, hµm~~id/lde neste mundo. E é q~i!ll• 
to lne bª'5t,t ,.e tra.nce,ncie_nt?,l. · · 

JSa. v!fut <:lo ,ca_tci_U_ço, .!) so_~re.ila,,t!lr11-;J. 
a. gl'.a,ç~ AivJmi,. _e1tei:i;e, IJ0.1§, o P!l,1)!\I ,~\'!~ 
q~lvo; · .~1,1.a,n.do !l- ,Vi$, ,_d_o ~CJ9tÍ1'.l.l9 ~a 
cinge, em .tµgó, 11,os '.~!li C<:>lllE\.~M 
11aturallsmo, 

. ·e A R B ó G E N I O y··E R A. P I ,_----

· Em ,p~je(feo só_c_l<,1il. ~ lll~t?-.!I~-~ 
clJ,toli~ ~n.cte . po_r to!l,9_s es~ . J,>ajqre~ 
qu., e!~ ab,!tr<'a, .a firmar 'e fol'l;\enta.x 
oi; '<lI)..c\11\Íi ,sq<;M;;. ~fey9~dc .~ ~~. 
f!iç~ oro~tc,i_ -~.9S llj~v!4tJ!!- .~ ~
mqnh,ões de vl~, Iesele ,a. ,tamilla na~u· 
mi ' ,!té a ,fainma esplritua,Í cios ~~, 
crll,t!\~, V ~pl.t!l;O 9:1odermr P,elf· !)9n• 

.tr!L~ll),. é d:!i!-s';lV!;_I_l~ .\.19 Ç!\\llPO ~o~~aJ• • 
ªl?mg,QaJH!ll, 9 9~,11v9.l~~11í,o !Mim . 
rll!il,~, !,!)!, ;P.!l.1'!0~.~. 9 ,syJ}~Jr~ 

Nas qoeµça,i? :,rteria.is periferiQas: tro111bo.11 n:,;,1ii~f llüli:le1•1i11le, 0.1<>1.é-,(i~ 
ilQ Rayn,aurl, et<.1, (Csimh(a~, e;J(remi<l11t!P-• fril!~. im.ngrena,~ em, w1cm,, 
formignmentos, dóres nas pernas) - Uvs. MAIHO omONI e }!lll31.lV 
pt4,.$ - l~-µa. ~larront, 131 - 7." anda.r -. S;tla..ij 710 · 7.Jõ 

da$ 16,3q à,i;_ l8,30 -- 1''ot1t\c: 4•S!llQ.4 · 
··~ 4ll1!.-. ' . . 
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1; E G I O NA RI O 

TELEGRAMAS DO RiO 
. 1 

Redução das taxas telegra" 
ficas da Argentina 

para o Brasil 

NOTICIAS MIL \1 T-A R E S 
!PARTIRAM OS l'RllUEIROS AVIA

DOltES BRASILEIIlOS PARA O 
TEATRO DA GUERRA 

~10, (ASAPRESSJ - Partiram, em 
jl!,vião especial, com destino ao · tea
l:ró da lú.ta na Europa, vários ofiéials 
:avia.dores brasileiros. Esses oficia is, 
que. :::eguiram sob o comando do ma
jor · Nero .de ~lot1ra, formar&<> o prl· 
me,iro grupo de caca· da -B'orca Aerea 
)3rasileira, que lutar<í contra os to
~âlitarios ns lsuropa. 
CAMPO DE '!'REINO PARA A 

. FAB, NA ILHA DE AIAUA.Jõ 
RIO, (ASAPRESS) - O coronel 

il.viador Ivo Borges, comandante da 
:Primeira Zona _Aérea, comunicou ao 
11:Il.nistro da Aeron{LU tlca, que o sr. 
?,Ianoel Batista de Lima cedeu, inde· 
pendentemente de qualquer onus, uma 
area de terreno de sua propriedade, 
,situada na ilha <lo Marajó,. para um 
i:;ampo de exercicio de tiro para a For. 

i:a. Aérea Brasileira, enquanto durar a 
guerra e n1ais seis meses. O campo ·de 
treinamento servirá lambem para. as 
forças aéreas aliadas; a exempio das 
bases brasileiras colocadas desde o 
primeiro momento á. disposição das 
nações que lutam contra ·O ºeixo"'. ,· · 

O Ministro da Aerónáutlca · mandou 
elogiar ·º gesto do doador. 

LICENCIADOS DO . E,XERCI":-o. 
RIO, (ASAPRESS) - o 'Aulstro 

da" Guerra baixou o s:egulnte,-\Í,viso: 
Devem ser· Hcenciado4 . 'ilo. serviço 

ativo do Exerclto os ,·~âbos casados 
a,1teriormente á. in~~roração". 

VOLUN'l'ARJ-::,S l>AR,;\· O CORPO 
EXP ..elDICIONARlO 

. RIO, (AS ;..PRESS) - O. general· Eu
rico Dut_.,a, Ministro da Guerra, auto. 
rlzou ,r,' aceitação de voluntarioii pa.-a 
ª 1:,-,úriacão do Corpo Expedlclonarlo 
D~lle1ro. · 

NO,TAS E~ONOMICAS 
J'REÇOS DOS OLEOI" DIESEL 'A FUEL 

RIO, (ASAPR!'"1~) -' RR.,inido sob 
· a presidencia. do coronel João carlos 
.Barreto.e presentes todó:. os seus niem
b.-s, o Conselho Nacic.aal do . Petroleo 
examinou, del)1oradam .ente, a estrutúra 
dos preços do Oleo D.&sel, Fual OH, tm
do aprovado. o sef,ttinte preço. maximo 
para sua venda. em vigor em tQdO o 
país a partir do dia. 1.o de janeiro do 
corrente: 

Oleo Die•.,el em Belem, cr.s 650,00; 
:Récife. Cr.$ 628,00; Salvad~·. Cr,$ .... 

. '708,00; Wo, c1·.s 694,00; Santos, Cr.S 
, ':'109 00; Gão Paulo, Cr.$ 730,00. 

Oleq Fue. - Be!em, Cr.S 425.00: Re
cife. Cr.S 414,00; SalvadOl', Cr.$ 503,00; 
:Rio, Cr.$ 486.uo: Santos, cr.S 504,00; 
São Paulo. cr $ 524,00. Estes· preços 
~rão para mtregas lo granel nos de
pcisftos não estando incluic!Qs as taxa.3 
de toneladas da makerio.. 
~ONDIÇÕES FA&/\ lcXPORTAÇhO DE 

SAL 
:RIO, (ASAPRl!:SSJ - O Presidente 

ô.o Instituto Nac.!o.nal do Sal, distribuiu 
à ,impre'.lSa o-seguinte comunica.do: 

"O I.nstltuto Nacional do .. Sal, usan
do das, atribui~ões q4e lhe, ~ão conferi
das 1,ior lei, e, consid_erando . que nos 
centros produt-orei, do nor<Jeste ha.$1.mais 
que . suficlen·; J µara e:s necessidades do 
consumo naciímal e que só, as d1flcul
dac1es de transporte. decol'tentes do es
tacl.o de ~' :erra explicam 11, carencia de&
:se, produto nos Estad,,s de leste meri
dicil)al" do sul e do , ~.entro oeste; 

ConrJderando Q4. em tais. condições 
nfu., ha incoveniente, e antei, ha. vanta
ge.11.i. na exportação do sal para' o ex
tei:.t.or. · contanto q_ue ,e faça diretamen
t,e · dos. aludido: · centros de produção; 

Resolve: 
Art. 1.o - Só será permitida a ex

'U)rtaç·ao de S'd-1, para o êxterlor. quan
do for efetuada, diretamente. do.. cen
tro., !?redutores dos Estados c,o Mara

•:nhão, Piauí,.- C<'ará e Rio . Grande do 
Norte. 

Art.·. 2.o - · O sal assim exportado não 
:será computado nas quou..s que nós ter
moo do artigo 4.o do decreto-lei 2.300, 
d!! 10 de .Junho de 1940, hOuverem sidó 
atrtbUiclos às salinM· para o consumo 
:nacional: · 

· Ai't. a.o - 'E~arf este sal sujeito à 
t!tXa 1:).~tabeleclda pelo artigo .5.o do cl· 
tacto decretó-l!ÍJ 2 .300 de 10 junho de 
l.940 .. e que será paga na forma pres• 
crita .'l'.JE'los artigo,: 2.o e 3.o do deéreto
lel ~ 077,. de 11 de dezem'iro de 1942. 
flewado. <:riada. para . t;i,f fim. a "Gula de 
R1/:olhi•·1n1to' m,:,,:,elo De. 50. 

. l'R{v-nnA A EXP(,11.TAÇAO 
RIO. \'~i\PR.ESS) - o Ministro 

~'7oão A.l~ ,, .. o I halxou uma oortaru.. in· 
cluindo elJt.re os produtos cu.ta expor
t11ção é 'lr"iblda " canela. a nóz. a pi· 
:menta i> o, m.acis. pela necessidade de 
Sf> manter no mercado Interno. o esto
que daquelM especiarias. ciué tende a fi
car reduzido em consenui,nda da escas
:se?. das mf'smàs na. praça 

.SERA RESTRINGIDO AINllA MAIS O 
' CONSUMO DA GAZOLINA 
. RIO, ( ASAP~ESS) - O Conselho Na

ctonaJ do Petrol<' • está realizando reu
:níões com '. outros orgãos, sobretudo a 
Coordenação da Mobil!zacíio Ecoooml· 

i\ posentadoria compulsoria 
· 1110, r ASAPHfsSSl _ O r'rPsldente 

ela R.ep11blica assinou. um <lecreto a po· 
~el).t_ahdo. Por conventencla do ri:--g11?H~, 

-~ acordo com q arUgo 197 ,ditt'éa a, 
<lp decl'.eto-lel 1.713 tle 28 <lo outubro 
rle 1943, o sr. Otavo Bila.e- i.'inti·, pro
féssor · cAtedratlco ela ·cadclnt rL.~ 1 •
reitO Administrativo <la 1;·acui<lc1; 1 ~ 

Na<.!ionaJ de Direito da UnJversidB)it\ 
do Brasil. · 

. ' A ameaça da · gripe 
RIO,: (ASA PRESS) - A epldemia rle 

gripe que l\'rassa "ª [nglaterra e nos 
lDstarlos Unidos, poder.n alcançar o 
il.O~só ··territor1o. tt1ÚJiJrtantes ínedldas 
aanltarias estão sond~ ·tomadas \leias 
a.u:torldades · de satJde. Neste sentido 
a. Secretaria rle Saude e Assistenma 
no Distrito l•'ederal, acaba de baix~r 
~ma· portarla, dando uma serie longa 
kie tnstruçõ·es, onae·- diz, que ºnâ<ll 
ne ~em sair de casa, em t>eneficlo pro
l>r!lo e do pubÍlco em geral, os que ex
perimentarem os primeiros sintomas 
no rrial". Mais adiante -tefere•Stl a cl. 
:ta.ia.·nota, que a gripe comeca em ge
rá.i1. com febre. dor de cabeça. dores 
p8lo:· corpo. prostração, catarro nasal 
e tosse, e que o mal se propala pelo 
icontato direto com os doentes, não ha
:Vénd,o remedlo algt1m que possa pre
:ve nir a gripe, provado como jã está. 
q1ite mesmo as sutanllamidas não tem 
ai:ão preventiva ou curativa contra a 
g~lpe, sendo utels apenas n'as compll
ce,a;ções, e ainda assim, somente me• 
dinnte prescrição tnedlca. Os doentes 
nEI verão. ficar dentro de suas proprlas 
ca.sas, em quartos bem arejados, a li• 
hllmtando•se. de carne,. leite, leg~lI(leS 
i3, trutas e bet>endo bastante agua. No 
tl':in . de tres dias, caso não tenha . re
tl'Íocedido o mal, deverá. ser chamado 
iD · medico, e, conforme, a devida notl
fi.:.ação ao· Serviço de Saude; 

~ecauções contra possivel 
epidemia de gripe 

':RIO; (ASAPRESS) """' Etnbora atê o 
tn.cmento o estado sanltarlo da cidade 
nã.o acuse nenhum surto •. epldemico, 
clDilpre ãs autoridades munlclp1'1s· com 
o : auxilio da 9:undagão Rockreuer e 
~ colaboração do Mlnlsterio da Educa
ção e Sauile, tomar uma serie de pro. 
:vfdenclas: em face de· qualquer even
tualidade. Assim, varias eomi,ssões de 
!_!'l_cnl9!!!!_ llfil!l 1.:~~d.Q ~JW.uLiiei1 iua,,. 

l 

cs e o conselho Nacional do Trafego, 
no sentido de traçar novas normas a. 
respeito do racionamento de. combusti
veis e -concessão de licen·ças excepcio• 
nais para o trafego. De fato, a cri.se 
que se anU11ciava como proxlma, :está. 
se tornando realidade, diante do. de
crescimo do tra!ego ele n.avio.s-tanques 
com destino ao Rio de Janeiro: , Com 
referencia ao :·aclonamen:o, serão . toma-
dás mepidai; severas, que anulem, defi· 
nitlvamente o mercado negro. 

As licenças excepcionais para o · tra
fego serão reduzia~. denko .em, pou
co, ao minlrno lndispeu.savei p:mi aten• 
der exclusivamente ao interesse coleti
vo, como já tem anunciado multas vt
zes o Conselho Nacional éo I'etro!co. 

Espera-se que a. redução provavél. <íe 
prJntc. seja. de. um terço,· nas atunls 
licenças. Os orgãos conu,etentes em• 
penhar•se•frJ na rigorosa f:.Scaliza.çáo 
das medidas. Todos dev-e1T Interessar• 
se em cumprir as novas , cteterminações, 
que constituem o unico meio de manter 
o trafego lndispensavel à proptla. ln<lus· 
tria nacional. · 

O PlWJETO .DO MONOPOLIO DO 
. FUl\10 

RIO,. (ASAPRESS) ·-. Com refercns 
eia ao processo relatfro ao rstudo ·do 
regime fiscal do fum,> · na Atge.ut!na, 
como subsidio i:1ara !r.stltc'.~;w do mo
nopollo no Br~I, o Coriu!\10 ll'ederal 
do Comercio Exterior ac)otcu a seguin
te resolução, aprovwa. pelo c::c.fe do go• 
vemo, em despacho <je ?J .. de<dez.em.J?w: 

O Conselho Federal do Comercio Ex
terior tendo. tomado conneéim.ento do 
assunto de que trata a docúmentnç!ió 
junta e considerando qs1e pefo · pronun
ciamento do Mlnlster\o . da. Fazenda, 
contrario à adoção entre nós do mo
nopollo ou arrendamento do comercio 
do fumo, fica prejudicada. a súge.stáo 

. pártlda do Conselho ries.se sentldia; · 
considerando que deve ser evltllda, 

tanto quanto posslvel, a Implantação :c1e 
monopolios no pa.!s, tendo o El\tado 
cJmo particulares. como exceçi'o relati
vos aos serviços de utilidade publica, 

é de parecer que: · ·· · 
A - Seja _encerrndo o prei;ente pro

cesso, relativo à instituição· de' monopo· 
l!J de rumos no Brasil; 

B - seia. Iniciado um novo _.estudo 
sobre a lavoura. e a l.11dwstrla. do.:, fumo 
no Brasli, afim de orienta:?' a 0.nóva· po
lítica fiscal, que eleve a· arrecada'çáO 
ao nlvel · a.Ieança.do sobre.· e_s,se · r;roduto 
em outros palres, utilizando ' com.o sub
sidio os· docum<'ntos~coru;tantes. do ... P'rP
cesso. · Por isso seja solicita.do o lev.an
tamento de um inquerito .. tão perfei
to quanto po._ssiveL cins aspetos tecniccs · 
e economlcos · da . exportação dô ·fumo. 
abrangendo de preferencia os· n1aiores · 
centros produtores. Entre outros pon
toz. deverão ser examlna..~os o custo da. 
produç'ào, os ,etódos de. financiamento 
acl1tados. o beneficiamento e mocllfica
ç&>s a ser,,m nel< Introduzidos, a orga• 
nização do mercado, etc.:. 

e - se.ia recomenda.do ao' Ministério 
ea Agricultura que se · ultime a padro• 
niza.cão do fumo õe conformida.de com 
o decreto-Ir! n.o ~34, de 15 de matçr.i 
de 1938 já feito com relação à produ
ção do F..stado da Bala.· 

rias. soh ~ 1,resldencla do Coronel. Je
sulnn Albuquerque. <lnrante as ·Quais 
o nro111em~ tem !:ido ·cutrl.ado, porme
noriza.damente. Assentou-se a orgà
nizn.G»-o d~ utna luta <'.'ontra a J;1;Í-ip·e,· ·a 
qual "br/lnge a · propaganda- ,:,pa
T"a a. edu(~ac;ãn oo oovo., meios_ de·.f"Yi. 
ta r a ·propagação {lo mfl.~. ·o· seu COll:lba· 
t.fl, a organiz;u~n_o a.e hospitais -de ein~r--
p;encla. com 20 mil leltb~. tllstrlÍrnlçâll 
tlo pessoa.! para as vlslta.s domioillares. 
esto{'jue~ <lf''· matérlnJ. reinedtos, diver
sos gene:rOs rle var.lnação. notifica:dio 
',hrlga to ria em casos de. obtido por 
gripe, 4etc. Estas providencias estão 
senrlo t.Omarlas 1,ara,-.con,bater _o _mal, 
caso \'enha a 1rron1per entre nós. 

Prolongamento da eletriii= 
cação ' da . Central . 

RIO, ( AS.~ PRESS) ~ O ·,major Aléu. 
,:-astro Gulmariie:a .. diretor·· da. _Central 
do Brasil, reuniu,. em .seu gabinete,. os 
répres(mtan·te~ da ··tml)rensà, p3.ra · .. dar 
conta do· seu nrojf!tô · de extensão, da 
rede eletrificada · de · Belem .• recente
meute Inaugurada, até Barra do. PI· 
ral. 

H.eve}ou o diretor d:, Central. que 
virão 15 locomotivas eletrlcas, de 
grandA potencia, adeantando ([Uê . jft 
se acham concluldos os '-piános pàra o 
levantamento da r·ede à~ri!a. de con• 
tato, e das llnhaR de transniissã·<>,. obra 
que será _levada ·a efeito, com mate
ria.Is e técnicos nacionais. · 

Fln.alisando ·o major·declarou que lg 
meses apõs o jnlcló dos. trabalhos, eh A• 
gara' a primeira. locomotl-va eletrlca ao 
topo da, serra do · mar. 

o imposto 
Bonus 

sin~ical e os 
de ·.Ouerra· 

RIO, (ASAPRESS) - Respondendo a 
uma consulta sobre . a aplicação . do 
Imposto sindical para a,qutstcão , de 
Bonus de Guerra, ·es.clareceu o tltú.far 
da pasta do Trabalho, que de aéordo 
com decisã • da comissão do Imposto 
sindlcal, "rião obstante ·seus proposl
tos patrlotlcoR e louvavels,.não.podem. 
adqulrlr Bonus de .Guerra com ·o .pro.• 
duto do Imposto sil'!dlcál..,QÚe:l!om·ente 
deve -ser Invertido para:-a;e flnaljdadee 
marcadas no artigo 1·.o, do decreto lei 
4.i89, de 14 de· .Maio de '1942; As. entl• 
dades sindicais devem sUgerir·aoà setill 
associados a · aqulslcão . de bonus de 
guerra, assim como aplicar nesse !lm 
dlsponlbllldades nortnals", 

A população • estrangeira 
~o Distrito Federal 

- ruo, (ASAPHESS) -;· os· resultados 
do censo de 1940.- revelam que· a po• 
p·u1aci!.ó estrangeira do Distrito ·Fedê• 
ral esta em fra.nca dlmlnu'lcão. Ver!-: 
fica-se, ainda, "O envelhecimento dessa 
µopulação e,. devido á. msuflolencla da 
imigração, ter sJdo _ele_vado. o. Indica 
da. mortalidade. e diminuto o de. 'ca• 
"."''" _ _:~,, .-i Aa.~t~. 

Segúiti. para os EE. UU. 
RIO, · (ASAPRESS) - Viajando em 

avião. do Pan ,American, seguiu para 
os .E_~tados. Q()ldo so .snr. Valetim Bou. 
ças; que l5égulu acom1lanhado do seu 
secreta~ó. snr. ,Cícero Veloso; O snr. 
Valer,dm Bouças seguirá atê a, Jngla• 
ter1;.i, om'le tratará. de varios assuntos 
1 i,t~do:; ao Plano. Souza Cost:,., 

Compromisso das candida= 
ias a, enfermeiras de guerra 

RIO, (ASAPRESS) ...e. O Ministro da 
Guerra acaba de aprovar o seguinte 
co~pr,;,mlsso, que deverll ser feito pe
las candidatas ao curso de· emergencla 
de .enfermeira de guerra: 

llIO,. (ASAPRESS) -· O diretor elos 
Correios e Telegrafos da Argentina· 
dirigiu um oficio ao. seu colega do 
l3rasil, comunicando a resolução do 
governo do· seu pais reduzindo· as ta
xas telegraflcas ~n'tre os dois pa!ses. 
Essa taxa passará a ser de O, 15 -fran. 
cos-ouro por pâlavra 'de telegra:m». or
ãinario,. os qµais cursarão via. Libres 
e Uruguaiana. · 

Experiencias com o primeiro 
tri=motor de transporte 

construido no Brasil 
Jl.[O, (ASAPllESS) - Realizou,se dia. 

3, o vôo de exp.er!M1cif ·ao prlineiro 
tri-motor do transporte co.nstnüdo no 
Brasil. O avião, estudado e planejado 
pela Companhia Nacional de Navega.-

"Declaro que estou ciente de que me 
dest1n·o á inclusão no quadro de en
fermeiras da· ,reserva do Exercito e 1110 

comprqmetci, quando for convocada pa_ 
ra o ·serviço ativo, _aceitar a designa
ção. que me for feita pelas autoridadPs 
militares 'e de. servir ao Serviço de 
Saude do- Exercito, dentro e fora do 
l3r;isil e enquanto forem julgados ne· 
cess·arios os ·meus· serviços". 

•ção A.e"rea, da Organização- Lage:, des
tina-se á Estrada ele Ferro Central do,. 
Brasll, que vai inaugurar tuna linha: 
de transportes ael'eós'-··.ue acordÓ com 
o que foi ha tempos anunciado pelo 
seu cli retor, major Napoleão Ale11càs-

Imposto 
de 

sobre 
guerra 

lucros 

RIO, (ASAPRESS) - Os snrs. Daudt 
de Olivell'a e Euvaldo Lodi, respecti· 
vaménte. presidente da F'ederação das 
Inclustri'as ,e ·presidente · da J<'edcração 
da~ Associações -Comerciais do Brasil, 
fa.Jaram á Imprensa a respeito do pro
jeta.do irilposto que gravará os lucros 
ele g-uerrâ.· Essn.s autoridades disseram 
que. O 'proJe.lo v·rhllitivo fora. ·afastado, 
po[s tria af,e'tar ·nrofundamente o ro
n1erclo e -a .industria. Afirmaram. que o 
pa"f8. p"recisn. estimular à forinação de 
capita.is ·e a criação de riquesas ,e, por 
it:so·_meémo, ·t-.di;intaFam <1ue o llinis
.tro da Fa,zen<la. t;ORcordou am1>lamen
'te co1n o· ponto de vista de ambos, · 
achandn1 mesmo ,que esta\.·a certo qlle 
as propri~s classes· cor1se1~vudoras ela
borassem· o t>ro-jeto dó novo hnposto, 
ele acordo com as condições, apreSen _ 
tando o projeto, em seguida, ao gover
no'. Para. tanto aéh'an1-sc em sessão 
permanente as .associações das classes 
C(?nservad~ras !e 11rodutoras, no sem
tido de que os trabalhos sejam termi. 
nado$ Seg.ullda~felra, s1uandÓ apre~en
tarão o projeto ao l\linistro ela F1a
ze·ndfi., que encaminhará por sua vez 
ao Presl<lonte da Hepublica. · 

Renda da parte eletrificada 
da Central, em 1943 

nw; ( ASAPRESS) - Segunclo uma 
estatls{l'ca, a renda total elo trecho ele
trificado <!O.· Central do Brasil. no ano 
J>aRsailo atingiu a cri ~0-423.738,10, 
tMülo' c'oncorrido a eStação Pedro li 
pa,r:t ,-s·,~- quantia com Cr$ ....... , . 
3S,GD3,515,00. Foi revelado que ho1.\ve 
_um supe'ravit de Cr$ 7.453.004,00, 

....... 
l'=RACOS e 
ANEM!COS 

TOMEM· 

Vinho Creosotado 
"SIL VffiRA" 

Gram:!e Tónico 

Criada a Universidade Rural 
:do Brasil 

RIO, (ASAPHESS) - O Presiclente 
da Republica. assino~ decreto . crian·do 
a. primeira Universidade' Rur<ll do 
Brá~i.1 e~ reunhülo em'- ún1 · 5Õ.·todos os 
estabelecimento$ de Pnsino sµperior de 
agricultura .e vetcrlnarla. 

Nomeado Oovernador do 
lguassu TerritQriO de 

Rro, < ASÂPR'li;SS) - O Presidente 
·da Reputil!ca assinou · um decreto-1,a_i 
nomeando o major 'João Garcez do 
Nas:cimE'nto. para primeiro governador 
do Territorlo de Iguaçü; 

Reflorestamento do Ter:rh 
torio Brasileiro 

RIO, .(ASAPRmSS) - A diretoria ão 
Serviço· Florestal, \lo :Ministerlo da 
Agricultura, cuida ele estabelecei• um 
plano intellgc.nte e pratico para re
florestamento. do torrltorio . naéiqnal, 
de acordo :com o· clina da dl versas rc_ 
glões e o melhor aproveitamento das 
plantas. No Rio Grande do Sul, por 
e·i<emplo, o reflorestamento lntcligen
te,ntnte ,feito, seria de preferencia com 
a ac;acla.-negra, que se presta para a 
tormac;ã.o de matas e ao mesmo te1npo 
próduz o t3.nll1o.· No nordeSte. a "oiti
clca" daria melhor resultado, por ser 
arvore de, grande portê, essencialmen. 
te resistente ãs grandes secas, reglo
nais,.e alem. do mais, produtora de va
lorizados. oleos. Ali tambem seriam 
consti,;uidos •'cajuelraiS''. recobrindo 
tabolelros e planlcies desnud.as, onàe 
se ·aclimá:ta bem, podendo se ,cons
tituir em fonte de· riquezà . para· o 
pais, com ·as suas safras de ·castanha·s 
e oleos ba,stante exportavels e frutos 
para a. produção de Vinhos; doces e 
consei-v8.s par.a o n1ercado interno. A 
"carnaiibeira" tambem ali bastante 
aclfm,1.tavél, podendo produzir em· do· 
bro ou, t,lplo a cera vegetal, que é 
um. ·)')ril•ll~glo do Brasil e um dos mais. 
valiosos produtos de exportação. Alem 
dlsfo, o re-.tabelecimento dos grandes 
•rrianlçoba.ls" das encostas 'e dos so
pés das serras, cujo refloresla.mento 
,significa des'arte centuplicáção da 
pro<iuçÍio da borracha. ·A· 11lantação em 
grande escala do 11 bar-batimào" e do 
~angic_o"', · esse·n_cias florestais, favo
recedoras · ·da industria· do· cQrtume, 
conàtltue tambem vallosa fonte ele. 
renda, 

Movimento da Camara ele 
Justiça do Trabalho. no 

ano findo 
RIO, (ASAPRESS) - -A Camara de 

Justlca do ·Trabalho deu inicio ãs suas 
atividades no corrente ano. Antes. de 
s_er. Iniciado. o julgamento dos proces
sos em pauta, .. o presidente desse or· 
gão superior da justiça trabalhista te
ve· oportunidade de fazer uma ligeira 
exposição. dos trabalho.,s realizados du· 
rante· ó ano findo. Se!;'Undo o relatorlo 
apresentado a Camara realizou 95 
sessões tena'o julgado cerca de 60_0 pro
cessos; procedentes de todas as réglões 
do pais. ·Na secte'tarla elo 'l'rlbunal de
ram entráda 1.187 processos e documen 
tós, dos quais 352 tiveram !mediato 
despacho de ordem administrativa. Para o ·corrente anp passaram 380 pro- · 
cessos, · sendo 28l distrl.buldos já. aos 
refatores, 57 prontos par·a julgamento 
e 42 aguatdando distribuição o que foi 
feito·-na· ,proprla sess!lo de acordo com 
as novas disposições tegiine'rltals . 

Grande co1 o numero ·de processos 
julgados, tendo antes o · s.r. Oscar' Sa· 
raiva feito .um apelo àos Conselheiros 
no sentido de, no corrente ano, sér- jul
gado o_ maior numero posslvel; afim de 
não serem as. partes ,Interessadas ore• 
1udlcadas · ém seus dlreltoa,, 

tro Guin1arães. · · 

Isentas de· in:postos e taxas 
as laranjas do· Distrito 

Federal 
]UO, (ASAPRESS) - Atendendo a.o 

pedido da- Conlissão Exec,utiv~ de Fru
tas, o Prefeito He11rl<1ue Dodswortll 
isentou de impostos e .-taxas as laran· 
jas do Distrito Federal, 

Eclipse total do sol 
RIO, iASAPRESS) - Vertficar-se-â. 

no !Jroxlmo--d;a 25 um eclipse total do 
sol. o qµal serfi. vislvel en1a,-tódas as 
regiões da An1erica elo Stil. 

D~§jgnado para outra. Co= 
missão o capitão=aviador 

Osva1do .Pamplona 
HlO, (ASAPRlcSS) - O Presidente 

d!l.. Republi0.a assinou um decreto exo
n<,rando o capitão aylaclor · Osvaldo 
Pa1nplona Pinlo clá~ fnn(Jõe~ de SE'U 
ajutlantc do ór<lens, p_or "ter ·sido o .mes-
1110 deslgnado para outra ·comissão, Pa-
1·a substitui-lo íoi nomeado o capitão 
aviador Carlos Alberto, 

Territorio de Tocantins 
RIO, (ASAPRESS) Acha-se. em 

mãos do presidente Vargas, o projeto 
de .decreto «riando o 'l'erritorio de To
cantins, <1ue se deve â propaganda do 
crl. aviador Lisias Roclriiues, um dos 
11ionelros do Corr·eio Aereo Nacional, 
cuja icléia fof aprovada pelo- Instituto 
Brasileiro de Geografia e _.Estatistlc_a 
O 'ferritorio a ser c.l'iado compreendê 
o norte goiano estendendo-se até .o 
Tocantins e o .Araguaia. até ãs pro
ximidades da antlga caÚital. goiana. A 
capital elo· Terrltorlo ser<í Pedro Afon
so. 

Condecorado pelo governo 
cubano o Sr. Presidente 

da Repuhlica 
RIO. (ASAPRESS) - Na recepção 

aos dlplom,i.tas, no _Paln9io do Catete •. 
o e.mbalxador Gabriel- Là11<là 'coinunr-, 
cou ao p1•esidente Getnllo Vargas que 
o chefe do Governo de Cuba havia re. 
soh•ido condccora:r S. Bxcla. com a grã
cruz da Ordem do Faroi .de Colombo, 
que é a ma1s·a1ta·c1e seu pafs. 

. Lembra-se. a proposito qué a unica 
personalidade quo com ela havin, sido 
agraciado, era, .até então o Presidente 
Franklin Roosevelt. Tambem ª" presi
dente Varg'as concedlda. aquelµ, éori• 
õ.ecoraçilo .. conio reconhecimento chefe 
do 1eoverno brnsllelro ã causa qa~· Na• 
ções Uni<las e ao lntercamblo econo-
1n ico, po]itico, social e cultural. das 
Am·erica.s. · 

Importação de cimento 
pa Argentina 

·nro. (ASAPRESS) - ·Sobt"e a impor
tàdio de ciniento da Argentina, o Con
S€Ího Federal do Comercio Exterior foi 
tlC parecer c1ue seja ren.ova.da a conces
são darla pelo decreto-lei .. 4,588, que 
suspendeu por um prazo de 90 dl,a:.s, a 
cobrança de direitos e taxas. que lncl• 
<.10111 sobre o cimento iriiport~do "Por
tla.n,l ou romano". A resoluçã9 foi 
aprovada, 

o Episco.pado argentino torna 
a condenar o totalitarJsmo 
O Episcopado argentino · acaba de 

publicar uma declaração, lembrando 
aos membros da Ação Catolica Argen
tina que o Episcopado .do país conde
na todas as doutrinas totalitarias, Diz 
o Exmo. Sr: Bispo -de Tucuman: "De:. 
vemos frizar que ·as declaraçõe~ do 
Episcopado argentino, condenando. o: to
talitarismo . e suas doutrinas ainda 
permanecem de pé, e, se alguma Igre
ja e sociedade catolica ou mesmo ,al
gum paroquiano possue ~is .ideias ou 
doutrinas,· está.o em oposição declara
da aos principios catolicos". · 

Venciman!os. do funcionalismo 
Deverf. ser asslnaC:o na szgunda quin

:zeri.a. deste mês, o decret1 que concede 
e,umento aos vencimentos - dos funcio
narios publíco:: de São Paulo. Essa. ma
joração atingirá 60.668 servidcres pu
blico~,, efetivei;, diaristas . e extra-nume
rario:;. Pelo novo decreto os padrões 
de vencimentos' serão reduzidos . a 21 e 
::ão classificadr por ordem . alfabétl-

·. O BOMBAHDE!O DO VATICANO 
Ainda a· r.espeit'.l do recente e mis

terioso bombardeio do· Vaticano, por 
via·' aerca noticia-se aue" o:, .· ck:1iQs 
materiais sofridos p~fa Santa Sé atih
gem a sete milhões de lira~, Someüte 
no . que · diz respeito aos cristais <les-

· pedaçados, os prejuízos ·a~cenderàqi a 
incalcuiavel SQill:l. 

- $ Desastre ·. na Sorocabana 
Teve lugar pr)ximo à estação de En

genheiro Maylaslci, um desast~e com o 
nótumo da. Sorocabana. Ao chegar a 
es..sr, estaçãc, por motivos ainda ign1-
radc;:, de::carri1ou ·um carro da composl
çãc, arrastando em· sua queda·· outros. 
trê; vagões. Em consequencia do. de
sàstre houve um morto e quatro o.feri
dos em estado grave, alem ·cte muitos 
cutrc3 que receberam ferimentos de na
turezr, leve. O morto, que· se encontra
v& no carr~ resta~rante, ·foi cuspid9 :pe
lr, janela quando ., da. queda. do ve,gão, 
sendo horrivelmente esmagado. Ao lo
cal compareceram dez ambuianclas, que 
r-restaram os necessa~ios socorros aos 
fcrldoJ. . . . . . 

A canc.nisação da Madre 
Cabrini 

Anuncia-se para 11 de janeiro o ui• 
timo 'tramite ·que precederá à. canoni
za;;ão da Beata Francisca X.r:le_· Càbd· 
ni: os C!irdials da Sagrada Congrega
ção de Ritos reimiram-se em. presen, 
Ç2, · dé Sua Sar.tidade o Papa Pio XII 
para discutir a publicação do decreto 
da causa, 

A Beata Madre Cabrlni, beatifica.da 
eni 193t:I; foi a· fundadora das Irmãs 
Missionarias do Sagrado Coração _de Je
sus, dedicadas especialmente a asslsten
cla dos Imigrantes italianos nos Esta.
dos Unidos .., na Amerlca. Latina. 

NMceu ém 'Santo Angelo de Lqdi, 
Italia. em 1850, e morreu em Chicago 
de 1917. Seus· restós mortais descan
sam na Capela da Escola da Madre Ca• 
brlni, na cidade de Nova York. 

, R E U M A T l "S M O- ! 
Esta cruel moléstia; tão comum nas pes~oàs de certa idade, 

indica a presença de' ácido 'úrico e qué o. sangue, carregado de, 
impurezas e toxinas, circula com. dificuklade. 

As juntas e 'os ossôs tornam 0 se dolorosos ,a ponto de im
pedir os moviment<:>s, e o reumatismo tanto ataca as pernas e 
os bráços, como o pesco-ço, as .costas e as quadrís. 

Nesses casos, as obsérvações clinicas indicam o 

',<. 

cotno um .poderoso auxiliar no tratamento da Sif\li:; e reumatis-
mo, de ação imediatq e decisiva. · · · · · 

Sua compqsição tri iodada à base de elementos vegetais, 
depurativos, _favorece a· rápida dissolução do-ácido úrico, elimi.: 
nando os venenos e -impl!rezll,s do sangue, àsse·gurandg aos reu, 

. máticos um pronto alívio d~ seus sofrimentos. " · 
· Comece .. a· toi;nar ainda· hoje e .• , hoje ainda começará a 
sén ti r alívio. -
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O NATAL NA POLONIA 
OCUPADA 

São Paulo, 9 de Janeiro de 1944 

.•' 
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l 
\ 

lonia com a sua dura. ·experiencia de 
muitas guerras, deseja ardentemea· 
te,. não apressar a vitoria; mas as-

Esse é o qu:nto Natal na Po'onia segurar uma paz duravel.,.É por isso 
escravizada. Na vespera de Natal,_ que ela dá a ·maior lmportanc:a· aos 
niuguem sentar-se-á à me~a, para a pontos dá Decl.aração que Indicam 
tradicional ceia de doze pratos ,- que. a paz será duradoúra. E eb eerl 
pcis, . a com:da. ·quente está' sendo- dé' fato duradoura, ·se -· como' esta• 
preparada, atúalnienié, ·uma só· ,:vez: l:ielecerain as Três Potencias, na De-/ 
por dir, e uma s(í cosinha serie'pãra' ," clarâçãó- .. houver. réli.l co'Ó~eraçllo,. 
vá.rias familias.. e uma ativa participação. tanto das 

, Na noite, alva de neve, ninguem grandes· riaç·ôes como da~ - pequenas 
;' .irá assistir à Missa do Galo; na Igre· entidades enlrfl a. familia das nações 

ja cintilante de velas e luntinarjas democratieas, 
- pois as Jgrejas são fechadas e es- Sobrêtudo, a· determinação . de' pôr 
tão sendo· proibidas as cerimonias em pratlca os -principlos da· Carta do 
religiosas. At)antico, para eliminar a escravidão, 

Só restá. o cantico do Natàl. Tran- a tirania e a opressão, tiveram pro• 
sidos dé frio, famintos, todos se seu- funda ressoiiancia·. ·no coração dos 
tarã~ aconchegados uns aos outros·, Poloneses. Devido a sua incessante 
para cantarem... - luta · pela irideperÍdencia, a ·Polonla, 

o modo mais digno de festejar o como membro da familia' universal, é . 
Santo Natal, na Polonia, ser.á pres, uma. 'nação, da qual .devem ser, eli.• 
tar auxilio aos desterrados, às' fa-.: minados a lntolerancla e -a opressão. 
milias dos encarcerados, dos as$as- '1"im·hem 'i:émos a convicção .de que 
sinados. · esses princípios deniocraticos serão 

No periodo das festas, na iri1pi"en- . imediatamente postos em. t?ratica, 
sa secreta, na Ilsta dos donativos, uma. vez libertados do jugo os terri• 
são acrescentadas frases:· "Em ltt- torios ocupados.º Com especial jubi-
gar da ceia de Natal", "Para o Na- lo recebemos a óecl.aração concer-
ta!", etc.: nente a.o iran . isso é o fato asségu-

iTranscrevemos- aqui os comoventes rand_o .que a &ontl'ibuição d\lriÍ país 
voto8 de boas festas, publicados· pela Jiara a causa comum será tomada 'ein 
redação de um . jornal secreto polo- consideração e Q\19 a sua independen-
nês: cià, soberânia e íntegridadé, tüd

torial deverão. s,er garantidas· tanto 
"A nossos leitores: cujos coraçjje,; por esta Declara"_ão cOmo pela. :reso-

e cujos lares estão de luto, pelos " 
l!Íção aceitá pela Conferencia · din-entes queridos tombados nos cam· t · 

iiós de batalha, ou torturados ·e as- cernente ·ao Paci lco. - garantinllo 
· d 1 1 · · 1 -· à China a devolução de. todos m(ter• sassma os pe o mm go; cuJos cora- · 

çõ~s tremem receiando pela sorte ritorlos que lhe foram roubados:. Nis-

1:1 
· d 1., · 1 - só vemos as condições fundamentais os seus, encarcera os pe o m nu-

go, em campos de concenti-açíl'o e para.: uma paz verdadeira, a quál l)a· 
ra ser dúravel, não pode repousar 

prisões, ou no estrange:ro; aos que sobre falsos alicerces, co'mo . sejam 
as ordens do inimigo deixaram j;em 
teto e sem lar; aos que suportam, erro~ territoriais". 
exaustos, 0 jugo das crueldades . "Estou certo - afirmou. o-,Minis-

• alemãs e o peso das condiç·ões da tr Mikolajczyk -. de ·que .tala 'pre• 
vida; aos que combatem com heroi:,· cedentes aplicadÓs a casos. slmíla.-
mo e trabalham nas fileiras das or- res, · darão .os. melhores resultados, 
ga:'nizações de libertação e nos pos- construindo uma paz solida e- dµra· 
tos perigosos da imprensa. cland\JS· doura assim como estabelecendo uma 
tina polonesa; aos que por sua re•, re-J.l cooperação internacional · do-
sistencia, e a sua fé .num· futuro'me- pois da ·guerrà", 
lhor, apoiam a luta e ·o esforço da 
Polonia subterranea; a todos os 'bra· 
vos colaboradores do nosso orgão, 
aos heroicos tipografos, às herolcaf 
mulheres que se encarregam da dis
tribuição. dessas ni<idestas folhas, 
cheias de nossos ·peiisrunentos; a Re-
dação 1d;i. "Republica" envia., por 

ocasião do Natal, as carinhosas, fra
ternais saudações, fuiúcí. com pala
vras _de esperança e de fé mim futuro 
melhor, e os votos cQÜvictos 'de , ver· 
mos unia· Polonia livre". 

AS DECLARAÇÕES DO PRESIDEN
TE DO CONSELHO DE'MINISTRos· 
OA POLONIA SOBRE -A CONFE· 

RENCIA 'DE TEERÃ. . 

O · pr!!lleiro ministro t.Iikola}ézyk; 
,entreV'istado pela Agencia "P A 'D", fez 
a seguinte c'.eclaraçâo, ·,sobre a con; 
fei"enéi3.dé Teerâ: ·, .·· · . _.· 

UM POLONM CLASSIFICADO. EM 
PRIMEIRO LUGAR NUMA ESCOLA 

MILITAR INGLESA . 

Pela primeira vez na historia,' .. um 
estrangeiro foi classificado em · pri
meiro lugar na. Escola Militar da J.!1. 
glaterra - Royal College ,.:.é. ··em . 
Sandhurst, onde tambem se formou 
o Primeiro Ministro da Grã-Bretanha 
Winston Churchill. A- imprensa·· brt
ta.nica, noticiando .o fato, ressalt.a, 
que Ricardo z: é (? primeiro estr:iÍl• 
geiró que se · distingue tanto, ·no 
Royal College, onde, a.tualroeJite, - ter, 
mina.ram O· curso nove . outro.11 · polo· 

. neses que foram-. proll)ovldos 'a o!i· 
ciais. 

o,s A'LEMÃES TRANSFEREM 
PARA O REICH A FAMOSA BI• 

, BLIOTECJ\. JAGE.LONICA 
·"A· ·Pólonia. que· está' lutando con

t1·a os. alemães ha mais tempo e do 
modo · mais- tenaz, anclosa · aguarda a 
hora da libertação. ,A Declamç~o das 
três Potencias. confirmando um;i con-

. cordancia de vlstai,, na éstr~tegia' mi• .. 
lltar no Intuito de destruir a maqul; 
na·· de guerra da Alemanha e prome
tendo ata;;;ar a Alemanlia · por fodos 

.. os lados, faz prever, ,num. futúro r,re• 
ve, o fim· da guerra na Europa, A Po-

Ihformam. da Polonla que. os ale· 
mães . estão preparan!'lo· . a . completa 
tl'ansferencia, da famosa. Biblioteca. 
da. C.Tnivers!dade Jagelonica,: - fun• 
dada em. 1,397 - para o Reicb, q~er 
dlzjr,. 'estão tra.tando de expedir os 
restantes .volumes, ·pois· a· maioria .dos 
livros mais valiosos já foram rouba
dos e doados as variàs bibllotecás -da 

( 

Alemanha. · . · . .· · 
A dispersão QOS .livros pelas Varias 

bibliotecas .• da . Alemanha · despistará 
O O O u A 1 <J 'L I O U ·as. Investigações e .vai tornar inultc:i 

CI o v o t e· r o · · dificeis '-·quaisquer · tentativaa PIU'.!1 
:<. L E. U-1,,0: l'l-A- -R 1. o .. ,t rehave-10::.. · -·· . "· ' .· ~ ..... 
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p AR A B A -~ 1 

: p )to G- ll A M A s o E . H o. J,. .'E ,, DR;\ÇOS PARA A LA V OURA 

; JO.'i.O PW,SOA, <ASÀPRESS) .:_ ~·cn-
. . . . . .. , . .. · ·d? o' n1e,rcado "'1ijé1·ifano . .dtmtn:pldo a 

A,R!MEJ:ROS f,X<JJJtJ),.QI/,E'l; .• ,,,;, ,,., ·,,,. ·., J·. !:OJllPra .de ''.Cl>el.lta ",· e, em. c,ons~quen .. 
, . . ,, . . .. cl;i. ,sid<t d!sp.,Tisados ·:,os. mi,oera.<lore:, 

AiRT PAT;Acro• - 'Miguel Strogoff, com. Almi Tamlroff'. - . . /,-~.<!:; ,, . 1 do mu1i1cipio de Sa1ita Luzia que pos-
B'A.'N{)EIJrANTES - E proib)do, sonhar, co,n. Mesqmtlnh~- " · ", · sv" çerca rJe triota n11nas, ..;,m franca 

'• BROADWAY - ós anjos contra o dragão, com os "Anjos de, Gare,· Suja. ,(P.it· exptoraçã.o. -0 Interventor l''elferal au• 
~1 ·IPIRANGA - Turbilhão. con1 Betty Grable. - D. ,, 1 -~i, · i'

1 1 , • t'ô"r11;<>u a Secretarla·<la Agricultura a 
lvlE2'RO .- Demonio do -Oongo, com Walter f'idgcon. -. D:·:· ~ · . '--;s. él\'cll.'ml11har ll- lavoura' <is 'l>raÇO$ deso-

,, OPERA -"''.CUdo por ti, .. coirr Fred. Ai.taite, ...:. A-.. • · · cupa.óos. 
;; PEDRO .11 ....: o filfiq de Dracula; com Lon c!)aney; ·..,,.. R. 
:1 RI'(Z:,;,.. Bola de cristal. com Ray Milla11d; C.:_.,tPA.,,, _,
! sA:q .. SSNTO ~. ;ust)ça. Vl~_JgadOra, com Tlm H<;>lt. ,- . AMCt,,· 

, T4g,es,, v.oa.dor.e,s, com Johl) Wayne. -:- Al\.!.O. . · 

SEGU!Ú)ps EXIBJD·)RES· 

AÚIAÚ:iuiA ....... s.ublime a!Vorada, co1n Larayne tfay, - AJM·. · 
1 •EsJJofüi.'· de- conv<11drncla. com I:'lianlll B11rr,i,more. - a,. 

All!ER10A' - · irmãos· em aii'mas, com · Allan Ladd: -" R: 
. Q.ue pernas, ·ciim Jiux. Falk0hbutg. - · APA·. 

AS,TO.l/lA_ - 'IJnY gqsto e seis vlntens, com George; Sanders. - L.l 
Política de ~áias,. com. Ro:;coe: Karnes. .:... A-. 

A'l,'.ENID.À - Aguia& d~ fogo, com f'restoh Foster, - AMC', 
Marido mal assombrá.do; con\ Roland Yoiig. · - A:Pk 

BABl.LONlA ..;.. Bombat·delro. com Rando!ph .SCott. - A'Pk 
d milagre das rosa.~, com Irene Corday. · - A.. · 

BRASIL - Quem é o culpado, com. Bud Abbott: - A:,' 
Dama em perigo, com warren William. - AMC< 

, BRrA:Z. P.UUTF;All.!/J.. - Seda. sangue e sol,. com George Negrew •. - tJl'A .. 
Esposas e1n pé de gus,rra, cpm. l,àrry SimoI\S; - A. 

, CAMBUCI - .Ao lev.antl!r. dv pano, c,om Monty. Wooley, -- J.,M~., 
Molec,ue Tião, com urande. OLhelo. ....... AJ!A: • . 

1 CAf>iTOLí.O. - Suez, com ·Tyrnne Ptiwer; - ttPA. 
O maior sovma do. mundo, com Jac!~ Be1my;. -'- R, 

CA:8,LOS GOME/:i - João Ratào, c.on'i Oscar de LemQs. - 4;!''4•. 
CABA, . V E ffD E - F:ontórâ. pen/osa, cori1 ·· vanios a.tor:es; · .;.. ,4,Jd'j{i;'.; 
CI'tfENLUNDI - Mitlha. espiã. lavorita. com Kay Kai•ser. _;, .MM,. 

A revoada das aguic.s, com Ra,: Milland. ~- R,. 
COL/SE.IJ - Suez, ~uro Tyrcne Powér. - APA: 

Meú fllho não -sr vénde. com Ricl1ard carlsoh. - .R. 
CÇH,OJ11 BO - Na luz de uma estrela. co1n. Hugo det·--carril. -··.D . . 

· A... lei. sagrada. com JacqueJine Delubac .. - .fiPA 
CQLQN .- seínpre em· meu. cora,;ão com Gloria Wamm ...... R. 

: . Sit,ici; em·. Pans. com Anna Lee. - R. · ·· . ·. · 
CRl/ZÊÜW - Caçà.rforn Je marido, com D!ck Powell· . ..;. D. 

: ·o gr_l/-nàe, muum. com .clai·k Gabl\?., _; Rc 
ESI!/!:RLA.· - Crune do s11enc10. com· Leorr· A:m~.- - D. 

:,naúià. de espada;, com l-'i'e1·l'e Bla.nchard'. ..... R. 
,:: ,Sede d!! 0\11'0, com Roy· Rogern. - A. 

EENLX.· - Horizonte per~cto. com Ronald Cólnmnn. - AP-.r. · 
· U!h rapaz decictido ~om Joe E. Í,rown. - AMC. 

GL,O:Rl.A - Urna. noite oo. h10. coin. Carmem M.l~anda. - R. 
·· Rica sem dmheiro. om Jucty Cariava. - APA. · 

l'IQitLYW0OD - Branca Selvagem. com Maria Montez. - R 
Regresso rem1úoame,. c.om. Glória Jeau. - A. 

r Q{UL _;_ A cançii.c dos ba1tros, c.;im. · .H:ugo Dei' Cái:rll .. - R, 
· ·Missão scc,·e,a· na Clmm; com Robe11t Pi'eston ..... A:PA. 

IRIS' - F'ruta colllçada, com Dtana Barrymore .. - APA 
-- Mulheie~ com ~za,;, c·om Anna NeagJe. - ·APA. 

L,t/X - Qoquetel ctc estrelas, com Bob .Hope. - R.. 
Noite dê· pecàdo, com Charles--Boyer .... R. 

r.f,oue1i.NO - Juventude dê noje; com· Jaícl'lle- ll:'oopor. -. AP-!. 
: .. Ré1rnricia de amor, -cum Llpertad. Llj,lllarque ... - áPA... 

08l!:FWAN · ..:.. Saí'ge11to imortal, com Henry .Fcinda. -· & 
.. · Bonita como nunca,. com ,lil'ed ,Astaire. - A!P/4., . 

oDeol'f·· Sàtq ar:wt '- Com,cimé1a, m01-ta:;; com' Hericy· li'onda;. - n .. . 
. , Morte. na µagiria do1~,;: com. G~orge S8.1).ders. _;. · l!.P A., 

Sala I ermell1a - Marroeo~. · com Gary, Có.oper-. - D, 
A ctupla vida de Andy Hardy. com M1ckey Rooney, - D 

···0LMl:PIA- irmãos em arma,;, com Allan. Ladd, - R. 
.. Olhos da noite, com Edward Arnold .. - -AMC~ 

'· P.ARAlZO ·- Parts esta ctiamando, com M.lch.elle Morgan. - R, 
·,;.- Ellnboscaaa em altt- mar· ... om Pat O'Brlen. - A.MC. 

PAlUMOl!INT ·- AquU< .. :;1m era vida, é'om John Pay1J.e. -· D, 
O dedo do dest1ho com· Chester Morns. - APA .. 

PAlUTOD0.S - Origmal pecado, com Jean. Arthur .. -·D. 
· · - · Bómbarderrc, com: Randolph Sc.ott. •--, APA. 

'·• '?AU!,t/;.'l'A - Aquilo ~m1 era vida,. com Joilll Payne. - D~ 
· ·.Dama·,. em perigo, com Warreu William. - AMC~ 
'PAUUS'l'ANO - A voz da liberdade, com .)'effrey ~rin •. - APJ, 

. , . Então .casa.. ou não· casa. com Harold Peary. - APA, 
E'lil/;lliA -'- l:K>émios em•ntcs, com Spencer Tracy. - APA 
· . Correspot}dento tenomeno, com. Bob Hope . ...:. R .. 
PIRA2'IN.ENGA - Sete noivas; com Van He!Un. ,,.. A.. 

·,f.,,. ·: . .Yeteiro .fantasma, caiu Mi.ltan Berl.~. ,-. AMC. 
,· ~- ~ElCR.E;IV 1Cqntror - O condé çle Mon~e. Cristo, ç.on1 Rob.e'i.t lJQr,11,t • .,.:. R. 
. " ~ ,,,,, ~.Rll,~tro.:;, de. sang~. com. B.ob l:lteele, · ,:- A.<llC, · , · . . . · 
,_ ,,; RECREIO-. 1 Lapa!. - Ca1>1tulo4 sot:rlndÓ, com Alan Ladd,. - & 
. : ... ·. ·Adeus, meu amor. com Rósaliud .Russel. - n. 
· :, .. REX - ·M.mha secretaria brasileita, com Carmem Miranda. - APA. 

Surgirá a aurora, com Ri1Jpl1 Rlchara.son. - AMC. 
RIAL1'0-- A voz da liberdade, .com Jeffrey Lyri ..... M'.t. 

. . . , . Ciume não é pecado, com Dori Ameche. - R. 
,: .. ' S91Al .- Esta noite bombardearemos. Calais, com John Sutton. 
- . . Traidores da. ,ei, com Tlm Holt. - AMC. · 
· ''RÓSAÉl.10 - Mergulho nC1 Inferno, com Tyrone Power. 
· ': ROXY - Cabo de esquadra, com Ken MUrray. - APA. 

'· . .' 'Vale a pena ro!lbar, com Edward G. Robinson. - APA. 
, ,, ·SANfA Cf:Cl'LIA - Canto da vitoria, cpm Gbria Warren, - APA. 
, . . · · Original pecadó. ·com Jean. Arthur . ..::.. D. 
·. ,S<Jl'{'I'A HELENA' -- Dia de festa; com Anton!o Moreno, .. - AMÇ. 
· · . . O conde de Monte· Cristo, com Hobel't Donut. - R. 

.' SANTO· ANTONIO - Moleque 'l'ião, com Grande Otl1elo. - APA, 
· '•·:'· ·. Vitoria no·deserto, filme natural. - A.. · 

, s~o C.4ETANO - . Coquetel de estr~las, ,com :Sob Hope. - R. 
. , .. · · Vitoria no deserta, filme natural. - A. 

SAO CARJ,OS - Aguias de fogo, com Preston Foster. - AMC. 
. · · · Futia. no ccu; com George Sanders. -'- APA. 
,._SAO GE~ALDO - O conde de Monte Cristo. com Rober~ Douat. - p, 

.. Capitao aventureiro, com José Mojica. - R. · . 
· SA:O .JOSE' '- Sempre no. meu coração, com Gloria Warreu .- .R. 
·. ,· · Então ca~a ou níio ca{;a, com Harold Peary. - APA, 
.. S,fO ·LUIZ - Sempre tua. com Dea,1a Durbin. - APA. 

· .Ao sui de Suez. com George Brent. - AP A. 
.. SAO l'AULO - Noite de pecado, com Cha.l'les Boyer. - R. 

Plil;lhal assassino, com Chc.;tct Morris. ~ APA.. . 
'.SAO PEDRO - Malandro de sorte. com Wallace -Béery. - AP,t. 

Punhal as:mssino, com Chester Morrls. - ,tp A. 
UNI.VERSO - Lei s-1.grada, com Mlchele Presle. _;_ ~B.P.4 

Na luz de uma estr.ela, com Hugo del Carril. - D. 

TEATRO 

~ANT'ANA - A pupila dos meus olhos, cóm Eva Todor. - APA, 

EXPLICAÇÕES DAS COTAÇôES 

-A. '."" ACEITAVEL - Filme que pode ser visto p~r todos. embora sem pro• 
velto moral. . 

B. - BOM .... FIime que pode ser visto por todos com provelt.o moral. 
. itMC. :- ACEITA VEL. MENOS PARA CRIANÇAS - l''ilme que pelo enredo 

.. ou. cenas po'de impressionar o publico Infantil. . 
. BPA,_:""" BOM PARA ADULTOS - Filme <;.le pode ser vtat<, com pro'Íielto 
, moral tão somente por adultos. · · 
APA. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que- pode ser visto tão 

s9mente por adultos embora sem proveito moral. , 
R. ....: RESTRITO - Fil\Ue que pelo enredo ou .cenl!.ll deve ~er e~trltamente 

reservado a pessoas de solida formação moral e rel!ir,lasa; '· · 
D. - DESACONSE:t,,HAUO - Filme que pela g:ra.ve tnconventencia. do· enredo 

ou cenas, deve ser evitado por qualquer publico. · ·. 
M. - MAU - Filme prejudicial para qualquer P,ubllcCI. 

NÕTA: - E' importante que o espectador não se contente- com a simples cota . 

1 
f 

MARAN_HAO 
, , , _NO\ AS J;;J\f•'IJ)Jtl\rnJnAS 
S.\O Lut:,:, f AS.\PRl~SS) - .~ scc

. çãq 1n.aranj1e1l_se (la ç_ru~ Verme'lha ofe. 

. receu urn no\-:--o con ttngent(1· 'de enft-r- · 
t'nei·ra"s áo Bt"asilt Réc~beran-1 · -o certifi
cado ;!O "en.fernJ€:_ira~ entre· elas ó 1 r-
1u~s da Car,idad~. · . 

RIO GRINDE DO SUL 
N0\'0 CO!\'l'l!\GICN1'E l'ARA O 

conl'o 1,a:PJ;:JJJGIONARJO 

PO'RTO Al,EUHI,;, {AS'APRESS) 
Os jornais desta cavltal foformam que 
u.m n-<Jvo -conting--E'l"Jte d-e sol<lados · dH 
;J.a R., l\1.. r.,ceoeu orcl.en, de emllar(Jue' 
lHJ.l'a Ju.nÚir~.s~ ao Corpo ·e:-q,ed.iei0-
nario .. Comandará o c.apltáo \'jrgiJJo_ 
Giela SiJ va, telndo Coá10 medic-Q o ofi
cial Sal vado1· MarJ.,tta Ju!tlor. 

MATO GROSSO 
l'On'l'O Dli: '(:UI.li.D;\ 

CUJABA; l ASAPl-tESS) - Vão ser 
ini.,~í·a<Joi b.Í--(H.-~m.entt'•' os trab~Uio~ tlé 
construção <lo oorto de Cuial>il.. que ha 
t11a1s dt.: u1n. ~~t..!uJo v.en:, ~fl:!'.safJando a. 
energia .dos i;o,·cn1os estadua.ls. 

PARA NA' 
A NOVA J)IVIS.\O 1'tm.lU1'0RIAL 

JJO l'AltAN,~ 

CUÍHTJBA 1 Ai;APHEl:iS) ~ Entrou 
0<11 vigor ;t ,;o.,,a ·<li visão 1<dmiuletratl
!\'a .e j_udieJa1·i-a do gl:)ta,l'Jr>. Com ·eS6a 
modificação, " Parauá Jl~8i<ou. 11 1<'T a6 
c1,ma.rcas, 4 (i tf;'.:rmms. ó3 .rii11n.ti-l1>Jo~ e 
160 disll'ltu~. M11ita:,· iocalitja<I~~· ·p.,1·.,_. 
ua.ens~s ti.v(~t"1-ü11 os sP.tJ~ oonw:,; tro• 
eados, c1H ,·1sta de hit.vcr oútrfis de 
nonle;'S i,;uais c.111 outros J!!:stad_ott. 

P E R N A M B U C O. 
CA!lll'O 1m 1'1WJ:'iO 110 COiU'O 

E!l:rJJ:UJ(:JONAlllO 

H.t~CIFE, (,\S,\PHl,SSl - Bncontra
S-'. proutu o campo. cJC tl'eJnameuto_ do 
Corpo l•;xpc<licionarlú; ~itt111.ilo na l!a•• 
zenda de ~Ideia, nttStu !µ~\~<.h.>,·_1H.1,üJ.-t·~--: 
m<.Í'hh,turlco l<><'ul, 011,1<,,,F'eliJH> Cama• 
rl:ioo r-:unlu a:; 8Ua:3 trop.as ~gUc_r1·ida~ 
para iuvesor· çontru 1 

·NJ.t::;k;tu. l!l · umr: 
ohra g-randio~m. liJ;'ad_i:~ ·a n.Cctfe,: por 
li&las ·'-' s;1·antit?s t~etrAdaH est.raic1th·.a-$. 
'l'.eni uni tamanho de· L1ou hectares, 
eu~tou lJU niHhõe8 ·th}. cruz~tro:;. t:! pos.
,=:ue_ 11111 1nJcn~o u..i;uíle para garantir o· 
a1JastCcitu,.•11tO d(J, Ht;ua., 'J.,eJ~l- planfa
~<lcg esµ,,cia I:<, vcgciacil.o 1>ri>1>r.la, i, m. 
plo~ 1.- mod.,rnos alojam~ntos para <!er• 
ca <le ;;o mil soldado;.-J,. 't1orlf\ umu. n)P"" 
d~t~fHI dl.Vif-là,·,, .-(JQd(•-i~á,. tlll,_: .. tf"e;°,)l\.f : à 
YOntade. favor~e~·ndo to.dás às, ctrCi.n)S ... 
Hfn\!tâ.s · pnra qut"l· '.o·· ·tre-inaorentif'. &.., 
couiititua numa ,,•erdadeira'. -·luta- e1n 
plm1a guen-u.. 'J'odll.S tJ.s tro1,as b~a:,f. 
leí1·as que se dc~t!I1aren1 á . .Í!luropa ;,li 
farll.o o seu e~tngio <lo trcÍ1l1Hnt,'nfo. 
.\t1mlmente J~ se ex.,rcitu.m no refe· 
rl<lo "c.1.1Í1po de trelnaotento", co~ca ,1,i 
10.000 'soi<larios A lnaug111·aclto oficial, 
t~rá ·lugar com a pl'e~ença do MIIílst10 
(:-aspar Dutra, que _.e:~tá sendo espera
do nesla capi la 1. 

lll \'lSAó Auau NlS'l'llA'l'J\' A no 

l!JS'l'AIIO 

RrnCJF'E, (ASAPJrn::!8) - Entrou.·em 
, ig·or a 1·e.fonna a•lminlstrallva do l~s
tadQ. J>ezesete muufctpios pernatl11iµça. 
nos passaram R ter nova de"n~miuação • 
.i',;umerosos distritos foram tambem 
atingidos na reférida reforn1a. 

A L A G o A $ 
DE\'EM AP{ll!lSl~l'i'l'AR•SID AO 

QUA.n'l'.S::L 

MA CEI ó, (;\SA PIU!:SS) - A Vlgési• 
ma. Circunscrição de Becri.Jtanlentu·de .. 
tei·minou que os reservistas de prlmel· 
ra e :segunda categorii,.s qu~ estavam 
com a incori,oração adiada por vario.s 
motlvo::s, ·dcvc1·ão 11,presentar-se no 
q uurtel .do 20.o l3atalhão de C,içadores, 
«té o dia oito <lo corrente, no maxinro, 
Mnd-0 os faltosos considürados · desQr• 
\ore, 

G O I A' s 
Nll'O'.VICAMENTE ... 

GO!ANIA, (ASAPRESS) - "Pelo m~ • 
nos 11111 pais estrangeiro sabia que exfs. 
tla "rac)lum" em Goiaz o vinha se apro.· 
veitando silencio:mrn'ent_e de~sa rfque• 
za do nosso sub.solo" -· di:clarou á 
.. Asavress". o econom-ista Zoroastro J,.r. 
tlai;a, /lcrescentou o nosso entrevista· 
do, ti ue 1t desçooerta desse Importan
te n1inerio em nossn J~~tado, foi_ re$Ul .. 
tanta das grandes saldas de col:,alto 
para o Japão, antes <111 guerra.. Di• 
ziam o~ nlponlcos, <Jue emvrei:-avam es. 

dos E s tâ d os CRITICA BIBLIOGRAFICA 
s1>. ma.teria ,prlrua ~a fal>rlca1,,,ã,o .de ga
i;olina sintetlca pelo processo catali· 
tlcô e' na confecção dé tintas para !OU• 

Ç,a8 .ou lia$ ligas de aço. Descobriu-se, 
1>ore.ru, qUa·Junto com o cobalto, la um 
iuine.rio de· "chumbo: n.egro que conte1h 
a, pechuranta, multo· rieo em radium e 
semelhante ao mlnerlo cauade11$<, do 
~;ratide Lag.o do l!kso e Igual ao da 
'Polon.ia, ,:,m. que .Mada1'ne Curie encon
trou 1>e1a primeira vez -0 radtum. 

SANTA CATARINA 
ºôncAME,.TO PARA 1044 

FLORlANOPOLIS, (ASAPllESS) 
O IntervenI<:>r· Federal, assinou um de
creto-lei, _orçando. a .recei'ta do Esta<I o, 
11ai•a 1944, em Cr$ 57 .929.018,80. A ,<les• 
peza foJ fJxada. eni. iguaJ impari.anela 
á <.lo ·o,·çan,.euto. 

A 
.. 

.NOVA un IS;\0 Tl~llRJTORIAL 
AOJIU.N l.STltA 'l'l \'0-J t:UJCI ARlA 

. l-'LVfÚANüJ'.vl..18, (ASAPRESS) -
O Interventor -li,ech:!ral assinou um de
creto lei fixando a divisão afiminislrn• 
tivo-judlciar!a .<10, l~stà<lo <Jue passou 
a 1.:lgora-r íle:sde ·d1a Lo. A· nova cUvi-
são COffij)reefl<fO 33 C0lll}ll'Cli8, 33 lOfmOS, 
H m:t>niciJ"º" 195 dislrilos. Mn tre as 
tio\'aS provi<.tefl_Cias _.coutülas no Qecre
to, Cor~m tSub,Stituida.s .,varias donomt-
11ar,:ües, dos munk1J,1ios, passando ·O de 

'Cruze.iro a deno1ul11:ar-se J-0acaba; H·ar.
lllOUl;i vasso.u .a ser 11,Jram; São Béu
to · pl,l.ssoµ a Serra Alta; Purat! pas~ou 
a Araq uart Num crosos disti-i.tos, lu
cl-usJ ve os de non1es. estrang-eir_os. ti
vera'!>, .suas <lcnomlnàQões substltuldas, 
tendo o munlcipló de Xapeco passado 
J.1-aru: o -~l~.~;rtitori'o .de Ígt1as.sú 1-"<>1 c1~ín-. 
do un1 110\'0 mutt"k(pio ,ienorriinado Vi
üelr.a,. forma•lu iie.Jns <listr.i.tos ele . Vi
d,::i1·a .. Arroto Trita, lrhore~e, !11a-r,arJ e 
'.l'angara. Fo.ram desmembra·uos alguns 
JlldHieiptos conHl .campus No-v.os,· Ca-
catlos e, Joae.aba. · 

C E-A·R A'-
AS.sJ.S'J'E~f'IA Rt,:UGJOSA· A O 

.SOl,UAUO 

l<'Oítt'ALEZ.~ 1ASAP!tEHl:l) .,__ Acom 
t,anllado <lo .s.:u t;;:,taclr, Maior e <Jo,s 
-cfttuau(ja.J_1t-es de :coni.r)s sedhttl<1s 1-it•::-ta 
capital. o ~ímerái ,-;u cast<'I<> Branço, 
cumandanie' da !O.a Região Militar. vi• 

l!]tou .o Arcebispo Metro.t>olitano, D. 
Antonio Lustosa, af.ln1 de solic.itar-Jhe. 
a colabo1·àção. do Cler.o na can'i'.'van.t1a. 
de preparo e roousteclmen.to · es!)iritual 
<los soldados cearenses do Corpo Expe
dicionario. 8. Excla.. D. An.ton!o .. Lus
tosa. prometeu atender aç, 'nedldo,,do 
general Cast~Jo Branco. ·:colil.bln~nd.o 
n\edtrlas a .serein tomada~ ·Pa:rá'- ã ai
'sJstértc1a religiosa aos . .soldados .cea• 
rén.ses, 

DJVIS.'10 ''l'ElllUTORIAL 

l<'ORTALEZA: (AS.i.PHESS) - De 
ncordo com decreto .. Jei, a in lerven
toria federal <lo Cearâ con1pree-nde 27 
coma.r,·a~ e 7:J termos, 79 munici_pio~ e 
388 clistrltos. O <lecreto-lei vigorará 
até o ultimo dia do ano de t 9,-8, de 
acordo .cotil a t.~gislação federal ..• 

MINAS GERAIS 
O l\OVO (lUADJIO 'l'EIUH'l'OIUAL 

rmLO HOWZV'iTE <AS;\PH8SS) -
O orgão oficial do Estado, ,acaba do 
pubJiea·r o novo quad.ro te1·r.H-6rial de 
Minas, qu1' vigorará até 1:J 18 !'oram 
críado.s 28 novos municipios, 3·7 ,distri
tos e 2 conltt'rcas, .. !\ túal m.f:!11te eleva-se 
a. :ns o n-umero das éort1unas:, te.ndo 
sido ainda modifica,las as denomlna
çõe5 de· 176 localidad<'s. 

l'AS!SOU A GHA~lAlt-SE P.~llA:liHOS 

A CIUA ng Dl•, ltlO BRA:n:o 

Bl~ LO HOltl 7,Q:-;T E, (ASAPil.1ESS l 
,A ,~ida.de dP.: R·io Bra11c•o; êl·i.:'ste l~stado 
passou a. denominai--se Para·nh

1
os. de 

ft-c-ordo-c.onl a nova divisão administta
tiva. ·e em virtude d<!, lei que 1H'0ibe 
havP.r -maii-. ele uma localidade. .com o 
111e~mo n<Jme. 

A E.!\'Cll!::Vl'E DO SA-0 l<'IlA:\CISCO 

BJ,1,0.HOIUZONTE, <AS.\P1UsSS) -
.i\ ch1.da do Rjo São [l,ra.n<'h>C'(J, (·$.f.C 

ano, foi espanto:-;a in(lo alem da· l'~ca
la.. inunJldY<-.1 •. :1 n;e.tro~ e 10 centlme
trv.s. ,it.iJJi=s·indn a irtundac:ão. toüdltl<':-n
te. ª1 <'idadf'..s. ele J.anuaria e ::;r10 ll'ran .. 
l'.l~co . .,.~ .encJJente teve lnicio no dia 
:.n, qu.a11do as cidade::;, (oram to·mad-a:::J 
1 .. BJas aguas. -fi'Blizm,..,~nte a~ ngua:s jâ. 
estão clest.°'.en<10. acreditandose que 
cJeniro fie u1,1a sexnana, tl-:)nl1a pa:s~u.
do a ch~da. 

APESAR DA GUERRA~ INTENSlflCAi~-SE 
' 

ns EXE RCICIOS ESPIRITUAIS NA EUROPA 
Entre e..s dive1·.sas wuma.s de Retiros 

que tivéram lugar na ''Casa de· E,-er-
. ciclos'' de LA BAS'l'IOLLE (L•'rança) 

110: . .a~9- de 1041, :merece menção e~_pe
cial ~ de Sacerdotes. Os seus. ccrn
l'Pll@t.es ~:-a1n: 1 .ArcébiEpo; 1 Bispo, 
8 Professoré:, de SemiLario e 24 S.;cer
clotes do Clero secular. O retiró, pre

. gado; pe1o tn1?todo de Santo Inacio, 
durnu 10 dias inteiros, · 
. Ein Ba1·célona, á Associàção cha
mada "Obra de, lo:i Ejercicios Pa:-o
quiales", prganizôu no ano de· 1940,. 
61 tw·mas de· Exerclcios. rGclusos com 
um total· dé 2.332 exel'citantes. 
.. Em $antjàgo · de. Cómpostllfa, junto 
ao . sepulcro. do grande apostolo, sô 
no tempo da Quárestna, os PP, Jesuí
tas deram Ex~rcícíos a 30 turrnas 
de e'xêrcitantes, · Entre •essas ·turmas, 
mérece especial menção a que foi 01·~ 
ganizadà pela Congregação ~,:ariana 
de. São Luiz de Oon.i:aga, em irltima 
colaboração com .à Juventude d8Ji:Açã6 
.Catoliça. Desta maneira mais. de 2.ÓOO 
jovens fizeram juntos· os Santos Exer
cícios durante 6 dias. Nota edifican
µi. Caldeados nesta fornalha de fer-. 
vor, que é o Retiro fechado, e desejo
sos de fazer penitencia, de c'omum 
acordo decidiram sair à rua, na ulti.
uia noite. Organizaram. um desfile, 
abrindo a mar.cha 70· moços, de cruz 
alçada, é foram ouvir a ultimá medi" 
fação n;i· praça publicá! Atraidas pela 
novidade do esp?taculo, mais de 10.000 
pessoas assistiram à passagem do 
cortejo de penitencia, e uniram~se aos 
1·etirantes. para escutar a uf tima pra-
tica • · 

Nas Casas de Exercícios de LOYO
LA (Guipuzcoa) e de DURANGO 
(Vizcaia), .organizaram.se varias. tur
mas de Retito ·para operarios. princi
palmente da grande ,industria, que de
seja v.am recolhe1·-se dúrante 5 dias 
inteiros. Exemplo que mereceria ser 
imitado! Os prop1·iós patrões se 
en:can-egaram ' ele ' pagar . o salal'io 
11 familia do operario, e a hospedagem 
JJa Casa de Retiros, · São lições da 
guerra! &omente em Loyola, ria aJ:10 
cle1 1940, fizeram o retfro 2.200 pessoas! 

pe 5 a l~ de maio de 1940, celebrou
se, na Espa11ha ci Congresso Nacional 
dos Exercidos Espirituais. Inscreve
ram-se mais. de · 2.000 congressistas : 
vieram delegados de. 34 Dioceses. A 
afluencia · de .ass~tentes foi táo gran
de que os- teati·os e os maiores salões 
dé Barcelona não bastaram . para re
ceber · a pmltidão. · Asistíram, entre 
outros, o sr. Nunclo Apostolico, a Car
dial !fe · Sevilh;l, os Bispos de Barce-

lor.a,' Tortota e Calahorra. Foram li
do~, entre aplauscs fr,metieos da .;,.s
s:.itencia, telegramas do Soberano Po.n
ti [ice, c,o R. P. Ge.ral eca Cçllnpanhia 
de Jesus, de q uasi j:odoJ> os Bispos, d<;s 
1--residentes aa Açz.o ,Catolica. A fi
nalidaoe do Congre.sso foi dupla: 1) 
formar diretores de ·jl:xercibios entre 
os Sacerdotes e Reli1sios·os; 2) .aumen
tar enti'e os leigos, .o deÚjo .de fazer 
o Retil'o fochado e .cle p~:opagar esta 
pratica ~alutar. 

Do.s dias lá a 23 de julho do mesmo 
ar10, celebrou-se em Loyola, ber~o 
de· Santo !nacio, a Scml!na dos. t:;xer
dcios Espuitmús, c~Nefa,,pa;·ticiparam 

. 120 Jesuitas. A finalidade foi estu
dar mais a .fundo o livrinho dos .ExH
dcios e a sua adaptação às condições 
da sociedade atual. A$ conclusões da 
Semana serão publícadàs em anais es
peciais que se::ão cbamadas "MEl\W
RIA". . . 
' Na Belgica, devido à ' càre.stia de 

viveres e. às requisições milita1'.es, foi 
suspensa a obra dos Retiros fechados 
nas Casa!/ de Exercícios, e p?las .mes
mas razões não se puderam rea1izar as 
turmas de retir<> para o Cltlro nos Se
minar,ios. Contudo, os Sacerdotes 
não ficaram Jem Retiro. Comunicam
nos que os Sacerdotu, em gruws i:e
ciuzidos, se reuniram ou em vilas ou 
em aldeias para ·cumprir com es
te dispositivo do Direito Canonico; tão 
necessario para sua vida i;,aéerdotal, 
principaL'!lente nas clificµldades tre
mendas em que se acham em tempo 
de guerra. N.o verão de 1940 .:J;;ó os Je
suitas da Província Meridional da B~l
gica pregaram 55 retiros ao Clero, com 
fruto iucalculavel. , 

.Em Dublin (Irlanda), a meados de 
janeiro, houve um pequeno Con
gresso no qual foram ·debatidos assun
tos relaciC>nados com os Ex,;,rcicios Es
pirituais. Nele_ tomaram parte. 70 Je
suüas. 

CONFIADAS AOS AUSTR~LJANOS 
AS MISSõES DO PACIFICO 
A Santa Sé confiou aos· ;iustralianos 

o cuidado das missões no PacifiCQ. O 
E:iuno. Monsenhor James Hanna, , di
retor nacional da Aswciação de Pro~ 
paganda Fide, cm Melburne, declarou 
que o gesto de Pio XII põe em desta
que a importancia do povo australia
no entre_ as nações. Desde começo 
das hostilidades, 3! Vicariatos cainun 
em poder dos japoneses, l,l dos quais 
.iá foram resgatados. 

Between Tears 
Laughter 

John Day Compa1ty 

aod 

Lln Yutaug é um f!losoio· .e ~criLor 
chinêa, educado pelas Mlssõe.s PrGteõ• 
tante,5 da China .. Formouase nos .Estado,1; 
Uni.doo , e tez seu curso di; aper!eiçoa
menro na Alemanha, onae .ct!'feodeu te
se · de .doutiiramento. Cnici,almente pare
ce te.r-.se flliaélo · ao Protesl.anti.smo e 
em següida ter tenegado o Cristiarus
mo. Atualmente Lin díz-.se · pagão com 
cer.t~ orgulho, e cultiva; cóm .todo o 
patriotismo, a illoso!la chinesa e. hindú, 
1mxmraudo iJOr' ela expllcar muffã ati- ' 
tude' UQbre que observa no mundo. 
Possuindo- cei-ta cultura lilisofiê'a e· se
nhor de um estilo multe agTactavêJ & 

cheb de tronla, tornou-se um escritor · 
muito lido em todo o nrnncto. Além (ieJ;;• 

ses dotes pessoais, Lin •:utang traz !).O 

c011hecimento do Ocidente, em torma 
moderna. os grandes pensadores chine
ses, a ·que torna suas obras especial• 
mente atraentes. .sua nag·agem !itera• 
ria não é muito volumoba, porem 1i 
densa., pois nesLcs u!Umos anos já 10-
1-a.ro publicado., 7 vo!Utnfli. " Bet,wet·lJ 
Tears anel LaugJ:J Ler" não !.oJ traduzido 
para o português. 

1l: um livm de , cri~lca à situação po
litica muadiicl e a~ plano.s de · paz. 
Apesar de tratar .assuntç,.s · de tuteresse 
muito atual, não sei se sera ti-aduzido, 
poi.s contem criticas acerbas à atua.çào 
dos a.Jiados, priuciµalmente em relaçào 
ao pl'0blen1a c:;lonial. O autor revoJt,a. 
se contra o prcx:eder dos ing,1ese,s nas 
Indias, onde di.Z que a civilização é 
m,posta à Dala em proveito cto.s ingle
ses e detniner,to dos .ndus. Para Ltn 
a guei:ra a::.uaJ .e -uma luta .e1J.tre .o mi
periaJlsmo e _;l!. lil><'t:ctadc, porem os alla.
des .e mormenu; a lllgh.terra uão .estão 
i.sentos de .e1:den~ia., avassaJadoraf 
ir.esmo a custa de atuais aliados.. .Pro· 
curn demonslúw: a mú. vontudt au.s 
aJi~-dos em a,uxillar a ,:bln«, má VOil

tade esta quo se traduziu 'ctescte o fe-
. chamento da Fstra(ia de Burna até Ol! 

o'lls.;aculos crei.dos para impedir a CJliIJa 
de pc-ssuír uma. orça aérea sn'tic1ente. 
Causa espanto por_ ezemp'lo o bombar
deh sentlm~ntal de J'oquio, cuntra a 
vontade ô.e Cha,,.;·•Kal-Chel~ eL·c. I'udo 
isto ó ·a expre~·,ão da !)o'litica .colomal 
-.,ii-<1.da em t'elaçã, ao Extremo ,Oriente, 
polkica esta que Jchl'I Spikman .expri
me nesta frase: obtenção de uma Chi
na e de um Japão mediana.menu, for
tes e colocados cn1 xeque reciproco. 

Lin · compara á. politlca· 1.ug·1esa aque
la de Atenas. sem:Io Clrnrchill o atua-! 
.E'e1·icles, Atenás caiu · porque quiz UU)a 

liberdade para si e outra para os de
mais ·membros · da fedel:ação 

A paz vin:Joura pocterà conter em sl 
os gern.es da ,terceira g,ucrra ··-mundial 
A civi1ização europeia é csisencialmenti:l 
mawria-lista, liéi.:mci.sta. determinista. e 
por isso arm<1.mentJ.Sta.. .Par.ece ao eu-

por isso é Imoral. "Os materialistas não 
podem terminar · a guerra nem criai a. 
paz, eles não têm cerebro para isliO. 
Porque. somos materlallsta-5?., (170). 

l¾I no Uvro. uma grande preocupaçáo 
com a paz vindoura e um. temor de, 
que seja. armàda e tmperlalll.'ta, . dEl 
fundo soc.ialista talvez. • 

Para a solução, Lin ~utang nos :dei• 
xa, -entrever· uni mtllldo chinês. Om go
verno pela mu:,lca e · !)f'loo rituais. Hi 
b~ con.slde1la.çpe.s sobre o papel for
mativo e cultural <la mu.sica, que tem 
uma. 'função unitiva enquanto os rituais 
são l:üeraTquisadore.s. "A musica eipri
me a. harmonia do unlverso e os rituais 
a ~rdem" Governar, não é só mànter 
os · homens maus nas grades e, os bons 
fora .delas. Um bom governo baseia-se 
na musica e no "li'! (ritual e ordem · 
moral .de Confuc!o) . 

o livro.,'3-prescnta-no.s um azpeto, ·_nãQ 
dlgo exato, porem :iiiteres.sante ,da sltua
ç.ãu politica mundial antremea.do de d· 
tações chiuea~:.. e filosofia orienta]. 

•Alguns reparu6 ocorrem-me a.pôi; a 
leitura de.:;se .ivro~ 

1 - Lin -~ utang pa.reCil ter antes re-
negado o··cr.istiá11i.smo. · 

2' - Qual o exemplo que · os povos 
cMllzados dão .aos demais? 

3 - Quais o.s Irutos .das in!Esões pro" 
testante:;? 

4 - Em toda a :P,!,rte construrora.. o 
livro do üOS.SO . f.i.ow.fo é muito .fraco; 
fa.Jta. ao autor um ideal verdadeiro .e 
uma norma .de vi.da que .só o· Catolici:1-
1110 pode· dar. . 

5 - A concepção de um néús Provi• 
denclal falta completamente. 

6 - .Jesus .é reco:\11eclt10 e equipara
do aos ·grande~ fl!Oso.tos clllneses. 
· 7 - As citações chlllesas são !,e• 
gucn~ent,; .multo subt18, para não di- . 
zer confusas. 

Estas obllt:J'sVa<;.ões m.>stram .claramen• 
te o a;bl.smo gue separ-,a e.sw livro da 
verdadeira Jl'lenu,,,ção catolic.a; e quanto 
cuidado .se1'a. uece.ssário en1 lé-10 .Este 
11vr.o, alem cto que te d~ mau se pres· · 
ta üiàs a cena contusão de ideias, al
gumas c1ta.ções. a.ias disfarçadas. po
deni produzir coufusr,o entre a moral 
:rls.tã e a .conrucioni.sta. 

Sobretudo releVJ. notar qúc O livro 
em apre~-o 'não pode i;ervi.I para gue ,o 
caLolico t,,.ça qual\luer ;uiw sobre a 
sult,çâo -a ser .iada ao:, ,problemab o.>n
t~D!i,or!ineos. remos a Revelação, 'º ma
g:isterll tnfa!1ve1 da lgreja: são· ,=• 
e uão as de Confucio, ~ .fonte.s ,de 
agua viva em que ,:kvemos · ,desedt~1t-ar , 
ao.ssas almas de cristãos. 

A OIWZ VENCE A · ESfAOA,i, 
·.Na -inadiação de domingo ultimo, o 

eomentarisla calolico da BBC anun
ciou li:Íais . wu U'iunio do Catofü;ismo 
.sobre o nazismo. .No dia 4 ele novem
bro de· 1943 .. · faleceu Rutger Eve
rnerti chefe da Juventude Nacional• 
.Socialista ele Antuerpia. A ce1'imo
riia f.uner;ir.ia devia· realizar-se na 
Igreja de São Roqtie, em Laêken. U 
CJero local Jeclarou que tal cou-

\ropeú que a. .felicidade .está. ligada ao 
pr-::gres;o material e técnico, us Hdores 
111or;,ll; Jtão· ;êm· 1uga.r nesse sistema ci
vilisa.dor . .250 gr. de icJte fJl,rào ,a iell
clda9e, ma.s ;;i J nosso HotcntoLe pre- . 
rerir C0Jl1€r · JJaÜana.s.'l . . . 

A vi;!a para .o homem branco é pu
. rau1eme uUJltaristo. e IJO % eco no mica, 

sendo sua. wwcupaç;ão 1nax11ua o cou-· 
forto 1haterial. 

. ·sa. era impossível, à menos que o.s.as
s.istente? .comparecessem em Lrajcs 
civis. Nãô · houve ·remediu . · sePáô 
ceder à · exigencia e · des"istir da ·de
monstraçãP naiísta que se1'ia t·cali
zada no mesmo 1'ugar em que ·resítle 
Leópo1clo., · soberano da Belgica. · corno· 

A ·clvilisaçáo euro.pea é na pratica 
apre8€nta.da .sem . valol'llS morais. O ho~ 
mem economico i;.ubstituit. o homem .ei;

pirit ua.J. nota-::.e falta de .fé do mw1· 
do (87 J. Feita. Je$se:. moldes, .a euro
peisação ·da Asi.a e da Africa tra.nsfol· 
mará esses cuntmcnles em doi.5 gigan
tescos .matadouros .. 

o pov.o europeu não; pode ser acll
sa<to. em m= · -:it!SSe.. conceitos, te.ndo 

· a. guerra tidu J merito oe r<:v~lar. mm 
,varias povos. va10res foi·midaveis. Os 
governos· ei-ram. quando 11ão stguem a 
opinião pubÚca; ·)eus tala. p01 meic:, do 
po1•0: "Vox, popUl1 vox Dei'': <99). 

Q.tJa,Si todru> as .soluções apresentE<•Jas 
para a paz iviJ:lctoui'a são .de fullCiO at
mamentisl.a, que teva em . éonsltteração 
apenas os tà.Loreb cte ordem politico• 
ecorn,mico, .t\6 JOluções pàra .a pai são 
quasi sempre apresentacta-~ pelos gw
politicos que· oebem 54:ú; inspirações em 
Haru;ho.f~r. Ratzel, e Kjellen que tam
bem influem:ia.ra1~1 na confecção de ' 
"Mein Kampf." 

São sumamente · importantes para a 
vida e para· a paz, os valora uumanos 
supe.rlores. Deus e a Jlberctade (JGrd<'m 
tprreno em .t<td os o;; s_e,tores. somcn te, 

os catolicos conservam Deus em seu 
verdadeiro lugar. q65) .060). o ensmo 
materialista conduz ac . determinlsmo e 

As perseguições de sempre ... 
"Não somellte na Polonia, mas 4;)m

bern na Alemanha, sofre a Igreja ca
tolica uma persegui<;ão u:nplacavel por 
pqrte dos alemães, p1•otesta o Card1al 

· Be1tram, Arcebispo de Breslau, num 
oorajoso prowst.o . dirigido ao minis
tro germanico de E<lvcaçãa e Cultos . 

<>prisiorniiro de guerra dos , .alemães. 
· Conclue o ;comentarist:; afirmaJ1do 

que a 'População -ratolica de Laéken 
ficou muito satisfeita com a . capítl!la
r,fo dos chefes · nazistas à 1m posição 
do Clero. 

IMPHESSOS? 
Oficina~ gráfiras do 
1.1,;(;IUNAHIU !::>. A. 

Rua do .Seminario, 

NOHGIAS DO IN lf RIOR 

Moei DAS CRUZES 
NATAL OAS CRIANÇAS 

Como . t.em- feito em anos. anterio
res. o l{Bvnw: J'e .. Llnó dos Santos 
Brilo p1;omoveu, lambem este ano, 
entre nós, 0 Natal das Crianças da. 
Paroquia, 

A iniciativa do nosso estimado Pa
roco contou d_esde o primeiro m9men, 
to com o apojo d~ toda· a popula~ào 
moglana, . o· que ·muito C<:>~t\'ibuJu, pa,. 
ra o lHlll exilo. · 

· No dia 25 de Dezembro, às 16 ho
ras. perto de. :i mil crianças se eu
contravam coíicentradas no Largo da 
Mati-(z. 'feve lugar, .então. solene prn· 
.c1s.,;fio infantil co111 a lmagew do Me-. 
1;1i'no Jesus, A seguir, rumaram tollós 
para o Instituto D. Placed!na. -0nrle 
teire lugar abundante dlstrlbulçâo d$. 
(1oce3, roupinhas e brinquedos. · . · · .çli.o do fllme ou da peça <!!e teatro, ~83 que-procure conheêer pela: 

menos algun~ detalhes da . critica. Isto Justificará uma cotação. 'que 
afümada se.m nenhum comentaria, poderá parecer 11,Justa; e. so• 
bretudo. com .a lelt1:ra de uma. analise que põe em relevo tis ell:• 
~entos bon• e maus do filme· o espectador pouco a pouco . educar~ 
~ua conclenda e aprenderá a julgar por si mesmo os outros filmes 
g ue lhe forem ar~·esentados. , . , 

Indicador Profissional 
Em sua c11rta, .. que foi reproduzida 

pelo jornal catolico "Tablet" d;, Lón
dres, o Cardial Bertram diz que' a in
terferencia das autoridades · ,:~rmani
cas d. ocup:a<;ão. tanto civis como mi
litares. na vida religiosa . dos povos 
subjugados tem c~ntribuido mais do 
que qualque1 outra cousa, para levan
tar uma muralha d.e indiferel)~ e hos
til idade nos paisf:lli ocupados. 

NATAL DOS.POBRES 

. PeLa pn1rieíra vez foi re~liz;ufo 
neste· ano o· ~atai dos Pobres, pro, 
movido peta· eonfereucla Vicentíoa e 
l)aÜ1a;; de .Caridade, recentemente 
fondadas na lgreja: do Carmo desta. 
cidade. 

, , · O boletim ela. Orienta9ão Moral. dos b pr-taculo~ cantem uma 
.c;ltJca ~etalhada. de todos os filmes exibidos em s. Pa,ulo, E' pu'QII~ 

. · cacto seman,almente. e a assinatura anual custa Cr$ 30',00 na ca~ 
· pital . e . CrS 25,00 para o Intt>iror. Informações na. Assoelaçãa qos 
. Jornalistas CatC';iªos, á. rua ~uintino Booaiuva., 173,. 3,o andar, 
sala 207 - Fone, 3-7760. · 

··---·---------------:--------------------.! 
:,Ô _'f>R.IMAZ DÁ HUNGRIA 'DEFENDE 
_A DIGNIQADE DA PESSOA, HUMANA 

·1-S.' Eminencia o Cardeal Justino 
Scredi; O. S. É., PrÍmaz da ·Iiungria, 
pronnnciou cinco .sermõe;, durante o 
·lllê!1 .iie' Novembro sobre . a ilignida
de '.da pessoa bumana e a necessida· 
de. irriprescínciivel de ordenar as re

'j~çÕe!! enti·e o .individ~o e o Estado. 
Os-· sermões do Cardeal Seredi. pro, 
:vo<;arani profunda impre:515ão no'po
.;fó'<l1ungari> in:forma o •correspanden· 
'te :di!' Noticiai!' Catolicas. 

S. Emcia. o Cardeal Se;edi, conhe
~~rlo,-úómó Ulll dos defensorés . mais 
p.\'pern.ijl11J1t~s _dó,s ilireitas da. [greja, 

.. ; f~z· 11pí ésboço dos .direitos funda
''·11'icn(àis , ôo. individ110 -e da· na~ilo, 

,:füei.tos qu(:! "gii() ,f:qpi.m ereados 

dum .dia para ou~r~:.e,síío tãp antf., 
gos eomd. a mesma Cristandade'". 
. . . ~ .. ., .. . ... -:·. -. . . .:. ' 
. "De. acordo eo.m a lêi ela lgr~ja, 
deve garantir-se ant•Js ,!}e, ·htdo o di· 
.i·eiio qúé ieni 'a alma' de' -corihe,:er 
e. difondir·· ·as verélades·-espí-rituais", 
disse o Primaz. · · · · 

''Alem. disso, a Igreja. condena, 
fundada ·no Dj1;.e;.to Canoniéo aque
les. que Jlrivam os homens de sua 
liberdade". 

"A llberdade não · é um. <Jomple
xo, nem uma ilusão, psicopatica, que 
deva ser eliminada; a liberdade a
parcc~a ha quasi do.is mU anp!l,-ll-0~ 
?, !1.111da~ãQ d11, Igreja," t 

A D VOGA D 0,S 
Dr, Vicente Melilo 

l'raçn dH ~ê. 23 •. ~- t1 "udn.r . ;:;,. IA 2-fS 

Dr. Plínio Corrêa de · Oliveira 
•tua Qufntlno t:;ocaluva, 176 ~-º 

Andar - Saln a23 'l'ef.; l:i-7276 

Joviano Tellea 
e 

J. N: Cea,r Léaaa · 
Ad~o1u1<1n,. · , . - · · 

L./fO .,,. Mle<Jrk,.r<liH.' .. _23 .;. lfala ·llol' 
Dr. f randsco P. Reiniio 

Helme1ster 
Rm1· Si!n ·ueqtn, -:!i1 · · 1 o- an<1u• 

iMá à- - Tel.: t-11m -:· à PAU'Lú 

Dr. Carloa 1\1oraea . de . Andr•de 
!tua l:lenja 1111m \;011~l1rnt, ~a • 4,0 ano. , 

811,Ja IS - ·'l'el.1 lÍ•UIS~. ' .. 

Or. Durvàl Pradô 
MMlcn Oculista 

R. Senador 1'11010 Waldto, UI 
6.o rind. • Salas 61~ • 18 • H 

!Esq. da Rua José l:lnnJf8,clo) 
Cons.1 14.30 11 n,ao h<fru 

'l'et.: :1-n1~ 

6 

MEDICOS 

Dr. Vitente de- Paulo Melilo · 
C:lh1l\·11 lllt'IIIN1 ...;. Tubereulo"e 

ll11foa ~ 
't>trPto-. · do · "'~11fn~iorlo \IUo Muaf'oCe• 
Cons.: lt. M,i.rconl, H - 6.o andal" 

Aoart.o 63 - Te!.: 4-8501 
Hes.: Av. AJ.:'Ull tlrunf'a n.o 95 

1'el.: f,-6829 

Dr. Camargo Andrade 
Vo~11çua de·. '~l"nhorn" - J'.urCos 

011erill,'.l'i~• 1 
-pa t-:t8n. l-'ot·I tJ!(lle~a t- •1>1 \·lah:rri Idade 
· de a. P11uln 

Cons., lt. Senad,,1 ~·e1J<'I n.o t06 
'l'el.1 2·2711 - Uaa l'I à• 18 horas. 

Sabad": 1>11,t 1w as 1a 11nr11a 
Res,: Rua 'lia,,.,., ,,,., ·llwrros, 41\'l 

· . 'l'el.: ·, 4568 

, Dr: C~lestino Bourroul. 
'.Res.: L.go· !il. P1ou·10, x - rei., 2-2622 
' Cons.: ttua 7 de At>rtl, 235 º"" a 118 5 !!orne. 

LE1' U l'KOl'40Ali O 

.. LEGH>NARI'V' 
S . OEVE.H . Ili '.l'OJ)OS .,s (l&:iOtlC,Olil 

R A 1 OS X 

Dr. J. M. Cabello Campoa 
~lJ~Ol(;O .UAIJIUl,OUl~'l·A 

lttuHo-Uh1gnO~tlco• - 1!;1,;1111et, 
lbtclfol(>gf,•ot11 fl tJo•!•lt•IJlt• 

Cons.: lt11a Ma rcnnl, !/..4 • l!lditlclo 
Pasteu1) • ~-º 1-itld. - :t~I.: ~--t.ltióD 

Hes.: Hua Tu1>i. 6lla -' 'l'el., ·6.f94J 
Sfio Paulo 

HOMEOPATIA 
: Dr. Rezende Filho 

Conti., •K; ::i,>11Hd,;r t• tl'IJO, .. · ~oó • · 1.o 
·Sflàar. - r.-1,: .Z V~~».-·· DRS' H, 

à~ 1 S ·horas, · . 
j\ ve11 l(JH Ur, · Arnaldo, 

.. - 'l'el,: ó•Z~~b : . 
!:te&,:, 

?? 
EN G EN H E 1. R OS 

Amador Cintra do Pri(dQ 
I.Cn,: ... nh~tro A rt1uttelu 

ArCÍtiHetura rt1II~ 0Pa, -Colégh••.· 'relf• 
dêncla~ col~I lvee. 

. ttua !,Ibero lJi,d11rõ,. 461 - l:ião Pttulo 
• , o u·o .. CATOLICO 

d e .v 11 . 1 e r· o , 

f'J...ll<.ilü~. Al{lQ"· 

Na Polónia. _por exemplo, quasi to
das· as !grejas· foram fechadas. sendo 
que dçssas. algumas foram transfor
madas em · depositos. e até ein escola 
de equitação. como acontect!:ú a· um 
templo nã Oioce:,i, de Poznan. O mes
mo acontece. entretanto. com a lgre.
i.a catolica germanfoa, cujos tr;.1plos 
.:.,-ram ,igualmente saqueados e pro
tanadós. fl'fom disso. as ·autoridade& 
al~mJ,s ·nao se dão ,por :satisfeita, com 
o f~chamr~1tô. e destruição das Igrejas 
patolícl#;. Na Diocese de Lodz. por 
c-'xemqlo. até. as cruzes e as imagens 
dos santo!! · foram sistematicamente 
destruidas .. 
.. O Cá rdial Bertram iniorm: u ainda 
que· os alemães que se' encc:intram na 
Polonia· estã<• a~ol'a privados ·de torlos 
os direitos religiosos. ser• 1a que ne
nhüm sel'Vlço podt ser realizado sem · 
o prevío r.onsentimento das autorida
c','s ~ennanic.is de ocupação. . 
; ~1e .,o Cardial Berti·am n~da exa
gerou ej,'1 ~uas declarações é o que 
tr:.nsp.arece clàr;;imente · na recuta, a 

. D. -~rsenigo, ·Nuncin Apostolico. em 
Berlim, d;i aut.r .. i7llçfw que· pedira··para 
vL~tar as al,didas zonas-

A generosa cootríbúlção do C. M, 
da Legião llraslle!ra de Assistencia; 
do comercio local e pessoas da roça. 
torno~ possive~ o auxillo a grande 
numero de pobi·es. 

As ló tJora:,; do . dia 25, o Revmo. 
Pe. utrelor dos· Vicentinos e Danias 
de Uaridade, frei Ludovico, deu tnt
·cJo . à dlstrlliuição dos generos l!,lfil• 
<;aJadus - seildo reita a entrega eou~ 
fvrrue cartões anteriormente distl'l• 
-buldos entre os pobres e. àtendendo 
às necessidades de cada familia · 

Merece louvor a inlclativ~ dos· Vl
ceutlnas e IJamas de IJarldade, que 
proporcionaram assim a m.aís de du
zentas e · sessenta famll las pobres a. 
cetP-bra1:âo · COni Ulll p,>UCO tnaÍs de 
coutorto da grande festa da cristan• 
·d;,,de. · 

Para o cabal exlto do Natal dos 
·Pobres inuito· contribuiu o esforço e 
,entusiasmo da Ltevmo. Pe. Frl,l'J L.11• 
davico e de Da. Ernestina de Ol!và 
Bertl. e/ Ua. Maria ~parecida · tteien• 

·1le •. resp'ectlvamente, Presidente fl 
··Vtce-Presldente 1111.a ()amas de. Cart, 

· da.de do Carmo. 
' 
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Nota Internacional 

.A CARTA· DO AllANTICO E O .. BAl TICO 
Deney Sales' 

Os en·os do mundo moderno · - qualquer pessoa medianamene culta o 
í,àbe _:_ não sã.o de hoje. 

DecJaraçõas do 
Halsey 

Almlrantêl 

S. FRANCISCO DA CAL!FORNIA.7 

(R) e...· Ao visitar Los Angeles e. en• 
carecendo a importancia da luta· no 
Pacifico, o almirante Halsey, coman
dante naval no sul do Paclfico, pro,. 
clamou o .seguinte: 

. A renascença· surgiu. quando, pelo esquecimento dos valores reais da 
Vida, e pela !,lerda do equil!brlo que se mantinha na sua hierarquia, 0 homem 
:Passou a dar o maximo valor à cultura human:st!ca classica, rejeitando os 
verdadeiras valores espirituais. 

ANO XVII l!I IJ 
. São Paulo, 9 de Janeiro de 1944 NUM; 5g6 

"Para se ·acabar com· Tokio, preclsa
rrios simplesmente de navfos· e · de 
aviõesi Mas, a derrota ·de Hitler tem 
de vfr Prin1eir0''. -

Os descende_ntes: es~irituais desses. primeiros transviados explicam ainda 
il;m temor ao nd!culo, que a renascenra surgiu quando frades de Constan
tmopla, fugindo, à invasão turca, trouxeram para o ocidente os tesouros do 
niundo antigo que cons~rvâvam. Como se durante todos os secu)os ante1·iores · 
l1ouv:esse umá barreira· e~tre o oriente e o ocidente e não mantivessem, pelo 
~\Ied1terraneo, a mais ativa. relação comerc:al e cultural. FJ ainda po(lemos 
imaginar os velllos · frades fugindo com aqueles enormes volumes às costas 
- porque ~ão· havia. então, . não nos esqueçamos, as edições· de bolso - ~ 
escap.ando ill)sos, com toda a sua carga, quando o resto ela populáção fugia 

OCUPADO PELO! RUSSOS O QUARTEL GENERAL DE HITLER 
- espavorid~, e ainda assim era em grande parte massacrada. 

Esses e~ros .. s~. acumularam com a P.seudo-reforma protcs tante: origem 
'e causa do hberal!smo - pessimo economicamente, mas peior ainda po!iticá 
e sobretudo. religiosamente . (os liberais de hoje reconhecem jâ ·as seus ma: 
l~ficios economicos). · 

ll~rutos diretos· d.o ·liberalismo foram o socialismo, e suas formas extre• 
madas: o socialismo de· Estado, até o seu extremo no totalitarismo erro 
ao qual vieram unir-se outros (racismo, etc.) no nazismo; e, po1· outrd lado, 
o extremo proletario, no comunismo. 

Os liberais têm ení si. iriésmos, à tendencia para essas formas· extremas 
às quais apenas n·ão .tê.m muitas vezes a corage1n de chegar. · , · ' 

Porisso, com.o se .. verificou claramente entre nós eles receberam com 
<limpatta os partidos de tendencias extremistas. E ~ simpatia dos falsos 
.catolicos, lib,irais, .m~nifestou-se pela tambem falsa extrema direita. . 

Combatendo uma e outra; d.esde sua aparição enlre nós, o LEGlONARIO 
sempre fez notar a maior' periculosidade do totalitarismo, que traiçoeira
mente manifestava pretensas t@ndencias espirituais, para atrair as sim• 
patias dos catolipos. - · 

Sempre· fizemos· .notar que o comunismo, ao. menos, continha errQs de
clarados, se aptesentava··co1po inimigo, ao passo. que o totalitarismo fornecia 
dementos para,que os cegos· não vissem o que não' queriam ver. 

'· 

* * * 
Porisso, não ·podemos deixar de notar que, embora não <:onsiga ainda 

igualar· o nazism_o, o, cómunismo cresce, como ameaça, por varias razões: 
o. nazismoi como força militar, está às Portas ela falencia, ao passo que o 
comunismo, vHorloso. com a Russia, ao lado das nações unidas baixa. a 
:vizeira .. ~. ' 

. já não quer ser o inimigo declaraao, dissolve o Komintern entra .em 
entendimentos com chefes da decadente igreja russa pseudo-ortodoxa e con
segue de "cristãos" ·da especie .do deão de Canterbury, e ·outros prote'stantes, 
a afirmativa de que na Rus·sía existe um cristianismo pratico. 

Esses mesmos elementos protestantes, po;r outro lado, procuram entrar 
em contato com os católicos, creando o que de mais horroroso e anti-católico 
:se possa imaginar: um pan-crlstianismo, sob pretexto de combate ao nazismo. 

Esses pan-cristãos vão procurar os elementos de ligação nos "católicos 
liberais" - e assim criar-se0ia, através destes e dos protestantes, uma ponte de 
ligação entre o catolicismo e o comunillmo russo. 

São os mesmos éle)llentos católicos libsrai.s, ontem tão simpatic'os aos 
totalitarismos, que hoje se prestam a essas manobras: é que, incapazes de 
apreender e amar as verdad.es. católicas, estão sempre insatisfeitos, cómo 
Ju!las, a inventar manobras .para serem· os senhores elo mundo, pois não po
dem suportar aquela situaçã.6 que Jesus Cristo apontou como a destinada 
pelo mundo a seus discípulos verdadeiros: repelidos; o!liados, 11erseguidos. 

* * • 
~ má fé comunista revela-se, entretanto, a cada passo: notamos, no 

ultimo artigo, como o··deflÍndo Koinintertt manobrou para afastar o chefe iugos
lavo que desde ·a invasão resiste ao inimigo,; e substitui-lo por um indiv'iduo 
que, ninguem o duvida, é .apenas um agente desse mesmo Komintern: e a for
ma como ele, de zero que era, féz-se proclamar, sem rodeios marechal, mostra. 
a sua intenção de permanecer d.efinitivamente, senhor do país. 

Tambem na questão com a Polonla, tem se revelado a intenção dos comu• 
nistas de ·dominarem o país, assenhorando-se da sua maior parte. · 

Se os polóneses são tambem slavos, 0 mesmo não se dá com os países 
:tialtlcos, de raça puramente germanica, e - a Lituania - catóÍica. · 

Os soviets, quando·· colaboravam nos planos de Hitler, invadiram uma 
~ outras. . · · · · 

Irão ~ aJiadós, como premio a Stalin, sacrificar-lhe essas nações, 
O ·acorao de, Moscou' tem ainda muita cousa de secreta, Ilias. a opiniãÓ 

l)ublica já, coÚleça>a Ôpô-lo'à Carta do Atlantico. 
Na. semâna; passá.dá:;' um telegrama de . Moscou . anunciava que lituanos 

doa Estaaos· Unidos haviam· pedido ao governo americano que cassasse''º 
1:econheclmento do goV'eril.o. fascista da Lituania. 
· Esse "governo fascista",' segundó Moscou, é o governo do pais,. obrigado 
a., exiJar,ze, quanclo da invasão soviet1ca. 

Se os. alia.dos éhê&arem. a esse extremo - sacrificar a Lituania, racial• 
mente .germanica, espiritualmente católica - .aos soviets, poderemos decla.: 
:rar falida a Carta do Atlantico, e estar certos de que nenhuma . barreira será 
oposta ao .dominlo· do "defunto Komintem" sobre a Europa, 

E o espantalho· CO!llUnista irá servir de pretexto, após a páz, para o renas
cimento dos parti!los totalitarioa na Europa, 

queda de Rovno, Roctino 
da 

e Chudnov 
~umania 

Avanço s.obre 
Força s nazistas a invasão 

l\IOSCOU, (R) - Um comunlcado 
do Alto· Comando Russo acaba de 
anunciár a ocupação do •centro distri
tal de Rovno. 

Segundo essa noticia, outras locali
dades. l,abitadas calram em poder dos 
russos na mesma. area 

ROVXO EltA SEDE DO Q,UAil.'l'EL 
GENERAL DFJ lll'l'LEU. 

. :MOSCOU, (R.) - Anuncia-se que a 
cidade de Rovno, que foi ocupada pe
los russos, era o · q·ua,rte general de 
Hitler para toda a Ucrania. 

ROC'l'INO OCUPADA l'EJ,OS 
SOVIETICOS 

l\fOSCOU; (R.) - "Roctino é a pri• 
melra das posi~ões situadas na Polo-
11ia a 'cair cm poder daS nossas tropas 
quo cruzaram a frontei1:a '" proclamou 
a radio local. Disse o iocu tor . qu.e 
outros exitos se seguirão, extérnan
<lo Hconfiança na 1narcha ininterrup-
t.u. e arrafúi.doi'a das colunas do gene .. 
1·al Vatutin". 

Roctino fica no caminho para Sar·'· 
111, en1- Cuja dire<;ão avançan1 os cxer-
cltos russos. Uoctino é um im!lortan· 
te -.entroncan1ento na ferrovia ele Co• 
rosten á Sarni. 
AVANÇAM os. RUSSOS NA DIREÇ.'to 

. , DE SAR.SI . 
·l\IOSCOU, (R.) - "Nosso exercito 

mardha atualmente _na direção c1e Sar ... 
ni", na· Polonia - acaba ele informar 
a. radlo· ei:ntssorá local, que acrescen
ta: "As tropas russas, que tencló par· 
tido do oeste. do "bolsão" de Quiev, 
exercem agora pressão contra as for-
ças .alen~ã.~. na Polonia de pre-guerra, 
tomàràm: ·a linha do rio Slucl< e pene
traram profundamente na Polcsia na 
direção dé sarni" · 

Sarni, sobre a qual marcha o exer
cito russo, fica. a ú5 quilometros a 
oeste da fronteira polonesa. 

Folesia · onde penetraram os russos, 
é o maio; <:ondado da Poloniá de pré· 
guerra, ncando trontelriço á. Russia 
Branca. . . 

Sarni, que· esta prestes a. cafr, fica 
na Unha ·ferrea vital que corre 'de nor
te a sur ·ae Vllna para Odessa. Dois 
ranials dessa estrada partem do Roc
tlno, ocupada pélos russos, !lara o sul. 

A linha principal que atravessa 

GOEBBELS ,E· OS BOMBARDEIOS 
ALIADOS 

ESTOCOLMO, (R.) - O sr. Gocb• 
bels, no .s_eu _ costumeiro artigo se1na
nál publicàd'o no ur;,as Relch", trata 
dos problemas concerne.ntes aos bom
bardeios :ae.reos .-,- diz a agencia no· 
ticiosa germanlca 

"Os bombardeios de terror efetua
dos pelo inimigo - diz o 'artigo -
sãÓ :uma · boa escola .de · odio. Nessa 
escola se ensina mafo odio do que 
ri'ôs sómos ca.paZes .dá erlsinar.. E 
este Ódio aumentará. quando vier a 
invasão. Nós, que nesta guerra der
rotamos povol! estrangeiros, sempre 
demonstramos· clemencia. As ·pessoas 
que perderam tudo que ·111es perten· 
ela não esUío dispostas a. se mostra· 
rein vencidas. Tornar-se-ão mais de• 
terminadas, porque· sabem muito· bem 
que somente se a vitoria for sua te• 
rão oportunidade para tirarem uma 
compensaçã.o · dos danos que sofre• 
ràm_~,. 

Sarni se une. á estrada que vai de Var
sovia.- a Berlim. 

UIJNEXTE O A'l'AQUE DlRE'l'O . 
CONTRA,.. VINITSA 

NOSCOU, (U,. P.) - A. emissora lo
cal informa que as tropas sovleticas 
che•aram ao rio Bug e agora pro
cura1n converg;ír de ,·~rias direções, 
soore a cidade de Vinl isa. 

Segundo iriformaÇões· Oficiais, c;>s 
russos já teriatn chega.çlo a u1n pon
to situado a menos de 40 qullometros · 
de Vinltsa, que deverá ser atacada pe
lo norte e no1·deste. 

CAP'l'URAI>O :PELOS .RUSSOS O 
CEN'l'RO l"ERltoVIARIO DE 

CHUDNOV 
:IIOSCOU (R.) - URGEN'l'E 

:Anuncia-se" oíicialme:nte; quo na arca 
de Zhitomir, foi capturado o Impor• 

tante entroncamento ferroviarlo de 
Ch.udnov:. . 
Jh;z DIVISõES ALEMÃS Ai'IIEAçA. 

llAS DE CERCO NO SE'l'OR DE 
CHl!:ltCASSJ 

:MOSCOU, (U. P,) - üRGEN'l'E 
As forças russas quB opera.n1 a.o sul 

ld6 Betaia-Tsercov estão a um tiro de 
canlfão da ferrovia, Ch~rcassi-Smicla. 
e an1eaça1n de ce1·co. de um 1nomento 
para, outro, · as forças aletnãs no sa
liento . de Chercassi-Pereiaslavi, . cal· 
cuia.dás Clll dez- diVÍSÔeS, _., 

'l'DIOCllJ~XCO E ZUKIIOV NA 
. FH.ENTE UCRANIANA 

1\IOSCOU, (R) ...:. Foi revelado que, 
aicrn '·do 1narechal rri1nochenco, encon
tra·~e tam be1n na frente uci·aniana o 
marechal Zukhov. 

O CATOLICISMO NA :ARISTOCRACIA BRIT ANICA 

Tà.mbem na alta aristocracia: füitani'casé àcha, viva; a fé catolica. 

INTEIRAMENTE DOMINADOS OS · NAZISTAS EM SAN· VlllORE ·,' . . ' . 

O Duque de Norfolk, dá ll)áis tradicio.nar·e prestigiosa nobreza bri
tanica; em conversa amistosa com o Rev. Pe. Joseph Dodds, Conego 
Regular Premonstraténse, Reitor do Pri9rado de Storrington, após 
Missa celebrada >pelo Ex1116~ Revmo.' Sr. Arcebis1io de Southwark 
na historica capela Fitzafan; edificàdà. ainda antes da pseudo-reforma, 
rios terrenos do Castelo de Arundel, de propriedade dos senhores 
Duques de Norfolk. Novo· ataque do 5. 0 · Exercito, , apoiado . pela aviação -A·· tuta no setor de 

N,enafro - Avanço dos canadenses sobre Pescara - Destruição de Fran= 
çavilla ,_ Os france~es atacam a baioneta - forças americanas Novo desembarque aliado na Nova Guiné 

ARGEL, (R.) - "A ultuna posi~áo 
alemã no vllarejo de San· Vittore !oi 
capturada." ..:... W1unclou hoje à noite 
[J comentarista· da. N . .3. e., John Daly, 
NOVA OFENS:V A DO. 5.o EXERCITO 

Q. G. ALIADO NO NORTE DA 
AFRICA, (R.) - Foi a!iclalmente con• 
Urmado que o 5.o, Exercito assiµniu a 
i.niclativa. no seu setor, , lançando nova 
ofensiva contra · o inimigo. 

NA FRENTE DO.· 1,o EXERCITO 
Q •. G. ALIADO: NO NORTE DA 

AFRICA, (R) - O novo a.taque da.s 
tropas. brit;mlcas e norte-americanas, 
na frente do 5.o !xerclto, foi desfecha.
do · em melo · de cerrada chuva., ao lon
go de todo o " front ", que se esrende 
a. oit-0 quilometros, no outro lado da 
estrada de ':toma. . 

A frente . có~ de um ponto a oeste 
de Venafro. a outro· situa.cio: a. oeste de 
'.Rocca. · Um avanço de um quilometro 
e .meio foi feito contra obstinada. resis
tencia. do Inimigo. 

Em toda a frenm, de 16 · qu!lomeme
·~ros - cenario da · nossa. ofensiva -
os aliados estão fa:rendo os alemães re
cuar. Em á!guns . po11tos, as pe:ietra
ções aliadas nas UnhaS inimigas já co• 
brem um· quilometro e mêió. · 
EFÍCIEN1'!1: A!>'>lO .. DA A VIAÇAO AO 

5.o .EXEJtcI'l'O, . 
Q. G. ALIADO NO NORTE DA 

AFRICA, (R.) . - Apesar do mau tem• 
po, os bombardeadores de mergullio e 
os éaça.-bombardeadqi;:es alia.do, · contl• 
uuam a apoiar o 5.o · llrxercito, bombar
deando e . metràlha.nd<> posiçóé.s de ca-:, 
nhões e concentraçõea de tropas ini• 
mlga.s. à retaguarda. das Unhas inimi· 
gas de éervero e Aquino. Fora.m tii.m
bem intensamente a.tacados· comboios 
ferroviarios e rodovlàdos. 

A'rACAM OS ALIADOS NO SE'.l;OR 
. · . · DE .VENAFRO: 
. ZURICH,. (R.) ..... Informaçiíes ofi

cialll .de Berlim _conili'main que os alia
dos. ·lançira,m .nov!i. · ofensiva na frente 
italiana, no setor de Venafro. 

O . la.nçàmento do· .ata.que foi prece
dido de forte preparação de . artUha.ria. 

'TERIA .SIDO APRl:,IONADA UMA 
: cm.lPANHIA DE SOLDADOS ~ORTE· 
. AMillUCANÔS 

ESTOCOLMO. IR.) - Berlim anun• 
ciou • uma .tentàtiva a.l!aclai de., ul~rapas
sar ·San· Vittore: dizendo ..• o seg1:intc: 
"Uma.· companhia ãe ·soldados amerlca• 
nos tentou ultrapassar. a. cidade, a.tra• 
vez da. ravina, TOda a .companhia,· ln· 
clmive seus oficiais, ft\ feita prlsiQ• 
:neira." . . . . · . · 
CAPTURADO. O MONTJ.

1
-MEJO PELAS 

TROPAS· N~'ltTh 0 All tRICANAS 
FRENTE 'ITAi.,IANA, (R.) - As tro

pas· norte~amerlrànas, ·no · pro.s30gul
mmento da. sua .atual, ofensiva,. captlll'a• 
ram úmii. altcr~.-de cércà; de'.mU' me-

sob comando fr~ncês. 
tros - o Monte Melo - a um qul!o
met.ro e melo · de Viticurso, cortando 
assim a estrada alemã para o transpor· 
te de suprimentos entre Vitlcurso e 
Cervera. · 

Enquanto isso, as vanguardas aliadas 
prosseguem al'f,nçando lenta, mas se
guramente em todi. a. frente de 16 qui
lometros, ·da. qual a local!dade de San 
Vlttore é o "pivot". 

Os alemães oferecem desesperada. re
sist~ncia dos fortlns que ainda man• 
teem em .seu .lOder. 

ARREMETEM OS CANADENSES 
· SOBRE .:'ESCARA 

ARGEL, (R.) - A "Radio Franc.e" 
informa: "Na fre•1te do 8.o Exercito, 
tropa! ·canadenses conquistaram o ulti• 
mo obstaculo em seu caminho para 
Pescara, Unidades do 5.o Exercito estão 
sob o fogo <las metralhadoras inlrrtl• 
gas, em sua luta '1Cla posse de San Vit
tore. Os norte-americanos estão iuta.n
do com gran..te lmpeto em seu esfor• _ 
ço parn expulsar o Inimigo. de varias 
p~!ções elevadas e irromper atravez 
das P\anicles de Cassino. Mais ao sul, 
as tropas do 5:o Exercito realraaram 
um avanço que as levou mais perto da. 
confluencta dos rios Lirl e Garlgllano". 
FRANÇAVILL!.. DESTR:JIDA PELOS 

TEUTOS 
COM O 8.o EXERCITO, (R.) - Os 

alemães estão dest'."uindo, sistematica.• 
mente, Françavtlla, ultimo porto antes 
de Pescara. Os ediflcios dessa pequena 
cldac' ~. situada a oito quilometras de 
Pescara, sobre a ferrovia principal': e a 
estrada que, corre pa.~a o norte, já· fo
ram completamente úcmoltdos. A- igre• 
ja está. em ruinas, apesar do que sua 
torre ainda permanece de pé. Os ale
mães mostram-se decididos a. impedir 
que o 8.o Exercito utl:llze-se dessa · tá• 
mosa vila do vtiranco. 

De outra parte, em consequencia do 
inverno, as atividades aéreas · nessa 
f1'ente ficaram reduzidas a pequenos 
encontros durante· os serviços ·de. pàtru• 
lha. lS tropas indianas;. colhidas re•· ' 
centemente por teri:ivél nevada em suas 
trincheiras cavadas na terra, tiveram 
que recuar até Vila Grande. 1. . 
REPELIDOS PEL'lS CANADENSES 
OS CONTRA-ATAQUES GERMANI()OS 

ARC!EL, (R.) - Anunc!a~se · oflélal• 

Precisa de ,impressos? 
Oficinas gráficas do 
l.EUIONARfO S~ A,' 

Rua do . Seminario, 19.9 

:mente que continua ·~m poder das tro
pas canadenses,. a.pesar dos contra-ata
ques inimigos, a ·elevação de 54 metros 
de altura· que domina a estrada. costei
ra. pa,ra. Pescara e há dias capturada 
numa ação· de surpresa. 

As forças aproximam=se do cabo King William 
. Pesadas .. baixas japonesas· Inierforidadé 

. os · canadenses repeliram com exito 
tqdos os ataques germanicos, apesar da 
sua ~olencia. 

•· ·'·· mponica. · na Nova Bretanha. 

A'l'AQUES A BAIONETA DAS FOR· 
ÇAS· FRANCESAS NA VIA. APPIA 
Q, G. ALIADO NA AFRICA DO NOR

TE,· cu: P.) _;_ Lutando ombro a ombro 
com as• forças anglo-norte-ame~·icanas 
na !ta.lia os franceses começaram a 
exi:ll!lsar 03 alemães, a. ponta de baio
neta, de suai poderosas fortificações na 
Via ·Appia. 
TROPAS .REGULARES NORTE-AME· 

RICANAS SOB O COMANDO 
FRANCES 

NAPOLES,. (R.) _;. Fo revelado hoje 
que tropas regulares nortê-a.merica.nas, 
pela· pdmeira vez, desde a guerra de 
1S18, estão combatendo sob comando 
francea, .. no ootor das tropa.s francesas 
do 5.o Exercito. 

ESTOCOLMO, (R.) - A agencia ofi• 
cial alemã. "D. N. B .. ~•.·.cJt~nd.<?·:'l!m ,<les.;,. · 
pacho de Toquio., ·;;t!lúriclou qÜe ui)la 
divisão australiana desembarcou· .na· 
costa norte da. Nova Gtmiê, no cabo' 
Gumb!. ·' . · 

A VANÇAJII os ALIADOS NA- N()V A. 
QÜINÉ 

QUARTEL GENERAL ALIADO NO 
.SUDOESTE ,DO,PAÓIFICO,. (R.) -
Noticia-se que as pontas. de làitgà ans• 
trallanas na ;u'ea· de Sio na ·Nova Gul. 
ué, aproximam.se do cabo King W!I-, 
liam, á. proporçll.o que este·ndem sua 
penetração para .o norte, 

Ao norte, na a.rea de ·Saldor,: os ·.sol. 
dados americanos tambem. · estão fa• 
zendo patrulhas penetrarem · profun
damento ·uo interior e ao mesmo tempo 

··BRINQUE.DOS 
. llone'cas - Bebês - Bolas - Carrinhos -- Jogos 
de Xadres - Damas - Jogos .para crianças ....:. . e· 
Presepios. Orandioso sortimento. ao_s. melh.ores 
preços. 

Só na 

. A casa onde tudo é mais barato 

J .. COEL.HO DA .f:_O·NSE.CA 
RUA DAS PALMJ<;IIUS. 88 .a 

(.l'el. 5~4070 -: .S • . f:AULO 

manteem patrulhamento Intenso na. 
costa. 

PÊSÍ\.DÍ\.S BAIXAS INFtINGIDAS 
.· . AOS JAPONESES 

.$IDNEI,. (R.), ..:.. Anuncia-se .. oficial. 
meiite que durante a c.ampanha já tra• 
vad.â na .. area' do cabo Gloucester,. os 

· jaj)one.ses ·. tiveram .duas mil baixas. 
· Somente · ontem, foram mortos SOO 

nlponkos. 

INFORJIIA A El\lISSORA DE 
TOQ,UIO 

NOVA YORK, (R.) - A radio emla. 
sora. de· ·Toquio declarou hoje o· se• 
guinte: · 

ºNossas .forças uà. Nova Bretanha 
são agora inferlore;a á.s forcas lnlmi• 
gás·· qua desembarcaram na Ilha. Ao 

. longo . do .. setor ocidental da ilha, o 
inlrnigo desembarcou de três a .qua• 
tro batalhões. Só no cabo Gloucester 
ha. uma• dlvisll.o inimiga, Os defenso• 

. res japoneses,. sobrepujados em numero 
estilo' resistindo obstinadamente e ata
cam violentamente"· 

DES'l'nornns · NIPONICos 
A V AJUADOS . 

. SIDNEii (R,) - Anuncia-se que na 
região. de Cavieng, · dois destroiers nl
ponicos foram átingidos por bombas 
e':,torpedos,. sain·c10 seriamente danl• 
ficaclo·s'. / · · _ · 
ATAQ,UE ALIADO CONTRA RABA UL 

·sIDNEl, (R.) ~ A aviação aliada 
· reàlfaoú novo ·e pesado ataque contra 

Ra.baill. · 
.D.ez .•aparelhos nlponlcos Coram .der. 

rubados durante este reide . 
n1scuhso no Gt,;Nll;IlAL •1•0-,0 
NOVA· y-oRK,. \U, P.) - o primei-

. ro. ministro- ·:lo Japão, general·· ··T-Ojo, 
advertiu,. cm um dlsourso, que "om 
rião póucos easoá" se está produzindo 
dc.ntr.o · do, POV(, japonês um . senti· 
·_u1ento· de "angustia_·-. e pesslmiSmon·. 

'l'ojo falou· ontem, para explicar a 
.nova lel de servlç;o cl vil estabelecida 
pelo··governo para tempos de guerra 

. e-. o. tex:to de sua alocuçl1o foi trans• 
· mi tido pelo. radio de · Toquio e. capta• 

. do'pélo Departa1nento ce Informaç~es 
de· Guerra; ·· · · 

·.. O ,Primeiro ministro dlrlgit:Í a . pa
lavra ... aos .mais ahos funciona.doe ad. 
íninistrath•os, . a . ·quem exortou para 
que. dessem · o •exemt>lo e n,10 talas
sem derriásladámente sobre assuntos 
mil(tares. Acoriselhou-.os, tamliem a 
po.l'., :i:1.m:· ás .. criticas,·ªº programa' de 

·1l'uerr11t 
\ -L:,•~--~""""•. 

Vinitsa e• Polonoie Sarni, 
ameaçadas 

Iminente 
de cerco, 

A "DIYIS.11.0 AZUL" :EJSPANIIOLÁ NA 
l<'HEN'l'J<l H.USSO•ALEMÃ· . · 

l\IOSCOU, (R.) ..:. A radio''Tocal in
forn1ou hoje, que a "Dtvisão Azul'' 
do general "'Franco, contl'ariàmente a.s: 
declarações oficiais espanholas, não 
aJJandonou a frente russó-alemã, on~ 
de se encontra sob a denominação de 
0 250.a clivisão· do exercito alemão11

• 

l'OLONOII~ AO ALCANCE DA AR• 
'l'IJ,HARIA SOVIETICA 

i\lOSCOU, (U. P.) - . A cidade de 
rolonoie, adiante de. Berdlchev,. já s6 
encontra a:o alcance dos. canhões .. rus• 
SOS • 

O avànço prossegue. 
AS l\IARGENS DO RIO BUG 

MOSCOU, (U. P.) - Poderosas for• 
ças blindadas russas, empreendendo 
u1n avanço-rclampag'ci, chégaratn ás 
margens do rio · Bug depois de· que• 
brar as posições inimigas em Vin!tsa, 
ameaçando inva\lir a Rumanra·: dentro 
de 24 ou 48 horas. 

COMUNICADO NAZISTA. 
ZURICH (R) - Foi o seguinte o 

comunicado de hoje do Alto Comando 
Alemão: · . . 

''No setor de Kirovgrad,· o intm.lgo 
aun1ontou sua. preSsão, Sobre as·- nos ... 
sas linhas. Os ataques .desencadeados 
pelo Inimigo com o· aúxlllct.d<> pode· 
rosas formações dé infantaria. e· tan-

. ques foram sustentados em ambos os 
la.dos da cidade com o apoio da 
''Luftwaffe". Cin.coenta. e ·Um tan~ 
ques Inimigos foram destroçados.· Ao 

norte de 'Kirovgrad, os a.len\ã.es de .. 
senca..deàraÍn violento contra ... _ataque; 
110 decorrer do qual fizeram os r.usso~ 
recuar, capturando-lhes ainda 30 ca d 

uhõcs. o ini,nlgo sofreu ·pesadas per·'. 
das .. ein homens .e material. 1 

De ambos os fados. de Berd.i~Iiev, a!! 
forças alemãs travaram poderosas iµ
tas. flutuantes com for/.:as Inimigas 
.aupériores cn1 numero • 

A oeste de Propoisk, os ataques .so
Yieticos desencadeados em varios pon ... 
tos malog1·aram por completo, tendo 
os russos sofrido pesadas perdas, 

Em Vitebsk as tropas alemãs logra• 
ra.m obter nova e completa vitoria de• 
fenslva sustentando os renovados e 
violento·s ataqueS sovietlcoS .. Quàl'ell"'! 
ta e n.ove tanques inimigos foram 
destruidos. Nas demais partes· da 
frente oriental assinalaram-se apenas 
ope,·ações de importancta, local. 

No~ setor ocidental da frente me• 
rhliof!.al italiana, as forças gérmani
cas fizeram malograr durante o' dia. 
de .. ontem diversos ataques . lnimi.g'ós 

· dos.encadeados co~l um poderoso a1,oio 
da artllharia e tanques. . . 

Os caças alemãs abateram um .gran,
de aviãó britanico "Sunderland,. 
quando voava sobre. o. Atlantlco. So• 
bre o. territorio da Europa .. ocidental 
as forcas da defesa ariti-aerea alemã 
abateram S ,aviões br.ltà:nlcos quando 
em· VÔO raso. Na. noite de onfom pa.ra 
hoje ayiões .solitarlos britanlcos· ata• 

caram localidades situadas· na região . 
Industrial da Renania e Westfíalia. 

1 nf luencias . anti:-- americanas na Bolivia . 
Declarações de , Cordell Hull - . O criterio para 
o reconhecµnenfo . dó. novo governo Wendell 
Wilkie atacado · pela imprensa russa . . . Sua 

candidatura à . presidência.· 
, ,. . . 

. WASHINGTON, (U,' P.) ,.-,- O secre• 
tario dé- Estado, sr. Cordell Hull, · aca•
ba de emitir uma ded.a.r<1,çã.o · sobre. 
as consultas relac\onadas:·com º'.· reco. 
nheclmento do governo da Ból!vla, ·na 
qual diz· ·o seguinte:· 

"A informação de qu<rdispónho sÓbr·e 
as consultas ciue .. l!e realizam· indica: 
que· já. ·Se efetuoµ um conslderavel ·1n-: 
tercambio de infoÍ'ma.cões com res-
1Íeito a origem da ·revolução oa···Boll. 
via. Esta compilação· de fatos logo 
permitirá a cada go'vet<no chegar á.s 
suas. propria.s conclusões. 

A informação atualmente d\sp.ol)lvel 
aqu;. contribua em forma úescénte'pã;. 
ra •robustecer a crença de.'que· forcas 
.estranhas á Bollvl.a e inamlstosas 'pa• 
ra a defesa das republicas ·àmerlçariaà 
inspiraram e apolaràm a' rev·olu1iãó 
boliviana". · \ · 

CRITERIO PARA RECO-NHECIMEN'l'O 
00 REGI!IIE BOLIV.IÀNÓ . . .. 

l\ION'rElVIDEU, <R.) - ·,O C<inªeih~ 
Consultivo dé Emergenclà para. ,a -D.13 .• 
fesa Continental aprovou ·a.. reconien• 
dação no sentido de às · Republica.a 
ámerlcanas, que deélal'.àr.am guerrà e;o 
"eixo',.- ou que, roinperám·:súas rélâ
ções diplomaticas com os ·pafses lnte. 
grantes do "eixo", pro9edam a co2;1-
sultas e trocas de in!ormaçõeit ·.antes 
de .. ser .feito o· reconhecimento ·do nov_o 
regime boliviano. 
,vENDELL WILKtE ATACADO l'ELA. 

UIPU.ENSA RUSSA 
NOVA YORK, (R.) - "O New Ifork 

Herald Tribune" classificou a decla.• 
ração oficial polonesa · de ···qiiárta:fel• 
ra, acerca da questão da fronteira rus• 
sa, como "um· document·o desatinádo", 
ao mesmo tempo que considerou como · 
uma "demonstração de desatino em 
combinação com lgnorancla", um ar• 
tigo da imprensa russa de ataque .a 
Wendell Wllkle. ··a proposlto· da .mesma 
questão. O . orgão norte-americano 
contesta que os ne1,socios .relativos. ao, 
Baltico e á Europa central constituem 
puros assuntos internos da Russ!a. e 
afirma que, por felicidade, ha boas 

razões· para· acreditar que tanto i,ta~. 
lin · como o governo polonês . ténham · • 
uma• mais·· ampla visã.o das ·,ealidades, . 
fuglnµo a polemicas .perigosas .. 

Ademais, o réferido ata.que· a' W!Utie 
ê consider.ado · ·em Washingto.n · como 
umá adverteÍicla â Grã.-Brtatlha·. e .'àos 
Estados Unidos·,· no. ·sentido·. de se 
ma.nterem neutros nas questões· da 
Pol.onia e dos outros· Estados, de cujas 
fronteiras está. se aproxlmandó o exei.· 
cito russo. 

O "New Yo.rk,.Tlmes"· diz· o.seguinte: 
.· "A sincrõnizacão do; ataque com a 
a[)roxhna.ção das tropas• russa$ á, tron• 
feira polonesa: . não passa, ciesaperce• 
bida ·aós· observadores daqui. Não é 
segredo . quê . Washington não áp:re• 
CÍOU muito~ O • pacfo rUS:!;O-checo, .po?·~ 
quanto· o mesino não· é 'encarado como 
em· linha· com o sistema· geral ·da. se~ 
gurança 'Internacional", · 

t:nctuanto · fsso; o · sr. Wilk!e ·m:os• 
trou-se :surpreendido com a 111tenslda .. 
da do ataque feito ·contra ele, 'Visto 
como considerava seu artigo 'como 
amlst.oso· para ·com a Russia .. 
A. CAN.DJDA'l'UUA DE WJLKIE ··A; 

.PRESIDENCJA DOS/ESTADOS. 
' UNIDOS· 

. \VASHlNGG'l'üN~ <H.) _ Está. cau• 
sando · grande intere.sse. politico e ·jlj. 
diciarto o caso da carta atribulda a.o 
assistente-especlat do presidente Hoci• 
:sêvelt, sr. Harry Hopkins, escrita: e 
enviada, segundo se alega. a.o· chefe 
politlco Humphreys Les, de Dalas, rio 
Texas, pedindo apolo á cándidatura de 
Wendell Wllkie ás elelcões · presl• 

· denclals deste ano. 
A carta· foi dada· â publicidade po~ 

Nelson Sparks, coneliglonario. de Wll. 
kie em .Akron, Estado de .Ohio. Coritu. 
do, .tanto Hopkins como.Les negaram 
a autenticidade do documento,· ·o . pi'I• 
mélro dizendo que não· o escreveu; .e: o 
segundo. reiterando que não a receb!lu1 

Sparks foi Intimado a exibir o ort .. 
ginal da carta, mas até agora não·· o 
fe~. Harry Hopkins entregou o caso•á. 
justiça. 

l!IANOS S C H W A R T Z M A N N.: 
cnclilsl ve . tll>O apartamr.nto ·- Visitem nossa exPOslçã.o, sem compromisso 

~'._ 11. Jod de Barrll•• ·~:1. - &•• .lpn Branca, · Cl24 .. 'J:elefone ci-tÍU!Íl : 

O persistente<ataque aeroo à Memanha 
Bombardeada a zona ocidental. 'do Reicn - · O 
volume · de explosivôs lançado em Stettin -

Caças inimigos destruidos. 
LONDRES, (R.) - Gra.ndc''forma

ção .de "Fortaleza.s Voadoras" e ''LI• 
berators" at.acou objetivos ·na zona oc1· 
cjcntal da Alemanha, hoje; sendo escol·· 
tada até · os objetivos pelos caÇas da. 
força aérea americana. e apoiada · no 
vôo de· 1-egresso por caças aliados, dos 
Dominios e ~ R.A.F. · . 
QUARENTA . E DOIS . CAÇAS ALE• 

· • Mf~S DESTRUIDOS · 
LONDR&, . (R.) - Quarent11, e dois 

caças · alemães foram. élesh-uldos no·· rei-' 
de contrá a . Alema1Jia. sudoeste, feito 
hoje pelos aviões norte-americanos .. As 
forças · norte-americanas ' . perderam · 12 
bombardeadores. e· :7. caça.s de . escolta, 
mas de um eles.ses ultünos. o· pl!i'.>to .sá.1-
vou-sc. . ,·. 

OBJF.l'IVOS; F'RANCESES . 
BOMBARDEADOS 

'LONDRES. (R.:> ·:~ Infonnà.•se of!
Clalmente que aparelhos norte-america
nos ·atacaram objetivos ml!ltáres na 

,França Setentrional, sem ter perdido 
um só ai:-are!ho. · , , 
S.TETTIN:. Pf;SAOAMENTi' ATACADA 

LONDRES, (R:J. - A ·,"RAF!' a.tacou 
pesadiimente · Stettin, na Alemanha.• .dú• 
rante a noite de quart1~fe!ra. . , 

MIL· T(>NELADAS· DE BO.MBAS· ' 
. · LANÇADAS 

LONDFl1'l:'i (R.) -, ' 1"-iun~la-se · ·que 
foi esmagador . o a.taque. de. ontem con-
tra Stettln. · · · · · · - · · .- · · 

Mil· toneladas de bon,bas foram lan-
cada.s. · · · · 
QUIEL. NOVAMENTE BOMBARDEADA 

ESTOCOLMO, (R.r· ~ Quiel ataca.
da terc;a·:feira pela aviação a\lada; ·rol 

.objeto de outro pesado à.taque, efetua• 
, do pelas. farr.a.s :àéreas a,mericall,a,$ no' dia. 
i~~!1.r,4-0. .. - · · · · 

1 ;. : ; \ 

Em consequencla desse ataque con• 
juga:do com· o anterior o arseila.i, as 
usiha.s "Deutsche" ·e os Importantes es• 
talelros de Quiel fo_ram quasl COltiPle• 
tamente destruldos. Só ontem morre· 
ram mais de 800 pesoas· quando no rai• 
de. anterior jfc se· tin~iam verificado em 
Quiel cerc_a de duas mU mortes. Ontem 
os pilotos americanos constataram que 
ainda ardiam as Instalações .· atingidas 
no ataque anterior Ql!e foi d0s mais .vto• 
lentos.· e 

Essas · noticias ,foram dadas pelo 
"Aft9n· Tldningen", que 0recOrda que dos 
estl),lelros de Quiel sálram alguns 'dos 
maiores ruj.vlos· pesados · germanlc~ ien
tre 03 quais o couraçado· de · o(.'lsó : de 
10.000 toneladas "Luetzew" . o "Gnei• 
se11au" de 28.000 ·toneladas. e o porta-

. avi.ões "Gráf 2'evvd,n" de 19.ZOQ to• 
. neladas. 

DESTRUID'As TRÉS QUART/.S 
PARl'ES DE BE"LlM 

·: FóRir WOR'I'S, (U. P.) ~· ó gene
ra;l Arnold ~xpressou aos Jornalista.s . que 
t.res quartas partes de Berlim haviam 
sido · destriudas, afirmando: ''Rt'ossegúi• 
re!llos na. obrz até completar· a . tare• 
fa.. ·· l!:stamos elegendo para. alYO .0$ . cén• 

.tros bellcos ae toda a Alemanha e pre• 
tend~mos mesmo risc.á-los do mapa .. ~a
turalmente .. isso ·requererá•· algum tem• 
po porem . tio lnstànte em qttee os ale• 
mães sejam elimlMdos do ar a •.,;.te• 
m~nha cairá. Ela sabe qu,, su9, ultima 
espe.ranç.'. está 00.5 aviões de caça que 
agora. evitam· que perca .a guerra. To
davia, aos invés de ·reduzir seus ·bom• 
bar.deios, as forçai; aéreas norte-ameri• 

· c'anaa e a. RAF intensificam. seus· ata• 
·.--"~,: aumentando a destruição. 

"\;. 



-"!!: com .. a· m;c;is profunda dor, que .no
ticiamos os bombardeios ocorridos na 
-Cida~e Eterna durante a semaná pai
sada, Causa-nos real magua que, ain
da desta vez, o solo de São Pedro te
nha · sido alvo de bombas morticidâs, 
e isto a · déspeito do protesto reitera
do ·e nobremente veemente do Viga-
rfo de Cristo. · 

Entretanto,· é preciso que . nos esqui--
· 'Vemos a qualquer julgamento unilate
ral. O simples fato do. bombardeio 
não é suficiente para demonstrar de 
qual dos dois lados está a culpa. O 
problema é extremamente complexo, 
ce, lamentando com o Santo Padre tão 
triste ocorrencia, não devemos ir mais 
longe do que foi o Pontífice, que, cen
surando· o bàmbardcici, evitou de dis- . 
criminar responsabilidades para este ou 
aquele fado. · 

O Papa sofre, entretanto, com o· fa
to, seja quem for o responsavel por 
ele. · E, por isto., devemos continuar· a 
orar,. e a · orar intensamenté pelo Su
mo Pi:mtifice, Para as allrtas verda
deiramente cristãs, não ha no momen•• 
to dever. mais grave nem mais urgen
te. 

* * . * 

E se queremos que essa oração. seja 
oúvida, não nos fiemos de nossos me
útos. Aparecendo aos pequenos pas
tores de Fatima, Nossa Senhora apon
tou a salvação do mundo contempora
noo na devoção··ao·seu [maculado Co
ração. É conhecida a devoção da pe
quena Jacinta - a Bernàdette de Fa
thna - ao Santo Padre, e a insisten- · 
eia com que recomendava que se re
zasse· pelo Romano .·Pontífice. Assim, 
pois, com os olhos postos nos fatos 
miraculosos de Fatima, . e. depositando 
no Coração Imaculado de Maria todas 
as nossas esperanças, oremos perseve;
rai,temente pelo Santo Padre, nesta 
quadra amarissima de. seu pontificado. 

* * * 
As consolações interiores ·e sobrena

turais são as que têm soberano valor 
para ·o homem. Deus se serve, porem, 
freqlléntemente, de acontecimentos 
.humanos para animar e estimular os 
:seus servos. E já que falamos :d:; 
Santo Pe<fre - objeto constante ·e pre
dileto pa solicitude, respeito e amor 
<los catolicos .- apraz-nos -avaliar se!.l 
contentamento; ao · receber a · noticia 
que passaremos a referir. 
· A -Republica de Costa Rica, noti

dàm as ''Nouvelles Catholic;iics", a~ .. -

NUMERO . AVULSO 

CR.$ 0,,40 

ANO XVII ll FLlNIO CORi(ittorúE OLIVEffiA il São Paulo, 16 de Jandro de 1944 , li Diretor-Gerente: 
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FESTA DA CATEDRA DE S. PEDRO EM ROMA AS ORIGENS LIBERAIS DO TOTALITARISMO MODERNO 
riamente é vista·' aqui. · A política for
necia seu.' contingente nesta demons
tra,ffio religiosa. Honrando São Pe
dró}. os romanos honraram seu rei; 

·qt\ando' recttam o Credo, proclamam 
sua constituição, e quando fazem es
se'· ato de. !ê, entendem fazer tambem 

· um ato de vida. ·.nacional. Bastava 
passear ontem pelas rúas de Roma: 
seja o que for. o que· o· "comité roma
no"· possa ,dizer, compreendia-se ime
djatamente . que os. romanos não têm 
nenhum desejo de· ver sua majestosa 
cidade abdicar sua .posição de capital 
do mundo. para to;nai;--se capital da 
Italia. . . . . . 

Esta manhã, vi. éntrar o Papa na 
Basili~a, precedido de um cortejo de 
quasi quinhentos Bispos. Pensai no 
que se faz; e. no qç.e·se diz sobre a ter
ra todos. os• dias, Sêm · descanso, des
de . mais de ·um seculo, para .impedir 

· isso: t,e;:eis uma ;déia·. do poder que 
um. desfile de quatrocentos mil ho
mens ou de quatro. milhões de homens 
não vos daria, ainda 4ue esses quatro 
milhões .de homens· estivessem muni
dos da mais aperf~içoada artilharia 
Quanto a estes, estão,a.:rmados com um 
·baculo: eles dizem:Pax! e suas. espa
das são uma luz, porque eles não re
conhecem que .possam:'ter outros ini
migos senão ás trevas.' 

Quando Bonaparte dizia . a um de 
seus diplomatas: "Ti·atià o. Pãpa como 
se ele tivesse duzentos· inil homens", 
ele não era: um av'aliador nem tão ar
guto riem . tão .. precieo . ,.como pensava 
Manifestamente· o Pa.pa tem alguma 
cousa a mais. Não· . .falemos de Deus, 
e de sua Providenciá .:... nós chocaria
mos às pessoas geniais. que não admi
tem essas· "hipoteses'\ e que querem 
razões positivas. Mas o Papa, ao 
menos, tem por si os tempos e a con
ciencia · humana. Creio. que de tal 
cousa ele dá hoje em dia provas sufi
cientemente multiplas. · Quando eu 
voltar, procurarei saber· ~: que soma 
de força fisica· essas vantagens cons
t;intes podem ser comparadas. Não 

duvido. 'que nos
sos grandes jor

. · nalistas . já este
jâlll · prestes a 
dize+lo, 

De como uma analise precisa desnorteia· os ingenuos. e desarma os ioonfusionistas 
P~ra muitos espíritos simplistas e tudo que ela foca e o toi·na imorta 1, 

superficiai,i, trava-se atualmente a revolução corrompe as idéas e os 
110 mundo uma luta em que se de· termos que emprega". 
frontam. tres ideologias politicas: - :Menos <le meio seculo decorreu 
o libetalismo, o ·comunismo e o na- ,les<le que foram escritas esta.s Ji. 
zisrho. uhas e o racionalismo já tentou 

.A verdade, pql'ém, é. que nã:o nos prosseg·uir em sua marcha através 
achamos deante de uma guérrà, mas, de vária., escolas téologicas, filoso· 
de umi revolução como afirma o mal ricas,. políticas. e sociais; Para citar 
formado e muito bem informado a::,enas alguÍnas das ·novas formas 
Generàl Smuts, li:. uma revolução ~sumidas por esse proteu, trvemof-· 
que não se acha isolada na. histo- lismo, enciclopedismo,• liberàfü;mo, 
ria, mas que se filia à imensa con- ~ocialismo, comunismo, fascismo, 
jumção desencadeada nós ultimas 'ogo no inicio· do seculo o "ameri-
~eculos pelas for~as do mal /lontra c,anismo", · co~denado por · Leiío 
a· civilização catoli'ca. . XIII. o "modernismo"', condenado 

.· Não queremos. nos limites deste por Pio X, ambos de fundo nitida· 
anigo, ter a pretenção de esgotar ,uente liberal e racionalista. Mais 
<i assunto, nem de fazer a historia \arde surgira~ o "bolchevismo'\ o 
dessa conjuração. Vamos apenas as- ·•fascilsmo", o - ''nacional-socialis-
,,inalas alguns fatos e tecer algumas mo", como n0vas fórmàs dess-O 
considerações tendentes a compro- monstro que deseja implantar no 
rnr a tese de há muito' eswosada pe- mundo, a qualquer custo, o ·cesarís-
lo LEGIONARIO, isto é, o estreito' 1110 · P. a escravatura, isto· é; a volta 
nexo doutrinario existente e.111re ao Estado pagão. · 
n liberalismo e os totalitarismos O liberalismo, segundo Leão XIII. 
tanto da direitâ como da esquerda. não é senão o racionalismo aplica· 
Com isto daremos cal.ia! refu ta1:ão ,lo à vida pratica •• " Cada u;n é sua 
iiqueles· que acham que combate~ o µropria lei'!, conforme ainda resu
liberalismo equivale a favorecer o me o imortal Pontífice, d que não 
,iomunismo 011 o com1u1íPmo., ú outra coisa senúo o axioma .fun-

ver produzido todas as suas cous~ ... · 
quencias, não se manteve 110 estado 
especulativo. Ha mais de um seculo 
nós nos aproximamO§l dia a dia · do 
temio<,9rte ele nos marcou, em que 
não mais · haverá propriedade, nem 
familia, .· nem Estado independente, 
nem Igrej11, . arttonoma. 

Do perio.do de desag"_!'ega~ão libe· 
ral,. estamos. passando a largos .p~s
sos para ,o. periodo socialista. A 1:e· 
volução socialista caminha no m11n• 
do inteiro, emliora sob formas e 4is
farces variados. 

Já J\fons. Delassus dizia em 1894: 
-'' ''Basta· citar E!isée Reclus para 
a França, Karl Marx para a Ale
mnba, Bakquuine e Krapotkine na 
Hussia, J\Iost. nos Estlj.dos .Unidos, 
etc. etc. Todos :se acham de acordo 
em dizer que o. dogma da soberania 

. do. povo exige: - . Lo ,uma revolu
çijo politica, que . leve a() poder as 
massas popuhtres pelo 'sufra,,,<>io uni
versal; 2,o uma .revolução economi• 
r.a que introduzirá a propriedade,. 
comum; 3.o uma revolu~ão demo
cratica, que suprimirá os pais .e en
tregará as crianças ao . Estado", 
(La Conjuratio1f Anfi-Chretienne). 

PIO IX E O TOTALITARISMO . .A verdade é que, 1ía tentadva r1e ilamental de Houssean na ordem so
i mplautar o Estado totaliiario so- eia!. A autori<la<le existe apenas em 
cialista, procuram as forças secre- virtude de um livre contrato entre SegÚndo as idéias liberais, o. Es• 
tas frustar todos os esforços feitos 1)R homens. Nasceram assim a sobe-· tado, · representação e personifica
pelos que se insurgem contra seus rania popular, o · sufragio universal 1:ão de todas ·as vontades individuais, 
planos. Foi assiln que, ao surgir o ,. o principio da igualdade democra- recebe a. soberania de todos. A pri
holchevismo, houve um trabalho ora tica. O Estado, soberano sCiihór dt• mcira fonte de todos os direit9s se
de infiltração entre· os elementoi; wdas as coi~as pelo sufragió uni- riam as vonfade,;; individuais; ora 
qne se levantaram contra esse f!a- versar, chama a si a,s leis sobre o o Estado é o fruto dessas vontadPs; 
gelo, ora de atração desses. eleme11- matrimonio, o ensino (forços·amen· nele, elas vivem e reinam; elas se 
\OS para coláborarem em outros mO· te leigo)', as corporações, etc., e ·Si':;,. cciiifúridem; com ··ele: Aí- esta· porque 
dmentos de pseudo-reação, surgiit- niautcm. indiferente a todas ás reli- o Estado, origem e fonte de todos or: 
do assjiri· todá uma escala: cromatica :.;10es. Ess11, "indiferença", na dii,eitósf goút de um direitç, que não 
de camizas nacionali.staR. A lula prnfrca, os· fatos têm deinolllltrado é eircun,;crito por nenhum limite". 
eoiitra o comunismo foi desse modo iuais de uma vez 'que signific·a o- (Proposi!:ão · liberal . e totalitaria 
ti·ansioi'!nada 11um movimento que pressão da Igreja Catolica, com o condenada por .Pio IX no Syllabus, 
andando na apareneia em ·i;eti,lo confisco de 5cns eclesiásticos, etc. tiOm n.o 39). _ 
~ontrario, estava na realidade ,gi- Os sofistai( Iiberáis ·que .sustenta· 
rnndo em

1 
torno de um circulo que O .CONTRATO SOCIAL CONDUZ vam esse ·sistema, hoje consagrado 

tmhem conduzia âo socialis1i1o;tota- AO TOTALITARISMO nos Estados totalitários, não recna• 
lüado. . i;ani 'deunte das consequencias. "A~ 
, Como sã? am~Hssimos, os l1oô- . 9. ll!ieralismo, porém; cQmo .s,i~te, n'íanças ;per.te.ncern -ao-Estaclo,-.,mteg . ba de açloptat' JllJl Codigo de· 'I'.rabalhe . 

,. J:.;,,,.;.,,,,~"~~Q.iM-(11!$;;:f~mç"ª"'''' 
. Pontifieiàs:,t .Não: s~. trata apenas,• de · 

·r.o11tes da_· ~11ge~u1dade ~u1uá11a, es; , ma. · politieo e economico,. é ap~n.is ,.:.~e>cperténeer aos pais'\ (Tése li-
, •

101!ti""~-paTWe··qt't~.1t~.:.i)_e~et1l3t-ser ·'-nin~ :f!a~e,~ ti.:àu:;~Ol'ia ~ 00:~~-.!e;v~-:. 'b~i":-0ennt<1. .·ia<l~. '. ài.\..sin~a-' S~é ,con~ -i 

lançando os" P,ovos ora no., ln:aços luci.011~1r~a. ·. ~e.~.~~,íl~ a, ~º~tlA Jº , .· iien~da, !l1.ltJ§~2)(, 0 ~stado . :e~, ' urná ,legislaçilo <é9liforme à dou.trk1a 
da lgreja",tnas declarada e. c-xplicita
nçni e fundâda :;is doéúmentos ponti
fícios. ·Mais aindá, e. isto é adn1ifaveL 
o texto do Codigo foi enviado ào Su
mo Pontífice, que resporideu "lõuvan
:lo o. espírito estritamente cristão. e Cil-, 

tolic,o" que estabelecia "os funda
mentos da verdadeira e Jirme paz so
cial que somemte os princípios éristãos 
podem proporcionar". · 

Impossível melhor. 

* 
* ,.,.. 

·Nossos aplausos à embaixada br1L;.-
11ica, que teve a feliz iniciativa' de 
:naugurar uma exposição de fotogra
fias, no Rio · de Janeiro, destinada a 
:locumentar as atividades catolicas de
senvi:llvidas na Inglaterra. Nessa ex~ 
9ósição;, figura~ os grandes vultos dà 
Santa Igreja naquele Imperio, bem 
como reti-atos dos catolicos britani
ws que:· mais se têm salientado na 
atual guerra, escritores e artistas ca
tolicos ·do Reino Unido, etc., etc. 

* * * 

· l1úclizmente, porem, a satl$fação 
desta r1otida . foi toldada em pa1;te pela 
info1·mação transmitida pelas agencias 
telegraficas nà semana passada, <:le que 
coµti\~a intensa a oposição catolica a 
\llll projeto de lei que pdva os cato. 
Jicos de qu~lquer participação eficaz 
a· dolorosa inquietude em que a este 
proposito, se enconfram nossos jimào~. 
ingleses .. 

(contmua na 2.ª pag.) 

; N<> -,r'a-18 p, f,, a $"grada Liturgia celebra a festa ai\. Cãtedrí,i fi~ l'}ãó 
Pearó em }~orna; ~: Igreja tem p~or fim chamar â ateriçãÔ do.à fiéis nés~ 

.,·dia para a antig.uidade, santidad.e e, divin.a instituição do .Prji:i,~d9.,de~ão . 
.Pedro: e de seu·s ~.ucessorés, - Por isto, na Basílica Vatlcana. se ,exp.õ,ç. 
à veneração.dos fiéis ó antigo e veneravel assento que segÜndó.a tr.adição 
teria servido cie: t,;.óno a São Pedro.:-· Esse move.!, veneravel entre to~os; . 
costurna.ser guar~a(jo dentro d.o trono de bronze que serve a monumentiil 
esta tua de Sao · Padrõ; · clljas cópias, :são geralmente veneradas erri •nosséilsC! · 
igrejas, -- A. esse respeito, o admiravel escritor católico Louis VeuiUot 

, e.screve.u .as .consideraçóes .j11nt1>. - Nosso clich.é dá: um aspecto. do rnais 
· re<!ente :.dos· tronos:.pontifíci'os, oferecido ao Papa Pio X 1, pela cidade, de 

~l~o e que ·está colocado na. Càpela Sixtina 

·"Tive· :está manhã :mna ··das mais vi
vas emoções de miµha . yidâ. 

Hav.Ía entrado em. Siio. Pedro, e as-
- sitia ·à Missa qa Capela dás. almas .do 

Purgatorio, .onde .está .a ·bela Pictà de 
Miguel Angelo, quàndo ide repente o 
canto· do 'l'e ·.Dcum ecoou, · vindo, ao 
que .me parecia, .. do alto da· Basílica. 
~·inda a ·Missa, . para ali me dirigi, e 
cheguia:i .exatamente i1 Capela da San
tii::Virgem, .:ornada de forma· extraor
clinaria, e · .. fechada por . retJosteiros. 
Sóilb'e · que. acabavam· de transportar 
para ali a .Cadeira de São Pedro; rc~ 
tir~d?- para ess,i ocasião do relicat'io 
em·, que .é· con,servada or.dinariamcnte. 
A. tr:insladação · fora .feita. sqb a presl
den.cia do Deão dó Sacro Colcgio .. A 

Cadeiia,-• colocada sobre um andor; ti
nha sido.. transportada processional
mente por quatro Diaconos e quatro 
Presbíteros; quatro A1:cebispos . segu-
ravam os cordões. .. 

Tive a felicidàde de estar nO . pri
meiro grupo .que entrou, quando a Ca
pela foi · abelta ao. publico. Como 
scmpré, nossos queridos "r.ibats" 11ão 
faltaram ali. Não 'tentarei·. dízersv·os 
o que senti; mas, si tivesse necessida- . 
de de . cxplica7lo, iamàis conseguida 
vo-fo fazer con1p1'eender. . Dispen:rai-
111c t111r)bem .á descriçãó, vós. a terei~ 
cm· breve;'·os fotografos e desenhistas 
já estão <=m atiyidacÍe ... A CadeJ°'i:a é 
uma grnnde poltfona de· .inadeira, .or
namentada com algumas pfacas. de 

CONTlNUA l PROFAN1Cl0 
. DAS,IGREJAS DfLOMBARDiA 

. marfim, .Foi dessa i11adeira moita que 
germinou, entre outras maravilhas, ·a 
·mai:; vasfa e · a mais rica Basilica . do' 

. universo cristão. Essa madeira é ·a 
· .. realidade m;iterial diÍ ,haiór. cousa qt.1e 

existe no mtmdo:' eis o t~ono, eis a ca
deira da vérdade, eis a SANTA SÉ. 
Uma, 11'iadei,ra co11·oida pe,lo . tempo, 
sem .duvida, ·mas sobre .esse· lenho· de 

. apai;encia decrepita sento.u.:se· o ho- .. 
mem a queín foi dito: Tu . es Pefrus! 
Seritado ali, Pedrn repétiu as afirma-. 

Da agencia · noticiosa · ca tolica N. -, sei;imdo as infoi1m1ções - as .nie- çiíes sublimêà que lhe alca11çaraii1: as 
dii)lisitomadas .·pelo. Marechal .Albet·t afirmações ·dti · Cristo. 
C. Ke1Ísélring, pa,ra 

1

dotar a' todas', Oí·denando >que a Cadefra de São 

iluminação 
intério1· da Bàsi

. lica ultr.1passou tudo que. se 
possa imaglnnr: Parece que se 

. . fez entrar. o .firmamento estre
l~do. ~~b esta abobadá, suficie!].t!')men-. 
te, : ~levada, aliás, pará conter um 
místerio maior e .. um · trabalho 
!1111.!S~ belo. No mei? da .. grande 
!lave ·suspende-se. um· imenso .. lustre 
com a. fo1ma ·. de Úlria · cruz :invertida, . 
coroada pela, tiara e pelas chaves. ;· É 
o ~asfro · pr_in~ipal deste céu Jeito · p~la · 
mao do ·homem; ele. ilumina e comen
ta uma .. inscrição q\le 'merece perni:l!
nece1·: gob~e, O _iriso su~e,rior, ba b.ase · 
da cupola, está , transcn~ o Evange
lho. do_. dia ',ele São Pe<!y'.<,>: ''Respon
dens Sunon l'etrus, dixit:,:Tu es Chris
tu~ fi]ius Dei . vivi, : · Resporidens 
autem ! esus, dixit ei: Be,atus es, Si-
mon ... 

Acle,us, . C!!ros ·, amigos ... 'l,,;Ço115olemo
nos d~ t~do: · Jesus e Pedro estão vi
vos! eles velani e não d~ixarao d~s
trmr; •. a J3,elem eterna, a "~sa do pão" 
que nuti'e o PJ.tindci'.', · '. . · · 

E10.gio do vauc·ano ª"~- ingleses 
Os 'elogios do Vati~ano com rela· 

.ção ao fratamento ~ISP.~n$ado p·elrJs 
ingleses aos prisi6neJÍ'-0s · de guerra 
ltalianos . e .alemães foi mencionado 
por uina. irradiação .católica feita em 
LÓndres rece1JteÚ1éÚt~. · 

.A. ti-i1:nsrniss.ão, se. referiu ao comu· 
nicado d,e' i)óve~bro, estai:npadq no 
jornal (ieriodico "'.Elcclésia"; o qual 
de.screvla a: .visita do reptesentante 
do Papa ·a uri1 campo de concentra. 
ção · da Argélia. Ségundo ainda o 
"fücclesia", os próprios. prisioneiros 
eonsic.étavam 0 fratamerito recebido 
. 11erfe!tameute satisfatório. Assim, Os 

alimento.s eram sempre iguais aos 
das forças aUadas, bem cori:Já o tra
tamento ·médico, sempre excelente. 

· ;,lt;;:_~·;;~)uer~(oril,'. .da; . .õii:eita, aJ4<.,1J.lê. con.ti:ato- sQera.l,filJ.\'.~t- J'í:_~o~~á,tl,.a,_;,,··por.anfo:u,11:\ po.i{~.abw1uro e 1!1m1-. 
\>nfim,' e.\'.aüstcis, todos se vejam cs: sociedade, o estado s:oernJ, nao re- ta<l'o na. educação da infancía e da 
craviz!l.dos pelo poder oculto que ~ulta da constituição intima do ho ju~;c'ntudc, · 
úúinobFa as chtas corrênles. E tndo mem ,·, da institui•·lio. diYirin., é, no -· · d 

v • ·Mais ainda "As nroprieda ~E 
isto. <'<ili) o concurso ineli'timavel ,!o nrnndo, uma eXcrescencia acid.ental ·• · · · " pertencem ao Estado antes de ]'.lOl'· 
iiberalismo, !Jue ve'n1 fo!'necendo a e até inesmo contrà a ·n·à'turezá. · t@ecr acis • cidadãos". (Tése libéral 
ma teria prima para todas as c,on- Os homens . viviam no . estado ~r . e tôtalitaria denun.êíàda à Santa Sé 
vulsões, que tr··u · sacudido a· socic· natureza, <liz·· Rouss.·ea11,· ·_como· o .fo. · e condenada em 1862); Por conse-
dadc. nestes utimos tempos. zcm os selvagens, os animais, e se gúinte, é . .a .Jei. civil que cria os· di-

achavam então tia idade de .ouro; reitos ·de propriedade e de heredita
estaclo de lfüei·ilade e de. igualdade. dedade;· que estabelece o direito de 
em que os frutos ei-am de todos e ª testar; de·.aliena1;; por venda ou dóa· 
terl'a de ningnenÍ, em que .cada bo: ~ão. u A proptic<lade não se ·funda· 

UMA QUESTÃO DE NOM:SS 

O· liberalismo vem cóuduzinclo a 
lÍÔmanidàde ao tot:i,Jitari.;mo -·por 
,lô,i::: ,caminhos: :- Uni,· indireto, ge· 
1·a11do a anarquia q~ie ·· eonduz ao 
despotismo .. Outro, .. di:reto,, geràn<lo 
ll co1:rcnte socialisià~:x palavra, ,,, li
beral" apareceu acobel'tàn<lo as 
i<léa:s e a sobras <las forças secretas 
110 período da Re,,taura<;ão da Mo
mtrquia e.?P França; solicLuis XVlll. 
Procurava-se então manter a.· todo 
custo as ,, eonquistar da revoluqiío 
francesa", A. pala vi-a foi tomada 
de ·emprestit,10 à fog]aterra, dé Oll· 

. ele já viéra o deisn10 ,e o sensualis-
1ito que deram or1gém âo rórna11t1s
mo e à obra de5truidcíra dos enci
clopedistas. Nattti·alismo, raciona-
1~azismo - · eis as <lifereute:s deno
minações de um ideal rcvolucfonario 
cm· marcha. . 

Depois de mostrar que, o · liberalis
mo era, em substancia, . o propriu 
racionalismo; perguntav:i um puhli
dsta catolico eru fins <lo seculo pas-
riado:·-

'-'Que nomes o ·racionalismo fo1mi- · 
l'á ainda pará se. es~ondeJ:'- e. enganar 
1eom mais segurança? Ignorarno-fo; 
mas uma experiericia já· muito longa 

.nos diz ,qué cada- evolução desSe 
proteü se .realizará sob. ·uma fonria 
e um nomá >siovos. É, com· efeito, 
1iroprio do racionalisuio usar de
pressa os termos pelos quais se <l e
sigúa. Enquanto a Igreja consagra 

mem .ern ° cidadão do universo. menta·no direito.natural e das gen• 
Para pMsar do estádo. ,de natU· tes, mas uhic?mentc no direito ~i

reza ao e~taclo s.ocial, o~ 1Ióp.1ens·pri- vil"; .. ((Tése ,.totalitaria e liberal 
mifo;iJs fizerám iúu pácto, uiu CQII, éon'Clenada.pela San .. ta.Sé em 1862). 
trato o· "contra ti/ social".· De· Uro9 ' . .· ' . , ... : 

pal'te, . cada individuo se -entr11gn. 
com sua pessoa. e seus di;-e.ito.a, à!! 
mãos i: i to<lQs;. por outro 1ado, tó~ 
dos garantem a cada .um \Ullll;.,·parfo · 
igual de bens comuns, O iµdividi,o 
dav:i. ~ sociedade tudo que ele tinha 
e· era., e a sociedade admitia O· in4i· 
viduo à comunhão de focla. coisa. pu-
blica, à republica. · · · · 

As clausulas de~se p;icto .· socfal, 
diz Rousseau,. se rcuuzeµléa • .uma s·ó·: 
- a alienação total de ,çad;j. ass.o, 
ciadu com todos seus direitosAl. toàa 
a comunidade; Si .restâssem alguns 
direitos aos particular~, o estado de 
natureza subsistii-ta e a· assoeiai;jio 
~e torna ria vã! · · · · 

. Portanto, o pl'inqipio-de. Ro1;1sseau. 
, levado às suas .ultimas co~\)<juer.1-

cias será o scguinfo: - Na soçie
<la<le sonháda pelas. forças . secretas, 
apenas existirão duas Jlnídades: --
0 indíviduo e o Estado. De um ]a-
110 o Estado ouipotentê é de ·outro 
º· ,hiâividuo impotente;' prÍJ;a,:cfo de 
todas as liberdades, \la.da podendo 
sem a permissão do· l!Jstado ... 

Eis a pro-va dÓ'. qúe·, realmente se 
tl'ama; · · · 

As idéias de' Jeàn Jacqúes Rous
.scau são em ultimà analise o. tota- . 

• .. Por conseiuintê, ainda, a lei po
,lerá ·tegitima.mente .. suprimir . o re
,;imê ' da propriedade individual, E 

su~stitúi-fo pelo da comunidade de 
bens.' Eis conio OS· princípios liberaii 
levam. di'r-Ílta e logicamente ·-ao so, 
ditlisrrio ,totalitario; 

· · ERltOS · LIBERAIS CONTRA, 
. .. . ' A FAMII..IA 

. . ,, .· , 

l\Iais aihÜ Segundo ; escola. li, 
lle~·áJ; o. Estado· tem o direito de te· 
gufarÍ:letitar' soberanamente tudo o 
que conêerne a familia, .. e especial
nieute tle estátuir sôbre a união ·do 
homem e da w'\'ühér. (1'és~ conde
na~a pela Santà Sé em 18(j2). Ele 
poQe, ,sijulg!lf util, préscirever o ca• 
,mmento · uno· 'e indissoluvel; . m.as 
<>m gera] prefere permitir o divor
cio~ · PeJ:i' · A).esma . razão, .. pode tafu
bam est.abeleéer '·'.uniões vagas" 1 C 

''amor livre" e introduzir assim e 
regime ·p~gâQ da comunicla.dé. de.· mu
lh<ires. : Vemos, assfm, que quanto 2 
familia,: O, Estado libe,aJ contem· e!l1 
seUD principieis toda a peçonha d~ 
totalitàrismo. · e. reécbemos maiores detalhes aeer

Cl de uma·. sacrílega orgai;iiza.çiío 
atéa que vém saq.uean<ló Igrejas na. 
Llirnbardià. Súa Emcia. o Cardeal 
Ildefonso . Séhuster; · Arceliisp&, de 
l\ii!ão, protestou cont1'a · a medida 

.aiem.ã. ·ae .tomar debaixo da sua 
"p1•otcçúoJ' a~ ig-l'ejas catolicas na . 
zona italiàná. ocupada pela .. Alema
:nla, que. foi reccbid~ com profunda 
enoção pelos, catolicos. italianos. 

as igrejas "de ,•alór artisticQ"; rra · Pedro· fosse e,xposta à ,vene1'ação dós
zo.na:,ocup. àd. ,a., C!'.)111 P.lácas··q· ue.· anu_n .. fieis, o .Santo.:Padre quis.tambem.q.µ.e· 

. ela fosse guardáda p.elos zuà,•os', ·en-: 
cfa.· m ·"···ª .pro'-J"ão .. ale. m'ã" .. · O .. tex.•to · , , " - tre os quais ainda se enco11tram .filhos 
das_ pJacas éo seguinte: '.'Este edi, de todas as naçõés. Pio IX é'·o;hó--
ficio, '•1111. todos:'. OS objetos, Se ConÔic. IJ1Cm ··dessas Írispirações fortes; e . efi-· 
déra monumento de arte, debaixo ila . cantadoras;· cujo tema, . perpetuamepfe 
proteção .alemã.,,.. . . suficiente lhe .é fornecido. sempre p1>r 

A_ o. d.enunciar_' as .lio .. rdàs "ateas" Roma. Um poeti) ·italiano disse,:de·-Ro.,-

MANOBRAS COMUNISTAS . POR MEIO <-UE 
·gM,AC OITAUURAEDUCACIÜNAL. 

Iítarismo de Estado: . 

. O LIBERALIS~O . POLITICO 
UMA ETAPA NEOES8ARIA. . .- . ,~-

. . . /., .. 
·- O liJierali~mo cm semi aspetos po· 

litici, ·. e ecóriõmi~o não passa · de 
uma etapa 11ooessaria, não porém fi

. nal, a etapa ~a. desagreg11.ção do 

Foi.: para ·co:mbater . essa intrç,mis, 
são· tota1itaria. do Estado liberal n2 
Jin:nili<!:, · que ,P:io ·U , condeµóu' pek 
Syllabµs as seguintes proposições: 
- ''. P()la· forma do contrato pura· 
meilte êivili pode e.nstir nm verda, 
deiro casamento entre cristãos~' 
(Pr4?p. '.73) • e "A Igreja não tem e 
poder de formular impedimentos di-· 
l'iqÍentiis aQ easamento: - mas esSf 
po~r ... pcrt~{)Ce à, autoridade SCCU• 

Noticia-se 11ue S. Emcia. oCardeal 
Sbuster acnhselhou a todos· 'os Pac 

· 1ilos não deixar Ós va~os sagrados 
11 ig~cja .mas coloca-los em lugar 
sguro, durante a noite. 
;Em· S!'-u .. protest~, o Sr. Arcebis

p de l\Iilâ'.o, diss.e que não se tra:-' 
tva . de ladrões · ordinarios, .. porem 
iL IÍ:iemLros de. · "uma organização 

"afa: queintent!i ,aniquilar o dogma 
- &:ít. mor12J", os quais l'O~baram O C8-

Jix · da Igreja de Qu·arto Cágnino, 
em Milão. O diario "La S.uisse' in
foi·ma que grupos· vandalicios irrom
peràm na Igreja de São Silvestre, 
cónsumiram o vinho saci-amental, e 
teimaram comsigo · tudo o que tivesse 
;ilgu;u valor. · · 

1Sua Eniihencia ·,re~u,digu .t?,µibem 

m:a: "Aqui a beleza se eleva aos. mais 
qµe saq\),eàram . as , igl'ejas · nos. al'l'o- altós graus do explendor, aqui a gran- Pefante a Secretaria da Educação 
dores. de· .Milão, o Sr. Arcebispo. a.cu- . deza se. dobra _e a tcida beleza''. Pública· d.a cidade do '11,!éxicci, foi rle· 
sou às Ôrganizaçqes' dé' ter eniprec Entre os zuavos que. montavani ,guar-' nunciada à manobra do Partido'CO• 
gado,jciven''s' · "préparados, para pro- dar, r19tei · que_ muitos. tinham a .'meda- niunista; cufos djí-igeptes, "à som.bra 
fanai a 'Hostia''. Exortou aos pais lha. dos feridos de Castelfidardo;. · Es~ de umit ,idéia nobre,· pat'roéinada pelo 
de •,_·tam.i.'lia ··que red()breni. sua viti- tavam de pé, de ;irmas na. mão,. vito- Presid~nte da Repúolicà, . buscam. a 

- riosci::r neste· iimbienté: de honra ... Be- ri1âneírà·dÊi' e·$cràvizar· eni vez de unl-
lancià al;im d,e que seus filhos não la Jiq,agem dos que qtiiserám comba-. ficar ~ magistério nacional''. 
caiam, nas ,mãos desta org-anizaç:ão ter e tombar pela justiça invenci\lel'. O sr, Dionísio .Encinas, se'eretá1'lo 
satanica, ' - .· . . . do 'Partido Comunista, dlrll?;iu um;i. 

. . . /: * * * circular .·aoiJ ... · afiliados às células do 
Entretahto,. ''continuam as deten- maglstérlo·"e: empregados da secreta· 

çifos dê'clerigos e sea4lares .na zona A festa (de.S. Pedro), mici(lda. on- rià d·e'Educação; 11a •qúal or\lena ~a 
ÍtaJfana OCUpada . pelos nazis j O tefa ao meio · di;i, ao . som dC>S atividâde. necessária para se ·a.pode
"Courrier · de Genéve" informou sinos, prosseguiu, por .a$im . dizer rareru do .. próximo congresso ,de uul
q'ue, José. Speranzini, renomado· ca- sem interrupção; até o fim da Missa, fic~ão · do ·magistério,· e· criar" um 

· e a·1nda n· a·o t"'rm1·no·u Ont· m· 'a'· · · ··t · sind. icáto. un.ico d". professo. re' s e· · e·.m· tolfoo .. de ·Cremona, foi ... :pres.o.; .. ·sC>b o · . .• ,· e ·· • .no1 e " 
. ]' . . . a cidade inteira estava ilum1riada com 1fregae}Qs ádmitÚstratlvos que impo. 

titu o de afoar · r.;1no · épnselheiro .· úJ!Xl profusão ·. e uma a\egriá :d;i,'qual uhàin. uma;. ditadura edU:éaeional ·· do 
cónfi4énda] do Bispo idê , Ci"emona. nossos· climas políticos nã9 ·dão ~it~m- tii,)O'. spviét!CO''. A Jnfon:nação proce
já detido: arite:.~<i1;méiite, . a<msaào .. di . plo~ e . que ·.ex:tje.di:;i, outrossim, '.ség'\fn- ele >do ,•Dtátió Excelsior'! da,.. cidade· 
l!~lllOVéf ... ~tivid!ide~'- ân,ti4:a~ç~t~.. ~jo me dissetll:ffi, lllÉlSm.o.a:QUepr.<li~;--:·- dct~~~l~o •. /... .• ·- .. - . . 

As "1nstruçõ·es, segundÓ . o mesmo 
diário, re:velanh. que .os· comunistas, 

· para. despistar as:· à!tas autoridades 
educacionais,. ··êlêgeràm ·.·para· atifari 
n·os d.ebates, · fol'm.ular proposições e: 
ocupar cargos diretivos no sindicato, 
elementos· que ap'àrentemenie· não 
formam pa1·te d.o Partido Comunista .. 

A denúncia foi formu1ada em um 
memoran.dul)l · áss1nado por· proJesso
res independentes; nela está assina
lado o perigo de que. triunfem os U· 
deres comilil.istas, mais. ativos que 
"o.· professor, .verdadeiramente dedi· 
càdo ao seu trafüi.140, estudioso e ~é· 
rio"., ":ê .uma minóri;i de ()omunlstas 
- rezam os iliforínes -- · que se de· 
dica a. •intrigar e não. demórará q·ue 
esta minoria se impónha".'A clenún· 
ela nome!?, quinze lideres, cujafigtt
ra principal § ·o ·pró!es.sor Dav'id 
Yilchis.: · ,,. · - ··~· -·· · · - -

· mundo catolico:,i dá ~l'eja." Oep?is 
deBsa grande fare~a; aindá eoQtinu:a
rá em ,{igor o g:rande · principio em 
que 0 repousa, o libéralismo, isto é; a 
libei-dade do homem em 'fàce de seu 
Criador. Cairá s6rriente a mascara · 
hipoérita dru; libétdâdéir pôpill~re~ 
de eonscieneia, etc: Dep9fa. dê ~av_e1· 
realizado, grande. parte. d~ . progra
ma com o auitilio da opinião ·. publi
ca, envenenada · pelos demagogosf $.e-. 
t·á extinta essa ·mesma opinião 1)11· 
blica, para. s6mente. imperiu.- a/v.~#.-· 
tade do .omniarca · fotalitario. - . > . 

A teo1;ia de J. J. nousseªª· sobre 
as · origérts da .socieda_de, sQb:re •. sua 
constituição racional, sobre o ~ne 
~li! ser.á,qriaµi!Q º ÇQnJrnt<noP.iru· j-, 

,, ; , .... :. ... • .~· J '" 

lar". (Prop. 6~). · 
· Ai11·d~ quanto à familia. Um do~ 
prin~ipi?S ·· fot1d~meJ1Jais . do libêra• 
lisrrió :é o nionopoífo estatal do ensi
no- exercido através .da escola leiga. 
Uo11tra es(;as preterições .·. totalitarfa.s 
do Estado 1-íber~J, i>io 1$. levantou 
sua voz, :~·pnde11a11dó as seguintes 
proposiç&es: -

''Toda·. d,ireção das· escolas publi•. 
cas nas· · quais a· juventude de um 
Estado. cristão é ·edueada; sise eircc
foam,. ,n,u:ma eiwta<rbedida os. ~emi
nat·ios: episcopais, . po~e e de~e sei: 
attibnida . à- autoridade ·. civil"~ 
tProp, 25):. 

•rcóncfü~ na f.a pà~.), 
. ,• . ' .. , . -
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7 DIAS EM. REVIS1A 
(contin~ção da í.• pag.J. 

? · ... t 

Pazemos votos de que,· quantos an
tes, cesse no sistema educacio11al inglês. 

Cons1deranfos de origem puramen· 
te comunista. os movimentos esboça· 
dos nos Balcãs para a abolição da mo
narquia na Grecia, lugoslavfa e Ru
mania. Assim, reju~ilamo-nos com o 
protel;to de fidelidade que o ComM 
Central· da Defesa Nacional da Iugos
lavia no' Brasil enviou ao rei Pedro 
Nesse, . protesto, os iugoslavos resi
dentes no Btasil lembram muito bem 
que a. questão dinastica, tão inoportu
namente . suscitada qi:i1mdo se· h·ata 
sobretudo · de enxotar os nazistas do 
territorio iugoslavo, te mcomo efeito 
direto favorecer a desunião entre as 
fo1'.ças:' liÍJeradoras, e· retardai a· e~pul-
são . totâl . das_ ti·opas nazistas · 

fteunir-se-á dentro em algum tem, 
po, no Cairo. a famosa . conferencia 
destinada a congregar. em um todo ·po
litico os povos de idioma aràbe e ciµ
to mu.ssulmano: Por enquanto; o pe
rigo . 'deste empreendimento pai:ec~ 
uma mera· quimera, como quimera pa

_receu dui·ante muito tempo o perigo 
:niponico; . Entretanto, dia virá em qq1; 
se notará.. o gravíssimo erro .em· que 
incidem as poteni::fas ocidentais, cón• 
sentindo.- na . formação desse molock . bem ás 'portas das .cristandade. '· . 

t curioso notar que já foi inserida 
n~ orclen:i do dia uma questão bem 
caracteristica do espírito $0branceiro 
c~m que os .mussulmanos contam or• 
gan_izaf-sé: · a fixação. de uma linha de 
conduta' capaz de incluir na federação 
aràbe todas as minorias mussulmanas 
éxistentes eril pall?eS de maioria não 
mussulmana, como . por exemplo · .o 
Líbano ci::istão. · Basta lembrar um 
pouco o nazismo, para ··ver o que re
presenta de perigo essa política de 
agrupamento minoritario ... 

Donativos_ para as. 'mlssoes 
. das Ilhas_ Salomão 

Em memória dos companhé!r,,s 
mortos 110 arqu~pélago ele Salomão, 
os· oficiais e soldados do· 182," Regi
n1ento de Infantaria -conti;.tbulra10 
com- sessenta mil cruzeiros. para· n 
reconstrução das· missões católicas 
existentes naquelas Ilhas. 

Na carta que acompanha a contri
buição, o Revmo. Pe. Lawrence 
Broca'. s. J., Capelão do referido _a.,. 
gimento, dllclara que todos os soJ. 
dados contril)uiram; em seguida: "Nos 
anos futuros, se elevarão orições t!ln 
sua memória. As Missões 9ue flóres
cem nestas_ ilhas, · constituirão um 

: monumento em memória de nosscs 
irmão de àrmas, que banharam 
este lugar· com· o san1lue -de s11a vida 
para que as gerações v'indouras pos'. 
sam l!vremente adorar a Deus e 
:viver em paz e felicidade ••• " 

{APARELHOS; 
·li~taCHÂeCAFÉ 
~o~crnos,. elegantes, 
em desenhos orlgina,111 
Nacionais e extiangeitos 

~- l'_~<!.em •e.r adquirido,. 
também em IU pttgit• 

; f'6f•to, pelú ••I•t,.1110 S'uore .. , 

·t 

LEGTONARIO 

C~~~~~c:;,· 1 UMA .. CINEERENCIA 1SOBRE:1CARIDADE 
'l'EMPORANEA ., .. , ' . . . 

Certo escritor francês manifestava 
grande adniiração pelo · genio de ~ua 

. cosinheira, que conseguia assinar o 
nome proprio sem uma letra siquer 
das que deviam nele figurar, pois 
transformava Sophie · em Çaufy .. 

Mais uma 11,ez, pore1"11,, a Europa se cur
va· diant~ do Brasil O sr. Hél'aldo 
Barbu$ é o heroi de proc:i:a. muito mais 

. notável;. pois conseguiu ~sprever , um 
-alentado volume sobre as origens da 
c.r.ise contemporanea, sem acertar ~i
quer com uma das verdadeiras. causas 
expli,!:atlvas da encruzilhada e-m, que 
atualmente se. acha a hu.m11nidàqe, 

E a razüo dei,se p1'odigio éº' inuito 
simples: - o sr. Bal'lc1uy, como todó li
beral é rac1onali.,ta, nega o pecado· ori
ginal Dai riesar a Redenção, o- maior 
{atb hlst.orico. registrado desde a crea
çàQ do mundo. 
. Para .perpetuar sua q.outrina· e, seu 

exemplo, fundou Nosso Senhor a Sa_n
ta Igreja> que pelo ensinamento de 
seus doutores e pelos exemplos de seus 
~antos, ha vinte seculos ve!U mostran
do aos homens ó verdadeiro caminho 
da salvação. E à· meqida · que a nova 
concepçio de vida trazida à terr\l por 
Nosso Senho1 Jesus Cristo entrou 11as 
inteligenclas e ganhou os corações, a 
$ooiedade pa$sou por · uma t.rans· 
formação radical, somente negada,·, pe
los que Jingem deséonhecer ·a e;c1sten
cia -cio sol mediante o processo sim
P lista de fechar . O$ olhos, 

As· vlri1.1de$ adquirid!is pelos esfor
ços ~essoa\$ ~é transformaram pela 
educação ele ge1·ação em greaçâo, e ~· 
sim s@ formou pouco a pouco a nova 
hierarquia .social, fundada; não mais 
sobre a força e seus abusos, mas so
bre o merito: .. em baixo, as familias 
que se· detir,ham na virtude do tra• 
balho: no mE>io, os que. sabendo· jun
tar aô tràbalho a moderação no .uso' 
dos · b~ns que ele o{erecia; fundaram 
a propriedade pela poupança; no alto, 
as. que, abandonando comodidade& e 
com admiravel despreendimento, se 
elevaram à~ subhmes virt\ldes do de~ 
votamente. ao proximo: - povo, bur:
guezia, aristocracia. AI!> familias- se 
~$cat6navam nó merito ascen,dente das 
v-irtudes transmitidas de geração · en1 
geração. 

Esta foi a grande obra da Idade 
Média; -lu.tou contra o mal que pl'o
vinha das diversas seitas do . paganis
mo e o destruiu; transformou os bons . 
.elementos que se encontravam entre 
os antigos romanos e as diversas ra
ças barbaras. Enfim, fez triunfar a 
idéia que NoS$o Senhor havia dado da 
verdadeira civilização. 

Os homens· ·da Idade Média eram 
da •mesma natureza que a nossa, na- • 
tureza inferior à dos anjos e, ademais, 
decaída pelo pecado original. Tinham 
nossas paixól'!s, deixando-se, como 
ainda hoje, algumas vezes levar ,Por 
ela:, até ;;o& maiores excessos. · Mas 
reconheciam que seu fim ultimo· era 
a vida <!terna. As leis, os çostumes, 
tudo ·se inspirava nesse fim, Nada 
exil.tla na Idade Média de pura1nente 
".profano", separado do respeito e· do 
amor devido a· Deus. As i11stituições 
civis dirigiim os . hon,.~ps para . éeu_ 
fim ultimo· e as ativ"idades huiúàHàb 
visavam, em primeiro lúgar, a melho
dà do homem interior:. 

t ·.1m etrq, portni, tomar ·como s!no
nilrios catolkismó e · medievalismo. O 
catolicismo foi wn dos grandes ele
meptps da -ldade ·Média, o maior, 11ão 
ha duvida. Imperava então o verda
dejro conceito da Cristan,dade, · A 

· Igreja, porem, é sempre sup~rior; aos 
seculos; não lhe faltando, ontem como 
hoje a assistencia divina: · -. , 

Ora, não pensa assµn o sr. Hera.Ido. 

. ·::•'',,::.V',•. 
.... ~_f,").i.. 

D~~d~: tn.itio ·-•· às comettíorài'õ~s do jubileg · aureo ·.da'· este; -nos tJ'-lais · o amor puramel-it~ •nàttiràl ao próximo era 
Sociedaé\e:,;. B_ão.,,, Vicente·-'* .. .e~µlq., em .::iantos, o Centro a grande vi1tudé essencial, e. a Fé; a piedade, meros as-' 
E\•ede1·icq/Ozanam; ,gremio cultural daquela sociedade, pecfos psieologicos seoundl!rios, devidos s·obretudo às <:on
iealizou úo ciia -~ uo c~l'l'~nte, a ,:,ua primeil'a ses.são ·mag~ · dições e.sµirjtuàis da epoC'a .ein · que Viveúim·. Mas se as-
na, co~ ,á quà1 tambem ctcu micio aos seus trabalhos pu- sim fosse, a Igreja não os teria canonizado. Esses admi-
blicos · ·_ _ _·. _. ·_ . . , · · · râveis Santos· fofam àrttes e acfünà . de . tudo dois . varões. 

· i\_;$~~ãó :f,,ôi-abe1·tll às 20;30 ho1:as, sob a p;-esidencia do evange*os de espiritÓ ard.ente ~ ,fecU!ldãj.nente ;;obiená-\ 
Exmv. !l·h?~mQ.\il\1Ó*-5erjlÍot 'LU,ii Üonzaga füno, Vigario . tural, filhos humilin1os ; 'doccis ·da' Sán.tii, Igi·ejâ é do 
Lieral'.1~:'.f>i?~esê; _i:tU~ :repfE;seµtmf o .l!:xino. Sr; D .. ldilio Papa, e fqi SÓ' porquei.'Jtf;~ii.v~pl efo. 'suas aln.t~-l? '.e,~tàs 
Jo5é ~'.éJi~,','&~e11te:;Cla éid11_de erit,visita pasloral ás 'lo- fontes-de aguas vivas, qué o ªmor .. tt:o proximo brotando. 
calidaifü~:,,nto~·411êaé . neles .de sua verdadeira origem· qtie ê o. amor de Deus; foi 

Na presença de -uma seleta assistencià, composta na geiiuino, intc:mso, incomparavçl. Porque é só do ámor- de 
maioria ue l:>ace1·dotes e inte.lec,úais e.a vizanha cidade, o · Deus; que nasce o verc!adeiro ·:amor dó_ proxim'õ .. · · . · 
presidci1te do Centro l!'.-eder1co Ozanam, dr. Antonio Esse exemplo de uni aínor ii•restrito ao _ pr~imo 111i
t\b!as l• ilho, protei-iú algumas palav1·as; expondo os· fo1i, · · mentado pela ,Fé e pelo col-1hecimento exato, humilde, 
e.aquela reum.:o e ordenando que tosse lioa a ata de it:is- amoroso da doutrina· catolica, é b distintivo de toda· a 
tal.ação do _greuuo, o que 101 te1to pelo segundo secretario, · obra vicentina, · · · ' · 
bacharel Jooé Martins. · l,\eferit1-se, erttão, .o'·,confc1:éncitta, a incondi::ional sub-

fünçla a leitura da· atn, que. foi atentamente ouvicla missão do. Centi·o Frederico Ozanam e dos seus compo·· 
por todos os presentes, foi cot)cedida a palavn,1 ao sr. ·ne11tes, .. às determina~ões · da .. Santa Madre 'Igrej(! e das 
l!)zcquiel A. Varela, primeiro secretario d" Centro Fre- suas légitimas autoridades, evidenciada em mais de uma 
del'ico Ozanam que, em forma eleg\3nte e entusiastica, pass,agem dos Estatutos e nas palavras do orador que o 
saudou o orador ofic,al da noite, dr. t'linio Corrêa de Oli- saudara, o quar reclamara para si e para os. seus, com1"· 
veira, diretor desta fôlha, Publicaremos essa alocução em nheiros o titufo honroso de'. ultramontanos. 
nosso proximo numero; Ultramoptano, disse, é 1·ealmente o catolico integral. 

A oração do sr. secretario do Centro l"rederico Ozanarn, revestido dessa fé ardente que o toma integrante da Cor-
mei:e::eu · dos pre"entes uma entusiastica ,\;alva de palmas. po' Místico _de_ Cristo que é. a Igreja, e participe de toda;; 

Levai'\tou~se, €ntão, o dr. Piinio Conêa de Oliveira, as- grá.ças que· os merHos .de Jesus Cristo e· dos sa!ltos · ders 
que iniciou a sua confor€néia suburd;nacia ao ti~ulo "A ramam ,sobre ela. 
C.a:ri<lati.e", n1cncionando um episodio da vida de São Vi- O Ultramontnnismo, cxprcss'Ao oriunda da· Europa, é 
ccnte · .ferrer, quanuo ·o iíustie Uoinimc:mo, após tü,litos a qualidade dos q4e olham pai-a !!!cm dos Alpes, para,, 
anos de apostola«ó ci-n t~nas longínquas, aurec.la'é\o d~ glo- Roma onde .está o Vigario de Cristo, Chefe visivel da 
ri<!- e 11unoado ele santiciade, voltava a, Vakncia, sua forra lgrejà; é ultramontano aquele que crê com a Igrejâ, sen-
natal; onde os seus conterraneos lhe haviam preparado te com a: lgi·eja e sofre _com a Igreja, isto é, com o Papa, 
uma verúadeu a n:ianifes,ação glorificador?, Ao repicar ~orque ...:. ubi.; l"etrus, ibi Eccle~ia. 
festivo dos sinos e aos aéo1·dcs harmonicos · dos ~.strumeri-' Não poderá chamai'-,se catolico, quem não for ultramon-
tos musicais coq1 que· o povo; da -sua terra ·o recebia; o tano, ís,o é quem não vir no Pap;i, Vigario _de _Cristo,· o 
grande Ianto dissera que, realmente; a vaidade esvoaçi;iva centro cto . universo. Por isto, o verdade1ro catolico consi-
em tomo da sua -alma, mas; · não conseguira penetrar. O· : dera todos os -acontecimentos à luz da F'é, e se · interessa 
orador r.âo sentira a vaiciaCié esvoaçar em torno do seu por eles na medic.a en1 ·qué ·interesrnm à Igreja Santa de 
;ornção: sabendo que· se encontravii num ambiente viceu- · Deus. Na China como em Stambul, na terrà do Fogo como 
tino, onde a carictaúe e a vercladeira cai·acteristica de to'- 110 Saai·a, tudo quanto possa interessar 'primordialmente 
c;los o~ corações, só podia atribuir à caridade vicentina, as · 0 Reino de Cristo, a ação do. Pap~, interessa de modo t:!mi-
bondosas palavras com que torn homenageado. · · nent9 e cavital aos catoliços. . 

Iniciando o tema 'ela sua conferencia, referiu-se o ora- · · Não ha Igreja sem O Ptpa, :Vig"do ele Cristo, conclui-u 
dor, com palavras_ .de caloroso entusiasmo,· ao que. 'lhe· e, ·consequent:c:,mente, se verdadeiro catolico é ·somente 0 
fôr,a possível obse1 vár na visita qüe fizera · às dependeu- qu~ disser éom O Apostolo: . "Christus heri, · hodie, pse et in 
cias da _ Sociedade Sto .Vicente de Paulo, onde residiam · . sae'cula",, só é verdadeiro C!\tolico O ·que disser "Petrus heri, 
os recolhidos J.:fe,a caridade vicentina e onde estava o p,o- ,, 
pt'ià Deus, -encerrado no sacrario aà capela que guaràava hodie ipse et in sáect;tla". ' · · · · 
0 Santíssimo 8ac1amen.to. l · Encerrando a sessiio .falou ainda o E?Cmo. Mo11sc_nhor 

-Referiu-se ame.a ao fato, que alguns achariam extra;. füzzo, para dizer que, tehcitava o Centro i!'rede1:ico bza-
nho, da · 8ociedade Sao Vicente de Paulo p."ocurar;: por · nam péio exito daquela sessão, com a qual inicia;a as fcs~ 
meio de wn. gremio cultural, desenvolver uma· foter1sa tiyiaaaes comemorativas das bod,is cte ouro da beul:)meri-' 
propaganda catolica, em vez de dedicar os seus esfotços ta: Sociedade São Vicente cle Paulo, e dirigiu, aos prc· 
exc1Us1vamente ao socorro material dos indigentes. sentes, palavras de il1t<?ntiv9 ,que foram caloro~amente 

Desenvolvendo este ponto, expôs o verdadeiro senti- aplaudidas. · 

* * * 
do ·da éaridade, que nâo consiste. principalmente ·no· so .. · 
corro material aos pobn,s, n1as no amor que eles nos me
ecem, por amor daquele que a todos ~alvou· e a todos 

ama com igl.lal intensidade. . Proijseguindo a serie de cprJerencias, no •proximo dia 
Prosseguindo, rcieriu-se o. orador à decadcncia qut> 22, as 20,:;u · hóras, na se~e dos Vicentinos, ralarã o sr .. 

se nota nos tempos mo<.iemos, daquele espírito de ver~a:. Ezequiel· A. Varela sobre a "Sociedade de ::;ão .Vicente de 
deira cariqade cristã que iriflamou tantas almas no' pas- .t:'aulo e o seu fundador". \ . . 
sacio. Essa decac!enc,a, disse, é motivacia pela falta de Confrac!e ha müitos anos, e conhecedor proiundo das 
Fé, que deixou de iluminar o in~erio1· cias almas. e da~ tradições e clo,JVl;muaL qá 1:>ocieclaae cte tredei·ico Ozar:ám, 
conscicncias. a bonaade natural que ainda $e nota n.~.. o sr, Ezequiel°'A, varela sentir-se-á pérfoitamente à von
maioria·. das criatUl'as, aíirmou o orador; e ainda o per_. tade. para desen.volver o tema que lne ioi p1:c,posto. _ Acres-
fume da antiga Fé que re~cencie em s1;:as- almas ccmo ce, ameia, .· ~ dxcunstanc,a ue que o confe,encista muitd 
o perfume das flores que perdura 'nos vasos ele ha muho teú1 · cstuçlaclo a· personalidade do professor e.a Sorbone, 
vazios. A caridade será sempre inconsistente,~e não sa • tendo mesmo . a ~cu l'espeito trabalhos que revelam co
fungar 110 genu\no espírito· catolico, e5pirito scbrenatural · nheclmelltos dignos dos. maiores e!ogios.. Estamos certos 
suscitádo. e mant;él,o p~la graça .de Deus. \ ·· çle cjue 1o autor. cio livro "A historia' da civilização nos tem. 

Lembrou, então, o oiadoi', as mcomparaveis figuras de pos b~rbaros", será apresentado pelo ~r. Ezzquiel Vare-
S~o Fial}c_iscd-de_JV,:sis_eMSanto A:1t?1110,qEi E'jl~UII que, la. ,ao, laclo da Socie~aW: .que .fu11dou, _au~·eolaçlo com o 
çl!sse_ o Santo Padre Pio XI em Enc1cl1cas _que sobrtf ele,s respflto e com a admiraçao a que tem direito maximé. par 
escrev\'!~i. iá,_liiio são ,c?ltlpre~ndidas por _!Jluita~ ,pis~p~s ·_t,_!W_..Y:-8_r_f!_rJ9_, __ .Ulll_,_·_·· ._catolico integ.ral_, :º·u s~j~ i~teir_amente_ ._s_ 1.t_b·. 
el}l nossos .mas. 0 fl!aattop1smo:•natural,i,sta. e .hµnw.µ1~. ml$.~,-/t-·,Ça.tep~. de f.eW:Q. ;,.:,.-" ;~:'·""'·•-,,A ,,., .·., .,, , ,, , 
tarlo dos· ho~e1~ sem. .Fé prb~ura. apon~§t~. ri~~ês do.is ·' · A quárit~s /q.µeiram comp~recar::à :se.Ú .dos Yi;entinos 
gra11d~s luze1ros; .. de, ~~tl_d~der.-·_sobretudo ,h9me.us~scnti-. no proximo ~ . .22, o~n#Q ~Oo•~rl\ temr-o pra-
mentaJS e sern'"flbra, brieo aquele; prasent~tr9c.:~ );>~!:}a.chão zei· de convi41tr.,... ..,.,;,, ,,-,'.'~1·--: -'· .:.•· 0 ~··,• • ~ 

~ ·: ~·:~· ~:, · . •'"".-. '.-'~:'.;.:.~~ .-:~~..:.:,::1;;~; .... _ ... ;.;,, i ... i..~~úJ .t~.ü~ 

ROA. 15 · DE NOVF:Ti,lBUO N. 26 · e 
IEsq11ina da Rua Anchieta) • 

OFICINAS 
PROPRIAS 

• • • 
Unicoi, cuuce~sionario1 do• ·4 FA \f A, 

DOS relogios • E L E C T .li À • 

WEUt A "CRUX !NSATA'' l UMA 
HCÃO DE HUMIDADE . · CRISTÃ 

o diretor do hebdomadarlo "Catholic 
Heral<l'' convidou para um almoço, o 
novelista H. G. Wclls. cuja fertil ima
glnàção toinou~se conheclda no mundo 
ln teiró graçás e. seus . livros sobre histo
rias fantastic...s e . que tem ultimamen
te escrito livrvs sobre Historia Unlvcr• 
sal. religiões e Igreja Catolica com ba
se em $CUS çonhec!mento.s e .seus prin• 

·H. G. Wells· 'pareceu picar-se pelo 
acertado da .critica, e escreveu ao dire
to. do Cath6Üc Hér.ald .umi. carta que 
este publ1cou: · · 

"Parece-me qu, · os senhores - come-

Isto é o verd11deiro. significado. 9ue en- . 
cerram . as orações, a,s vew, as· Missas, 
as lnterces,ões dos fieis·, que em sua 
at11al ignorancia de tudo o que é. ca
tol!ço lhe parecem motivo de ,mofa.." 

O diretor termina su.a · carta. . deste 
modo; "Por ultimo deve saber o se11llor 
ciue o Pe. Juniper· á. colaborador de- nos
S[) colega. do Unlverse e do Cat110J1c 
Hcrald. Mas S(, a, senhor pare~ que 
ambos os periodlcos são a mesma cou
sa., então convidaremos o diretor" do 
"Universe" d.O noosh projetado almoço". 

Ante·uma lição tão ~lncera. como pou
co comum de humildade crlstã, "o. ve• 
lho ée.valheiro provavelmente ao cami-
11ho do inferno'' não cont<lStou nada. 

e::;. .·São·-=P-attlo; 16 de ·Janei·ro de I944 

O HOMEM- CATOLICO "E A GULTURA 
'D. Aidano ·Erbert, O~ S~ B. -·. 

III· A ·lrr!ldra~ão eu11.uraf d!> Jdeal 
da vida .:espiritual . \ 

Já se .vê, o -hom~m católi~o trl).Z 
para- o domínio da cultura um. -:valor 
inc.:om~ns~r.á vel. p.~lQ sii,1plel/' Jatp, \.[e 
possuir uma· verdade!ra .forn}l!,Ç~ e,;· 
pirJtual,· um~ ~·i<lll.· Interior consagrada 
a,, Deu~; que;· longe ·de d~sval()rj-sar e. 
como que: yolatÚ'.zar .. c-s· -valores .. t.(u·· 
restre;;, os. a.pro.tuncla;- cÓns.ollda, ~-- su· 
bllm1vO 1d~al ,religjoso·.da,,;ida- .. h~· 
mana, .enunciado ,no· conceito da· ade
são-, a Deus, .-im11ele o. homem a P:r!Js· 
tat· :a. :máxinía. atenção: .às neceist4ll
d es e exigências. da · v :da t.err.estre. · 
Nlnl;uem mais dd que-·o -católlco'côn, 
cio de sua· ri~tieza es.piritµal se· sen· 
te' ca,paz de resolver os pfoblemas 
!1umanos, sociais e htdiv)d\l.ais;, i;jll• 

· ti-entando-os com o espírito. firr_M
m-ente radi.cado e!}l Deus. · 

A. - No camp,o- :social: 

Paz e concórdia são os primeiros 
prerequisitos para que pos1;1a ))a.ver 
v:da de comunidade. 0 be1n-éstar. de 
todos depende disto, uma vez, _que· o 
homem é, por -11atureza, ·énte socla.l, 
necessitando do· auxfüo do _próximo. 
A Providência Div!1111. g;tranüu,. por 

. isso, por uma sanção i11e1·ente à náht
réza das cousas, e urge, pela· lei po-
s :tiva i·evelada, que paz e concórdia 
sejam. salvas. . . 

O católico impulsionado pelo ai· 
tlsshno ideal de sua vida duma união 
cadà vez mais estreita · con-i Deus 
entende profundamente .a necesslda· 
de da paz scê'.al e tem por fôrça de 
seu ideal espiritual um ·conce'to apú
rado . da justiça social. ,Não fascina
do pela anela de acumular· riquezas 
terrestres mas orientado para' QS 
))e.na transcendentais, o católico vê 
clar_à.Íllente cômo as lutas, rio· selo ,1a: 
sociedade, resultam da tendênc:a de 
rap'pa contrária à orden1 diftba . . Ele 
entende col).lo Deus assiualou a ca
da ent.e o bem de que precisa., dotan
do-o· de exigências inatas· correspon· 
dentes e mandando _por lei positlv(I, 
que cada um respeite e assegure ao 
outro o que lhe couvem por exlgên• . 
da dá nat11reza.. ·· · 

Assim, o homem Cátóllco é. o ga
rante e defensor- nato da paz sócial, 
ct:mpr_indo por crdem de sua- -éonciên · 
ela, a lei pósitiva de· Deus: O ca.tó 
llco é forçosamente o mals•-válldo .dê, 

,-SCIENTll'-ICAMENTE 
. . .,.,,1·stl'.U FERIDA$>· 

.:,-,·,,_·1, 

•-. Pomado oeceolivo- Sóo S"basllllo
combate scienlili~am .. n .. e todo •. · 
qualquer afleccqo cutanea comei' 

. sejam: reridos em geral. Ulce,cit. 
Cl.aoa, an.1(90s Eczemas E!YSlpeici 
Frielia&. Rachas. nos pé, ,e nos seios. 
'tsi)inhas' Hemc,noides. Quelmaôu, 

· «x~. ·Eiupcõos. \'i,;,- iaâ.'de <n0$(1Í.\lt06 · 
e insectós venenosot. · '. · 

·i sÃo ~IÃO 
· SJCCAfl:VA ... ANTI tAllASITAJtlA 

·so PODE FA_ua BE.~. 

Preso como anti-fascista um 
· capuchinho italiano 

Informam. i, Notícias. Católicas" que 
o Abade do Mosteiro Capuchinho e.rn 
Cremona, Itália, .. foi preso .sob a · 
acusação de anti.fascista, segundo 
revela um exemplar de "0 Regime 
1rascfsta.", .chegado à cidade dé zu. 
rich. 

O capr.cllinho - diz o diário - fol 
detido por Incitar os soldados !ta.lia
nos a res:stir aos .alemães e aos fas- · 
clstas. 

tensor da .tam!lla, . célula-:mãe : da· 0>, 
cie<lade vindicwdo o. respeitp. 1'.Ulal 
aos pai;, . prltné!ra autoridade sociaí. · 
e . ptomovendo ó bem da prole que 
répresenta .o bem da rajz da. socieda
de ·Compenetrado·· da vontade· de 
Deu:,, de que ninguem seja preJ1Jdlca
clo ·em seus justos,int0resses,-.J;J.enl por 
palavras, nem, .por violêncJa. f.eita,, â,. 
I)rópria pei,soa, ou à pessoa unid;I. 
em J:htimarcoruurthão de, -vida, ou ain
da: à -p-r<ipriedade, o católico, faz va.
ler, .a, belll da' sociedade, os ·respêeti
vos man(J.amentos do. décálogo, · E ·-e.o• 
mo a Próvidéircia; Divina•· não .,<is,a, 
somente,· °l:is âto,1_. externos, mas ain
da, ~· pí:incipalm(:)nte, .as :disp9siçõcs
intimas O -0atólico obediente à· von ... 
tade de' Delis combate, dentro· do a1;n• 
bito· sociar em que vive, toda indite: 
rençe. destrutl-và ;aa orde~ ·é· harmo
nia coletlva. · FoJnellta o espfrito de 
familia, ·o ínteresse peu:is dependen
tes, a dedicáçãô Jrithna às fµnções 
confi~as. pela sociedade. 

A lei bttma.na não apanhâ este la-
. dó íntimo .das li.tivida.:!ês de seus i;(1-

ãito&,,:do Q{al, no entrctallto,' o bo!n·· 
estar social deplinde, mu!tç níals ,ro 
Qlle duma meraót·dem exferna: ~ :cou~ 
ciência. do católico_ supre, porranto, 
colll enor)llEJ. vantagem: par.a a _cul
tura saciai, a natural lnsuíiciênc·a Je 
toda iegis'.açãÇ> hmüa1;1a.. e . .. • •• 

Os estatu(~s da jus,tiÇ,a, alndà qllli-~ 
do aprofundados pelà conciêncla, não 
pastam. por1m1. para garaµtir paz .e 
concórdia lia. sociedade. O càtólico, 
lrrad:a11do seu ideal supremi> da vi
da espiritual, contribqe, neste deli· · 
ca<,lo particular, com os recuri;os rio 
amor do próximo. · 

A ]uiiti~à é suficiente garantln · ela. 
'.ordem ' social, em se11tido negativo 

porquantt' _ba.sta para ev:~al' perdas 
· fl danos. Jamais; porem,' mera .. justi> 
ça pode éfetuar, que um presw a.o· 
otitro ·am;!lb positivo; se para rnl 
gesto não existo tftt1lo coativo. ~ 
ainda que tal obrigação M just!ç~ 
exista objetlvameute, i1ão · costuma. 
ser faci!111e11te pJ'úv·ada . é a~\ejla, O 
rnàndamento . do amor . do próx.mQ. 
qu~ obriga d. católico e111. conc!ênchi 
supre, pois, · as falhas naturais ·· ela. 
JusUça . .- E o católlcà sabe perfeita,. 
men~e. qúe Já. se afasta do progrll;; 
ma · de · s·ua vida e trai o amor: de 
UeÜ's .. toiistdera11do nieuos· · ob&iri,I• 
gent~ uma obrlgàçào de ·càriâade dô-
qÚe'as o!Jrigaçõés de justiça, . . . 

O amo!;' do próximo ãperfelçoà aln• 
da. a justiça, em sentido -psicológico. 
f,ois. o que ror feito; façlu3jvi11ifon• 
fe' em atenção. ao man_d.ullelÍtó ()a 
JAs(ka. Je1'ií setnp·r~ uií1 ç.u-aJer- d~ 
ge$to coag:dq, ao pàsso qué Ju'clo .qqe 
é prestado pol' amor obédec,Ei a ·'!lnta. 
tendência ili terna:. esppritàilea. · e· 11, 
beral. · O ide.ai·. re.ligloso.doi<lii.t~IÍCC! 
contl'ibue, .. portanto, para qúe os. da. 
veres de justiç"a se cu1upram dê l>Om 
grado, · · ·._ '· ·, .... ' '.' 

Pàra o. cató.llco. a últillla basê àa 
caridade · est;i., uão na conveniência 
soc!al, mas. no amor de Deu!! q11ti 

·ex:ge o amor .do. próxlmo. A· lrradia,
çãc{ CJl]tura: segue, porem,'·. rié{)é~s'a· 
ris1~1ente. ªe;> Jdeal réUgiosq/ E ·11ão é 
dé :pciuca. tmpoi-4i,néia· a supl)iriaç!io 
a~: '~iiJ~rj, j11l'fdlca, pelo valor .. rea~ 
gioso .do.-amor. de ,.p1•óxln10. No·lnte-

~es!!it}J~~~ ~!,si~~~~ !ºc~~di;t 
nientar que as leis positivas. qem 
sétJ?P{e,:c,,~ estliuadas .como corres• 
pondentes., às .ta11dênclas inatas ,da 
natureza- h\tm.ana .. O . pragmatismo de 
Ul)l _ e ~jndi Vidualismo e egóJsinó Qi) 
outi:o lado ,dest:onliece1ri .taê!lmeine, 
que a· legislação: bUinallà .Je1n. o. ,se11-
~1~\9 de . apoilll"- as. sãs exigências. da 
naL,:-: eza huírian4 .. e ga.rantl(lh~s a 
eli.pansão _necessál·ta para o bem dos 
indlv!duos e <ià. sociedade, uonira ô ' 
perigo .. totallsaJltEl. de \Ulla, e· d:ss(I\• 
vente .das outras -tend()ucías, 'o man
damento •.do amór do pÚixi~Q· ,que 
datermina. a atitude 'social--0 do éat.~, 
lico,. manifesia-se remédio i11falivel. 
Pois estimula sobrema11eira a lnct!: 
nação natural para a . caridade, esta 
qi.eda do · ·coração . bem !ormado: li 
querer auxiliar o próximo,: .materiid 
e. moralmente, sem coação da ,pàrte 
da justiça e sem esperança de .rtí· 
comt>ensá'. 

Él fácil calcular o lucro · que a ao
ciedade ganharia, se · todos os -_ctdn.• 
dãos se guiassem pelo ideal re}!i.to
so duma vida de· amor Ue· l>eús}\ 1:'o
ctémóR até dizer que· a, ex)S tênéià d e 
,eniadeira cultura socjal está. lfgl!da, 
por sanção· 11átural, com o valor abso· 
1uto do amor de Deus. . . . . ·, 

· Paz e concórdia e, com· isso, S()· 
ciedarie húmanà não é garantida. fle° 
modo suficiente· por me:•.i justiça e 
ktl.islação. · A história dós nossos 

Barbuy. Em :·ecente · artigo publicado 
na ''1''olha da Manhã", chega à, con
clusão ·qµe "a ~gi-eja 5ustenta o; C~s,. 
telo e o Castelo · sustenta a IgreJa. 
Ambos se protegem e· se nutrem". E 
mais adiante afirma: ~ "A morte do 
Castelo foi a morte do legendario e 
tambem a moflt. do · transcendente". 
Como si não bastasse esse atestsidq de 
obito passado â lgteja, esclarece · o 
autor em seguida que "em dois s.,culos 
de penetração o · racionalismo l,1~ 
va de venci1,a todos os pl'iricipios re
ligioso3''; E assim, aos trancos, va
mos. sendo carregados através da his
toria, até chegarmos ao s.eculo XIX. 
Confessando-se partidario do espírito 
e Inimigo da materia, pois até : cita 
Allan Kardec em seu livro, não ficava 
bem _· que nesse artigo o autor 
dei.x~ a humat,idade orfã com a 
morte da Igreja. E por isso no seculo 
XIX ''. a religião se transformava . em 
socialismo". Encontramos enfim com 
que preencher o vasio deixado . pela 
m91·te do cristianismo. "O espírito re-
ligioso da Idade Média muda qe for
ma no seculo XIX forjando .a . religião 
da hums,,idade". Augusto Comte Ef.l-

. contra um destemeroso ádversario no 
sr; Barbuy •. Não é positivismo a nova 
religião da :humanidade, mas o spcia
l~mo. 

, cip!os morais, só aceitos pelos lwmen.s 
do' mundo. de. hoje, af_citos às maiores 
loucuras e bla.sfemie.s contra. Deus. Nes0 

te almoço seriam discutidas suas ideias 
i;obre · a Igreja, 

Wells - passam ·os limites da ca
ridade e da sinceridade cristãs com o 
modó pelo qual julgam· meu_ livro "Crnx 
Ansta... A meqos quê o leitor. seja 
muito torpe, verá que o livro possue 
uma certá dose d~ a.liigre . mofa 'como 
qualquer pessoa. . pociel'á. verificar. I!: dé 
se deplorar, qulcá, o fato dê eú costu
mar rir-me de Pontificés e Sacerdotes; 
mai; hilaridade nii,o é ofensa., e mescla.,.. 
do com minha . Jocosidade, ha um ver
dadeiro res~tto e stmpatla · que o se• 
nhor encontrará ao ler meu livro". 

O - ESTATISMO DOCENTE- AMEACA No··,. 
diai. ·demonstra caba1me11te a insuU· 
ciêucia dos estat'utóá huálimos . .Sõ o 
amor .do. prõximo a. peuetrar,. V!vlfl. 
candl) e eíevandO, a juat!ç~, cons• 
troe uma <aultúrà:sociat" ·. . 

* * * 

O artigo·em questão est ... _.~e o que 
no livro tàlvez possa ter. ficado •obs
curo. _As ol'igens da crise contempora
nea não se acham na negação elo pe
cado orlginal e no desprezo d;i gran
dfosa obra de . i:edençã(> realizada por 
Nosso· Senhor e por ·sua Igreja, mas 
nos preconceitos . deixados pelá ve

' lha crença. . O socialismo h·ans-
fonnaria a tél'ra em, noyo. -· parai
zo de delicias. Subjugando asiforças 
cegas da natureza .e domµiando a ina
quirta numa erà socialista em que. im• 
p<ire a tecnica, os,': homens cada vez 
mais se tórnarão livres da pena· do 
trabalho e. che~rá o dia em que. o 
sr._ Barbuy prevê que as maquinas 
trabalharão sozinhas. E então a hu-. 
man!dade,. feliz e -despreocupada, po
derá se dedicar aos verdaâeiros delei
tes do éspirito, entràndo na fila pela 
manM . para receber sua parcela de 
pão das · mãos do Estado ,r socialista 
-tótalitarid, passando o dia .:ó Esta
dio assistindo ·a exibição dos ultlmos 
"cracks" e frequentando à noite o ele• 
vado ambiente das macumbas. \ 

u,;~ K l'ltOl'&OAB O 
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"Uma. hora _de conversação com o 
Pe, Martim O'Arcy, S,J. ou com o Pe. 
Hoonam · - · expressou o du-etor ...,. da• 
ria ao senhor . uma. 1dea, tot-almente di• 
ferente. sobre nós, catolicoo. Aceita. o 
senhor o convite/" · 

O convite foi feito após uma. poleml
Wells "Cru.se Ansta: um processo a 
originada. pelo original comentarlo . que 
o critico do dlal'io catollco "Univ<lrse," 
Pe. Juniper, fizera sobre :o · l!vrci de 
Wellll "Cruic' lllii&ta: um. processo à 
Igreja Catolic11. Apostolica. Romana". 

Encadernação de luxo? 
Olicinas gráficas do 
LEOlO,N ARIO S •. A. 

Rua do Seminar_io • .. 19~ . 
.. 

. . . 

Presos: 83 sacerdotes cato
. · uoos · na Alemanha··-, 

Porque f91·am _detidos na (trea d e 
Zagre~ 83 sacerqotes,. em foda. Dal
níacia · levantou-sé uma onda dé hidl?,
nação; momentos antes os sacerdo
tes 'det:dos haviam apoiado de seiís 

;p·t pit.,c..;, a atitude aclotadà .. · pelo 
Exmo. e Jlevmo. Mons. Alojzíja Ste
pinac, Arcebispo ·de Zagreb, ao pro
testlir_ contra a destru!çãó do lar.e a 
desmoraliliaGão ·dos i'.jlhos. Chegou. 
nos esta noticia poi,: iµ~JQ g.§ !!~Q.t1• 
çi~ Católicas", 

. O .. d!fetor do Ca.tl.ol!c Herald a.flnna 
em_ suaúresposta: 

"O que .não comigo comprender é 
porque o senhor é tão terl'!velmente' ig
norante a · respetto · de tudo o que é 
catolico, Antes de atacar uma· pessoa 
ou ,uma Instituição ~ questão ésta. de 
boln , senro e de cortesia. ...,. cabe lnfor-

. mar-se sobre uma e outra... Entre ou
tras . coisas,- · o ·senhor. terá · oportunida
de de :saber. que a nenhum ce.to'llco dig
to, nem tem a. ma.IS remota Intenção, 
de julgar a. posição da. alma do senhor. 
Portanto, jamais. nos · ocorreu considerar 
ao senhor - i;egundo o que o i;enllór 
de si mesmo disse - "um velhO"cava
lheiro provavelmente o · càminho da 
eterna pena do ln~erno". 

'':Em sua. maioria .is catol!cos se preo
cupam muito mais de seu· proprto des
tino final ·que do · de qualquer outra 
pessoa, Ocupam-se antes de tudo de 
si mesmos, porqut. é seu dever · preocu
par-se · ele sua. pessoa. enquanto que e. 
a1ma do prc».imo · não _e;. tão de. sua in
cumbencla.. l?.5tão, porem, sempre,dispos
tos a. prestar qualquer ajuda, seja por 
meio . dé oraçõ~li e cie coliselho,s para 
que seu . proximo - do. qual só Deus é 
luiz - consiga salvar-i;e. . 

A mini me assistem muitas razões pa'. 
m pensar assim .pois .é evidente Que eú 
me corÍhéão C' sei . o que valho ànte. OI; 
o.lhos i:lo · Perfeitissimo ueus. Ao sênhó"1 
no entanto: não conheço intimamen~.·o 
·senhor é O UlÜCQ que po(\e sabe..«Q, 

' •i~i 

MEXICO O ENSINO PARTICUlAR. 
"Notfcias • Católicas'; divulga: um 

grupo de deputàdos votou·na Camara 
dos Deputados do México o inc!so' Ui 
do art, 12 do Projeto Lei. de Re
gulamentação das Profissões no Dis· 
trito Federal, dando-lhe uma redação 
qu~. na intenção de seus autores,. tira 

· à . Universidade. o. direito de reval\
dar, estudo·s de escqlas privadas. de 
culturà superior, de reconhecer estas 
escolas .,e. de incorpora-las: assim ·re
ze.,um pro_testo. subscrito, pelo R_eitor 
d&· Un-lversl.da.de Nacional, AutónOJJlà 
de> México, Ucenciado Rodolfo- Brlt9 
Eoucher, no _q11al ·Incita "a todos os 
diretor.tls ,!!e: escolas e insÜtutos, a 
todos · os ; protessores, · estµdantes .E' 
empregados da Universidade e .à. so 
cleéla.de em g_eral;· p~ra- <1ue .•.rem,.am 
suasd~rça.s -para Jrustar' ,esta: agr~~
são ::co11t1·a: ;a• Unlven,ldade .Nach,nal 
·Autõnema··ctó:.·Mé;ice> e contra -1:i .eniit 
110: particular .:em ·todo o··pa.is'\, 
,; A11tilrioi,mente . à.~- reforll'la-- · c.itacla · 
pelo sr. Brito b,oucher, o artigo reco 
nhecla como. escolas•.de ensino prepa 
1·-atório,. :normal· e profissional;. ''à:; 
unlVtir~lda..tles, : ·-escolas .. e· Instituto~ 
profissional!! qu·e obtiveram ou obtê 
rã.o no futuro :reconhecimento e auto 
1·1zac:ãc da Secretaria de· ~ducaçâc 
-Publica 'ou da Ui1lvedsidad:e Nadoü:,l 
Autónomif-do t\Iéxlco". ohtorgando to 

·do direito para hicorihec'er e ·autor! 
zar escolas de ensino preparatório, . 

normal e profissional, exclusivamen-
. te à -St>eretaria de Edlicação Púb!l. 
ça .Esta agressão - declara ·o , Rei· 
tor. da Únlvex:sldade Autónoma. -
1• ve1·segue · o propósito de deixar as 
escplas a· mercê dos novos p,ersegul- ' 
t!o~es que,. sem. dúV'ida, se sucede
rão no- futuro nos governos dos E~~a
d()s e na Secretarlà de Educação ..• " 

. ,\ atitude- dii ,Camara dos--ÜElJmta. 
.do~ :t~ru sido. C!lusa, de iquletação nos 
círculos culturais (jo pa~s, ·e em toda 
a sociedade. Um ·grupo de untversif.;,. 
rios. repres_entantes. da Socied_ade óe,. 
Al@<>s da l".aiJ1lc)ade de l;)lr.eHo (la 
l:.ln!vers-idade · 1:1-utónQma Na.clonai, ao 
tornar público· seu desgosto' pelo que 
se, qualifica de ... agressão coiitra a 

,A<lt1ta .•. Ma.ter, , do: .M.éxico,:. ~sseverou 
,~ que ,causatn pésa!n1a .imp1·es.sã-01..:1os 
cn,çul()s·. ·· un-iversitár,los ·,· :os.:, /&taques 
emi.tidos ,p-o-1" · :a~uns .,· deputa.dõs 'r>,.e 
qu-e ·:os .:estudantes considerem ·quê 'à 
-i:efo-rma .~,.'::é,·. um· ataql!e: oj:mtra,,,.as 
Universidades dos Elstados-;. como··nR 
,fo ·• Guadalajara,. S!naloa, San Lu1s 
Potosl. e' outras. multas, .que rutura, 
níebte 0 deverão· ·s-ollcltar a anuência .. 
da; ·::lééretatia'' de -Educação Pública' 
~ara: reralidar ·.os tflulos 'dos dll)'loma, 
ioP. por·:snas Faculdades. · 

Ai::reséenta·ram · que tltnnerosos es
H1danfes ·dE> 'todas as faculdades es
títo' p,·epa:rahcto: uiil granrte ·"nieé.ting" 
de protesto contra a reforma. 

o amor do próxlino .derjYil: em úl· 
t!n1a análise do· amor de peu:.s.: ~- ó)'j~ 
gem do amor do próidmo do· all).Ot àe 
Deus está· historicamente provada: A 
.nu.:ntalidade · .atéa ·_ dÔ · temp·o · mogeroo 
esforça-se para levantar mn,'amor do 
PrOximC) · humanitário,._ qesl!gado do 
a.mor. de. .Deus, Será . se1npi:e . !neticf,' 
ente, porem, p_o"rque ,lhe :ta)ta' a' run, 
damentaçã()_. ·numa._. coÚclêriq!a'. ql]e, 
por seu ditarne; s.alva ou. condena 
para toda à etemi(jade.'. ... . :·. . 

O amor de Deus, porem, é ó cainl• 
nho para a 11_1Jlã.o . co mDeus, a ·ade• · 
são nesta vlda a Deus. A. flnaÜdade 
concreta, o significado da.vida buºnia• 
l\a. em sen.tlc:lp católiço ~ po_rtanto,- o 
su.pre1110_- v.alQr cultural. . 
· Logo,, exlsté .11ma.,sanç~Ó nat11i:àI, 

etr .ta·vo_r: do ·ideal da Vida· esp!riJUal 
-do Amor. de Ueus .. E o contrapêso:dq 
supremo. valor .. sa11c'-1nado·. pela pr. 
dem das cousas estabelecida.: .. por 
Deus, é a cultura social.. Obedecida 
a· 1e .. , do amor, a ·socledad.e• llumana 
está garantida, caso contrário, · ela 
se dlSsolverá fatalmente. . 
· -Vista por ~ste prisma; a, hlstórla 
rêcente dt> · ocidente cristão ·é a do
cumentação d"à lnsrittcléncla e,. ·o que 
é . pior, da rebeldia ·da llumanldàde. 
_Os· _povos-.do· ·!)Cldente europeu,. favo
récl!tos singularmente' pela Províden~ 
eia Dl\'!1ia, não aoitljeram fàzer Jús 
à s111. vo_cação, Aposfutando~do ideal 
êdstã,o da· exlsténcla· hün1auil.;. desde 
o ·dêcl!nic, da ld;drmêdla'/fli'íram·de 
colapso-- eI11 colapso, chegando liojéJ 
ao cataclismo que presenciamos. ., 
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D,. JOSÉ GASPAR DE AFONSECA E SILVA 
tras . selfu, é f~ br!1har para eles 
o. teu· nasctmenw'r.,; Por l&so teve mui
tos amigos :·entre -os'que se encontram 
na outra margem do rio, ·sepá.rados pela 
mesma' corrente· de ideias, Em o numero . 

f' Teve a ma.is funda repercussão nos 
clrculos catollcos de São Paulo; a con
ferencia pronunciada. no salão nobre 
da Curia. Metropolltana pelo Revmo. Sr. 
Pe. Dr. José .-de castro Nery, no ato 
iná.ugura,1 do . quadro do Exmo. Rzvmo 
sr: D José Gaspar de Afonseca e Sil
va. 

O Estado de São Paulo publicou 
grande · parte deste importante traba
lho do · ilu.stre e aprecla.dlssimo ora
dor,. Temos a. satisfação de o publicar 
ho!,e em seu texto integral. 

1 "Quem entra· no salão nobre da Cur!a 
Metropolitana logo se impressiona com 
o Cristo de madeira que faz fundo à 
mesa da presidencia. Parece um tant<, 
deslocado, grande demais para um re
c1nto de této n,ediano. A obra de arte 
revela o . gosto do seculo XVIII, com e 
sirigeleza e ·o realismo das suas irmãs de 
ouro-Preto e congonhas do campo. li; 
um· Cristo.· escorrendo sangue, a evocar 
toda uma, epoca de s,;ifrlmentos popula-
res, quando a escasséz dos recursos co
loniais tentava contrabalançar-se com " 
"ru.sh" sertanejo, pagina viva· e· mosaica 
de um novo livro do Exo.do. Cristo da, 
bandeiras, que existia no grande altar a 

direita, junto à Capela-mór. na velh~ 
primitiva Igreja de santa If!genla, Ima· 
gem sob o nome de Bel)-hor do Bonfim 
,•!ndà.. da Ba.111,, perante a qual, se ajoe
lhavam e ora.vam nossos antepass:tdo~ 
~ndeita.ntes antes de rumarem para a~ 
Vupabti~ús e as Itabetabas e outras lon
glnquas pJagas,_ constituindo um dos be· 
los e empolgantes capitulo da historia 
antiga ilo Bra~H. Anualmente se celebra· 
vam tradicionais e !mpc,nentes festas rm 
referida velha lgreja em hOnra do se
nhor. do Bonfim. 

Como aqui vemos. em derredor delr 
prstam•se doze personagens ecles!astica., 
Algumas têm fisionomias portuguesa., 
oi,tras se parecem mais à gente bra.s1-
teira. Multai,' ostentam rugas e ca.belo., 
brancos. Tõdas se acham revestidas dt· 
murça . o roquete .. tendo peitoral e anel 
SãJ os Bispos dl'l São Paulo. Nas tar
des de garôa. quando a luz tlmidamentt 
penetra a.s vldl'aças, creriamos que en
tram eles em concilio, trocam lmpressõe, 
acerca: dos acontecimentos e sugerem a., 
provlde_nc!as requeridas pelas clrcunstan 
elas. Uru. rezam de . mãos postas, outro~ 
parecem tomar apontamentos cóm ·O,

s1.1as anachmicas penas de pato. outro, 
é ver que consultam algum flvro da bl· 
bUoteca particular. Estes vos abençoam 
aqueles vos · submetem a· lnterrogatorlc 
aqueles outrps ·voltam o olhar atento pa-
1·a o alto, como se estivessem em audl· 
ericla. ·privada com Deus. 'o qtie vem à frente dos portuguesr., 

-1]4!la esquerda é uni doutor em caµorie, 
~lll.. universidade de Coimbra: morre1, 
<iois anos depois de tomar posse: ·Dorr
Bernardo Rodrigues Nogueira. Os. dois 
seguintes · Dom . António da Madre df 
Deus Galvão ·e Dom Manuel da Ressu-
1:eição t·epre.sentaín a familia .de S. _Ffan' 
c~co no soÍio eplscopa.l de S Paulo -
Eles são facilmente reconhecidos pelo, 
há.bitoo de cor castanha e de foi.lia dt 
ol!veira. Dom Mateus de Abreu Perei· 
ra e · 0-Jm Manuel Joaquim Gonçalve1 
de Andrade,· que aparecem em seguida. 
sob os seus mantos si>lferinos, governa• 
ram a. dloet>.se após a Independencla dr 
Brasil. Polltlcos e ilustrados; o primei 
ró regeu a provincla civil, o segundo te
vé -assento 08 AllBembleia Legislativa 

·Aquele. ao fm1do do salão. corpulen
to e magesto~b. cujos ombros_ .i;iarecem 
carregar as dragonas dos oficiais ·cto Im· 
perlo, é o !tua.no Donr Antoillc{_ Joaquim 
de Melo, ex-soldado da milicla · imperial 
e' posteriormente um dos genE'rals da ml
llcla. eclesial!tica. Ele . abre a·, serie cio.• 
brasileiros, e merecia ser denominado e 
São Ca.rlos Borromeu da Pa.lillcea, poi: 
toi o timdJl.dor do Seminario Fazem-Ih• 
séquito três Bispos que ·nasceram · nou· 
tros Estados do Brasil: Dom Bebastiã< 
Pinto 'do Rego, natural de Angra do~ 
Reis, na, região fluminense;. Dom LlnG 
Deodato. de São Bernardo das Russas. 
no Ceará.:· Dom Joaquim Arcoverde dt 
Albuquerque · Cavalcantl, pernaJllbucan, 
que honrou lllt>ls tarde o sollo do Rio dt 
Janeiro, com a purpura de Ca.rdia.l. 

Agora ·os ·três ultlmos. 'fados paulis· 
tas. t·espeita veis pelas suas virtudes t 
obras. Dom Alvarenga. esse de cabei~ 
brancos é uma nova edição. de s. Ca
milo de Lelis ou de s; Rogue: o Bispo 
que nã.o teve medo da febre ai,narela 
como os .seus antepassados no sertão não 
recuaram d!ante da ma.le!ta. o segu\r>tf 
olha ao longe. como se procurasse de.s
cobrlr no Mrlzonte um navio de sa,lva· 
menta: Dom José de Camargo Ba,trOI' 

· que. de.pois éle functa1 vari ,s 1,,,.,1,,is , ... 

:oar s:>lenemente ~ossa Senhora Apare
cida,. sossobrou na c~a de Cartar,ena 
como uma _antig.a caiavéla carregada 
coi11 ouro brasileiro. o ultimo.· que, VO.!> 

sorri · 1nte11gentemente com a 5Ua f!sio· 
nomia. suave de La Tour. é Dom DUàrte 
Leopoldo 'e Silva. o que l111strou ai, le• 
tras brasileiras foi o pai,., de .cinco Dlo• 
ceses s11fraganeas e, comô 'um desses es
~ultores norte-americanos que tomam 
unia montanha Inteira_ para transformai 
·,rn obra de arte. lavrou estes tres mo• 
:numentos unlcos na historia . ~clesiastl· 
~a do Brasil: a Cur!a ·Metrç,politana:; ó 
novo Seminarlo Central 'do· ·lpiranga ( 
a ··cated'ral . de São Paulo. 

to nã.o o Impediu de continuar no traba• 
lho, fixando os traços fis','momlcos da• 
quele que foi, até dois meses atrás o 
nossJ Arcebispo Metropolitano. Vou ten
tar outro tanto, em);>rega.ndo Idéias e 
sentimentos pàra modelar· os tràços mo
rais, antes que a lenda e o tempo se en
carreguem de os desintegrar por comple
to. Mascara !JlOrtuarla será, cujo gesso 
foi de antemão hidratado com 'três par
tes de lagr!rnas. 

Ele tinha o aspecto dos homens sa
dios. Em moço talvez, fora enfermiço .. 
com gelto de pessoa recentemente salda 
do hospital. Depois, entretanto, os In
comodas se cllsclpllnaràm como. féras do
mesticas. Excetuadas ·as pequeruui Indis
posições de es~ação, nuncà ··esteve gra
vemente de cama. Deveu parcialmente 
esse estado · de h!gldez relativa à vida 
metodlca a que se submeteu. Era. . sobrlo 
à. mesa como aquele Arcebispo de Cam
braia retratado a l}l!na pelo duque de · 
Saint-Simon. Inaugurava· o dia ·com a 
ducha e, a exemplo do Pap;a Pio XII 
não dispensava o quarto de hora de gl
t1astica, especle de .elixir de longa vida 
que o bem dispunha ;>ar· as tarefas co
tldla.nas. Ga.nhara por Isso · uma resls
tencla fora. do comum, do que pode dar 
prova a atuação oontlnua , durante os 
dias do. Congresso Eucarlstlco. Nas visl-
1,u pastorais, confessava ter ,o corpo a. 
;)rova do cansaço, como outros o têm 
\ prova de ba1a e. numa das romarias 

i Aparecida. aguentou junto do. micro-. 
fone desde as três da madruga.da ate 
depois do melo dia. 

Colaborava nisto o seu temperamento 
sem oscUações profundas ou vlolentM, 
como essas· escrituras de .estilete nos a,pa. 
relhos sismograficos quando os movi
mentos da terra são normais. Tirante 
,i.lguns anos juvenis, demonstrou sem
Me bom humor. Possuo· dele uma vinte. 
na de cartas que valem por um florile
gio de alegria, tais ·as o]>servações en
,;raçadas que tirava dos acontecimentos 
privados e publlcos Em Roma., esta 6<-'· 
ciaveJ gua.Jida<tt- a.traia ao pé de sl uru
guaios, a.rgentlnos, chilenos .. venezuela
t1os e portorlquenhos. Sabia tirar parti
do do calemb·t 01.1 da anedota. Per
to dele. como sob as parreiras Italianas. 
nunca havia frontes pensativas e bo
cas inteiramente mudas. Mesmo. depois 
de Bispo, quando os· se,us habltos tive
tam que mudar por força das circuns
umcia.z, tinha. para os · seus Intimas o 
conientarlo faceto, a · frase chistoi;a ou 
\ exc\amação expranslva.. Ouardou o-se
:,rredo de ser alegre sem perdei:' jamais 
a gravidade. De bOa mente, segundo 
penso, esta.ria com Renan, : pata quem o 
Novo Testamento é a obra religiosa da 
~ntlguldade, onde mais amlude oco1·re 
"' . palavra alegrl.a.. . . 

Apanhava de pronto 1.3 ·1dela:, dos .ou
troll, como ce.rtos caçadores peritos acer
tàni nas aves em pleno vôo. Na conve1·
,ação se .revelava ouvinte atento e in
terr:ogador oportuno. De bom. grado con
~ordaria com M.adame '.de· Sta.e!, para 
quem o melhor dos cúrsos · superiore., 
de ensino se rea.llzaO no .t,rato , com 08 

·. ano1umos, que o· a.caso co.locji,. ao nosso 
1ado. Espirituosamente· disse . um ,dia _que 
seguira, em ROma, · niais o '.' Corso Ita
Ur," que o .. corso Palazzo Borghese · . 
Gostava rmenso · do,s livros com o.s· quais 
mantinha .proveltosll. intimidade; ma~ 
dava preferencia. à. -lnbll~teca . dM ruas. 
saias de audiencias, confesslonarios, hos
pltai.S,. caminhe.; de ferto e "transatlanti
cos. · Nã<1 escondia. o seµ. fraco pela6 via· 
,em, prefe,lndo · atra vel,Sl?.'r .o deierto .na 
~orco.va do drómectario, a $estear inu
tilmente, numi,, · cam;i.. de ferias; sob .a 
,:anlcula clvlliZada de Llvorno. ' 

Desde aluno se' lntcressal'a pelos a,S• 

,unt'os · a.rqultetonicos e, quando profes-· 
sor do semin11,riO, n·ão . esquecia levai . 
du quando ~m quando, · os seu., discipu
to.s à aula vivi. de uma catedral em 
construção. · Por o,eio dele adquiri dois 
pesados VO!I.Uilea de Charles: Blanc 8 
res:_reito das artes do desenho· e das ar
tes decorativas. Há dez anos, atraz, con, 
(essava-me, am carta, o eQtusiasmo de 
que se .sentira apÓSS!l,do quando· lera. a 
·• Vida de Miguel Angelo ". de Ro~ln 
H,oiand. Nad1t. o preocupou· mais, du
l'ante um 11,stro i+lteiro,. do que a bi• 
illiografia -da Hu;to1·ia da Arte, dizen
do-se interei;sado em encontrar, ·por. 

, ~ualquer preoo, o ,01ume. de Lecoy de 
La Marche sobre os manu.scrltcis e ca
ligr:i.fos da Ida.de .Média. · A. iiumism_&tl
ca não lhe tomou meiibs rempo que os 
estudos de direito ~ano,1lco, A mu.slca 
~ncontrou nele um entusiasta tão. en
ternecido quando . Santo Agostinho nas 
solenidades de -Milão. E1.a dos que · pre
feriam adjar:;,wn devo1 el>COlt.l!tic_o a· dei_. 
"ªr escápar ··a op,.,rtunldade· de ouvir a 
• MISSa cto Papa. Marcelo•·, de O!ovanni 
Pierluig! da Pai.estrlna, sob a batuta Cil.·· 
,Imir, ·t10 "Gesú "d• .Roma:. AquLmesmo 
~m s. Paulo untou criar uma ~· Sebo
ia Cantorumi,, com todos os requisitos. 
~ubsldiada diretrunerite pela Curla., com 
uma cçmtrfüi\lção mensâ,T' pór pa,rté doo 
çatóllcoa. Nesse intuito ·organlzó1,1, a. ln
tellzniente unlca. audlçã& pollfonfoa. qúe 
~o re-allzou. com sen.slvel repercussão 
suclal. -na Igreja de. Sant,a,. If!g'en!a.. ao 
t.einµ,. do Interventor Armando Sales 
011v~1ra. 

O declmo terceiro retrato acaba .. de 
·ser colocado: 1!; de Úm l).omem de' qua• 
rentá · e' dofs 'anos. Testa 'inteligente • 
ainda. moça,. jâ marcada pela experíen
cià. ROsto. moreno corno o dos filhos do 
tropico. - Mento robusto :do!i que tem 
vocação para manda.r. contrà'.star. ... J com 
os lablos sinuosos de quem ~be ser bqn
doso. o melhor trecho da fisionomia são 
os, olhos. ·.ólhos talhados· no_ veludo dos 
ceus · páullstas e · fel\os ·com a · doçura d~ 

· Si não chegou a . fazer' versos. apre
cla~asos com singular iptulção, . pes11,ndo 
e.tentamente os vocabulos e as ideias 
com a mesma dlllgenc!a com qÚ~- ,O 

droguista, l)P.Sa. miligrama. de, substan
cias · terapl!uticà.s na sua ,: ba:la.nça de · 
prect.~ão. é::Í!rta vez fui encontra-lo, na 
sua , •i cela" do Coleglo Pio ·Latino, ter• 
minando a leltura.1' dos ' "Lusladàs ", no 
comenta'rio em dois · tomos de · Lancas-

., tre. "Nunca. pensei 1segreclou-me então) 
que -Is.se· rosse tão bonito:: é dizer que 
vim a ler camõei. fora do Brasil". 'De 
Dant41 Àl!ghlere se tornara um· degus-

. a.gua:r medié!nd.~ que brotaram de Minas. 
Traz a murça vlola~,por cltria ·da so- · 
brepellz como se l'louvesse a-Oabado de 
-dizer a ação de graças apoo· a ~lssa, ., 
se à.5sentasse-na poltrona aó pé do altí>r. 
para dirigir a palavra· aos- seus queridos 
Pad1'1ls. :;rcm no dedo o camafeu da San
tJSSlma Virgem, · especle de rellqula · que 
herdou de D<,m Duarte e . que.. deveria tão 
cedo . legàr ao presidente do l!'ab!do, 

. "sede. vacànte". 'Todo ele se· 'incllna para 
· à. frente, ·conto se acabasse de ouvir um 
· chamâdo ,mJ.sterloso. e já se fosse levan

tarido ·. pa~a atende-lo.;, a custo da · pro~ 
prla 0vida. - _ 

·Tal é •.ó ~trato a oleo, realizado por', 
tm1 artl$ta. cµjo nome não consegui de

. c!(rar no cinto do qmtàra. &tí"JtM J'e, 
· Jlz. mas incompleto. como devem ser a~ 
·obras· de arte plastlca · Não poderiama,,, 
nós. na medida. do powlvel, reduzir-lhe 
as la,cunas .. trocando a caixa das tintru 
pela. ca.lxa das tetras?. Quando o escul
tor Emandablle. à uma hora da madru
gada deu , começe> & mascara do . finado 
bem .. cena. ei;ta.va de ,que ·as feições do 
:modelo. prln_C1.Plavsm a. de!onnar-$E!; Is• 

tador_: oficial. umi especle de , represen~ 
tante estràrigelro da Aca(j.emia. de Crus
ca. Desde .Ro,r.a., vh>lá.. esgaravatando 
.um / ei,-~mplar minusculo dlÍ. "Divina 
~Com,clla. ", edição Hoepll, ,poz no pro
grama, do Sem!narlo, um curro de in• 
tro(lUção a.o poema que sintetizou-o- pen
sam'ento medlevali • E -mesmo · 'deJ;>Oúi de 

· Blsp(), tinha sempre na boca alguns 
tercetos de Dante çomo ·outras _pesooa.~ 
!Uldàm ch11pando confeitos e pastilhas . 
' Estc,;i que se .poderia falar dele como 
li!Oetá. poeta em ·sentido. largo, . da .. mes-
m~· forµia.. com que, da.dá.~ as propor· 
çÕ€-', Hlpotito Talnt. se ref~r~--a· Mlche

·r1et, um dos. qua.tr.oya.tes ,da,epoca .ro• 
mantica. Var1M cartas L'1edit.a.s o· pode-

r/cm f.(!(Jmprovar. · Numa ·. delM, · - que 
se dltla escrita. na quinta '.de, Refaldes, 
sob as olalas do Minho. por algum dls
c!pulo retarda.ta.rio de · Fra.dlque Men
dea, - ele observa finamente os ·cam
biante., do ceu nas horas da madruga
da, sente a; pa.,sagem . da:i . brWl,,5. que 
moram nos grotões da . :serrá., escuta - o 
dialogo das cà:choeÍras 'gemea:i nô alto 
da montanha., e sobretudo se· del1c1a com. · 

o coro polifon1co dos paBSaros braslll- dos que. 01. fo.am · visitar~ já- ·morto, na 
cos. Poucos terão -esquecido· o encerra- [grej'a de santa Iflgenia, co·ntava.in-se 
mento de certo mês de ma.lo na Radío cente= ,,de ~a.s que não seguiam 
Bandeirante, quando ele descreveu uma 03 dogmas 'do· catôl!clsmó;· e ·e!stou ·cer· 
das :romarias à Apa.reclda: os carros ·da to, não deveria. se'r inteiramente bitido 
Central traru!formados ·em ca.tetiral vo- de eloquencié. esse longo -sermão de ·tres 
lante, os romeiros. arquejando na ladel- dia.,; verdadélró retiro espiritual sobre 
ra. ·sagrada, a.s veiat· "balouçando no ar os novlsslmos d<> -homem, pregado a um. 
frio· da manhã suas chamas inquietas e .audltorlo ··de. Quasi quinhentas. mil: J)l)li· 

medrc.5as", e 05 grandes sinos da basl- soas· ,por um 'pregador. que se encontra-
llca cabrlolanúo no espa.ço, "na ansia va. mudo, num pulpito hórlzontal co-
de impor às brisas que passam os soru; berto de violetas e de llrloo. 
que andaram "COmpondo em longas hO· A sua. mão e&IUerda. não ·sabia o que 
ras de sllen,lo" no cimo das torres. E dava. a. direita.. ,No dia. em que 'ele· mor-
no entanto era o mesmo homem que reu, multas fa!Illl!as per_deram a cer:te· 
dissera., aos bacharelandos· do Olnaslo ~.· do pão de càda. dia. Tinha, por as-
do Carmo: "E~contrÓ mal.3 atração no~ sim dizer, pudot da cirldlÍ.de, e· só' de-
rugidos de um. coração revolta.do · à pró- pau de ·morto·. se descobriria. o segredo 
cura de Deus, .úo que· em todas as -har- de :_certas· verbas pala.clànas, Protegia -o,· 
monlas llterarlàs". invalldoi, ':lspeclalniente as· · criança.s 

Preza.va muito a elocjuencla cristã. aleljadall, _éómo . &e .. ele fosse· responso.-
Quando -eu, certa feita lhe observara vel pela. defonnidade que sofriam. "Nos-
que a oratorla de· hoje_ voltara. à idade sa casa···está de.luto (dlzi.a-me,o pà.i de 
da pedra. lascada, ele me respondeu· que uma :delas), '·como se hcuvesse falecido 
cumpria aos Padres elevá-la .à Idade pessoa de nossa familia·: meu filho aca-
de ouro. Tinha um timbre de voz. agra- b& de perder o si1.1 segundo pai". Po1 
dayel; gongo. noturno 'num tombadilho 1una êarf.a. publlcada· nà: _ij.evista "Lar", 
ao luà-r.- Náo· lhe fa.lt.avam ideias nem se pode vêr como costumava. dar esmo-
sentimentos. Pregando, no começo da las em nome de terceiros. que na rea-
SUA carreira, revelava. sestros que. a ex- lidaâo haviam apenas pedido uma, vlsi-
perlencla.· tribunlcla eliminou por Intel· ta. ·A,s .notas blograflcas que o chim· 
r<A ·Certa tonalidade cantada. e chorona celer do Arcebispo vem coligindo . pa-
fol· aos poucos subst!tulda por uma elo- ra ..,1tma . próxima. polla.ntéla, referem-se 
quencla direta e mascuUna. Dava..se ocnstantemelÍte ao amor que :tinha aos 
me.lhor nos llnprovl.sos do. que nos· dls- leprosos. no J-rataniento d~s qu;i.ls· se 
cursos lentamente prepara.cios. Seus . esqu~éia,. outro São Francisco -de · Mis. 
brindes.. nos almoços de gala, traziam das mais elemi:,nta.res presçrlções da 
quasl sempre a nota certa, !>'.éloglo dis: mecllclna · pre'l'entlva. • Seminnristas po-
creto e a. observação oportuna, não ra· bres e ccilegas em · apértos fln.anrelros. 
ro intem,mplda pelo apla1,1,So dos con- encontraram· sempre junto. dele a ca.1·-
vlvas. Entre os discursos, alguns memo, te!ri recheada . de notas. Pinfando sem 
ra.velz, que ouvi sob as arcadas da Fa· , 0 ·saber o :,eu auto-retrato, assim es-. 
culdade de Direito. um . dos mais · ac3;· crevla a. reápelto daquela outra grande 
bados pela grav!dâde do tom, denslda- alma,. o Cardlal ·1.eme: ·. í 

do âe pen.,amento e sobriedade das ••:sabia. curar, lllansa e· delicadamente. 
ima.gem, fo,I o ,1ronuncia.do por Dom a.s ··feridas·· abertas ·pelas· decepçõ~s " .. Pa~ 
José. quando da . homenag~m que Jlie t·r,. aclarar os compartimentos ele seu cs-

. prestaram estudantes e doutores de plr!t::, não queria _o$. tubos. fluiare~ce,n-
bJ!'la e capeio; Nlnguerr possivelmente tta; que tinham· "lure.s: frias'', mas a 
esqueceu ainda · os que e_le dirigiu ao 1ajteri1a de ~- Joiio Batista, "arder.s 
povo de São. Paulo flnallzo.ndi> a. prl- ., et lucens" .. Poderia. · apUciaf a s.l mesmo 
melra procissão luminosa em louvor d.a a,, versos dà.n.tescos que escolhera para 
Aparecida, ou as ·cei·imonias do. IV Con·· epltaflo de am dos seus. chefes modelos: 
gresso Euoaclstico Nacional Rouco de "E s1, u · mondo sapesse .il cor ch'egl_i 
tanto fala.r, &trida tinha. labareda para ebbeassal lo Ioda e i)la o loderebbe". 
manter o auditoria a cem gra.w; de en· Deveria. ·haver no nosso vocabulario 
tuslasmo. o. neobglsmo beoedlcencla, para expli-

Amou a Patrla. Fez pél!> Brasil, ~u- ca, 0 . emprego. que- Dom Josl da.vii:· ·.à 
d) quànto poderia fazer um cidadão proprla llngua.. TÚ:do se poderá dizer da 
altamente colocado, não perdendo uma sua conversa:, que 'erà saborosa, refri-
so ocasião je cooperar com. os podereE gerantu, nutritiva, -vltaminl<'a . e sucu-
constituidos para a· grandeza. e a pros- lenta como um fruto maduro; mas não · 
peridade '·U seu p0VO. • C6laborOU n,a guardava ·:li.à. polpa O tanino da ma.Ida~ 
campanha contra o alcoolismo e a· tu· de. ·netesta.va ante os "dlseurs de· bons 
oérculosc, prest;i.ndo tod<Í apolo à obre mot.~" <iué 11medêcem de Ío;ii:icos vii>• 
ia assi.stencia soclaÍ maxime aos ope- lentos as' · ,iónta., dos · aramei,· cc:n os 
rarios. Falava do torrão · bandeirante. quais .fazem a armação daS suas flores 
das fazendn.s, das !ridustrlas, do passa- u.é retórica. · Vi-o certa. vez. cortar, de 
do e do futuro paulista. c~mo · se . hou- um só gi>lpe c~rtelro, a· ca.l.eça de- uma 
vessê nascido, não· num, altll)lano do intrlgà q11e ~nseguira.· 'rastejar pelas, es-
oaste mineiro, ·mas. às !llargens -al.lchle- cadas do paia.cl_o São' Luiz .. Nunca acei-
te.na., do TMe. Referiu-se a seus pro• toU as dela.ções qÚi se apresentassem 
g,mitores, com palavras e acent,s que destltuldasd.e-provas .. No elogio que de, 
nenhum Bispo, á meu vêr, ousou até veria pi:tinuhclai- a rc.-;peltó do Cardeal. 
hoje engastar - r.a pros~ austera das..Car-, L~me não t\sgliê~ ~ o pm-agrafo negrc 
tas Pastorais.' Évocou nela os sl.!encioo . dl\5 lntrig~: "A este . cisco _ra,stciró 
do interior · de:' Mi11as, · à luz fuÍnosa do trancávà , .todas .as portas .e · Janelas da 
1.1\mpeão de .querdzene. os. "gra'ndes e alma .... · · Mortlfkavà. .. a·· Ungua com se-
puros olhos" Je .suo. mãe - "duas ela·, yer!dll.de ·de um santo; serit dela. ja
reiras abertas para, o lnflnlto"-·""'.. e O .mais · .servir-se · J}llra lànhar a; fama· 
vulto venerando de seu pai, atrav~n- ~,bela;. , , . ·Nunca.· os· ver.t91i, portadores 
do · a · praça lia matriz; · rias n:iltes. de da .v~. cb,éga.rii,rh a ;,:iprar-lhe , sobre 
ventania, para renovar o azeite e a cha- a::. cumi2.das 'do . coração. 
ma à. l~pa.da dó ·.Santlssimo. . · ,R,esplrando jeJripre o q::lgenlo do so-

Todas · essai; . qUAI!da.dcs' ··aliás' pesam. · brêriãtür.íJ es~eVla. a · úni' 'dos · Pâcfres. 
menos que outras de ma.for quilate na seu antigo aluno: "Mais do que riún-
e.vaJiação •.da,s,:.pedras_-.pteéiosas .d@r:.esc.. c:r,;·âêvo viver da minha fé e exclusiva-; 
pirito. o que faiscava à. prlm~ira vista mente pará. bel.IS", Essas palavras· fó· · 
erii a sua peculll!,1 atrl!,tl!;)!)i!)il'.,il.Et;, Tinha . ra.m. ei;critas intes de ser eleito Arce· 
um modo seu de Imantar às pessoas, bispo. Mas elas exprimem toda a·exls· 
c()mó essa il~ negr:ll-,. <18,!!_!'Mil ~.}11lll/,..;,,_ tencia de Dom, José. As cousas da p~ea· 
~olte~", o .. fazia em relação aos 11avio~ '' dàde;·_em menino,·o Interessaram mal:; 
que singravam o alj;(): mr.r: De ün'l..-la;to'· ., do _que as bolás 1de gude ~ os cava.los 
membro da Academia l;lrasilelra ·de- Le· d.e. pau. No . coleglo de Itú, con:forip.~ 
tias sei eu que;· declarando-se ,. dlflcil -,. n'o-lo contam seus- ·mestres, tinha· ó ape-
nas amíza.des, se tomou amigo de Dom lido de "Vlgarlnho". No aritlg::> Seml-
Josó a11tes "!lesmo d(: conhe_ce-lo em nar!o ProvÍ.nclal. juntó à estação da 
pessoa. Outro, confessa.damente . lnc~e: Luj, as· suas ·cÍemoristrações de plecla.de 
dulc, quasl anti-clerical, mudou·. àe · faziam santa· concorrencla a esse outro 
sentimentos, ~,o decorrer de um· almo~o. pre:lé.stina.d!> · - anjo." Rafael da nowi 
ao ter por vlsinho o Arcebispo de Sao enfermaria' domestica -:- o sunve ceine-
E's.ulo. '0"m terceiro, talhado a pique co- go José• Amaral 'de Melo. No· Coleglo 

-mo "certas faleslll.s junto -ao mar, ap6s Pio Latino~Amerlcano, o seu modo de 
uma simples conversa no "toyer" do 'reza: c6.amou a .i'.tençã.o · do 2-rguto Pa-
Munlclpal; voltou dizendo que ninguEm dre Monaco, que· o nomeJu prefeito da 
podia resistir a esse Bispo: - "C'est- prlm~lrà. "camerata". Todos quantos 
um charmeur" Tàmbem tinha ele ges- ouviam uma' vez a suá Missa nunca 
~s que conqliistavam a multidão ~a!E . inals ·e.~g1;1ec~m· o fervor com .que ajoe
quu as moedas de ouro atlradii.s . pe~~ Jhava po süpeda11eo do altar. ou levan: 
reis antlg-0s em d~s de regosljo. Haja tava para .o .. alto a -Hostla consagrada. 
vlst_a aquela vez ~m que ·o povo lhe 01 Pá.dres;' 5(/bretudo, ,!)Onheclh.m qllanto 
pediú mandasSé dlmir.uir a marclla. do ele _era· edificante no de.,empenho das 
autamovel, pois desejava acompanhá· funções eêleslastlcas, especialmente· du· 
lo. o novo Prelado respon,fou, · descendo rante os dias· do retiro espirltual. Vta-
do veiculo, e 'acrescentando: . "Qúero ' ffill-lÔ ·na._ càpeia :m:uito 'antes que soas:;t> 

·seguir. cóm " "povo, lado· a. Ja~o, a pé, .,a ,hora. dlÍ, pi;_lme\tt. meditação; E: na ca· 
até Sã.o Luiz", . . pera permanecià lde,joelhos boa· parte do 
· Sua. amabilidade não estava. apenas à tempp livre. Santo l~_acli1 podia. ~~r 
superflce da alma.. Como o esguicho· das citado,. !li! ::iieg'unda.felra' à. nolt,e, ;até .sa~ 
fontes artes!ai.i.s, guardava O mana.o~ badO depõis .do caté: o· Verda(lelro ,pre; 
eia.! li, muitos mt:tros de profundidade. gador; do . retfrp, para . muitos,. :~epol.s 
Bispo auxÍlLa.r, asseverou um dia a UllÍ . dé .Oêuir natwatmente, ·era aquele Bis• 
dos seus lntlnios: "Tudo ,qua~to acon- '. Po 'ainda. '.mo~. no "seu' genuflexório dl> 
tecer de bom atl'lbul-lo-el a Dom;Dllar- . da~~ 'verntell,lo,' de mãOO P9Stas, 
t~: t~cio quanto falhar; serei o prllneiro oJhos ... fec~éÍos, "á, .fronte, pem~ para' a 
a. ·atribuir. a. mim mesmo." Orador, com wmhiomQ sé. estivesse' pesada de Deus 
predicados que' sérvir!am de reoía.me a _ _;,. ta.l ;qual -.aparece ,na ~tampa ulti· 
qua.lguer, preferiu pal!Sar a. _out~s a in· maiµen);e .tilsiribuida peia. Curla •· Metro-
cumbencla. dos melhores serm_ões, Nes-, polltana;: , · . . . . . 
te 'MO tragico - pela .)rin1elra e. ultl• 'Est.es estlgmiJ.tas de .VÍda re)lgiosa não 
ma vês - consentiu em '-contin!ll}r '. a era.m 'epldei'nl)COS, estavam· Impressos no 
tradição dos sermões duartín~. ~~' ~x· coração; ~· demôi-istrações da sua ple-
ta-íelra ·da Paixão. Do primeiro dia .em da.de, n'.ã:o sç, p9rreglà.~ a es,sa& çrquldeM 
q1.1e aqui chégou com o palio dé · Arce-:- de petalllll ·e)!trayaga~ que na.scem no . 
bispo, até o; momento. em. que daqui cµho 'do_ ; e.rvoré.dó;. mergulhavam, . ao 
partiu no vôo fa.tal, não deu· senão. de- contratlo1. suàs ;-ra~ · !)elo· s.olo a_ den-
monstrações de humilde . sentir· de si tl"9 'à'_ '.Pr,~µ~à, · 'da linfa· .intetior. Sabia 
mesmo. Tomou posse · da ·Arquldiq~ese, recolher•!!!. ,!!Jl'll~!le . ,para.' .meditar na. 
como então se .exprimiu; . "àb~mado preseii;ça .. dé''J~m ·saéram!!ptado; Não· 

. num grande sentlment<i_ de huni_lldÁ• ' se ésquêcfa..' do terçç,, nem' 'mesmo nos 
de"; e quando terminoµ: o Coz.igr~ diá.s- .. má,ls ':a.*ltádbs; ..;rezando-ó' multas 
EUcarlstlco, recordando. ~- .dia.sO.:de · glo· vezes.: 'rio a.utqn,oYet/rlà ;companhia." do 
ria, pôs a. face .de rojo:: contra;.a.·terra, seú.· t!éi ·secretàrlo.,e'·. ti\:~m. sà.udoso · 
a repetir veonio o barqueiro_ do_ Tibérl.aS l'acire ''.Ne~n Vlêírai- Rlicltava; ''atente 
após à. ·pesca mil,àgrosa: ''.Senhor apar- .i,c d~vot!e";o··brév'Íádo;. procÚia.ndo, ·•\lÍ!s 
tal~vos .. de mim,: que' sou 'grande. peca- horas .:. iivres,: 'recapJi'Ula.r o --tiesêtre, . ci- • 
çior". A ele se aplicadani aquell!S pala- cé}-ohe, dàs·<·áÜÍlli viaien.s ,pélo pais 'cio~ 
vras de La.mártlne,. citada8 aliãs pe-lo llfri_()s ecl~tlços. conk aquele corajo- , 
proprlo . Dom ,José 'a. . pt9poslto · de uin so clk.n~lei 'à:uséÍ-lltcÕ, · D.i>lfuss. que fo-
seu antecessor' no. ep)scopll_df:_:_';Qu~ im· ra:-súrpreéJi(lldo;:quá.ni:i-i crial).çe.;. ele ou-
porta Q.O Ciso~, em VÔO péla altura., a VÍdo,, COládo' 9.9· ;éhãO, na esperança·. de 
sombra que produ~ OO,bre .lle relva .do OU\;lr as :vô~ ·'dÓS ''mortos,·. Oortl José 
.pràdo"? . ' . . - '.quéit.a.ííiliem·:,,~~eÍ>roú' esi;a; pas~-

Tólerante, quanto. pocie. ser· um· Bis- gem. pwri dl.scur.ro de ·,paraninfo··- en· 
po catolico, , não andQU queJniando. em costoif bs; Qllvldos' ~ '.'.terra i;,ara· escutai 
efigle nenhlµll d~ "Sêll!I adve;~rios re- 83 Í:Ol}ffden<:llÜ! <io Céil,.. . ' . ··. . , 
llglosolt, Olhava O:qulntal_ .df:seu, V!si- ·. tínbl',. de certo,-,vh'tudes' menos' ama.• 

, nho, se assim mê . po~ ex,pr!mlr, Mo .· v~li!,f'4qan<((o )irmi~o'i·d~ ~ntlflcat.• 
por., umaifresta. ,de''.muro, 111:as d~· tOffe pa~cla' .tra,1Aformal:'•S8º· na: pele de ca
ma,Js alta 1fo 5eU; cariJpa.narlo.·Na·'prl- 'me1~A1e<s::;roãô'\~tlsta,·e a'<voz abe,. 
~~. paston.1 teve unia palavra de moI,ada:'qUfv:mllii,lio:P.a.Iic10Fà Luiz Sf 
córtesia para OI hO!llens de· outras. re,, dlrtà'1próvfuda Jos, ~s ·subtemmeof 
!igiões. e, numa das suas mensagel!S d(' de' Maquéros. :::Mosttou;âs <ao' fustiga, 

. Natal, melodfQSIIB (' 1m9 o coral Aos an• ' -~rtaé-Uté11&ttlra lnfa.ntll. -mérios ·eaêr.upú· 
jos 5obre o _estabulo. de .. Beleni. exclama.- ló11a · ni(.f ,citlést~' ·ijo .. ~. certa · educa· 
va.' pelas .ondas da 'Radio Eltc~lslor: : ção flsicá: riÍâJ or,iéntadjr. . ~~ exige))• 

"Al)ençoa :tambem,. nesta nolt,e. ó riieu cias da. ctvil~ãct/ceita llOJ!d~êeridência . 
Jesll,S, ~ nossi:>s quei:idos l.nnãos PX:O• ; -$0Clla:I para:·com bs 1emts· que,·se ajUÍ1• 
téstántes. es'íilritas. e os aue segÚem' OU• tam-1t1etatol'lca.mente ·iié. orillfa, do Rio 

-s-

Não Desperdice·!' A Diocese de · Bonfim será · _consagrada 
ao Imaculado Coração de Maria 

\ 

Deposite suas Economias na 
PRUOENCIA CAPITALIZAÇÃO 

de Prata. ou sob os palmares do México. 
· Eil aqui o meu ,pobre "crayon", o 
meu guache temperamento com a.gua· de 
la.grlmas, que me foi da.do traçar lem
brando ·a3 fe!ções de um morto querido 
Í\ 13 · de Fevereiro. de \939, antes de ser 
nomeado Arcebispo, escrevla.-me elé da 
fazenda de Campo: "Vivo de olhos fe
chados para os acontecimentos. CadJl. 
dia. peço a Deus que me faça ma,ior que 
as pequeninas cousas da vida, e maior 
, ;,mbem do que M grándes alegrl11$ e 
as : grand€s tragedias- _.da;- ex!.stencla". 
À!egrlas e tragedias teve-as, e graendea. 
ll') decurso de sua curta vrda; e soube. 
e<-.;tar \ st·mpra à ál~\J.ra.. de umas como 
d~ · outras. li: que aceitou o "jugum 
r,1euir." sobre s c:ois ombrcs: Parafra
sQando um mu;tico moderno, compatrl
c!ó de Ruysbreck, o Admiravel, possó 
diz~r: Quando D~us., lhe perguntou. o 
olle lhe dava, Dom José respondeu .,... 
,:Tudo": ~uando 'lhe perguntou que 
c:us:.>. n:servava para si. respondeu -
" Natla. ". Na escrituração que .a.brlu .com 

. D2us, Jtão perisou · em quocientes. nem 
'e:-n dlv!dendcs. E. fól j)or ter pensado 

e. 'lS!.'ll que, na manhã· c!e · 27 de Agostô 
dcstb é.no. _de 1943 p~dendo seguir cal-

- n:amentes,de trem, ou d!l automovel, -
como se · quizesse atender mais (lepressa 
a() cham:tdo dessa. voz iongln~ua, -fugiu 
da terra para o ceu nas' azas misterlp
sas de um. avião ... '' 

organiza-se a A~ão . Catolica 
em Honolulu 

Noticia · or'unda de Honolulú · por 
intermédÍo de_ "Noticias Católiéas'' 
revela que o Exmo. -e Revtno. Mons, • 
James J. S. Weeney, Bispo de Hono
lulú, aproyou a c_r:ação. de u1n · conse
lho para dirigir os leigos na "res
tauração de todas as coisas Cris
to". O;Í mémbros do· conselho foram 
nomeados entre os alu_nos das E'sCo· 
las de São J.osé. e Santa Maria; em 
!Iilo; podem .ingressar todos ÔS jO· 

. vens maiores de 14 anos. · 

.) Exmo .e Revmo. Sr. U, l!rei H~n
rique Trindade, Bispo Diocesano de 
Bonfim, ria Bala, atendendo. ao arden
te des-ejo· do Sumo Pontífice, consa 
grará · sua diocese ao Imaculado Co · 
ração de Maria. 

Nestes dias·,,·~n,que tant~s perigos 
e ameaças pare~em se conJurar ·.con 
tra a Igreja é confortador observar 
se .a. 'marav!lhosa reação católica, 
que tem seu -centro em 'Roma. e re· 
. percute pelo mtindo inteiro em· ·vir 
tudé · da obediência e docilidade do 
episcopado. 

A consagração da· diocese de Bon · 
fim será .feita 110 domingo, çia 2.3 fü, 
Jarniiro, sendo- preced:da por um tri 
duo de pregações, na Catedral dio 
éesana. -Sobre tão importante acontecime:n Orgànizou-se assemblé:as dê · estu

dos e discussões da Ação _Católica. to da vida religiosa de sua diocese. 
' o Exmo, Sr. D. Frei Henrique 'rrinda ================= de publicou, por ocasião do Natal. 

Fal·ece .um fec.undo compositor. impo1\.ante c:rcular, que transcreve 
· mos para proveito dos leitores do 

de musica sagrada LEGIONARio. 

Notié:a proveniente. de. Nova ·'vork "Prezados sacerdotes e seminàrlst?,s. 
-inftirma.que Pietro A. Jon, orga.nísta Querido.s ,diocei;anó_s: 
honorário do Vaticanó · e diretor mn 
$ical da CAtedral de· São Patrício ·de$ O mundo inteiro acabá dé ser .cou: 
c1~ 1926, faleceu com· a idade de 67 sagrado; pelo santo i>á.dre Pio xü· 
anos .em f!untington, Long Island. . ao Imaculado Coração de Maria, Mas. 

O céleíire éompositor foi a:utoi; de para que esta Consagração tão opol· 
umas setenta composlções, entre tuna, ~ providencial chl:li•ie ao cionh" 
elas, "O' triunfo de São Patríclo··, cimértio e à conciênc'a de todos, vão 
"Cristo Triunfante"', "Menino Je- as dioceses, vão as paróqnfas e lm 
sus" e "·Jerusalem Surge", · tituições outras, renovan·do-a_ ou rea 

VEEMENTES.RECOMENDACõES 
AOS PAES CAlOLICOS 

O diário católico suiço "Neue 
:?ürcher Nachrichten" de i4 de se
tcm)Jro. p, findo. infornta que vátios 
n\eni.bros ·. d·a . Jerarqula alemã tem 
dirigido apelos aos' pais de familias 
católÍcas afim de que, perante «s 
condições atuais do enslnp. escolar, 
retardem seu,s deveres para com .seus 
fflhos .. T.ranscrev.emos· a seguir o" tex
to das recomendações: ....... ":!!: "vossa 
missão; como paia católicos, lç,grnr 
que· vossos filhos conservem nas cti 
ficeís' · condições atuais o ina!precla 
vel tesouro · da 'té religiosa., As .. pre
sentes circunstancias exigem que· Ee 
aproveitem . todas as ocasl(les :POSi!i 
veis: para inculcar a : educáçã~,. reJi 
glosa na familia ·e· ..no lar. A educação 
religiÔsa rias escolas. é só optativa. 
se -.é que : ela ·é . permitida de algu 
ma maneira. Quando se deseja' que 
a crlauç:1 . receba Instrução reÚgio, 
sa, deVl')-sê' entregar no inic!d do ~ur 
·so · um .. tequer)mento escrito , pelos 

· próprios pais ou tutotes. ·Nas ·eséo 
las supe_riores , não ,:ixlste educação 

'religiosa.:·. O .'.' G.laµbens,tunde1;1 º para 
jovens.· .é , aten~ido por Sacerdotes 
na m~dldi:. _do óossivel. ' · · , .. 

"A educação religiosa nas:: dioce 

Ordenaçã~ dé dois coogregados 
.. marianos, RéUgi,osos 

,·Jle N; s.:de-.Sion · 
. . . 

s,es da Alemanha a meu do se· vê e!1 
tt'l'l numerosas dificuldades. Assim, ~ 
escassez de papel causou um·a consi 
dt-raV'el diminuição doii textos rP.P 
glosas, e por outro lado, o r~duzido 
horário das classes Impede .os· ai u 
i\os ,conhecer o· catecismo em · to.d0 
seu ,. conteúdo. Em nÍu!tos · lugares 
por estes motivos; as àutoridades .r1-> 
ligiosas viram-se obrigadas .. a publl 
car uns opúsculos contendo uma Eis 
pécie de. resumo do catecismo .. 
' A escassez ·de papel, sem i>mbar 
go,. impediu ainda. a edição deste1< 
"resumos'': de. catecismos,' ·porem gra 
ças a sua 'curta f'itensão ·podem sér 
eles facilmente d,,<tdos pelo próprio 
mestre .. 

'' A assistência . relig:osa · ªº" 
,cidadaos civis' poloneses. que ·:traba 
lham na Alem.anha, que até agora 
havia s.ldo extremamente limitada. 
s~ faz atualmente. de u~ modo mais 
satisfatório. Por ·exemplo, o Mln;strc, 
alemão dos Assuntos Eclesiásticos 
notificou . ao Presidente' da· Coriferên, 
eia Episcopal de Fulda que- ele n_ãr, 
t_inha nenhuUla objeção de · imp<ir· 
tancia a que os filhos· dos trabalha
dores poloneses, que se _achâO) atuú 
m'3nte ocupados na Alemanha, ·toi.
sem batisados por sacerdotes ale 
mães .. o áatisnio deve ter lugar r.ia · 
Igreja e, nos casoo de emergência, em 
algum lugar conveniente com a con 
dição, se!J! embargo, de. que: se mau, 
tenha a proibição do t!so do idiéima 
polonê's r. se realize a 'cerlmórila da 
forma. mais JJlmplés. Só' os parentés 
polo-r:eses ~ais próximos pód.eni par
ticipar" dela. Os alemães es.tão com-. 
·pletamente excluldos. O Batismo de 
meninos poloueses . não : pode ser 
realizado. simulta·neamente com os 
meninos a.lemães". 

ririi1ando-a;. com todo .o t"n 0r. na. 
esperança de .que conse(luências prá
ticas de fé e elevação dela surjam 
para a felicidade do. mundo a ·braços 
coin tanta misé'ri,a e soft!mento, a 
par de tanta deso1'<Íêm moral • 

A nossa humilde, Diócese de Bon- . 
fim procurará fazer talllbem. â; 61\3.. 

Cdnsagrà,;;ão . especiá.l, . com todo o 
rervor pos·sível. Aproveitaremos, 'pará. 
isso, a presença na sede episcopal de 
to:Ios os Sacerdotes ao' terminar o 
.anto re,tiro, . no dia, .23 de, .1,an!3iro 
pr6x:mo, dando, assim,· a. nt.:\Xi.ma -· se,; 
lenidade e significação àO afo. · · · 

Esperamos que ióaos Os . éàtõlicos 
Je nossa vastfssitná:" dioçese, tori1ém 
parte sincera, de .perto ou ·:de 'longe, 
,1esta Consagração qué nos .. col.ocará 
bem rio iti.tiino do Coração de nossa. 
.\lãe Santíssima ,Oxalá,, méus .cad~si-
1110s . cooperadores e filhos, aprenda
mos, nesse Coração materno,· 11r!nei-
11almente aq1.1elas três virtudes de 
11:ie tanto carece· a nossa· época· e 
11ue são como o penhor· certo -de dias 
meihores: a PUR.EzA· (à· veiicer a 

. desenfreada · sensuà.lidade que pilta 
e. corroml)e .. a uatui:e.za h11ti11µ1i!,);a 
HUMILDADE (que -~e opõe, firme, 

. áo · 1ouco orgulho ·.c:1e sa~gué,:'A~' ·rà-. 
, ças, de classes .· e d·e eôr}, a CAl~.l' -
OADE {a realiz,àr o máxi!llo n)!'-.ndtf 
me'nto do Mestre, sem:'o quàlnao &e ' 
pode esperar riem jÚstiça nem: paz}:···· 
Como seria· bem dÍvérsa a: humant'a.a
·ue, se nela florescessem éstàs; :f·vtr: . 
ludes, que formám .como qlie · a . es
~ênciá da .V'ida Cristã, ·tão mal com• 
~reend:d'a e tão posta didado; ·· , , • 

Bispo e Sacerdotes se ·prep_arárão . 
para esta . Consagração . coroQvente 
p'llr 4 · dias· de silênéio,: de .oração e 
de· penitência, fazendo· o .s(;lu ·rE)t!ro. 
Na s.anta. Igreja Catedral haverâ 11.m 
tríduo de. pregaçõe.s; 20, 2Í :e'. 2~. a
fün de dispôr as.' :1ésociações .. , e . os 
fiéis em geral ·para tão .aignificati- . 
va Consagração, que, esperiÚnos;· mar• 
que uma noya erà: de profundà .vida 
éristã e de fervor ·. _para esta,, nossa . 
cidade. episcopal e . pàra toda a' que~ 
rida diocese,, 

.Antes de retornar: para:. séus tra. 
oalhos, . cada vig.j.1·io mârciítá O. dia 
P. º· ltlcido da. consa:g}açãó en1, sua pró• ' 
P,ia. matrl_z_ e capeias fülais; " ) . 

Nut1·imos a esperança de que esta. 
· c:onsagração ao hnacul~dó.·' C<irâçâó 
de . :Maria, fei~. 'com . éoÍntireensão 'e: 
t'erv.o;, lÍ!ls intenções do Sàntjssi~10 · 
Padre Pio XII, contribuirá, ainda que 
modestamente, pai-à a vitória. do· Btâ· 
,;il e ,Para à susplradà paz·ºdó O)UlldO! . 
nnnada na· caridade_ e n~ j11stiça. •. · 
. Doce Coração de Maxia -sêde a.. 

nossa llalvação! . . . ' . . 
t . Fr, . Ú~nriqu,e; . ofm .... 

Bi~P.o P.iocesáno · · 

.. ., . . 

U g 0 .. o. A. • e.> L .• o Q 
CI O V o . 1 1·· ·r ·. o 

.. L Jl; G l O N .A R·-1 O .,, 

. . 

T.A N·.A.(j RA-N 

Hoje, domingo, às 8 horas, na Igre
ja Matriz São Jo_sé do Ipirangà, ~ rua 
Brigadéjro. JÓrdão, 698, . Dom; JJ:ugo 
6ressane, . P.D. Bispo de. _\;uaxupé, 
vai' conferir a or(jetn sagradà. do pres 
blhiratQ ·aos· ddls···p·rimelros Padre~ 
Brasileiros de Nóssa Senhora ·c1e 
Sion, .· .íintigos" congrei;à:dos maria 
nos: -ffe'e, · .. Antonio Testa . e :Pe; Vital 
B irhin(' . . . . '. : .. 
. Ma!s .dois frutos ótimos déste movi 
me11to de regeneração espiritual , 
<10'-&antiflc~çâo, qU:à, é'º mov!ment~ 
matÇàno em.,Sãô·Pauló,- · ,.:. .'' 

COLE'G'.lO SANTO· ÁL.BERT·:o 
O J?e. Vital Berninl Irá , traba.lha, 

na. : Esfola 'Ápostóllca, que , os'- Pes 
fie Slofl .. tem· 'em: . São . S.ebast!ão de 
Parl!,1so e na qual, já p11épÍl.tc/11 ,uma 
~ent()na de meninos : ·para ingressa 
reiri 11a ordem·· e no sacerdócio • 

O ~@. Antonio Te~ta •. Irã ajudar no 
rioV'lciadé. que os Pés. · de Sion aca· 
b_alll ,.ele abrir em Guar-)llhqs . e no 
qual jâ contam uma diwta de ·novi-
i:os.. . . p 

-D O.S 'PJl:DR E S O A:R M E L lJ A S, 
Rl!\i Martiniano• de ,Car.valho N.0 114 --:-0-7' Tel.: 7-2634. 
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l;EGIUNAR10 ~ão Paulo, Iõ de Janeiro dé 1944 

AS ORIGENS LIBERAIS DO TOTAllTARISMO MODERNO F A T I A tRlTIC.A BIBLIOCRAFICA 
(Conclusão da 1,ª pagina) 

"iíesmo nos seminarios dos cle
rigos, o metodo a seguir no sestu
dos se acha submetido à. autoridade 
eivil ". (Prop. 16). 

. "Os catolieos podem aprovar um 
,sistema de, educação que esteja fo
l'a da Fé· catolica e da autoridade 
ela Igreja, e que tenha por fim unieo 
ou pelo· menos> por' fim principal o 
conhecimento das . coisas puralilente 
naturais e as vantagens da vida so
tial soare a terra''. (Prop. 48). Nifo 
é este o programa das escolas "sem 
Deus" comunistas e da juventude 
hitlerista.'l Mrtis nma prova das raí
zes profundamente liberais do tota
litarismo. 

Os João Pínheíro e os Gambetfa, 
ferrenhos ladversarios · dos direitos 
educacionais da Igreja, não pássa-
1·am de antec.-ipações grotescas dos 
liirlers. e dos Stolíns. 

PIO IX, PIO XI e A JUVE~TTUDE 
CATôtrC~. 

Dizia: Pio lX mergulhado na mais 
Jll'Ofunda 'tristezâ: ,-- "Os homens 
ela RtJV'óluç:ão arrebátarain meus Es
tados; não é o que mais me aflige. 
Despojam os mosteiros tJ as igreja!\!, 
fazem gaerra às orrleus . religiosas: 
.... não. é isto que despeda~a minha 
alma. Eles, porém, me rou.l;am a ju
veutude eato[ica, firl'ehatam de Je. 
sus Crisfo as almas das crlánças: -
eis o que me golpeia o coraGão". 

Comparemos essa queixti am&rga 
eoutra ós eorrifeus da escola. leiga 
liberal co!n 11s palvaras uiio menos 
~andentes· dff Pio XI nll "Mit Bren
neuder so~ge ''' ootitra a obra. eda
cac1onal · "i1tlerista: - "A lgreja 
não pode, espel'ar para come~at e 
geú1er · e lastimar-se que 08 altares 
estejam devâstadcis, q11e mãóS sa-

c 1·ilegas tenham incendiado os tem· 
pios. Si se tenta; por uma ednca1,:ão 
inimiga de Cristo·, profanar e~te ta· 
berriaculu que é a alma da- cl'iança 
eonsagràda pelo Batifll'ló, deste tem
plo vivo d<' Deus, si se quer arrarr· 
car a lampada éLerrui ria b'é elll Cris· 
Lo pn..a suhstituí 1:: pela luz e11g:1-
nadorn de uma faisifica~ãn da fé 
qu11 nada w11ig Le111 a .ver -com II He· 
ligião da C1·uz, então a violac;ão es
piritual do terilplo C$tá: proxima ", 
Não Sé pode froéar uu1 trecho pelo 
outro? Cotnô pretender, portanto, 
que O liÍJe!'a!ismo Se opõe 80 COIIJU· 

ni.-srno e ao nazismo'! 

ATE;NTAl>OS LIBERAIS CON· 
l'RA A L1RERDA])E DA IGltEJA 

, Com i-elai;ão à liberdade e iis 
pl'ert'Oglitiva~ c1a lgre,ia, qullis são 
os prr11!•1pw.;i lihéraÍs f 

'' A iniu1rida<le da Igreja e das 
pessua~r e,:lesiastica~ tira sua origem 
do rlireitr>' d vil", (l'rop. 3l) conde· 
nádâ pelo Syllàbui;), 

•· l'éi'l~riéé ao podor civil definir 
~ uai11 eiio os direitos dâ igreja e 
tratar os limites dentro dos quais 
êlil pode exerçier-los". (l'rop. l!I 
condenada pelo Syllah11s). 

"Em. ciaso dé conflito entre o~ 
dois, ·poderes, o direito civil preta 
lccelf, (Prop. 42 condenada pelu 

. Syllabus). 
"Não é p!irmitido aos Bispos pu 

blicar M proprias Pastorais sem ll 

parn1il,síio do govel'no 1', (Prop. 2~ 
c01H.)enada pelo t,yllabus). 

Mussolil!i e Hitler, proibindo H 

publicaç;ão de ~~Miclil"as e d0 Pas· 
torais ,uão fizeram muis nada. <1u1• 
cumprir à risca um principio libe
ral. 

"'i'orna-se absolutamente neces,;a
l"io abolir o foro eolesiastico para os 
processos temporais dos clerigos, 
mesmo sem cunsnltar · a Santa Sé e 
seru levar em conta suas reelamw 
çôes". (Pri>p, 31 condenada pelo 
Syllabus). A prisão sumaria de Sa
cerdotes nos Estado!cl li bernis é uma 
medida totalitaria que difere do 1110-

d() de proce1lor do nazismo e ·do 
comunismó apena·s purque ne~tl!s 
dois rPgimes tal atentado é prnti• 
éado em maior edéala. 

ESPOLIAÇÕES LIBEl'tAIS 
Quanto às pl'Opriuda<les eele,;i3sti• 

,:as, os princípios· liberais são a 
1uintestiencia da doutrina totalila
:ia. 

Assim é que o lihera !ismo prega 
3ue "a lgre,ja oiio tem o direito na· 
;ural e legitirqo de adquirir e de 
)Ossuir": (Prop. 2o condenada pelo 
:::yllab~s). · 

Os iustitutos religiosos, dizem os 
libe1·ais, dependem da Igreja como 
ordens religiosas, e do Estado corno 
corporações civis. A' primeira , per
tence o direito de os aprovnr i\omn 
.associações sobrenaturais, ao segun
do como sociedades naturais e ci
vis. Sua existencia. religiosa· depen
de portanto do poder espiritual;· sua 
exístencia legal, do poder secular. 

Baseados nestes prh1cipios, algnn~ 
governos liherllis se apossaram dos 

. bens dM mosteiros e casas religjosns 
cuja existcncia legal não !'oi · reco-
r.hecida. · 

"Praza. ao céu, rfüia Pio IX, .qu~ 
em todas as nações, por toda a ter.· 
ra, os béns consagrados a Dem; e à. 
Sua Igreja permanecessem sempre 
iuviolaveis, e que os malés imérisos, 
que . a sacrifogn u<1urpação desse~ 
bens fez derivar sobre a propría 
sociedade civil, e esi>ecialmente os 
progres.sos terríveis do socia.lismo 
e do Comunismo".· (Aloc. consisto· 
1·ial Quílrns luctuosissimis a 5 da 
set. de 1854). 

Atacar a propriedade celesiastica 
ó . abalar todo o direito de, propl'ÍC
c:lade. Niio somente Pio IX, ma.s ou
tros Pap,as do secmlo XIX dirígiram 
a esse 1•espcíto severas advcrtcncíns 
aos govemos lihcl'ais · Mpoliadorcs. 
g, como disse. o P~mtifice da A,:ão 
Catolica, pelo fato da voz da Igreja 
não ter sido ouvida, é que hoje aos 
encontramos deante da ameac,;a do 
uacional-sociàlis!ilo e do comunismo. 

"IGREJAS" LIVRES 
NACIONAIS 

Ccríos · lcgfatas liberais, ~apotarlos
num cristianfamo muito vago, sus
tentaram no seculo passado que os 
Estados podiam edtaheleeér itrejar
nacionais, como a igreja anglicana e 
a igreja russa. Daí a seguinte pro
posição eo11dena<la por Pio IX : -
" Podem-se instituir igrejas "iiacio
nais suhtraidas à autoridade do 
P.intifice l:{orn:rno e plcuilmeute se· 
paradas dele". ( Prop. 37 do Syllu· 
!Jus). Cornpar-e-se essa tentatíva Jí. 
bera! de enfraq1iecer a autorida(le 
da- Santa ôé com a tatica nazi~tll 
denuncid por f>io XI: - '..'Si ho, 
mens que não estão mtidô.;- na 'l''é 
cm· Cristo uns aprl·scnta111 a seduto
ra imagem de uma igreja nacfoual 
a lemft, sabei que não é outra coi~a 
tiinão a negação da unic:a Igreja de 
Cri~to e evidente traiqão · desta mis
são de evaugeli·za~ão universal à 
qual s uma Igreja mundial pode has• 
tar é adaptar-se". (Mit Brcnncn-
dcr Sorgc). · 

Liberais e nazistas, portanto, se 
unem para dllr o nome dê "ultl'a
montauos" aos catulieos fieis a Ho
ma. 

CUMPLICIDADE DOS LIBERAIS 
E SEM1-LIBERAIS NA ANAR· 
QUIÀ QUE GERA O DE.SPOTISMO 

A ouvir esses eumplfoes da tira
nia, quand,o um. gúvernante amea~a 
a Igreja, egta deve se curvar e fn. 
/4er eonc•essõe:.. Si a per,:eguii;ão l!!I· 

toura, deve-si' atribui-la às "provo· 
eações dos jornais catolicos" (na 
Alemanha nazi,;ta falam muito ém 
"ca tolir-ísmo politíco" ) 81 um Bis
po como IJom Vital resi~te, é trata• 
.Jo pelos libe1·ais como "cspil'ito es
treito e cria1lor de rlesordens" 
tiuaudo a lgl'c,ia é i>spoliada de seus 
.Jirnitos e .!e seu$ bcru;, "ela d!!VC 
se resignar'.'. Si os eatolicos são ô• 
brigados '11 descér às catacumbas, 
"devem demonstrar 15l'U bont ·, bu• 
rnor". "O Papa e os 13bpos não siio 
d(\ seu lnnpo: - falam ainda como 
si estive~srm na.· idade Méui11", 
"Porque dizer umn verdade que \'ai 
irritar todos os poderooos 'l" "Poi'
que rcpreel)dcr a esse poteritado 
guo cormindu 11lilhõcs de soldados" 7 

A~sim os liberais e &ér11i-lilicr11is 
l11rn11m os govel'nantes eadã vez 
11111is prepotentes e soberano~ com 
rela,:ão à 1gr1',ia, e à!. legitimas liber'. 
Jade,; e preparam O adVeQIO. COtll· 

pleto e sem mascara do Mstado to• 
talital'io, 

INIMIGOS DA HIERARQUIA 
SOCIAL 

Os liberais são í11imigos sistema• 
ticos de lima hierarquia s<>éilíl rétiIJ~ 
'tii1ccida e pruh-gida pelo Rsta,lo. 
'l'odo . privilegio l11es paniee um fa· 
vo1· a1·Litrario feito a um particular 

REUMATISMO! 
b:ica crud moléstia. tão cóm11111 nas pessoas de certa .. 1ti·a~. 

_indica ,a prese11,a de ácido úrico é que o sangue, carregado de 
impurezas e toxinas, circula com rlificulda<le. 

As juntas e os ossos tornam-se t-lolorosos a ponto de im
pédir os movimentos, e o reumatismo tirnto atacà as pernas e 
os bra,os. como o pescoço. as costas e as quadris .. 

. .Nesses casos, as observa<;ões clinicas indicam o 

como urn .poderoso auxiliar no tratamento da Sif~lis e reumatis
mo, de ação imediata e decisiva. 

Sua composic;~o tri iodada à base dt elementos vegetais. 
depurativos, favorece a rápida dissolução do ácido úrico, elimi
nando os venenos e impurezas do sangue, assegurando aos reu
mático$ um pronto alívio de Sf$1s sofrimentos. 

Comece a tomar ainda hoje e •• , hoje ainda ·começará a 
sentir alivio. 

cu a uma ca:sta, e._ uma. injustiç2 
feita ao-s ·outros cidadãos· tiàs ,out1·as. 
c!Mses da riação. . 

A nação, ·para eles, se· compõe · a
penas de imlíviduos ísolados, igu~is 
em d.irei to e em deveres •. Nesfo siste
ni.a; tódos o,; cidadãÓs são grãos de 
poeira; o Estado { UID gigante que 
os ca~ca a:os.,pés. Não ,ha êlassês :oem 
personag!)Tis ,influ~ntes; ,'cujo :espirk 
to tradfolonal mantenha, imqueliran- li 
taveis M instituições publfoas, e · 
cuja autoridade tempere ·o poder eo
beranp. De uma parte, o Estado .ab
sorve todos· ·,os ppde1·es; dt ou1r11 
parti>, depende , dos caprichos .dá 
multidão. Ce,ntralizÍldo, tudo pode 
contra 0$ cidadãos isolado,;; ao nies• 
mo tempó é impotente contra ils 
paixÕ!!s populares. 

. Po11có a poúeo a sociedade é es· 
magado pelo lespotísmo ou ·se dis,;ç,l· 
vil na anarquia''. · 

Eis o efeito .elo nivelamento de to-· 
c1as as classes e do estabéleein'lento 
de um direito uniforme para to(fos 
o,s, cidadão:,: - Prepara a anih·quia 
que dá e11sejo,, ao apat·ecirilento dos 
Hitlers e 'Stalins. 

, Cenfro· de amor e escola.·de d~v9ção ao Santo Padre 
A. devoção a.·,. Marfa Siln tlssinrn e 

, ao . Papa coustitúem Ós. dois tlOrÕ!?S 
mais belos ,e preciosos que .. 1•ealçam 
a. coroa das' glórias é grandezas de. 
nobilíssima Nação poi"tugilésa. · ' 

Sua Santlda.dê ,E'lo xu,; na memora• , 
. vel ,Mensagem "Benedl,clte Oeum 
coell" ,de 31 )le .Outubro de 1942 en· 
déreçada· em· ·ungua portugueaa a 
Portugal e a ,todo ,o, wúndo, repor
ta varse a ess.es dois tltu los de gl6· 
rfa do povo lusltàno nas íieguJntes 

· enaltecedora palavr.as: . . • 
fl A Virgem ,Sanht .Marfa e o Vlgâ· 

rló. de Cristo na terra, são· duas de· · 
voções profundamente, p_orwgueaas 
e sempre unidas no. afeto de Portu,. 
gal fldelisslmo desde 01, pr.imelros. 
alvores da naclonalidade, desde 
auando as primeiras terra$ recon· 
qu,stadas, ·nCtcleo da fUtura nação, 
foram· consagrada. ,à Mãe de Deus 
como' Terra dê Santa Maria, e o re1· 
no apenas ·constlt,uido, foi posto sob 
a égide de São. Pedraº. 

rinta, que possivelmente, Lucià te1•ia 
de ir a. Roma para ser examinaàa 
por Sui> S~ntidade, :dizia: 1 , . .· 

- E.u o ·mais Francisqui~ho não 
0vamos, mas. oforécemos este· sacrífi· 
cio por E.le. 

lt'r~quentemente escapavam da sua 
hoca exp:ressões como estas: . 

- : Queremos sofrer · por No,sso Se, 
nhor, em .. repara9ão pelos pecados 
cometidos. contra .o lmacufàdo C,o, 
ração de Maria, ·pelo. Santo Padre e 
pela conversão dos1 pecadores. 

. ... 
A CADEIA TRANSFORMADA EM 
SA"TÜAR.10 DE ;:ORAÇOES PE-LC> 

SANTO PADRE 

No dia 13 · de agosto de 1917, os 
três . videntes achavam-se presos e 
até encerrados na cadela pública de 
V'ila Nova de Ourem, por ordem da 
aíttorldade, .CIVIi, motivo pelo qual 
(ião• lhes foi possível comparecer a 
tereefra.entrevist~. ·marcada pela VI
são para º"melo dia na Cova da Iria., Sabido é como o attg11sto' nome· do 

atual Pontfflce t'ei11ante Pio XII, es· 
tá llltlma e profundamente entrelà
çado ·com· os mlraculosof!_ sucessos 
Que totruam a epopéia sagrada lie 

EM. CONCI.'OSÃO Fatlma. . -

Não é para se· dizer a magoa pro, 
furrda que esta provação causou no 
a.nimo das · atribuladas crianças. To-•. 
clavia, eles resolveram comemorar 
esse dia e essa hora sagrada da me
lhor 'forma que souberam. · Quando ha 27 ano's, _Bento XV na 

As éO!l~cquenciàs do 1•acforlalismo Capela Sixtlna. terminava O rito. ·da .... Ofereçamos este grande sacrl
flcío pela conversão dos Pecadores 
- disaeram entre si, 

ou dó, lib!!ralisml> são: - "na oi-- sagração ep:scopat dê Monsenhor Eu· 
dem t'eligiosa, a adoraç~ do.· homem gênio, Pacelit, e este, do· altar dava a 
e de ·toda <i1'iatm·a, isto é, a restàu· sua primeira benção. pastoral; ,t?n• 
ração da· idólatria. pagã; 11a ordem quanto o relógio da · Basílica vai1-

El Jac'ntir1ha, com as lág1·imas a 
rolarem pelas faces, mãozinhas pos
tas e olhfnhos no céu, acrescento1j: 

mornl, urna tremenda dissolução de çaua batia as horas do meio d:a, na-
costumes, ·e a· voltá aos costumes pa- 1 quele dia célebre na história da lgre-

- E tambem pelo Santo Padre , 
cm, reparação das ofensas cometidas 
contra·· ·o lmac.ulado coração de' Ma
rial 

• d 't' · , ja e àquela mesnia llora, a Virgem 
gaos; na or em poli Jca e sorial. . Santtsslma na Fátiti1a. ém Pol'tugal, 

· primefro a revolução permanente, aparecia a · três inocentes pastori· 
depois o i;esa,1i,;mo é a, e&crtvatura, u hos .. va.i·a lhes revelar. a vandêS A seguir, num Impulso dé inspira

.!::lO, a mesma Jacint-inha tira uma 
1ucdalha que trazla no péscoço e ~u
pllc.a a, um dos presos que a pendu· 
re num p'rego que lá havia na parede. 
E dd joelb<>s, dlante daquele orat6· 
rio. Improvisado, coméçarani a resat 
o •terç, oferecido pelo Santo Padre, 
para desagravar o Coração lmacula. 
do de Maria e pela coi1versã0 dos 
pecadorés. 

isto é, o 1•estabelecimerit't, do estado , , traços, q qu_e, .seria depois a hlstõ-. 
socialista. í:>a.aão. A restauração do r,a da llun1anldade e. d.a· lgl'(!ja Ca-
paganisnto, eis portanto ,o que O na· tóliéa , durante os suceeslvirn Pont.1-

ticadós de Pio XI e Pio Xr'I ", C Car-
l H rnl ;awo frabalha por tea,lízar ria deal Ildetonso Scbuster, Arcebispo d~ 
tcÍ'ra ". ' ( R. Benoit em "La Ché · , . C · ~ll.lãO). . 
,int1- lll'líticfünc ao XlX siéele" ), 

Eis como ha cinMenta anot era Envolta desde esse ·dia meJl\Pra· 
vel, na luz maravilhosa <te fátlma, a 

previsto o advento do totalitarismo figura hnpoue11té do augusto Vigá.r:o 
co /o dMenvolvimenfo lógicó <los de Cristo na terra, · Pio XII, ficàrá 
princípios liberais, coisa <1ue \nesmo sen\pl'e ·gravitando ,Pal'a, esse sol d'4 
deante dos fatos concr•eto$ iuitíto,i d :vjnas- 1rradfaçôes,_, de Mistérios e 

üís ;presos que, con.10vidos, assis· 
tiani · es~a tocante ce.na,' ajoelharam 
também e rezaram com e!és. 

ingenuos ainda per8Ístem em uãe> de Milagres, que despontou na· Cova 
aceitar.· da rr:a a 13 de maio d<l 1917. 

Este comovedor episódio da vida 
dos Videntes de E'átima, ben1 está a 
reclamar · o pincel um artista pata 
lmorta.Lza•lo :na tela. A ATITUDE :ÓôS VEB.DAD:Ei:áos 

" OATôL!OOS 

Mas, dir•Se·á sf o -0on1unit'W?o e 
o nazislno d!.! tal n1aneit;a se icfonti, 
fica1n, como explicar à atitu1Ie do 
LEGIONAR10, qne, chocando em
liora a opiniiio de mtiitos catolic·o~, 
serupre sustentou que a vitoria das 
democl'acías era altamente préferi
vel 7 
, Acabamos de mosti'a.r qüe o libera
lismo é uma etapa · 1iecessni'ia para 
se .Chégar ao totalitáristuo •. Como 
tal, ofereee umn por~ão ,ds possílii- . 
liqádes de evàsã.o para .. melhoref fü
mos. Foi prúeisámcrite o que o· Sim-
10 Padre Leão Xlll" cor11:1iderou, 
quando l'ecomendou aos càtolicos 
france~es a . nítida aceitação do re• 
gime repuhlicauo··páti• ó·'qil/ivfai' de 
sen se11tido socialista, e ei'istiartiia· · 
lo. - ·- .· ~.\; ~ t !' _;· 

Entré um hlal 'irt~iíirdiàvêl;:é ;um 
m{m re!(ime que pode- ~eoas ser 
uma etapa para esse mal, é melhor 
ficàr com o libera.lis1no democra
tico. 

Assim, a despeito ele quanto fize. 
r'a m as forças eec1'etas · pára c:arnn
"har ,à resistencia democJ!atÍ~à, 1'!'8• 

l\"Íll ni11<ln a f'ilw11 sadia da Cristirn
datle. ~J O que. expJiea Clll seu S~III j. 

tln mai~ proruurlo a rêsisfoncia das 
demncrada,o. e o proftt11iló ,1uhilo (1ue, 
como tal, devem sentir os ca tolicos. 

CABEU)S BkANCIL1u,· 
Envelhtcelft 

F dZ c::l~s<1p<1rtcer e 
EVITA4lS SEM nNGIR 

' Fátima. eesê.' assomurozo poe1na 
escrito por NoMa Senl1o~a para sar 
propagado e lido, por to40 o mundo, 
encerra e!ltrofes sublimes que can
tam a ·.devoção, · o amor e a ,venera· 
ção · para com a augusta tiessoa ue 
sua Sarttldade Pio XII. · 

OS VIDENTES, MOO.ELOS OE DE· 
VOÇÃO,ÁO SANTO PADRE 

Vê-se pelo qué fica exposto que 
Jacinta r,ia.tto, a. ineno.r dos três vi· 

'(lentes, . levava. sempe a. t)eauteira 
quaudlJ se tratava de deni'onstrar.se:i 
amor e devoção para com o Santo 
Padre. 

"Quando estivemos presos - na 
cadé1a de Vila Novil de· Oilrem -

Um ·dos as'iiectos mais lurulnos<>s, · duclti,ra a ltmã Lucia, a Jacinta o 
n1ais encantadores e ,sobretudo, de que mais lhe ·custava era o .abandono· 
mais atualit!ade. · que nos oferece a · dos (J(ls e "dizia com as lágrfmás a 
hi11tória das A.i>arlções de Fát!mà é· co1·rerem•lhe pelas faces: 
setil dúvida, o amor e devoção dos vl· - Nem os teus pais; nent ··os meus 
dentes para com o Santo Padré, ·nos viet·ani ver, Não \le importaram 

Todos três e em e~pecial , a J ac!n• ,mais d.e nos; · , · · 
ta, podem ser a.pr.osenta(los a nossa - Não .. chOre.s,, Ih.e disse o l''ran, . 
llli:tação como · moc:lelos na pr.ó,Uca cisco, ot'ereçaú1o·s Isto -a Jesus pelos 
dessa be'.a virtude de devoção :ao pecadores: ·e, levantamio os olhos e 
Papa, apan4gio de todo bom católico. máôz)nhas ào Céu, fez ele o otetid-

·. ' • '"- ,-·· · ,; ",. · ', · 111e11to: Ó MEU Jimrns, Jl) POR VOS, 
o SANTO PAOÍ'lE E·os VJOENtES S,0 AMOR E PELA CONVERSÃO 

• " , .. .,QOS PECADORF;S_,~A- Jaéluta actes-
Oe ,têltd,'uma das dCVOÇÕé!Í lfüli.S,:,;)êelltoti':":'.~ ,,~MmllM""'~l!lLO-'B:AN'l'O 

liélas que ;,desahi:ocliaí'a1i1 · no cera- :, e.A,DRDl:-1il-,1iJM,, ilEPA.RAÇÃO DOS 
ção dos videntes de· Fátima;, ,,11m1 . .,,, .PECABO~. '00>MET~Do~,cüNTRA O 

' 'após as Aa~iràções, foi _ã devoção ao. 'Jl.IA.t,'lrt..mu CORA\':ACJ DEl MA· 
Santo Padre, "o docé Cristo na.;ter.,,.,,;}J;!A. · ·",._.,,._, v, 

ra '', coino. o denonii\lava Santa,,Ca-,., ->', QJH\1).9.ºi·,,depgis .. e\~, _nos terem se, 
tarlua de sena · , . . . J;1Qra,do;·,voltarama·J11ntar-nos em unin · 

isuced~u tre~1, certi. feita, dôliiriíe~:·~.;~?,la dà '1fad'é'.à;: 'üft:en,~b qtie · dEiritro 
dosos sacerdotes visitar os v!dent.~s ' .. :ª,m pouco nos v~nham buscar, · para 
e 1;>01 esta· ocasião· fala1'am.-lhes 1ln, .,).o,.JlºS fritar1. a· Jacmta afastou-se para 
saut, Padre, recomendando-l!les qiJe:k,,Í,Jlnto,,.de:.iiuna janela qu~ dava para 
re~àssení, por· ele. Oa videntes, .e 10: ,, a. felra do gado. Julguei, .a ilrlnclpio, 
bi-etudo '"Jaclntin\)a:, ganbaram,, a que .se esta.ria ~ distr_alr com· as Vhl· 
partir desse dia, tanto amor .e devo, tas; mas não tardei a -rnconhee~r 
ção ao Papa que, ao oferece1·e111 algum que chorava, Fui btl~ca-la para junto· 
sacririclo a Jésus. 11µnca 'Sé esgtle •le m:m e ·perguntei-lhe porque cho· 
ciam de acrescel)tat: "'e pelo Sa11to. r8.\'a? . 
PatJre" . .Adotaram, assim mesmo, o - Porque vamos ·morrer, sem tor· 
co$tume de, nó fim do tel'ço, rezarem nar a ver nem os nos.ao pais, nem 
três Ave Marias' pelo Santo Padre. as nossas m!les. . . 

Desse amor, e devoção ttue nutr,irim -:, Então. t\J não queres oferec,~r 
pelo Vigário de Orlat9 nascia ·a ansla este sacrific\o pela conversão dos 
à o desejo de vê-lo. 1 ' ve.caqoresi '! . 

... Quem nos dera ver o San~o pa. 
dr~! - exclamavam com frequên
cia. - Vem aqui tanta gente e o San• 
to Padre nunca ,vem .•. 

Julgavam,· na sua Inocência e slm
pllcidacle .de crianças., que o Santo~ 
Padre podia, fazer esta viagem como 
as· outras ,essoas. 

Com<? chegasse aos ouvidos 'de 'Ja, 

- Q\lt)ro, quero: 
E, com as lágriuias a banharem

ille as races, as mãos e'os ,olhÓs le• 
vantados ao Céu_;_ faz o ·oferecimen
to; ó MEU J'ESuS, m l'Ult VOS'SO 
AMQR, ., PELA CONVf!JRSKO DUS. 
PECA00RES, PillLO :i!AN,TO PA· 
DR.E El EM H.l!JPARAÇÃO 00;3 PB} 
CADOS· COMEJ'l'IDOS CONTRA O 
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA., 

JUVENTUDE FEMININA · CATOLIC A 
O que fQI a vldà de Jacintà de· 

pois das' aparições,, .pode bem resu
mir-se. uestas palavras, que "a l,ucla 
escreveu, quando a {01 visitar, ao 
hospital de Santo Agostinho, na Vila 
.Nova Ourem: · 

RETIR() ESPlRlTUAL'' 

3á Sé acham abertas ~a Sl!dé da' Jt'l;. 
ventude. Feminina Catolica, à rua Con
dessa de São Joaquim, 215, as inseri~ 
çôes pa1•a·. ó proxl!nõ Retiro Espirltuàl 
que · se realizará . durante o. carnaval: 

No Colegio Sant'Ana deverão reu• 
nlr-se jocistas de toclas as secções, e 
llô Coleglo Assunção os m~mbros dos 
outros setores da Juventude. 

As ·aclstas que se achar~m legitima• 
mente impedidas pedimos à fineza de 
Lima ·justificação'· por escrito, no caso 
de absoluta impossibilidade. Lembre
mo-nos de que o Etetiro é. graç;i do 
Céu e a não ·correspondencia à graça, 
por descuido nosso, um desperdício 
do qual daremós conta' um dia a DeUá, . 
Nos.~o Senhor. · · 

FOLHINHAS DÁ JUVl!:NTVD~ 

car dez Folhinhas, das ul~imas que res
tam daremos . um exerr.plar de bonifl
<:ação. 

EXPEDIENTE N~ s.-;oE 

, Comunicamos que, a partir de l.o de 
fevereiro p, .f., nossa sede voltará ao 
seu funcionamento. habitual, lato é, ,to
dos os dias utels, das 14 às 18 'horas. 

CIRCULOS DE ESTUDO 

Entrará~ e~ atividade, na àegundà 
q uin.zEma . de janeiro, todos os . círculos · 
de eatudo de 'Jic· e Joc, sendo ·que os 
de .Juc e Jec · .;ontinuarão subordina• 
dos ao periodo de ferias dos respecti• 
vos cursos'. Os cir.culos qu~ íunc!onam 
na sede· da Juventude- so ent1·arao em 
atividade- a Lo de fevereiro, 

. .~:'tj, 

COMP~OMl/,50 ,. JOClSTA EM SAO 
, CÁETANO 

·" Encontrei-a com a · mesma alé
'grla, por sófrer por amor de nosso 
, bo.m Deus, do lmaculacto Coração de 
Maria,. ,pelos pecadores e pelo San· 
to Padre. lilra o seu Ideal, era no que 
ralava·•. , , · 

lilm todas, as llóras é circunstan
cias dà sua vida, ora sã orá doente, 

· ou em casa c>u tora d.e casa, pela 
estrda e na montanha,· na cadela e 
no hospital,. e, até no meio das brlnra, 
detrar., · seu ''. pensamento voava para 
o Santo Padre, . tlnha'.o sempre pre-

. seu te, rezava· por ele,, sacrmca va~se 
r,or ele, lémbrava-se sempre dele., 

Devl!fo tàlvez a Isso; o céu a. favo
receu !)Ont atgumas·e espêcials· luzes 
e comunicações. celestr.s, atravé,a das 
quais ,pare.eia devassar os segredos 
do futuro.~; 
'· Oanws .. a seguir, sem comentari(Ís. 
os ségulntes fatos e~traordinarlos 
que nas conta· a lrmã' l\larià Lucia 
das Dores,;;, · 

ERA.\-10S SEIS 

Romance da sra.. Leandro Dupré; 
nan·a a vida cheia -de atl1bulações de 

, uma mulher .de qlasse média que, viuva, 
ainda. bem moça, de u.<11 comercíant.e, 
passou a eidstenc!a 'entre trabalhos e 
privações para criar seus 4 filhos. 

A autora, ao esc1·ever, não se .. preo
cupa cóm. a: llteritúra, usando de unia 
linguagem simples, sem cuidar multo da 
pon~uação e concordancla. Escre:ve ao 
correr da pena, .com desenvoltnrà. e de~ 
sembaraço. consistindo·· nisso o maior 
encanto de sua obra.· como di2 Monteiro 
Lo~ato ao prefaciar o livro. 

Dos · dois · filhos mais velhos Ó pri
meiro é hone&to, rero. apégado é. faml
lla, procuràrido defender sempré. os 
princípios sãos do lar. O segundo ae 
contr-ario. espirlto aventureiro, cerca.do· 
de maus elementos torna-se adepto . de 
ideias comunistas, as quais. defende 

·com calor · 
No decorrer do romance; ha varias 

discussões em que· o segundo pretende 
apresentar superioridade .de sJJas ideias, 
revoltando-se contra a atual. situação 

,da burguesia. E.mbora as. discussões fi
quem sempre na superfl(lte (!as !déolo
gias debatidas, o comup!sta procura de
monstrar a situação i:-;ecaría do opera· 
rio oprimido. pelo capitalismo, susten
tando a tese de que, após a guerra, a 
situação . mu(laria. para um regime 50· 
cialista que resolveria .a questão. 

A filha unica, educada; com todo o 

sacriflcio dos demais, acaba. abendonàn
do a familia por um mau érusamento. 
sem atender aos principios re!igiosos e 
civis, troca a vida da' familia. pelo lat' 
de um · hoip.em · desquitado, 

o , íilho mais moço, ativo é desem
baraçado muda-se para o Rio ortdé faí'í 
fortuna. · · · 

o livro, · do podto de vista llterario, 
não tem muito valor. Quanto á. hl~torfa, 
é como a de muitas vidas de mães dê 
familia sacrificadas l)élO 'bem dos SêtlS. 
Época, a atual. Ambiente, a Capita! 
Paulista, . 

Pela difusão .. de ideias socialistas se
. v,eram!µlte condenadas pela Igreja, ptle> 
exemplo nocivo da mâ. conduta do. !i
lha, o livl"O .· não é acohselhavel ·, para. 
jovens · · ' ·· · · 

Ha ainda oura nota na presente obra, 
que merece censura O livro apresenta. 
a vidà cheia de . lutàs e de revezes, de 
uma senhora. que enfrenta os mais va
riados. insucessos dentro da · désolação 
da. .vida contemporânea. No fundo 11, 

autora P.rocura insinuar que a luta des
sa , sduticira. considerada em si mesma. 
e abstra.Çii.o. feita de todos os termos 
sobrenaturaes. tem; uma beleza que é 
em sl mesma uma fonte de felicidade. 
Nâq. · é no sobrenatural, que ,à herolna. 
vae buscar resignação e explicação pa1·a 
quanto lhe sucede. Na desolação de suá 
cxisteneía., a felicidade não a. encontta. 
éla olhOli postos no Céo, mas na. pro
pria luta em si · mesma conslde"tadà, 
Como se vê, naturalismo protundo..:. 

19 DE JANEIRO 

~- CANUTO, REI DA DINAMARCA 
_ São Canuto,- ne1 éla Dinamarca, IV 
do nome, nasceu. em melados do sé 
culo XI, filho d,e Suenon Estr:ce, Rei 
do lll03lll.o pala, e sobtiuho de àanulo, 
que subjugou a , Inglaterra. 

Desde tenra Idade distinguiu-se o 
o Santo Príncipe por suas grandes vir; 
tudes bem como por notaveis pre·ui· 
cados naturais, 

Apenas chegado à, -idade dê montar 
a cavalo, foi-lhe confiado o coman1o 
de. um exétcito. lllm pouco tempo ga, 
nhou inúmeras vitórias, não 11ofren
do nenhuma derrota . .Purgou os, ma
res dos piratas que infestavam as 
costas do reino de seu pai, venceu os 
estoniano$, e conquistou a p1·ovin
cia de Sembia, 

Morto o Ret suenon, .como a coroa 
da Dinamarca era eletiva, nlnguf.,m 
duvidou que Canuto séria preferi..io 
a Harauld, seu irmão ruais velho, ·f,J· 
davia, a sua ene!'gia atemorizou <'!:! 

Grandes do reino, qné Julgaram mais 
cômodo eleger um Rei fraco. Harauld 
foi, pois, e:scolhido. 

Canuto sofreu essa afronta com 
grande paciência. Longe d.e revoltar
se, como as tropas lhe pédíam, foi o 

. mais fiel · vassalo de seu irmão, 
mm breve. Noss.a · Senhorà '.recom

pensou a virtude ·desse grande .. Prln-
. clpe: nã~ tendo Harauid ,relna,,'o 
triais que dois anos, subiu Canuto ao. 
trono, com grande sat:sfação e aplau
so d·e toda a nação. 

Se1,. primeiro cuidado foi purificàr 
o reino ·aos \'.leios oúblicos· que ,:.n·e1e 
imperavam bavla .&rgo tempo, e. fa
zer florescer a H.e!iglão por todos o~ 
modos. Parece tet sido então. que o 
Soberano. Pontifica Gregório Vlll lt,e 
escreveu duas cartas multo honrosas. 

Tendo s1!,bldo que alguns povos 
bárbaros da t'routelra do norte se ti· 
nham rebelado, · tevou a gue1-ra até 
suas cavernas, submetendo-os para 
sempre à Coroa ,Nesta como em to
das as suas' guerras; teve o Santo em 

vista · a exaltação da lgi•ejà. Ten(lo 
sujeitado inteiramente as imtlio pto· 
vincias dé Cµrlandla, Satnogiçia, e 
Esto:hia, fez bem ver que não qui
sera fazer-se s~nlior delas, senão· Pil• 
ra. aumentar o reino de Nosso Se• 
nb.or Jesm Cristo, enviando-lhes ze, 
loso's Missionários. · 

De volta da gloriôsa expedição. em 
que submeteu essas l'égiões, despo
sou Elta ou. A dela., filha de Robert;) 
Conde de Flandres, da qua) teve Car; 
los, cognominado o Bom, incluldó no 
catálogo dos Santos. · 

.Entre as muitas disl)os!cões que 
tomou para a dignificacão do Clerô, 
figura a declaração. expressa de (Illê 
os Senhores Bispos teriam preced(m. 
eia sobre os Duques, e teria'l'n, · no 
reino, a dignidade ,de Prlncipes. 
. Ce:to dia, d,epôs aos pés de J~S'(S 

Cruc10cado to.das as i. n si g n l às 
da ri.!alez.a, declarando publicai:ue11-
te que queria que nossa Santa Reli- · 
gião reinasse· com todo o explend-01 
nu pais. 

Ao sim zêlo apostólico correspon-
. dia, sua piedade, Era , extra.ordlnarj,i 
sua devoção ao Santíssimo Sacramen· . 
to, aos pés do qual passava JÍ.oras e'i'u 
oração, banhado em lagrimas, e à 
Virgem Nossa Seullora, cujas testas 

, quis q11e ·rossem celebradas em todo 
o· reino çom · grande· solenídàde. De 

,seu amor à mortificação basta dizei 
que trazia constantemente um cllícic 
sobre o co1·po e que jejuava· multas 
vezes' ·na; · semana; · Em 1~sumó, estE, 
Santo Rei, como nos assegura a l:Ía· 
i;:rada. Üi(urgla, nada omitia do .qru; 

, Ímdesse léva·lo a uma eminente sau. 
Wlàde ... , . 

Seu. ardente desejo de Ílxaltàr . a 
8anta ·lgti?ja foi a causa de S8U g]O• 
rtosc, martlrio, . 

Tendo reunido. seús exércitos para 
levar o auxílio de suas arn:ias · aos 
ingleses, seu irmã,o, ó P1·l11cipé Oli!-f 
fez as tropas desertarem. O Rei, que 
tinha sempr~ diante. dos olhos o -ser• 
vlço de Oeus, quis aproveitar-se 'de.s• 

lhe pedrati, outros rogavam-lhe pra- 11a ocasião para estabelecer o paia-
gas e diziam multas palavras feias, mente .aos .dízimos a que a lgreJa. 

Coitadinho ·do Santo Padre, temos t~m direito, Para isso, propôs· ao 
que pedir muito por t!le. povo, OC: satisfaz.eJ a ,esre trlbUto. '1G 

Noutra ocas!ão, fomos para a la, piedade, ou pagar uma pesada muita. 
pa do Cabeço. Chegados aí, prosta- em cai;;tlgo ,da·. deserção das tropas. 
r.~O·nos por terra a rezar a oração do, Os dihamarqueses, instigados pelos 
Anjo, Passado algum tempo, a Ja· inlmlgob ()o Santo, preferiram a mul, 
clntà ergue-se e chama por mim. ta aos diz!mos, pruisando imediata, 

...:. Não vês tanta eatr~da, 'tantos mente ·a rebelif!Q cteclaracla, 
caminhos e campos cheios de gente . llluganado por um de seus princi• 
a ehoràr c:om fome, e não tem· naaa 1,Jais oficiais, que· .afirmava. esiar 0 
para comer? , !)OVO próximo a vóltal 110 4ever, 11ão 
, E o Santo Padre numa Igreja dian, quis São Canuto transte1·!r•se para·· a 

te do Imaculado Coraçao de Maria a região em que estava a maior pa!'te 
rezar? E tanta gente a·. rezar com, da.s tropas fiéis. lllm consequêní'ia 
Ele? .Passacios alguns dias· perguntoú- ' · uess:;, infame traição, e!ltando a as, 
a,1,: Posso dizer 'que vi o Santo f'a. ~ti,tll". aos Utv!nos l\listêr\os, Vl!!·Se o · 
dre a ·toda: a génte? santo cercado por seus Súditos· revol• 

- Não. Não vês que isso faz !l~r"t'e tados. Compreendendo · que devia. 
do aegrôdo? Que Por ai logo se des- morrer, pôs-se de Joelhos aos. pés do 
çobrla? altar e exclamou: Senhor, ·eu · Vos 

- E,stâ bem,:então não digo nada". orerêço com' alegria o ·q11e me· resta 
'l'al fôl visão céle.bre da 11eqúe11!qa de. vida. l\1or'ro pela causa ,da VQssa 

,foclntà.... Igreja: dignai-Vos aceitar o 111eu se, 
o l:!a11to Padre que. ela vira, não· criífclo; . fazei que estes povos rebc>.l• 

seria Pio Xll, o Pap~ do t..:oraçâo dé ct!ós se arrnpendam um dia. do seu 
Marta. o Pontífice da pai!l e da ca- crime, afim de que Vós os perd!)eis, 
1·ictade '(. . . comi, eu lhes perdoo de todo o meu 

u, Papa que ela antevira ba mafs cOl'açào a minha morte. Oizendo es-
d.e vinte e sete anos, uão seria ó tas ú1tlmas. palavras, foi ·te.rido· mor• 
atual Vigário de Jesus llri,ito na tet· talmente 'pelas flecha~ que lhe a.ti• 

.i·a, o Pai comum da grancte támllla rav1UU de· todos os lados. 
,c1•1stá, com o cora.\;ão a s~ngrar de Verl!icoU-se esse norrlvel crlm~ na 

t dor, à vista dus norl'ur4'1.i. dllsta guer; · dia' 10 de julho do ano, 1087. 
ra apocallptica e que se ap1·oxin1a,. O glorioso Mart1r foi canoµlzado 
com todo o seu negro co1·tóJo de de: · pelo Sant!Sslmo Padre Pàseoál 1 e 4 
vastaéôe& e ··caJ;,1n11dades, das por· Padroeiro da Dlnà.marca,. ', 
tas dti Uoma e dµ Vati<.:auo? ••• 

OREMUS. PRO PONTIFICE 
• ' 1 ,. . 

- Em carta 'que a IJ·mã Uorotea, 
!\laria · das J.)o!'es, · escrevéu recénte, · 
lllElllte ao s1·. Ulspo de Leiria, em ju-

Eleições da diretoria dq clrculo _ 
operario do lpirànga 

nho. de 1938, d(zia-lbe com respeito Realizaram.se num ambiente de 
it· devo~âo da Jacinta para com o maio•, harmonia e confiança n<>s des• 

, 8anto Pactre: ... _ ti nos, do Circulo, as eleições pará 
"A .Jacnlta ·.lmpresslnna va.:se muito Diretoria do biênio 11J44--194ó, . sendr., 

. COnJ afgUV.18S CO.USas reveJaclas Dó Se• quasl ,. por unanh:nldade ;·reéleita a 
g1°1:1do; e com o seu grancte amor a.o 111·ecedente Otretorla: , · · 

Pedimos às acistas de todos os se-· 
tores que não retardem â prestação de 
contas referentes às fólhinhll$ ,deste 
àno, para boa orden, dos nossos tra
balhos na sede. lniormamos. outros
~im que aquelas que de~!'ljarem ,:alo-

Realizou-se, nq .•domingo, 2 de ja- ~antu Padre e aos pecadores,· dizia Sr, · Mansueto de Gregõrio, coíuo 
neiro, solene. compromisso das jocis• "VI O SANTO PAt>RE" multas vezes: l)res!dénte; Sr. João Garclà dos San• 

IMPRESSOS? 
Oficinas gl'áf icas do, 
LKUIONARlO S. A. 

Rua d6 Seminario. . IUU 

tas de Sãó Caetano. · · , · . , 1 
;.,· . • , - "Cóltaainho do Santo Padre! tos, cmi10 tesoureiro; Hr. Jcisé .Ir. 

O espetaculo edificante da manhãL . Um.· dia,. conta-nos a. Irmã Luc!it · renha multa pena dQs pec11t1ores". ' Arantes, como Secretário. 
, falou bem alto aos t)ossos . coraçpes. · . .fc,mo,s passar. a~ h~ras da 13esta jun- . E Interpretando o sentir de J aoln- Os resultados destas eleições cau• 
mostrando-nos o quando ,pode o zelo, to do l)OÇo,d,e, meus paJs;, . . , .·. ·ta, forini1la, cheia de tervor este- vo,. Aaram a melbor Impressão· nos cora,. 
deu.m Vlgario .e a boa vontade .,de jo-, . · A Jacln~.ª· aen.tou-c5e nas .!ages. do w àraente': ções dos numerosos sÕ<llos do Circulo 
cistas milltantes, compenetradas de .sua. , 1Joço, o li ranclsco tol -comigo pro- "Oxalá que a sua ·recomendação ·: e na larga esfera de amigos 8 acimi• 
sagrada missão de soldados leigos da curat·. mel silvestre na silva dnma ri ,te pedlr~m pelo Santo Padre e peJr,s rat•ores que tem a Diretoria do Cfr-
Ação Catolica: . · 1>ancelra que ai lla via. · Passado pou, ,iacerdotes, seja · ou \tida e po~ta · em culo. · 

À tarde, no. salão de atos, desenvól- !O tempo, li Jacinta chama por mim ()Uática em todos os recantos da ter· 
veu-se interessante pro~r11mà, todo ,;.,. .. · N~o. vis~e o Sarit!) Padre? · 

. cheio de , santo entui;iasmo, do qual - Nao,; .. · . . . . 
destacamos, ·. pelo brilhante desempe, - Não !lei como foi!• eu vi . o San 
nbo quê lhe ,deram as joéistas, a ope- :o _Padre nu.ma oasa multo gr11nde, Clt 
reta: "Os chinelinhos. perdidos na rie• toe.lhos diante de uma mesa com a~ 
v.e", tràduzido e adaptado pelo Vlg~~ · mãos no rosto,)1 chorar; fora d11 ·casa 
rio da Paroquia. · ~stF;1Vf; ~t1Jt~ gente e uns a~lravam· 

., 

:•a''. 
"Nnssa Senhora de· Fatlma, a6en, · . 

;oa1 ,o Santo Padre Pio XII!" ' 
"Cotrserve-o o Senhor em vida e 

sat.de; el')cha-o ~e bençãos na térra 
e r~o o deixe cair ~as mãoe dos seua .. 
inltrtiDOI!"• .. . 

LER E PROPAGAR O 

"LEUIONARI0"1 
a 91:;ve.R oe. 1 ODO'S 
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São Paulo, r6 de Janeiro de 1944 

MAIZEHA 
DURYEA 

\ . 

E V A N -G E LºH o· 

N O S S A M Ã E M I S. T I C A 
SEGUNDO DOMINGO DEPOIS DA EPIFANIA • 

(S. João, 2, 1·11-) 

Naquéle tempo, celebraram-se bodas_ em Oaná da Ga1116la, às quais 
asslstiii a Mãlt de Jesus, que tiimbem f3ra convidado com seus dísolp!JI0s. 
Ora, vindi a hiltar o vinho, a Mãe de Jesua lhe disse: "Não t~m mata -vinho": 
- Jesus lhe respondeu: "Mulher que nos importa Isso· a mim e a tí? N:io 
chegou ainda a minhá hora", No entanto sua Mãe disse aos servos: "Faul 
tudo o qu~ Eíe vos disser". - Estavam ali seis talhas de pedrll, que serviam 
para a pul'lfioação cios jucieus, cac!a uma das quais podia conter_ dua• ou trh 
metretas, D\ase Jesus aoa servos: "Enchei as talhas de água". E elea enche· 
ram atê a boca, Acrescentou então Jesus: "'Tirai agora, e levai ·ao'pre11tc:lente 
da mesa" O que elea fizeram. - l.ogo ciue o presidenté provou a ,oua q1;1é 
:se -oonvertera em vinho, não sabendo donde vinha ele (ma& os s«;rvos que 
haviam tirado a água o sabiam), ohamou o esposo e lhe disse: "Toda gente 
:serve pr\meiro o bom vinho, e quando todos estlio satisfeitos serv• entio ·o 
rnenos generoso; tu, porem, guardaste o melhor para o fim". - Eate foi o 
prlll'leiro milagre .de Jesus, em Caná de Gallléla.,Asstm manifestou a su« glória 
e os diseí_pulos cre.-am nel6, 

COMENTARlô 

' · LJ1ze111 o& Santos Padres que Deus 
Nosso Senhor, na·!:!ua Providência Mi· 
sericordloSa ,emprtiendida no senWlo 
de ~e .. taura_r !J Uêuero Hmnano. decai
do ern Adão, usa de um processo anti.· 
logo ao observado pelo llomem na 
sua queda, A slj,ber: assim ~orno foi 
ca m11lbet - l!Jva - QUem induziu o 
hom!rn .ao pecado que viciou toda ~ 
ráça. humana; assim, é por meio dr-
111\lalllUlher - Wva - quem induziu < 
meni se levantarão.da culpa para tor 
naren à amizade e familia divil1as. 

terna e filial devoção oara com !\~a. ri~ 
Santlsslma. · 

-Mãe de Deus, ela ha de se encon· 
trar onde quér que se gere alg111nn 
causa de divino. ti o que se dá em 
nossar almas con1 a graça santlfican, 
té: somos cte!flcàdos, Por l~so somos 
mhus de Maria. gerados por seu pu-
dss!mo e m!Stico selo. · 

Outra couduHâo é a tnutlitdarle rle 
1uali111er apostolado que desconheça 
este principio baslco e ... elementar. 

JEDERACÃO DAS CONCREGACõES MARIANAS 
RETIROS DO CARNAVAL' 

A pr!!,tica. d<>s santos Exercios Es-
1 piritua.Jii. · segundo o de&eJo · e';icp)léito de 
. Súa. Santié:'acfo ·o Papa.· Pio XÍ,_- na ·sua 
Carta Enclclica •• 11,,t ns--Nostra." do mês 
de Deeembrõ de 1929, estt 11enera&a.-
d11o· em: todo o mundo. · 

· A:!. Regra.s das_ Cong.ega,çóes tncul
ê1UU cJ-a.i·ametite a , pratica . anual dos 
sántos ExerclclOI!. Dest'a• obrlaii9,o, aliás 
tão necessa.ria -para a vida: cnstã. são 
sabedorea todos os Congregados. -

Devido . às circunstancias , anonnals 
qu~ -atravessa.mos. n~o nos ê possive_l 
orga.ntzar gra.ndea turmas/n!LS quais to
mem parte tambêm Ô& ·congregados do 
Interior, como• 00 fez cm !ln0s passad<>s. 

Agora, ·durante ·o cà.nia.viit_. · procure 
cada. Congregação que os 'seus ~embros 
san tlfiquem da oelh_or me.n~!ra ~ Jl0881~ 
vel estes dias de , orgias ,e d~ clegrada
ção que nos legou o antigo paganismo. 
, Prociure,. portant<,, cada. Congregação, 

'organizar retiros locais em súas res-
• petlvas lgrejàs, ou ent~ wit .programa 
de afus de piedade. como .a Missa •dia.
ria com_ Comunhão, o- terço, 'a Vi.a. Sa. 
era, a Hora Santa com . bimçam ,do ~n
tl&imo e .se for passivei_, alguma lnst_ru• 
ção a cargo de algum saoerdote, ou' na 
falta .deste, de a-!gum membro da. Di• 
retoria, designado pelcO Pr,~ldénte, com 
a a.provação do R. ·p_ Diretor. 

De su_a. parte, a. Federação orga.niZa• 
rã, 4 turmas rle Retiros fechá.dos: . 

l.i,. ..'... no Liceu coração de Jesus, pa-
ra 150. Congregados Maiores; · 
- 2.a no Coleglo Arquidloci!sano, para 

soo congrega.das Maló1~; 
3.a. - no Co!eglo São :Bento 1)41,ra 90 

Congregados Menores; · · 
4,a no Colegio Sto. -Agostinho, pll.l'a _ 

too Calldldat~ ou Novices. · 
Os que _desejarem ln.soreveif5e J:l&l• 

guma destas turm1111 poderão adq\llrlt o 
1-espetlvo coupon, a partir do dia 1 de 
Fevereµ-o, na cúa tsnu-d ~- Cla., rua 
24 de Ma.lo 70-80, telefone 4•45{-0 e . na 
sede --~ _ Federação,- à rua. ~11~ sar-
1,ecj,s ll.O 100, •e!efone 2•,6783, oncl1> re• 
ceberão _todas- aa lnforzne.~õ'ea ne~a. 
rias. , 

A Federação espii1'aj,,que aqueles Con
grega.dos que flzere.m li ~u Retiro ultl• 
mamente. no COlegil) - 1:1. Luit ou eni 
~aruerl, se otereÇ9.Jl'l ao _ Pé, ~1,nho 
?4endlc1,1t.e s. .; .. Mim <te que \'lOl,Sain 
sér designados os Cheles • os Dlr~n-
~ da~ 4 turmàs._ - · · 

CONC1':N1'RAÇ~O Ji;~ P04 

Conforme vem sendo multo .avLsado 
no dia so do oorrentl! hav~'râ um11. ~ran
dtl Concentra.çlío Ma.tia.na, em l'óê,, on• 
~e os congregados • terão oportunÍdWl! 
de mais uma ver., pubfü:ameµte. (!e• 
tnonstrarem o seu extraordtna.rlo ~éto. 
~ sua profunda veneração a. Nossa· Se
nhora. a Excelsa Mãe do nosso DMno 
&lvador. 

Os detàlhes dilsta graiidlosa - co1\Cén• 

_ tração -serão oportunsmente divulgados, 
mas da;de Já. · o R. P. Diretor da Fe• 
cieração -externa o seu propo.slto, o seu 
d~jo _de ver -o maior numero passivei 
de Congregados, n~ta nova concentra
ç/ío. 

Que -todoo · se preparem desde Jâ, 

VAJUAS 

A-PARECIDA - Foi solenemente em
possada a nova· D!ret,orla; da Congre• 
gaçã(I Ma.rjana. da ~parecida, que ficou 
assim constltulda: Presidente, Ivo Mon
tagnesl: Secretario, Frànclsco Paulino; 
A.,,-sistentés, José Rodrigues doo Sa.nto.s 
e Dirceu ·ouarte Ferreira. · 

No d~ 8 de · tlezembro a Congregação 
Mariana da Aparecida. realizou recepçâh 
cté 25 CQngregados, estando atualmente 
ll)scrltoo · em &1,1as fileiras 86 Congrega• 
d~-

CATEQUESB - Recebemos atenciosa 
ca.rta pÔrta<lora.· doo voW de Boas Fes
tas da. Congregação Ma.ria.na de Ca.te
-quese, que agradecemos e retrlbuimoo de 
coração. 

P_ir motivo de $8Ude v sr. Joã:o Batis•, 
ca <le castro tra.~mit!u a Presidéncla 

· da Congrega.çã,o local ao sr. Aparecido 
.-tlexandre de Castro, Primeiro ASsis
teute. 

Fa.zemos votos pelo pi'o11to _ restabele-
cimento do Presidente. · 

1\1001-GUASSú - A CongregaçãO 
l\~aria.na de São Luiz de Mogl-Gua.ssú 
no.s participou a ileição e pos.se da D1· 
retor!a que regert cs seus destinos em 
1944, com a oogulnte composição: Pre
sidente, Luiz Chlarelll; Assistentes, Flo
rindo Camarare e Benedito Gomes; 
Mestre de Noviçoo, Dr. Valdomlro GI· 
rardes Jacob; 51lcretar10$, Oscar Faria 
e I"ra.nclsco Martin!; Tesoureiro, Juve• 
nal Rodrigues e José Guima.rães. 

Participou-nos, ainda, a. Congregação 
Ma.ria.na. de São 'Juiz de Mogl-Guauú, 
dois gestoo .:iue registramos destacada
mente e multo aplaudimos: 1 - no dw. 
d? Na.tal aquela Congregação patroc!· 
nou o Natai dllll Crianças Pobres e dis
tribuiu roupas, brinquedos e doces a 700 
crianças; 2 - no dia de Reis dlstrlbulu 
aproxlmadame)'lte a 100 mulheres po
bres. em sua mator!a vluva.s, roupas e 
generos de primeira. necessidade. 

PRESlDl!.N'l'E BERNARDES 
Ij:ecebemos da Congregação Mariana de 
Presidente Bemm-des atenciosa. carta, 
hipotecando sollda1·iedadt: e aplaudindo 
as iniciat!va.5 cl~ta Federação no tocan
te à. formação dos Congregados. 

l PALAVRA DO PAPA 
Pe.· Arlindo Vieira, S. J. 

.Ressoou por todo o mundo, como um 
, eco da .eternidade. a palavra serena 
e paternal de Sua Santidade o Papa 
Pio XII; Nessa plangente alocução de 
Niital ahide ·-o Pontifice às causas do 
tremendo conflito· que se vai trans• 
formando em uma guerra ql.lasi apo
caliptica. Na base de todo esse des
equili!Mo social que atirou as nações 
umas contra outras está o materialis
no rasteiro sob todas as suas formas: 
. seculari:i:ação da vida, exalta~ão do 
progresso miiterial, apoteose da ma• 
q1.1ina, da civilização pagã, da ciencia 
sem Peus. Os ~onstrutores da cida· 
cje terrena e$queceram-se de que o 
homem não vive só de pão, de que 
no rnaii; recondito da criatura huma· 
na hil desejos irreprimiveis de uma 
folicld11de que o bem-estar temporal 
não , pode preencher. 

••• 

roicos salvadores da K~panha ca!oli
ca e conculcavam o sangue generoso 
d~ milhart's de martir<'s a un, ~~"º, -
dote que lamentava, justamente irri
tado, tais insolencias, lembra-me 
ter-lhe eu respondido: "Deixe-os fa
lar. . . · Os lutuosos aco_ntecimentos_ da 
EspanhR são apenas o' preludio de um 
drama sanguinolento em que todas as 
nações da Europa serão chamadas a 
desempenhar o seu papel." Não 
me arrogo o dom de profecia, pois a 
coisa era de si quase evidente. 
Deus 'tem direitos que o homem não 
pode menosprezar impunemente. Se 
ele é grandioso nas manifestações de 
suas miserícordias, não o é menos nas 
reivindicações de sua justiça. Esse 
bom Pai armou-se do açoite e as pri
meiras vitimas de sua _justiça foram 
os de casa, as nações catolicas, não por 
mais culpadas, mrus por mais queri-

s 

OURO CAU'l'ELAS 00 MONTE. DE S01.;0RRO 
- JOlAS USADAS E 8RlLHAN'l'F.S -
Compl'o papndo os melhores preços. 

Rua Alvares Penteado, zoa, 
3.• andm - TeL 3.17.m -DEL MONACO 

NOTICIAS DA B1LCICA 
JORNAi, CLANDESTINO BELGA 

APROVA O GOVERNO EM 
EXILIO 

O jornal clandestino "La Libre Bel
gique" faz-o seguinte comentarfo sobre 
as atividades do Gverno Belga em 
Londres: 

"É um consolo - e temos. bem pou
cos nesta epoca - saber que em Lon
dres, o nosso governo, que ali se re• 
fugiou do inimigo, já está fazendo pla
nos detalhados para depois da guerra. 
Está bem infonnado sobre o que se 
está passando na Belgica. Pelas trans
missões radiofonicas vê-se facfünen
te que os incidentes que aqui se pas
sam e os artigos que aparecem nos 
jqrnais controlados pelos boches e nos 
nossos propríos jornais são logo co
nhecidos por _ nosso governo". 

"La Libre Belgiq1.1e" aprova caloro
samente as medidas adotadas pelo 
Governo Belga para a punição dos 
criminosos de guerra. 

REFENS NOS TRENS MILITARES 

Ern replesalia por incidentes anti
germanicos em Ostend, 150 proprietà• 
rios de cafés receberam ordens de se 
apresentarem . como sentinelas fora de 
repartições publicas, protegendo.as 
contra ·as agressões de .sabotadores. 

Numa tentativa de evitar os descarri
lamentos de trens, os alemães ordena ... 
ram que sete tefens belgas viajassem 
em todos os trens militares. Os refens 
tem de viajar de sua cidade para a 
fronteira cada dois ou três dias. 

NÃO HA BASTANTE TRAIDORES 
PAR/\ TODOS 

É cre-nça generalizada na Belgice 
oc;ipada que os traidores serão mortos 
pela população logo que os exercitos 
aliados entrarem no país. 

"Patriotas escolham o rexista ago
ra, porque não haverá bastante para 
todos". 

OS QUE SE EVADEM DO TRABA• 
LHO FORÇADO F'ORMAJU PANDOS 

DE GUERRJLIIEmos 

A resistem::ia ao trabalho fo1·çado e 
à deportação continua especialmente 
nas provincias meridionais de Liêge 
e Namur, onde os operarias ainda en· 
contram esconderijo, por mais inse
guro que seja, nos morros cobertos de 
arvores existentes nesta parte do país. 
Formaram-se bandos de gl.!erdlhei· 
·os nomades. 

e amarraram dois policiais que esta
vam de serviço, · e incendiatam o 
predio.. A outra agressão foi menos 
bem sucedida. 

LIVRARIAS BOICOTAM AS PUBLI~ 
CAÇõES DA NOVA Olt'DEM 

Lc Pays Réel, orgão dos rexistas da 
Belgica aousa as livrarias. da Belgica 
e bibliotecas publicas de éStal,"én'l boi
cotando sis"tematicamétite todos os tra
balhos apresentadõs pór · 11scritores que 
apoiam a Nova O_rdem. · 

O jornal · quisllng acrescenta: "í: 
verdade ~ e isto de fato·_ é déirílis! 
Estamos certos <JUe editores guardâm, 
toneladas de papel, · prontas e bem es
condidas para algum trabalho inespé
rado - isto é, para imprimir trabalhos 
para os anglofilos fan:atlcos, que dese.: 
jam escrever sobre os dias ttiunfantes, 
que segUirão a chegada dos libertado
res. Quanto tempo durará está co
media? Quando consegUÍl'emos tim 
pouco de ordem· numa organiz~ão 
(União de Livros), que supõe-se per
tencer a ?-leva Ordem? 

REITOR DE UM COLEGIO JESúi'l'r.. 
MORRE NUM CAMPO DE 

CONCENTRAÇAO 

O Reverendo Padre Magm!e, do C!'.i 
legio Jesuita etn Charleroi, a&ba di.. 
morrer num campo d<[! cóncentraçâó de 
Dachau. -
. Pad1·e Magnée foi detido .pelos àlé·· 

mães em julho de 1941, sob denuncia 
dos pais de_ um jovem rexista que ha
via sido castigado por ter levado ao 
coJegio cartazes anti-britanicos. 

Antes de ser enviado para · Dachau, 
Padre Magnée, havia sido · preso 
primei,ro _ em Charleroi ·e em seguida 
em St. Gillea Bruxelas. O Reverendo 
Padre morreu em consequencia de 
privações é maus tratos recebidos . 

DETIDOS TRtS ESTUDANTES Dfl. 
UNIVERSIDADE DE LOVVAIN 

Na Universidade de Louvain os ale• 
mães entraram de repente na sála em 
que o p1·ofessor Van dei- Essen estava 
dando aufa, examinararri todos os estu
dantes presentes e detiveram três de' .. 
les. 

Este incidente oconeu antes da re
cente detenção de Monsenhor · Van 
Waeyenbergh, Rector M:agnlficus dii 
U nivers"idade de Louvain. · 

O GOVERNO BELGA PUNJltA 05 
AN11-SEMITICOS 

A mesma verdade gostam os San 
tos ladres de enunciar de outra ma 
neirt: Uô mesmo modo que por Ms 
ria iecebe.mos a Je:ms Cristo, assim {, 
por füa que seremos entregues a Ji, 
eus t:risto. 

, , . 

Fala o Papa de decadencia interna, 
de amorieclmento do -senso moral que 
impzle o mundo a um repudio total · 
de todos os sentimentos de humani
lade. Verificou-se uma humilhante . 
ijtlotnatia. no mundo_ desci·istianizado. 
O f>togre.sso espiritual e moral está 
~m razã,o inversa do progresso d.a tec• 
nica e da~ conquistas maravilhosas da 

. das. Depois da Espanha catolica, 
a Austria, a Polonia, a França. Todas 
as mais passarão ou já estão passando 
pelo tribunal de Deus. Seria deses
peradora a situação do mundo, se tal 
não , sucedesse. Deus castiga os que 
ama, e foi ele mesmo quem nos 
assegurou que sem efusão de sangue 
não ha remissão possivel. Os horrores 
da hora atual prenunciam dias me
lhores para o mundo. Após tão doloro
sas experiencias reconhecerão tal
vez ·os homens que não ha salvação 
em nenhum outro senão em Jesus 
Cristo, Rei imortal dos seculos. É a 
grande verdade que nos lembra 
Pio XII em sua luminosa alocução de 

Em Kortrijk, três homens desco
nhecidos atiraram num empregado do 
Escrltorio de Viveres que entrevista
va os homens para deportação para ll 

Alemanha, O empregado consegüiu 
esciipar ileso. 

O Govêrno Belga em Londres- avi
sou a 20 de setembro que todas 
,s pessoas que ajudarem os alemãé!i a 
rea!iz1n medid'.15 anti-sem.lticas · serão 
serlall)ente castigadas depois da· guerra,, FEDERACÃO MARIANA FEMININA 

ciettcia. 
Parece que Deus, nos altos secre

tos de sua sabedoria, houve por bern 
confundir o orgulho _do hómeni que 
hoje, tnais -_ que nunca, se . deixou 

seduzir pelo Qrado sataniéo: e1·itis secut 
dii - _ sereis como deuses. Ai está, 
·"reduzido a ruihas, o edifício das cren-

OI -ainda:-Como foi Maria que em 
seu selo- Qur,~simo formou a _Jesu~ 
Crt&o, mediador entre Oeus e os tio 
mellS, redeutor destes, e repa'rado1 
dos direitos -lesatlos daquele, -assim 
é Mi.ria quem formará em nós a J esu~ 
Criw, ou nos conformará com -Jesw-. 
Crlto - condição indlSl)ensavel d.
nosa salvação. 

* 
'odos estes modos expl'imem 1. 

\nima verdade: i::lô Sll vai a Crlst< 
;feia r.>or melo de Maria Santlsslma 
Esta ver4acte tem s,rn tu11da111<>lltú 
es'lturistlco no pnisente l~vangelh:i. 

,uem lê atimt-arneut~ este trecn, 
dt:l. João, não pode não tirar as s,, 
gµ tes couclusões: 
· J!'o' Mana lJLHllll deleL'mitwu , 
J~s· (.)riSlo a operar seus vrodlll,lu;'. 
"Ul\iet, ?.\Ilda uào chegou a uliritH• 
}!;a"; l:l "este 11111ag1 e deu inrc10 ao, 
dllfils prodlgtus de Jesu,; Cristo". 

:. . l!;ste milagre uvera<Jo pui tnter 
cisão' de Ma.rfa · ~anl\sslma, d-eter 
mou a !é nos d1sc\\J\llos <1e Jesu~ 
c:sto: "!!; crerau1 nele os seus d!s 
cu los", 

J1·a os dlsclpulos são· a' Igreja: 
"u~, que l1~arue>! sl:lra 118adó; tudo 
<Jl- (lesligardeii. será ctesliga,10 · ; , 
,;stamus ~dlllutUJu.i su_lm, u tundil 
DlltO duis A\IÓSIOlos e vr,,1.,1as ·-. 
/ns11rna, pois, de maueira clara ::\~~ 

Jj.o no seu trnugelbu <> µapel ca p1 
t que ten1 Marta ~anth,stma na nus-
E viái, es11lri,tu\l. É a lgrr,Ja quem 
is ge1·11 parú victa da gl'aça, como 
~ela adl:lsào à Catedrn dl;l 1'1;Jdro que 
~ebt:mo1 es_si. i.;rnc;a e a cons.,rv~ · 
J>tl. - !\·las. da 111e>1u1a n1a11Hira qu• 
da adesâ'o a Pedro uao 1111p.,de " 
,ão dJl'tlle de _,.,~us Cristo em uo~ 
is aunas, anttis. são duas a,,:ties cCJn 
1111ltantes: a~sim tam~um a gera~ilo 
cm que a tgreju uos ir1wsr<1rn1a ~m 
Hlm, da luz não impede a geração 
tttl que a Virgem Sautissfina cansa em 
,Is tdêntlco eleito. ua-,;e mesmo Jllij 

l'f.1!1'a semelhante a que se dá entre 
jsus Cristo e seu Vigário: a ação 
ó· Nossa ~tinbQra é conco1111tailte a 
(ào de Igreja: são duas Virgens E< 

oai; partenogeneses. cujo fruto é CJ 

óm sobrenatural d<> Cristo M istico: 
Josso ~enhor Jesus Cristo, cabe~a 
Ilido aos ·seus fiéis, seus llltllllbros. 

* \ 
Ei.i porque a Santa Igreja jamais s~ 

cnsou de recomendar aos seus filhos, 

I; 
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BOLSA i>. JOS~ GASPftJt 

· Co1\tlliua. · à.tlvà.lhentt·, · eut1·~ -a.s- Filhn,s -
,:te Maria. a campanha em fi,wor da 
".Bolsa O. Jv.sé Or,spar", a. quaj se du• 
füa à. rorinaçê.o perrnane1.:e de um 

-Sacerdote, ,1ma veü que ·são os Juros 
da. ''Bolsa.'' que ctevt-rão custeàr ós es• 
tuàos de um ~mln~rL\;ta, desprovido de 
riicuxeos ma.terlaiS, 

A Federação já comeguiú ~unir -um 
sa1,1ta1 de .;r$ 23,108,40 e· espe_ra com· 
plemr •is ~o.ooo. antea do Inlelo do a.no 
tetivó no sem111ar10, cazendo com que 
a "Bolsa D. José Gawar'' :;e torne pto· 
iutlva a.inda esw 1mo. 

Por meio da "Bolsa D. José Gas
oa.r" a. Federnção quer tr~duzir em 
ibras 11. resolução tolilada llt .congte.s· 
so Eucarl.st!N. cte lncremenw,r às ·vo.~ 
oaçõe~ saceru1,tals; Que1 prestar mal~ 
uma homellll-Ken, à -memoria de seu 
Amacto Arcebi.;PO que tinha carinhos dt-
preaiteção pela Ubta das Vocaçõeil Sa• 
ceí·dotais: deseja demon11trar que as f'I• 
lhas de Ma.ria oorra.nd() tuelras em tor• 
no da. Federação, rea_ilzam "o l_dêà.l da• 
que1a união ctiStã que to! o á.µanagió 
dos primeiros rtels e que os Santo:
Eva.,,1gell10~ ~xp,ea5aram · numa só fra.• 
se. forte e lnClSIVa: Um sô coração t 
uma só alnta" Ue tato, no mon'lent, 
pt·eoontc, u_nidas na prece pelas VOca, 
çôe:s Saéerduta.!.S, uQ!~ e;it,ão tainbeni 
ru, Filhas de Maria 110s esforços péla 
formação do càµh•ll pa.ra a .. Bolsa' 
Orai,Jes ou i;ie4uenó!i. todt: ps dona.ti· 
vo$ são acolhido.,' com a mesma ale· 
gria. po~ todos eles vem· concorrenao 
pa.ra. q,,e a ~'ederação tl.JcancEe àguelei 
tres ob.ieth'OI> acima er/,mciados. 

cHA EM BE!'JU'_ICJ'J OA "BOLSA 
• o. JOSt üAl'PAR" 

No proximu dia 6' de l"evereh·o. à 
rn; da Liberda.dt< '89ll. rtsldencla da l"I• 
ma de Ma.ru,., ·Ana Ca.udlda l''. R9Cl1a', 

- 2.a Secreta.rui. da FeCleraçâv. wrá ote• 
!'ectdo um cbá. · ll!l'I oene!lcio da "Bolsa 
i> Jooê Oaisµar". Com es.se movimento 
·a Diretoria da Federa.cão etpera éncer• 
rar · a campa.111 ... ~a .. Bolsa". entre· 
gando 30.000 cruzetl-OS à Obra das Vo· 
~ações Sacerctotats. 

FESTA OE SANTÀ INt;Z 

Rca.l\zar-.se-á no 118.-. 29, no . audito
rio da EsMla .. Caetano de Campos". 
à8 2U.3ll ns. um_ festival l1tero•mlll5l· 
ca,,, camemornudo a · testa do Santa 
Inez cE>lebra1a w:a Igreja a 21 de Ja· 
netro. 
- O programa const$.ra de uma pa1·te 
inus1ca'1. a cargo do· coro. AZUi depo!B. 
do qw;.I uma f."ill1a de Maria falárâ 
;obre Santa (nez. _Encerrará o progra, 
ma · um quadro vivo conilado à I'IB 
União de $a,,1a cecl!la. 

REUNtAO l\1ENSAI, 

Como habltua.lmen(.c). haverá: hoje. às 
10 hOra.s. lla Curta, a ,·euntãp me11SÍII 
da Federação, sob a, pre.sldencla do 
Rermo. Pe. Dr. Ec! uardo Roberto, 58u 
Direto!. 

C AR B O G EN I O TER A P iA 
Na~ ,toen-::11~ ; rforrn 1s pcritllr1N1~: troru!,11 111,g1•1tl' obl1f urà,,1,. ruolé,!18 
de Haynau<I 'efo (Caimhras, f'Xfr,.midadP~ l'rrns. gnn1,Çr1•1111; ,·111 ltillllO, 

formig-11m,mtos. riM~!I n11~ pornn~) - lira MAI/IO l>l';<l.NI e l'UUl,JU 
DJA8 - lfos ntnrrnni. 131 - 'J. Íln<l .. ~ •- Salàs lll> 1l6 

das 16,30 às 1,8,30 - 1.<'one 't · ·i 5004 , 

'· 

ADORAÇAO AO ijANTISSJMO 
S~CRAl.\ll:NTO 

~:o db 22 qe .J!l.lJ€@, J,o .l!IJ.)?:J,d~- (lo .,ç~s em que h~via ~~e posto, sua con~ 
Natal.- · 

Foram realizadas duas incursões si
multaneàs nós esçritorios de trabalhe, 
tm Gand. Numa delas. seis homenF 
armados e de mascaras -sobrepujaram · 

~é~. deverão- a.s Fil!u1-3.,J~'.Ml!>f!a ;Pr~:~:::.~':nça e s~us tdeaif; . . ·, ,. - ' 

:~ ::r::n~º~:1:ef'.~;:J::J!~~ /Ju~º'!:\ºt;:feª c!n~%l: ~~:,:::-, os· --··tu·'n··d"am'e' n·t'o· s 'da verdade"1ra edu·caça""o 
santa lflgenjà;_ D~.-~J:~~-J~ h~fll,ll;, ~~~.,:. jâ nã~:,.tlm n~nhuma _ esperança. Lem- ._'. _· ·.· _-_ , _ . • 
verá solene llora Sànl.i. · ·- · ·;· ,\{ra ll)l'l 11egluda uma verdade il:'lco_n- . 

. _ __ , _ __ . , . ·testavel- -de. que não querem conven--
PIA UNJAO QAS E,~\Lfi1'S.PiC~~«iJ'. 

0
; ,cer•se' os ar~uitetos da cidade s,em 

DA PA~QQtilA DO. SENHC:>R BOM _, Peus que hoie salta pelos ares, viti-
JESUS 09 .nl\AZ ::\ .. - ~ 1:1ª déssa mesma civilização materia-

- , _ · ·_: · \1Sta -que_ a engendrou: "O caminho 
Real~u ~pSa Pia_ Onlâo'. · no domln•· _ s~guido -pela huma1.idade na atual 

go passado, 0 Dia. da Fllhà de Maria idá · · ·confusão de idéias foi um caminho 
Pa.l'óqulâ, teun!ndo grande numero· de· · · sein Deus e atê contra Deus, sem Cris
l"Uhll.s dé ~fana a~lva.s e por élevoção. to e contra "Cristo". · A apostasia das 
11,lem __ das apresentadae e asplrttnoos. A_ náçõ~s é O grande. crime que está ex-
réumao, r?1 nn.sldit:la pelo "!EU Revmo. piandd a humanidade. Os direitos ina-
Olret&r Conego • esulno. !;lantll\. Altll'I d!! lienàvéis de , Jesus Cristo sobre 0 
a. Rsvma.,. set1o9.ram•se à n1es, 8 Estado. foram pesinhados pelos diri-
ftev_mll,. lrma Db·etorn da. Plll. Unllíó. 11 gentes dos!"povos. Já não é de hoje 
Pi·csldente da Federação e á presldénte que 8 Igreja vem 5 d b t'd 
da Pia União. . en o com a I a 

_ _ _ mais ou menos em toda a parte. Sua 
A leltur~ do ~latorlo do ê.l'lô de 1943, 1lção civilizadora é contraru,.da por lo-

<'evelou a piedade ~ a atlvlclad.e da& dos os mêi,ps, Após a primeira grSnde 
~ocjà.daa. _ . _, . guérra, os idealizadores da paz, que 

Mantem a Pia Uníijo a. Escola de Cor~ se_ esbo~oou como um castelo· de car-
ie ~ Costura ·•santa Luiz;a de Ma.-rll- tàs, nem ~cquer se digna,ram de óuvir 
lac . dll1Slda. por duas Filhas .de M~ a voz do Vigario de Jesus Cristo. 
ria. A ta.xa meru-a.J de o cruze!J:os te· .,,, * * ,i. 

ver~ e~ t>en~tlclo da Cat.xa <19. · Pla Na propria lg,eja houve defecções 
U tll;:iu Esta óscola além da {orniaçã1> lamenta veis. Ouçamos ainda O Papa: 
t)rof1SSlonaJ QUti vtm tlalldo à8 Filha~ · ''Militas cristãos fizeram concessões às 
de Ma.ria.. t€1~ ,tdo melo de atra.lr m9- doutrinas e idéias tantas vezes repro-
ças para as t1Jelr~ ma.ria.tias, vadas pela Igreja". 

Tem ainda a Pie União do Bnz ou- Ha aqui manifesta alusão aos erros 
trus departamento,:: Ullra dos 'I'à.ber- nefastos do comunlsmo e do racismo, 
nacutos tuu::lada em : 938 e Obra do ei-plicitamente condenados por Pio. XI 
13erço, tundada em 194a. e pelo atual Pontífice. A política. de 

Os trabalhOli cle~s três_ departa.men- "mah1 tendue" encontrou adeptos fer-
tos estiveram exl)ôstos r,uma d~ de- vOl'osos. Até em paises que gemem 
pe11deuc1a.s tl& Igreja. ~ndo umil belB sob ,0 guant.e nazista não são pouco~ 
amostra da a_tlVldade da, P'ilba~ de Ma.• os que apoiam cstultamente O nacio-
rta daque1! soctallclo. . _ " nal •socia !ismo e nem hesita~ em CO• 

A- re11nlao tedtl_v&. de don11ugo_ encer- operltr- com os irreconciliavei& inimi-
rou•oo cum uma musa de doces, l!m tor• gos da cruz de Cristo. Quanto ·ao co-
no cta ,QuaL 5ti çougrega.ram todM ~ munísmo nem é bom talar. Não têm 
Flll1as ae Maria d.i pqroquta., num &m• !]umero os que vêem na implantação 
ble11te de ,.,rdlalin;1de e de àlegrla Vél'• do credo vermelho a unic J • d 
dadetramente cristã. ' . - • _ _ a ~o uçao 0 

As Fllh d M .1 d 8 angustioso problema econom1co e an-
~ e t ai ª 0 i·a.z, os nos• seiam pelo triunfo .universal dessa 

sos cump1 men os. tdeolO"gia. 

G\IAGEM 01!: NOSSA SENHORA NO 
PATEO oA ESCOLA NAVAL 

A l"ederação ll1arlaha d~u Integral 
JlP0io à. 1de1a e.a. ofel'ta . de uma l!ntl· 
getn de Nossa senhora' da Conceição_ âÕ~ 
alu'1ôs da Escola Na.vai, como nÓmé· 
11agem da Arqutdtocese de s. Paúfü a 
eliSes bra.voo rapazes qu.:: emprégà1·am 
todos os· seus stofços. para salvai" u 
vitimas do pavoroso de.sutté de avia.• 
ção, no qua( perdetJ a Vida nfJSS0 sau
doso O. José Ja:;pat O movimento es· 
tá S<!ndO dlrtgldCI pela Liga· das senho
ra., Catol!cas. por deslguaí;ão do· mi.mo 

$ t(t "' 

Ailás, esses dois declarados tmm1-
gos de Jesus Cristo são fruto do libe
ralismo antl•cristão, da usurpação ou 
desrespeito dos direitos de Deus. Em 
1878 .já escrevia esse grande cri~tão. 
o conde De Mun: "A nâção t·epresen
tada ·- por seus m:111datarios rompeu 
com todo o -seu passado, , deteve-se 
bru.talmente·,no _caminho de ·sua .voca

ção ·e, em vez de se humilhar e de re
éonlieaer suas- faltas, e n t r a n d o 
mbitamente em revolta c o n t r 11 
De1.15. num acesso de orgulho elaborou 
de uma i:;eriada uma sociedade. A 
qual deo por fundamento a Declara
rnção dos direitos do homem. É ·a so• 
ciedade moderna e este é o veneno 
que a mata. O ediflcio erguido sobre 
esta base fragil ameaça derruir e 
para impedir uma catastrofe, para sal. 

e Revmo. Sr. \Tlgar\o Capitular. A ~e
dera.ção espera, com o au;dllo <IM· P!a:J 
Unlõell., contribuir generosamente pa,1•á 
essa ·oferta. Recebtimos, .li\. donativos das , 
seguintes Pia& Unlõe.5: Ct.ll'a.to da Sé, 
100 érw.eiros; Santa.: 'terez;lnha ·de Hl· 
glCn0l)ôlla, 100 Crúzeiros. -9 var ·a ordem $ocial s6 resta um meio 

que E restabelece-la sobre seus fun
damentos legitimos, opondo à decta. 
ção dos Pireitos do homem a solene 

Pltl)CISE:AO DE S. PAULO 
Promete revestir-se de grande brlltio 

a. p1oc1Ssão que, elll llônra do Padroei
ro de nossa cidade -- São Paulo; Apoa• 
tolt,, realizar-se-á, no dia :ló , do correu, 
te. , 

A~ FIihas de Maria deverão- ccl'tnpa.
recer devldainenoo uniformizada&. 

O 1ocaJ pari,. concentrn.<;ão e tJ hora• 
rto serão • '11.Ulcli:ctos, nq p.:oxlmo do· 
lllll:lla -· ·:---.... 

- proclamação dos direitos de Deus. Es· · 
tes direitos· dé Deus foram post9s de 
parte - em todos _ os conluios poli 
ticos de ontem- ~- de hoie. A horripi· 
lante :tragedia que ·ora convulsiona o 
m1.mdo- é a resposta de Deus. cioso de 
sal:va,ruardar seus direitos intangíveis 
Em 1937. ·quando Jacques · Maritair 
e aeui, comparaa:i bidibriav~ _.. ~-

.,, ( Declaração conjunta do Episcopado escocês). 
~01widado pelo Secretario de Esta

do da Escocia, por inte1medio do Con• 
selho de Educação, a contribuir com 
suas opiniões sobre a "fonna mais 
eííca;,; com que o sistema educacional 
da Escocia possa contribuir para a 
formação da juventude, nos deveres, 
direitos e exercició da cidadania", o 
Episcopado catolico respondeu ein ju
lho proxímo passado por uma _ de
claração conjunta, assinada pelos dois 
ArcebiEpos e quarro Bispos daquela 
região. 

Nesse documento tão importante so
bre os fundamentos da verdadeira edu
cação, os Exmos. e Revmos. Srs. 
Bispos começam lembrando "a neces
sidade de se reconhecer a discrepan
cia existente no sistema atual de edu
cação, entre o ensino e a mera expo
sição do progrnma didatice de um la
do, e a· educação do carater junto 
com a fo1maçâo da personalidade hu
mana, Úe outro. As conseqqencins de 
semelhante desacordo são tão eviden
tes, que é quasi inutil frisa-las. 
Basta mencionar o consideravel in-

' cremento da delínquencia juvenil nos 
ultimos anos, a t·~speito da quiiJ o Se· 
cretario' do _ Estado e~pressou, mais de 
uma vez, sua preocupação pessoal. Es
sa falha no carater, que dá origem à 
delinquencia, é causa, mais tarde, d;, 
irresponsabilidade cívica. 

"Em primeiro lugar, opinamos que a 
cidadania não é materia (na acepção 
corrente da palavra) propria para ser 
tratada como tal no programa de es
tudos secundarias. Por esta razão su• 
gerimos que se estabeleça uma dara 
diferença entre: a) a instrução civica 
como progrnma e b) a cidadania, por
quanto é esta W11a base primordial dos 
princip1os que devem regular o ensi
no de todas as materiiis incluidas. ~os 

· programas didati<.:os. 
"a) - A INSTRUÇÃO CIVlCA, co

mo materia especial nos programas es
colares é, segundo conceituamos, o es~ 
tudo pratico da ciencia do governo. 
dos problemas sociais, e das t,;,nden
cias cívicas correntes. Parece-nr.s 
oportuno frisar este ponto, pois tPfll\l~ 
notado 9ue muitos crêm pode, a ci
dadania, em .ilguns de seu~ a~ec1.os, 
ser aprendida de uma maneira pura
mente _ pratica; po1· exemplo, fazer no• 
lar O$ aspectos principais do amblent. 
social e os devere~ que nele são ine
rentes, de fato ou de direito, ao futuro 
cidadão"; · 

"b) - A VERDADEIRA CIDADA
NIA, compreendida e pr!lticada nunw 
co,nunidade viva, é algo muito mai> 
tmpol·tante que aquilo que se acaba 
de ver. Do ponto de vista catolico, a 
escola é uma i11Stituição cujos com~ 
pónentes (alunos, mestres e pais d, 
familia) · estão estreitamente unido~ 
numa comunidade, pela proprla uni
dade organica de seus prop,,sitos. O 
ideal ela educacão é rlP~envolver. d11-
rante' a_ "-"<>Sci.tneuto eh c:i·ianca, todai 

as suas energias: corporais, mentais • 
espirituais, sem omitir o carater. Nãc 
se deve descuidar de nenhuma delas 
para que a criança não se desencami
nhe e sua educação n~o fique defei
tuosa. Por ·isso a educação é um con
junto harmonico unificado por uma 
"filosofia da vida". · Cremos necessa
rio insistir sobre este ponto, porque· f 
essencial te1•-se um conceito claro di 
"filosofia da vida" que apoia noss~ 
maneira britanica de viver". 

Continuando, os Ex.mos. e Revmos 
Srs. Bispos escoceses sintetizam o~ 
pri11cipios essenciais da concepção 
cristã da vida: dirigir tudo piira o des
tino ultimo do homem, que é a vida 
eterna em união com Deus, e déscre
vem as respectivas funções da lgre• 
ja, da familia e da sociedade civil, nu
ma coml\nidade nacional bem organi• 
zad,i. 

A respeito da parte fundamental da 
instrução religiosa, afirmam q tie deve 
ter nos Pl"ogramas didaticos pelo me
nos impor'tancia igual ao ensino de 
qualquer .outra materia. Dever-se-á 
ti·atar a escola como se fora uma pe• 
quena comunidade humana, na qual 
exist&· plena oportunidade para aten
der aos deveres religiosos, para que da 
obtigação teorica do culto flua a ob
servancí;;i -pratica do mesmo. Outros
sim, cumpre que exista uniãó de in
teresses entre a familia e o lar, de um 
lado, e a éscola do out.l'o". 

Para fomentar esse espirita de união 
em toda escola, os Bispos da l!:scocia 
recomenôun: 

1.o - O estabelecimento de escola~ 
residenciais. Seu fim é pcótiorcionar 
às crianças certa experlell'oia da -vi
da em comonidade, (realizada fora da 
familia), como preparação .p.irii 1,ua 
futura atuação na sociedade. Convi
ria fa,·er todo o possivel para criar es· 
colrus desse tipó (residenciais). pelo 
menos para urn certo tempo da vida 
~s~lar. Na historia de nossa nação, 
e tao notavel o valor dos internatos 
secundarios (Public Schoof~), que so
mos de opinião que se daria um gran. 
de passo na reforma &a educação se 
os beneficias desses colegios se esten
dessem o mais posslvel a toda a co
munidade. Os inf-ematos. com eleito, 
dariam aos alunos a· oportunidade de 
se exercitarem naquelas virtudes que 
aprendem teoricame,.,te nas horas de 
classe. Ao mesmo tempo permitiriam 
ao · professor ter uo,a influencia mal~ 
dire'n e duradoura sobre o aluno. E 

<tiudariam grandemente a vincular e 
,iratica da dlsdplina e o desenvolvi
~1ento da personalidade. 

2.o - Dever-se-ia limitar o numert 
de matriculas nos colel[ios. para qut 
toda a diretoria pudesse conhe<•er seu• 
-,lunos. inr-iencia-los diretamente. • 
tornar o <imbiente ume verdadeira"-:- co-· 
m•midar1., espiritual. Pela mesma ra
zão. serfa com•eniente reduzir o m~ '• 
possível o num"~" -l., insr.ritos em e!. 
d.:. tilvísãa. · 

O Governo Belga· emitiu uma de· 
<:laração condenando a deportação de 
judeus belgas ,pelos alêmães e lem
bl'ando que _ havaa se assóclado ante
dormente às declarações -de PMtsto · 
das ijações Unidas contra os crime: 
perpetrados pelos alemães contra ól 
f udeus da Europa ocupada. 

A declaração afirme que todas as me~ 
didas anti-hebraicrus impostas pela 
Alemanha pa Belgica serão considera
das nulas e inaceitaveis quando o ter• 
ritorio for libertado, 

~ora · Santa das empregadas 
domesticas -· 

• 
l"rorr.ovlda pela Pia. União do in, 

ternato São José, realizar-se-á., boje, 
dia 16, das 17 às 18 horas, na Capela 
das Servas do i::lS. Sacramento, à R11a 
Barão de lguape. uma Hora Santa pa• 
ra as empregadas domésticas. 

Federação dos ·circulos opera
rios do Estàdo de S. 'Paulo 
N'OVO HORAltIO DE OONSUL

TAS NO AMBULATORIO 

Conforme determinac;ão do _ Dr. 
Ma rio Uegni, Diretor Clinico do· De• 
partàmento .:Vledico da. Federação 
dos Çirculos Operarios do Estado 
de , São Pauto, á rua Formosa, 91 o 
novo hora.rio para. as consultas no 
Arnbulatorio será o seguinte: 

Segunda-feira - das 10,30 ~ 
U ,30 bs. e das 13 ás 15 bs. 

Terça-feira - das 13 ál'j 18 hs, 
Quarta-feira. -~ das 13 ás 15 hs. 
Quinta-feira. - dll.B 10,30 ás ll13Q 

hs. e das 14 ás 18 hs. 
Se~ta-feira. - das 10,30 ás li 30 

bs. e das 14 ás 15 bs. , ' · 
Sábado - das 10,30 ás ll,SO hs. 

e a.. 13 · ás 16 hs. 

NOVOS FUZILAMENTOS 
"A coragem desses Padres mart.• 

rizados impressionou grandemente 
até seus carrascos nazistas", escre
ve o correspondente do "Catbolkl 
Message", de l.ondres, ao descrevér 
a. recente ex·eoução do Abâde Peeters 
cura de Comblain, e do Abade Dest'. 
rant, cura de IJevantav, em l.lége 

~sses dois bravos patriotas haviim. 
se prometido en'trentar a. morte cán
tando e cupriram corajosamente . o 
compromisso. O Abade Peeters osten• 
tava as condecorações que ganhara 
na. última guerra e sorria serenamen• 
te, apesar de llaver sldó mantido pre
so durante três meses, sem ter ld$ia 
da sortP que o aguardava. Quando 
atra;essou o páteo da prisão. em di
reção ar muro de fuzilamento canta
va com voz magnifica- o que comoveu·· 
profundamente todos os pl'ese11teJ. 
o Abade Ueslr,rnt enrrentou a mor
te com a n1esma coragem, cantando 
() u r.l'tl L>e:um ,,_ ~ ';' -

O correspondente do "Catholtc , 
Message" taforma ainda qúe o._ Aba
de Peeter• havia sido preso em de• 
Z<i'mbro de 1942 e· Q A h•u:l" .UP~ll·anç, 
'!lll-~i~ g,~_194; ... 

j 
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TELEGRAMAS DO .RIO 
\ ·N· O T I C I A S M I L I T .A li E S Repartições federais que 

serão criadas -em Bauru' 
{ LICENCIADO DO SERVICO ATIVO 

RIO, (Asapre:,s) - O Ministro da 
tiuerra baixou un, aviso, licencla.ndo do 
serviço ativo_ os cabos reservistas e cons
critos, que; embom não sejam · casados, 
sejam ·arr!mos de familia. 

/<\VISO SOBRE_ PRAÇAS BAIXAD_AS 
A HOSPITAL 

~IO, (ru;a,pr1;:,s) - Q Ministro' da 
Guerra, ge:1era,I Gaspar ·outra, assinou 
Q ~eguinte e importante al(lso: 

· '' 1.º - As praçai, que passarem 3 me-
1,es• baixadas ao Hospital 011 a enfer
mar!a,. para tratamento de, saude, deve
rão S!lf !mediatamente e definitivamente 
licenciadas do · serviço ativo e entregu~s 
às respetivas fam!l!as ou·· responsavels 
ou,_ na falta destes, encaminhados a es
tabelecimentos hospitalares civis, · de 
p_referencia oficia.is. 

2.0 -- Nesta ultima hipotese cabe a 
autoridade 'sanitaría, so)l cuja jurisdi
ção .~ acha a . praça Joente, entrar em 
entendimento direto com os estabele
cimentos Jivl.õ para a efetivação da. 
transferencla.. 

3.º _ - Exceptua.m-.se do disposto no 
item Lo as praças cujos motivos de bal
:xa. · estejam cnqm.drados nas alineas a, 
b, e do, artigo' 59_ d oCod!go de Venci
mentos e vantage~ dos Militares do 
Exercito, .iu que Já· tenham dll'elto à 
reforipa., as quais aplicar-se-á o que . 
presc.reve o páragi-afo 1.º do mesmo ar-
tigo ou_ a Lei de Inatividade. · 

INCORP.ORADO A_ FORÇA NAVAL 
. . DO NOROESTE 

RIO, (Asapre:,s) - O almirante Aris~ 
tides GuUhen · comunicou ao · almirante 
Atnerlco ~ieirá. de Melo, chefe do Esta.
do Maior <ia. i\rm<!,d ~. que · resolveu 
mandar · 1ncorpo1·ar à Forva Nave-1 do 
Nordeste, .sedia.da · em Recife, o caç_a· 
i;ubinaiíno · CS 5, "Guajará''. 

MISSAO DE_ INSTRUÇÃO DO EXER
. CI.TO PARAGUAIO 

RIO, (AsapressJ · - o_ 'l\UriLstro da 
Guerra, General Eurico Gaspa.r Outra. 
nomeou três oficia.is para _ integrar a 
Missão d.e Instrução do Exercito do Pa• 
ragual. São eles: Májor, Garcia Sousa, 
ex-ajudante de ordens do·- Pre:iidente da 
Republlca: Cap. Anisio da Silva. Rocl:J,a, 
que serve atualmente_ na. Secretarlá. do 
Ministerio da Guerra e o primeiro te
nente Carlos Albertó de· Abreu Rocha, 
atua.! ajudante de ordens do general 
Pinto Guedes. 

ALTERADO. ~A~~'X?-s?f! OFICIAIS 

RIO, (Asll.press) : '-- Alterando o ·efe
tivo do quadro de· Of!ç!Jl.is avia.dores do 
corpo de o!iciall, da .. ·aeronautka, o Fre· 
sidente da · Republica assinou o seguin-
te decreto: · 

Art; 1.0 - O 'qtiadró de oficia.Is a.via.
dores -do Coz:po de 'oficiais da. a.erona.u
t!ca., criado pelo decreto-lei, 3.846, de :111 
de -Novemôfo de 19_'1 _passará. a, ter o 
seguinte efetivo: major briga.de.ir~ do 
a.r 1; Br!g<!,deirt. do ar s;· Coronel avia• 
dor 20;' Tenente . coronel ' avfador 40; 
Major aviadorso; Capitão aviador .·209; 
1.0 tenente ·av!Âdor 200; 2.0 Tenente· a
viador, varia.vel. 

Art. 2.º· - · A promoção, para, E!rlga
deiro. do ar concorr~r.âo o~ .coro~eil! J!Ue 
possuirem curso da Escàlà do EGtado 
Maior do exercito, .u . µa corre,sponden~e 
- stiperlor·Escola de ctuerra Naval · 

Par; - Unico - Alem 'dos 'o!iclals nas 
condições acima mencionadas, ··concorre
rão tambem os coronéis avia.dores ·que 
tiverem c11r:so de engenMrla aefonau
tica. ou curso . de comando_· em: Escola. de 
Guen:i. Naval. . _ ... - _ · · . . - · 

Art. 3, 0 .:..: o presente" decreto-lei en- · 
·trarã. em vigor nà data de sua. pµbllca
ção revogacl.M as disposiçoos ··em · con
trario. 

RIO. (ASAfHESS) - O g·overno 
vai' criar em_ Baurtí, considerando a 
importancia dessa cidada paullsta, 
uma Diretoria Regional dos Correios, 
assim como um Distrito Rodovia.rio. 

Aumento de -vencimentos 
da Marinha do pessoal 

RIO, (ASAPRESS) - A Conítssi\.O 
de Maril)ha Mercante acaba de con· 
,cluir os estudos em· torn0 do aumen
to de vencimentos do pessoal de mar 

.-.e terra das empresas de navegação, 
inclusive 'o ·Loide Brasileiro. li:sse 
au1nento será .na -base de 20 por cen. 
to. 

O Interventor no Pará 
RIO; (ASAPRESS) - Chegou a. es

ta capÜal, viajando por via aerea, o· 
coronel.'" Magalhães Barata, In terven
tor Federá) no Estado do Pará. 

Recurso· de 
rios de 

revoluciona .. 
1935· 

:11 .. O T A S E C O N O M I e: A S 
, ' . . . : 

RIO, (ASAPRESS) - Agildo . Ba
l'ata Ribeiro, Vicente Augusto de Oli· 
velra, Eneu Gonçalves de Paula, Val
demar Saldanl)a de Araujo, Hug0 Ma. 
rin'o Flores, Diego Soares Cardoso, 
J,"rancisco Isidoro Hocha> e Cesar Bit
tencourt Bezerra, todos condenados 
em virtude da: rebelião comunista do 
1935, __ e que tiveram ha pouco _ lnde· 
ferido pe-dldo · de revisão ·de seus pro
cessos, pelo Suprémó Tribunal Mili
tar. voltam_ a_gora, por. 1ntermedio de 
seus· ·advoga.dos, pleiteando que não 
sejam computados os votos emitidos 
no mesmo pedido de revisão, por três 
ll1inistr0s daquela. alta Corte de Jus· 
tiça- J!Jspeclal, por serem _os mesmos 
julgados ·_-suspeitos _ pela Defes·a, uma 
vez que. os três magistrados, na epo
ca. da, .revOlução, combateram, sendo 
pois diretamente interessados na 
causa. J'ARA MINOR_AR _AS DJ,FICULDADES 

DA LAVOURA DE "CAFl\: EM S. 
PAULO -E PARANA 

ato, (Mapress) - Autorizando me
Ilidas .. para. atender às dificuldades da 
lavoura. cafeeira. de São Paulo e Para
ná. o ·Presidente· da Republica. assinou o 
seguinte decreto-lei: _ . 

"Considerando que as :dificuldades , da 
tavou·ra cafeeira dos Estados de São 
Paulo e Paraná.. relativa .às -possibilida
des de fina.nciaménto foram -agravadas. 
ainda uma vez, com a seca e a · geada 
verificadas no corrente a.no: 

Art. 1.o - Fica ampliado· até 31 de 
Oútubrode · 1945, compreendldà a safra 
1945-46. o periodo em que o. Banco qo 
Br~ll está-autorizado a realizar o .f!nan

·c\ámeiito elas lavouras de .cl!,fé nos Es
tados de São Paulo e Paraná., a. que se 
referem os decretos-leis n.o 3.049, 3.934 
e 5.147; de 13 de· Feverelio, 12 de De
zembro de 1941 e 30 de Oezemllro de 
1942, respectiva.mente. · 
· Art ... 2,º - -As· disix,slções do presente 
decreto-lei _não , preju_dica.m .a ex~nção 
de garantias previstas .nv artigo 7. p&-· 
ragrató· 1.º, ~ri!nelra parte da lei n.0 492 
de 30 de :Agosto de 1937, 

Art, s.0 '-'." At)l!ca.ni-se tambeip às la
vouras .de' café'·-·do~ -Estádos, de ·s. ·Paulo 
e. Paraná, cUj.a. pr,odt1tlv!~e ooruia si
do reduzida em consequenc~ da seca e 
dá geadl1. .. wriflca.das ·no,.,corrente .ano. 
as dlspCJSiçõés _ dos · artigos . anteriores e 
dos decrétos-lels:' nos mésm~ téferi('los. 

-'Art. 4;~ ..: As ·condições para. o fil'lf.n• 
ciamento:, serão· aj~faclas entre o Ba.n.• 
co do •Brasil , s. A. e o -· Departamento 
Naciónai cio.- Café. e aprovadas, . previa: 

Naturáli.ação. 
R1C.Í; ·1Asai:,ress\ - Por, decreto_ de 

ontem -;,; Chete do. Governo concede_\l 
o ·titulo de.' cidadão br1sl_leÍro a Pí!UJ 
E'ri;;hauer, . es_critor - au_strlaco .autor 
da biografia do !:'residente da 1-tepu· 
blica, Intitulada ")?residente Vargas•·_ 

Incendio no Museu Nacional 
da /Quinta . da - Boa Vista 

-RIO. (ASAl'IUQSS) - CllfCa das i;; 
horas do dia 11, a caixa de aviso _d~ 
lncendios, Instalada dé tr·onte ·ao ·Mu
seu Niclona.l _ da, Qu!r.t.a da l:loa _ Vista, 
tleil a.lai-me da <ixis_tencla de togo. · 

· Co.ln e~tf> alar.me o --oficial de · dia do 
quartel central· de ·1 o~be!ros, na pra· 
eª dÍI: Republica, e,1ttQu ero comuni
ca1,ã<> com a estação:: do Cais do. Porto, 
determinando a 8aida de uma turma 
p:,ira o, referido local, turma essa CO• 

mandada ·pelo sarg,.nto. ·Machado;--
ü so'cvrro .t.'ntrou · ttut!dtat<1m~n_tt! ~nt 

ação procur,;,u<.lo d_el>elar - ail -;chamas 
q\1e ~ trroÚ11.Jlar~1 na· vart~ tuterua_ do 
Museu; .Não.- ,se podelido ven,:;er ª" 
cha,n.ais qu., a.meayavatu_ d·evvrar tu
do_ poraru pedidas ma_ls ·duas turmas 
ao' QÚartel Ceriti-at · _ As. turmas, 'jà 
agora :sob o - _cvma.n_do do· ten~n te
coron~l · V ietrã," trat,alha_r~ m JJH!~b~an-
temente dur:i,n_te toda a noite, no afá 
de· dominar a sltua.~ão, 'o que· sõ foi 
conseguido, ás ·1,rimelras horas da 
manhã' t..lu üla. ·~eguinte. 

Os 1 prei:uizos causados pelo 
incendio do Museu 

·- ' 
-Nacional 

RIO,. (A\;pÍ-~s~). - Â diretor/a Oo 
:Museu .Nacional· declarou ·,. reporta· 
gefn',que '.vai:· riómear uma· cóm1ssao 
para a valla.r os prtajUllOOS , , c:,.us>1Cl(!S 
pelo inceÍldlO, ali veritlcado ha CIOJ~ 

<.lias. Us ' 11ireto1•t,s a.inda- ·aflrmarah1 
;;;,ue .. forai;n danlf1m,ctas. cole\;Õ!)S c1en• 
tlf!cas de ·alto valor, . algumas pre
ciosidadei; · zoolog!Càs de f((111a _mun· 
dial, que_-. djf!cilmente poderão·-s"r -,·.,. 
co.nsUtul.das. 

No, ,Rio o Ministro :_da Edu: 
. , cação: do, Páràguai 

RIO .. (ASA P.R.l!)SS) - Chegou a es
ta C!!-Pital, vlaJando por vta àerea .. o 
sr. _.:;ugrrido Uros l:lrow, Mmlstro da 

Eiltiéàçã'o do Parágua1. · 
o sr. Sig.rrldo liro_ss ·l:lrow to1 re-

. ceb!ií'Ó no ,aeroporto pelo· Ministro a~ 
Eduéação, sr. liusmvo ·cai,auema ~ 
por -um revr.esentante do -- õ11111ster1~ 
do·· .©x.tertor. · 

Eclipse . total . do SQl 
·RIO, '(AsaPr.ess) - Assist!rem·os n<, 

proximo dia. -~5 0 eçl!pee .. total d~. sóJ. 
:E.9ta.. ,serJ,. A J)J')melta vez,. desde lMU. 
que ··ess.e .6Cl1PS8 _ poderá ser ··-vls(o .;ID 
toda,(á.s regiões do pa.ts. Neotà capi
tal o t_enomeno serâ visto no perJ(')O• 
d~ [l,.15'á_ 13,ló horas, n,,:vendo, Por· 
t;i"nto, --·· unra durHção · ·de duas bí''ll à::, 

Apesar do ,ecllps<> v.erHlcar-.se em \,o. 
na...~- _-à.cesstve!l,- dév1dô ã. . gtie,rr:a,. ntu• 
poderão set tt!lt.RS expedições c!entttl• 
ea"si. q,f.Ím <le se . .,i;serva ... - de mal~ 
perto esse fenomeno.· · .. , 

mente _ pelo Minl$tro ~e Estado_ dos t-j'e-
goclos da· Fazenda. - - . ' .· 

Art. 5.0 - o· prese,1;.e. Decreto-lei en
tra .em vigor na .da.ta de sua pubUcaçli.o. 

Art .. 6.0 - Revoga.íri-se as· disposições 
em contrário. · 

·- A CUY,TURA DA HORT'ELA. 
E.M S. PAl,JLO 

RIO, .CAsa.pressl _ i- - Regressou a _esta 
capltll.l o agronomo· Henrique carlos 
Moreira, da DIV!r,ão"· .de ·_Fomento .. da 
Produção Vegetal,· que !!-Caba de reallzár 
uma vi.sita _a.o Estado <;le s. Paulo, afµn 
de colher dados .e !ntonnes sobre -a cu!· 
tura da meÍita naqué1e Esta.do.· 

Segundo o relatório dessô tec:nico, que 
percorreu va,rJos mumcll)i6s: pa,ulist!l,a, a 

. cultura da hô,teli't naquele Est°a.do tem 
o seu maior_ centro de -expansão .em Pré· 
s\dep.te :setnárcles. santo- ;µiiu,tacio, A1· 
v9.res Machado; · Presidente : Pr1,1dente, 
Martlnópolis .é Parl!,'.gtv.l.SSÚ, todos M ·so
rncabana .. A ,1ortelã !oi -Introduzida em 
Presidente Bernardes em 1ll36 e. dai es
palhou-se ~r.a -outros munlclpios. Nes
se · munlc!plQ e~ls~ wµ_a plantação c;le 
menta numa· área superior ,a· 1.500>he_c
tares, coin 11ma produção ~st~<;la. em 
ma)s . de· 90,j)OQ · quilos de_ -oleo •. A-• v,arte
dade · cultivada é à.. -Mentha Arvensis. 

·A cultura, da menta- poje já.se.Jaz 
em outra!! ZOiiJIS · ; do · Estâ~o. . comQ lia. 
Sã.o .Pa.1,110 ·;Railwy, Central do Brasil, 
E'auJ!sia; ~<ilila.ná e. Noroeste. A. sua·. cul
tura :em t.-do o· Estado devf a!'lranger 
area tle '7 .800 hecta;M,··$etnló a _1~rod11ção 
prov(wel c;l((Oltio .. dé' ,480.0QO .. quilOli e ~ 
dó. ~entol de 360.000 '.Quilos. ·Q O)OO' es
tá ,valendo' 120 cr\11-elros· o -quilo, e.m 
medi.a; · 

Os _ '.' a~to=loú,lção '~ 
RIO. IASA PHESS). - .. At.énden\lo. a " 

sltua_cão-· <la falta. .4e tra.11sporte no 
Klo. n Inspetor gerá! 'd.o tráf~g-o ,i:sé
tern11110µ aos· enca'l'·regados ·da. :fi_sei/,
tização 'do's·' ·'autôs-lot'aç~o"· _,que ·os 
ca.rrÓs ·que tenham niudança no VO• 

, ... nte pode"r~o conduzir' dois 'passa
geiros ao lado dos ,notorlstas. 1li _perml 
tido ta.11.1be_m a àdatacão .- de ca_dJ>lr.í
nllas de . forma . a -~ode~ .. tr,rnsi>ortHr 
1>assage!ros alem 'djl lotacãn. i:rormsJ 
<.1Úe é de .4 pes:i<ias: '. !!.~ta' medida, tol 
t0111a.da em v!stu ·dll, !alta de ·ii-asoll_n,. 
qu& aineáca a ,:oa.ral_fzacão ,de,.1(,U-los 
car,ros, atua_lmi,:nte usados· no tr11ns· 
porte de ·-passàgelr~a. · .'- · _ ... _· ' ' · .. 

Para o ; descongestlona/ 
. . . ... . .. :• .· j .. 

mento do transito 
· R.10, < Asapress) · - _Foram, longa• 

mente dlscutlda,s n.o. C.<1n~eJno. 'Na<;iQ· 
na! do Transi!o -varias .-n,ii'gldas: p.a.ra 
a. soiuoão rio prqblema dos 'transpor.· 
tes do l:tio d\l_ Janel_ro,, , · 
- Cogitou-se,_.· esvecla.lmenie, . de_ .~n· 

contra.r uma· -t(lrnÍÚJ~ · pil,ra,. o·:d·esil·on' 
gestlonaménto de·· (>a.ssa,gelro.~ '.- pela 
rnanhã. e á tarde. ··A: ·niedJda cons!de· 
rada mais vlavel. tol .a ,que Jâ se:· en.

·contra em uso ém s: .Paulo, ,ou. se3a, 
alterar os horarl_o.s do cóme_rcio e ~a 
mdustr1a, 1>ern comn das reparucões 
pu IJ!iéas. _ · · · ·. · __ ' . 

•.rem-se a. regl'strar que ,uma: f1r· 
ma 'c,irloca, ·'sinteclpandrO:ise a:. sua. g~c 
nei"allzacâo, reso·iv,eu ,'-adotar ª·' _'ine<11 
,la. . _ .. 

Ili o que ._acaba.,' de : -ser nót!ciado 
poi· ·w_. s: w1f1e,. que :.déte'rín\n'ou;'o 
inicio· dos tra6aihos_ do· seu. es~ab_el.e· 
cimento. ás '7,tO,. com-. encerrà:mé)Tto 
áe .' 15,:ÍO, substltgtnp9 . o· horário co• 
mum. á· todo o co·meré1o de· 8-- ás; 18 
l1ora.s: 

Passa 'à ser' de ·1, o : CPO~ 
de s •. Paulo' 

RIO, <A!>APRlllSS) :.,_ U ~1n'tstro ·(la 
, luerra assinou a. vis? · deçl!!,raÍl~? 'que_ 
o C. p. o .. H; de ~ão P.aul0 ·-i:,11,_ssa a 
ser tipo· l. · l!:ssa elevaçã.o · nlio; •t,n)lll• 
l!a-rà, no··, c_orrente iat_iyo,.··em ·aumen~ 
to . do. efetivo_ '1e aluno~. · 

Prof •. Ferna~do, Magal_hães 
RTO. (ASAPR@$S): '·-··, Faltceü<> 

nesta capital, o rlr. ~·e,na,nd0 t4ag11· 
thães. . Medi<;o;. ,clenUsta,, Utera.to• ;" 
caledrattcu_ dá. l!'a.cµidàde Naplo1ui,I· · <I~ 
Medicina.' d·a 'Uqtver~idade .. do, Brasfl. 
, dr. fern;wde:S Mágalhãea desapll·· 
rece aos 75. ·a-nos' de_ .idade,·_ "Niirieeu 
,,., L>lstrl\o b'eder111, ··ten_do'' ·repres_eii
cado .·· o · mesmo · na .Coristttuhi_te o~ 
t:JH, lformou,se, pela FaçtJlc;iá,;le ·d_<' 
Medlciila, do Rio_. de ·._Janeiro;' en:i:189i 
~'ol _ ó Cundi,tdor .do hosJ)lta.i, t'fÓ•m.áO:• 
•·diretor_ da maternll}ade ~ranjejra. 
Pi,rté»cJ& a. Aca.deml11 _ N acfonal _ d~ 
,vtediélnu · e tam'bem . .-é Académta·· 1:1rà
slleira de i...etras, tazend0 "l>arte, éin' 
-t;i., de varh:is · a~sncl'a~lles estranliel• 
ras, sendo -rloutor · 11hO:nori.s. causa· 
p.,Jas Unlv.<>rsl<la.<;les rJft .. t.lsboa e <h-
0olmbra .. Possuis varia~ ., c,>ndeco,-a.
~ões estrangetras., e era . autor de. 
1n111lleras obras clent tfi<':,s;, de: re:i.1 
valor, <larit;.',., ·<lo· càini>o· dé ·· i1ua espe· 
cialidade_ · 

Será: demolida a Igreja do 
Bom Jesus do Calvario 
- RIO. (ASAPRESS) - A · Prefeitura 

demolirá.· a Igreja d0 _ Bom Jesus do 
Cályarlo, situada. na avenida Presi
d~nte :Vargll,S, · esquina. · das ruas üe• 
neral Càmàra e Uruguaiana. Já es
tâ. aberta a concurrencia pub!lca pa
ra. esia"e fim. ·pretendendo a Prefeitu
ra a.táca.r os · serviços, imediatamen
te, 

---~·-·.c.:,9,,-~-- ... · .. -. _ _,... 
.-FRACOS e 
ANEMICOS -

TOM~M 

Vinho Creosotado 
"SILVEIRA" 

_____ ,. . Gr1nde Tónl~o 

Já foram 
primeiros 

registrados os 
casos <le · gripe 

RIO,' (ASAPRESS) - FoÍ-am reg!s• 
tra<los nesta:;. ca.11ital, conforme ' co
municado oficial da Secretaria de 
Sá.lide da Pr-eteítura. do · Distrito Fe• 
dera), os primeiros· 6aso.s "dê - i;:r!p'~;: 
oriunda dos Estados -Unidos· e ·da In
glaterra. 

A ·troca de carteiras 
de _ ,motoristas 

de 

"' 
RIO, ·.<ASAPHESS) - Como foi 

ampla.mente noticiado, encerrou-se 
<!,_efinitlvamente, a,. 31 de dezembro 
Cíndo, o prazo estipulado para a tro
ca das carteiras de motoristas pro
flssl.onàls-.: · é amadores, em· todo o 
Brasi,l. 

Os. documentos que jâ. agora e~t~o 
em vigor. teem um cara.ter nacional, 
permitindo aos seus portadores, diri
gir áutom'ovel em quaJquer estado 
da.' federáça."o, se"m o preenchimento 
dia q'ualo.uer outra rormalid1tde le· 
gal, •1ue não seja o 'simples registro 
Acontece- que no Distrito l<'edera 1 
ei:;,l!Í~em 66 _ mil mot~~istas registrados 
nas categorias 'de profissionais .e ama
dore_s. · Entr.eta'iilo, atê_ 31 de dezem
bró,: compareceram, apenas, 40 mil, 
pa.rà efetuar a· troeµ das carteiras. 

E:1'cluidos - do regime 
· · de fiscalização 

1, RIO, .(:-\:SAJ'RESS) .,... O !:'residente 
da. .. ftepµplica assi_t)OU _um decreto ex• 
clu·indo do regime de fiscalização· a 
Sociedade de Beneflcenciá de São 
Paulo, ·.o Hospital de· Nossa Senhora 
da -Apat-ecida e a· casa de Saude Ma· 
tarazzo. 

O numero . de gazogenios 
no Rio 

RIO, (ASAPRESS) - Segundo da· 
doa torriec!dos pela ·comissão Nàclo
nai · do üazogen!o ao minstro.da Agrl• 
cultur11-, existiam no Distrito l~ede• 
ra.l, até dezembro ultimo, 4.000 vel
cu/os eq-ulpados. com aparelhos de 
l,H'Q\iugão _ d_e ·gas .pol;>re, poi: ela. devi· 
<la_tt1ente, vistoriados ~ licenciados. 

o ··numero de veiculos a gasogerilo . 
no.' i!:statlo · todo, elevà~~e a ma.li, de ' 
10,000, . s~gundo Informam · as sub-co· 
missões està.duà;ts. Atualmente a pro
porção de ga.sogenlos Instalados em 
veicúlos é de .aproximadamente -60 
por cent<> ,Par,à automoveis, ·30 por 
conto para _canHnhões e 10 por cento 
para· onlbus e ·camione.tes. 

. . ~ . 

· o:querito sobre incendios 
no frecho .,da Central, entre 

Piµda . e S. Paulo . 
RIO; < ASAPRESSl _ - O rllretor d~ 

!,?ntrál d<;> 'Brasn a~slnou portaria. de
<lg-nal)dó "· sr.· Clovls fübelro Clntr". 
nembro da .<:omissão Aiimlnlstratlva 

.do lnquerlto . , destinado a c.-,sclare
>!er os lneendlo,i verlfie_adns ha dias 
-na.qu13!a est'rada, no trecho coíi1preen· 
d!do entre - Plndamonhangaba a $/i.'l 
Fa,ulo,- .. · 

L E G 'T O N A 1-t I O 

Frei André Maria Pratt 
HIO, (ASAPRESS) - Acaba de fa• 

lecer aqui, no Convento do,· Carmo Fr. 
An<lré !\Ia.ria Pratt, antigo provincial 
daquela ordem. Sacerdote Ilustre, vir
tuoso contava grande ·numero de sim
patiaS, sendo sua morte bastante sen
tida em todos os clrculos sociais. 

Frei André foi promotor eia soleni
dade da coroa.cão · de Nossa. Senhora. 
do Carmo, padroeirà da cidade, que 
vai comemorar agora em 16 de julho, 
bodas de pratas; com este titulo; 

Ele mesmo pessoalmente estáva. 
·preparando os festejos, comemorativos 
daquele acontecimento religioso, ape• 
sar de idoso e alquebrado, contando 
mais de setenta anos de idáde. Adoe• 
cendo subitamente, agravou-se- seu es
tado, vindo a falecer. 

Policiamento nas praias 
H.10, (ASAPRESS) - O -ch~!e de 

Policia baixou uma poi·tario., no" s~n~ 
tido de ser observado nas praias de 
banho,· rigoroso policiamento, de for
ma. a proteger a. segurança e o bem 
estar dos banhistas e coibir os abu
sos e excessos ali verifica.dos. O prl• 
melro delegado auxiliar, a · quem fica 
atribuida a superintendencia desse 
serviço especial de policiamento; deve
rá entrar em entendimei1tos com a. 
Inspetoria Geral de Policia e com· os 
-üelegados distritais dàs zonas bàl
nearias. 

Denunciados ao Tribunal 
de Segurança os "Jeste= 

munhas de Jeová 
RIO, (ASAPRESS) - Ao Tribuna! 

de Segura11,ça Nacional vem de_ ser de• 
nunciados os componentes de uma 
seita russelista "Teste·munhas de Jeo
vá". Essa organização nega qualquer 
valor á bandeira e aos símbolos na
cionais, pois os seus filiados recusam 
a idéia da Patria e bem assim qual
quer respeito aos governos. b inqueri• 
to policial, realizado pela ollcia do 
A1nazonas, apurou que QS pregadores 
ela seita exploravam a crendice popu
lar. Foram arrolados na denuncia, 
co1no acusados, o comerciante Gul
lherme Augusto Simões que seria o 
chefe da organização ·exot!ca, e os 
agricultores' Manoel José do Carmo, 
l\lanoel Nunes Pontes e Augusto Pra.-
do e Silva. · 

Procissão de S. Sebastião 
RIO, (ASAPRESS), - S. Excta.. o 

Sr. D. Jaime Camara resolveu reali
zar uma grande procissão no proxlmo 
dia 23, em honra a São Sebas.tlão,· pa~ 
droeiro desta cidade. A procissão sal
rã, da catedral Metropolitana., e to• 
ma.rão parte na mesma todas as Or· -
dens '!'ercelras, Irmandades e Associa• 
ções religiosas da Arquidiocese, as~ 
sim como todo o Clero regular e se~ 
cular. 

1 

Multa de 30% para -os que 
viajam sem bilhete, 

_ na Central 
.tUO,(ASAPRESS) Por deter-

minação do diretor da Central do· Bra
sil, os viajantes · que forem encontra• 
dos viajando sem bilhetes. sofrerão 
a multa de trinta por cento sobre .. o 
custo total dos mesmos, sendo que · o 
mlnlmo será de 10 cruzeiros para pri
me.ira ciaese e 5 cruzeiros pará se~ 
gunda classe. 

A referida determinação não atln• 
gii·â. os trens ele sliburb!os cujo r@· 
gime de multas será o átual. 

Cá e Já; •• 
RIO, (ASAPRESS) .,... _·;i;'J real11?f!i;t~f., 

ex<>1:lll_t:icn~e o preço atual das .p·.u_tàJ. 
nacionais, nesta capital. O· eártbdi·· 
está privado de comer banana, ma.:' 
mão. la.ranja abacaxi e outras tcr.utas, 
do pais. ' _ As de - procedencia .estran~· 
geira estão por preço .acessiv_e_J, ~9!'.1:/ 
paradas c9m as nossas, mas asi.im. 
mesmo sõ, existem através do· riotlcià-' 
rio dos Jornais. 

Partiu o Governador ., dó· 
. . . t- '.! ~ i 

Territorio do Amapá·' 
RIO, (Asapress) - Afim de . assu

mir O cargo da governador do 'l'errl
torio do Amapá; seguiu h.oje ·para 

aquela unicla<.le da D'ederação, o ca
pitão Janary G-entil Nune~. Aquele 

oficial do nosso Exercito, <JUf! viajou 
em um avião do Pan American, teve· 
c0ncorrido embarque. · 

Diplomatas e repatriados 
RIO, (Asapress) - Procedente de 

HeljJJanha cllegou a Uua.nabara. · o 
navio espanhol· "Cabo Hornos'", o 
qual troilxo ó3 diplomatas e repa
tria,los chilenos, ·43 argentinos·" um 
uruguaio. Viajando µeJ,o me~:ni1'ô n-1-
por, tambem chegou o _ sr. Eu,ienlo 
l'alaclos, ·diretor tio ·'EI · Mercuar!o'I, 
jornal de Valpa1·a1~0 e ex'-consul ·ge
ral do Chile na Alemanha. 

A AMEAÇA DA GRIPE 
o sr. Sebastiao jljoguê!ra de Lima; 

Secretario da Educação e Saúde Pública, 
apresentou ao interventor .Fernandu 
Vosta uma exposição de motivos, sobre 
as medidai, a serem tomadas pelo go
verno no caso de um surto epidemico 
de gripe neste Estado. Entre as provi
dências a serem tomadas figura o trans

. po1-te facll e rapido dos doentes, ha
vendo se_ necessa.rio. a. clrcitlação de 
automoveis particulares movldoS' à ga
solina, ficando á disposição da· Repar
tição de Transportes da Secretaria a 
quantidade de gasollna necessa.ria, , sem 
limite de quota. Tambem foi pedida 
pelo titular da pasta a abert_ura. de um 
credito de cinco m!lhôes de cruzeiros 
para atender ás despesas. extrao_rdina.rlas 
com os serviços medicas e os -que · se 
tornarem necessarios. Essa exposição 
;foi aprovada pelo Interventor Federal, 

FORMATURA 
Teve lugar no dia t4 do corrente, 

no Teatro Municipal, ·a · solenidade da 
colação de grau dos ba.cha.relandos de 
1934 da_ Faculdade de. Direito de~ São 
Paulo 

As 9,30 horas houve ·uma missa ern 
ação de graças no pateo _ do estabele· 
cimento do 'Largo de _ São Francisco 1 

ás .20,30 horas teve !Úga.r a- cerimonia 
da entrega dos <;llplomas aos novos ba· 
charels ' 

Foi paraninfo da turma o professo_i; 
Ma.rio Mazagão, 

Precisa de impresso$? _-· 
Oficinas gráficas · do 
LEUIONARIO S. A. 

Rua do -_Seminarlo, 1 ui, 
: ''"° .-

/ 

Dirige-se à - juventude · suíça 
Sua Santidade o Papa Pio XII 

Chega ao nosso conh.ecimento por 
intérmédlo -de "Noticias· Católicas" 
·que; em, uma transmissão dirigida à 
Alemanha. a Rádio -Vaticana -- repr:J· 

· duz as J)alavras com que Sua. Sant,i· 
dade o PÍl,pa Pio XII exortou a juven
tude suiça a salvaguardar si,µ, liber· 
dade, cuja violação causou em_ toda 
parte "amargos sofrimentos" à '•Igre 
ja Católica· .. e As suas -jÚ ventudes "· · 

Ná. radiodifusão - registrada pe
lói/ monltó're~ · "6fi.éfa'lii'~ dôs · Éstados 
UriiíÜis '::.:.. '•i;e · 'lé'tanf · paragta.fos da 
dr"t'.~ ~µ~''~uit.,$ii'~il:i,4li.~e (;:hlii.ra aos 
membros c:la Associção Católica rta 
Juventu,!.le,,f:lu,iça,. POf,'_qcar;iJ'?O do ju. 
bileu de ouro. de sua, fundação. · Art· 
verte''à·mênsàgé!'n á juventude contra 
irifluências . desérlstiauiza~oras, "qU:e 
eiêréeill . sua . força no mundo das 
idéias; .. é' ln dita .aos jovens a perseve 
rà.r -ém sua:~ orgÍmizações católicas ' 
".Ante as massas cada dia crescen
tes, em particular nos Estados civi-· 
I:zados, os quais conciente e firmi:i
mente se confessam ateus, só seres 
exemplarmente arraigados na sua fé 
em Deus.- podem manter uma frente 
cristã". 

S. Santidade expressou que a Sui 
ça o b te v e " d e 1 e uma gran. 
de complacência" ao permanecer ·dt:· 
sarmada ".apesar dos perigos agudos 
<iue a -ameaçam, no meio dos horro· 
res . <;la niais devastadora das guêr 
ras". 

tlogiada no -Uruguai a obra 
de São João Bosco 

A agencia ~elegrafica "N otfrfas 
Catolieas!' transmite. de Montevideu 
interessan1e despacho que transcre· 
vemos a seguir: 

"Os operarios de Don Bosco" da 
Capitil uruguaia ,ielehraram o cer,· 
tenai"io ;de sua fuurlar;iio com m,-.a 
exposição de tratialhos rn<lmstriois. 
./:,. · instituiriiio, por intermedio do 
l<;xmo. e, Revino. Sr. D. 'Alberto Lt>· 
vame, NÚnr•io Apoc;;tolico no Ut·uguai. 
homenageou S. S. o Papa Pio Xll. : 

O- deputado ,llr. ,, Salvador Garcia 
Pinto; ex~11l11no salesiano, pronun
ciou no Parlamento algumas · pala
vrs sobre a obra benefica dos ''ope· 
ral'ios 'de D. Roseo". 

";Ascen-de~ a milhares -OS artifi
Ceõ que se dispersai-àm no país e que 
foram formados , por aquela Casa. 
donde pratie~mente re~cberarn torla 
sua' _ form11çi\o, profissional. Outrn 
riota. digna' de mern;:ão ao lado dll 
obra social é a ohra patriotfoa ••• " 
aeresc1tintou aquele parlamentar. ' 

Os ''operarias de Dori ~osco'' fo
ram .fundados· pelo Hevmo. Pe, José 
Gamba; discipulo 

I e eaviado de São 
.João Bosco. Ao -primejro albergue, 
precario, acrescéntou-<le m~is tarde 
uma· pequ~na capela, uri:ia sala de 
aula e · nni h1gar de recreio. Atual
meníe os opera~ios ocupam gríi,nd~ 
area de terteiúi,' com edificios de' 
'if'êS e ,quatro -pisÓs. -_ ]!'oram. diretores 
cta instituição o Pe. Gamba e· o atual 
Arcebispo· - qe · São Domingos, o· 
Bxmo. -Revino. Sr. D. Ricardo Pit
tini, · · 

LEK'."e·., Pttut>AGAH o 
,4. . 

. ''LEGlONARIO" 
I! DEVER oe TODO~ 
~§ OAlQ.!,d~H.l.t 

São Paulo; r6 de Janeiro de 1944 

UM ECO DA HIHRNIDADE 
Pe. Arlindo Vieita, S. J • 

Em meio do estrep1LO ·dantesco 
da maior guerra que nunca corivui, -
sionou o mundo,- lá na··cidade Eter
na, cujos destinos estão nas mão·s 
de Deus, fez-se ouvir solene e Iria· 
gestosa a voz .serena e. paternal, do · 
Vigário de Jeifos Cristb: · · · · · 

Seria imperdoavel temeridade 
compará-la com os discursos -.·que 
aqui e acolá proferem os dirigentes 
dos povos. Esse éco da eternidade 
contrasta vivamente com os "arra
zoados dos que procuram êm vão 
levantar o animo dos pov'ós ,- que 
sofrem as íerriveis consequenéias 
da guerra atroz. Falam- os homens · 
com os olhos. na terra, ao passo que 
o Papa se dir!ge a seus filhos com 
os olhos em Deus. 

Suas palavras podem ser ouvidas 
por gregos e troianos, p.elos que · · 
espezinham a liberdade como por 
aqueles' que gemem sob o mal~ 
cruel cativeiro. Aponta a todos o 
caminho do dever. esquecido, reivin· 
füca altivamente os direitos de Oeus 
desprezados pela misera creatura 
humana. 

"0 caminho seguido pela humanl· · 
dade - dfz Pio XII - na ·atual con
fusão de idea:s, foi um caminho sem 
Deus e até contra Deus, sem Ctlsto 
e 'cclntra Uristo," 

Ai está a causa principal da bor· 
renda catástrofe que tJnluta o mundo_ 

üeus tem direitos sagrados, direi
tos in.aiienáveis que os homens nao 
podem menosprt:zar. A proclamaçao 
acintosa dos direitos do homem v1, 
sava tão somente a destruitão dos 
Direitos de Oeus, E o mundo, desde 
a Revolução Franceza, tem vivido 
essa t'alsa filosofia da vida. Sucede 
ram-se os governos uns aos outros 
sempre empenhados 110, louco aran 
de erguer a cidade terrena sobre as 
ruina,; da Cidade de üeus. Por toda 
a parte extenút:ram seus arrai:!1s · os 
inimigo~ da Igreja. Na velha 1,;urnp,, 
qual é a nação que não sofreu no 
decurso elo século passado ou no pn 

- melro quartel do t'luente as arreme 
tidas dos que sonllam com um mun 
do divorciado para aempre de seu 
Oreador e Senhor? 

Romperam-se as tradições de um 
passado de fé . .b'oi julgado crime tno. 
minável, flagrante v1·01ação da Uber· 
ctade de conciencta raiar de ueus 
ás novas gerações. A-. escola deixou 
de ser o prolon'gameuto do .iar,'l'ru!J: 
cou-se_ a formaç·o do homem 

A criança deaprotegirta sor~eu a 
ação deleterla de mestres inlquos. 
Na educação sem üeus diluiu-se o 

.. 
patrimônio das virtudes cristãs que 
engrandeciam a, familia e prepara-·· 
vam· para a pátria o ssantos e ·os he· -
róis: 

Os _ frutos desse monstruoso ·aten• 
~ado . ai estão para · o desespero de 
todos os que ainda conservam. liô es• 
orinio, da. alma um vestígio de_ gran
deza; 'e ~:elevação moral. Substituiu-se 
a étlcá· cristã pelo · despudor e pelo 

· cinismo" da eduéação leiga. Quando 
· Deus' :41úiaparece que coisa pode res
tar -senão ruma? Oom o afastamento 
dá Deús ·morreram toei os. os nobres · e . 
grande~. l.deais. 0 ho1nem -_tornou-se .. 
egoistà.,.:ambicioso, ·violento, escr11vo, 
das mais· ignobels paixões. A fami· 
lia fundiu-se nessa voragem de im
-pieda,de e de dissolução, O Estado 
áteu · 1a11çou mãos sac,ilegas sobre 
o màtrimonio cristão; o cÍ!vorcio 
implantou-se quasl por toda a parte 
e desfez infinitos lares outrora te• · 
lizes. As práticas anticoncepclonais 
se alastraram de -modo assustador. 
A civilização ocidental está ameaça
da de desaparec·er mais pela guerra 
á criança do que pelcis conflitos sel
vagens entre" os l1omens. · 

flJ esse- o panorama real do mun!lo 
descristianizado. El os noniens não 
querem convencer-se iie que estão 
pagando os crimes hediondos acumu
lados ha mais de um século. Parece 
que üeus os cegou. o P11-pa é o unlco 
que se râz ouvir para dllnunclar a 
apostasia das nações. Todos os mais 
continuam a pôr suas esperanças nas 
armas e no poder magico da demo• 
cracia_ Não se ou vem nem slquer 
alusões a uma necessária restaura
ção da -cidade cristã. Julgam que 
essa situação 1rnormal "em que se es• .. 
torcem o·s povos, que esse sistem·á· 
tico afastamento de, Oeus é coisa 
multo natural, Nem !altam flloso!os 
qu11 se dizem católlcos, como Jacques 
Marita:n, 1Jue nilo se dedlgnam .. de 
enaltecer uma nova cristandade 

· laica, na qual a l,.ireja de Jesus 
Uri:,to :,er1a equiparada, na base da. 
absoluta ,, igualda:d11 de Í.t!reltos as 
seitas dlssidt:ntes ·e ás rel!giõe~ pa
gãs, ~uem considera tais mlserias 
e tamanha obst111ação, não pode dei
xar de se mostrar apreensivo. Não : 

- é sem razão que .os magnatas da 
pol!tlca já estão .a dizer que · será 
mais diticll ganhar a paz do q·ue 
vancer a guérra. Não . ha paz iiem 
Deus. lllmquanto os nomens na0 se . 
conveuc.~rem _ dessa verdade, Iremos 
de abismo em abismo e um arremedo . 
de paz será apenas o preludio ·oe 
novas e, maiores catàstrores. 

Que renasça a fé na_juventude ·ao munao, 
g o Desejo da juventude càtolica da Polon~ 

De , fto~lcin.l ; Catou~ - recebemos tÍdo religioso dei-itro d~ alm~ d~_ ju;en-
a noticia.. 1egundci ;a·i11uá.l · o •êelêbre vló• tude do mundo, que. voltemos _ aos pre-
llnlsta. ., polone$·: ~nry -SieryÍig dirigi~ ce/tos de Nosso: &nhcir. do a.mni ao pi;o. 
aos estudantes reunidos nt Teatro da iclmo, O laço. ,nals forte e indeleveJ que 

-· . .existe entre ~vSS~ oovo e o meu, _ é o 
Universidade de P<trto Rico um.a mensa- laço da._ fé. · Ha dois principias baslcos 
gem , da 1uve11tudl) polunesa.. "O ~<a.~, qÚe tooà ·mãe_ IJQ1•,nesa mcu1ca a re'wl 
n:iáis forte .que ext:,te entre o vosso po- (ilhos: amor a OE.us e amor à· Patrla.; 
vo e o meu - disse o artista - é o la· sem estes prb1clpios. 11. Polonla haveria 
ço da fé ca.tolica.." · :1~~ai,arecldo io mapr tia 'Se('nJos 

"Em nome da. juventude p01onesf Szeryng '\conseth01. ·aos estudant,es 
trago-vos a saudação ia PQJonla. motta 1ue proclamem por 1:-0da a . parte_ como 
crucllcat:'J., mas cuja té crlstt a fan· contrihulção à libertação da É>olonla., 
ressurgir, mal.t nobre e forte que nun· como o povo polones é catollco e que 
ca -:- disse Szeri~•g, O anhelo •de nos-· rt.êem a conhecer essa fé que no~ ._sal• 
sa juventude, que geme debaixo da bo- · vou nos. '11"ment9,1, maú- d!flcela de nos-
ta-dQ 1nv~or teuto, é qu(! lit. taça o :;en- sa bi.storia. .--1 

: . '' -_ , __ . --- ·---·-· , :_..,,; ·- ..: _ _:. ·-

• 
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iTEATROS·E CINEMAS 

1 

PRO_G RAM AS DE HOJE 

ART PALAOIO - Minha amiga Flicka, com Preston Fostcr. - A, 
BANDEIRANTES - Catarina a Grande, com Douglas Falrbanks Junior. 
BROADWAY - Paixão de aventureiro, com Pedro Lopez Lagart, ..;.. .n. · 
IP'!Ri!NGA - Esta terra_é mlnna. com CJ;inrles Laugt\m. ·"""" AMO. 
METRO - Quarteto de amoi-. com Me/vyn pouglas. - R. . :l- • 
OPERA - Luar em Havana, com Allan Jones, - APA. · 
PEDRO Il - Hospede inesperado. com Rl!-Y Middeton.·- R. 

A senda da morte. Jonny Mito Brown. - _ AMO. · · 
RITZ .,- Bola de.ct"Mal, com J;iay Milland, - APA. .-

SEGUNDOS EXIBIDORES 

ALHAMBRA - Ladrlio que rouba ladrão, com o Magro._, o Clordo. - R. 
Com os· braço~ abertos; com Mictey · Rooney ..... · B. 

AMERICA - Moleque Tiã.o, com·oranC:l Otelo - APA. 
Alerta mocidade, com Ray Mac Oonald, _-_ APA. 

ASTORlA - Sonsa. mas san1da, com Judy Canova. -' A. 
Eu e Ola., com o úurdo e ,o Magro. - AP A. 

AVENIDA :... Rattles, com JJavld Nivem. - APA, 
Terra brava, com Robert Bnrrat. - AMO. 

BABIL,ONIA - Esposa por cohvenieúcta, com Diana Ban-ymora .... R. 
o falcão. contra ataca, com Tom· Comway. --,r D. · 

BRASIL .:... Aquilo ~im era vida, com -Alice Fa.ye. - D. 
Olhos acusadores, com Edw: Anlold. - R • . 

BRAZ POL17"EAMA -· Sete Noirns, óoin .Ka.~rYn Orayson. - ,t. 
veietro fantasma, cont Milton BeriS. - AMO. 

CAMBUOI - Irmãos ~m armas ,com ~an ~d.·- R. 
Punhal assai;sino .. com Chester Morr!s. - APA. 

CAPITULJO - Caçadora de maridos, com D1·:k l'owell . ... D 
O grande motlm, uo_m Clarke Gable - R. 

CARLOb· GOMb'S - Derensores do Povo,.:com Edwarcl EU!s. - ,IPA. 
o azarento, com ·Tito Luz1u"d.o. - A.. · 

CASA V z,;s.IiE - -Oarota ·de encomenda, com Don AmeQhe. - .R. 
Pirata-a da estra.Cia, -Qom Willian · .aoyct, -'- .4 PA. 

CINEMUNDI - l::leu .UtlÍCO tiecado, com AltiM Tamirof. - APA. 
. Major·- ~art:Jara. com Wendle \V11ler. - R. 

CQU81W - Quem é u cuJpado com Bud' Abbot. - A. 
. Olhos aciwadoreo, com Edw. Arnold. - _R. 
· COLOMBO - A dupla vida de Audy Hardy, com ~lc!.ey Rooney. - & 

Marrocos, com 1\!larlene L>1etrich. - D. _ . . 
COLON -· sempre· 1::01 me11 co1 .çao, com Gloria Warrem . .;.. R. 

Da justiça umgut!m e~capa, com EctsUe Albert. - _ A. 
CIWZIHJW·-- Nulte do µas&a.do, com Uonalã Culme.n. - APA. 

Dama em pengo •. com Warrem William. - AMO. 
ESl'JStl,/A . .:... ClUOE, ui.li! e~~anda.los, com VlVie.ne 'Romance. - R, 

'l'ravessurru; de so1te1ronas, com Zazu .Pítts. - AP A. 
n:N1x - .1:1eau Ut!SW, com ua.r.11 Cooµer, - APA. -

cuidado com ais .~ruas, cvm Don Amechti, - APA. 
GLOlllA - ·1·umwo U:t.· mum1a, com .wn Chaney, - 4l'A. 

Bandeirantes du noru,, con, Spencer ·1'racy, ,... AMO. 
HOU,i: wouu - Mci1t4ue ·.nao, urande Otelo. - APA. 

o maior ~ovlua ctu mütictô com Jack Benny. - R. 
IDEAL - Qanu1cta, <:Olil Nir,1 Màr~t,all. - APA, 

: Coração de ~olctaao, com Angel!lo. - R. 
- l!l,W - t-tlillUllCJa de amur, com _Libertad Lamarque, - Af,., 

•rrem de, d1aoo. com Van tiellm - _AMC. 
. Vmgadvf ina~caractu, éum 'lun · aoJt, .;_ AMC . . 

LUX - .iuez, com ·lyrunu t'owei-. - AfA. 
- Elsp1ões· do 811-Ó, ct cn Jobn 'larrym_ore, - A, . . 

MOUJ::RNO. - _ !:i~mpr~ em meu coraçao, cum lHoria Warrem. - A,_ 
Então casa. ou ·uao ca~a, com .Arola .Peary. - APA. 

. OBEú,J.Jlil'I - 1:'1oa ac pengo, _ con,· Rlcnara Arlen ..... A · 
.1.,aça ao mumgo, com Mai·garet Ohapma.n. - A. 

· ODEOit l~aja ai:u•> -:- T1g_1"es voadores, com. J9hn Wa~e. -~ AMO, 
· SU(I. cnada_ oorigaaa, -:om Marsua rtum,: - APA. 

ODÉON lsa.la yerme1ha1 - Mergu140 no mrerno, com.· ·ryrope Fower. - 4f,t. 
Esposa i.1e convcmenc1a. com 1J1ana .Bai-rymore ...... -R. -

' OLIM.t'Ul - 'larzan o v1ugae1or, col:i1 Johnny Welssmuller: - AI'/. 
· . l;'uunat· assa:;imw, coru, Onester .Morr1t1. - .APA. . 

,- ('ARAMUVN~- - urigmat 1-rncacto, com Jean Arthur. - D· 
Mruandto ele füll"W, com wauace .tleery. - APA. 

f'ARA,·uuus - .Nont1 do pru;oaau, com Ronald Colman. - APA. 
' éaçadura de mll.ndo, com tv,ar, .Martin - D. 

·I'tfUi.,u,'I.A - u1·1gma1 pe_caao, coir Jean Arthur, - D. 
_ .' EBta uoite uomoaraearemus Calais, cum Jonn $uµton,.- APA, 
· ... p;,wi..,:::;1ANU ~ um lo'.lliW e ~eis v111~·1;;, com George Sa•.1ders. - D. 

'110 mesµeracto, com At1111' ;.;;mrley, - APA _ 
PARAJt.<.,. - uma no1w n~ rl10, cum l,larmi,n Miranda. - n. 
- JUIZ de Ari-ansa,;, cvm ltQY ~11e1·i;, - A. 

pENliA - MUiher, mando " Ola., com Ray Milland. - AfA. 
euraçõe~ pa1pILa11Lt~. cum Jonuny Mac .tlrowu. - AMC.:. 

· E'lRAHNUVOJl. - -.;onc1e1Uaa.s murta;;, com ~enry 1''ond11-. - R. 
- · Morte na pagma ao1s, com Ueorge Sancler~; - Af.A, 
REX ,... Eu counec1 est..a mumer, com Lloenaa J.,amarque. - !1,. 

Cuquetel ae estreia,,, com tio!) tiope. - R. 
_ "ecR.tfJU wemro, - Uuu Juan 1.1a. a.i·mada, com Shtrley no~. - APA, 

· pia cte test.a, com 1\11111; aya1·s. - ilMC, - - _ 
' a&<.:1t,,Jv_ .lJ..aJJa.J -:- <..111ew11clq;, c9lll V1ri1ula OUmore ..... .4PA. · 

•. - - 0111(/S d& uo1te, cuu, l!;Clw Arl!UICI. - AMC 
·-rua1:.2·u- - u cuuelt ht iYiume uristo, com Rooe,t Dona.t. - R. 

l<iillO ae AliU)' l:1an.l.\l, l;\ljll :.Y.UCll;ll~ l:Wone_y. ,, ,;.. AP A. 
l/,014L. - Bumoaraeu-o. c1,r1~ rt.audoUyScutt ..... APA. 

_ . o dedu do desuno, com J~ru, t>ari-er. - .,-. 'A. 
-Íl,OSARl(; - Laços litemu$, cum .01<tua üurb111. - 1, 
fl,OX'i - Vale a veua wu.iar, com l:.UW. U. twbinson. - APA, 
·-:Cabo dli·t:squaura, com ~en' Muni.y. - Af'Â. 

' SAN1 A LA<,JJ...ill - f<lu1w du pá:;.;a.cto. com Ruuà1e1 COlman. - APA 
·- Dédo <10 Clestmo. com (.).lui,%t11 l¼Ol'l'U;. • - Af'.t. 

S'&N1'A Hi.1..,Ji;,~A - ll lll!lo. cte-UracUla, com 1.,on Ohaney. - ~-
. -. , .. urquii;leas cte t;i·ooKllll. com J11nn1~ l(.ogers. - AP A. . 

-SANfU MH uNJO - .1'1011.e ~em 1ua, com .::iu uectrlo Hardwyclr. - APA. 
. , Lourmna ao t'anama, com ru14 .::iot11en1. - APA. • 
SAO UJ:;iuí,.JJU - <.;u;ui, l'Jegrn, curo ,4yroue .Power. - D. 
- · o1ume nàu é pecauo, com J.Jou amect11>. - II. 
SAO JV~i:;· - c;uumsãu cum Hu.;c aei OarrU. - Af'A, 

· - tt1ca ~em amm:uu, wm Juoy vanova. - ,tl'A. 
'SAO L,UJ'I. - <;onaeuadu a mone, com sorlb ~artott. - A,UC. 

. . ~lumer. miu·1e10 & via. <.0111 1"a.Y i\11111111<1. - At'.t. 
SA.0 1;111,10-0 - v1e1aw cm,a.nutai a <\n,em,a. coru v11orge sanders. - AM·r.. 

u1<Jade sem 1wmeus, cum Lmüa úamtju, - Af.-1. _ 
SAO t'lllJL,0 - .Suez. ~um .1.:,,roue t'LJWi,r .. - AfA. 

i.,ounnha do t:'auama, com 1\1111 .:loL11ern. - APA. 
s'Au J:'1t.,UftU - No1u, ue .,~caao, com J.reuc oun11t:. _ R 

Ewiot~ do eixo, com Jumw~ Barr;ymun,. - A. · 
um v ,,u::,u - A auv1a Vlila 4-le Andy ffarn,Y vom Mlckey l'tooney. ~ a.· 

.Marrocos, com l'(larleue utetrich. - D. · 
VIL.A 1:'J:(,LJLJhNl"J:; - .Se1~ lie5tmos, com. cmarlcs Boyer. - R 

TEAXROS 

SANTANA - O mundo ê uma bola, com Eva Todor. - APA 

JA ESTA NO l'ReLO O ao FOL.HETO DA 
tJRillºNTAÇAO ~WRAL- Dr.JS /,;~J-'E2'ACULOS 

ÇON1 l!.N DCJ A CO'i AÇÃO DE 
MAIS DF:i 700 fll.,MES 

EXPL!CAÇôES DAS COTAÇôES 

.i. - ACElT A VEL - l"Ume que oocie ser vt~to por todos. embora sem pro• 
· · velW moral. 
-8 - BUM - ~'lime que pode ser visto por todos com proveito moral. 
AMC. - 1WEl'J. A V l!:J.. ,YJ.J!:NUI:; t'ARA üUlANÇa::i - t'ilme que pelo enredo 

. ou cenas l,IOde 1nwrei;s1ona1 o µubi1co infantil. 
- Bl'it. - ~UM L'AttA ALJUJ..'lUl:i - Filme que l,lôde ser vtsto com proveito 

moral tào som eu te µor act ui tos. 
, ~A. - t\(.)1Jll'1AVEJ. t"AH.t\ t\lJUL/fOS - f'llme que poàc 8Cf ~to tão 

somente i,01 adultos e111bo1a sem µl'Ovetto moral 
'R - REt:fffü'1'U - F'11me que uelo 1mredii ou c~Uas · deve sei estritamente 

· reservado ·a ptissoas ae so11cta torniacilo moral e rellr,losa,. 
-1> .... úESAt;oNt;ll,LH1\l>u - t'Ume que 1JeJ,i. ia-ave tnconvenlencla ao enrtdo 

ou· cenas. deve sei evitado por· qua1quer pul)llco, 
· 14; "." MAU.. - Ftlm~ µrcJud1c1aJ para. quaique1 publico, 

NOTA: - E. importante que o espectador não se contente com a simples cota 
ção do !llme ou da ue~a _de teatro. mas ~ue procure conhecer µelo 
menos alicun& detálhes da critica. lsto Jw;tlftcaril. wua cotação l:JUe 
atll'ri\ada sem nenhun1 cumentar10. µoderá Pllrecet lnju8ta.;- e &O• 

'>retucto. com a 1e1tura de uma analise que pOe em ·relevo os ele
'l'!erttOs oons e maus ao rume o espectador l)OUao a pouco. educará 
sua concum.:1a e aorenaeril. a Julgar por 51 mesmo os outros fUmes 
que lhe _ torem a1.1resenta.dos. 

O _boletim da Orientação Moral d_os l!lspetaculo$ conten, uma 
critica detalhada de todos os _ filmes exlbldt>s em S l'aulo, l!l' publ!· 
·cado semanalmente. e a assinatura anuaJ custa Ct$ 20,0D na Ca• 
p1ta1 e CrS 25.0U para o [ntertor _ 1nrormaçÕGll na Asrocla\l!Í0 do~ 
Jornal!stas Catollcos. à cua Qulnt!no Bocaluva, l'73, 3.o andar, 
i;ala .201 - Fone: 3-'1760, 

---_--- -_· -.· .. -_:--:-:-7_ 
- - - 1lf1Rl' 1 

?ARA SERVICOS TIPOCRAFICO~ 
• . 1 

Tais como: - Té$es. lJvros. 1-'olht>foli! RPvii;;fmi;, JornaJs
e qualquer impresso em gerul - l'roc·urt•m as 01"irhuu1 do 

ulEGI0NARIOº 
Hl!A 110_ -8E:\'? • l . \- • !IH ;_ r~ 1.t~ t'ON E: 4- 01131 

Notícias EstadO·s-POLONIA MARTIR 
PERN·AMB.UCO 

VÃO ESTAQIAlt. NOS 'ESTA.IJOS, 
VNlDOS 

RECIFE, (.-\SAl'tUJS$) :.-· l"a.rÍ.!• 
rão, com destino a.os Jllstàdo-s Unidos, 
onda farão um estag·to · n0 · l!lxerctto 
daq~ele pais, os seg-ulnte mlrttares: 

__ Coronel Dimas Slquel.-a, ten.,nte• 
'coronel Ar.tur Gi!rnaubá, .respMttv ... 

men'te chEÍft1 e sub.chete ·do Esla<lt'I 
~lalor da. Heglào iAllÍlt_a.t .a.QU'I · ia1t111~ 
<la. · · ··· ·-- ' - · · 

E.STADO·_·D0-."RIO 
A: FALTA DEl MOTORNtliUlOS 

E coNou•roÍulis 

r-rTEROl, . IASAl:'R&i~) - o ln• 
'tenentoi- Amaral J."eJi,;oto, to1111u1do 
-conheclmeut0 de ,r,n, a, parallzaçào 
de t,arte doa bond~$ de Nlterol está 
sendo motivada pela falta de motor. 

, 11eiros e condutores, e nào por· defl• 
clencla. de material, destacou cln• 
uoenta soldados da. .t''orça :Policial do 
~~ta.do para. aqueles 11e1·vl~os. 

A:'! RAZOli,S O,\ &SOASSl!,Z l>E 
· COlllUUS'f.l\'1,,1, 

NITE11.0l, (ASAPRJ!,SS) Por 
ocas!ào do Ileu dlsours.o. em Mtracema, 

: o comandante _Amaral PeLxoto, inter. 
, ventar 1''ederal do w~tado cio Rio, re• 
fertndo•ee á <JU<,Stã.o de cQmbust1ve1N, 
decla.rou: que a Situa,;:ão s& as;rava. 
cada vez mais, e ln!ell:ilmente, dentro 
de~te, 3 meses, na.o na nenhuma e11• 
pera.n,;a de 11otução. 

Frtzou entretanto, qué a aa.sollna 
. que nos ta.lta,- vai servir para': a in• 

va;sã.o <la.. l!Juropa. 
os aliados estão dlspo11toa a ante• 

ctpar .<S .opera.,;ões, .oom o que pre• 
· cepltarão o fim da guera,. e para IS• 

~o .estão concentr,i.ndo $m .tod,111 as 
• suas base11, todo o con1bU$tlvel .Que 
~ p9s_si vel transportar. 

J!:. essa. a. t'ali'ã<i da. escai11ez 1de 
.• co,nbustlvel 11~ Brasil. 

PARANA' 
; NOVO l>UtETOft DA E. fl' •. CA.Ml'O~ 

DO JOlll>AO 

CURITIBA, (ASAPH:ESS) ....;. Afim 
de ocupar· o c·ari'o de d tretor da. Es· 
tr11da. de h'erro do t:ampos do J c>r• 

· dito. vai seguir \para Sil.o !-'auto, o 
eni,enh~l ro r,~ranaense Ai,enor il'11r-

: reira. ' -

' JOVENS l'ARAXAENSl;:S IIJOJ\TOS 
NOS. ~~TADOS UNlOOS 

?Ol\'tA GROSSA, (ASAPRESS) 
. Çaúsou µrofundá. conste·niaçâo. nes• 

ta. cidade a. . noticia. da morte doa jo• 
vens Joaquim Paula Xavier e Ric11r· 

' do F. !;!ri.tista, ocorrida nos 1:staélo~ 
Unidos, quando os mesmos 1•eallza
vam axerolctos da tnstrutão, Os dois 
Jovens paranaenses, que !azla.m qm 
curso de especialização na Amerlca 
do Norte, eram brevetados pelo Ae
ro Clube desta cidade e desc~ndiam 
de tra.tlclonal" familias -do l:'ara·ua.. 

RIO GRANDE DO SUL 
CONTRABANDO DE ~NEUS 

?OR'l'O ALEGRE, <ASAPRESS) 
O capitã Darci (.:tgnoll, chefe de Po
!lcla do 'fusta<Jo, em· vista das propor•· 
ções alarmantes al!sumtdas pelo con• 
trabando. de pneu.,, determinou . g.u~, 
a, Delei;acla da Ordem Polltlcâ ,,J,o-
clal 1n101e ,J111e<;t~MJte-rit.!,_ ,WJtJ.rJªW,· 
tamento ç.01r>pl,fto,, 9-~,,,to1.os Jls· .P.-!l~\W. 
existente,/_ não ._SP,!11.8.\l(ll n~_sta __ (,.111,plt_:.iJ 
como em f~do ?,-~11.\~rl~_r'·1e>; ª;f~~~;~·;: 

NOVO CAIS :uo. ·1~·onTo _;, ~··. 
.u • ~.~_., ~1t, .i·a/1.) t\q l,JD>(t~ 

PORTO ALEitil-tEi,- ·(·A~,'\ltltE;SS)',-· 
Serão-. lnlc1"<daa ài°IÍp,à" ~sta; r;!1]~S,,.-~F;, 
obra.a de co11st~1.1çà<>. d_o J11>Vo c~t-~ --~-9. 
porto deata capital. O novo _ eai~ f"lc/ç 
çomvr.,endii1o 110 tf«ch o - Citie '•vaf~''tfó'' 
~ntravosto to·r1gor1floo aô: Saco' ttííj·. 
Navegantes. lSl'ra 00111,trui<IO· Jli1Un 
ao óals O dique-avenida, o qual exli:n· 
râ grande dealocamento de te1·rau 

e muitas centenas de trabalhadorh. 
'l'anihem $era.o cnnstrutdas novas rto• 
oas no oorto, as q ua Is te rã.o uma ex• 
hn~ào ri" 600 metro5, ou seJa, 
n:ie11ma. exteMà0 rias atua Is doeas. 

SIÚU OON!STUIJIIIA. OU'l"RA Ul!!'l'A• 

(.)ÃO UA VIA(.)ÃO fl'l~IIREA 

l'OWl'O Al,IWHE, (A::;t,Pt-:1.!)::;::;) -
S~ra. construldu nesta. ca.11itaJ UltHi 

11ov11. e,,ta~ãu varH " 'via~ã.o ~·erre,,. 
t1sta11du as ouras avaliada~ em três 
,ú'Uhôl.:!s de cruzc:iros. A nova gare 
turê. ::sua~ Lia ses i u 1cta is llQ antigo 
,i.erotH>rto d~ Panttír, tlSt~111'.1e11do•ai 
até on,fo se «ncJiilr» n atual e<tlfü.!W, 
Som,.mte os serviços de literro da no• 
va <:$taçào d.,v.,r;l.o durar três 1uios. 
tal o ta 111a n ho da <.lonslrUçllo. 

P 1 .A U I' 
UE!ill:NVOLVJl\11,JNTO AGIIJCOLA -

1'WHt,;:.::JNA, U\SAPHIO::;S) f) 
Posto A1ort<·ol" de PlraJó., situado na e 
~roxlwiliade~ d.,sta capital acus<>u 
um H.uu,euto r1e trír,ta por cento so
brn o ano ant<:nor, n~a varias cultu
ras ali ruuliza•.fos. A• JJlantH,::ô.,s_ to, -
ram re"ll~arl_as u unm a rea de 100.oov 
metros ·~•1110.r·artns, ali s1>ndo cultiva• 
das dl venias .,sp;,cles de cereais, tr,1-

tas e hortaliças, Nesse Posto foi cons• 
truldo um canal de lrrl&'acáo, sendo 
aproveltada.11 .as a&'uas· do rio Par• 
tna.lba. . 

A L A-Q O A Si 
A.RltECAl>A()AO no UlJ.>OS1'0 

OE ltl!lNDA 

- l\UCI!Jlô, (ASAPR!!:SS) _ A deJe. 
11:aola do Imposto de &lendas de· AI«· 
goa.11 forneooú a Imprensa a. 5egulll· 
té nÓ-ta: 

O. imposto arrecadado no perlodo de 
1.o de janeiro a 80 de novembro de 
1942, a.tingiu a. Cr.$ a. 7Ü.06a.~o. l'Jo 
perlodo de 1.0 de janeiro a ao de no• 
vembro de 19f3 a.tingiu a Cr$ •• , .• 
6.866.880,90. A arreca.dagã.o total de 
1_942 allng;tu a <.:r$ ~.782.612,10. -

SAN TA CATARINA 
Al'LlCAC'<lO DA l'l!)NJClUX4 

~'LORlANOPOUS, (A6A:P!-IESS) _ 
A Penicilina. tol aplicada, pela 11rt • 
melra ve~.- nesta capital, na. Qll<,a de 
l::aud<i Sã.o $,bastião, pelo medtc_o 
l.>oalma. Moellmann, l'l<1m doente -a.ta
cado de iirono0 pneumonia. Vinte e 
quatro horas apõa o tratamento. o 
en,ermo recuperou a temperatura 
norm!!-1 e o lol>o superior do pulmão 
direito, 4ensamer1te Infiltrado pela. 
lironco-pniaumonla, não apresentava 
mais slnallÍ radloloi"tcos da doenca.. 

PAR A' 
F 4LEC1MENTO· 

:SELEM, (ASA.PRESS) - Falecell 
nesta. capltal, com a. a.vançada "Idade 
de 85 anos, Frei André 8iatgé, que 
foi vitima de um desastre em Con• 
ceição do Araguaia, Removido em 
a vião da ~·orca Aerea Brasllel ra para 
esta capital, não suportou os crueis 
vadeclmentos, vlndo a falecer dia .la 
no Hospital .da Santa Casa. 

MINAS GERAIS 
BAl:tA.llt AS AGUAS DO SAO 

J•'RA,NClSCO 

BE:LO HÓRJZO:-STE, (ASAPHES5l -
Inform:i.n1 de Plrapora qua as aguas 
do rio Sã.o Ji"ranclsco já, come~am a 
déscer, voltando, pois, tudo â nor• 
malida,:Je. · 

GRANDE INCl,NDIO 

BELO HüfüZONT'.fu, (ASAPRESS) -
Violento tncendio, ót!I Pror>orcões aqui · 
nunc11, vistas, Irrompeu na zona <'o· 
mercial do cent~o da cidade, l."oram 
deHruidas Bil Instalações· e depositos 
de mercadorias - de cinco casa& co• 
inerciais localizadas nas ruas Tupl
namba.s e Curitiba, Os preJutzos sã.o 
eatlmados para mais de 300 mil cru· 
2eiros. Sã.o ainda Ignoradas as cau. 
Silos do sinistro, estando a policia 
realizando tuvestlgacões tecnlca11. 

. . . . 

A C,AUSA DE BEATIFICAÇAO 
DE DUAS RELIGIOSAS ESPANHOLAS 

Em uma. de suas recentes reuniões 
a Sagra.da Congregação · de Ritos apro
vou os· pi•oce:;sos de beàtltlcação das re• 
liglosas espa.r,MUÍS: Madre _ Paula. de 
Puta, Su!iériora Gel"a.l das Irmãs Car
melit!i-$ da. Ca.ridade _e Madre Rafa.ela 
Ma.ria do $agrado Coração,. fundadora 
das f!.elglosQ./l ~cr,vas do &grado CO· 
ração. 

Pelo · qtJê respeita. a. esta. Ultima.. eau
sa, deGpertou certa cie;i.sa.ção .no:i circu
les vatica,n0$ a. grande rapidez com' que 
e, congregação de ltlto3 .tem feito o 
estudo do proces.so dA Ma.dre Rafaela 
Porr1111 e Ayllon de famllla nobre a11-
daiuza.. - · 

Com efeito, dentro doi; lentl.sállnoo 
tramlres que. como é. sabido, correm 08 
tra.balhos d.a Congregação dos Ritoo, o 

caso da Fundadora das Escravas do Sa• 
grado Coração constltue uma. exceção 
pois Madre Rafa.ela morréu não faz 
\'lote anos: e jã em 1938 eram apro
vados seus escritos: em 1939 foi ln• 
troduzicta sua causa de beatificação e 
no ano . seguinte se publicou o decre• 
to de· "Non Cult.,"; Ú,9, mencionada rê11-
nião !oram <1.prova.dos os processos e 
a.gora se começará a dlsc\ll!$ão de sua.s 
virtudes, 

Da.da que esta discussão de acordo 
com o Olrclto Canonico, não pode se 
efetuar antes de cinquenta anos de
pois da. morte da. pessoa cuja causa. .i;e 

examina, ~ solicitará. cio Sumo Ponti
fice !lt dlsJ)ensa deste requisito. $81'ldO 
multo provave; que como em caaos an• 
terlores wJa. concedida. 

O Japã~ quer "purificar" o cristianismo. 
(Do '' Nouvelles Catholiques", de 

16-U-13). - A compreensão, por par
tér dos nazista$, do valor da religião, 
(lomi:, meio da propa.ganda, acaba de 
manifestll-r-se num artigo sobre o es· 
tado do Cristianismo no Ja-.,ã.o. Se 
gundo correspondência de Toqu io 

ao •• I{o·etnlsche Zeltung", ·datada de 
28 de àgosto de 1943, o Japão preten
de restaurar a. pureza wlm!Uva do 
Cristianismo. A lei moi·al cristã, es· 
crave esse .corre.spondente, foi com. 
pletament,;, fragmentada pelos eis· 
ma.e e lnterpret!!,çp~s di\'er_gentes dos 
europeus. Somei1te o Japão: cuja lei 
1n,~r~L ''con•esponde ao GriiUa,11i~1~10 . 
d:Ltilaineira. mais perfeita e ~ais no, 
b1:~,:1~ · Jipc,\e dew1lver·lhe a plenitude,,, 
E,-0lt11ii sobre e11te assunto ,as múltl
plas·-ra.zões · dos teólogos japonMes. ' 
A11tês de mais nada, dizem. os eM: 
g~tAA '.'.,nlpõ11!cQs, já. q11e Cristo era 
uíú i:>rléntal, o Oriente tem pelo me· 
nos direitos iguais, se não superio
t·si~. à interpretação de Sua doutrina 
do ··ponto de vista dogmático, mor
mente porque os qrtentais compreen
dem Jesus melhor do que os ociden
ta.is? Alem ·,disso, o Japão foi esco· 
!bido para. restaurar o Cristianismo 
na sua lntegraliclade, em consequé11-
cia du trabalho pros~eguldo na uulfl· 
cação do Budismo aobre uma base 

,Ja.poneu. O C_rlstlanismo deve pre
seuteme1\te ser- unitlcado da mesma 
maneira. 

.A Influência anglo·stu:ônica sobre o 
· Protestantismo foi Inteiramente su
primida e suai; diretivas pas~aram 
exclusivamente pa.ra as u1ãoà dos 
eclesiásticos 'japoneses, O mesmo 
p:·ocesso p roo u r a· s e a p 1 1 c a r 
110 que respeita à Igreja católica que 
se deve fundir com o Protestantismo. 
üesta maneira, o Cristianismo se li
~ertat·á da influência ocidental e se
guirá o exemplo . do Budismo que, 
a põa ter sic:lo "ntponliado" pôde for
necer ao Japão um sólido !\ame ideo
lógico con1 oa palses budistas do Ex- · 
trem<, Oriente, 'falland!a e Blnnan1a 
prlu~lpalmente, tornando bem mais 
Cà.cil a.a Japão obter o reconhecimen
to espontaneo da sua ascendência 
polltlca, 

No artigo admite-se sem rese1·va$ 
que a "purmcaçã9'' lmaglnacla pelo 
Japão r;e Inspira em motivos polltl· 
coi;, O prlnofplo é claro: somente os 

japoneses são puros, já que soment~ 
eles são chamados· ao domfnlo poli 
tico. -~ que ·sua ascendência_ -visa 11 
criação de uma agloineração. asláti(a 
oriental à mercê do Japão. Mas para 
realizar essa unificação, toda fout~ 
de autoridade, tanto esplrit)lal quan 
to pof!tlca, deve subordinar-ae a,) 
Japão. Esta "unificação" de religiões 
Já come_çou no Japão •. 

ME_N.SAGEM __ EPISOOPAL. _ 
_ A sedP.. episçop~L 4.El, _Westm!nstu 

de,u !/- corihecer"a séguJnte mensagen, 
d~ ac(esãii,: Mrigidà p.ei9_ Episcoparl< 
católico da Inglaterra e do Pais tle 
Gales aos Bispos católicos holan
deses; 

", :';..~ ·:. ,,,, í . • . ' 

"Por ocasião da conferencia reah 
zada et, Londres em 24 de agosto ui 
timo, o Episcopado católico da lngla 
terre e do pafs de Gales aprove:tou a 
oportunidade para· expressa.r sua pro
funda e fraternal admiração pelo A,-. 
cebispo e pelos_ Bispos católicos dos 
países baixos. Acomparillaram com 
profundf simpatia a heroica condu 
ta do lllp!Mopado holandês, o qual, 

coiu s11a palavra autorizada, ta1no 
fez para fortalecer e guiar os fiéis. 
cuja ·vida espiritual se acha ameaça· 
da pela Imposição dos prlncipios to
talitários. Deve-se- ao exem 1,ro e ài
firmes diretivas do Episcopado bo
landés, estar o rebanho confiado à 
sua ctistõd la, p1·epa1·ado para afron
tar qualquer sacrff!cto afim de 111a11-
ter e, direito de praticar o culto til· 
tólico. 

"Alem desta expressão de aoJjrJa 
riedade e admiração, os Arcebispos t-
1.lispoi; da lnglatena e do pais ,1e 
Gales solicltaram aos fiéis que oras
sem muito especialmente por todo o 
Clero dos pah;es baixos, e -por seus 
irmãos l1olande:ses. Elevam a Deus 
suas preces para que a completa li
bertação desse pais seja o fruto me
recido de semelhante exemplo e de 
tão grandes sacrlflclos. Hlstão co:i
vencldos de que em futuro. betll pro 
xüuo a vida religiosa, Já sem pe1ai, 
de quaqluer espêcie, se a.ohará em 
condições rle desenipe'nhar o papel 
e:evado que _ lhe cabe nos destln% 
da Holanda" • 

ORGANIZADA EM LONDRES 
UMA COMISSÃO PARA A RES· 
TURAÇÃO DA VIDA RELIGIO· 

SA NA POLONIA 

LONDRES, (KAP) - Em Lon
dres foi organizada uma comissão 
presidida pelos Exmos. Mons. Jllêé 
Gawlina, Bispo Castrense das li'or
<;as Amiadas Kolonesas, r.Ions. 
Radonski e l\ions. Paczynski, Minis
tro · Polonês de Educação, com o 
objetivo de contribuir de forma 
concreta ao restabelecimento da 
vida religiosa na Polonia, depois da 
guerra. 

Os problemas mais importa.nfes 
que a Comissão tem que resolver no .. 
pro:dmo -futuro são os seguintes: 

l.o A devolução de toda a proprie. 
dade eclesia.,tica de valor artístico 
que os invasores levaram. E' ne
ccssario preparar uma lista destes 
oi.Jjectos. 

2.o A indenização pela destrai· 
ção de bens eclesiastieos. Em qual
qller tratado de paz futuro deverá 
estipular-se a criação de um fundo 
de iudenizaçiío para ajudar à re-. 
construção material ·da lgre,ia - na 
Polonia. o referido fundo deve SP? 

inteiramente indepe11dente de qual· 
qu_er outra ·ajuda· prestada. à lgrej11 
por bispos estrangeiros ou beneme
ritos · particulares, 

3.o Cumpre preparar uma. lcgif;la
ção especial para abol_ir todas a~ 
leis decretadas pelos invasores na· 
Polonia, incompativeis com a .coas· 
tituição e a· cotl<lôrdata polones11. 

O Professor Estreicher, da Uni
versidade de Cracovia, o qual é um 
grande perito em_ arte eclesiastica 
fez declarações sobre o resgate dó 
objetos de arte polonesa roubados 
pelos nazistas e manifestou que ha• 
via necessidade -de toil'lar em fiança 
obr&> primas de artistas alemães, 
até que os termos poloneses fos
sem devo! vi4os, a!él)), do que devia 
esigii·-se uma compensação para co
brir o valor das obras primas _ des
tl'uidas pelos alemães. Esse profes· 
sor preparou uma. longa lista de 
oi.Jjetos de arte destruidos ou rou. 
bados pelo,s alemães. Mencionou a. 
sua. entrevista com o E:1:mo. Mons. 
Francisco Spellman, o qual se lita• 
uife,;;tou especialmente inLeresi;;a,i,, 
no destino do famoso altar de Wit · 
Stwosz rouba-do da lgreja de Nos
sa Senhora em Cracovia e prometeu 
ajudar a. recupera-lo. · 

A ATIVIDADE DOS MISSIONA· 
-a.IOS POLONESES NA CHINA 

CHUNG-K!NG, , (KAP) Os 
,uissionarios devidas à guerra .que 
<:ontinuam a desenvolver as - suar, 
,iti vidades sen1 temerem as iméusflS 
,lificuldades devidos à guerra que 
Os espÕe ao perigo dos ataí]ue13 ÍllÍ· 
migas. Na provinr,ia de Chekitrng 
o,í i:nissionarios coutinualll çom _"i 
,1cu trabalho de socorro. e teem l\lÍ· 
viado Ínuito ii ·s~l:rimonto dÓs b"al1i• 
tantos, O·. R.eV1i10'. P:e~. Sztini'\iJyfoz, 

1>éulista de- - nomeada;. e:;tabe)ecE•u· 
uom outros missionnrioa uma cli II i,- · 
ca, onde albergam e a_s$istem nos_ 
feridos. As HR. !!'reiras. polone~a~ 
que durante muitos anos te~ín õirlo 
muito · activas na · pro-virwin d!> 
lchang, foram intern11dm1 e1n cam• 
pos de corrnenlra~iio perto. de Chuu
gai pelos japones<>s, _j1111t.am~11te 
com trn1 Bispo Belga e niuitu:; BIJ· 
ccrdotes. 

OS SOFRIMENTOS DO · EXMO
MONS. TALBRZYKOWSKl, 

B8HNA, (l\AP) ~ As autori:la· 
Jes alemãs ot'ercceram novanwute 
pôr el!l lilwnlade o !<;.~mo. Mo1,o. 
Jalbr.-.ykowski, Arcebi~po Metropo· 1 

litauo de \\'i!no, se ele COJ1(·ordn~se 
~111 lançar uma campnnba auti-so· 
vietica na Polonia Uriontal. O ve• 
neraru1o P1·elarlo negou-se terlllinan, 
telllente, dt!<darancjo que per11111ne
cia no ca rnere, enqua ut.o um u11ico 
sacerdote do seu arnchispado est i
ve,:;e privado da liocrdaJe pelos ale, 
ntáes. 

U Exmo. Arcebispo ·de Wilno tem 
-estado prisioueirn ha varios me~t~. 
no edificío foi autwiunneule _ v. 

,Convento d,;, Marii1111pol. As cond1· 
,;ões de encerrameuto ao Arccbis
terríveis. o~ cal1tlmuc;os, frios e hll• 
·mi<l0<!1 nurwa · são aqueddos. U regi• 
me alimr.mticio de S. Excia. Revuia. 

consiste em sopa de papas sem man· 
teiga e uns quantos arenques por 
semana. Os nazistas impuzeram ex• 
pressamente eoitas rigorosas condi
ções de encarceramento no · Arcebís· 
po para o obrigarem a aceitar aa 
suas condições. 

Em todà a província de Wilno 
só sao permitidos sefo sacerdotes 
no cumprimento dos seus deveres 
eclesiastico.s. O resto do clero en• 
confra-se ·recolbid:o em varias pri
sões e em campos de concentração 
alemães. 

O Clero polonês, não só em Wil
no, mas tambem em todas as dioce
ses polonesas, 1·esiste heroicameute 
aos alemães; não se conhece um só 
caso de sacerdote polonê.s que cola
bore com .as autoridades nazistas de· 
ocupação, 

42 PAD&:SS SALESIANOS MOR• 
TO$ EM CAMPOS DE CONCEN· 

TRAÇÃO NAZISTAS 

JERUSALEM, (KAP) - Os RR. 
Padres Salesianos residentes na Pa
lestina receberam uma liB'ta oficial, 
por vias secre~as polonesl!-s, dos 
ruembros da Congregação Salesiana 
assassinados em campos de · coneen• 
tração nazistas; 

No periodo de quatro anos ,fa 
ocupação da Polonía, 42 Padres Sa
lesianos foram assat'sinados pelos 
nlemães, sendo que muitos morreralll 
torturados· ou exaustos -nos camJ¼t 
de concentração nazistas, vitimai! 
da mais desbumaua crueldade e 
dos mais detestaveis 'Crimes. 

Abaixo o monopo.lio da ,educa
ção? exclama um professm 

,oolomblano 
Falanc'lo perante um numeroso e 

seleto auditório da capital da_ Co. 
lômbla, o dr . .l<'rancisco de Paula Pé. 
rez, decane da JJ'acutdade de Uitei• 
to ·da. Universidade Pontlflcla ·cató
liea de São Franclsc<i Xavier, · cou
deno1r em termos ·claros,. o ql)e se 
chama 110 monopólio da educàção", 

Tal monopôllo, realizado por fun
cionários públicos, suporta "u1n ·ata, 
que contra os prlnclplos <la verda, 
d eira democracia", 

Ao 1se referir ao que Qcorreu llO: 
paisc.11 regidos por - gove1·.no, totu.li• 
tárlos, começ&ndo pelo comunismo, 
e ao a.asinalar que a Carta dd Atlan. 
tlco nrdena as Nações Un°lda.s a res• 
peitar 'a· "liberdade de pensamento", 
o orador analiso11 a aplicação de cer· 
tos prtnclplos em 11.eu pais; "Nem na 
Inspeção do ensl110, nem na vtiilan
cl:\ didática deverià.m per111ttiMe'-vlo· 
lnçõe da liberdade conatl~ucfonal,-As 
funções de Inspeção deveriam ser 
confü•das a cidadãos especializados,. 
q•te conheçam e compreendam os pro• 
blemae e possam ·dar,thua u'ma 'soln· 
çàu ·satisfatória ..• Cidadii.oa qu$uão 
s~ d é veriam .. pôssuti' u'tna có U:vêp i eJl~. 
te _preparao.ão acadêmica, comC1 ta!U• · 
bem' tmpa,rofalldade prõprla. dos Jui··
zés. A liber<Jaae constitucional de\"e 
ser defendida actma · do11 pa:rUdos·; . e ' 
d,eve manter-se tora de 1;uas contro, 
verstaii, sê desejarmos amparar a 
educaçâo e as11egurar a itliequada 
preparação u1ora.l e. ctvica. da.a gera, 
ções vindouras. Alem do mais. tra, 
ta.r de lllOUOpollzar ÓfiClll.lmente- .li 
iustruQão e a educ:a.ção da 1nran<l!E _ 
é cot11et1ir um e.tentado contra 11s 
1i1·opriai/ bases da. c1emocracla", 

:Jovos Bispos para o . Oriente 
Uegundo Informações do "ússerva

tore H.omano", o Revmo. Pe. Marcel 
Piquet, da Sociedade dos Mlsslo11á 
:·ios lllstnrngelros de l:'arls, foi nomc>a 

· do Btspo Titular de Erl8t1 e V!gáric 
Apostólico dEf ~uH1llom, oa ·111dochl 
na. -

_Anuncia-se tambem, que' o Revmo. ' 
l:'e. Altixitndn: de l-toutneau. da mtis 
n1a ilocledade. rol nomeado 61spt -

l'ttula, de l.lli!a e Vigário átl()Stóllci 
da J 11unanre1, ua t:hina. 
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A VISO AOS ASSIN AN'l'ES DE RIO 
PRETO E REGIÃO 

Avisamos os nossos assinantes que o 
nosso Agente nessa - cidade e re~ião 

. dentro em brece visita•los•á, podendo 
tam bem ser procurado no flotel Rio 
Branco ou na Cale,:lral de Rio Preto. 

Toda e qualquer informação será 
dada . com Jos_é Augusto Xavier 
Hotel Rio Branco. praça D. José Mar~ 
condes, 79, ou na Catedral, 7m Rio 
Preto. 

PAROQUIA -·oo IMACUl,ADO 
CORAÇAO DE l\'ÍARlA 

O Exmo. e Revmo. Sr. Bispo Dio- . 
cesano assinou, no dia 22 de dezem• 

, bro, o Decreto criando em. sua Sede 
li:piscopal mai~ uma ParoQuia. sob o 
·itulo do lmarnla<ln < 'nr11l"âf de Maria 
mindo-se, dessa forma, ao grande 
n,wimento mariano qúe se propapll 
>elo mundo de uma forma extrar.,.<ii • 
1aria o,ocurandei itlorifiear NoS!la. Se-
1hora ~ob o titulo de "Cor,ição de-
1farla"_ fi'un<'iona como· M:,,tri; pro
,i~nria a lgrefa de São Rimerlito. de 
m1 r!n~ · hafrrn~ d" cir<'1ins,,•ric.;ào des
,a ,1ova, ParnqÍ,ia r; esli> iá foi in.s
talaçla na reforida ti:ireja na noite de 
Nafoal. A s•rlQ tia Paroauia fic:>Ú'á si.;. 

tuada no bairro em formação "Santa 
Cruz".. e abrange mais os seguinte:,: 
Vila Ercilla, Vila 8oiU Jesui, Vila 
Aurora, Vila Santo Antonio, etc. , 

REUNIAO DO CLERO· DIOCESANO 

No dia · 28 de dezembro, n9 _ ecli
fiélo do Seiuinario Diocesano, situa
do na Soa Vista, reunira1n-se o~ 
Revmos.- Srs. Sact-rdotes Seculares f 
Regulares . da Diocese, sob a presiden· 
eia do Exmo. e Revmo. Sr. Bispo ·Dio• 
cesano. pare a• já tradicional ásseltl• 
bléia de fim de ano. Sua· txcia. 
Rev1'11a. anuncic,u ao Revmo Clero a 
instituição de um Conselho Diocesano 
do Apostolado da Oracão e do Secre
tariado da Cruzada Eucarística. noti
ciando ainda que. é ~eu deiejo promo
ver, por ocasilio dii Festa do Sagrado 
Coração, de Jesus, . de 1944. um efi• 
ciente Con,1t1·esso Diocesano do Apos
tolaoin ,fa Orac:ã<> e de toda:s as -suas 
Sér.çÕf's·, para - comemúràr conrlíimá
ml'!nte o CeritPnàrio do Apostolado 
da· Or~.,íío no mundo. Por _ aquela 
ocasião. S. · F.xcia fará. no · S~r.tuario 
do Sagrado r.oração de Jesu·s_ sitÍÍ-a-· 
do na. Paroquli, -do lma<'uladri.,éora
ção, a Cnnsa!lração da Oi.,cese _ ao Co
rRcão de Maria. 

I 
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Atastaôa a ameaça 
'submarina 

. LISl30A; (Reuters) -' Uma indicação 
d; que à'. a!lleaça _submarina do Atlantlco 
já. é !a~ que pertence ao pa.ssado; se ob
te!l1 'qa leitura da declaração oficial por-

1T 

ANO XVII , São Paulo, r6 de Janeiro de 1944 NUM'. 597. 

\tugue.'la · emitida hoje; segundo a qual 
nem um untco naufrago- de navio beli
gerante torpedeado. foi !evado para o_ Te
jo; ,durante O ano de Í943, enquanto que 
448 · aJÍ ' chegaram . em 1942. 

' . 

As trOpas russas avançam alem de · Mozyr 
Ordem do dia sobre a conquista daquela cidade Provavel avanço soti~e Plnsha·-· A luta pe
la posse da estrada de Odessa a Varsovia - Avanço na estrada· de- Koval~- e· na·,,_Junção ferro
viaria ·de Sheptovka - Contra-ataques repelidos com exito em Viu nitsa - -Ação dos güerrilheiros.· 

~roscou, (Reuters) - A emisso1a 
lccal anunciou na noite de· hoje.,.. que 
a çavalaria cossa.ca já, ·Irrompera para 
alem dos pantanos cobertos de neve se 
estendem adiante de Mozlr, e cortara. 
a, estrada de retirada. com que contava 
a ~·uarnição germanica Que· fora des
baratada naquela cidade, sob. as car
gas do general Rokossóvsky. 
,ORDE.ll DO DIA SOHREl À CONQUIS-
. 'l'At D:t,J ÍIIOZYR 

MOSCÓU, (Reuters) - O marechal 
Stalin dirigiu a seguinte ordem do dia 
ao generál Rokossovsky, Por motivo 
da captura de Mozyr. 

Regressou a Londres o Pri1cipe 
Bernardo da Holanda · 

LONDRES, (Reuters) - O princlpe 
~rnardo, da, Holanda, regressou á In
glaterra., de a vião, após breve visita a.o 
Canadá. e Estadas Unidoi,. 

O princlpe Bernardo foi recebido no 
à,eroporto pelo lllB.rechal do ar, slr Fre-
derlck Bowhill. · · 

Ministros mortos em Sofia 
durante o . rald aliado 

ANCARA, (Reuters) - Os ministros do 
~apão e da. Hungria, junto ao governo 
J:rnlgaro, pereceram por ocasião do rei
de aereo aliado contra · Sofia, na ultima 
f;er<;à-felra - anuncia a Agencia Anato
Jia, 

Heorganlzaºão da resistencia 
na Grecia 

LONDRES, (Reuters) - Anunciou-se 
l)ficlalmente que em con.sequencia dos 
a.pelos pelo radio feitos pelo primeiro 
~inlstro da Grecla, Tsouderoo, em prol 
da reconciliação entre os guerrllhei.ros da 
precla, o Sub-Secretario do Comlssarla
do dos Negocios Estrangeiros da Russia, 
Korneytchuk, entregou ao embaixador da 
Precia. em Moscou uma nota _segundo a 
qual o governo russo tambem apoiará 
ti criação de uma frente unida na Gre
cia, com o objetivo de reforçar a ,luta 
contra a Alemanha.. 

"Nossas tropas da frente da Russia 
Branca, en1 consequencia de habil 1na .. 
nobra de flanco, leYada a efeito em 14 
de janeiro, assaltaram e capturaran1 a 
cidade de Mozyr, centro regional da 
Russia llrancat assiln como a cidade e 
junção ferrovlaria de Kalinkovlchi, im
portante centro de resistencia germa
nica, na direção àa Polesia. 

Na brill1ante opera.cão de:,que resul
tou a queda de Mozyr e Kalinkovichl, 
distinguiram-se particularmente as 
tropa·s sob o comando .do tenente-ge
neral Balov, tenente-general Kryukov, 
major-general Konstantinov, major
g,neral [Yanov e major-general .Ale
xls; os artilheiros sob o co~ando do 
coron_el-general de artilharia Iskaza
kov, major-general de artilharia Dets
kin, major-gene'râl de artilharia- Izna
tov e major-general de artilharia Ye 
rov;, as divisões de tanques sob o co

·man'..do do major-general Pa:nov; e eis 
a vladores sob o comando do tenente
general de aviação Hudenko. As tro
pas que assim se distjnguiram na cap
tura- de lllozyr e Kalinkovichi terão a 
prerrogativa de usàrem como distin
ção os nomes Mozyr e Kalinkovlchi. As 
unidades que jil. tiverem se destacado 
em batalhas anteriores terão uma reco
mendação especial com relação il.s con. 
decorações de hojê. 

Hoje, âs 12 horas, nossâ capital, em 
nome do nosso pars saudará as tro
pas quo capturaram Mozyr e I{alinlw
vichi, com uma salva ·de 20 tiros de 
224· canhões. 

Manifesto meus agradecimentos a 
todas as tropas sob vosso comando. pe
la realização destas operações milita
res. 

Gloria eterna aos herols que tomba
ram nesta batalha pela liberdade e ln. 
dependencia de nosso pa!s. Morte ao 
invasor alen1ão". 

A Sl'rUAQ,lO Gi,:RAL NA FRENTE 
OIUEN'rAL 

MOSCOU, (Heuters) - Depois de 
três dias de lutas continuas, as forças 
do general Hokossovsky obtiveram 
outro grande triunfo, com a captura 
de Mozyr e da proxima jun,;:ão ferro
viaria de Kalinkovichi. Assim, o can1i· 
nho para a Russia Branca Ocidental, 
atravéo dos pnntanos do Pripet, estarâ 
aberto ás tropas do general Rokossovs
ky. 

Provavelmente. a proxima operaçào 
consistirá numa lnvest!dada combinada 

sobre· Pinsl{, através da estrada de 
Brest-Lltovsk, que certamente berá IÉ:
vada a efeito pelos soldados do gen-,ral 
Rokossovsky e pelas fÓrças do gene
ral Vatutin, que de Sarny avançam em 
direção oeste. Tais formações já se 
enc_ontram num ponto situado 63 quilo
metros ao sul de Pinsk, ria orla meri
dlonal dos pantanos do Prlpet, 

A leste de Vjnntsa, no quarto dia da 
grande batálha pela posse da estrada 
de ferro Odessa-Var~ovia, os alemães 
não lograram ·qualquer ganho estratc
gico que pudesse coinpensa:r ·suas enor

·mes perdas. A luta continua com· a 
mesma' intensidade e os canhões so
vietlcos, apoiados por bombardeadorcs 
"Stormovlk" da_ aviação russa, já ani
quilaram metade das forças germani
cas d_ê tanques. Por outro lado, os con
tra-ataques germanlcos revestiram-se 
de um aspecto de movimento de ten11-
zes sobre os flancos da cunha que os 
russos haviam introduzido em suas po
siçõ~s. A fina.tidade dessa manobra ger _ 
manica era precisamente desobstruir 
a estrada Vlnnltsa-'l'ulchin, diante das 
posi~ões · àlemãs, afim de obter maior 
liberdade para manobras de tanques, 
As ·teútati vas porem fracassaram <>. 
segllndo ·se espera, o general Vatu
tin dominará. facilmente a situação. 

Por · outro lado, persistindo nestes 
contra-ataques, von. Mannstein está. 
s_ervas ~1panzer", como al iá.s já ha-
serva.s "panzar". cqmo alíâ.s já ha-
via debilitado com sua contra-ofen
siva em Zhi tom Ir e a tentativa de re. 
capturar Kiev. Assim, na terca-felra, 
já. pereceram 8,000 alemães na bata
lha de Vlnnitsa, sendo postas fora de 
ação varias centenas de tanques e 
canhões auto-motores do tipo "Fêr
dlnando", Quantó aos reforços de In
fantaria lançados ao redor de Nemi
rof e mais para oeste, alem de Bar
dicha v, nada lograram obter até ago
ra senão apenas retardar o ritmo do 
avanço do marechal Vatutin nestes 
setores. 

Nos outros setores da frente ucra
niana a situação é a seguinte: 

Na fronteira polonesa de 1939 ~ A 
ofonsiva russa continüa em franco 
desenvolvimento, sendo c]ue as tropas 
sov!etlcas que avançam de Sarny mar
cham atualmente ao longo da estrada 
que vai ter a Koval. Nesta investida, 
os russos já ui trapassaram uma esta
ção situada 18 quilometros a oeste de 
Sarny. Mais para o sul, a força que 

se apoderou ontem do centro adm'lnis~ 
tratlvo-regional de Korzac avança ao 
longo da éstrada qu,:, vai ter a,. Rov• 
no. Nesta frente, os alemães efetua· 
ram vigorosa: tentativa de _inantl!r ·as. 
linhas, porem os bombarde,s,dores e 
tanques _ :ovteticos ' pul verizafu :suas 
primeiras defesas_ e . os reforcos ger
manicos, que haviam chegado. em bre
ve se lncorporaràm a· retlra\la geral. 

No setor a. sudoeste de Novograd 0 

Volynsk - Os russos. ata:'caraní -ati:va
mente, nas ultimas 24 -horas; .. aproxl• 
mando-se perigosamente da Junção 
ferroviaria de Sheptovka,_ outrà: posí· 
ção fortificada que, como-· Vlnnltsa,. os 
alemães tentam manter- a' todo .custo, 
Depois de ·ter 'capturado Medvedka,< ·os 
exercltos russos se enc·on'trám a 11 
qullometro·s: a lest'e de Shepfovka, en
quantv · um~ seg_unda.• força. aproxima.
se da mesma cldàde, da 'qua:l 'já dlbta 
apenas 22 quilometros, .. ao . norte. 
Atuálmente se desenvo1vé ·ao.-'sul um 
terc_ei,:,o ataque, que . p'Od.erá ftanq.uea:r 
Sheptovka .e cortar ·as •-suas· comunle'a. 
~ões ferrovlarias com ·a . .llnportante 
povoação de Orosjurov, -sobre a estra• 
d,i; .de ferro Odessa-VarsovJa .. ...., . (a) 
HAROLD .KlNG, coi:respondente' es• 
peclal. 

MOSCOU, (Reuters) -e- O comunlc_a· 
do russo anuncia o seguinte: 

"A~ tropàs da fr.ênte da ,,Russia 
Branca, e·m resultaâo 'de · unia habll 
manobra dO flanquea:mento, .captiira
ram a 14 de Janeiro, a cidade de M·o· 
zyr, centro regional da Russla Bran· 
ca, e a cidade e grande entroncamen·
to ferrovlarJo de Kalikovlchi. Tàm
bcm capturaram mais ôe 40 -lo<!a.llda
des, lncl usi ve as estacões ferrovlarias 
de Klinsk, Kashury e Kozenkl •. 

A oeste e. sudoeste de .Sarny,_ nossas 
tropas continuaram a ·ofensiva e 
ocuparam Stepa_n, centro distrital da 
Mgião de Rovno. A oeste e ·sudoeste 
de ·Novograd-Volynsk, -nossas tropas 
travaram batalhas ofensivas. e ocupa
ram varias localidades 'habitadas. 

A leste d& Vlnnltsa, no·ssas tropas 

cont!nuàram -a repelir com exlto ll(>n
tra.-ataques de poderosas forç:as. de 
tanques e Infantaria, lnfügindo .ao 
Inimigo elevadas perdas em. homens 
e m·a.terlal .. Em outr.os setores àa fren
te· de c9mbate registraram-se duelos 
,de artilharia e morteiros, assjm como 
em alguns setores lutas de importan
cia local. 

No decorrer do dia 13 de janeiro. 
nossas · tropas em todos os setores da 
frente destruíram ou danificaram 96 
tanques ·Inimigos, derrubando- 37 
av.iões". 

Stepan se encontra 34 qullometros 
a sudoeste de Sarny e 58 exatamen• 
tA ao· n-orte de Rovno .. Acha-se na mar
gem o~idental do rio Hocyn - se
gundo rio. atravessado pelos .russos 
após terem cruzado a fronteira po-
lonesa de 1939. . 

Entre as localidades capturadas na 
região de .Mozyr; incluem-se: Orbovi
chl; · _Rudnya-GorbovfcheskaYa. Bobry, 
Osenk!, 'Boriskovichi,. Zagoriny, -Tas
t!vovichi Zalhovtchl, · Ktigalovo e.·.Bi
s~tkf;. 
CôlllEMORAÇXO . DA VITORIA DE 

MOZYR E KALINKOVICHJ 
0

1\fOSCOU, (Reuters) - .Milhares de 
foirne.tea ilumlna1ti os céus da capital, 
enquanto os 224 canhões que saudam ( , 
a concjuista de Mozyr e I(alinkovlchi, 

· dispar:am '20 ·salvàs cada_ um. 
CIDADXOS DE MOZYU LIBERTADOS 

POR .GUERRILHEIROS 
· MOSCOU, (Reuters) - ('. ratlio des

ta capital dlv_ulgou hoje um comuni
cado dos destacamentos de guerri
lheiros da região dé Polesia, o qual 
declara que os guerrilheiros liberta
ram 1.500 cidadãos de Mozyr, que es~ 
tavam sendo conduzidos para a Ale• 
manha_. ' 

O comunicado diz: 
".Acabamos de salvar dois· trens r.e• 

pletos de cidadãos de Mozyr, que es
tavam sendo conduzidos para a Ale
manha .. Fizemos expl'odlr as linhas, 
dominamos os guardas alemães e li
bertamos 1.500 pessoas" •. 

Ataque a · um ·grupo· nazista em · Nice 

OBJETOS 
'D E 

A DOl NO 
P-ara .enfeite de p-equenos recan• 
tos em 'sua resi\lência 
brindes de fino gosto, 

ou para 
esta.mos 

exibindo n'.os extensos mostruá
rios do andar térreo e da 3.ª so
breloja uma indescritivel coleção 
de artigos de · 

. FAIANÇA, VlDRO, CRISTA.l, CERAMICA co,, 
FAIANÇA, VIDRO, CRISTAL, CERAMICA. co .. 
e ALABASTRO, tais como·: . 

_ Vasos, Anf,or~_s, 'Floreiràs, -Castiçais, Porta 
retratos,. Estatuetas, Caixas para pó. de 
uroz,: Larnpadas,. Conjuntos _ de toucador, 
Cinzeiros, Encostos oara livros e Frascos 
para perfumes. 

• 
O~ PRlSllNEIROS ALEMÃES NA lTALIA 

Tratar-se:ia de um .ataque de· comando · francês 
Escassês . de aliment()s . na ·.· França -- O trabalho 

forçado para fortif~êação 'da costa. . 
ZURICH, (Routers) ~ "Q ·Joúrnal 

de Geneve", publicando uma ·.noticia. á 
respeito do ataque coni ·granadas "d'l, 
mã9 realizado •. cci_nlra· 11111 .re.stauran- _ 
~e em Nice, -onde' s0 êncontràVam·-nu; 

as ·mais formosas perspectivas da RI
viera francesa. 

ARTIOOS .RECEBIDOS 
DAS MELHORES 
?ROCEDENCIAS. 

Ds franceses .conquistam três- montanhas a oeste de -lcquafcndata- - Con• 
tra-ataque nazista a-Cervaro - Avanço na direção da estrada de Cassino 

- flomunicadQ oficial aliado - Aerodromos bombardeados, 
1erosos oficiais alemães, . declara -que 
,credita tratú-se ·"de' um -ralde dos 
•omandos franç:eses, · operi!,ndo_. da· Co_t• 
ega "· . · · 1 - · · ' ' · 

· ·Toda a .costa francesa, especialmen
. te·,na. região de Marselha, está r.eple• 
. ta de· a!êmltes, 'soldados e funciona-
rlos',. · 
ltEPRESÉNTAN'l'E Fn.ANCJ!:s· No: 

MEXICO 
O~J)Al)ÍJ! P9 i,p\:xrc<>, ?~eµ,térs) -

q ~~· · qa,rr!'.all Dom~asl~, mln!~tro pie. 
1JIP11te11cl;rlP ·e c;JeJega~11 do Comitê 
Vr1Lncê's c;J~ l..ll>!'rttJ.c/lo ,t<faclonaJ,. apre
sentou sua11 cartas credenciais ao pre
sidente. -A-vlla Oámach·o, em uma ceri
m()t\'!á';<Jijf'~~ ffv~suu··cte.slJl1P!lcidade, 
j:;aqsou, i,l)tretal)tO .. s-ra~de sensação, 
o. 1r~sto altar/lente honroso do Presi-

.CASA ANGLO-BRAS·ltEIRA 
.N'APO~ES, (Reuter!l) - ·.Vigorosas 

t,atrulhas norte-americanas,_· avançan
jio mais alem de _Cervaro, através de 
~m terreno plano _e descoberto, apro
·-.,imam-se do logarejo de Pastlnello, 
,- ·menos "de .cinco quilometros de Cas-
l;lno. . .· · 

Mats ao -sul, desenrola-se- renhida 
,-uta á medida que as colun;is brltalli
~as e norte-americanas pr.ogrldem em 
~lrecão il. parte ·baixa do- Monte: 'J.'roc
"hio, ultima barreira montanhosa que 
l:lificulta. o acesso a Cassino_. 

Ao norte, as tropas francesas cap
turaram duas alturas Importantes. (J 

,nau tempo dificulta o apolo_· aereo 
jll,!iado, pore mos caças' e os caças
J,ombardeadores efet1,1a.ram vigorosos 
aliado, . porem os caças e os caças

:t,unidades que se lhes oferecem, 
pRJSlO.NEIROS NAZlS'.l'AS 

ARGEL, (Reuters) - !<'oram pre
t;os oito mil solda.dos_ alemães: na lta
lia, desde o desembarque aliado, a 3 
ele setembro , ultimo, 

ATUACAO DAS. '.l'ROPAS FRAN• 
CESAS . 

Q, G. ALIADONo NOJ:{'l'E DA AFRl
,:lA, (Reuters) - As tropas frincesas 
penetraram numa profundidadt> de • 
,zuílometros eJU seus ataQues levado~ 
p. efeito nas regiões· montanhosas da 
:frente do V. l!lxerctto. <.:apturaram 3· 
~ontanhas a nordeste de AcQuaiou
,iata, depois de. terem repeli'do dom 
-violentos contra-ataques, Já agos·a os franceses completaram todo o ter-
1eno elevado a nordes·te. de'·Acquafón-· 
ida ia. 

o contra-ataque alemão destinado a 
vetolnar Cervaro tol desteehado ã 

Impossibilidade do rapido fim 
; da guerra, segundo Knox 

CLEVELAND, (Reutert) - "ls impro
\la.'vel o rapido fim da guerra. Quem assim 
imagina, segundo os seus desejos, está 
prei;tando um mau serviço ao esforço de 
guerra. Não ba fundamento para espe
rar que a frente interna alemã desmo
;rone" - advertiu hoje o secretario da 
~arinlia, coronel Frank Knox. 

comentando o desenvolvimento da 
guerra.· no Pacifico, o col"()nel Knox mos
trou-se igualmente objetivo: . "A vito
;ria tardará algum tempo e sera custosa. 
Acabamos de começar a. demolir, as de
:fesas•Japonesas. Mas é facll. compreender 
que não convem ao propqsjtp jà.pones 
i:)por-se a nós com sua.s forças · no atuai 
:momento". · 

meia noite de quarta para quinta-fei
ra. e em grande escala, mas foi repe
lido e as tropas aliadas prossegulrani 
e·m seu avanço. Os. americanos avan
<;aram agor"- de Cervaro na direção da 
estrada de Cassino e estão diretamen
te ameaçando as . encostas setentrlo· 
nals de Monte '!'rocchlo. Violentos 
combates estão sendo esperados 
quando as tropas de Mark Clark en
trarem e1n contacto com a linha de
iensi va alem1, que corre do norte ao 
sul, através da cida~ de Cassino -
linha essa conhecld~ · como "Linha 
Tustav". Cfs pt"lslor.elros germanico.s 
mostram-se muito orgulhosos dessa 
linha, que considerarn inexpugnav~l. 
i;oMUNlCAUO UA llADIO l•'JtANCJ,; 

LVNLJJ;U;S, 1Reuters) - A Radio 
l!'rance dando as ultimas informacõe• 
sobt:e as tropas francesas na frente 
do V Jilxeréito, anuuciou hoje o se-
i;uinte; . / 

"informações recebidas aqui adian• 
tam. que en1 varios pontos a~ trovas 
fra.nc~sas realizaram apreciaveis avan-

. ços, ate um quilometro e meto de pro
tunôldade. e capturaratn varias e in1-
porLantc:; elevações, do grande valor 

t:alrateg1co. Duaa dessas <>levacões 
estão ~1tuadas nas proximidades do 
Acq_uafondata. Mais ao norte, outras 
tropa.~ franc~.sas capturara1n toda a 
cadeia de ruouta.nhas que domina a 
seccào norte da estrada entre <.:olJ.i e 
Attina. Para o sul dessa estrada, os 
rranceses desfecharam poderoso ata-
4ue contl'a o n1assito de Casale. o n1ais 
ano -pic'o de tuda a cadeia de monta· 
abas. .i,;ssa µo:s1çào · está si tu ada na 
extremldad<a oriental da p!anicle de 
t,.;assino". 

UOM U.N ICAllO Ol<'IC.l.AL ALIADO 
Q. G. ALIADO NO NOliT.W DA 

,\I,'!UCA, (Heuters) - i,; o seguinte o 
texto do comunicado do Alto Corqau
do AHado; 

"Ouernçõc.s tt!rrcstre:s - As tropas 
francesas· e americanas do V Exe1·
~1tu, aµesar da furiosa re.sistencia 
in1nl1ga, continuara1n seu avanço 
a.trave::, de utn terreuo de d~f1cíl per
<>urso. llm contra-ataque inimigo 
que visava. reLrin1ar Cervaro, foi re! 
i.;haçad.o e nossas trovas a vanç;aram 
a.tem da cidade. 

Na trente d oVU lilxercito, as tro
pas neo-zelanúosas penetraram pro
tundam<ante no t<arritorto inimigo, 
obtendo valiosas informações e faz,m
úo· prisioneiros, 

O,veraçõc~ aerens - Ontem, varios 
aerodrumos Inimigos foram alvo d" 
llomllardeadores pesados e medlos. 
üu1donia e Centocele toram ataca
das por bombardeadores pesados·· as-

CINASIO CORAClO DE MARIA 
(SOB INSPEÇÃO FEDERAL) 

Diri2ido pelos Padres do Coração de Maria 
Rua Jaguaribe, 699 

Cursos Prirnárie e 6inasial - Curso de admis~ão 
gratµltQ, em · pleno - funcionamento. 

'ENSINO EFICIENTE: E EDUCAÇÃO APRIMORADA 

coltados por a.vllies de caça. e .em. se• 
gulda foram visados por bombardea• 
dores inedlos.' ' ' ' 

Perugla foi tambem atacada por 
bombardel!,dores pesados escoltados 
po-· aviões de caça, ao mesmo 
tempo_ quo bombardeadores m,,_ 
dlos· atacavam outros aerodrotnos. 

Jilm todos os lugàres visados cairam 
numeri;,sas bombas fragmentarias e 
de alto poàer explosivo, atingindo 
hangares. e area de dispersào dos 
aparelhos e pistas de vôo. 

Pe~sóae ·11esconhecldas lanÇ'aram · !Ih 
versas granadas de · mão no ref~i:ld!I 
restaurante e muitos. dos oflclált;i 11,le· 
mães presentes foram·fer!dos-. Os ata •. -
cantes embarcaram nunia ·1anoha·:rà· 
pida' e desâparerierani. ê(lino· _riTê<J.J~,j: 
do represa.lia, os alemães ·ordenaram· o 
fecl1amento de todos os"cafés•··á-Jlli,ia 
noite.- · 

ESCASSEZ DE ·ALIMJ'.i:N~O$,N,4. 
- l•'RAN'ÇA . 

. di,nte que enviou o chefe do. Cerimo
iili1J,''sr. Salvador Gu:i:man, ã fegacão 
cJà Fran9a, atim . d!l acompanhar o 
_dl,P.lônii,,ta franc~s ao palacio. Termina-
da a cerimonia, o· sr, Guzman acom-. 
pant,ou pe_si;oalmente-o sr. Gaueáu 
até. ã. ·. sede · da legação da França, 

Suces~ora ·· de -· MAPPIN -STORES 

• 'Comprà.r b'c>~us'. de guerra é. 
,, abreviar 'a vitórià t 

Nossos caças bombardeadores esti
veram ativos, apoiando as forças de 

terra. ' 
Vs patlos ferrovlarios de Isola. e 

Colefel'ro foram atingidos igualmen
te, l<'orá.m atacadas as Instalações das 
docas di> Formia, A costa dalmata 
fol bombar;deada pela navega,;:ão lni
nuga, perto dt, Sibenlk. , 

ESTOCOLMO.-. (Reuter~) ---Um ·vfa,. 
jante francês aqui chegado; proceden
te de Nice, declarou hoje que-ha:.gran• 
de escassez, de alimentos na, l''ranca, 
em v_lrtude do aumento·do.-numerq de 
soldados franceses que. ·est.ãó .. reror
çando as guarnicões n,i,ilstasi ··na es• 
pectatlva da ln.vasão'.allada. 

"Tud<> qunto me ,rol ·possivel :.conse· 
gu!r para o me.u sustento duraqte. r,s 
dois dias que .ai!. permaneéi ..:._. dlsJ;e 
- foram pão e compo_tá de frutas pa
ra o pri melro aln;iogo, e:, um-: i>o,u.co qe 
comida para _as outra_s.· refeícõés.: Oe 
alemães lntervier,i,m em .todos os .-ho.
tels de Mar_:;ieÍha: éóm,·exceção dei Ho~ 
te! 'l'ermtnus. Alem '·ao gránde n·ui11e
ro de d I visõ_es i:-ermanlca~ que esta
cionam na.região marselhesa; ·ha -gran
des contingentes de tropas senega
lesas ,fra_ncesas "co!1bQ_r;.cl,;mlstas". 

USINA DE ALUMINIO BOMBARDEADA · __ NA - ILHA -f ORMOSA 
Durante .. ssas operações foram des

truídos d,ez aviões Inimigos faltando 
cinco dos nossos aparelhos. 

Sape-se ag·ora que foram destruldos 
;is aviões .alemães, alem dos• l!OVe jà 
meuctonad_os durante as operações de 
10 do corrente. 

· :poderoso ataque aereo contra Makassar ~- Ativida<fe cio representante ºª"' 
zisfa no· Japão · · · Avanço na Birrnanh - Comunicados· oficiais ~Íiados rio 

Sudoeste· do Pacifico e na , lndia. 
'!'ambt:m 1oi destruldo mais um 

aparelho inimigo a 12 deste mês o 
que eleva a 1~ o nu1hero de av/õcs 

a..h:itnâeH b_attidus ua. data. em apreçoº. 
-AJ,;ltOIJ!lOlllOS IJOll.lüAltl)J,;AllOS 
AHUJ;lL, (Reuters) - Urandes for

ma.1,óes de "F.ortalezas Voadoras" 
oomoardearam µesadamente aerod!'o• 

, mo~ . de \.i'UidonJa e <.;en tocele, perto 
de !toma, de~u·umdo pistas de vôo e 
instalaç.õof:i. :s~rvlços experimentais e 

otic1nas de u1vntagen1, b'oran1 acer
~ados nu1ue1·usos 1mvactoa éffi ha11-
gat·~~ (;l em.- .. d.VIóes ininlig·os, yue ea-. 
taVa.1n puusadQS. 

OS lt:t,JS lJL'l'AUOS OB'l'.lllOS 
Q. li. AUADU NO .NVH'.J.'Jj) DA 

Alflü(.;A, ~Heu ters)_ - Vs. ,·aldes le
va.dos a efe1lo contra os atH'utlromo8 
dt:J c~ntuc~lt:t ~ Liuidonia. nas p1·0.x.hni~ 
dades tlu ttoiua., to.l.'a111 ef~tuado13 por 
oomoarde:auore:; "Mltchels" ., pelas 
'".b·urla.lti:i!.a.S Voa.doras". us atacant~~ 
aiH'l\·am·, enormtls crateras nas pistas, 
com . llomua_s altamente ·expJoi,Jvas, ., 
atwg1ram tllll · cheio os edifícios das 
o.Úc1u_a~,- u_.s1u~s ~ · quarteis. .Bomba~ 

ofn1.gme11tarias atingiram e danifica
t·aiu avarelhoi, eisparsos no solo e nos 
hangai-1<s, 

Avarelhos "l\laraders" atacaram 

'l'RABALHO FoncA.oo.·· 
ES'rOCOLMO, (Reuters) -. - Mflha.• 

res. de franceses, · redllzidos ·a.os. tra• 
balhos forçadoe. d<lbàixo do ,'cimtrole 
da. organização Todt; estão, trabalhan
do dia e noite na.consttução e·,no-'re.• 
forçamento das linhas·. d.e def~sa ger- / 
ma.nicas ao. longo da ·.Rlv!e"'l, .France
sa, asiitm como-o fazem ·a.todo o, tran
se na costa francesa, desd'e ~farselha. 
via Touion,. até Nice,·· Cannes ·e Men• 
ton. . . 

Canhões alemães -foram, embasaqos 
de 60 em 50 ,metros;' ao longo ila_ ta_
mosa. "Promenade des Atiglais'.', em 
Nice. · · · 

lllsta Indicação foi forneci,;!~ hÔje· á 
noite por um viajante ·netJtro ·que áca·. 
ba de chegar de Nlc.e., ,Acrescentou a 
testemunha oriü'htr:' "Os .alérnães · ·tra• 
tam de c:onverter toda.a .. Riv~êtra·nu
ma · gigantesca fortaleza: : Passas:'ão 
anos ante1:1:_ que estl/, · reii_fão venh_a· à 
voltar ao seu· a::ip:ecto tradicional. On
de quet" que 5.8. ml,e, V~;m-se turmas 

14e. h,omen_s · fa~endo. v.911,r g:ca.nd.es tre, • 
chos da famosa "Proniena!l,e". Voam 
pulverizadas aqúélaii roci)l.a~ verme
lhas e douradas,.'tão famol!,is, A enge
nharia alemã. estã. -assim , deiitruJndo-, 

CliUNCKING, (Reuters) ...:.. Os ·bom
bàrdeadores "Liberators", da _14.a For
ça· 4erea dos Estados·· Unídos, . bombar
deai:am _· · a · Usina, de aluminio Japone~ 
de Takao, na. ilha Formos·a, onde ir
romp,e~m grandes lncendlos - .. anun
cia. o coínunlói,,do .de hoje do Q. G ,' cio 
general StUwell. 

Na noite seguin~; os 'b9mba.rdeado-
1-es aliadas atacaram pateas ferrovia.
rios• inimigos em Gangsus e em Bang
kok. · Todos os nossos av,lões regressa
ram, -- -acrescenta· o comunicado. 

INSTALAÇÕES JAPONESAS 
DANIFICADAS 

NOVA YORK,' (Reuters) - A agencia 
noJ;iclosa. japonesa, atr11.vez de uma in
formação transmitida. peta· radio de To
quio, decl!!,rou que durante os· repetidos 
a,taques aliados copt,ra. a _ilha de. Ta,rawa 
no arqulpelago das Ma.rsha.JI, realizados 
na. µltiJna terça-feira, hol:ive pequenos 
da.nos nas lnsta.Iaçõe.s japonesas. 

BARCAÇAS AFUNDADAS POR 
TORPEDEIROS 

. _Q,, G •. AL:tAOO .D.O. GENERAL MAC 
Aft,THUR, · (Reuters) ·. - Numa incursão 
nas água.5· Ja Nóva Guiné, -dois torpe
deiros ' aJiados do serviçe de patrulha. 
penetrà.ram numa. bàse japouesa · e ·afun-

tamoem dois aerodromos, os de Ciam
Villo e Centoce!e, sendo que .. 10 dos 40 
aviões da ,caca nazistas que tentaram 
enfrentar os atacantes toram de·stro-
çados. · 

·:,;1mu1tanea_mente, os "L!berators" 
atacàvam· o aerodromo de J?erugla, a 
cerca de , 100 qullometros a nordeste 
de Homa. - As espessas ·nuvens não 

[lermitlram '.uma. ooservacão detalhada 
cios 'resultados, 

.e 

. -A rêalização.Hê. c-0nf emncias russo.polonesas 

UJ'll DOlS JULGADORES DE CIANO 
\ 'lllOR'l'O 
, S'l'OCKHOLblO, l.l:teuters) - A·· 

radlo alemã.· anunciou hoje ·que o te~ 
nente-gem,ral Domioico .Mitt1ca, da 
mJJicla !asclsta e ·membro do ·•.rribunal 

O governo ·pQlônês ,propotá·as·:·conferencias com a 
participação. anglÔ=-americana - · Os , nazistas eva= 
cuam . os, ,.poloneses, ., dos: -· territorios pretendidos 

pelo · goyemo de Moscou. 
que condenou Ciano, foi morto num · LONDRES,·. (Reute;S) :,;;_·· o' gÓ17er~o. 
clesastre de ~automov_e1, · O ca,·ro de polonês exilado em -Londres, propOs a 
i.\littu,a vüou .. quando viaJava pela es- reallzaça.o de conversa.coes com -a.·Rus-
trada que Jevâ a Mllào. Outro ocupan. sia, conversi,,cões- eiisas ·c'le,:que,.pa.rtl- · 
te _do carro,. um coronel da nulicia cipariam os gover'n:ns brltanlcó e nor-
tascÍst;;,., !oi terioo, · to-americano, · · 

Â Sl'l'lJACAO ALlll.lE~'I'AR A. UEV.N .. \O .;o GOVJllR_\VO Poi<>N~i-< 
NA.t"U.t.,hli,;. t.tteuten;) =- Esl,lera-se · · · · · · · · · · 

uma. 1ig1;11ra u1elhora na sltua,;:á.o ali• LO.NDH~_S, ·c.ReutCjlrs).:_'~:-o gÔvefp,; 
mentar aa. 1ta.ila, gra1:as a. ehega<1~ P.olonês · esteve .. hoje -reµn,idÇ>, ·-»or vol· 
de•um· navio a.llaclo carregado de 'trt· ta das lU,horas da marihã:.··Fol _exa:·mt· 

nada a forma ·4eflnit1và a -ser,,.dâcia " 
go, {}-5, racões na. provtncia das-Apu• · 'á. deelaracão,sobre.c1u1 réh1-.êões\~olono
lias estão garantidas para l5 dias, russas, á.. Juz das ennversa1:ões · que ei, 
As e111>eranças de_ que a ração de_· pão .. reallzaram entre.·º' prJm$1ro ministro 
a.umenté; eln .Napoles, > são -ta.mbeni da. I'>olonla e:o'tÍtúlar_:do··F.óre!i;n Ot• 
m~tidi!!! P.m.!! -~lQ.[ld!l,dü · 1Qc§ill, t11:i1, 1;1.r~ .A11.th9ny_.. .Ji14Jllti,Q;Quª1 -,~011 

o ponto.-,de· vista ,do· governo brl_ta
n!co. 

A tarde, afirma va.•se . que . o. texto 
da. resposta polonesa tora prepa.1"11.dn 
e que seria. revelado a.ln.da esta noite .. 

· EJIUGRAÇ~O EM MASSA. 
Z'Cl'RICH, (Reuters) - A "1>. N, 8.", 

por :1ntei-inedlo d_o. seu· corre,;pondente-. 
· c):lefe~ :Georg Shrou_d,er, _ infnrmou' hoje 
que : os àJemães estão evacuando o• 
pe>IOJléS~s. de a.lgum tempó a esta par
te, da; provlncla qu_e esta. sehdn,-agor" 
lnva~lda -,pelos. rus2os. A esse wopo
sltn · .aerescentóu: "Desde a. tra-vessi" 
da. fron.ielra itnteriol',- ,pelo exercito 

. russo, .. esse movimento · se· 'con v.~rt~u 
:em'-'!lma. ~:m1grª~ãº ~m m,a,~sª"•· ,. ;., 

daram: varias barcaças nlponicas dé abas- · 
teclmento. · 

A operação desenrolou-.oo frente a. Nà
mereum, port.o de Sio; na .pen)ru;ul~ de 
Huon. · ·. · 

PODEROSO ATAQUE, AEREO 
NOVA YORK, (Reuters) --, A emisso

ra de Toqulo notMo · hoje que varios 
bombarc!eadores norte-a.irierlcanos efe-

. tuilriun úm JX>deroso ataque ·de cinco ho
ras e meia contra. Makas.sar, na Celebes. 
durante a noite dt 12. para 13 de Jas 
neiro, 

A emissora japonesa acrescentou Qil_e 
os caças · "zero" rechas-•,i.am os a pare
lhos q,tacantes, obrlgando-o.s a lançar 
suas bombas ao· mar ·e sobre as colinas 
que circundam a cidade; 

Como se sabe, 1\1'.akassa,r encontra-se a 
80 qullometros do extremo merldi<;>na.l da 
ilha Celebes. do grupo das Indias Orien-
tais Holandesas, · ·· 

ENTREVISTA DO EMBiUXAl;IOR 
ALEMAO EM TOQUIO 

SIDNEY. (Reuters} - O embaixador. 
alemão em · Toquio, Heinrlcb Sthamer. 
teve mais wna entrevista com o ministro 
do Exterior dQ Japão, _ Ma.inoru Shlgeml
tau, na tarde dt1 hoje. segundo am1ncia 
a agencj?, Danei. 0$. ult!mos desenvoM
mento.s da. sjt)l!i-ÇãO Jptm1acJonal ·con~-. 
tituJ,ram '· o · tema .abordado· Pf'los · diplo
matas ds doo Is .. paises eixJstas • 

AVANÇO ALIADO NA BIRMANIA 
NOVA DELI-II. <Re\lters) - .E o se

guinte o comunica.cio· de hoje do Q. G. 
de Lord Louis Moutbatten: 

"Após a ocupação de Maugdaw. Blr· 
mania. os elementos avançados das tro
pas aliadM ocuparam a.s -aldeias ,de -Ka.
nytndr.n e Dllpara., fe.<!pect1vamenw a 2 
e 6 quilometro.s a suc!'!Str. du Maui:ui;d~w 
Nosso avanço con.tfn1111 lentamente:' os 
iaponeses contra-atacam e rrAl.stem · te~ 
nazmente, nos pont()S fortif!cado.s situa
dos ao longo . dos flancos cidentals da 
cadela de 114:ayu", ' · · 

COMUNJCADO OFICIAI, ALIADO 
Q. G .. ALIADO NO S1JDOE:STE ,DO 

PACIFICO, /RetJters) - 't o seguinte o ' 
texto do COl:ttuÍJ!óado ·oficial' de. hóJe: . 

"Na bafa de Ha.nsà· -(Nova. Guiné} as 
patrulhas :aereas aliadas noturnas . ata.
ca.rarr, um Pa.rgtieh'" inimigo ·de· mil to
neladas. delxando:,O elri chamRS Os ,nos
ws bnmhRrdMdorei: medl<"is e pe.,;ados ar
ri>mf'-SSa.ram J0.4 toneladl!~ dP bombas so
bre a. area de ,,\lexi.hafen. · ,orovocando 

numerosos lncendi.os e destruindo o mo
lhe,· 

Na penlnsula de Huen. as forças ter
re.stres. aliada.s estão avançando a.travez 
do terreno rochoso ;!tua.do 11$ margem 
riorte do rio K.apugar. As nossas únictQ.des 
navais leves afundaram 8 embarcações 
inimigas transportando tropas ao larga 
de Rei.ss, e destruiram dwi.s outras em 
Sio. . . 

Na Nova Irlárirta: as pat,111bas aereas 
noturnas danificaram um destroier japo-
nes ao largo de Kavieng. _ · · 

Os aviões torpedeiros e bombardea.do
res em mergulho. com b~ nas ilhas Sa
lomão, lançaram 35 toneladas de bombM· 
sobre as instalações Inimigas do ·cabo 
Saint George. Tres posições de baterias 
anti-1.ereas foram atingidas e diversos 
edlf!élos ·destr_uldos. Um caça inimigo foi 
qerrubado e 4 outros provavelmente des• 
tru!dos. · · 

Na Nova Bretanha, a. aviação aliada 
reallzou ataques a.rraza.dores contra . os 
aerodromo-s de Vunakenau, Likunal e 
robera e are a. de Rabaun . 

Nà região de Arawo unlda<les de terra 
a_ia.ca.ram as posições Inimigas depois da 
necessarla. preparação de artilharia". 
09 ,Q, G. OE LORD MOUNTBATTEN 

NOVA DELHI, cReuters) - O cowu-,, 
nicado hoje divulgado pe1o ·Q. G. do al
mirante. lord Lous Mountbatten anuncia 
o seguinte: 

"Bombardead_Or<!S .:'.::. mergulho alia.dos 
desfecharam .itaq11cs contra as posições 
avançadás dos· japarieses, em· intima co• 
laboração com as forças terrestres. 

Alliões norte-.americanos e da R A. F. 
-atacaram localidades da Birmania. du
ra.rioo os. dias 10, 11 e 12 de ia,ne~ l!;n• 
tre os alvos visados Incluem-se a zona de 

. Bendok, atacada er. 10 de fa.ne!ro. e ob• 
Jetlvo11 em Aky11b e Mo11lmelm. Foram 
tambem atacados ~ ferrovia de Letpedan, 
ao -nortl> de Rangoon. e um aerodromo 
na "-Ona de Rangoon. Foram ainda des• 

· fechados muitos ,i.taques contra a nave
<1ação fluvial. ficando danlficadnt varlos 
ria.vlos e barcaças, As estradA$ foram 
tambem submetidas a diversos ataQUP.S. 
As ooslções · japonesas na Blrmanlâ se• 
tentrlonal foram alve.Jadas e numerosos 
objetivos. Inclusive · comunicações edlfi• 
cios e conC".entrações de tropas, foram 
bomhardeados. . 

Oe todas ossas operações deixou de re• 
<(ressa r um avllio aliado". · 

PIANOS S C Hi W A R T Z M A N N· 
!nclUS!ve t11m' apÍi,rt4m11nw : - :ITl!!lt.em·. nossa .eironst~An ~em Mmprrom1s.'<G· 
aua D. Joaf ;ele· Bàrro•,' 23:.1 • 4Y• l\a;un. Branca, O. _, 'I'etefone 5•11ll!IJ, 



·--. l 
,tamentamos nao possuir o texto com

pleto da alocução dirlglda pelo Santo 
l>adre Pio XII aos membros da nobre
ze, romana. Para conhecimento de nos
so.:; leitores, estamos reduzidas a pu
blicar. tão somente um resumo telegra:. 

. fico tran.smltldo pela agencia "Rcu
tera ·•, devido à falta de comunicaçfu~ 
ncrmg,i~ cem o Vaticano. Entretanto, 
esse simples resumo já. contem perolas 
lne.stimave!.s. Sobretudo nes\i. epoca. em 
qus o sopro gelido da gt1erra. parece 
querer apagar as ultimas chamas da 
tradição Cl"l.stã ocidental, as pa.lavras 
do Sumo Pontifice tem uma inestima-
11e! opoJJtnnidac~. 

O Santo Padre começa por mostrar 
a situação catastrofica em que .nos cn
<.'Ontramos. Não é dlfic!l not,ar as ca
la.mi:lades materiais que a guerra. acu
mula. Antes, seria imp-OS.Sivel não as 

.notas·. Não é pois tanto sobre este as
pecto da situação que o Santo Padre 
insiste. Ele fala principalmsnte das rul
pas morais, das a'lma.5 que se perdem, 
da.:; instituições repreS€ntativa.s de mi
lenics de cultu.:.. cristã e de civiliza
ção cristã q:uc sossobram, dos turbllh&s 
de ideias falsas, de paixões em ebuli
çã:·, de ambições desregradas que .de to
da. parte se levantam. Por isto, o San
to Padre não fala, em reconstruir vila.s. 
aldeia~ nem cidades, mas em H recons
tnfü• a. sociedade huma.na ". A socle
dadn huma.na é a 1n.a.io1· de todas as rui-. 
nas contemporaneas. Se Londres ou New 
York - as <..Ua!. maiores cidades de 
nossos dias - ficassem arrazadas, co1u;
t;ituiram ruina. menor do que é a huma
nidade neste triste seculo XX. 

* * 
''.Não é outro o pens<1mento do Sobera

no Pontüice, quando ele afirma que 
"atualmente estamos testemunhando 
um dos maiore., incendios da Historia", 
lncendlo material? O Sa.nto Padre des
faz qualquer equivoco acrescentando 
ilr.ediatament~: "Estamos vivendo uma 
,nas epJcas mais cheias de clist urbios 
políticos e sociais jamaib< registrado nos 
anais do mu'ldo". Esse, o incendio. In
cendio ideologlcq, · que abraza antes as 
tdela.s que as . doutrinas, e só conseguiu 
(l.rrazar lares, cida.des, provinci.as intei
ras porque havia posto previamente e'm 
deli.rio e em cmr,bustão o pensamento 
i1uci11ado do homem contemporaneo. 

* * 

NUMERO AVULSO 

CR.$.0,40 

ANO XVII PL!NIO 
Diretor: 

CORRtA DE OLlVEffiA 
NUM.'5~ 

[ s tá se n~ o ~em o li~ o o Pai a e i o S ão tii.z fllomão le , natal liri~ila ~elo ianto ,a~re ao iauo [ole1io 
\° ~; 

O Palacio dos dois primeiros Arcebispos de São Paulo 

,., . 
··. Os principais trechos 

ma e a moderação,. e que. se refreiem tificado · pelo ·s;i.ngue <fo pfimeiro Pe• 

dessa importantê oraçao 
·À Igreja Católica terâ que .enfren

tar nos tempos- vindouros tàrefas cles
cônlrecidas em outras épocas, e s"ó as 
almas valorosas e dispostas para.: tu
uo serão capa~es. ·de empreendeclas 
e· lern-làs a feliz termino, d'sse Sua 
Santidalle o Papa. Pio XII aos mem
bros dó Sacro Colégio Cardinalício,. 
nas Vésperas dó Natal. · 

S. Santidade fez um apêlo às al· 
mas generosas que, ionge de sentir 
temor. 011 cair' no olvido, flxam seus 
ollns na Crtiz, da qual recebem· to· 
da força e toda norma para suas vi-
da.s. · . • 

· O Sai1to Padre respondia aó d's
curso tle congratulações que, em iiome 
do· Sagrado Colégio lhe clirlgira seu 
Qecar", o Cardeal Géni1aro Granito 
Pig.natelli di Belmonte, de g 2 anos 

·d'\ idade. 
, Notava-se nesta recepção que o 

Santo Padre parece gozar de excelen
te .saude e que, ao pronm1ciar sua 
ü!Ocução, sua voz estava impregnada 
·de vigor e. sentimento; Depo:s ile fá· 
lar, ::lua _Simt!dade desceu de seu 
tron.o e conversou paternalmente 
çon1- os Cardiais Logo depois· recebeu 

,.~\.óutras pescas .~m Seu trono, · falán.' 
'~ d:> afavelmente· a cada um1 delas.,·;, 

de todo ato irrefleU!l.o iqúe pudesse dro, centro, alem disso, para o mundo, 
provocar ainda maH>res''. desastres. por súas obra.s de cultura e de arte, 
Ante um futuro tão obscúro a reser- garantl(\o por um tratado solene, é 
va inerente à natureza ele Nosso l\1i, um siontoma difícil de explicar, se 
nistéri'> Pastoral, sempre mantlda não for atribuído à profunda deso-
por Nós, frente às vicissitudes elos rientação: espirltljal e decadência mo· 
conflitos terrenos, parece-Nos pre, ral da conciência, em que algum espí• 
senten1imte mais neéessária que nun- ritos, ~rrados estão ni.erguhados". 
ca para evitar toda possibilidade de s. ·s. o Papa urgiu. a seus filhos 
qu'e as atividades da Santa Sé em espirituais a s:e . l'llanterem· · firmes, 
benef:cio ds, almas, éorram o risco sem pei'mifü qµe·'.-µ. triste sJtuação 
de se verem comp1·omeHdas pol· . fal- das cousas · vit~S:el).tes · os desanilµEl 
sas ou infundadas interpretações, ou mas pelo cont'rá'.i-10; os .una e.alente 
de se verem expostas ao fogo. cie no cumprimento dos de.veres morais. · 
campos poiiticos opostos". . da vidà; · à: guardar átl.uefa ternura 

Sua Santidade o Papa fez notar do · espfrito, fôrça dé · vontade, ·since; 
que é bem sabido quanto aflige e ridade e complacência,· pari!,:levar .a> ., · 
oprime Seu eoração a dor e, a misé· cabo as empresas -cçim~çadas/'sem. ó 
r:a que oprimem os povos com cres- . que serÍ!l. impossive( toda obra i(pos-
cente intensidade. Por Isto Sua meu- tólica - ,Sua s·antldade aconselhou 
sagem de Natal continha uma passa- seus filhos espirituais a ·aprenderem, 
gem na 'iJ.Ual chama a atenção sohre do Presépio de. Belent, e ·da, história 
a calamidade extrema que atormenta do mundo, ·que o .que foi dito do 
a tantas nações, e faz um apê!o à sim Fundador: "Os seus . nã,o ·o l'.ecebe-
patia àe todos os que a'nda se encon- ram", continuou sendo, ·através dos 
tram em condições de apoiar efeti• séculos, a. dolorosa. e segura·· marca 
vamente a grandiosa emp1·êsa· da ca- da Espõsa de Cristo; e recordar qtie, 
ridade cristã e da fraternidade hu- com frequência, uma luta penosa pro-
mana Ao dar conta dos pedidos de para .o caminho para magnificas· Vi• 
au.xílio, que chegain até S. Santidade tórias, de importancia decisiva para 
em número g·gantesco e sempre cres- as idades Vindouras; 
cente, e contrapo-las- à dolorosa " "Se no que ilumina o passado nos 
inadequada situação· de "Nossos é permitido penetrar a Visão dos. de-

S. Santiclade come.çou o discurso meios. que as .barreiras econômicas signios d.e Deus, disse s. Santidade, 
.o a:;r·aelecendo aos. presentes suas sau- da gu~rra reduz'ein à. major escassez a coudiçãc- dura e cruel da hora pre-
·,daç~es e orações, assim como sua nestes momentos"; ao assinalar .as sente é só a aurora que preludia o 
fidelidade e devoção. Dec!arou que dificuldaeles e obstáculos antepostos novn ressurgir em que a Igreja, com 

- · er.:i motivo de grande consolo ver ao exercício de Seu Ministério Apos- sua missão consagrada para todos os 
E:m consequência das obras exe- drigues, a realizaç1lo da explêndicla quiepiscopais, • não O recoi~{,e; ,e :florescer nas fileiras de seus canse- tólico, que crescem d:a a dia, e im- povo~ e para. todos os tempos, ~e en-

cutadas pela. Prefeitura na parte da compra lhe disse que era mu'to. ííâi:ecido lhe·ros imediatos ,é colaboradores pedem o exercfcio normal deste Mi· centrará frente a tarefas desconheci-
cidade compreendida êntre a Bihlio- Extrémamente côncio de sua auto- cõm D. Duarte. E se .Jósse eli;'f' inda; "um mesmo espírito e um mesmo nistério precisamente em tempos em das em outras épocas, e que só almas 
teca Municipal e a Tlla 7 de Abril, ridade, n.· Duarte imprimiu a sua re, gou O Arcebispo_ ,Qual,_ 'Cfltâ ,ilonge, coração" - pensamento que consti- que a necessidade de consôlo, de valorosas e prontas para tudo serão· 
foi desapropriado o vasto e trad'cio- stdência um cunho de nobreza e aus- respondeu. 0 irmão. · . 

1 
.. _, __ , . tií:u. 0 · tema ela saudação do Deca.no amor fraternal e de justiça, se faz capazei- de empreender e levar a .ca-

nal !movei da rua São Luiz n.6 2, em teridade, que se roflet'a mµito bem dos Cardiais. Esta mesma unidade sent': com maior força, e que exige bo felizmente: corações que tenham 
que se encontrava a residência dos no salão nobre, na belíssima sala de OBJETOS DE ARTE N'o PA ACIO. c;e espírito e ·de coração, acrescen- esforços unidos de auxilio e alívio aos a eoragém suficiente para presenciar 
Arc-ebispoR de São Paulo. Jantar, e de modo geral em todos os· :"l < tou;' era a arma espiritual da peque· que sofrem, perguntou Sua· Santida- a r.enovação 'do Mistério ·da Crticifi• · 

A rua São Luiz era das vias 11ú· adornos e objetos artisticos que orna- SÃO LUIZ :l · nfs:Sima congregação, de fiéis da Igre- de: xão de Nosso Redentor, 110 curso elo 
blicas mais interessantes e· evocati- mentavam o Palácio. · · ·1t fa ·primit:va,. que chegou a conquis- "Que sucederia à soclfdade depois caminho da Igreja nesta terra,' sem 
vas de nossa cidaele;·Traçada na chá.· Entretanto .ninguem podei-ia cem-. Entre os muÜcs objetos ·:ât arte;- tái: ,um mrrndo hostil; esta unidade da guerra, se os que ostentam o hon- pensar em fugir, como os discípulos 
cara outrora pertencente ao Senador jeturar a extraordinária sirilplÍc!dade do Palácio São Lutz figuranfi. 4. tê~; é'dni dos meios· que derràmam e ex- roso nome de ·cristãos, por culpa de de Emaús, da dura e inflexiveli~ea-
do Império, J;lll.rão de Sou'za Queiroz, de seu quarto de dor·mir, com uma las: dtJle~edito Ca\i:::to,<réprefentaJJ_:' tEi'Íldem a fé em tantos lugares, to- um fracasso em unir suas idéias e !idade; corações eoneientes de que 
t"nha em todo. seu percurso antigJ').s pequena· cama esmaltada, um· modes- ª.º eprnócJrns da vida de 8-3:ntf. Cecrl ntando · nova vida. e< vigor na hora sei;s propósitos, não fossem capazes ao1 vitó1;ias da Espôsa de Cristo, e 
mansões que ainda guardavam ·algo to oratório, e sem ·tapetes. 1 ª·· um.qua~ro de De Servi,.represeu,J's ~.reseuté de aflição comum. de e,iminar o perigo de uma paz efê. especialmente aque\as vitórias trans-
da nobreza .e encanto da vida social O espir:to sobrenatural de D Duar tandº 0 Bispo D. Alvarenga., preS-< .· Ar, evocar as misérias presentes, mera, mantida e apoiada nas bases cendenta'> e decisivas, se preparam 
de São Paulo no século passa.d<?. A te, se revelava na sua extremaº solici- tando socorro aos pestifera®s dé' s.· s. Pio XII disse que no curso des- incertas da violência? · e asseguram por aquele Sinal que, 
belfssima. arborfaaçãó de .jacarandás tude para com a .Capela que ele mes- So.rocab,t, e uma· tela de·· Oscitr l"e'· té. ano os .horrores da guerra se acer- Não seria este um doloroso e de: apesar dos obstáculos que a mesqui-
concorre para acentuar·a nota de re: mo enriqueceu. com Inúmeras· reli- · reira da. Silv4, re,Pr.es~J1t!út'd() · .. ·éoµ-,· ,·i\anÍm, cada .y.ez mais, inclus'.ve da ploravel êrr·o, não só à luz da con- nhesà e a vaidade dos homens pos-
colhimento.'e austeridadé tão peculiar quias. Quando as trouxe da Europa, gresso- Eucarístico. -de· ltl':15 e · '.C.· _idad .. e Ete. r.na, e que as pe. nas mais sam levanta.r, triunfará e derramarâ . · · · ne. difo Calixto airidi, h3.: ufii ciência cristã, senão tambem do pon· 
à rua São Luiz. fez questão de as instalar ele pró· . , .. ···il.m:ar.gi.s se tínham,destlnado a nume, b de vl_sta puramente.' humano?" · seu .efeito vivificante, . espiritual e 

.>;:,-. 

De onde tamanha desgraça? Porven
tura, não somos filhos. de Deus? Como 
então nosso Pai Onipotente ·. ass!l;te de 

.-~~-"'dç:;_ .;a, -~á.-.,'1m;ÍíR.Sa·- ·catat-:. 
, trote'? Dorme a · Divina Providencia? 

Nenllum·a 1·u·a 1ne.lhor.pa1·a res1'de·n- prio na Ca.vela, executando com suas .em que se vê unia lgré/já:em t·osos· fté's de s â' 'D'o · 111 ·t · · divino" · , em Itànháen; Tambem. é.xisfe· ,. '. -• . · . , 1 u > ·. 1 cese, · m os O Santo Padre rendeu tributo aos • · 
eia dos Arcebispos Jllletropolltanos; próprias mãos o serviço necess~rio trabalhos da autori<1- do es~, · '.~nJre citpqbr~s vit·á1p, d*1struJdos séu~ · esforços dos·. seres mais .nobres:· e . Então o s;i._nto padr9 fez notar a · •· ·. ·. 

!,l .l!\l')fte·:J:.;tt~}.l!Ík!~·,~A3tiV~ ),11,;l'eSi- aJ~l'.a ,i~f~:::.-' t ·~: .. ,'.,;;i;.;;.. ~ ,..,,,~,¼,,i_'; ., . pÔldõ. -'. e. Silfá "' "'. il .. ··'. •• -.-~-·.'.'-;. • .. -.~.. . .•.. ,':.-;. d.,.~1.:e .. }; •. r. 1.1}].9 9.~s ... :51S";··.·~3r.~ll.r ... ~ .. ,e.i~ .•. ·.s, .•• ,i.··.~'"t!.'~.· •. s'f~"'. ~."'"'.lt.·IA .. ,.,-. •i.· .1ea:S,)·l.Jte, s~!-em.R~ll.,.l1a ...• .',lÍ·· ])Of·.,.;_~11/ .. c.)í.·,e·.·(·:9J ;,,_ "".1~. ··ti·.·ll.\ª.· .~.-~.-.··.Jf .. :í'Jl ... ~ -ªº.·.".,c·/1·"' )l" .. r~·.·.e ... ·.l1.·,.J.lt~L1it .• ~~.5â,'e,~.1;,,-.i:i,~.ÇÇ::.. . .·,. '' .. ·;.::'/.,' .• , .•. " .din dufahf-e :wanós, e sua santa e ve- · Em .'eeus· últi!11os áil'os'/''D::"'Diiàrte · · · · . - · ·· .,· · ... ·.,;. . , l'". · rfn?r,.ffl/"11~"11tu..,.,.;o;:'ft0il.u-ve .-Ltr ·~·· "''váé'üõ' atfavês 'dê1-Wfl)uniea.t(i~s 0·'dtP.:·,~n~~~:.Ot~e¼iietf"411,e~:~¾:""1ii,lf;i:lfrJ 
··neranda figura ele tal modo impreg- qàe costull\a.va· paàsai, longas h'Oras ' Os. banco3-ê',que-, f~gurara,m no·Tea .. , hav\a recebido.· .danos dificeis de re- ceb ou impossiveis, com O centrei da sarcófag0 réce1iteme11te descoberto · ·· ·~ 

Nunr.a. Deu2 é misericordioso, até 
mesmo quando castiga. Em certo senti
!'.!~, poder-se-ia dizer que a misericor
dir, de Deus transpr:.rcce mais claraiilen
te, sobretudo quando castiga. Ai daque
le:; sobre quem tarda a. vir o ca.stlgo de 
Deus! Ai do pecador impenitente, que 
vive feliz o despreocupado! Ai do ho
mem !niquo, a quem cercam todas as 
venturas da vida temporal! O homem 
que continua feliz no crime é o maior 
<los desgraçados. Se não fosse tão gran
de sua degra.dação, talvez Deus o v!si
iasso por meio do sofrimento, e lhe 

nou àquele antbiente tradicional, que em oração, tohioí1 o há.bito d:ii. · iiei•. t~9 da,: Opera. de; S~o · Pa\llO por· oc;1-- · Pfi!'ar. vida da. Igreja_ Elogiou o zêlo laborio· e:n uma das criptas do· Vaticano, apa-
a 111odernlzaçã-0 daquela· zona e a manecer o dia 'todo em 1ni1a pequena s,ao da 1~1d_ep~endell:c1a per,tencem hcJe No campo econõ1\lico, com 'reper- so dos Bispos, ó espírito atento dos ree~ uma representação dos Reis. 
cl•mollção do Palácio São Lúiz repre- sala· junto à Capela, :tf_:111. de ficar ae Pal. ácio S~o Luiz. As: poltronas da cussões no espirituàr, continuou s. l;lacerdotes profundamente concien- .Mago·s· ofertando suas dá.divas ao 
sentam uma perda consideravel para mais próximo ao Santíssimo Sacra· s;il11, ~le · audiência pertencer~m,. ~e- Santidade, a confusão e a desordem tes de seu min'stério pastoral, e a Redentor recem-nascido, e, atraz do 
a história de. São Paulo, mento · .g.~~d co.nstª, a 11111 dos pnmenos. se tinham extendido d.e modo inqu:e- fôrça de convicção manifestada pelos i\fonino e da .Virgem Mãe .esboçada 

· • · · ···· Brspos R r · F ·· · · · · ' · Um pequeno epi.sódio que 'beni~·ê, · · · ' . · e igioso ranciscano. tante. Se a interrupção e a paraliza· Seculares ao professar publicamente uma :grande Cruz, evidencia da pro-
D. DUART~ E O PALACIO S. LUIZ. , veta o. espfrito· de l'!'é eo111. que D. ção da produção para as necessida· a virtude de "pensar com' Pedro". funda compreensão que os cristãos 

. Duarte· considerava todas às coiS'as NOVO ARCEBISPO des da Vida contiuarem como até ago. Tambem se referiu ao recente bom· daquela época tinham do sentido des· 
o Palac10· São Luiz. for consti•nido 

para residência do sr. Carlos ·de Soti
~d. Queiroz. Adquirido posteriormen
te pela Mitra Diocesana, para .. alí se 
mudou D. Duarte Leopoldo e Silva, 
cm data que não se pode precisar 
exatamente, já que· em seu relatório 
para o ·sucessor o saudoso Arcebispo 
deixou em branco a data; 

se deu qu;mdo, no início dó 'v.ontifica- ra, acrescentou, é de temer que, ape- bardeio aéreo sobre a C:dade do Va- t~ lei fundamental de Cristo e de 
F · · · A hfatoi;ia do Palacio São Luiz . com · do de D. 'ranclsco de Campos Bar- sar do cuidado que .possam fon1ar as ticano, que provocou a indignação quem te_nha de se salvar. 

D. José se abre com uma,éena ràdío-reto, o convidou para· uma .visita ào · · . autoridades competentes, o povo de unanime de todo o orbe; Sua Santi- Por isto o Santo Padre recorria ài: 
sa, No· in. terior, a velha mansão está · Palácio: "A visita de um BilÍpo é Roma, e uma. grande parte da Itália, dade pronunciou palavras de grati- almas generosas. que, longe de sen• 

· tcda .iluminada. Numerosas cestas de sempre uma benção para uma casa". · se encontrarão .em pouco tempo em dão à Divina Providência, por Sua ti: temores nem cair em olvidos, fi-
ílóí-es enchem o salão nobre. 'Por cor.di.ções de miséria como talvez ja- proteção manifestada poucas semanas· xam seus olbos na Cruz, da qual re-

(Conclue na 2.' pagina) 
crdêm expressa do novo Arcebispo, . d . ma:s, na m.emória do homem, foram antes, e acrescentou: c~bem toda .fôrça e toda norma para 
tu_ o c.ontin.ua . inalterado, como no sofridas antes nesta terra jâ tão tris- "Semelhante ataque, deliberada- suas vidas . 

VISITANTES ILUSTRES· 

Alem das inúmeras personalidades 
estrangeil'l!s que estiveram 110 Palá
cio São Luiz cm visita aos Senhores· 
At·cebispos D. Duarte e D. José, o 
Palác!o São Luiz teve a honra de 
hospedar em 1915, por .ocasião do 
Congresso Eucarfst!có, então reali
zado em São . Paulo, ,o Cardeal ;D; 
Joaquilll .Arcoverde. Tambem esteve 
no Palácio São Luiz o Cardeal D Se~ 

tempo de· D. Duarte. Mas a3 portas . temente provada. menL planejado, que sem honra e S. Sa.ntiaa.de reiterou aos presen 
da ·Eàla de recepção estão ab~rtas de 

· AGRACIADO PELA SANTA SÉ Segundo apontamentos que se en
coútram no· diário da viagem reali
zada em 1915 à Europa, vê-se que o 
grande Arcebispo se afeiçoara pro
fundamente ao Palácio que parecia 
com efeito a moldura natural para 
sua grande persohalidadil, .B;screveu: 

par em. par, está aberto 
O 

portão. Es- '' A todos recomendamos, e em es- sem êxito quiz se ocultar de traz do tes que ora por eles e por toda a hu-
tào acésas as luzes elas residencias vi- pecial aos habitantes ele Roma, disse anonimato do piloto, contra O terri- manidade, e concedeu a Benção Apos-

:S:o dia 11 <le dezembro P-P., com-
. :ple(ou cincoenta anos O dr. Alceu 

Amoroso Lima, membro da Academia 
JJrasileira de Letras, Professor das 
l<'aculdades Católicas do Rio de Ja
neiro o Presidente ua Junta Kacional 
/ia Ação Católica. 

zinhas. A vetusta e veneranda R. o Santo Padre, que conservem a cal- tório sagrado para os cristãos, san- tólica. (N. C.) 

Premiando os serviços que vem 
sendo prestados por Tristão de Atai
de à causa católica ha perto de 15 
anos, o Santo Padre Pio XII o agra. 
ciou com a medalha de comendauor 
da Ordem de S G.regório l\Iagno, se
gundo informa ·em recente notícia o 
jornal "P. Cruz". 

"Estou com sau·dades da casa, dos· Jl. 
vros e dos empregados". 

Entretanto é curioso notàr que · JY. 
Duarte a principio ·não quisera co'm
prnr o Palácio estabelec!CÍÓ que es
tava na primlti~a residência dos Bis
pos de 'São Paulo locaÜz-ada, nP atual . 
edifício ela Companhia'. de Gaz, na r\ia 
do Carmo. Deve-se ao saudoso Padl'ê 
Cl1ico, Mons. Francisco. de Pa~la Ro· .. 

OS FASCISTAS CONTINUAM PERSEGUINDO 
O C L E R O D A I T A l lA 

bastião Leme. 
Por ocasião do ,Congresso Eucarísti

co de Buenos Aires, estiveram no Pá
lácio .vários B:spos, .reeeb!dos• por D .. 
Du.arte. Os Cardiais Cereikira, e -

·.Dougherty igualme11te estivera:m í10 
Palii.cio, b.em cômà o Vigário ;Gerar de 
rito iatino de Jerusalem. . . . . : 

. . . ! 

O que o. nosso :público em .. gerai· · 
ignora ê que durante a rovorução de 
1932 o .Palácio São Luiz,. recebeu a 
mais excelsa das visitas. Desejando · 

.. eyitar qualquer eventualidade ,·desa
gra<lavel; D. Duarte Leopoldo e Sil
va transpor,ou · dçbaixo do nia.is estri
,to segredo, para o Palácío Sât1 .LcJz, 
a Verdadeira fmagein de Kossa Se; 
nhora Aparecida. · ' 

Foi na Capela do Pahic:a· qÍ1e se 

cíe . São Luiz começa a animar-se à 
médida . que cai a tarde. Cerca das 
19. horas, ouve-se .um clamor distan
tl·,. que se vai tornando >mais proximo 
e mais preciso. São gritos de entu-

.· siasmo; _ É D. José que chega, acom
panhado de densa massa popular, 
Veio a pé, desde o largo da Sé, tran~
pondo entre . vivas, radiar.te, de cha
péu na mão, e o longo percurso até o 
velha e nobre m<1nsão de D. Duarte, 
O povo ·setapro:x;_iina. :Entra· com o jo
vem Arcebispo, "já' aguardado nos· sa
lões por dignatarios do Clci.'o, autori
dpdes e pessoas . de 9-estaqµe social 
em traje de grande cerimonia. · É uma 
era nova· que se inaugura · no Palacio 

. São.-Luiz. 
D~.sde Ó .dia 'de sua posse, . D. José 

cc-nieça. a · desenvolvel· sua atividade 
. i1únterrupta, no. sêntido · litéràl da pa

J:;v1:a. · Desde, muito cedo, tilinta fa.;. 
· cessantémente o te1efoné; com recados, 

(Conclu.- na :,."' oagma 1 

O TOTAUI'ARISMO. E. AS FO-KCAS SECRETAS 
. . 

As seitas socialistas se acham estceitamente ligadas 
tre si por um pacto in iquo, diz Leão XUI. 

Muito se· tem ialadó. e escrito sobre 
à· ação das forças secretas- no . desen
volvimento do liberalismo e na im- · 
plantação do comunismo na Russia, na 
Espanha e no Mexico. Esse assunto 
tem sido explorado sobretudo pelo 
nazismo, pelo fascisn,o e. por outros 
movimentos das pseudo. direitas como 
elemento de propàganda junto das 
massas: Sobre o poder oculto que ma
nobra o totalitarismo da direita em 
seu plano de ação conjunta, muito 
pouco, porem, se conhece. 

Dadas as analogias profundas exis
tentes entre o totalitarismo da es
querda e da direita, os quais na essen
cia não diferem, pois que consistem 
na implantação elo estado pagão sob 
base socialista, someilte Jma extrema 
ingenuidade pode impedir as pessoas 
de boa fé de pelo menos desconfiar 
da origem comum desses dois movi
mentos revolucionarios. 

Sobre a solidariedade oculta das <li
.ferentes modalidades das seitas e mo• 
vimentos socialistas, já dizia Leão XIII: 

franço-maçonada dissidente da "Piaz-· 
,za de Gesu", .que havia fornecido pa:.. 
ra essa mesma "marcha" .grandes 
qantidades de viveres, caminhões e 
outros materiais dispendiosos. Mas se 
as duas franco-maçonarias não mai;;' 
existem. muitos daqueles que as re• 
presentavam e as dirigiam estão !Gn• 
ge de haver desaparecido: - exercerr. 
sua influencia muito mais hoje quf 
ontem, sob a mascara fascista, e st 

Prisão do Bispo de Cremona procedeu à cerimônia da imposição 

WASHINGTON janeirn Mais grave é ainda a: nóticiade q\le ~~ ~ti!~ ;:s~~fo ~l:ci~.o~~:,.ni:i-c:i;: P'l1~11r·a·. s· do can·to ·Padre ·aos nobr·es rom~nos 
(1N'l'ER-Al\IERICANA) - Notícias o Bispo de Cremona, i\fonsenhor po de. Cur[tiba. · -Ü (~t, ··· · ·. · U · .. ··· · . · · ·. . ~. (! 

"Compreendeis sem dificuldade, ve
neraveis Irmãos, que falamos da sei
ta desses homens que se chamam di
versamente com nomes quasi barba
res, socialistas, comunistas enihilistas 
e que, ·espalhados por toda a terra e 
ligados estreitamente entre si por · um 
pácto i'niquo, 1Jão mais retiram sua 
força das trevas das reuniões ocul
tas, mas publicamente à luz do dia e 
com toda confiança se esforçam por 1 

lé!var avante o desígnio que ha. muito 
tempo formaram de subverter os ali-'
cerces da é•Jciedadc civil". (Quod 
Apostolici Muneris). 

_ esforçam. por. levar o Estado fascis
ta a reviver â- perseguição estupida 
q!'le o Estado liberal, apesar do sel!ta
rismo de suas origens, fôra forçado a 
abandonar. . 

UM AFILHADO DAS FORÇAS' 
SECRETAS ]u pouco recebidas da Sltiça pelo De- Giova1111i Cazzani, foi· leva:do para · · 

[l)artamento de Informações de Gucr· uma prisão, Segundo fontês suíças, · D, DUARTE NA VILA BETANIA b!a·rn, P, p. ·à noite. a radio d0 Va-
1·a confirmam a intensidade das ati· aquele Prelad:o foi preso por ativicla- · ticano declarou que o Santo Padre, Pio 
vidacles anti-religiosas empreendidas des anti-faséistas, depois de um ata- Já que se .fala nas 1·esidê11ci~s. elos , XII ·recébeú> · em audlencia especial os 
]lelós fascistas e alemães em toda a que viole11to dirigido contra .ele pela A1·cebispos ile São I'aµlo;. é .Preciso me!.nbros da nobreza romana. 

. ltália ocupada. As autoridades (as- imprensa. fascistà. .. ·o: jornal suiço 11ão esquecer . a Vila ;_Blitania, ·.mo-. :, ~J · decorrer. dessa ·audiencia. o Sumo 
cistas teem efetuado a prisão de mui- "Basler Nachrichteri'',' atiresent'a "ú des.tissimaJ1a:b}taçã.o ,de ·repOJ1$o·qne,.-, Pontific:e·dlsse o ·seguiúte: · . 
.tos Sacerdotes, acusanclo.-os de atil"i· Btspo de' cremona MmO "um corajoso ·D .. Duarçe. posimia_. em ·São,:Yicenté.: . ''Esse mélmento traglco, .cheio de an-

, dndes anti-fascisf.as. Esta prisõés bS· defensor da fé cristã contra a !011- D. Duarte- eni ge'ra[, para lá., se df siedade e, de .. angustia,. impõe deveres 
.tiumiram tais proporções que Sua cura racista" desde: i~39,. isto .é, rigia de automovel, e;. como sein1>'re . imperiosos· a··cada um de nós e grnnde.s 
Santidade Pio. XIJ julgou oportuno "c1uando o governo ,rantochll do ·fas- ·razia êJüandp usava seus 'cm,q·os, ner- problenia,s: :deverão ser resolvidos para 
fotorecodcr a favor desses Padres cismo adotou o prógi·ama rã'élsta dos signav11-se à partida do veiculo, ex:- i·econstl°ulr ·a "sociedade humana, ·e· fa-

• · zer- voltar . a paz ao. mundo. · 
Entret1tnto, o Ministro Fascista oa alemães.". O jornal acrescenta: "Ü i;ilicando por vcl:es .que "o Anjo. da . 

Propaganda, Fernando 111azssoma, Bispo Cazzàni- .é,.·urii: ·éoqu~mte ·ora- · G'.lart)a é o, me.lhor. chau{féur". Em· Quaudo ·a casa eStá, sendo presa da.s 
. · chama3/ a,. ·.Pi'll,neira coisa. que fazemos. 'lll'Oibiu a imprensa fascista f!e razer dor que ·tem nre. gacJ.o .. d.o·· !J. u··1.p·1·.to co·n- · g 'ra resava o Terro duran·t·e·· a v1·a •· · . , · •,; . . ·· ·, > . . · ' . 'é pedir sOCOr. Í-O.· .. a.Um .de apagar O ill<le. n• 

qi;alquer alusão a: esse acontecinwn- tra o. fascisnio e 6 a1itl-seúiitis1110". · ge1ú . . 
>to, mas está, 'todavia. coufirm:i.do q,1,., Nmff 1'ecente sermão ·ilionsenh';>r Eti1 .Siio. Vicente, D. Duarte _pars dio. Mas .depois tornasse uecessario rJõ-' pa.rar· as ,·uiná~- e restaurar o lar. Atual• 
-var:os sacerdotes foram condenados Cazzani denunciou a retenção em eia intensif.icar ainda mais· ·sua, já· ·mente. estamos ·-testemunhando um dos 
a alguns mesP.s de prisão por ouvir cnsa do chefe a11ti-católico Roberto ardentiss.ima vida cte oração. Na ca· maiores lncendios da historia. Estam~ 
os rádios estrangeiros. Farinacci de. um gt'aÍ1de crucifixo (!e pel:nha que mandou construir pari' . i 

'A · 1 F · · · · 1 ·1 este f1·111 passa·v· a ho·r·a·s intei1·~.'.· ··d·ia· 1·1·. v vendº lima das epocas mais cheias de · pena i,. que se arr:scam aque- ouro mac ço que armacc1 . 1a,· a re- , ~ dlsturbios pol!ticos e Joclais jamais re· 
les que procuram persuadil' os jovens eebido para depositar 110 altar · da te de Santissin10 Sacramento. P;or ve· gistra.dos nos anais do mundú. Contu· 
ital.ianos de não se alistarem nas bor- Pátria em 19?6 e quE) guardou para zes, fazia algum pequeno pas;;clo e do, haverá. um novo período de. recotis-
das fascista~. continua o despacho, 0 si. Farlnacci atacou violentamente o Pé, sempre "ili nlgris". Senti!\ praser trução:' o novo mundo reorganizado que 

· muit:> mais severa: É a pena de mor- Bispo, acusando-o. de .Proteger · <JS ein dar' pessoalmente esmo'!ac · ·aôs ·' surgirá não nos foi ainda revelado .. Quem 
te". O Bispo ele Treviso, Monsenb,'lr · anti-fascistas, O sanguinário "Gau, pobres que o procuravàm. considerou e' , ~studou· 0 passadp não 
Antônio Mant.iero, 1,,gundo outra in- leiter'' de Cremnna acrescentou que Na dlstenção ·destes dias .de repou, pode. negar que O di,~po não teria ~ur-

,1ormação, pediu ao Papa para lute.· o Bispo de· Orell\.ona seria moralnien• · ·so; tornava-se. por vezes expansivo., .gido se .cada um tivesse ~umprldo o seu 
ceder junto /IS autoridades a:emãs, te respons.r.cel . por. q.1.1alq. 6.er iilé.dida • 1;ª1'\'ªndo {":tos jOco~ós coiú_? . o _ci_~ .dever de .acordo coin a. dlvi.na.. provi-
afim de salvar dois SacerdotPs da · .Ere, Be_111Jdlto, humllde lrmao leigo denGia. Mas a. .sociedadt;. huma.na. não 
:ma Diocese d, uelotão de execu~ões de re»resáU~ auó_ta_dai- pelos· fàscis- , c~pucW1!_llQ, q~e ve11:do,o uo ~a'ntuá' ... , é talvez uiità. m~ciull'iá. :.iü. \iieo· be. m .. :re-
!los fal1ci~ta:.-~ ' t!!1': J1iulo Jil.w,!Ja.ré"SelJJ. a.'l. tn..§iSID~Jt-~, ·.gqle,da., em.'.que .ca.da,.pcç_a,,.9ira.bªJJwnle . . , . . . ·: .. -~~ ,,.· . . '. . ·:- .' - ·:.:,;0:~~;::: .. ~- ·. :··. ·.: .- • 

·.,:, .. ·.·' ... -.·.·, •. ~.i.i .. :.::,I.~.-.~.·:.': .!:_.:·,,.,_, ........ , ... , _;;..:.,,A_,-:c,_.·, . ·.!.r.·4-i~L-- •,:,.i{_:_::,;;_·~~L 

maneira perfeita. Cada um de nós de
ve procurar a perfeição, de acordo com 
os seus dotes e as suas virtudes. Ora. 
meus filhos,. tendes um papel . a desem
penhar. Qual é a iarefa que. vos foi 
confiada? Justament€. deveis fa.cl!itar o 
func!Onamento. normal · da.. · maquinaria 
humana. .Sôis ·· os reguladores e os. reos
tatos · dessa maquinaria. Em outros ter
mos, re~)·esentals a :..·adição. 

Essa palavra. "tradição" p:,de . pare
cer désagrat1ave1 a muitos ouvl;los, 
quando pronunciada por certos lablos. 
Muitos a Interpretam erradamente. Mui
tas àltn.as. mesmo slnce1·às, teem impres
são de que a. tr:.dlção não é senão uma 
recordação e uma pálida efigle do. pas
sado - um passado que não pode mais 
voltar. · Entretant<. a. tradição é mais 
do que uma simples 11gação com o· pas
sado Tradição é sinonimo de progTes
so., A tuventudr guiada pela experlen
cia de seus. predecessores, poderiÍ, mar
char mafa firmemente para a frente. ;, 
tradição é um presente que se transmi
' te· i!s gerações sucessivas. sem ela o 
progresso marcharia cegamente na es-

. curidão". . 
Depois de ter. pronunciado a sua alo

cução.' o Papa. leu a sua benção aposto
lica e cada, inembro <La assLstencia bei
j_QÍH\?,l! a. mã.~, ·. 

Segundo o conselho do Santo Padre 
Leão · XIII, no sentido de que como 
uma das primeiras medidas de comba
te às forças secretas pufiassem os ca
tolicos em desmacarar suas tramas 
levantemos um pouco o véo que en~ 
volve a ligação do fascismo e do na
zismo com esse poder oculto. 

A "MARCHA" SOBRE ROMA 
SUBVENC.ONADA PELA 

1'ÍAÇONARIA 

FOI 

Em janeir,• de · 1929, o jornal "La 
Llbre Belgique" publicou as seguintes 
curiosas informações: 

"É perfeitamente ve.ridico que o 
fascismo logo após seu triunfo. dissol
veu (externamente) a f!ranéo-maço
naria italiana, não só a do palacio Jus
tiniano, que lhe havia doado cinco 
milhões de lirâs para a orga11ização 
·r.ta "marcha" fainosa; mas tambe~ à 

A: prova mais brilhante dessa sobre• 
vivencia· ipaçonica, temo-la no seguin• 
te fato: - O chef~ de orquestra dif 
campanha fascista anti-catolica, sr. 
Roberto .. Farinacci, fez toda sua edu
cação politica na franco-maçonaria; 
deve ele à seita os seus sucessos de 
ontem, sua fortuna e sua p-Jsição emi
nente de hoje. 
. Ós habitantes de Cremona, onde e!6 ,, · 

viveu desde sua juventude. acompa
nharam · a ascenção espantosa do sr. 
Farinacci, ha pouco tempo mode~to 
ft!ncionario de via ferr, a, hoje .mi
mstro de Estado, diretor de um jor
nal que se acha entre os mais cota-· 
dos, - o "Regime fascista" - e advo
gado arun;nistrativo sém rival na Pê
ninsula. Esta ultima qualidade, o sr, 
Farinacoi a coriauistou graças às re~ 
lações que lhe proporcionoq o fato de 
pertencer à Loia "AlbPrico Gentili" 
de Cremo'1á. afiliada àfranco-maço
naria da '·Piazza de Gesú". Seu pri-
meiro protetor foi um franco . maçoo 
socialista~ sr. Bertesi, deputado de 
Pescarolo, que. ó fez nomear secreta• 
rio de sua loja, 

~ru;.c:lue na tª pagina}.· 

- ' 



tEGIONARIO São Pauto, 23 de Ja11ei~o de 1944 

IULEGIONARIO" 
SEMAN.ARIO CATOLIC9 COM 
APROVAÇÃO ECLESIASTICA 

Redação e Administração 
Rua do Semlnario, 19~ 

n:lefone 4-0931 
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Caixa Postal i47·A Atua estã em Roma. Suas legl~ Plinió Corrêa de Oliveira sivas rei'eréncias ao livro "Em defesa da Ação Catolica" barbaras. dominam me.Is um& vez a CI• 
São Paul<. 
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Exéer1or 
Numero avulso ... ,.. .••••. 
Numero atrazado ••• , •••• 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
êr~ 

115.00 
50,00 

0,40 
1,00 

Rogamos aos nossos assinantes, co
tnunicarem a rr.uda,n~a de seus tnde
reç:>s para a. Lah:- Pc.stal H7-A. 

SUCCRSf.L NO RIO: 
Agencia noticiOBa Sul
Americana •· Asa.pres:;" 

Rua Rão Jos6 n ° 49 
Fones 22-437S : 43-.663~ 

·nutic:os: 
Peçam tabela, ·sem compromisso, 

Não publicamos colaboração ile pes• 
soas ' <e"tranhas ao nosso quadro dt 
retJai;ores. · 

º· LEGIONARIO ttm o max!mo 
pr a~r em niceber vl.stt'as às UlStala· 
çp,:s. de sua x!.:ção e oficinas = 
pede qu~ não ,..,_;am as mesmas te1tas 
nas. 2.as. 3.a,; e · ,._a,; frlra,, por exi• 
g:ncl::s do .erviço. 

7- DIAS EM. · Rf VISl A 
(Qonclusãr, da 1.• pagina) 

abr!rs~ os olllos para sua. ln!qulda.de 
JY.as chegou a cair tão baixo que nem 
essa gr_aça, amargá mas salutar . lhe é 
c:mcedicia. RJlará inconsciente cte a.bis· 
mo em abismo, até que f!ná!mente caia 
sobre ele o braço ele Deus. Deus nunca 
falta com sua graça. nem ao lmpio, 
nem áo pecador. Mas como crescem, ~ 
acumulam, se 1miltipllcam os castig0> 

· que Deus tarda em enviarl 
Todo esse sofrimento é, pois; . no fun

qc, . um · fruto da Divina Mu:erlcordla, 
Pelo amargor do rernectio que e>:perl
mcnta1noS: podemo~ medir • a e:1tensf.o 
a grávida.de de nosso mal.. Nadá cl!.ssv 
teria surgido "se cada um tivesse curn
p, Wc, o" sç\Í clevu de· acJrda com t. DI· 
vina Pl'ovidencia'·. diz o· Pontifice. Ma:, 
a.g:rs., o que rios res:a é beijar a Mão 
que 'nos castiga, agradecer o castigo que 
nc3' saivà., e salvar-nos por melo· da pu
n::;:ío . q11e_ nos é enviada. 

dade Eterna. Mas do seculo V para ca 
Atiia. pe!orou muito. Ele era um barba
ro que conllecla al)(lnas alguns rudi
mentos da .)rc:em natura.. Hoje, é · um 
e.po..9tata. Sua ferJcidade se fez =
quhvclica.. sagaz, técnica. "No seculo V 
Atlla matava muito. Ele continua ho
micida. Sus.s mãos estão tintas de :san
gue. Mas no ieculo V Atila só matava 
corpos. Batisa.do, aprendeµ que ha 11--l
ma3, Hoje, Atila, a\)Ostata, prefere· ma
tar almas. Nêl seculo V Atila era sobre
tudo Úm bruto. Hoje, é ante:; uni ele· 
nw1lio. 

E este demonio, como todos os se~ 
congenere..,, é - igualita.rb: "Não serve··, 
preclramente co1no Lucifer. R:volta.-sc. 
C.etesta toda qasigualdade excepto 
a hierarquia de suas millc!a.s dlz.bol:cas. 
Por tJda parte oude vai, marchando <m 
fileira~ rijamente disciplinadas, ele 

, dcstroe a verdadeira disciplina: revolto. 
as almas contra Deus, revolta os ins
tintos materi&Js cont-ra o doinfu!o ' ra
cional da aJ.m.a, re~olto. a. força contra 
o saber, revolta a bat:barle contra. a tra
dição, contia a civilização. rontrà · a 
hiera.rquia dos valores culturais, tradl· 
ciona.i3, espirituais. Tudo progrcdit. ·no 
mundo, At;Ja tambem. Hoje, Atila é 
assiln ... 

* * * 
óra, enquanto a cadrncla •brutal dos 

passos das leg:õ~s cl~ Atila ecoa sabre 
a~ iage~ cen enaria,; da C!c:ade Eterna, , 
cnqua-11to per tJcla. ps.rte Atila nlwla., 
destroe, -aniquila a tra.cltçlio - q,.6 fez 
All!a · coátra · a· tradlçflo, o passac:o, a 
hierarquia de v.;,t<;fes na r1len1!l-n!:f<'.! -
ainda ha cm Roma um ·esc'ombn. de 
nc;,;-t:!2,,. · que ,viv~. de. u\is ultlmos • ·a_ien • 
cea de selva ci'istã Ji'-s.sa .escombro· .é um 
,;;comliÍ'o. Ccmo lembra Ler.o XII!· em 
uma [~e suas Enclclic~s a n,breza ~m 
,oda a Europà nto ·1umi)riu até o · flm • 
:,cn dever. e por isto. 'lobrevel.o· a Revo
luçto !"rances .. .' Mas; se ní,:.o f;I l;htei
rumentc dei n(io foi. intelramer,te :tnfiel 

* * 

2, nobreza.. ·Por iSS'J.'. rzdµzlda a e~êom• 
bro embbr~. u-rn· uma· grande Í-eapelta
Jllidade. tem ;ima 1-ida. res!srente. · ca
dlina que. lo sécui':i 20. se encóntrou 
:om Átila · e · à ele se ail~u; cai\c em 
Rema:, e foi rim·a o subStit\1ir que. /\ti· 
1a invacliu a Cldàde.' · ~/!<1s ess~s 1-t3tos 
de cl'uzadoi, de gentis-homens cristãos· 
jo patrio.rcas ·ro;,mnos qua no seu lnfor· 
tm1:o conserva11 a !"é. a li'!or:a. e a. tra
iiç-ão de seus a.nccstrals: ainda . sobre-, 
vlvem à. irrupção ele Atlla e à queda de 
catilina. Cntíl!n:i. cs' detestou, oculte.· 
Ulente ~':i 11er:stguiu qtL..~_nd~· viu q\ie lµ.o 

. ·' ob'.inha pa.rn, suas aventurn o apoi, da 
· nc'Jrcza. Atilr, os odeia. ~lU ~les so-

o LEGIONARIO publicou cm sua· ui- brcvivcm e aln~ v2.o, lncorpJradi::s. 
tlma. edição um beli,;sima artigo do pc'.Jres talvez· e sofrendo ntt?ss!()ad€.s 
R:wmo. Sr. Pe.. Valentim ·Armas. c.r.1.F., , ve:,ames que só Drns sabe, aln1a vãO 
em que se fala da Jacinta, a santa pas· beijar o h-onco venerando de cnéle bro-
to:·in.1a de Fatima. taram t<>dr,.s as instituições Crist:Cs iu-

Venrlo o Sanl Padre expreéSar-se em érusive a que representa.D) Pode-se ima-
ocrmcs 'tão amargos .. sobre a · situação gih:u com que c:1ri11ho o Papa os terá 
c0ntemponmca, não podemos deixar de l'eetbidJ. 
nus lembrar que. aparecendo. em· Fa-
t.lmr\ q1\ándo chéga.va a seu tcnno a 
u\tir,:; r,u,~rra. Nossa~ Senl1ora adver
tiu · ao nnmdo contemporan€o :qu<? se 
c~nvci·'tesse. :i, Çriqto. e à. lgtejà. spb pe .. 
lia. 'de 'n"dvâ i,Ú8rra. 'que -crariai con~lgo 
incnarre\•c.1s r,reJu1zos e sofrimento.<,. 
N.;sr · .... ['.011.i10ra ·rot'etisou un1 sinal ce:
Jc_:,:.i •1u.0 clereria prenunciar os c!:isli-
,;;,, ç.'.lt\H'~. o;, qaais p1é111un1a mutc._r
J,<1tmente· o ·m mdo in1penitente. Pouco 
antes·.,da ,guerra, um tenomeno pertets 
tamenté 1<lsivtl nas prlncip:3.is cidade.~ 
da. Europa, a classificado pelos técnicos 
com) uma singula1' aurora. boreal, se 
tez notar. Todos os te1eg1·amns, todos 
os jornais faiararr, do assunto. D~ .-fun• 
do da Càsa Religiosa em que vive apa
gada e pleclos:imente. · Luc!a, a ultima 
sobrevivente dos tres pastorinhos de l"a
tln~a. escreveu à Autoridade Dlocesa11a, 
dizeildo-lhe que era esse o ~na! pre
nunciado pela Santissima Virg~m. Pou• 
co depoiS, sobreveiu a co11f!agração. 
Conflm1ava0 se a amea,;a. confirmou-.5C 
o castigo. Quanta .,razão. tem o- Santo 
radre, em dizer que nada disso te1·1a 
acontecido, se. ~lwssemos .. ouvido a voz 
da Igreja, se tivessemas obedeclcio à 
Lei de Deus! 

. * * 
"Contudo, haver!). um novo periodo 

de recoiistrução. O.. novo númdo. reorga• 
nisad3 que surgirá não nos foi ainda 
revelado". Q11e quer dizer o .' J?Ontifice? 
Não lhe foi ainda revelado como re 
reürganisará o mundo çe p::st-guerra~ 
:Mas como a.;sim ·1 Não é ele o V!gario 
de .Cristo~ Se nouver mna. ordem cris~ 
tã, a pedr?, angular dessa ordem; a chr,
ve de cupula desse novo edificio não cte
verá ser a. Santa Sé? .S se' a Santa Sé 
r,ão sabe ai11d.i o· que sé vai .fau{·, fa.r
se-á com ela, sombra dela - som· 
bra.' que é luz e .é mesmo . a unlca luz 
que ha no mundo .. - com b~e nela. 
para a: gloria ele Cristo e ele sua Igre
ja. o mundo .de amanhã? Se áss.ini · fos
~e. o Papa Já não estaria Inteira.do de 
tudo? · · 
' "HaverÍi. um novo pcrtodo • de recons
trução", · diz ;, POntlfice. Elé . não sabe. 
como s~rá essc1 reconstrução. Uma coi
sa ha, entretanto. que o Papa sabe. Des
de que Jesus Cristo fez de Simão uma 
Pedra, será essa.. a . unica. pedra angu
lar de tudo quanto se construa. de so
lid:i, ele estahl. âe glorioso 'no mun~o. 
Construir fora dela é construir ruinas. 

Quereis ver uma ruina. que nenhum 
1ncendio ,material devastou, mas ,que as 
injurla.s de doL, ou tres barbatos arra- . 
:::aram? Olhai para ·-o palacio ermo da· 
Liga das · Nações. FOI b~tante que a 
fer~. nazista. ali penet.rasse. que µm pu
nhacto de aventureiros desse ali deritro 
alguns hurros, . q11e ·aquele · oonglorr.rra
do• de estadistas huma.nltai'los se dcsfe2., 

* * "* 
Mas reciprocamente ha rumas ·que 

ni.nguem consegue demoli11 até a ultima 
pedra. Os escon,b1·os dos edlf!clo$ . !'.,-
ciais , e oo,itkos · erguidos no.5 seculos 

Os melhores dons de Dous s!Ío as 
c,·.uz.et. e. as missões. Sê.o pres_entes que 
mcerram a pr%,tllsL . de. oútros '~0.115. 

· Qua.ndo Deu{! lnul.lllbe a'· Um homein ,de, 
um:i. grande tareta .. pro1nete•ll1e gra~is' 
pam' oo'r 1Íl'l'l'.i· ·;l'i\'ncte 11firiâ'.'· \. · Utna gran-. 
ie alma. 'umà aÍlna.· sa11ta. é O l1'1Elh01 

jcm ouo Oe·i,; po= fazei· ao homem.' 
Pio . Xff IÚlga que êssés - í•elhos ',escom

brés ainda. wm suficiente· Corça pç1ra 
des~mpenhar uma missãO. É talvei, po
ra eles um ultimo apelo, a gloria de 
uma ultima. Investidura, a. ocMlí.r, su
prema de reln.eg1·a,ção na plenitude de 
S(:U esplrlto uC sua. tradição. que evite 
para. eles a ruina. definitiva. Pela b,ca 
do Pio XII. foi I.x,us que talou. E não 
falou a pena~ ó. 11obreza romana, mas 
à do mundo 1111R.lro. Não apena.s il no· 
,,reze. 11:a~ ~ todas as classes i;ocials .que, 
ncs pal&·s de qualquer latitúde e de 
qu:,tquer !onna de; 15overno, represen
tam a co,1tinuldade entre o passa.cio e 
o µre~ente, e. depositarias da tradição, 
tém a cu6todia .dos. valores culturall; e 
espirltuai~ de 20 seculos ele civiiização 
cristã. d~ uma. civilização feita e nian
tlda pelos nier1tos. infinitos da R«lcn• 
ção de Nosso ser hor Jesus Crlst.J. Ha 
gotas do Pr~closo Sangue ele Cristo, ne~· 
sas tradiçÕP,. Ess~ tradições 'crlstfus 
valem bem o Santo Graal que empol· 
gou a imazinação dos cavalheiros me
dieval.!. •, 

Ouvi. Cristo, que fala · pela boca. de 
Pedro aos arlstrocatns, aos llomens de 
escol na t<erreno, da dl.stlnção, da cul
tura OU da Instrução, no mundo illtel• 
ro: "Meus filh~s. tendes um pa!)Cl a 
, escmpenhar. Qual é a tarefa que vos 
foi confia.ela'! ;:;ertamente a de facl!itar 
o fu11clonamentó nom1al da maquina 
humana. l:!ols os seus reguladores, os 
seus reostatos. Em outros wrmos, •re
proscn:ais a tractiçáo ··. 

•• * 
Quanta. a1itlpatia essas pala.vrM po

derão suscitar, especialmente naqueles 
que !gn0rarri absolutamente q que se.ja. 
uma tradição. O Santo .Padre de ante• 
mão refuta os sofismlll! des.tell ultimos. 
"A palavra tradição pode ser de.mgra
davel quando pronunciada. \)Dr cert-Js 
Iablor. Muitos a Interpretam erradamen• 
te. MultM alman, mesmo sinceras, tem 
a Impressão de que o, tra.dl~liO é ape- · 
nas uma, rt1cordação e uma palida lrna
geip do p=ado, de um· passado que 
não pode volta-r. Entreta.nto; a tradição 
é mâls que uma ligação c-.,m o passa.do. 
é r,nonlmo de progresso. À juventude 
guiada. pela exper!encia ele seus prede• 
ce~sores podCl'á marcha.r mais tlrn1e• 
mente para a frente. A tradição ·é um 
presente que sf! transmite e1n gerações 
suce,:sivas. Sem ela o progresso se efe• 
tua.ria às cegas. na ·escuridão". 

de civillz.ação crlsti' estão reslstlnclo a Apagar a tradlr.ãc seria, pois, deixar 
tudo. Se o homem ·ocidental tiv~sse fi- que o mundo "caminhasse as cegas, na 
cac;:i integralmente catollco, estas lns- escuridão." Foi nas m:.Os dlll! elites, que 
tltuições teriarr sofrido· até certo . ponto Deus depositou e.e.se tesouro de sa.Qédo-
ns inevitavels transfonnações do tem- eia. de luz. A funr;r,o dllS elites süciais 
i:o, ma.5 não teriam caido. em ruina. Se consiste em preS1;.•1ar esse tesou1"9, em 

· estão em ruínas, é porque sofrem o jus~ .luminar com ele cora,!osa.mente o pre• 
h castig~ de. sua , tibieza, de seu egols- ,ente. em trabalhar pof que essa !a.n:pa-
mo, do oívldo : dos prlnclpios que co11s- da. .nem se. a\.,B ;!le 11.0 v41ndava1 da,s 
tituem o substi-actum de· suis tri;llções. Ideias no·~·· ,,lem brll.~e inutil para os 
.!\Ias ne~'l, venios troncos cotTOldos -por olho;. de i.ioucos, mas pelo contrnrio. 
tantos vdrmes. a seiva cristã n/io desa: cc.mo o l\Úne ,vai·,. ,11co, ~eja. colocada 
1oarl'ceu de ,octo. Dai y~m 'este· fato ver•· .no ca,ndelabro parn · llumlnar · a sala 111-
dadcirnmente curioso; . essas . rliir:as ain- . teira. Co1Meryar as tl'aclições não é con-. 
º"' conservam uma vitaliciacte que m1Ü- serva-las como tnel'O objeto de muaeu. 
ta _obra nova em folll.a está longe de._ t conserva-llls vivas, Je>rtes,.'e, para, !,.\;to. 

/ 

· Má's uma vez, movimenta-se a Arquldiocese de São 
Paulo; para· angariar durante um~ · semana de labores, 
de esforços, d~ méritos, os recursos .necessãrio.s para 
ó ·prosseguimento das obrás da nova Cátedra 1. · O LE· 
CiO~!ARIO, qu_e· nutre para com ·aquele. monúm,ento, 
ainda em construção'-: rnas Jã venerando, aos olhos da 

· Fé e dá Hjstórlii, o. m.ris vivo e slmpátlc;o lnterêsse, não 
;p~Ílerla deixar .de in~!târ nessa ocasião ~s seus ieltor~s. 
a<que· correspo.ndam. coni.' seu trabalho,. com suas p~e
çcs e ,com· ncus. 6bu:os generosos, ai;, apêlo do Exmo. 

· Revmo, v·lgário Capitular. . 

* * " 

A Catedral, enquanto se constrói, jã está tendo eu .... 
ttlst6ria. Sem. folhearmos·· as páginas de nossos analr 
cívicos, lembremos apenas os principais aconteclmen · 
tcs religio&os que seus· muros novos Já presenciaram 
it à sombra da Catedral, que'·fi~ muitos anos:.São•.Paúlo 
se vem reunindo para adorar o SSmo. Sacramento por 
ocasião da màgníflca procissão' 'de ÓÓrpus Cllrlstí. To, 
do11 011 anos, é d~ alto de sua escadaria como d~,,,11rn. 
novo Tabor, ciu~ Cristo Eucarístico aben~ca nossa,·cÍda• · 
d.e. Foi ã sombra de suar paredes já altas, trànspondo · 
seu nobre e belo portal, q_,lie num ~_la. de luto uriiv~rsal 
pauou compung'lda e· reverente a imen~a procissão .que 

·1evou a sua ,última morad:i os r.estos mortali; do santo 
e venerando Com Duarte, Miises depois, a Qrande dor 

Um dos indloe:s apontados co,no mais· expressivos parecia compensada por um júbilo sem Íimltes. Era 
·c,o progresso pauli:.ta · foi o número e Jmponêné:a de , Dom José Claspar, de Affonseca e SIiva que, empossado. 
nossas construções, Fomos uma das cidades em ciue . na' Catedr!(I Provlsõr:a, percorrerá as ruae centr:ais da 
mais rap;damentc: se ccnstru:a. no globo. Quando a cid11de em um~ procissão triunfal talvez sem preceden, 
gue.rra cessar, os dois grandes fatore·s ciue · detiveram tes nos fastos dás manifestações do j(lbilo pauÍista, e 
i1css0 surto de çonatruções desaparec·erão, lmp'or.taremos recebia do a\to .das escadarias hlstór!cas da nova Cate. 
livremente, e a preço accésslv~l, todo o materlif 'r,e, . · ctr11I ·uma manifestação popular que. ficará inesqueclvel. 
cessário, e; aboli<lo o decreto de emergêncl.a '<iti~- re~u· · P;i~sa,n-àe dois. anos, 1 e novamente o Largo da Sé se 
lamenta os pre~cs de a!guel durante este período de enche. Mais uma ye.:, é' Dom: José. Gaspar que preside a 
crlse, os capi~a's• encontrarão novamente ap!icnção. com· i111e~~a mul'.!dão; it ~fossa Se1nl1ora Apareclcla que ~he· 
pencadora nos irnéve·s, J)e!o que se Inverterão com a git triunf~lmertte a 8ão Pau:o, primeira e mais ilustre 
ant:9a àbundância e a~rôjo, na construção de riovos pré- rom~:ra C:o Congresso Eucarís~Íco .. Naci'ohal. Pas:;a se 
dios. Ora, a urr.a c:dade que tanto se orgulha de se'U mQfs algum tempo. t:lobram_ a finados os sinós. Um luto 
progresso n~s:e sentido, impõe-se como um dc:,,er a ptsado dtÍsce tôbre tocla a Capital, espallÍa·se por todo 
construção c11cre e magnifica de sua Câtedral. o Interior do . Estado, conquista JJ Brasil inteiro. Dom 

Cor., efeito, o homem .se distln9ue do .animal por: i José morreu, Mu\to _antes da l'lor-a marcada, a .pra9a da 
que é .r<)Cional. E, per isto, será tanto nia·s humt.nci no 
sentido elevado da palavra, quanto ma's preponderarem. 
ne!é os valores espirituais. Devemos aproveitar tods:.s .:s 
ocasiões i:ara demonzfrar que nosso pro,;resso ec.tá lon, 
ge de ser ·principal ou exclusivam·~nte material, Cres
cem os arràhha-céus? Se não qui.:ermos f:car pequenos 
dentro de!cs, se não r.o~ qu lzermos sentir piomeus 
diante da o!Jra de nossas ptópria:; mãos, façan,os cre~ 
cer tambem, e aii~da ma;s, at r.ossas a!t'nas~ lmpres~io 
na-nos, comove-ncs, a rcccrC:ação do São Paulo colo 
nial, tão pequef'lo 11a pobre::a de seu cscaéso o· baixo 
casario mas tão grande na alma dos mlssionâr.os e dos. 
bandel;antes que a:;LJI se i1'nortalizara1ri. Que CÍ!~Jamos 
se pudessemas contempiar o contraste, e imaginar o 
h~mem•plomeu, o 11rmem vencido pe!o ~aterlallsmo de 
nos:~s las, sentindo-se anão a() lado de suas· constru· 
ções? Não, posltlvamen~e · nilo foi p1ira asfixiar <IS &e· 
men~es deitadas por Anchieta e Nobri:ca 'neste co:o, que 
sôbre ele iie assentou a massa g:gantesca ,d,e no~sos ar· 
rnnha céus. As alm.:,; só tão grandes na mecllda em que 
ce elevam, e s;l se eleva:-:, na medida. em que ·se apro
~imam qe Deus. 

Uma · cateC:ral porpeh,amente Ir.acabada, pobr:,, ln, 

ferior à c'dade, seria um terrível índice ~egatlVP, ·que 
certamente Cão . Pâulo saberá evit<1r, 

* 

Nista a(irmação 11llo cval o menol' otimismo, ~ia 1,m 

ct:r!o mo~o paulista cl~ oonceber e de exeeut.it ,_a:i éol
sasi ciue. é garantia de êx;to e de esfllendcr, Não têm 
f;iltado à Catedral. donat:vos vultoGos e frcc,uentea,.-Mas, 
tudp bem pesado,. nossa Ca~edral ·parece f:adada a· &er, 

nâo'·,~nto umà' ôbra:. de m~griàtas, quanto ô.•f.rútô '.a(Ít~n
tico da genero~idac!e, rique:i:a,-,Fé e· energ'a dê tod& ·C> 

r,ovo pauHi:a. Ar.ua:menH!_ as écleta'5 sio :áifr!''í!spondl· 
das com prei:teza -e solicitLldê Hlial pel,1' _pop_ulação in-

*teira. Todos ''concor'rem pàí-a .'fla:i, Ás ql!antlaLansarla, 
das têm s do· pr-:.11ifo · d.a esrno:â tjos ~il lortár1éls ·tanto 
quanto 'dos t!1als modestos fiéis dos bairros operMíos da 
Capital. t São· Paulo Inteiro qué está fa::endo a Cate·. 
dral, Fa-la-á certamente sólida e altaneira como o povo 
qt!e a e3tá le\iantando,. C-a~a de Deus, expressão. rnáxlm.11 
do espírito religioso da c:dade; sede do treno. arqu!e: 
piscopal que é· o elo de ouro que nos une ao Vigãrio de 
Cristo, à Sé de São P~dro, a Catedral de S~o Paulo serâ 
ccncluida com o esplendor que ele pa,illstas s~ · pód& 
esperar, 

* * 

· S~ eáá c:hela, as _escada_rlas da Catedral rep:ctas. 
Abtem-Ee as portas da cripta onde os Bispos de· São 

; Pulo a9uardat11 o d' a da Ressurreição, Descerriei-se ao 
lado da 4epuJtura e.e Oc,rr Duarte mais um jazigo. 
Qu~m. sonhara com ·tai; poueo an_tes? Era Dom José que 
para · lã era . acc,mpanhado por todo o Clero, todas as · 
auta'rlcjat:!es, todo o, povo, Sã~ Paulo Inteiro enflin, em 
rná111festações de dor que prov~ram de. sobejo. quanto 
;oubera el_e conquistar o có,ação da· mu!tldão. · E$tava 

esêrita mais uma página na história da Cated1 ai, ma·s 
. um élo se juntara .à coroa de ,Bispos. que en, · tôriio do 

al~ilr da Cripta, be,;, perto da pedra do Sacrific:o, aguar-
·"·am o día do SenhOr, A Arquidiocese ficou" novamente 
viuva." E apenas a espernnçà de um fel'z preenchimen
to mitiga 'errt todos a dor desta orfandade. 

~ Í,esoa situação, que trl!nscorre a Semana da Ca

t<:d>'al. Entre uma saudade e uma es:,erança. Essa 
saudad& e ecta esperança devem it1flulr por certo na 
genero~idade do povo. paulista. · 

·* * ·* 

C;rn e1e1to, 1>t.o Pauio tem nesta ::;emà11a t.w, 

ei<plândldo 1:rc/a homenage'ar a memó.rla de D:;m 
té e d:, Dom Jooé. Que de melhor, do que ofertar 

moc:o 
Cuar· 
â Ca· 

te;li'al õb1.1:os generosíssimos, pari! que quanto antes se 
con.el1:a o edifício que um in:iugurou, com â11lmo viril, 
com arrôjo sobrena,ura, tâo seu, e óutro fez pros~e, 
gujr. em sua construçt;o com todos os . recuraos de seu 
irnen~o pr.::stfg.:o, com toda a fôrça de contágio C:: •seu 
a relento en~us:asmo? 

E uma esr,er11nça. ,São Paulo terá . novamente seu · 
Pastot. Que surpre::a mais grata l~.e pode reservar nos-

. sa.·' Cidade, senão ccneluh:1c:1ci_,l!i$'rti'i urgênc1a::.ás' às;:ezas. 
'i)1als fiêceetãl'ias fiara gué, no' 'dia 'cle · gauél'o '· er:\' que 

"'"·~;~ -;.-:;{·-, r,·p1.<1.,i, ·;··"1,.;·ti"1~:r;\·:ru,_:r'?_. t-r~~r.: _,. 
h;ijar.1?} º~ ... :~~: 1'11à,~_i!~~!a.~ r.t~~~er:.'.l~- º~~:,c'?t!!.1ét1!0$ 
de reepelto éji,f~to, !l;Mtan:i.o;i_,cori,,3-s, obr,1;11 tnu1;p ,adian
tadas? Não ... ~1u;~ e~se o ·melh'O'~ e-o:rl:i~:"_a''metlftS~ carí
cia ds boa3" vtndas, à'''mals ·,·p-:-Cí1Uncta e:(pre::s;fo"-de res 

, . · •/" .-,r,j:,._,. '-rf,-1• p,,; • •.r;r1, t:.r: ~-,, '',..:) P:.,1 · 

peito com que··a· grei paul:stana _poderá,acollier Geu novo 
.. , ,'!.:.,:·•·,; ,_. ·:-1 • ··-• ..... 

Pastor1. "': ... 

éomprcen~e se, pois, o ârdcr cc,m que á CCir\a Mt· 
t1opoli:ená se ln~eressa pór este ássUnto, e o efl'lp'ettho 
tbdo especial com que o LElGIONARIO pede, em prol 

. da Catedral, toda ·a bencvolêncla e gener.os!dáde c!e 
seús leitores. ___________________ ...._ ____ ..., .. , ... --------------'":"""--"& 
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Vnicói uunce~siona:rioa doa AFA'd'A, 

DOS i-elogióa • E' L lt C T R A * 

é preciso vive-IM Só as tradi,õés vi
vidas na plellttude e autenticidada do 
esplrito que as formou. ~ão capazes de · 
infll1enc!ar ·beneficamente o progresso, 
orlente.nclo•o, CBtimulàndo-o, àllanclo- · 
se a· este sem com Isto se deformarem. 

* * * 
O que precli;a.mos é que o espirlto 

dessas tradições, a alma dessas tradi
ções viva. E par.a. que v! 1'a, é preciso 
que se àil!'lléllte d.l. Vida;· E a Vida é 
Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Atlla . é hoje Hitler. Hitler morrerá, 
seus dias estlo contatios como os de 
Baltàsar. Mas Atlla não .morrerá, por• 
que Hitler é Atila, Atila não é Hitler. 
Atlla é Jt barbàri~ que desponta cm 
multos quadra1,tes dó munde moderno. 
Atila 1,âo é um homem, nem um põvo, 
mas uma Idéia, ou a11tés Uh1a àl'lti-idclà. 
Foi Atila que orga11isou t'U!, Alemanha 
os campos de concentração, ·. as ôrdéns
burg, as 'ss, todo ü Infame a.parélhà· 
n,cnto elo partido 1\azista. Foi ele que 
tentou denubar os a.Jtare~ de . Cr.1.sto 
para conglomerar os povos e1:n a.clora
ção ao sol no i-ecesso das norestas. Mas 
se Atlla. sofreu um rude gorlJJC. com a 
quec!a. . ele Hitler, todavia . não morrerá. 
com .Hitler J nem com o nazismo. Atila 
continuiu·á a vivei nas escola:: onde se 
fizer a. apologfá. da força, noo labo1·a.to0 

l'ios onde Sé 1<conselhar a esterillsação 
" se matarem os nascituro,,, .nail cor
rentes em que se· .afirmar que o homem 
não é livre . nem senho• de seus atos. 
mas escravo· da best.alldade lnsofrea· 
vel de ,seus uist1ntos .. isto é que é Ati· 
la. Atlla · mostrou no nazismo .toda a sua 
face béstial e abjeta, Morto o nazismo, 
At!le. porém n~o morrerá. Atila é. um 
estado ele esplrlto, Atlle é. con:o dl~sP• 
mcs. ,uma. a)ltl•ltleia. _que :ião é huna, 
11e111 g~r1na.11 .. , nem latin'-', .nsm -~XG-

nica, Mfn negra, nem s!ava, llem nlpO· 
nica, inas que cm qualquer raça p-Jde 
de um, momento pa~a outro dominàr. 

E ó 11\esm.o se diga de Ca.tilina.. -No 
scculo XX, Catilll'18, baralhou um póu• 
co a. Hl.stor!A. Não tivemos n~1lhum Ci· 
cero. Catlllna venceu pôi' momep.tos, é 
so fez de Cesar. No tundo, !oi sempre 
catlllna. Cati1111a. é sempre o melhor 
ailado de Atiià. A brutalidade vence 
pelá cumplicidade dos despeitados· a 
quém se. promete úm leigar a.o sol, dos 
vaidosos par.a quern ser um grandé iw
mem não é -.enao fazer o papel de gran-
de homem,, · .' ,) . •.que se orgu-
lham, quando multo alto car-
regados n.a.s penas Houve 
catUínas na Alemanha, Um deles se. 
chamou Von Papen,. Hóuve caU!inas na'' 
Holanda, na Belglca, na Austrla, na 
Noruega, em lllil e>utros . pa!ses: todos 
eles se c)lamaram QµIBilng. Podetla1n 
por exemplo chamar-se Mosley ou To• 
jo. Nó fundo, são sempre Catlllna, Catl-. 
lina não se rehabilitou :no ,ml.stério da 
morte de Clano, nem .morreu com ele,, 
nem morrerá cõln o fasci&no, CàUlina 
ta.mbem é urúve1·sal. Elé continuará a 
, ·er em tod~ os que pregarem i;ara 
com o totalltartsmo conlvencla, corduta 
cumpliêlclade, para· Os l'JUe prô~urarém 
llltoidcar o. mundo .'éótn os sotll'1os do 
;ota.lltat!smo. 

Entretanto,, nem AtUà' ·nem catlllna 
vencerão a-s elites que, pará ó bém do 
povo, souberem comerva.r•se genUinà• 
ncnte cristM. ''u;1; . é catollcas, à!)Os· 
tolicas, romar,.as. 

.. LEOl<>NARIO" 
8 Ol!-Vt'.tl . OR ·rono,-. 
o :s 'e s ,- o t , " o,. 

Essencial· pára a paz . é· a 
observancla da ·.101 m~rál 

MENSAGEM Dó • tXMO. E. REVr.tó. 
MONS. THOMAS Mo'LLOl' AOS SE'US 

.. FIEIS. 

· o Exmo. é Rtvni.o. Mons. Thomas 
Molloy, Bispo do Brooklyn, declarou em 
uma. 111ensagen a. seus fieis que a. obser
vancia da lei moral disposta por Deus 
é . e.ssenciàl para . o êstàbéleciménto de. 
uma. paz justa e duradoura. 

"O furtda.mento unlco . de· justiça. r,11e 
devê regular totlàs as relações hittnll~ 
e todos os atos humanos sejam os dos 
nomens com reseplto ao I homem, dá 50;, 
cieclá.de pàra com" seus mérrtbtos, das 
naçÕ!ls pará com 'ai). nações, se acl'l8, 11a 
lei mo1·a1 estabelecida por. DeUB. . 

"l!: · esta : norma de retidão permanen
te, fixa e lnvlolavel, a Urtica que sé ie
vailta. .· contrà. a · llUlliencla cortuptora,, ó 
ávido controle e as maquinações dos 
homens · domll'ladõs péló orgulho, pelo 
,goismo .e pela falta. de honra,,.· 

HONRA~SE·f MAàRf · CABRlffr 
. . EM CHICAGO-=. .._ ·.· 

Em Chicago - conforme relata. No
ticias Catollcas .;..,. foi erigida na Ca'. 
pclá. do "OõbÍ'Unlls. Memorlâ. Hospital'. 
desta cldi!dé, uil1 monumento dé ·mar . 

more à Bcàta ·Madre Francisca Xa~le;

Gabrini: o. b9spit.~J. fot durante 'a'. sua 
~ida li l111tal' ,ie seut ·virtuoso.• tta.,halhos 

conforme noticiamos em nosso ultl• 
,10 numero, dando inicio ás comemora• 
Jes do Jubileu aureo da sociedade São 
/icente de Paula, em sa11tos, o Centro 
f"rederico Ozanam, gremio cultural da· 
que!i · sli'dêdaqe, real!Wu no dia 8 do 
corrent<,, a sua prinwira sessão magnfJ.. 
Nessa. ocasi!ià o····snr. Ezequiel A, Vare
la; ·prltneil'ó l!eériitarlo .do Centro stm
daúdo' ·o···bradbr oftcla.I da noite, Dr: Pli
nlo: · C<frrêa· ele · ouvelra, pronunciou a 
elegante e tntusiastica alocução que 
abaixo transcrevemos~ . ·. . . . 

~ A Sociedade S Vicente. de Paulo 
foi- sempre consld~rada pelos· ,rlll'ig111-
tos Jla santa Igreja Cátõika Apostóli· 
ca. Romana, um -re1du'to seguro .e fi~l 
de forças de vanguarda, que. semp1:e 
se movln1el1tara.m imperter!'itilmente 
eni defesa da verdadeira Fé; · sob· a 
égide sublime 'da· caridade. 

Desde a sua fundação, em 1S33, fo-
1·an\ sempre considerados, .ós vicenti· 
nos, verdad,elros soldados das milf
clas de Cr'sto, aptos, prontos e dlsci 
pli!Íaclos para os gtandes colil bates 
em que a doutrina lega.(la à sua Uni 
cr. e Verdac!elra Depositária, a San
ta _Igreja Católica, necessitasse (! e 
defensores que não fizessem do en
rlemonismo .moderno,. a norma .ética 
que lhes uorteasse os passos, nos 
vastos sendeiros dá civilização. 

E nos 110 allós transco1·ridos, des
de (lúo 1'"rede1·ico Ozanau e os seus 
companheiros laul;aram a péq\lellina 

· ,emente, ~nau grado tivesse sido lán 
~ada entre o joio avassalante de to 
t'.a,; as heresias e de todas lniquida 
ctes dos teiupos modernos, e, àim.la, . 
dO ind!fe1eI1tislllo de Uma sociedade 
.:0rrupta e comodista, à:v:da. de gô
zos e prazeres fáceis, e 111caJ)a~ ile 
,.mmprélender · as eter1ias v.el"dades da 
ievelaçào, 1iorque não co1npteende 
,ique1· afl' leia que regem o universo 
ic11s,vel a SÓciedade São Vicente óe 
,'uuici j~Uiaís desmereceu da: eontian 
.;a que íiti.a foi d.i11os:ta<la. · 

Destlobrou-se em novos núcleos e 
acolheu em seu seio as almas no1>res 
que, apesar de t.i<lo, ainda se sen 
dam capa~·es de lutar pela regenera 
çã.o do gênero huma110, com as uni' 
cai armas qúi.J a sublüüe doutrina du 
Evángeilto colocou ao alcalice de to 
dos OS ilomenS de boa VO!ltade: H 

Fé que !!alva; a l!lsµerànça que re 
clime; é a Ca1'icladé que.consola, 

Délltl{) destes etemos princlpios, a 
· "loc;edaué ::lão Vive1ite de Pat.Ho run 

oou em· uo~sa cidade, o Cerltro · lhe 
•l 'rico Olianum; in~titUlção ctiltural. 
que apei;at da 11um1ltladé dos seus 
componentes, tem um pl"ognuila vas 
tissimu a · desanvolver, nu campo 
lltienso da cal'i'dade e cio áposto;acto. 

A curWau~ não consiste apem1s 
~m dar aoi< mtilius (a vurecldos da fOr· 
ctma, as migalhài:; íiue sobr.ilm ela~ 
,artab nie~as dos [IJ~tins e \iôs bai1 
'-!Uetes, heni. o apostolado se eilqtla
·Jrn. unicamente eln 1íala Vras ou f1·a 
sr~ 'adornatlas com figul'as de. retõ 
1·1:ca, cu enfeitadas com trópos ·de 
uma arte afilgrauaaa, com il qua.l se 
p~etenclá. ocultar à's misérias cio 'pen 
c;tifoenJ9, 

0

ÇlÍl .enéob1·ir as . ohagas dt, 
é'oi'aç'itii.-:'.ii' c;ar1cl4éJ.e. eva1~gél,lêa; cio, 
nio'a' entendeu .São Vicente.de 'l'al!l:c' 
e· como a . pra ticuu l<'1·ederko'· Oi~ 
tam .· ,é sin)ples e candida, como <; 

amor qu_e ela .traduz; não se puvolieia 
com: os beneficias que vroporoiona , · 
não se envaidece com os [!orões inae 
cessiveis da sua div·ina origem,; é hu 
mllde como -.á prõpr!a hunUldade e 
simples como a própria virtude. 

E O a.]lostolado ·essa nóbllíssim& 
fiÍrma de renúncia; essa sublii11e cou 
dcusação das mais nol>res aspira 
ções, essa ansia quasi sobrehu*mna 
do· inflnlto, não se compõe de ])ala 
vras, não se alicerça. em ftases fé1; 
ze~ · nem em parioclos requintados. 
mas, no. exemplo que dá o seu espl 
rito de sacriflcio, na alinegaçâo de 
que se reveste e no amor fraterna 1 
de que sabe 1·odear todas as crlatu. 
ras, por amor d' Aqueie que a todos 
remiu e salvou, 

O apostolado é a. sublimaçao da 
caridade; e esta. é a forma t>ela qual 

o Centro Frederico Ozanam, seguln
dos os sábios ensinamentos do setr. 
grande patrono, pretende dar cumpri
mento ao seu vasto wograma, ctij<> 
inicio faz nesta noite,\ com a confe
rêucia que ,dentro de poucos minu
tos, teremos a felicidade de ouvli:, 
proferida pelo notavel orador e .nosi,o. 
eminente amigo, Dr. Plin:o Corr~ 
clé Oli\'elra. 

Ao receber a ·111cumbêncla. dil apre, 
sentá·lo ao .seleto audit6rló desta 
,ioite, a tarefa não me pareceu difl
cíl, não por que a minha .fi!OUCa CÓ!ll· 
~·etência merecesse tal hon.ra,· ·.ma~:• 
i1orque ·a figura cio Dr. -Plínio Coqi,a 
de 011\'eira. é sobeja.mente conMcida 
·por todos os que po,ssulmos a suwe
ma ventura de pe1'te~er á grei da 
[greja de Roma, org11lhando-nos (io 
nosso título de católicos. 

O LEGIONARIO, órgão católico 
que O Ilustre orador desta nói,te diri
ge, é oem ··a confirmação destlUI mi~ 
nhas palavras; um único número que 
seja folheado, é suficiente para di!-r 
uma idéia perfeita da diretriz que o 
Dr. Plínio Càrrêa de Olivéira saije 
il\1primir-the; diretriz sábia, e segura 
que jamais se afasta das· eternas ver• 
dades que há quasf vinte séculos, à 
[greja Católica Apostólica R<>mílna. 
intransigentemente defende, porque 
sabe que no dia em que transigisse 
com o êrro, deixaria, de existir. 

Não é somente através das' pág!• 
nas dó "0 LEGIUNARlO" qUe' a açM 
t11te11sa do Dr. Plínio Corrêa ele ou~ 
veira se faz sentir, mas, nas Congre
gações Marianas, jiSSàs aguerridas 
falanges da lgteja, que o i111tnlllii.do 
rênio de Iütgo de. Loiola, embora ênt 
embrião, legou ã r,Dstérldatle, e · Ílá 
Junta Al'quidiócesaua. ·de Ação Càtó
lica, onde o seu esp!l'ito, em!nént!!• 
tnente obSér.adot, colocado ao sel'vl• •. 
ço de lima vastíss!i11a cultUJ'.á tilos6-
·nca, lhe petmfte conhecer e nlultas 
,VGz~s denunciar c0111 dêsassóil1bró, 
os e1'rüs e as he'resiàs ()Ué l)rô'ôurá111 
,nsinuat··se ilas rl!eirâs tlo áPóstôla.do' 
leigo e do laicato católico élll gê'ral, 

Pmduto des"sà observação e éla to• 
ragem quasi heróica com que o no• 
ta vel orador desta noite procura l'e
bater as inmtra~ões Insidiosas dos 
etros modetnõs, é o 111ag11fücci lln•o ' 
de sua aut01'iá, "ffifü détesa da ,\(lã.o 
Catóhc,a '', óuclé demo11t\.t·a e prov(i., 
com. uma. argu111elltàção clarà., isen
ta de sotls1üas . e de sulJtél'fúgios, 
côusc,lo de possuir ã i'el'dade, a. éXil· 
titlão· dos ensl1üú11éntos da Jgi'éfa e i! 
verdadeira runção dô làlcat(J cat~lli.":ó . 
no canipo do àl;loStólado. 

Essa obra maguifica setia .sufioi,9ll, 
te para aureolar de glória, o ;Seu emi, 
nelite autor. pela exatidâo das sui\s 
conclusões, pela clareza díáfana da 
seu conteúdo e pela serena energia 
eom que fustiga os que, por ig110-
ranci1. ou maldade, l)rocuram afast:.1·, 
se 'dos verdadeiros ca111iilbos da F'é. 
fazendo· da· Ação Católica e do apos' 
t-oladO ie1go, un\ campo dé dis(Júfü 
.P-Jteréls, onde somente lerlài1t suthi, · 
. ftlção as \ beatices catUl'ras; ·os- iiite
resses peqlléíi'it'lós · e a;;i Y'áid!idé!Hii~íl· 

· quini1as. · ' , · 

.\l,leu.,càro e ilustre mestre, ôr. Pi!
nio Col'têa dê Oll veira: uíl.o ·<ÍISSE . 
estai ilal,i.'vJ-as que deixo p\'úforidàs .. 
pai-a ~véíii':1forese11tar ao· audltMÍó qu~ 
aspei'á auciôsame1ile a vôSsti. pàlávra 
vibraiu., ".'e· autorizada, cÍljo écô -lllli
da. 1•essoa aos· nossos ouvidos e etn 
aossbs coraçôes, desclé à liiémora vel 
,,olté da Pá.scóâ dos Hà11ie111;1, qUa1tdo 
,ivenioà ocasião dll óll vf-la, sotlói·a é 
~on victa, desde as éscâdarlns dô nós· 
so paço milrticipal. 
. D_isse, apenas, coli10 um· prétexto. 
para vos saudar, não só etn meti tio• 
me obscuro e humilde, mas em '1101ué 
do Centro B'redérlcó Ozü.nàfil, ·grê· 
mio catõllco e ultramonta.no, se n1e 
permitis que o diga, e ao qual me or• 

. gulht, de i)ertencer. IDl.n meu iiolilé, 
!ll,rtanto, e no de meus caros e no, , 
ores compáhlleirós de !deá.l,, éu \rot 

:satido, · 
Tenho dito". 

!~ CONTRIBUICAO DOS CATOLIGOS AUSTRA
llANOS ÀS OBRAS UAS MISSõES 

o· Exmô. devmo. :t>. James H. Han
nan, Diretor Nacional da "Obra de Pro
pagação da Fé", na Australia, presoou 
intete.ssanws 'nfótmações sobre a con
tribuição d<is ca.tollcos dàquelê Dominlo 
ao . florescente apootólado das obras 
missionarias. 

Em prim:Jro Iugár destaca•se o sensl
vel aumento elos membros da dita. Obra 
pontiflcla durant., o a.no de .1!142: em 
Janelro de 19~3. a "Obra de Propaga. 
ção de Fé" tinha na Austra.Jla 267.148 
membros, . quando há cinco a.tio.s conta
va somente 63.410, o que representa 11m 
aumento de mais de 200.000 fieis, e evi~ 
dencla que 2'l% da pc1>ulaça<. ca~lieà 
adulta do· pais fazem parte desta mes
ma obra., 

A difusão do espirito missionarlo · en
tre a p<ipulaçãõ australiana está conse
gu!11do desse modo uma feliz realização 
e com Isso vê!-se satisfeito um dof l"ill!, 
dessa orga.nlz.:-cão pôntificla, munàial
mente conhecida., de áux!lló às missões 
Esse ésplrito mar.ifésta7se no aumentç, 
da .. vida religiosa, vénélo•E' o.s .ter,1plos 
cheios · clé ritunerpsos fleiB que . recebem 
mais a. nteudõ Os sacra111ent-0s. . .. Nçtl!.
se '.'"" diz D. James a 01'àçãt>, a,Juéi1 (Jtie 
é de vital itnportaticlà pa.t'à o· exltô cio 
trabalho J:il~ioril'ltlo " .. 

A esse · · a ilxilk, espiritual junta•se 
t.ambem úma. . llll!,lo:r con,trlbUição eco
(1.oÍUlc!J,, ,~glstradá duránte · ô .á,no de 

$acerdotés e religiosa.a evacuà<l.ÔS dilo 
zona de guena. e ainda a amp:i.rar ali 
mis.sões entre os abórlgenes na Bai~ 
de Beágle, os leptosatlõs da ilha· d,f 
F'antone (Channe1 . J.slà.lid) e de Oérby, · 

Não é menos prómlssór o é:1'1to a.lÔàn• · 
çado pela "Obrâ 'da Santa Infancia;'', 
,xito talvêz . inico mi. historia dessa Obra 
Pode-se aflrmar, cóm efeito, que hoje 
ém clla, pratica.me, tF toda. cfül.l1ç~ Qut 

frequenta uma escola catollca na Alw• 
tralia é m~mbro dessa organização. As 

· contrlbúições clé 1942 éhegarâm a · CrS 
lilíó.ooo. 

Em condiçõe.~ por certo desfa.voráve!S 
Domo as da guerra prese1,te, as Obras 
<Jontiflclas de' ajuda missionaria funcio
nam pO!s na. Australla de um rnodO que 

.,onstitue m9l-iY? . de justô orgulho 

~~!:t:r c::ú:~1 d~:ea~l \!nt:~ 
éos das ditas Ôbras, teria sido impos, 
slve1 reailzar as :i.tlvicia.d~ apcistolleu 
representadas por capelas , modestas 
Jscofas pará. às · moràdote,, dé IUga1'és 
desp,VOados, M.slli1 como o pl"ogtwo' 
das missôés entre os al)or!genes ,N C.)1 

Morre prisioneiro dos Japonêses 
1 

· um Bispo franciscano 
1.94:l .. um!I ):erça _µarte dos -tundos Ob- Segtil'Ído hOtlcfas recebida.<; pelos clr• 
t-ldos clur~Íl¼! el#.l 3cno, pa.-a a. manuten, utos •iõ> e'álses · Balxôs o Elxt110 é 
ção·-,do -:fundo .. mlsalonarlo catolicó na Revmo; Mons. · Fortunatus Elptuyt' O.F. 
A,ustt11clia. foi reéOlhÍila peje, ,;óbra · de 1 Vlgario ,postolieu cfo Luentrt Chi• 
t'ropá,g~ção da. Fé" (sem. Í:ônta.r çs té.• na, fáléééu sob a, éust<idlà dos .1apone• 
cursos vlncloo por melo de dõlliitlvo.< es- ~es, depois de naver sido littetnàdê em 
peclais). alcança,1do a lmportiméla tô- um campo de conce11traçii.o Sàbe•$1. (!Ué 
tal àl'recadada ~r esta Obra 31.943 11- o : Molls. Sptil1t sofria de um tlitl'lCet 

· ira:r· a.ustra:llar,a.s ,tCt$ ll:250,0óiH,- Poi" no estonui.go, outro prl.sloreii'ó dõs Ja~ 
sit., véie. · i\ · Sr)óiedade d// ,são Pedro: Apos, .. : ; ooneses 0 ExmJ. e (Rev1rto Mons Albert 
t,olo recolheu a soma de l,:i;;~ · iibt'á>i · fhtirtl.et, O,F.?,L mol'feu tambem:' sá• 
1 CrS 106.500). rii,rtdri•st\ io ócorrldô em Maló. Monà .. 

Destes 1u11dos. certas somas foram ... kal'el Paesets, 0.F,M. ·pértrtanecé. • ein' 
1~st'híada.~ 1 ;oc0ti'P1 A~· n1i1<Sõet'. 1nail- '·-' 11m· Ml'ill~ dé. é.O:nctntraçãi:ti·@i, Shan• 
l1cr,i,1csltJiclas,_. ~.,;sim .<'nmo ~· .. anx.ill>t. us. , .... :.<!11a; 

. ' 
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O TOTALITARISMO PERSEGU[ A IGR8A CA TOUCA NA UTUANIA Nazismo, inimigo num. 1 da Polonia Catolica! C U RI A M E T R O P 011 T A N A 
. . 

MARTIRI.O OE SACERDOTES E DE MEMBROS DO LAICATO- .O.DOO LITUANOS EXILADOS NA SIBERIA 
A Lituania, um dos Estados do Bal

tico, é um pais catolico, denominado 
por Sua Santidade o Papa Pio XII "a 
~idadela Européia do Catolicismo no 
Extremo Norte", ou em outras pala
vras uma guarda-avançada Cio Cato
licismo. 

Este pequeno país tem sido um dos 
mais devastados durante a guerra 
atual. A Lituania foi cruzada em to
das as direções pelos exercitos em 
luta. Desde o inicio da guerra, foi 
ocupada por duas vezes. A primeira 
ocupação ocorreu quando a la de. ju
?iho ele 1940, o pais toi invadido pelo 
exercito vermelho da Russia sov1eti
::a. Quando se deu o primeiro cho
c1ue entre a Alemanha nazista e a 
Russia sovietica, a Lituania foi o pri
meiro campo de batalha. A· essa ba
talha seguiu a ocupação nazista. 

O relato das depi·ectações nazistas 
na Lituania tem corrido o mundo in
teiro. Chegam-nos agora os documen
tos relativos à primeira ocupação, is
tu é, à -tirania da ocupação comunista. 
Cerca dé 40.000 lituanos - homens, 
mtiiheres e crianças - foram exilados 
para a terrível Siberia. Centenas dos 
melhores .filhos da Lituania foram as
sassinado1,, entre os quais quinze Sa
cerdotes ca tolicos. 

Proclamamos nosso horror pela vio
lencia comunista com a mesma ve
emencia com que exprobamos a vio
lencia nazii;ta ou fasdsta. Quinze Sa
cerdotes assassinados em um pais pe
queno ooino a Lituama! Por maior 
que seia a ferocidade com que .comu
uistas e nazistas se combatem, numa 
coisa -eles se acham irmanados: - no 
odio, à Igreja Catolica. 

PADRE BALANS 

Uma das primeiras vitimas da fu
tia comunista foi o Padre Bal_ans. Or
denado em 1935, foi logo nomeado Vi
gario de Pusne, Paroquia de 2.200 ha
bitantes. Isso deu-se por causa da' 
falta.' de Padres lituanos, ma:, o Padre 
Balans .revelou-se logo um santo e 
energico pastor. 

Sobre ele tivemos este laconico co
municado: 

"Conego Dambrauskas, Paroco de 
Kursenai, nascido em 1879, . tortura
dc. e morto pelos comunistas". 

PADRE ANDREUS JUKNERREUIS 

Quem poderia im 1ginar que'. os rus
sos achariam necessario matar um 
Padrn com 60 anos de idade? Pois foi 
o que aconteceu pouco antes dele ce
lebrar o 35.o aniversario de sua·· orde
nação sacerdotal. 

No terceiro dia de guerra, as grana
das russas atingiram as torres da Ca
tedral. O Padre .Jukvenidus, o seu 
Coadjutor e alguns paroquianos, es
conderam-se perto da reitoria. O abri
go foi descoberto e os Padres leva
dos para o quartel do comandante. 
Lá, pediram-lhe para colifessar, como 
diziam as testemunhas, ter ele . atira
do nos comunistas, das torres da Ca
tedral. , Tambem queriam saber _quem 
atirara na estação. Por todos os 
meios queriam extorquir-lhe uma con
fissão. Finalmente, à meia-n~ite, foi 
levado por dois soldados numa dire
ção desconhecida. Cinco dias depois, 
o seu cadaver foi enconttado varado 
de balas, e sua cara queimada. 

PADRE MATAS LAJANSKAS 

Muito mais horrível foi a morte 
deste veneravel ancião de 70 anos de 
idade. Era d.e origem humilue e t -
nha um irmão ferreiro. Como· ele es
tivesse doente, de cama, os co.mums
tas foram até o sei/ quarto para sa
ber onde estava _o coadjutor.· Como 
ignorasse, foi levado num .caminhão, 
e dois dias depois, seu corpo foi en
contrado, jogado na lama. Isso se deu 
em 27 de junho de 1941. 

PADRE JONAS NARICKIS 

Era um dos Padres mais em eviden
cia na sua diocese. Faltam pormeno
res acerca de sua morte. Sabe-se que 
ele foi morto aos 80 anos, porque o 
seu nome consta de uma lísta. 

PADRE- JONAS PATRIKA 

Durante a ocupação alemã, era Ca
peclão do Colegio de Mariampole. Foi 

demitido por não se precisar majs de 
seus prestimos, e em ?2 'ele junho de 
1941, foi crucificado com mais dois 
Padres nas florestas de · Budavone, e 
queimados com tições, 

PADRE PORILA RACERICIUS 

Este virtuoso Sacerdote era doutor 
em Direito Canonico. Era Capelão do 
colegio de Jesuítas e foi demitido pe
los comunistas. Ele escondeu-se, mas 
antigos professores, seus colegas, com 
tC;ndencias comunistas,. traíram-no. 
fuzilaram-no na floresta. 

PADRE STANKEVICIUS 

Desse Padre temos poucas informa
ções. Sabemos só que tinha sido or
denado ha pouco, e foi .executado pe
los vermelhos, · com mais. dois, Padres. 

PADRE BENEDIKLAS SVEI
KAUK.AS 

Ele era muito amigo de meu· Paro
co, que depois foi depo~·tado pan a 
Russia. Quando eu o conheci, estava 
tão esgotado de nervos, que nem a 
Santa Somunhão 'podia dar. 

Em 26 de junho de 1941, um grupo 
de. mulheres ctosconhccidas, acompa~ 
nhadas de <lois comunistas, kval'am-
110 para o <..:omisa:adado Nacional pai·a 
os l'luclcos e.o lnte1·ior. Lá, ele foi 
morto. Pouco úepois, os comulill,tas 
tiveram que fugir; e o pobre .Pac..ri! 
foi encoútrado agonizante nmna . poça 
df.! ~angue. 

PADRE VALYS VEGELE 

Quando,· cm 1936, consagro·u a Igrc
j;,, cte Vepriai, o b;;r,w. Hcvmo. fü·. D. 
Matulionus, o atual :Bispo de Kaise
dol'iai, ape~ar de ter pas~ado anos nas 
prisõés da Russia, niio podia imagi
nar que esse ;;eu Vigario seria· vitima 
de seus antigos algozes. e 

l'UA.NA~ V !Ll\.t,; \' lUlJS 

Era o Paroco da pobre aldeia de 
Shorulaai. Ele foi morto por ocasião 
da retirada .russa. O. Paro1:o cekbro..i 
o quadragesimo. aniversario de sua 
oi·denagão, derramando o sangue por 
Nosso Senhor Jesus Çristo. 

Esta imagem de Cristo encontra-se na entrada da Jgreja de Santa Cruz, .um 
· dos principais monumentos de V arsov:a, edificada em · estilo baroco, nô securo 
XVII. Ao fundo, vê-se um· dos palacios da cidade, construido n(i seculo XVIII. 

A sanha dos neo"Pagãos terá poupado esses monumentos? 

sofrido grandes perdas. O Exmo. 
Revmo. Sr. Jalbrzykówski, Arcebispo 
de W:lno, está internado ·na prisão 
de l\Iariuppol. Todas as frelràs fo- · 
ram presas e depois de umas sema
nas de cárcere um certo número. de
las foram posta.s em liberdade -com 
a condição de se vestirem com trà
jes Íeigos e irem trabalhar em fabri
cas de guerra. Elas· não podem re
gressar aos seus conventos porq_ue 
eJsa~ iÍ1stituições foram transforma
das em casernas. Os estudantes· no ie
minár:o de \Vilno foram deportados 
aos campos (}e . concentração e 'às 
faz?nclas controladas pelos alemães 
que alf ÓS obrigam a· .trabalhos for. 
çados. ,As prisões em massa realiM\· 
elas na provincja. ele Nowogrodék, 
atingiram principattn·ente. o C:ero, 
embora a maioria do Clero daquela 
loca!idacle'já tivesse s:clo assassinada 
em 1942, nos fins desse ano, de .mo
(lo que só um ou dois' sacerdotes res
tavam {lm todo o distrito Na Dloca
se de~-Pinsk, os .alemães assassiria
rani vinte e cinco sacerdotes, o. res
to deles encontra-se no cárcere. 

AVISO N.0 41 

Festa d.e São Paulo Apóstolo, Pa· 
d roe iro da Capital e cio · Estado 

Comunico ao. Revmo. Clero _Secular 
. e Regular e f!éís. do Arcebispado que, 
n'o ·. próximo dia 25, festa litúrgica de 
São -Paulo Apóstolo, a . Arquidiocese 
comemoÍ'ará .à gratíssima sólenidade 
do seu padroeiro, com os seguintes 
atos·: 

ÀS 9 horas, na Catedral Provisória, 
Igreja dé Santa H1gênia, com a. pre
sença do Coléndo Cabido . :Metropoli
tano, será cantada, solene Missa, fa
zendc ao Evangelho '0 ·panegírico do 
grande Apó'stolo das gentes, . o Exmo. 
Monsenhor Dr. João. Batista Martins 
Ladeira .. Arced:ago do Cabido Metro
politano. 

Âs 16 horas, da Catedral ,nova, .do 
Largo· da Sé, sairá a tradicional pro
cissão com a veneranda imagem .d e 
São Paulo, devendo percorrer o ~e
guinte itinerário:, Avenida Rangel 
Pestana, Rua Santa Téresa, Rua do 
Carmo, Páteo do Colégio; Viaduto ·e 
Rua Boa Vista, R.ua João Brlcola, 
Praça. Antônid Ptado, Rua 15 de No
vembro e Praça da Sé, 

A esses atos ·oficiais da· Arq-uidioce
se em louvor de São .Paulo, princi• 
palmente à solene procissão, deve• 
1·ão comparecer· o Colendo. Cabido, o 
Revmo. Clero Secular e Regular, as 
associações religiosas, Confrarias, lr-

Não Desperdice! 

Deposite suas Economias na 

PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO 

rnandades e Ordens Terceiras, na 
sua ordem de precedência, e os fiéis 
em geral. 

Todas as pessoas que assistirem à 
passagem da procissão, deverão- dei~ 
xar inteiramente livres as ruas por 
onde ela terá que desf!iar e postar
se dos lados à sua passagem ou acom•. 
panhá-la corri o mais religioso. silêh·· 
ciÓ, e respeito. . · 

A procissão terminará com a ben-, 
ção do Sarito· Lenho, dada à porta da 
nova Catedrai. · -

De ordem . do Exmo. Revmo,. Mon-
senhor Vigário Capitular. ' . . · 

São Pàulo, 15 de janeiro de 1944 - . 
(a) Cônego Pàulo Ro!im· Loureiro, -, 
Chanceler do Arcebispado. 

Semàna da Catedral 

Como vem sendo já uma tradição da 
Arquidiocese, neste ano, ele 23 a 30 · de 
janeiro será levada a efeito, uma se
maná de propaganda em favor r:a 
. Ca.tedral nova de ·s: . Paulo. Diversós 
intelectuais, pela imprensa e pelo· rá· 
dJo, ·discorrerão sobre o notavel mo
numento da fé bandeirante e em to
da•; as Matrizes, Ig,reJas e Capelas do 
Arcel)ispado, avisados pelos Revmos, 
Párocos e Capelães, os fiéis . sérão 
convidados a. da.r . seu generoso· óbolo 
afim de que, com ajuda dos. paulis: 
tarios, ·muito em breve, posi,amos ver 
terminá.das as grandes obras '1.a Sé 
Metropolitana. 

AVISO N.º 42. 

Falecimento do Exmo, e Revmo, 
l\,orisenhor "Manuel ~ibas O'Avlla 

Cumpro o· doloroso dever de em 
nome do Exmo. e Revmo. Monsenhor 
Vigário Capitular, comunicar · ao 
Revmi:J. Clero e fié:s· do Arcebispat.io 
o, ·lutnoso passamento do· Exmo. e 
Revmo: Monsenhor Manuel .Ribas 
D'Avilá, . um· dos ::lacerdotes 'mais 
üustres do Clero ·paulista, pelo ·~a
ber é virtudes q_ue o adornavan1, 
ocorrido às 13 horas· de hoje, em . 
q1..arto pàrt\cuJar da Santa Casa ,fe · 
Misericórdia ·desta Capital; 

Monsenhor Manuel fübas · D'Avila, 
filho dos finados Manuel Ribas 
D.'Avila e de D. Mariá da Sllva,Ara
nlia, ilasceu . em Campinas, aos r4 de .. 
abril de 1869 

Chamado por Deus a ·carreira et:le
siástica, matriculou-se no velhô. Se• 
minário Provincial de São Paulo on
de recebeu todas· as. ordens Sac~a3. · 

Quando o exercito vermelho retira
va-se da Lituania, expulso pelos na
zistàs, o Padre Balans estava escondi
do num abrigo construido com o 
auxilio· de seus paroquianos. Espera
va· lá ficar até que os vermelhos ti
vessem desaparecido, mas 'foi desco
berto. Foi imediatamente cercado pe
los comunistas, e ·o Padre, juntamen
te com alguns de seus paroquia
nos, ttodos desarmados, foram mo1-to~ 
em 27 de junho de 1941. 

MONSENHOR MANOEl RIBAS· D 'AVllA 

Na parte·· Ocidental da Polon;a a 
ação alemã ~ontra a Igreja Católica 
é aincla mais s.evéra contra as tracli· 
ções polonesas do que c1e costume. 
Nas prov·ncias ocidentais da Polo· 
nia. incorporada ilegalmente no 
Reich, foi tolerada Úma I:;reja Cató· 
lica da ciual só fizessem parte al8-
mãcs, ,. debaixo da ºproteção'' dos 
membros da Gestapo. A carta pasto
ral do Revmo. Padre Breitinger, ad
ministrador alemão desta igreja. e a 
carta pastoral dos Bisp_os alemães 
p11bl cada ern 16 de dezembro ele 1942, 
fazem notar que esta Igreja está sen
do perseguida tanto como as de
mais igrejas católicas da Polonia. 
:Muitos cat.lilicos classificados como 
alemães, sofrem perseguições reli
giosas em conjunto com a pn'pu!ação 
polonesa. Todos os sacerdotes são vi· 
giados r:gorosamente pela Gestapo. 
a qual te111 a liberdade de inSJJllCio
nar (Jualquer paróquía. · En\ Pomna
n ia a situaç_ão é idêntica, pois todas 
as lgrejar daquela regifw foram· de
claradas oficialmente alemãs Na S:
lésia todas as igrejas estiio · debaixo 
da jurisdiçã~ da Gestapo, Nas pro
vincias da Pomerania as autoridades 
alemãs nftn permitem que os polone
ses sejam enterrados em cemitclrlos 26 DE JANEIRO 

Ordimado Sacerdoté, em 30 de OU· 
tubro de 1892 pelÕ Exmo. D. Lino 
Deodato Rodrigues de Carvalho, Bis· 
po diocesano.· desempenhou os car-. 
gos . de secretário e procurador do Dia 15, faleceu na Santa. Ca:;a · desta e cl1e1·0 d b I H · e om 1umor. a ja dezenas c )nsagrados, a · não ~er que se. te-

PADRE ·BAKIS 

O segundo dos martires foi o Pa
dre Vaclavas Bakys. Nascido em 
1905 e ordenado em 1928, era Viga
rio de Lankeliskiai. Ele, com o. Pa
dre Petrika e o Padri, Dabrila, foram 
tcrturados de maneira atroz, e depois 
massacrados. Seus cot,>os foram to
do inteiros perfurados por baionetas, 
e ainda em· vida, crucificados. Isso se 
deu em 22 de junho de 1941. . 

Capital um gra!lde Sacerdote! Monse- de anos que exen~u o pa.rnquiato na nham declarado a'.emães. Os matr:-
nhor Ribas! C_om que sa.udades lhe PN· freguezia religiosa de Tietê, por lá pa~- mônios entre po!oneses depois do 
nuncio o· nome! Carater il!bádo, verda- ·-u um an t 

· 00 · o a.pen11S; tan o f~z. porem,·.. principio da guerra teem sido clc-
deiro prototipo de Sacerdote. Quem o e t"l ex0 mpl · di ·~ • o irra , u aos paroquia.nos, c;arn.do· inva!íclos e ·nulos e as auto-
vi:;se tão alhei{; às g!oria.s do mun·'o. quo ate' ·noJ· · 1 " e seu nome e embrado, •·e- riclade.J civis declaram como ilegiti-

S. POLl[ARPO DE SMIRNA 
Seminário • · 

Em 1895, quando da epidemia que 
tão· lugubrémente feriu a sua 'terr-a 
natal, S. Revma. foi apóstolo da c~
r!dade, em melo dos pobres febren• 
tos. Em l,º de janeiro de 1897, tomou 
possP da paróquia .de Santa Cruz, em 
Campinas, onde realizou notaveis 

PADRE OAUG~LA 

O Padre Jonas Daugeja niisceif em 
1909, e. fez seus estudos no· ·semi-'

. nario de Kaunas. Embcra alegre e es
pansivo, era estremamente '-· ener
gico no cwnprimento de suas· santas 
obrigações. Tambem, por falta de Pa
dres, foi nomeado Vigario de Stir
niai, Paroquia situada nas matas onde 
caçava a fidalguia lituana. Como Pa
dre zeloso, empenhou-se na constru
ção de sua Igreja, e o conseguiu. . 

Os vermelhos já se retiravam, quan
do se lembraram que em Starniai ain
da havia um Padre.. Procuraram-no, 
e mataram-no. 

1:-'AURE UABRILA 

O Padre Dr. Dabrila era tão conhe
cido na Lituania. que mereceu uma 
longa referencia _na enciclopedia de 
seu país. A sua educação foi inicia
da ainda sob o tzarismo. Completou 
o colegió em Mariampole. Estudou no 
Seminario de Vilkaviskis; estudou na 
Universidade de Vytantas a grande, 
depois no Instituto dos J<oSuitas da Si
beria; estudou filosofia em Valkenberg 
e na Universidade Gregoriana. de Ro
ma. Deixou a Companhia de Je
sus, antes de fazer os votos, por mo
tivos de saude. Foi grande batalha
dor através da imprensa. Foi diretor 
espiritual do Seminario de Vilkavis
kis. Fazia parte da comissão de arte 
destinada a auxiliar os Padres na cons
trução das Igrejas. Ele foi crucifica
do pelos <.'omunistas. com mais dois 
outros Padres. Assim morre um dos 
homens mais cultos da Lituania, e a 
Igreja perde nele um dedicadissimo 
filho. · 

CONEGO V ASLOVAS DAM
BRA USKAS 

·Uma sua cunhada de Chicago con-
to o seguinte: ' 

Seus pais eram pauperrimos e mo
ravam numas ~erras arrendadas. En-· 
quanto o filho estudava na cidaÜe, o 
alimento para ele vinha da fa
zenda. Depois. foi mantido no Semi
nario por. ·parentes dos Estados Uni
dos. Era em extremo caridoso para 
com os pobres que recebia em sua ca
sa, e hospedava, o mesmo fazendo 
com os doentes. A sua Paroquia era 
pobre e mal . dava para as .despezas, 
apesar disso levantou a Matriz. · 

f nstituto Moderno 
PRAÇA D.A se N.o 
- SAO PAULO 

!fundado em 1917 
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Pelo Melhor Prl'Ço 

tão desculciado no seu trajar,· por certo ve1·enciacto e .queri_do de varias das mais mas todas as cr'anças ·filhas destes 
não logra.ria advinhar o grande tesouro antigas familias daquela cidade. g 111 matr;mônios. - . S. Policarpo, discípulo de São João 
que se velava: naquele corpo a. um tem- campinas .ele f~i a sombra fiel, 0 ami- , Evangelista, Bispo de Smirna e Mar-
po alquebrado e .rijo Basta.riam alguns go predileto e O braço direito do .. ven~- NÃ.0 COLABORAM COM. o NAZIS, tfr da Fé, ve~ ao rnundó no ano 70 
momentos de con·ersação com o "Pa- rado D. Nery. Pe. Ribas! Muitos cora- MO, MESMO QUANDO ESTE da Redenção. Foi desde pequeno edu-
dre Ribas" 1ara que se nos ficasse pre- ções choram c;m saudades vossa mor- "COMBATE" o CO.M~NISMO cado na religião catolicà. Teve a 
sa de seus lablos a alma toda encanta.- te, a.inda que serenos rewusem na cér- N~ Polonia Central, os. a~emães dita i.mcomparavel de col)versar cem 
da pelo gracioso de suas palavras, sus- teza.. de ,,ue já fruis eia bemavenuu·ama estão fazendo todo. o. possiveJ para muitos que : conviveram .. com Nosso 
pen,sa ante O ,nprtacto·.·d'e seus connn.1C' +n, ·0e ,. . . Senhor Jesus Cristo e de.'ter·· s1'do - , · ~ . e-·na. vo.u;slmo· da Virgem do Car• ganhar ·a ·confiança do· Clero· càtôli· .. ·. · . .. · '· · . • · · 
to~. edificada ante as virtudes de sua . mo_, foi,, nm~~.S.~ª ,,qe . ~~bf:Hº _q\\e_ !!:la,. c .. P n.o. r meio .fie atividades an. t_ i-s.oi.i~ .. -.. forrnadO:' pélos proprfos .• Apóstolos e: 
vida. e costume., Intel!i,,ente culto b 1m " · principvlmente· por São: João, 4e quei:n 

· · " • • V~IO usc:i,_r seu_ _p1·~tw-~~,9 .. ~4;!.CV\?._ Ç;/,if7-,,, ti(!ll.S. O Exmo: Moi1s .. Slagowski, ·!,lo -•ioi, discipulo,,,. 
pronto a servir. bom e Justo. lntellgen- pmM .. a. 'fidalga.; sóü1W.cu1Cu'ât os"test'os~ receber do governador FÍslter '0 j:íé. . 
te, porem sem p,;etensões, a sua lnte1i- mortais ~esse seu· ''outro· ·Padl'e-•ithico . "'d 'do para que publicasse uma carta. . Os 'proprios Apostolos elegeram a 
gencla se irradiava expontanea; cuito, de _ Paula- 1. Vi lagrlmas nos'.· 6 1h::s de. pastoral contra O comunismo, . Iie-. S. Policardo, Bispo de Smirna, na 
no entanto, sem alazdes; a. sua cultura mmto~ .aiµlgos, .~!lll.$; ., .enç,qmi,os .'e,, .. i;el,~- "' :gou-se a faze-lo embora ele tenha Asiá, diz Sto. frineo. · São João, en-
var!ada se impunha logo ao lhe sentir- renclas agradecidas ou".i pa.lbu_cis,dos_.P';'r .... lutado contra O • comunismo· durante ·carregado de, todas ·as Igrejas da 
mos o primeir<. contato. serviçal, p.onto mulca gsme qué ele protegeu e ampa- ' "os· últimos vinte e cinco anos O Cle- Asia, . elevou S. Policarpo a . Bispo, 
a obsequiar a todos os que o procuras- rou; auscultei em todos os c:.>ra~óés r católico tem-se nerrado a ~xecutar impondo-lhe as mãos algum temp" 
sem, :JOrem prudente e · opórt-uno, ~nl precEs, multas 1,,r!'ces, que não se! se q?'alciuer ato que p·o;:,sa' ser consi·de- antes do seu desterro para a ilha de 
Intromissões · lndevidas. Bom ele o ~ra li' éos f u - Pathmos. ,·. ' su ~ aos e pal'a su ra.gar aquela racl como eco era ão com os ·a!e-
sem injustiça. Era tamberjll justo mas bela ,.,_:!la de Padre ou se parn tecerem _ 0 E V . P . ç , .- •d. Não se duvida· que a S. Policarpo 
sem arest .. ,. que pungissem. pa. longa um lnario de louvores a Deus. por ter m~es:. m . 81 sovia os a,emaes 1;s- se dirigem os elogios que ncf Apo.ca-
exper!.,ncla. dos c·us clncoenta e um da.do à sua Igreja maLs u,n lindo exem- tribunam panfletos em que aparec.a lipse são feitos ao Anjo: "Eu sei o 
anos de Sacerdoclo não sei o que mais piar de "Santo Sacerdote''! _o retrato do Santo Padre e transcre- que.tu sofres, e quanto és pobre: sem. 
Impressione - St: s~a bondade genero- viam parte do seu discurso contra o embargo disso, és rico, e estás éx-
sa se seu ,ienso perfeito de equidade. ln memoria alterna erit justus. comun·smo. No entanto, esta ação posto à maledícencià daqueles que se 
Sabia ele, como ens!nu sto. Agostinho, Não se apaga Jamai.:s ·a lembrança c'io não lhes tira o desejo de perseguir diziam judeos, e que não ·o são mils 
fustigar o erro sem. deixai· de amar 08 Santo. e assassinar o.s sacerdotes cató'.icos.. que compoem a Sinagoga de Satã. Não· 
que e1·ram. n..~de o dealbar de sua. vi- P. L. Na Arqu:diocese de Cracovia, os ale- temas nada do que tens de so-
da sacerdotal, seus superiores descobri- mães e::igem que todos os sermões · frer. Vês o demonio que vai lançar 
ram no Pe. Ribi1< as, grandes qua.Uda• lhes sejam submetidos, dando deta- nas prisões alguns dentre vós, afim 
des de mando e de obectlencla. Ocupan- Postas· em· pra·11·ca ·as ·1e·1s sobre lhes do 'texto, o lugar, o tempo e o de que sejas e~posto à prova, e a tua 
do cargos de responsabllldade - no gi- · • . nome do orador, Apesar das terri- tribulação .será de dez dias·, Sê fiel 
nasio episcopa:. de S. Paulo. no semina.- a 1'nstr·uf!a~o re11·g·1osa veis condições atuais, o Clero polo- até a morte, e te darei a coroa. de vi-
rlo diocesano de campinas, elas ~a- ? nês es.tá-se preparando para as no- da". 
roquias que regeu, na secretaria do bis- da. Cal'1forn·,a vas tarefas e problemas que surgi, s. Policarpo teve efetivamente T.--
pado. secretariando o si:. Bispo, em nu- rão quando a Pclon'a estiver restau, cessidade de muito animo e paciencía 
merosas e cansantes visitas pastora1.s, rada. Presentemente, eles estão tra, no meio das perseguições que teve de 
professor. ,conomo. competente do pa- Em recente despacho de Fregnp, ca- balllando ativamente na educação sofr~r, não só da parte .dos pagãos, 
trimonlo da Mitra. ele er.i sempre emi- llfornia, as No~lcias catolicM, ré!atam cl,mdestina da lnfancia e da juven- mas ainda dos herejes e falsos ir-
nentemente pratico, prudente, humllde que _o povo de . Reedley estabeleceu . um tude polonesa. Um deles publicou re- mãos, que exercitaram longo tempo a 

exemplo para a atuaçilo das leis rio cent.emente ,um panfleto defeng.endo sua virtude. 

Os trabalhadores polonesas na 
Alemanha exposto.s aos 

· ataques aereos 
NotlciM Cato!lcas divulga que, segun

do os Informes que publicam os grupos 
trabalhadores Poloneses da cidade üc 
Nova. York em seu boletim Novas da 
Polonia, se ,ib1·'.ga a.os poloneses empr-J
gados pelos nazl.~ta.s nos trabalhos for
çados. a trabalhar em zonas expost~s 
aos bombardeios aéreos dos aliados; 
d'outro lado, os alemães continuam rap
tando meninob na. Poloula, desde os 12 
anos de idade. para depois os enviar aos 
trabalhos torça.dos no Reich. 

Trabalhadores poloneses !oram tras
ladados ao Ruhr, ao .Reno, à Hanovér 
~ a. outras localidades expostas aos 
grandes bombardeios' aéreos. ,li;Jll certà 
ocasião os lm1asores organizad.m uma 
captura coletiva. dos . meninos nas ,. ruas 
e em suas casas, para depoi.,; os ·enviar 
direta.mente pa.ra a Alemanha.. 

O ARCEBISPO·· DE CHICAGO 
disfrjbue esmolas a 1 ao meni

nos. pobres da· ci~ade · 
N. c .. Informa. que segundo costJ,1me, 

o Exmo. e Revmo. Mon~. ·. Samuecl A. 
Stritch, Arcebispo de Chicago, obse
quiou a 100 c1;ianças pobres das cin; 
coenta. p&roqulas mais pobres da &ida-. 
de. As crianças reuniram-se · na E8cola 
da. catedral, para proverem-se . de rim
nas de inverno. 

enslm religioso promulgadas . recen«'- a posição tomada· pelo Vaticano refe. . Santo Irineci, seu ilustre discípulo 
mente pela legislação da Callfomla. É ,rente ~ Polonia na presente guerra .. dtz ·que era magnifica,a gravidade dos 
de notar que num pais protestante como 25 SACERDOTES ASSASSINADOS seus movimentos,- a santidade de sua 
os EE. uu. determine-.se o ensino vida, a majestade de seu semblante, 
1·ellgiosos 'de uma hora por semana. PELOS NAZIS , a sua caridade imensa, o credito que 

, No coJegio de. Reedley,. cada quih- Tanto o Episcopado como os curas, · tinha sobre os espíritos e o seu zelo 
ta feira, durante uma. hora, 0 Parcco párocos e· as ordens religiosas, teem pela Verdade. ,, 
da Igreja de Sto. Antonio, seu coadju- Marcião, hereje docetista, pergun-
tor e dua.s Irmã.s da Sagrada Familh, tou-lhe se o conhecia. "Sem duvida 
ensinam a 185 alunos da Escola Prima- Encadernação de luxo? re~pondeu São Policarpo, és o primo~ 
ria e do Colegio. genito de Satanaz". . 

Entretantó grandes cidades se perd~m Oficinas grâficas do Quando S: Policarpo se encontrava 
em formulas burocratlcas . tão com- LEUIUN A RIO S. A. com algum hereje, exclamava, tapan-

. plicadas que a maioria das escola.s na do os ouvidos: "Deus de bondade, .por-
CaJifornla nilo poderiam aplicar os pro- Rua do , Seminario, 199 que me conservastes na terra, para 
gramas de instrução religiosas até o suportar tais cousas?" O amor · ao 
curso proximo. ' beni, ele o media · pelo odio aó mal; 

Como discipulo de São João, é. na

os· catolicos devem ·combater o oinema imoral 
. tural que tivesse tanto amor por · Nos
so ·Senhor Jesus Cristo e· por sua Mãe 
Maria Santíssima. Sabiamente se 
tem ~bservado . que todas as Igrejas, 
que tiveram Bispos ApoS"..olicos. ou 
discipulos ·dos Apostolos, todas' con-
servaram uma devoção especial à, Mãe 

Atendendo as Insistentes recomenda
ções da Santa. Sé, os catollcos vem or
ganlsando pelo mundo inteiro, nucleo., 
de resistencl.a à penetração do cinema 
imoral. , 

A agencia noticiosa catolica N. e., em 
recentes despach'.ls Informa-nos_ porme
nores de tão· eficaz e salutar campanna. 
No Uruguai como na ·venezuela:, traba
lham os catollcos de forma. particular
mente .ativa. 

"Tribuna Cato!ica", orgão oficial fa 
Ação Catolica. O'ruguala, publicou o· se
guinte a respeito dei objetivo da · cen
sura. clnematografica: "A -finalidade da 
censura. é J,judar, !luminar. orl~ntar . e 
defender os pr!nclpl011 Jllorals, que .. são 
fundamentos basic011 · de toda socledaue 
bem consUtulda." 

O · mesmo perlodlco escreveu a. se
~uir: 

LUTAM TAMBEM OS CATOLICOS 
VENEZUELANOS 

· Recentemente, o pub!Íé:o catollco. ele 
Cat;acas exigiu· e obteve . a proibição da 
exibição do filme "Mundo, Demonló e 
Carne" em todos os cinemas da Vene
zuela: 

de Deus. · · · · 
Com·quasi 81 anos,. empreendeu uma · 

viagem a Roma, para consultar ele · 
dis~ipulo ctos Apostolos, · o 'Pap~ 
Amceto sobre· alguns pontos de disci-

. plina e, principalmente, sobre o dia · 
em que S'7 devia celel;>rar a Pascoa. 

De volta .à Asia, foi logo· perturbado 
pela perseguição movida por Marco 
Aurelio. A Igreja de Smirna foi a 
orimeiI'a vitima. . O Santo queria 

Depois de intensa campanha pela tm
prensa catollca e em. especial pelo' dia
rio "A · Religião", o· Dr. Aristides Cal
varil, advogado e membro da Juventude 
Masculina Catolic.a denunciou como 
linoral e proibida pelo artigo 200 do co
digo Pen.ai ven-izuelano a !'eferlda J:)eli'... 

cuia. º tribunal reconheceu como uegal .. Abe· rto. de no· vo 0. sa·nto·.sepul·.cr· .0· a exibição do filme e em breve. foi o 
mesmo retirado da circulação, com · ' · · -' - · · · . 

. grande· prejuiw monetario' cias empre- Noticia proveniente de Jerusalem' por 
zas que ;>retendiam focalizar-ló. intermedio de _N. c. Informa que, de-

OURO CAUTl!:LAS UU MONTI! UR ,SOCORRO 
- JOIAS USA llAS I! BRII .HAN'n:S -
Comprn IIRl!ancln os mf>lhore,. preen~ 

"Um dos terrlvels pertgos do' cinema 
é paga.nisar lnseuslvei porem constan
temente, a Vida· do homem. enchendo 
sua.: cabeça e . seu · co~ção de 0ideias e 
prlncipios que Jontradizem a . moral ,;,n
sina.da. por Jesus Cristo e defendida pe
la IgreJà Catolica. 'em seu constante mi,
gL5teric. 

Este . fato. em di mln!mo, reflete oo- · pois de permanecer fechado · ao pubÍico 
rem uma. corajosa mentalidade. ll;. pre~ Por varios- meses, o Santo ,sepulcro to! 
eis:> combater. como combatem nossos aberto com certas restrlç6(!s. Ào menos· 
l.lutãos de fé. No Brasil'. o perigo que ó posslvel · chegar até o Santo ,8epúlcro 
representa ó mau cinema. é tão grande · para. -0rar priva.damente,' se bem que' se 
ou. talvez ~.:aiur do que nos demais pai- . proibe- a. celebração' da · Santa. Mlua:, e 
ses d·o cont!ncn~ Devemos por conse- ,1utros atos rlig!osos; tão pouco 'pode 

. Rua (l:lvares Penteado. 203, 
3,0 andar - 1'el 3· 1'720 DEL .~ O NACO ., quencia pugnar pelas . Iniciativas. ca- ;i.cercar-se do .3anto.' Sepulcrc a procls

·tolica~ que oretendem C> saneamentq ao& sã" diarla dos Santuarlos ·da; antiga. Ba; .. 
fll~e~ · · · · · sUiéi.. · · 

ficar na . cidade e fázer as suas visitas 
pastorais, mas foi quasi arrastado pe
los fiéis que 'o levaram para o campo. 

· Mas ele sabia por revelação que serb 
queimado. · . 
. Estando em oracão no ~ais alto da 
casa; percebe a êhegadà .dos soldados. 

Ofereceµ a vida a Deu~ Nosso Senh_or; 
e cheio de uma. alegria ,extraordina
da. desceu, . recebéu' os soldados ; pàrâ 
que descantasse.m e comessem, e· tor-'-. 
nou· à oração .. O corrlandante e os 

soldados ficaram_ assombrados e pas
saram a. vérierar o ancião. As màis 
altas autoridades romanas · vieram ter 
com · ele, para convence-lo ·de sacrifi
car . aos deusés. A sua resposta. foi 
tão . viva, que as mesmas autori
dades o expulsaram.. Com 86 anos 
loi queimado. A França tem São Po
licarpo com'o .protetor, pois a, ele de
ve Santo Irine9, Bispo de .Lio111: São 
Benigno, Bispo de Larigres; San.to An
doche, Santo Tirso e Santo A:ndeolo, 
todos discipulos de São Polic_arpo. 

Exposição de arte ·cristã 
em Guatemala 

Informa a agencia N. C.; - Duran
te todo o mês de Dezembro exibiu-se 
nas galerias · do · Paiacio Arquiepl.scopa.J 
as joias de arte religiosa que desde a 
epoca da Colonla , guarda qual : pre
cioso legado a quatricentenaria cidade 
du Guatemala.. 

A exposição se divide em três secções: 
pintura, na· qua.f luzem quadros desde o 
seculo XV: escultura., com obras que 
remotam à mesm_a epoca; .e de obje.os 
de ourivesaria. e ornamentos. 

Entre ai. joias esculturais figura & 

imagem religiosa que D. Pedro de · Al· 
vara<la.. tr<;iuxe ·M terras guatemalenses, 
e que presenciou a conquista da Nova 
Espanha e a. fundação de varias c!dade:s 
de Gujltemala. ' 
· -Calcnla.-se que em Dezembro mais de 

10.000 pessoas visitaram a exposição. 

. obras do zêlo. 
Reformando o Semlm'trio, ·em· 19_0_5, 

o. Exmo ... e Revmo. Sr. D. José de 
Camargo .Barros de abençoada. me
mória;. nomeou .o opez:oso Vigário çle 
s~nta Cruz .reitor .do · Ginasio · DiÓé·e
sano. Houve-se admiravelmente em, 
seu novo cargo ~, como · recoinpen~â 
às · suas prove.tosas atividades, . foi 
colado Cônego da· ::lé f'aulopolitanà , 

·]'oram seus colegas de turma cté: 
ordenação o Sr. Uorn Uuarte ·Leopol
do e Silva, o Padre Carlos Pereira 
Bicudo, já faleciclos, o Cônego Dr •. 
João Correia dé Ca1·valho, atual Vi
g,irio de Nossa Senhora do Carmo de 
Cafelandia e ó Padre José Raimundo 
da Silva, au~iliar na Paróquia de São · · 
Ueraldo das Perdiz!is neste Arcebis-
pado. · 

Monsenhor Ribas, q_ue era Prela'do 
doméstico de. s. Santidade, distin
guiu-se como zeloso pregador e es· 
critor muito apreciado, · 

Desde 10. de fevereiro de 1937 fa
z1;,. parte do Clero Arquidiocesano e, 
capelão do "Asilo de ::lão Vicente", 
!:l. R_evma. era tambem confessor or• 
diI,ário dos alunos do Seminário Ce:U
tral da ImacL~ad~ Conceição do iiíi
ranga 

o . corpo do venerando extinto en
cuntra-.se em <.Jamara ardente, na 
igreja. l\4atrii de Santa Cecília, de 
onde sairá o euterro amanhã dia 16 
às ·13 horas, para .o Jazig~ da ir'. 
t1.1andadb do.s eiêrigos dé São Pe< 
dro, no eem;tério do Santlssfrno· Sa
cramento. 

o Wxmo. Mons·enhor . Vigário Capi. 
tula1 recomenda aos piedosos :rní:rá
gios d_o füwmo. Clero e fiéis a· afma 
deste -dedicado e saucloso mini::;tro de 
Nosso Senhor, 

De ·ordem de S. ·Excia. Revma. 
Sâl, Paulo, lá de j1J.11eiro de 1944 

- C!lnego Paulo Rolim Loureiro - · 
· Chanceler do. Arcebispad!?. ' 

O NATAL ENCHE DE ALEGRIA 
OS SANTOS LUGARES 

Em recente. ·nur.i.ero, "Noticas ca
t.ou~as" relat~ as · festlvldade8 havidas 
em Belem e J~ro.LS<Llem wr ocasião uo 
Santo Natal. "!~tas cidades ~ ornamen
taram . festivamente C pela. primeira V(.2 

se iluminaram, ·sendo sunrimido. o bla.ck
out, ne$ta. guerra.. Tropa.- aliadas encon
trani-sc aquartelada.li nestas cidad•Jt 
·santas, predominando pela quitntldadt 
e pela atividade · os norte america.no.s. 

06 soldados aU:uios assistiram a.os 
OficiÔs · e â Missa Solene da mela' noite 
participando u.mbem da procisão à 
Gruta. da. Nàtlvidade. OUtl'a Santa Mis
sa foi_ ce(ebrada na Gru;a dos inocen
tes tendo sid.>- aCQmpanhada. PQr um 

coro de 65 · soldados que cantaram can
ticos de sua terra natal. 

Durante o .dla. .% ram traru;mltld(l.5-
da Grut,a da. .Nativida.dt e da Igreja 
Fra:ncli;cana, .os a.corde~ dos sinos qÚe 
badalavam ''Gloria·· ln ExceJsis JDec.". 

A Procissão PatriarcaJ do Santo• Me~ · 
nltio foi ,atrazada de uma bora e qum- . 
ze mmutos à entrada da · Gruta,' · se
gundo Sé cre Por causa de uma· vío.La.
ção. pratica?ª pelos- gregos cismat!cios· 
contra o ·,t:,,tú~ quo existente .. 'O Alto 
comlsstonado levou a apelação' dos r.á- • 
tolicos. perante as aí1torldades !ocali; · ·às 
tres da madrugada, e a 'µroclssão pode 
então ·sair. · 

"··-·L·· 

/ 
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A Ação Católica é 
eminentemente re
ligiosa. A,;ão (Jato 1 e . 

:1 e a A Ação Catolica Brasileira é 
a milicia maxima do apostolado 
leigo instituida por ato coletivo 
do Episcopado brasilcirô ªpro
vaçlo pela Santa Sé. Pio XI 

PROB.LEMAS, R E A ·L I Z AÇO E S E IDEAIS 

Ação Ca tolica e Vida interior CATHEDRA P E T RI 
I 

Associações Auxiliares 

OS RELIGIOSOS NA IGREJA O 'CAMINHO, A VERDADE E A VIDA FEDERACAO DAS CONGREGA,CõES MARIANAS 
J6sus Cristo, nosso Salvador, verda- Ele .como o ramo ã videira· cairá, fica- --------- · O sto. Padre Leão XIII, de gloriosa 

t:1emoria, dirigiu aos superiores gerais 
das Ordens .eligiosas. uma carta da qual 
extraimos a seguinte passagem: 

"Que se multipliquem à vontade con
tra vós os pretextos de a.:usação para 
vos abaixar: a triste t·ealldade por isso 
não brilhará meuoo a. todos os omos. 
A verdadeira razão de vos · perseguirem 
é o odio capital do mundo contra a Ci
dade de Deus, que é a Igreja Catolica. 
A verdadeira i11tenção é expu~ar, fe 
possivel, da sociedade. a ação restaura
dora de Cristo, tão universalmente be11-
1az.eja e salutar. Ninguem ignora. que 
os religiosos de ambos os sexos formam 
uma elite na Cidade ® Deus: são eles 
que representam part!cui..nnente o es
pírito e a mortificação de Jesus Cristo; 
são eles que, pela observa.neta dos con-

115eihos evangellcoo. tendem a levar &.s 
virtudes cristãs ao maximo da perfei
ção; são eles que, por muitoo modos, se
cundam poderosamente a acção da Igre
ja. PJrtanto, não é de espantar que 
hoje, como em outros tempo.s, sob ou
tras formas lniquas. a Cidade do mun
<10 se lnsurJa co.itra eles, sobretudo os 
homens que. .itravez de pactos sacr!le
gos, se ligaram mais estreitamente e 
mais servllmente se submeteram ao pl'o
prio Principe do mundo. lll claro que eles 
consideram a dissolução e a extinção das 
Ordens religiosas como .uma habU ma
nobra para realizar $eu designio pr?
concebido de impelir as riaçÕ'>--s catoli• 
cas no caminho da a)>'.lstasia e da ru1i
tura com Je.sus. Cristo". 

Estas orientações são de uma ex-tra
brl'.iinaria. importancla para. a A. c., e 
os apostolos leig'>S percebem que cami
nhos tomar em sua atividade. Segunoo 
Leão XIII, oo religiosos estão na parte 
nuclear da ~greJa, de tal forma que ()b 

inimigos do catolicismo procuram ata
ca-los cre preferencia. Querendo evitar 
a instauração de todas as coisas em Je. 

· sus Cristo. cs inimigos do Catolicismo 
se encarni~am . ,specialmente contra < s 
religioso!, porque eles são a força mais 
efica3 ~om que conta a Igreja para 1·ca
lizar tal· instauração. Pois eles é que 
•• 1·epre.<et1tam particularmente o espiri-

to e a mortlfic!l,ção de Jesus Cristo";' 
eles que "pela. ob,ervancia dos conse
lhos evangelicos, tendem a levar as vir
tudes cristãs ao ma.xi.mo de perfeição; 
por isso eles "forma.n uma elite na Ci• 
dade de Deus". Vê-se, portanto, que cs 
religiosos realizam, em grau eminentís
simo, as tarefa's a que tamberrt se con
sagra . humilde e entusiasticamente a 
A. e., entre as quais avulta a instau
ração de todas as coisas em Cristo. O 
que as Ordens religiosas realizam segun
do as suas Regras, no ti,po de vida que 
lhes é propdo, os membros da A. C. 

, realizam de cerla. forma, na proporção 
de seu estado leigo. E como hão de rea
lizar a. tarefa que lhes foi confiada? 
Representando, de um modo todo espe
cial o esplrito e a mortificação de Je
sus Cristo, procurando · levar ao maxi
mo as virtudes crlstâs, de acordo com 
o proprio estado. Assim eles serão re'.l!
mente uma elite, como Pio XI · queria 
que o fossem: "º" melhores dentre c-s 
bona." 

Aliás, é interessante notar que as Or
dens religiosas têm !'a vorecido particu
larmente a ,xpansão da A. c .. forne
cendo-lhe já Assistentes Eclesta.stlcos, 
já locais de reunião, Já ambientes pro"
picioo. como os colegios que; dirigem. 
Neste sent:ido, os cowglos de freiras 
têm tepresentado uin papel que seria 
imposslvel sobreestimar. Nada b& pois 
mais incomp1-eensivel do que a ogertza 
surgida ,em alguns circuloo de militan
tes da A.· c., contra os religiosos em ~e
ra!, e especialmente as freiras. O exce
lmte livro "Em defe::a da Ação Cato
lica." narra casos dolorosos a. este res• 
peito,. que, ertamente. hão de ser ~s
poradicos. O mesmo acontecerá sem du
vida com uma certa teoria, que dà pre
cedencia a A. C. sobre os religios,s não 
sacerdOte8, como 8" freiras, no conjun
to da Igreja. Estas coisas não afinam 
com o espírito du catolicismo, quando 
não desafinam abertamente. Que pen
sa.ria delas Leão XIII, para quem estes 
ataques só poderiam provir do odio ~a
pitai do mundo contra a Igreja, e eape
clalmenle de ;,omens ligadcs ao Prin• 
eipe do mundo por pactos .sacrilegoi<? 

dciro; Deus e verdadeiro homem, é o rá seco e .SÓ servirá pará ser ,iançado ' ' Concen' tracgo em Poa' Grande proc,issão em' ho-
fim tütimo de todas as nossas devoções; a.o fogo, Fóra. dele, tudo não é senão Retiros do Carnaval - a 
do contrario, Jeri&m eiitas falsas e en- engano, mentira, iniquidade, inutlllda• ~ 'Pau .. 10. no d·1a .. -25 do "Ofrente - Varias 
ganooas. Jesus Cristo é o alfa e o omega, de, morte e condenação. Se estam0; em menagem 'ao Apostolo .Sao . V 
o principio e o r:m de. todas as coisas. Jesus Cristo, e Jesus. ç:risto em nós, nãO 
O alvo de todos os nossos trabalhos é, teremos condenação a recear; nem os 
como diz o Apostolo, tornar todo . o ho- anjJs dos céus, nem os l1omens da 
mem perfeito en, Jesus Cristo, porque terra, nem oo demonios do inferno, nem 
só n'Ele habitam toda a plenitude da criatura alguma pode prejudlca_r-nos, 
Divindade e todas as outras plenitudes porque não nós pode separar da carl-
de graça.s, de . virtudes e. de perfeições; dade de Deus, que está em Jesus Cris-
por(iue só n'Ele fomoo abençoados com to. ·Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, 
toda benção Jipirltu.al; porque é Ele em Jesus Cristo podemcs todas as coi-
ncsso unico MéstrE qu~os deve ensi- sas: - renjer honra e gloria ao Pa• 
nar; ·nosso unico Senhor de querr de· dre, -em unidade com o ·Espirito Santo; 
vemos dépender; nosso unlco Chefe a tornar-nos perfeitos e ser para o nos-
c:uem devemos perttnoer; nosso unlco so proximo um instrumento para a:l· 
Modelo a que nos devemos -conformar; cança.r a vida eterna. · 
nosso unlco :Medico que nos ha de cu
rar; n-osso unino Pastor que nos deve 
alimentar; nosso ur.ico Caminho que noa 
deve guiar; .,ossa unica Verdade e'm 
que devemos crer; nossa unica Vida que 
nos deve vlvifica1, e nosso unico Tudo 
em toda-s as coisas, que nos deve bas
tar. Não nos foi dado outro nom; sob 
o céu senão o norr,e de Jesus, pelo qual 
devemos ser s.a.lv;is, Dl!us não estabele
ceu outra bare i. nossa. salvação, à nossa 
perfeição e à nossa gloria senão Jesus 
Cristo: - · todo o edlficio que não é 
construido sobre esta pedra firme é ele~ 
vado sobre a arei~ movediça .e, .mais ce
do ou mais tarde, cairá infalivelmen
te. Todo o fiel que não está unido a 

* ~· * 
Si estabelecemos, po;·tanto; como o !!· 

zemos _por .nals de uma vez, a sólida 
devoção a :N'cssa Senhora, é para mais 
p€rfeitamente estabelecei·, a devoção a 
Jesus Cristo, e para dar um rne!o facil 
e seguro de achar a Jesus Cristo. Si a 
devoção a Maria Santíssima -afastasse 
de Jesus Cristo, deveria ser rejeitada 
como Ilusão do demonio, mas dá-se jus• 
tamente o c011kp:·!o, como já, fizemos 
ver; esta deve ção ~ necessaria precl$· 
mente para achar a Jesus Cristo cofu 
perfeição, ama~lo com ternura e sel'Vl
lo com fidelidade. 

"EM DEFESA DA ACÃO CATOUCA" 
Continuam a suceder-se as manifes

tações de aplauso ao .llv1·0 do Dr. Plinio 
Corrêa de Oliveira, .. Em defesa da Ação 
Catolica." Da correspondencla recebida 
pelo autor, destacamos: 

contra as deturpações que se vão intro
duzindo nesse 1;rande movimento de. res
tauração do reino de Cristo na sccie• 
d~de moderna. Que Noss9 Senhor o re
compense derramr.nd~ SJbrt o catolico 
esclarecido e o bravó lutador pela .cawca 
de Deus em nosso Brasil, as· suas me
lhores bençãans, para que 0Ç111tinc a 
defender com galhardia a causa. eia 
[greja, no seu valente LEGIONARlO e 
em livros como e~te que acaba ~e pu· 
blicat. 

Com votos e feliz a.no novo e alta 
admiração . 

Não precisamos insistir com mui· 
tos argumentos· para afirmar que 
iodos os ·Congregados estão obriga
dos aos Santos Exercícios Espi:rl· 
tuais. 

Esta verdade resalta d_as próprias 
regras das Congregações e ela abEO· 
luta necessidad_e de formação de cada 
uni. Portanto não ha _9ue tergiversar: 
ou faz o Retiró ou o Congregado· dei· 
xa de o ser, porque Congregado sem 
retiro, po1lerá v'.r a ser 11m bom 
eristào, nunca, porem um· Congrega
do. Será sempre um brilhante em 
bruto, .cujo brHho não surge por. fal
ta de lapidação. 

Conforme noticiamos no núme1:o 
anterior, as circunstancias atuais nos 
impedem de fQ1·marmos aquelas 
grandes . turmas em que podiam to
mar parte tambem ·os nossos irmãos 
do iutetior. · 

Apezar disto, com. muito esforço e 
· com a boa vontade ela direção de vá
rios colégios, conseguimos formar 
qüatro turmas. 

Isto não basta, é evidente, pai'a to
dos os Congregados dá Capital, Aque
les .que não puderem fomar parte nas 
turmas aeliante indicadas, por qual
quer razão, procurem organizar re· 
tiros em suas sedes, ou juntem.se 
duas ou mais Congregações numa só 
Igreja, cbmo se fez já no ano passa
do, . , 

1 
Com a boa vontade e a colab.ora

ção de todos, fácil seí·á a organiza~ão 
de vários retiros semi-fechados, · 

que será saurla<lo pelo Revroo. Vigá; 
1·i0 ela Paróquia e pelo sr. Osvaldo 
Leme. 

'Depois <lesta. rncepção haverá um 
desfile até a Matriz, oude todos· fa
rão uma visita ao SS. Sacramento, 

Após a visita,- todos retornarão em 
desfile até o ·terreno do . Orfanato 
"Do'.n Bosco",· onde será cel11brado o· 
Santo Sacrlficio da Missa em sufrá
gio ela alma do saudoso eJnesquecivel 
Padre Cursino; sendo celebrante o 
Exmo, e Revmo. Vigário Capitular. 

A Homilla será feita pelo .Ri:lvmo. 
Pe. Agostinho· Mendicute, S .J,, nos, 
so Diretor. · 

Os canticos da Santa l\lissa estarão 
a cargo do côro da Federação, sob a 
regência do maestro Curti. 

Após a Santa l\lissa, proceder-se-á 
a benção do ten·eno-destinado à cons
trução do Orfanato "Dom Bosco·•. 
Em seguida haverá uma ,assembléia 
em que se farão ouvir o Revmo. Pe. 
Mendicute, o Com. Qr. Vicente Melil
lo, o Dr. Manuel Vito e o Dr. Hen
riquo Brito Viana, 

Como encerramento da assembléia 
e das festividades, haverá um gran· 
de desfile pelas ruas da cidade, 

Horário dos trens~ a partida dai-
se-á na Estação do Norte às 5,05 e 
7,19, não havendo carros especiais e 
correndo por conta dos Congregados 
as respectivas passagens, que custam 
em l.& classe, ida e volta, um Cru-
zeiro. _ 

O retpmo será às 14,30 horas. 
Todas as Congregações deverão .cu· 

1'ial' suas bandeiras, cujas bastes de
verã~ ser enviaclas à sede da Federa
ção, que se encarregará do seu des
pacho. 

Convem ainda qne cada Congrega
do leve a sua merenda, 

GRANDE PROCISSÃO EM HOME· 
NAGEM A S. PAULO 

VARIAS 

A Congregação. Mariana dos · ex · 
alunos Salesianos tem nova Direto• 
riJ., j'.l. empossada e assim constitui
da: Presidente, Geraldo Arruda. Cos, 
ta· Assistentes R11l Rodrigues de 
l\1~rais e Atillo' Faedo; Secretários, 
Armando Taroen e Joã·o Newton Ter, 
çare!li; 'l'esoureiros, Luiz. C9sta Mesa 
e José Cosfa Mesa; Mestru de. No· 
viços, Antônio Tomaselll e Tàrcis·io 
Françoso; Conselho, Dr. Arsalmo AI· 
ves Morais, Angelo D'Emíl!o, Armari, · 
de, Carvalho•Fernandes Junior, Geral· 
dQ Campos Gm::zo e Armando P.J.rello.. 

-oOo-

A nova · Diretoria da Congregacão 
Mariana da- Agua Branca, eleita e 
en. passada ficou assim constitu ida: 
Presidente: Fi"edlano Qullini; Vice· 

· Presidente, Dr. José do Vale Ramos; 
Secretá.rio, Rafael 'Capoccia ; Tesou· 
reiro José Curv'ello; Mestre de NO· 
viço;, Ernesto. De Ambrosls; Bibito, 
tecário, Julio Pais de Ah,neida; Di· 
retór Esportivo, Guilherme José d.a 
Rocha; Consultores, Francisco Pbé
ney Silva, Sabato Prota e Argemlro 
Dias dos Santos; Visltadores, Luiz 
Toffoli, Decio Gr!ianti e Manuel 
Cu\vello. 

---000~ 

Sarutaiá; Diocese de Botucatti. 
A Congregação Mariana local tem 

nova Diretor;a: Présiilente, Pedro· 
Barro~ 'Pinto; Vice-Presidente, Ro
meu Nardoni; Secretários. Jestls 
Garrotto é llaldino ~'elicio; Tesourei
ros Pedro Gamero .e Antôniô Riato; 
Co~selheiro.s. João Dias Junior, A1·· 
tur Av·auço e José füato. , 

-000-

E M· C A F E L A N D IA 

"Exmo. Sr. Dr. Pllnio Corrêa de Oli• 
veira - Fax Chrl..stl - Sómente ago
ra, após longa visita past,oral e a Jel· 
tura de seu esplendido livro "Em defe
sa da Ação Catoiica" posso lhe e11viar, 
com os agradecimentos peloo exemplll,• 
res oferecidos, os meus calorosos para
ben.s pela sur momentosa "obra". l1: 
.ima. grande contribuição para o desen
volvimento da A. C. nos seus justos rins 
e um brado de alarme franco e caridoso 

t FI01·enc.io, Bispo de Amargosa. 
A1f!argosa, 8·12-94'! 

, Especialmeiiie os . Presidentes de· 
velll esforçar-se para que em suas 
sedes, mesmo na absoluta impossibi, 
Íidaele de obterem 'pregadores, sejam 
organizados prograiuas com atos de 
piedade como a Santa Missa 9tária, 
com a Comunhão.- o- Terço, a V:a Sa
cra, a Hora Sauta c·om ~enção do 
Saut!sshno e arem disto, a:lguma ins
trução a cargo ·de um Sacerdote; ou, 
,,a falta deste, de algum ·membro <la 
Diretoria. ., Oriente - Após um periodo em No dia 25 do corrente, dia em que 

a fa:reja comemora a couversão do que foi necessário Interromper suàE 

Palestras para o R. Clero Diocesanu JUVENTUDE FEMININA CATOLlfA 
· Não- deixem tudo p:i.ra a últimà ho· 

ra; nada de imprnvizações. 
·Tratem de organizar -tuelo desde já, 
Haverá, coJ;110 acima d'ssemos, qua

tro- turmas de Retiro fechado: 

- atividades, reorganizim-se novamen-
grande Apóstolo São Paulo, padroei- te a Congregação Mariana, na Dioce-
ro principal da cidade, e dia.em que se de Cafelandla. A Congregação está 
comemoramos a fundação de 's. Pau- sob a Direção do Revmo. Pe. Bernar, 
lo, haverá, como já se noticíou uii1a . do e â Presidencla está a cargo da 
i;rande procissão em louvor e bome~ · Sr. João,. Gib!n. 

_ Orientacão e normas O EXMO. SR. NUNCIO APOSTOLICO 
ABENÇOA A JOCF 

{:orno testemunho de amo1 -fUial para 
com o Santo Padre o Papa., e seu dlgn!s• 
elmo representante no BrasU, o .Exmo .. 
Revmo. D. Bento Aloll;1 Ma.sela, e. JOCF 
realizou timá eorrentê de terços 1-ezactos 
segundo as· intenções cio Santg_ Padre 
pela paz, ·e envlo'¼ ao Exmo. _-sr: .. Nun~ 
elo Apostollco ·um e.rtlst_!co. pergaminho 
como· homenagem ao Embaixador. do· Pa-

.J 

Desejoso, o Exmo. Sr, Bispo ele Ca
lelanelia; D. Henrique Mour/'10, · de dar 
novo 1n1r,_ulso ao· Apostolado leigL• na 
sua Diocese- convidou ao Revmo. t;r. 
Cônego Dr. Antônio de Castro Ma.ver 
Assistente Geral da Ação Católica em 
São Paulo para fazer ao seu Clno 
1·eunido para o Retiro anual, alg11-
);llas palestras sobre Ação Ua:óhca_ 

Estas palestras ré:illzaram-se, de 
fato, nos' dias 12 e 13 do pre.;e,1te 
mês, em número de seis, versando 
sobre os pontos capitais que se apre
séntam nas questões de Ação Cat.6. 
lica, 

Assim.· ctepois de na primeira pa. 
lestra, expô1· a noção de A. U. como 
colaboração dos ieigmi org:i;iizados 
no apostolado hierárquico da Igreja 
o Revmo. Sr. Uônego Dr. Antó11io de 
Castro Mayer tratou elas relações en
tre a A, C, e as Associaçõe:i Auxi
liares da A C. que, Regundo " -~ rt. 13 
dos Estatutos, fazem ·tambem parte 
do quadro oficial da, A. O. U. Mos
tt-ou af O Asslstsnte Geral da A. C. 
em São Paulo que, segundo a pala
vra oficial do Santo Padre Pio Xll, 
na Carta Apostólica ao Emo~ Car
dial Leme, sobre A. O., est::i A, C, !!Ih 

vem impedir ou dlmrnnlr o aposto. 
lado das outras a~soc!ações já ex:s
tentes ou por se iundar, mas, como 
organismo · superior tem missão de 
~'apoiar e coordenar" e~ta'3 iniciati
vas apostolicas dos leigo~ Aliás, o 
Sa11to Padre Pio Xll 1Ja Carta "Com 
Particular Complacênc!a" tambem 
comentada pelo Revmo. Sr, Cônego 
.Antônio de Castro Mayer, :leclarara 
com a autoridade de Romano Pont1· 
fice oficialmente. que as CC. l\IM. 
teri' como um dos fias· essenciais o 
apostolado. 

Fir!llados estes principias, a ter
ceit•a palestra limitou-se a,. expor a 
Organização da A. C. B, segundo os 
presentes estatutos. 

Nas três outras palestras focalizou 
o Revmo. Sr. Cônego Dr •. Antô1:io 

de Castrr l\layer três pontos vitais 
para a A, C.: o papel do Padre, es
pecialqiente dos Párocos e Assisten. 
tes .Eclesiásticos na mesma; as 1·e
lações entre a A. C. e as obras de 
assistência católica e,conômico-so, 
ciais; e a A C, nas fabricas (a JOC) 
e nas Escolàs (a JEC). 

Estas -palestras agradaram multo. 
e.o Clero de Cafelandia, que exter
nou seu agradecimento salientando 
d<e moclô especial a clareza dos con
celtor e. a sc!idez da doutri1!-a do 
conferencista. 
· O Ext:10. Sr. Bispo· Diocesano re· 
comendou ao seu ~eloso Clero fre, 
quentes·. pregações sobre o apostola
do em geral, que é obrigação de to· 
dos os .fiéis de Jesus Cristo, Dessa 
maneira se sacudiria o· torpor ele 
muitos éatólicos ego!stas e se sus
cita.ria nos mais fervorosos um de· 
~ejo de· trabalhar mais na salvação 
da alma de seus irmãos. Seria uma 
preparação de terreno. 

Como primeiro Inicio de A. C. 
mandou que se estabelecesse em to. 
das as paróquias a Cruzada Efü,aris·. 
tica Infantil, conformando.a segun
do a orientação do Secretariado ria 
mesma, existente em São Paulo, que 
JlOL' sua vez auxilia.ri!! a · DiO<'l'ºe de 
Cafelandia, fornerendo o m~· er,ul 
necessâfio para a tOl'IHa,;ão dos fu· 
:turos JAilitante~ da A, O> · 

l\!andou tambem que se instituis• 
sem nos Colégios Católicos e nos lei
gos, segundo as vossibilidades, bem 
como nas paróquias centros de estu· 
do etn que se eohnasse1n na Doutri-

. na e no apostolad/:l elementos para 
uma futura sóliga Ação Católica, 
· O trabalho destss dias de estudo 
de A. C. foi auxiliado. de maneira ex
celente, pela leitura que se fazia, à 
bora das refeições, do livro do Dr. 
P!inio Corrêa de Oliveira, "Em de." 
fesa ela Ação Católica", livro, no di· 
zer do filxmo. Sr Bispo Diocesa.no, 
básico e lnd!spensavel pa'ra uma boa 
~ricntaçilo nesta matéria, Como tal 
o re-:omeMdou o l<)xmo. Sr. Bispo, re• 
pelidas vezes ao seu Clero. Dout1·ina 
segura, argumentos sólidos, exposi
ção clara são, disse o Exmo. 8r. Bis
po qualidades que tazem do livro do 
Pr. Plfn'o Corréa de Oliveira um 
guia seguro para quem quizer ficar 
[mune de enganos em questões de 
A. C, 

rnstá assim ele parabens a Inci
piente A, C, ele Cafelandia que se )e. 

vanta sob\·e tão sól!dos alicerces. 

TANAGRAN 
ülimo tortiflcar,te 
feminino ,-xdust
vamente tilmtrilno. 
Mêrce de seu~ hor
montos especiais 
l·anagran rejuve
nesce a mulher. 
T'anngran ~ o re• 
m~in indic!adi, em 

todn5 -,s ensos de ~hatlmento. 
ru,ga~ orecoc•es. envPlhPciínento 
prPrm1t1iro c;ihPIM hranr.m an• 
tes do temrn 11:m toda, as 

dr<>garia!I. 

:i:uoo OAIOI.ICQ 
oovo 16, g 

"LlfGIONAHIO'' 

pa. no Brasil. . 
o Exmo. Renno. Sr. D. -Bento Alolsl 

Masella dignou-se responder com o se
g·ulnte oficio que encheu de Jubilo as 
H.bnegados jocistu de São Paulo: 

Em 8 de Janeiro de 1944. 
Revmo. Sur. Cônego, 
Acabo· de receber a sua preza.da carta 

'lc 1 · d. e. Junto com o bem executado 
pergaminho. 

com grande prazer li, e agradeço a. 
Vosza Revma. e às boas moças da Juven
tude Operaria ~·cmlnlna esta manifesta• 
ção de sua fé e amor filial à Santa Igre
ja e ao s11-nto Padre. Que Deus aben
çoe a todas recompen.sando estas orações 
terVOl'OSaS 1 

Enviando-lhe minha benção, subscre• 
vo-me 

de Vos:;;i. Reverendl:;.sima 
t Bento Arcebispo de Cesarca 

Nuncio Apostollco 

Protestan1ismo sob pretesto de 
Ação catolica 

Recebemos de u\n nosso leitor da 
cidade de Lorena, neste Estado, uma 
carta em que _nos envia um folheto 
suhversivo. Oe 'autoria de um Sacer
dote, .que i11felizmente não mil,ita. 
mais nas fileiras do clero ca tóhco, 
este folheto está repleto de nausea:s 
protcstant~s, que já foram sobera
uamentc refutados por esta folba, 
tanazcovvv .sbI, shr shr shr shehr 
como mazelas dos discípulos de sa
tanaz. 

O PAO NOSSO DE CADA. DIA • • • 

i .. 

Na dura luta pelo pão de cada dia, vencei·ão os que me
lhor disposição tiverem para o trabalho. Só um organis,mo sa
dio. onde corra li-vremente um sangue forte e puro, sera capaz 

. de enfrentar c~m êxito as vicicitudes da vida moderna. . . . . , . 
Não descuide, porta.nto, um só momento, o tratamento do 

sangue, porque êle é a fonte da vida. 1 

Duas gera\ões de médicos especializados, vêm ha mais· 
de 6o anos indicando diariamente o uso da 

/ 

cor110 ·sendo o mais precioso auxiliar da medicina no tratamento 
·ela Sífilis e suas consequencias: Reumatismo, feridas antigas, 
m:iléstiasda pele, cloen,s'lS do coração, dos olhos, ouvidos, gar-
ganta, rins, estomt1go e intestinos. · , 

Quanto mais- cedo tomar ... Bom, mais cêdo, ha de ficar! 

N. 76 E C 
' .. ~...;.,_.;,_ ______________________ ,...,, 

RETIRO 
1.8 - no Liceu Coração. ele Jesus, \ 

para 150 Congregados Muiore~; 2,ª 
Durante o camaval a Juventude _ no Colégio Arquidiocesano, para_ 

nagem ao Apóstolo das ge.ntes. 

A este propósito, o Revmo. Pe'. -poo,....; 
realizará um Retiro Espiritual fecha- 300 Congregados Maiores; 3,• - no 
ih obr:gàtóllio parn as Íl.c!stas de Colég' io São Bento, pa_ra !JO Congre-
todos os s'etores. · As inscrições já 

gados Menores; 4.ª - ll<) Colégio- Sto, 
estão sendo_

1
reàcebidash,· às 4.ªs e dsá- ,Agostinho, para· lOO uandidatos ou 

bados, das 5. s 18 oras, na se e, N . 
Rua Condess1{ São Joaquim, 215, 011, .. ,--.~ oviço~:. . .,,,,. ... : , .... · .. _ _ 
',fo' serão dadas todas as Jnformaçõos..i .. ;,,. 41s é?llP~~j"::;f';,Pil!'I",~~- P_~derao 
que forem' so.J:citadas. No próximo»:,::.&ei: ?hLdos, a pa1:t1r do dia 1 lle Fe· 
numero daremos outros pormenoréll'.' '· ve,r~1ro~·-~_n~~ Çasa _.l~Mrd'._,rua ilt de 
sObN este ,·Retiro . 0 Mi,,10, 70-80, te!. 4--li.\tJt!\ª sede -da 

- • ··:- :Federação, à rua Conde de Sarzedas, 

i ' 

1 

---------..... ,,,;,l;OQ, té1:··2_:il'I~~:, ., :"~. ' : .. 

~l 
~ 

APARELHOS 
paraCIIÁeCAFÉ 
modernos, clcgautes, 
em desenhos originai$ 
tlacionais e extiangeiros 
l'udPm ser u,J11uirido1 
tambim em l U ·11aga• 
mentas pelt1 °1•tano Suave'!t 

1. ' 

Jhu1 24- de Maio. 80-90-S. Paulo 

CASPA 

Q~éda 
dos 

Gbellos 

l'ANAM,. 

, COl.'ICE;NTRAÇÃO MARIANA 
Etl;l POA· 

No próximo domingo, dia 30 .do 
corrente. haverá uma grandiosa con
centração· i\!aria1:a em Poá, IJ._ue me
receu umá benção especial ·do Exmo, 
e Revmo. - Mons. Vigário Capitular, 
que comparecerá pessoalmente à 
grande concentração. 

Será observado o seguinte progra· 
ma. 

ÀS 8 horas, chegada das Antorlda· 
des Civ:s e Congregados i\Iarianos de 
lllogí das Cruzes e Suzano. 

Às 8 l1oras e meia, cbegaela dos 
Congregados Marianos de São ·Paulo, 
que serão sauelados juntamente com 
as autoridades, pelo Presidente rla 
Congregação de Poá, Sr. Ramir.o Ucha 
j;;ampos; 

Ãs .9 horas, recepção do Elxmo.' e 
Revmo. · l\Ions, José Maria r.rémte:ro, 

---·-1 

SCIENT.ll'ICAMENTE 

AS StJAS fERIDAS' 
• 

• Pomada seccatlva Sao · Sebasll6o 
combale sclenti!icamente toda • 
qualquer atlecx;ào cutanec como 

· 11&lam: r,r1da1 ém oeral. Ulcera1. 
Chaga• antigas. Eciemas. Eryslpelo. 
Frlelraa. llachaa nos pés e .00$ 1eloa, 
Es1>inha1. HCl!flOrroides, Quetmadu, 
ma. Erupcõea. Plcod<;11 de mosquilot 

•rinsectos-vene~ 

·!!!lYA~~!~~!~~-ft~ 

. IÔ PODE FAU:11 ltM 

.. ·--------·------~-..... ---

l\Iendicute, Diretor da Federação, en-
viou a .todas as Congregações o avi- Paralbuna .... A Congregação Ma-
so que a seguir transcrevemos. ria.na local euv!ou-nos um ate~eloso , 

" .. A Cúria Metropolitana acaba de , càrtão de cumprimentos. e desejand() 
110s comunicar em · nome do Exrno .. 
e Revmo. Sr. Vigário Capitular quv feUcidad·e µ,ara o àno entrante ào . 
110 elia 25 do corrente serâ real:zadl!-· . Re_vm{~Jlit':91~et6r, · Agradecemos _e 
un-.. 1 grandiosa procissão em !_ou vor retrilrnimos, a gentileza • 
ao Apóstolo São Paulo, padroeiro 
princir,al .da nossa Capital, ~ontaurlo 
com a participação dos Congregados 
tilariapós. 

Meu caro Presidente; o convite da 
autoridade eclesiástica é utna ordem 
para os ÍV!a1·ianos e deve · ser obe· 
decida pmntame11te, 

Esperamos, portanto. q11e neubum 
Congregado falte ao apêlo. , 

Os. Congregados devem ·se reu!'\ir 
n:i dia :25 de jane1rp às 15,30 horas, 
na's imediações da sede da Federa, 
ção, rua' Conde de, Sarzedas, 100, com 
as b,::ndelras das resPectivas Con9re, 
gac:;ões". . 

Que nenhum Congregado. salvo 'por 
motivo de fôrça maior, deixe de com
parecer a esta g1·andiosa proc!ssilo, 

-oOo-

A11areoida -,- A Congregação Ma, 
tiana do Colégio Santo Afonso (Maio, 

. reo), párticipou a esta Fdeeraçã.o que 
após concluirem o curso .naquele co
légio, tngressaram no. 11oviciado dos 
f'a:dres lledentoristas 19 Congrega. 
dos Marianos. A esta ·fellcissima Con
grcg11ção, eJemplo Vivo e ·b1fürante 
do quanto pode· fazer o, Marianismo 
pelas vocações sacerdotais, enyiamos 
o~ vivos cumprimentos, e .. aos r(lcem
chamados para as hostes do Senher 

' desejamos que a Vfrgem Aparecida 
os guie:, e os proteja, trárisformando, 
os em instrumentos de honra e ·gló, 
ria ao se1· Divino l•'llho 

fiEDERACÃO MAKJANA FEMININA . ~ ' ' 

No ultimo domingo, dia 16, durante a. 
1.a assembleia geral realizada neste ano, 
o Revmo. Pe. Eduardo Roberto teve 
oportunidade de fazer malS uma apli
cação do· Evangelho do dia - a trans• 
formação da agua em vmho nas bodas 
de Caná - •1s. sras. presidentl: das Pias 
Uniões federadas. 

Referiu-se s. Revma. ao fato de qua 
_neste casamento. estava Deus prese11te, 
ó que nem sempre àcontece nos casa
mentos atuais. Cristo foi o primeiro con
vidado e consultado e Nossa Senhora 
tambem '-estava presente. 

Lembra S. Revma.' que a. pedido oe 
Noosa Senhora, o l.o milagre foi rea
lizado numa festa de bodas ô qlle deu a 
essa festa uma lmporta:acla especial. 
A mudança da agua. elemento comum, 
em ,!nho. elemento mais sabor!)so e su~ 
perior, é indicativa do que lr!a Jesus 
Cl'lsto fazer, depois, eleva;,do o matri• 
mrmb à dignidade de sacramento, pro
dutor e portador da gra:ça santificante. 

Recome11da s. Rev,ma. às sras. prc• 
sldentes que insistam muito com su'l.'l 
Filhas de Maria,. a fim de que seja Cris
to o prjnteiro consultado e. convidado, 
estando sempre Nossa Senhora presen• 
te à. consulta e ao convite. Muita. d!s
cordia e· desunião existe porque foi 
profanaaa. a preparação ao matrlmonio. 

· Esta. i,recLsa ser fe:ta com ,multo cri· 
terio e muita força de 3:lma. 

·, RETIRC;S DE· CARNAVAL 

A 1.o de. l")lverclro serão ln1cia.das as . 
inscrições Jara os retiros recluaos :iaue 
se reállzarão · nos seguintes coteglos: 
santa Inez - 2.00 lugares:· ston,, 110; 
s,:.n!nario das Edt.candas, 100 e Instl• 

· tút'o Santa Terezinha, 60. 
· serãó pregadores os ·Revmos. Sacer

dotes:/.Pe, Eduardo Roberto, Pe, Veloso. 

e Pe. Alvarenga, S. J., ·respectlvament~. 
na 1.á, 3.a e 4.a dessa9 casas. 
"BOLSA D. JOSt GASPAR - OFER• 

fA DAS FILHAS DJ:: MARIA" 

Aos CrS 22.500,00 toram acrescidos 
mais o.s seguintes, quasl todos das Pias 
Uniões do interior da ArquldiocelSe, res~ 
pondendo elas, it.s:;im, ê. carta que lhes 
foi enviada. peJa Federação, a fim <ie 
que todas .as Filhas' de · Maria. pelas 
suas respecUvas associações esttvessem 
reunidas nesta obra pia, e, lucrando (/8 

seus benefícios: 
Mog! da.s Cruzes - 300,00; -Jund!ai, 

Matriz, 50,00; Jund!al, s. João Batista. 
- 60,00; Co!. Patrocln10 de Itú 80,00; 
Bom Conselho da Moóca - 32,00; Ca• 
sa. Verde. 100,00; S. José do Belem, 

-1.500,00; Santa. Ma,rgarlda. Maria; m[!.IS 
40,01} • 

Tota:l' geral - Cr$ 24.662,00. 

DOAÇAO DA IMAGEM DE NOSSA 
SENHORA DA (JONUEIÇAO A . 

ESCOLA NAVAL 

Tendo . se comprometido junto à Liga. 
das Senhora.5 Católicas, encarregada da. 
iniciativa, de uma 'contribuição para es
ta homenagem, ir· --co do nerol§Jno com 
que oo aluno.s da nossa Escola Nava_l 
tentaram salv,a, a.~ vitimas do desa~
tre da bala de Guanabara, a F,edera.çâó 
al)dlou para as e>las Uniões· que. como 
sempre acontece. estão 1·espondenao · so-

. licitamente. Varios sodallcios marianos 
jâ entregaram suru:; contrlbnlções, da~ 
quais daremos .e!ação n~ prox!mo nu• 
mero. - · . 

FESTA DE SANTA INEZ 

C AR B O G EN I o·, ERA PI A 

Será realiza.da no dia 29, às 20,30 M. 
no audltorlo da B:sco!a Caetano de Cam

. pos. Os. convites . ,octer'ão ser orocurados 
na sede da Federação,' do dia 23 ao dia 
26, pelas sras. pre..slderttes. Em seguida, 

Naé .doen(:AS .;~terlais,periforfoas: tromho nngeite •ibliternull' moJ{lstia 
de Raynauci · etn. (Cairnhras. 11lllrl'miriâ,1e~ l'ri1111: ,znngrt>rrM e111 1111<no. 
formigamontos, rlorei4 nas pornas) - Drs. l'UHLTODIAS ,; MAlflU 
.DFJGN l ·- Hua Mnrs:-,mi,' 131 - 7." nndar - :-Snlii~ 710 '. 715, 

rl11!! 16,.1<' à~ 1_8,;~o - F~,ne: 4 506-1 

serão distribuldos, sem reservas. · 

EXl'EDJEN'l'E NA SEDE 

Estando em ferial'I '3. 0 ncarre:,ga.da, e 
· exped!Pnt.l> ,Q e.s'á ar,ert0 <1ei>ols ,das 16 

· : bS,, iw Q ,gia, 31 ,-to <;0ne1Jie, 



São Paulo, 23 de Janeiro de l<).\.! 

Reaoarece um livro do Pa~re f ernanaes S. J. 
-- "' 

Mario Pinto de Campos 
Ninguem será . ca.paz de ler algo es- 2'.a edição aprerenta, os quais aumeP,• 

crito pelo famo.so- jesuita Padre AntJJ- ta.m coru;ldera.velmente o lntereue da. 
nlo Fernandes,. sem sentir a. itnpre.ssão leitura. e o seu valor elucidativo, fato 
inapagavel de um grande talent:i, de que será. observado principalmente por 
uma solida, vi:,5ta. e polimorfa cultura. quem conhece a e__; ,. , anterior. · 
Tudo que sal da pena lnflexivel ~ .wrc- De inlçio, =inalamos uma extensa, e 
na deste apostolo da mocidade pernam- quanto poss!vel cOm]?leta relação dos 
bucana, deste slngula.rl.sslmo lndú que _Jesuitas portugueses e b:-asllelros ·enxo
\'eiu de tão longe para integrar-se pzci· ta.dos das suas terras e. dos .,,sêus san
ciidamente na n(J.ssa vida local, tornan- t~ ml.steres pelo sectarjo ministro de 
do-se 11oje uma das suas personal!da- D. José e asilados nas cidades da Ita-

' eles mais lmpres::lonantes, - tudo que lia, às vezes discriminando o seu ulte-
é seu, trás sempre aqueles slnal.s incoa- rlor destino e data. do falecimento·. ··Des• 
fundlvels das colms serias, profundas e sa lista. sobre o paradeiro das vltlmu 
eruditas, q__ue só os dlscipulos <le Santo de Pombal é desnece..-sarlo encarecer o 
Inácb sabem ía.zer e dizer com tanta seu· elevado valor hlstorico. O Padre 
maestria e perenidade, Ate parece-nos Fernandes S. J. -compilou-a de celebre 
que ele foi- excepciona-lmente predes•.i- ob1·a do· 'Padre Castr;i s. J., digna, óa 
nado' para saldar a grande divida que confianç.a Irrestrita d:is estudiosos por 

. a wa terra. na.tal contraira há secul.:is teu ela sidó escrita baseada em dacú--
ccm o Brasll, patria dos do!,, Ilustres mentas_ lneditos existentes nos Arquivos 
j::suitas' Francisco de Sousa e Laurea- de Roma. Dos dois 'jesultas brasileiros 
no d~ Brito - que tanta grandeza. e que exerceram há. ma.Is. de dol.s s~culos 
fulgores sobrenaturais deram à vida suas fecundas atividades apostol!cas na 
mlssionarill, da Companhia em Goo e India portuguesa, o Padre F~rnandes 
Malabar. s. J., oferece-nos !nteressantissima.s ·- e 

Há. muito tempo atrã3, Padre Fel'- minuciosas noticias biográficas, multo 
nandes s. J., deixou aquela longlnqu~ e g1·atas à nossa sensibilidade d?:mte das 
· pequenina colonla portuguesa de Gôa, escassas ·referencia.'l dos autores nacto-
grande celeiro de -homens universais, e na.is & tão dignas brasileiros. O Padre 
atra.ve:;salldo o velho mundo ocidental Francisco de Sou.sa. S. J.. nasceu r,o. 
a serviço da sua vacação ·religiosa, che- ilha de Itaparlca, em 1640, foi noviço 
g;)U ao Brasil depois de mil vicl.ssltu- cm Lisboa. no ·ano de 1665 e logo após 
des como uma esqui.sita e admiravel seguiu viagem para a Indla, · aonde se 
dadiv11 a.o nosso pais dos revoluciona- desi11cumbirla brilhantemente de tare-
rios portugueses de 1910 que, reP3tlndo fas muito Importantes e cheias de gra-
o desa.stroro ato pombalino, expulsaram l'es responsabilidades e perigos. Autor 
a Companhia de Jesus da sua patría, d1 famooo livro "Oriente Conquistado", 
par eles envilecida e eusanguentada. l''i· ab1·a prlmoros11, quer 110 ponto de vista 
;x~,ndo-se poucos anos depois em Per- literarlo quer his~.01·ico, ele p~de sem 
nambuco, Padre 1''ernandes s. J., con- benevolencla uu exagero ser considc:·2-· 
verteu-se nwn dos mais emlnen•.es do um classico da literatura portugu~c:i. , 
membros da sua comunidade, sacr!f!• do seu tempo. São . u.nanlnies todos os 
cou-se no seu mlnisterio divino, edu- que a. ela. ,pe referlmm no proclamar o 
cou geraçõe:;. fascinou a Juventude aca.- pitoresco e elegante simplicidade do ~~li 
clemica com suas virtudes e sua cien- estilo, sua qua.si lrrepreenslvel purcl.a 
eia, sofreu- provações inauditas dos tn!~ vcrnacula, e as prerlosas contl"ibulçfr:s 
migcs de Deu:,, e ta.mbem conquistou no dominio da geografia. e da histJiia 
triunfos lmperecivels em defesa. da.' lgre- que nos legou a respeito daquelas re-
ja e propagação da Fé reproduzindo, giões orientais. Fora esse nobre e legitl-
guardadas as devi. s proporç::ies, o que mo aspecto da sua. projeção hl.storico., é 
aqueles nossos p~ tricios reallza.rani ;ia lmpresclndivel sallentar o.s elevaclos pos-
lndia. para maior g!oria de Deu. e ufa.- tos que o Padi;e -Francisco _ de Soura 
11ia da posteridade. 1,;cupou na r::ompanhl:i. graças· a seu 1~-

Apa!xonado da. justiça e <la verdade, vulgar zelo e ::edicaçâo extremada ua 
adversaria l!nplacavel dos erros, dos conquista daqueles milhares de almas 
maus. dos Indiferentes, dos ceticos e pagãs ·e hostis para .o Reino de Cristo. 
dos parvoo. o seu grande ideal tem ~ido Foi sucessivamente reitor nos Colégios 
servir , a o.,us e ao Brasil, sua pa.tr1a de Chaul, Rachel, Gõa ~ para coroar 
adot11•a, ,sU!ando as almas 110 camin110 a stl_a fecunda. vida de mi:,sionarlo, Je-
aspero da salv~ã<, e esclarecendo as scmpenhou o ~ari;o tnvejavel de Pre-
:in:Cllgencias na realização cristã dos posito da Casa Professa_ de Góa. Está 
destina.~ nacionais. reologo, mis.s!onárlo, subordinada a este est.abeleclmento r.la. 
educador, b0me·1 [.,Ublico. o Padre Fer- C~i'npanhia, a lgrej,. do Bom _ Jesus, 
nandes s. J., tambem discorre com aonde se acha ,ositado o"corpo lnco:·-
aqúela sua peculiar cficiencia e• autor!- ruto e milagroso do apostolo do Oden-
dade de mestre, sobre os lntrincallos e te. São Francisco Xavier, e ser encarre-
obscnrecldos aspectos da nossa forma- gado da sua guarda era a bonra mais 
çã.o hlstorica. insigne ~ue a. t:ompanhla podia conce• 

Alias, iim dos seus melhores livros _ der a um das seus filh,os ma.is diletos. 
e todos são bons _ é O que a Livraria Quanto ao_ Padre Laureano de Brito S. 
Globo lançou recentemez.t-e em BCgunda J .. nasçeu no Recife. er., ~671 e com ; 5 
edição coi-r!gld.a e aumentada de capi- anos Jntrou no Coleglo da Bala e orde-
tulos extensos e preciosos, e intitulado nou-se na Companhia de Jesus qua:;l 
"Bllsslonarios Jesuitas no Brasil uo no fim do seculo. Foi readmitido na 
tempo de Pombal". Quando este vol,t- companhia (Ignora-se J motivo da ,ua 
me de raro merito para o estudo da salda) em 1704 e na. quaresma d€ste ano 
nossa historia colonial a.pareceu em . ganhava merllr pelos seus exccle1ves 
1936, a critíca naciu,al recebeu-o com sermões na cidade de São Salvador. 
iustificados louvores pelo muito que re- Ainda· Jm 1704 Incorporou-se a uma ,;a-
present;.va. como trabalho de pesquiSa, ravana de m!.sslonarios Jesulta_s que ~e 
de lnterpret.ação ·e divulgação. Em gr:rn· deitinava a Gõa. substituindo volunta
de parte ele · constltue_ wna atual\za~áo_ __ t·i.a.mente um Mestre de Noviços que 
da obra famosa, e até bem pouco tempo - falecera na vla:,em. Lá- chega'\io obtem 
medita, do Padre Careiro s_ J ., tlnfüli.il· permltsão para tra.ba.lhar na perigo.~~ 
do,se porem, a sua contribuição, ao que Missão de l\llalaoar; mLiito _embora ,,s 
se refere à. província' do Brasil. É ,uma seus Superto1 os u houvcsse!T' designado 
narra.tiva. muito viva, expressiva. e sem para· professor de Teologia no colegto 
refinamentos de linguagem. dll,S atro- de São Paulo dr.quela cidade. Padre 
zes perseguições. martirioo extraordllm- Laureano S. J .. sofrLJ ~otsas !nenarra~ 
riOI:, acidentes. torturas e vexam~s cJe veis no seu ardt10 minlSterl9 Os terrl-
toda especie, seguidos Cla ca1amttosa. ex- velS ,uartlrios que padeceu na.s mãos 
pulsão que os Padres aa ·;ompaullia so- daquela gente que queria conduzir o o 
freram 11a. nossa patrla do famigerado verdadeiro Deus " salvar com os bene-
marques cto Pon:báJ e seus sequazes. ticlos sJbrenaturP!s. da Fé,· foram am-
Quando Sebastião de Carvs.lho !nlclon ,piamente recompensad:,s pelos frutos es-
,. campanha de massacre éla Ordem pilitual.:, do seu ~ra-nclloso apostolado, 
Inaciana. naqueles dias tatldicos parµ pelos e.~plendores magnlfjcos da religli\o 
o destino das gentes portugues·a e bra- catolica naquelas -paragens civilizadas. 
riqueceu duma ple1ade quas! anonima tt:i. atncta no livro do Padre Fernan· 
riqueceu duma pieldacte quasl anonu11a ctes S. J. um longo capitulo dedicado r.o 
<le santos e de n,,oi~. Na execução aos 4.o centenario da fundação da Compa-
5eus planos 1!abollcos que visavam rm nhta · de Jesus. cuja comemoração, co.ns-
ultima analise aniquilar a Igreja ~m tltulu um acontecimento· da mais al:a 
Portugal, Pornual abriu fogo cerrado e sublime stgnHlcaçâo para· torta a Crls· 
contra as dua.s I{rnndes sentinelas ao tandade. pois nessa vida quatrlsccuhi.r 
catolictsmo to seu tempo: a aristocra- da excetsa Companhia de Jesus, encon· 
ela e a CamµanJ,4 de Jesus. Esta, w• u·am-se resumidas a l1lstoria de 1nu1t,1-s 
bretudo. como a, millcla. ~sp!ntua.l d.a naclonaildades, os fulgoi-e.s das grandes -
Igreja em tocto.s I as tempoo. a guarda conquistas ·espirituais da Igreja nos 
pretoriana do :apado. ele quis reduilr à tempa.1 modernú Desde a sua ereção 
incapacidade 'eflr,iti·,a. esfaceJancto-a canonlca até cs nossos dias a historia 
profwidamentt: com as norrores da per- cta Ordem de l:!anto lnâclo se confunde 
seguição mal.~ cruel. É que ele bem ~a- com a historia do catolicismo. Quer nas 
bia, como Wdos vs seculares adversa- epacas de grandeza, de ob~diencla e de 
rloi; do catolicismo, que aonde a lgre· tranqu1llclade social, quer nos momen-
ja periga, aonde os direitos dt Deus e tos terrlveis e amargos da.s persegui-
a Fé são vill!Jll,,diados. surge uma ,·ou- çõea. das usurpações e dll.'l heresias.- JI 
peta negra - '.tum, Jesutta __ a peleJar companhla :le Jesus se acha sempre 
d~st-.imeroso 0 invencl ve1 em defesa Cie alerta e obedient,, à voz do Papa., coe-
Cr!.sta e do~ 'cristãos Padre r'ernanues sa e ·decidida a. l)"!lejar e se sacriflcilr 
l:l. J, consegua, unpregnat, os s~us en- Integralmente a 11m 6'esto seu ou pala-
saios sobre a epopeia vivida naque,es \'l":l. que, par~ :Ja, serão expressões nu-
tempos tumultows -1JUr seus irmãos 11e manas da vontade de Deus. 
habito. jura oalp1taute sentido apolo~ O mundo inteiro trlbuto1.. as homena-
getico, .;al!<J1itando-uos com que curiJ,- gen:; mais reverentes e entusiastas. ,:e 
gem lndomavel,; esplnto ele renuncia e gratidão e de glória, a esta Santa Com
de vocação edificante~. devotamento pa.nbla, que con~-.n .. a a quintessência 
obstinado, disciplina. b obedlencta ra.-_ do espu-1to .:a.tol1co. slmbolo da ortod'l• 
ras e serenidade evange!ica ele.s supor• xla dogmatica e doutriO!l,ria, fundada 
taram as tnh:iuldade:i do regalt.smo pom- providencialmente por quem represe11-
ballno, a. colera" perv" 6~ do potentado, tou na estupenda reação da' Igreja no 
Honrou assim O JesultP. !ndú a velha seculo 16 um papel superlo, ao de Lu-
tradlção u:i. sua Ordem. que tem dado O tero no cisma protestante, No Brasil 
mundo cronistas admira.vel.s e historia- essas comemorações tiveram um· senti-
dores Imparciais e protundos, cujos ma- do mais profundo e mais significativo 
nuscritos e documentação vêm sendo foram naciona~. Constituiram bellssi• 
ut-iliµdos ,ntre nós como magnifica. mR.S provas do afeto e da veneração que 

t ·1 im e fonte segura pai·a O os brasileiros dedicam á memória cios maera pra -
desenvolvimento dos estudos e pesq!II- preceptores da sua naclonaitdacte, aque-
sas no nosso passado. les heroicos e tiumlldes Pactres Jesul• -

tas a quem se deve a formação cristã 
Há muito reconhece-se unanimemen- da nossa patria. • 

te que se_m ós mtsslonarlos da compa. 
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O TOTAUTARISMO E AS f ORCAS. SECRETAS 
(continua~ã.o da. 1,• pa::•I 

A LAMA EM QUE FOI .PLASMAOO 
A FASCISMO 

Mas foi a um outro protetor, sr . 
_Alessandro Groppali, veneravel dessa 
mesma loja, que o sr. Farinacci _ de
veu o favor, sem haver seguido os 
cursos escolares exigidos· regularmen
te, de obter os certificados neeessarios 
para a inscrição na Jtaculdade de, Di
reito de Modena e de lá sair com o 
diploma que lhe permitiu transfor
mar-se de férrovial"io cm advogado. 
Por mna coincidencia. muito explica
vd para os iniciados, o sr. Groppali 
fe~ parte duas ·VeZêS, da bane-a que 
lhe concedeu esses títulos. 

Esses favores co11Stituiam a rei:om
-p:nsa de uma atividade que não era ex
clusivamente oculta, pois o sr, Fari
nacci dirigia então o jornal mais v.n
ti-clerical da região, "La Squilla". 

Ele tinha por co-redator· um outro 
franco-maçon de marca, um ministro 

prot1,stante, sd. Paolo Pantaléo, que 
se 11chando singularmente ocupado 
com a juventude, poude fornecer· aos 
fascistas um primeiro nucleo de jo• 
\'ens em Cremona, quando o partido 
do sr. Mussolini conseguiu ali armar 
sua barraca, 

AS CREDENCIAI$ DO SR. 
FARINACCI 

Ao ativo de "La Squilla" e dos srs. 
Farinacci e Pantaléo, pode-se colocar 
o sucesso de uma campanha pda 
laiscisação das escolas de benefieen
cia e das instituições de Cremona, Era 
a epoca em c;u~ ~, municipalidades 
Italianas se clivei ... n em _suprimir o 
crucifixo das esc,.,:.i.s e a expulsar as 
religiosas dos hospitais. 
- Tais foram os troieos de que o sr. 
l".1.-inacci podia se gibar para con
l1uistar seus galôe,s no -exercito -fascis
ta, na vespera da aseenção do Duce. 

É conhecido o caminho· que ele 
perc0rreu: '-- secretario geral do pip-
tido fascista em 1924, poude se vangJo. 
liar de ter concorrido, por sua ener• 

, gia,, a fazer o Sr. Mussolini, que então 
vacilava, impor definitivamente a di
tadura na ltalia, a~abando de ve.: 
com a incerteza e as hesitações do che
fa qo governo italiano depois do as
sassinato de Matteotti em junho de 
1924. 

Afastado pouco depois pelo p~oprlo 
sr. Mussolini, que não gosta _ dos que 
conseguem amedontra-lo e faze-lo ce. 
der, o sr. Farinacci conseguiu obter 
do Duce um veredito em seu favor 
em consequencia de acusa~es que 
haviam sido feitas por ele contra o il'• 
mão do sr. Mussol!.1i, Arnaldo. - Uma 
desforra mais completa lhe estavaa re:..
servada: - a, non;i~ção .. em ,19i~ .. p<1ra 
as funções de mi~i.st1:o ,de J:st11do,:_._ 

CAMPANHA F'A_SCi$TA CONTRA. 
A IGREJA 

Foi, -:;obr'étudo, depbis quê de re~ -
cebeu essa honrnria que o sr. Fari-' 
nacci empreendeu em seu jornal "Re
gime iFascista", a obra de írrita\;ão 
quotidiana contra o Papa, a Santa Sé, 
os Cardiais. os Bispos e os simples 
fiéis, precisamente .como outrora na 
"Squilla". 

O que ha de mais notavel em $Uas 
c-ampanl\as. ê o seu carater hipocrl
.ta. As denuncias, os ataques, -as in~ 
sinuações contra o que ha de mais ve
neravel e de mais sagrado para os 
catolicos italianos, são apresentados 
no jornal de Cremona como inspira
dos pela preocupação de defender o 
de salva, a pureza do catolicismo, de
sarmando os po!iticos que ,abusam 
da doutrina para dela lazer um ins
trnmento · contra o fascismo: - é· es~ 
te o refrão tlo "Regime Fascista". 
Para _ este fim, o sr. Fa.rinacci e seu 
alter-ego, o ministro protestante Pan
taléo, não cessam de se proclamarem 
ºcatolicos!" Já se viu coisa seme
lhante na Alemanha. 

MODESTAS PRETENÇõES! 
1 

As pretenções, as exigencias do sr. 
Farinacci crescem dia a dia: ...:.. não 
lhe basta já haver provocado perse
guições selvagens, haver amotinado os 
jovens fascista contra seus-compatrio
tas da Ação Catolica, aos quais agri
dem e arrancam suas insignias; não 
lhe basta haver obtido a suspensão de 
Vigarios acusados de anti-fascismo; 
não lhe basta haver levado às auto• 
ridades civis em Milão e Bolonha, a 
romper suas relações com os Cardiais 
e Nasalli-Rocca, c u11 pado s de 
haver condenado a doutrina ra
cista, Ele deseja que se chegue na 
Italia, nas relações entre a lgreja e o 
Estado, à situação da Alemanha, se
guindo o caminho traçado pelo Ter
ceiro Reich. 

O FASCISMO REALIZA OS PLANOS 
DA MAÇONARIA -

Tudo isto não é senão a re;ilização 
do programa que a fr:anco--maçonaria 
italiana nunca ocultou, mas que lhe 
foi · inwossivel realizar, quando seu.; 
chefe~ agiam de maneira multo aber
ta. 

Havendo adquirido uma experien
cia precisa à frente elo partido domi
nante, o sr. Farinacci e seus compa
nheiros de arma, permanecendo fran
fo maçons, se persuadiram de que 
agem mais eficazmente pelo novo me
todo. Ao mesmo tempo, para que os 
leitores do "Regime Fascista" não du
videm de sua fé caatolica, o sr. Fari
nacci faz aparecer -em seu jornal ao 
lado dos ataques contra os chefes da 
[greja, cronicas religiosas tão edifi
cantes quanto as que escrevia, antiga
mente, um outro franco-maçon cele
bre: - Léo TaxiL" 

PIO XI CONF1RMA ESTA 
VERDADE 

E para confirmar esta verdade te
mos ó depoimento do Santo Padre 
Pio XI que na· Encíclica "Non a bia
mo bisogno", ao denunciar a luta de
sencadeada pelos camisas pretas con
tra a Igreja, -declara qué nunca a ação 
da.~ S-Ocicdadcs secretas e do socialis
mo se fizera sentir ·mais fortemente na 
Italia do que durante o regime fas
cista, que hipocritamente se propu
nha combater esses dois flagelos da 
humanidade. 

E nf:o pércamos de vista, ,o fato de 
Mussolini ter sido maçon e socialista. 
Mesmo porque não nos consta que ele 
tivesse objutado de uma e outra coi
sa: .. 

O NACIONAL-S<'~'ALISMO E AS 
FORÇAS '.RETAS 

A R. I. S. S. de 15 de março de 1931 
foz referencia a uma luta travada na 
Alemanha, miquela ocasiao, entre 
duas facções da maçonaria. Uma ali
mentava o sentimento patriotico em 
1-1m espírito nacion~lista Intransigen
tes. Essa facção era representada pe
:las Grandes Lojas prussianas. A outra 
facção, representada pelas restantes 
Grandes Lojas, mantinha te11dencias 
huinariitailas e ecleticas. 

O numero de R. L S. S. de 21 de 
junho de 1931, é mais explicito e diz 
o segujnte: _ 

"Do -mesmo modo que dua.s gran• 
des correntes se delineeram no mun
do i;<>litico (na Alemanha): - o na
cionalismo e o socialismo ( comunis
ta), do mesmo modo duas correntes 
identicas se marijfestar.im -nas lojas. A 
dizer verdade, parece que, os movi
mentos secretos das lojas precederam 
os acontecimentos publicos registados 
nos ultimos meses e que elas são uma 
das ca.usas mais importantes desses 
fatos": 

"O grande acontecimento <io ano de 
1930 foi o ºtriunfo imprevisto dos par
tidv.rjos de Hitler mis ejeições de se
tembro. Uma agitação nacionalista 
·tormidavel se revelou suqitarnente e 
parecia. tudo empolgar. · O naeionalis
mó alernão é especificamente prussia
no: e luterano. Ora, precisamente, 

'úri'la orientação neste sentido havia se 
manifestado em certas lojas com uma 
tal ocuidade; que se seguiu um gi·ave 
conflito com as a_utoridades maçoni
cas internacionais. (?) Em tel'I)1os 
claros, isto quer dizer que um dos 
grupos .secreto~ ,que manejam o mun
do lançou no nacionalismo uma par
te da maçonaria .alemã, e que um ou
tro, grupo, · amedrontado lançou co~
tra o primeiro wna excomunhao 
maior". 

Mai~ adeante di_z <! revista que es
~e grupo das "Grandes Lojas Prus· 
sianas" havia tomado, em 1929, a de
cieão de admitir entre seus membros 
soment~ pessoas de religião cristã ... 

O sr. j,'lax Rosenthal (O. de Bres
lau) _ não duvidou · que essa teridencia 
"gerinano-cristã" _ da maçonaria ale
mã não era outl'a coisa senão -"um an
ti-semitismo e i,m nacionalismo in
conscientes". 

O '"l:1Ul'i'1'1ANI:Sl\1U l'U:SJ'l'lVU' 

Qual a razão de haver o grupo das 
"Grandes Lojas Prussianas" tomado a 
decisão de somente admitir entre seu,; 
membros -pessoas de r e 1 i g i ã o 
crist? Simples razão de tatica, 
p-ois pretendia o nacional-socialismo 
lan<'ar o movimento do "cristianismo 
posiÜvo", denunciado pelo lí:piscopa
do bávaro em feve1·eiro de 1931 ·e 
cujos cinco erros dout_1 inarios funda
mentais foram assim resumidos: - a) 
primado da raça sobre a ,eligião; b l 

-rejeição das revelações do Antigo 
Testamento e do -Decalogo mosaico; 
e) rejeição .do primado do Papa; d) 
estabelei::imento de· uma' "Igreja na~ 
cional alemã; e) ereção do "sentimen• 
to moral'' da raça germanica em cri
terio da lei )lloral, Todos esses -erros 
foram tambem condenados por Pio XI 
na "Mit Brennender Sorge". 

Em sua fase inicial, o nazismo, Jon• 
ge de perseguir os catolicos, procura~ 
va atrai-los para depois perde-los e 
escraviza-los, ' 

Eis -uma pequena amosti·a da vro
paganda então desenvolvida para se
duzir a opinião catollca: 

1111le. a nossa colonização tena sido un
po,slvel ou muito preca.ria no~ seus re- -
sultados. HoJe acrcsce,ta-se, e até ce1-to 
ponto é razoavêl. que -- uso aqul as pa
lavras insusµeltlssima.s de José Verlssl• 
mo -,-, . "somer.te com o que dei:,aram 
escrito os ,Jesultas é posslvel escrever a 
historia cto 13rasn e que principalmen
te com Isso tem ela sido escrita". 

NEM AS CH!ANÇAS SE DEIXAM INTIMIDAR· -PElOS NIPONICOS 

"Façamos sair. meus senhores, -
foi a peroração vibrante do 01·ador -
façamos ~air o catolicismo alemão da 
posição de defensiva qu eele, infe
lizmente, ocupou até aqui e saibamos 
dar-lhe uma posição de ofensiva na 
construção do III Rekh._ A essa tare
fa, o catolicismo alemão pode forne
cer e fornecerá, ce ele compreende 
verdadeiramenté o sinal .dos tempos, 
uma colaboração imensa". 

O livro do Padre Fernande• s. J, é 
uma excelente confirmação do que !!,que• 
!e !lustre critico brasileiro observou com 
sua peculiar lucidez Nele alêm dei;,;a 
parte propriamente llistorlca, há outra 
dedicada às lmpressões da sµa viagem 
ao Ceará, · intercalada de substanciosas 
informações- sobre o panorama catollco 
naquele Estado nordestino e carlnho.~as 
referc-::iclas ao progresso animador ctas 
instituições da Companhia em· t-erras 
cc..:irenscs. N:> ~ntBnto. queremos aillda. 
fes&1-ltar o,s eJein1inwa nQv~ -qqe a. ~~a 

'·,•e··---,' 

Quatro meninas coreana~. ck 7 a lO 
anos declararam valenten.ente: só ma
tando-nos poderão evitar que nós rre
quentemos ,ª Igreja_ Ca.toUca .. quando. l}S 

ameçou a. .>Olicla _japono:.r.1. da Coréa. 
Isto foi revelado por Jma carta do Pe. 
Harold Henry, .u~iomir!o de 15ão Co
lumbano na. Prefeitura de Klwsky, Co
réa. 

As mellins_q '.M'larr, cant-ado em um 
concerto um·,i. ~anção que aludia - a 
um botão que nore.•ce7.;.~ na Coréa mais 
belo que nunca. t PQllcia Interpretou à 
frase· como a-luslva à !ndepêndencla «a 
Cori'a e prendeu ª" meninas e a ~ua 
catequista. Durantt _3 hora, foram In
terrogada~ no dio seguint.~. expcrhuen
tml® "' ol!Qlíç_il -t~ !M -~~ç)a.g. _ !i.'4~ 

sua· catequista as havia, ensinado a can• 
ção; as meninas disseram que ba.vlam _ 
aprendido<de nn~ rapaÚt em seu t-0r
r1io natal. Pr_esos os rapazes ·disseram 
que a. haviam -Juvido razh1 sete ano.s cte 
wn homem de seu povo. -- -, 

A policia, adwrtiu as meninas que de
viam abandonar sua religião e cessar 
suas visitai à [greJa.- Foi então que .-e• 
plicaram, que a11t& morreriam. 

-, A carta narra 'lnumerM conversões 
na.a prefeituras apo&toJicas d'-- Kurshu 

, e de Shullllen, onde t'Pside!ll 23 mlsslo• 
· na.rios. Um deles, o Pe. Patrick T. Bren~ 
nan. escreveu ,r seu lado: "nossoo t·a
toHcos provaram sua virtude multo Riem 
~ nQ/i1il!,S mala 1·ilion,lm; esperanca.;, 

\~--.~--:.1 •• 

UM PERFEITO AGENTE DAS 
FORÇAS SECRETAS 

Assim falou o prussiano e "catolico" 
V'on Papen no congresso catolico de 
Maria - Laach. Von Papen, o ho
mem que fez Hitler e quti fez da con
cordata um grande - "bluff". 

ComparPm essa linguagem de "con
,iliação'\ e de "cimstrncão" com a 
atitude do "Osservatore Romano" que, 
antes dessa epoca, antes mesmo de Hi
lP.r subir ao poder, i.\ percebiii o pe• 

·igo P a traição que_- estava $ando ar
quit<>tad~ !'ontra ·o~ catn!iC'os a)P.miiNi: 

"A (iliação ao pa:tidc uaciona!•llO• 

cialista não é mais conciliavel com a 
consciencia catolica que a filiação ao 
socialismo de todos os tons". ( Os
servatore"'Romano de 1930, n.o 239). 
E a proposito do artigo 24 dó progra
ma do partido uacional-socialista, re
digido 110s seguintes term0s: - "0 
partido como tal sustenta o ponto de 
vista de, um cristianismo positivo, se1u 
se ligar entretanto a uma confissão 
determinada", assim se expressou 11~ 
mesma ocasião o orgão oficioso da 
Santa Sé: 

"A unica coisa que espanta é que 
os sectarios do 'culto de Wotan te
nham podido ter a impudente pre
tenção de reunir em torno do estan
darte da roda solar e da cruz gamada 
os discípulos da Cruz de C1·isto, desse 
mesmo Cristo que expulsou os deu
_ses do Olimpo". 

Vemos par esses dois trechos, e sem 
nos referir às inumeras advertencias 
e condenações do episcopado alemão, 
que a maior sedução do nazismo, em 
sua fase inicial foi o seu falso espí
rito de conciliação e de colaboração 
com o cdstianism,o. 1 Não tem justi
ficativa, portanto, a atitude dos cato
licos que se deixaram iludir. Como 
rão terão justivicativa os catolicos que 
a qualquer tempo aceitarem a mão es
tendida peleis socialistas da esquerda. 

E O ANTI-SEMITISMO? 

No problema das ligações do nazis· 
mo com as forças secretas, temos a 
dificuldade do anti-semitismo. Es
ta face da questão merece · um estudo 
à parte. Frizemos, entretanto, desde 
já que o anti-semitismo nazista se ex~ 
plica pelo proprio semitismo, i~to é, 
o anti-semitismo de Hitler aproveita 
sobretudo aos planos dos sabios _ de 
Sião. É interessante neste sentido 
assinalar a ajuda prestada pelos mag
natas judeus ao nacional-socialismo, 
conforme depoimento de Gregor 
Strasser. O 

E uma coisa ademais é de 
0

evi'tlencia 
imediata: - Hilter, segundo suas pro
prias palavras, é um continuador da 
obra de Bismark. E Bismark foi um 
mero instrumento das forças secretas 
ao lançsr a Kltur Kampf contra a Igre-
ja Catolica. · 

Em conclusão: - O aparente com
bate- movido pelo fascismo e pelo na
zismo contra as for,;'as secretas está 
na mesma linha da f-arça do combate 
ao comunismo. Simples despistamen
tc,, pois ha pleno acordo no essencial; 

-as divergencias se cingem ao secun
dario. Combatendo, embora, as lojas 
de "fachada", o fascismo· e o nazismo 
prosperaram à sombra das "arriilre lo
ges", cujo programa realizam às iníl 
maravilhas: - a implantação no mun
clo do Estado-totalitario-socialista. 

MORREU EM HAVANA UM 
SABIO JESUITA 

Aos 78 anos de ,dade, faleceu em Ha
vana o Rev111?. Sr. Pe. Mariana Gutier
rez Lanza s. J ._ eminente cientista, que 
durante mais de meio seculo trabalhou 
em terns cubanas. distinguindo-se como 
Diretor do Observatorio do Colegia dê 
Belem., O colegio de Belem é um dos 
melhores centros educacionais da Ame
rica Espanhola. Possue o Observatorio 
uma biblioteca de incalculavel valor, 
com mais de 36.000 volumes. 

Nil.O so ~lo grande renome que al
cançou o Revmo. Pe. Gutierrez Lonza, 
ccnio diretor do Observatdr!o de Belem, 
11111s ainqa,, p,or na ver sido tambem, 

_ mê1ttor ele ·vanas·:,geràções ·de cubanos 
que receberam dele. sabbs ensinamentos 
n~ decurso dos cincoenta anos de sua 
\jida rellgfosa, a morte causou enorme 
consternação e1n toda. a. nação cuba
na. 

- 5.,...., 

EVANGELHO 

ESPIRITO C-LL\. TOLI(:O 
TERCEIRO DOMINGO DEPO!IS DA EPIFANIA 

(S. Mat. 8, 1-~) 

Naquele tempo, como descesse J.esus da !JIOntanha, eis ~ue uma grande 
multidão de povo o seguia; e, vindo um _teprosO\, o adorava, dizendo: "Se .que•_ 
reis, Senhor, podeis limpar-me". - Jesus, exte,,ndencto a mão, tocou-o dizen• 
do: "Quero; sé limpo". - E logo ficou são de t1)da a sua lepra. - Então lhe 
disse Jesus: "Vê, não o digas a nlnguem; mas, vai, mostra-te ao sacerdote, 
e faze a· oferta que ordenou Moisés, para lhes se"'-'lr de testemupho a eles. __.. 
Tendo Jesus entrado em cafarnaum, chegou-se a ele um ceJiturião, fazendo, 
lhe esta súplica, e dizendo:· "Senhor o meu servo jaz em casa com uma para, 
lizia, e sofre multo com ela". - Respondeu-lhe Je$1s: "Eu irei e o ourarei". 
- Retornou o centurlão e disse: "Senhor, eu não i5eu digno etc que entreist 
em minha casa; mas dizei uma só palavra, e meu seirvo ·será salvo. Pois tam• 
bem eu sou homem, ,'Ujeito a outro, que tenho solctaJ!os às mlnhas ordens, e 
cíig0 a um: - Vai acolá, e ele vai; ti' a outro: - V'em cá, e ele vem; e ao 
meu servo: - Faze isto, ·e ele faz". - E Jesus, ouvindo-o assim falar, admi• 
rou-se e disse aos q11e O seguiam: "Em verdade vos afit•mo que não enoontrei 
tamanha fé em Israel Digo-vos, porem, que virão multoe. do Oriente e do Oci
dente, e que se senta;ão ã mesa com Abraão, Isaac e JaQ6, no ceino dos cé,us; 
e os filhos do Reino serão lançados nas trevas exterior~: ai haverá choro e, 

ranger de dentes". Então disse Jesus .ao centurião: "Vil\!, e faça-se segun!IQ 
crêste". E naquela mei;ma hora, ficou são o servo. 

COMENTARIO 

Dois milagres operados por Jesus 
Cristo. Ambos curas; e em ambos Je· 
sus opera por um simples ato de sua 
\'ontade, ao qu,il corresponde uma 
imediata e perfeita. obediência por 
parte dos organismos enfermos. 

Diz a Sagrada Escritura que o va,. 
rão obediente cantará vitória - "vir 
obediens loquetur victor!as". Tal é o 
llOder da obediência nas coúsas 1111-
manas, que não é diferente nas 
cousas sobrenaturais. É a obediên· 
eia que conserva a ordem em um 
exército e o conduz a vitória ;como 
é a obediência que conserva o uo
mem no seu lngar na hierarquia dos 
seres e o leva à sua p~rfeição, à San- Á 

tidade 
Apó; o pecado orlginal - que dei

xou cm nossa natureza um germe de 
revolta - a obediência é tambem me· 
dlc:na A obediência cura, De ma. 
neira ·que a correspondência dos or· 

-ganismos enfermos à palavra do Di· 
villo Mestre ensina-nos como deve 
ser nossa obediência para que ela 
produza· em nossa alma efeito sem e• 
lhante. -

A -saude esplritual en vol;ve· a sub
missão da inteligência às verdades 
refeladas, que hão de regular nossa 
vontade -nos seus amores. desejos e 
impérios de tal maneira que nossa 
senslbilldacle não se desepvolva de
satlnadamente, mas sirva de meto 
para o a))erfeiçoamento das facuJ
dades superloi·es, 

De maneira que o bem estar espi
ritual envolve uma séria de obediên
cias. de submissões: obediência da. 
mzão que se submete às luzes da 
Fé; obediélnci_a da vontad_e que se
gue as normas de ação deduzidas 
elas V(;lrdades re,;eladas; oliedlência 
ela senslbllldade que é controlada pe
los principias de ordem superior. E 
nesta triplice obediência está a san
ttdacle, a saude, a perteisão espiri· 
tµal. 

* ,;, 

Por ai se vê oomo toda a liberdade 
concedida a.o homem, o foi para sul). 
meter-se a essas 'normas vindas de 
fora, que emlJora; ele tato aper[ei· 
çõem a p/ópr:a naturezaJmmana, ele· 
vando-a a um plano superior; não 
obstante tem o homem que as acei• 
tar de fora - da revelação. · 

E se é verdade que pode o indivi- -

duo demonstrar, atraivés das perfei• 
ções divinas, que a. revelação, uma. 
vez concedida oenlgnamente ao ho
mem, tem esse efeito;, jamais poderi 
ele ver nesta terra. que as normas 
concretas realmente produ21em esse 
!el!z resultado J!I verdade que na 
opinião de muitos a doutrina revela· 
da no que concerne à moral, · nada 
mais tez do que ratificar e elevar os 
preceitos da lei natural. Em qualquer 
hipótese, sem uma humilde submis. 
sã.o, sem uma obecilêncla à graça não 

, pode o homem conseguir a perfeição 
a que foi destinado pela. 111isericór, 
dia de Deus. 

E é precisamente nesta submissão, 
nesta renúncia de si mesmo, que ll 
individuo imita a grande obedlêncla 
com que Jesus Cristo nos remiu -
per unius oboedit!onem iusti constitu, 
ti sunt multi - aplica a si os mereci• 
mentos dp Divino Redentor, Informa. 
se com o Espirita do Catolicismo. 

Qualquer outra compreensão do 
Elvange.lho ou de Jesus Cristo, pode· 
rá favorecer a · uberdade immana e 
parecer mais profunda, mais mística, 
não será il- autêntica compreensão 
que nos apr,esenta a Santa Igreja· e 
a Tradição. 

Poderia alguem, nesta altqra, per
guntar: a qnem devemos obedecer? 
ou melhor, como chegamos ao co
nhecimento dessM normas e prin· 
clpips aos quais nos devemos sujei• 
tar? 

A Jesus Cristo é que se deve. obe
diência, e submissão aos seus precei· 
tos e ensinamentos, desde qije Ele é 
para nós "caminho, verdade e vida". 
Ou em outras palavras: "À Igreja•• 
6 que nós devemos sugeitar, à !g;-e,, 
ja Catõlica ApOStó!!ca ttomana, pur
gue foi a El.i que Jes1.1s confiou o tij
souro de Sua Sabe~or!a, para o bem 
e salvação dos hómens. · Ou aind:J.: 

FALECIMENTO DA R. IRMÃ CESARIA, 
DA COJH»REGAOÃO DAS IRMÃS DE s: JOSE' 

"Ao Papa" que é o Vigário de Jesus 
Cristo sem obedecer ao J:>apa, como é 
que nos cumpre- obedecer .imorosa.
r1ente segtlindo todos os seui, con
selhos e_ diretrizes. Porque obedecer 
ao Papa, · obedecer ã tgreja e obeéie
ee:- a Jesus Crisio é a mesma Qom;a 
O Papa é o porta•voii de Jesus Cris: 
to e a Igreja está onde se encontra
º Papa. E esta união é tão el:ltreita 
ql'le é já. lmvossivel seguir a- Jesus 
Cristo sem oedecer ao .rapa, como ó 
impossivel pertencer à Igreja sem 
submissão ao Santo Padre, o Ponti• 
rtce Romano. 

E1s- pois que nosso espirita cat6li· 
co será tanto mais prorund1> quanto 
mais nos •colocarmos dentro das vis• 
tas, e nos ajustarmos aos desejos e 
pensa~entos dd l:lanto Padre, Nl5to 
consiste o "sensus Eccleslae". E é 
assim que se adquire o IDsvtr!to <l<'I 
Jest.1$ Cristo que fecunda' :;lua Igre
ja, e nossas almas, 

Notícia oriunda de Londres por in
termédio da Agência N. C. comuni• 
c,.-nos que, o Exmo, e Revmo. Mons. 
l\lauricio Caq1ana, -heróico t,.rceqls
po da Ilha de i\lalta, que se cons
tituil1 em inspiração de seu povo e 
baluarte de extraordiuár:a fortaleza 
durante os incessantes- -bombardeios 
da ilha mediierranea, falece\\ na aP.- • 
eunda quinzena de dezembr8. 

Durante o feroz sitio a que foi sub
metida a ilha, \Mons. Caruana levan
tou continuamente O moral do po
\'O com seu edi_fican te exemplo e Sol· -

licitude A Consagração de seu Bis
po Auxiliar, Exrno. e Rçvmo. Moll$. 
Emmanuel Galea, se efetuou delldi
xo do ruido ensurdecedor das_ lutas 
aéreas em julho de 1942; então 
ll-lons. Caruana, que atu·ou como Con
sagrante, se deixou àcom])anbar co
mo co-consagrantes, do Deão da Ca• 

te<lra, de La Valetta (prévia pennis• 
sã.o especial) e do f3lspo de Gozo. O_ 
ritual das cerimônias transcorreu de
baixo do barulbo dos avlües comha
teutes. Os ataques sollre Malta eram 
um d'.ário acontecimento; l';lons. C_a· 
ruana presenciou o ·dano e a destrni• 
ção de monumentos religipsos e ar· 
tisLcos de g1·ancle valor. 

Faleceu Mons. Caruana aos 76 a11ç,s 
de idade; havia. nascido a 16 de no
vembro de 1867. Pronunciou seus vo
tos na Ordem de São ilento em 1886 
e foi ordertado Sacerdote em 1891. A 
Gt·ã-Bretanha o nomeou Cavaleiro Co
mandante da Ordem do lmpério, em 
1918. Foi eleito Bispo de Malta em 
1916, e Arcebispo em rn28. 

Um irmão do ilustre Prelado, o 
Exmo. e Revmo. Mons. Jorge Ca
ruana, é Nllncio Apostóilco em 
Cuba. -

Em andamento a causa de uma 
fundadora religiosa · 

Noticias ca.toitcas divulga que a Sa• 
grada Congregação de Ritos discutiu os 
milagres proposw na causa da beat.l• 
!lca.ção _de Terei;a Eustochlo Verzerj, 
fundadora do Instituto das ~!lllaG cto 
Sagrado Coraç•<\ de Jesus. 

O .. Lcl,IUNAfüU" ~fü. 
NJl- lCA HOA LEI 1 UKA 

E rOHMA<,:AO 

ESTA SENDO DEMOLIDO o·· PALACIO SÃO . LUIZ 
(Conclusão da 1-ª pagina) 

gentilezas, consultas, instruções de to
da oi-dem, dirigidas ~ pedidas ao no
vo Arcebispo. Correspondencia vo
lumosisslma. Visitantes preenchendo 
todas as horas vagas. E gente de to~ 
da a classe, de todos os quadrantes, 
com os mais variados pedidos. Só as 
recepções _ em que D. José atendieu _ as 
comissões que o iam felicitar por sua 
posse, .duraram_ três meses. 

O Palacio vive um dia de significa-
' do muito particular, quando abrigou 

todo o Episcopado Paulista para a 
primeira reunião realizada sol) a pre
sidencia de D. José. O LEGIONA
mo publicou uma fotografia dessa 
1·eunião, de que saiu a p1·imeira Pas
toral Coletiva que tão fundamente im
pressionou todo o pais. 

Durante o longo período de prepa-
1·agão do Congresso Eucarístico, que 
tomou quasi todo o governo de D. Jo• 
sé, a vida do Palacio apresentou mo• 
vimento ihtenso. Eram os elementos 
exponenciais da vida economica, cul
tural, intelectual, artística de São 
Pàulo, convocados por D. José para 

cooperarem no Congresso, Eram of 
membros da Comissão Executiva, eram 
os propagandistas do Congresso erarr

, os homens de imprensa. Para todos 
D. José tinha um pedido. um conse
lho. um incitamento. De todos sa
bia obter Úma cooperação para o es
plendor do · Congresso. 

Toda _ essa atividade interrompida 
,ipenlls pelas rapidn~ viR!(ens para o 

ir.terioz, e sobretudo para os Congreli~ 

sos Diocesanos, começava cedo mas 
j;;mais surpre~ndia no leito ·D. José 
que, muito madrµgador, iâ celebrara 
e fizera todas as suas orações. O re
pouso, realmente indispen$avel no 
quadro desta vida estafant~ t,ie. se 
prolongava até a hora de deitar; e 
novo Arcebispo o fazia fora de Sâc 
Paulo. Era às terças-fcmis, em Sv.n• 
to Amato. 

A NOVA VILA BETANIA 

D. José apreciava e vida do campo, 
Refazia-se nela, multo 'rapidamente. 
Assim, adquiriu nas , proximidades de 
São Paulo, em Santo Amaro, uma vi• 
Ia de repouso, que possue excelente 
panorama, a qual ele la todas as 
terças-feiras. Ou antes, ia em geral 
às segundas•teíras à noite, ali fican
do durante. toda a terça-feira. D. Jo
sé deu a essa vila, como r~cordação 
de D. Duarte, o n,ome da antiga "Vi
la Betanla". de São Vicente. Potou-a 

' de moradia e quis para el\ uma boa 
Capela. simples, mas distinta, cuia 
construção e ornamentação acompa
nhou em todos, os _detalhes com ex
t.raordina'rio Interesse. Seguiu com 
muita atenção tudo quanto dizia res
oeito ao plantio e cultivo da chacara 
eom o que muito ~e entretinha. Ma$ 
e,em assim se pode dizei que r4'pousa
va. Nãp era raro que para lá 
le_;.asse s,eus cooperadores mais inti· 
mos. com: os quais, na solidão do cam
po, em longas palestras, _combinava 
ird•i,.tivas. traç1wa planrna. •e intdra
va dof problemii.:, .i1.& wmplexos oos• 

tos sob sua alçada. Comunicatiyo em. 
tudo e por tudo, a chacara estava 
aberta a todos, _ 

O NOVO PALACIO 

D. José se ocupou intensamente, e 
durante muito tempo, com a gtiestão 
da expropriação e demolição do Pa~ 
racio São Luiz. A escolha de nova 
residen<'ia lhe consumiu um tempo 
não pequimo. Por fim. fücou suas 
prefere~ias para um vasto e confor
tavel imovel pertencente ao dr. Gale
no de Revoredo, medindo dez mil me-

. tros, no bairro do Parv.iso. , Foi uma 
otima escolha. D. José estudou com 
todos os - pom1enores a adaptação do 
antigo predio ali existente, bem co
mo a construção das obras comple
mentares. As obras tiveram init-lo, em 
maio de .1942. A massa geral do edi• 
ficio, composto da parte antil,!a, im• 
ponente e contando dois torreôes, e 
da parte .,ova,_, confortavel e vasta é 
-cnnsideravel. Sobre a nova residen
cia dos Arcebispos de São Paulo. o 
LEGIONA.:.UO dal'á em tempo opor-.. 
timo uma reportagem. 

Como sempre, a igreja é_ ciosa ·ae 
~uas tradições. · Tudo quanto, poude 
;er aproveitado do Palácio_ antigo foi 
transportado para o novo, inclusive a 
hela -~rade metálica. de '!usto hoje em 
dia consideravel, Na ~ala do trono do 
novo- l>alacio, f;<(urará o rrcno ocupa:.. 
c!n durante o· Congresso Eucarí~tico 
pela figurB nobre e hieratica do Legadó 
Pontifir.io Ohm Bento Aloisi .Masella 
.N uncic Apc~tóJic1,. 

1 
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'TELEGRAMAs· .. oo Rio 
N O T A S E C O N O M I e·, 'S 

,DECRETO-LEI SOBRE REGISTRO 
JJE FORNECEDORES DO GOVERNO 

RIO, (Asapress) - O Presidente 
da Republica assinou um uecreto-lei 
disPondo sObie o ·registro dos foa·ne~ 
<:edores e que é o seguinte: · 

"Art. l.o - ·Fica instituído no De
partan,ento 1rederal de Compra,s do 
lVHnlstorio da }-1azenda en1 ·c.aratcr 
:facultativ.o, · o registro' dos fornece· 
dores do governo. 

Art. 2.o - O Certificado d,, regis
tro constituirá. prova perant,e Quais• 
quer repartições publicas; ltutarqu:
cas ou entre para-estatais. · das con
dições. gerais de capacidacbe prescr i• 
tas por 'ie'i para habilitaçã.:, em con
Correncias ou coletas de· }f'reços. 

Par. l.o - O certificadQ menciona• 
t'â, expressamente, os cl.ottun1entos a
pr<>sentados pelos fornecedores de 
!'Uj-a. exibição ficará. dispensado. 
~ Parag. 2.o - /1. apre;sentação do 
cer-tificado não dispen,sará. seu por
tador da comprovação das condições 
esp.ecíals de: capacidade não exigidas 
para expedição daquel.e. 

Ar.t. 3.o ~· A expe.dlcão do certifl
tado será. feita merliante a aposl~ão 
de uma estampilha 'federal de 10 cru
zeit·os e selo de 'vinte centavos "E'
ducação e Saude'I. 

Art. 4.o - O· certificado de regis• 
tro · tera ,•a!idade ple1;1a atê 31 de 
Dezembro· do ano em que foi emitido. 

Art. 6.o - O Conselho de Ad.mln.ls· 
tração do Material, - expedira. as inS• 
truções necessaria$ para a efetiva• 
i;ão do · disposto neste decreto-lei. 

Art. ·6.o ~ Esta lei entrarâ em vi• 
gor na data d9 sua· publicação. Re
'\'ogadas as disposições em contra
tio '", 

CONTROLE DOS NEGOCIOS l:'iTER
. NOS DO CAFlll' 

RIO, (Asapress) - Conforme re
~olução adotada na reunião da Coor
denação da. Mobilização Economtca, 
,o· De.pa_rtamento Nacional· do Café as
isumirá o <>ontrole dos negocios do 
câfê co~ destinO ao -niercado interno, 
fixando os preços e providenciando 
pára que. os· torradores sejam supri· 
dos, do café cru rieCessar·lo, afim de 
_evitar as n1an_obras altista~, que vi
riam prejudicar o mercado. O gover
no· estabelec~rá. · diversos tipos de c;t
té para· consumo Interno e o D. N. C. 
reajustará. os precos, de· ma netra- a 
evitar o prejulzo dos torradores e- fls. 
caH~ará a. execução do presente 
p.ju,ste. 

A .SAFRA DO ALGODÃO 

RIO, (Asapress) - · Segundo apu• 
:ração definitiva feita pela lliyisão do 
Fomento da produção Vegetal do 
MinlsterlÓ da ,Agricultura, ·a safra rie 

, algodão descaroçado · na zona norte 
do pals. no ano agrtcola de IU42-4a 
e.tingiu a 78.679.787 quilos. A. s.afra 
é,.ntcrlor havia. atingido a 101.591.700 

,quflos, havendo, í,"órta;..to um;· dite•· 
rença para menos dE}. ·2Z.91.l .. -9Í3 qul· 
los. Para essa que,tira concorreram a 

irregularidade da,s.- chuvas e os altos 
p,-eços dos P':ódutos extrat,lvos. Vos 
Estados proüutores·· o · qu·e. mais. pro· 
duzlu foi o 'Ceará, ·que'concori-eu com 
19.047.500. quilos, ·estando. em ultimo 
lugar a. ·'Baia, que .. ·ai:ienas produziu 
231.053 quilos'• desse ·produto. 

os EX.EMPRI,!GADos·'oos BANCOS· 
. DO "EIXO"' 

ItIO, (Asapress) - O Ministro <'lo 
Trabalho, assinou 1iortarla <léstlna
tla a regular a exc-,ução do decreto• 
\ei 5.536," de 14 de ·junho do ·ariô pas
sado garantindo aos ,-x-émpregados 
dos .. hauéos di:> ºefx:o", - diJ·cJtos de,· re
emprego,· e· estabilidade· adquirida. A 
Comissão de reemprego dos· Baitca• 
rios já. te1n. quase concluidos os tra .. 
balhos. admfnistratiyos, oncont1·ando
se empenhada em estabelecer a pro
porc!onalidatle legal que irá. deternil
nar o numero ele bancariOS ·a ser· atri ... 
buldo a cada estab&lecfaiento de ere· 
dito, noa termos do artigo· 9.o do de• 
ereto lei -mencionado. O Instituto de· 
Aposentadoria · dos Banca.rios · está. 
promovendo a anosent.ad.orla. clo·s can
didatos a reempre'go, em condições· de 

... tnvalid"ez, tH)1'°' velhke; nos term·os do 
texto legal em ca.usa. ·· 

CIRCULAÇÃO. UE CÉDULAS ,f' 
DE· CRUZElllOS 

RIO, ( Asat>1•ess) ;..- Ainda eate ano 
circularão todas as éedula·s .. cem cru• 
zeiros. Nada · menos de 118: milhões 
de cedulas•cruzeiro estão · sendo es. 
peradas dos Estados Unidos. · Essa 
quantidac',a é apenas· uma terça !>ar• 
te do total necessarlo á. substltulçll.o 
de todo· o pape!,meda átualmente em 
circufaçJio, em nc,'sso pais. O reêta·n
te <las, cedÚJas vira. nos .dois . pro:xi
mos anos contl-nuando a circqlação 
das antig~s cedulas - é!e mil reis ..,... 
dos diversos valores até .que·' termí,ne 
o prazo, o qual será. marcado opor-
tunamente. · · 

EXIGENClA DE PRO.VA DE (tt:'JTA• 
Ç,\0 DO pAGAMENTO DE ,·IMPO§/1'O 

SOBRE RENDAcS PAR,-\. VIAJAR 
PAltA O EX'rEJUO.R .. 

RIO, (Asapress) - Nlngllem mais 
deixar:l. o Brasil, sein a ·or,óv,, de 
<1ultaçãp com o. imposto de .,.l'enda•. 
Adota .. s~ assim, 'Para o fisco, a _mes-
ma exigenc!a Jâ. !Ongaxnei1te em pr.a• 
tlca em relaç/io ao · Serviço MIiitar. A 
exigencla fiscal é mais rigorosa por
que não atinge· somente .os b_rasllet
'tos, mas tam.bem , os · est,raugeiros· de 
qualquer naclonaildàde. :Segundo no
vos in forn1es que obtJVernos na- Df .. 
visão do imposto de' ren<Jas, · as mu• 
llier<>s sol feiras ou· cll.sadas qã·o · ·es• 
tão~ tsen_tas. Os· que- perCeber-en1 ,·en
cimentos inferiores e qt1e, não pagam 
aquel~ lm(?Osto, .deverão ·provar 'essa 
situação. 

N O T I C I A S M I l I T A R -E· S , 
~ lJSO. DE UNIFOltnlES POR O1''1-

... CJAIS DA. RESEnv;_ 

. Rio, (Asa t>ress) 8oluciopan<lo 
~luvi<las surgidas quanto a interpre• 
taGão do texto ·aos es~atutos dos mi· 
!!tares, o · Ministro Gaspar .lJutra:, ,1e
claroú que <>s oficiais da. rcse,·va nâo 
jconYoca'dvs,· r,odent and;Lr fardaf/Ús: 
~om untforiue do cxercfto. porem 
~om o distintivo priv11t1vo da reser
:va: ·desdo ·que. estejam a passeio e fo· 
,-a ·do .e:xerclclo de. qualquer atlvl
j:!ad·e civJJ. Os mesmos ofici:a!s qu·au• 
klo tardàdos ficam equir,,;_rad;,s aos 
~a âtlva ou conv~ca9-o.s

1 
· cumpri~dô 

Jl,s ei;igenclas regu!amen'tare·s do ser
Yiço · militar. 

Nisifa · do Sr. Presidente 
da -• • Republica ao Exmo. 

e Revmo. Arcebispo 
.,.. 

'1UO, (Asapress) - O Pre.sidente 
ida Republi<'a, acompanhado ·por seu 
fl,judanto <ltj ord0ns, visitou o l~xmo. 
~ _H.evmo. Sr. Arct!l.Ji::;po i.\lclropolitano, 
D.· Jai1ne C:lmara: U sr. ti_et-ttlio ·var
Sas foL cmnvrirncntud_o ó. c11tra<fa <to 
PalaciG. pelo Vtgjtriu · Ger.II lteve .. 
J;endisstmó llon'stnhor- l{osaJve Costa 
Rego. ·o 8r. Presidente ila ltcpÚblka 
t,alêstruu ua ~ala do trono den1ora• 
.cJaineht.e co1n o J~xwo.· .. e He.vmo. :::r. 
:ArçebÍspo, l>om J.utmtl Camara.· As -1 
je 30 _horak-y· presÍrlente ~a. H.epu.ll!JCH 
retirou~so do_ .Pa1a·c10 :Sã.o .Joaquim, 
~endo acon1panhaclo até. o a.utomo
:,/el por .S. Exciü. ~ todos' us sace1 uo
tes presentes, 

A gripe no Rio 
'.RIO, (Asapress) - Fà)ando li. im· 

t>rensa o coronel Jesuíno de AltJn· 
querqu'e. ,.diretor da 8aude a· !lssts
tencia · da Municipalidade, ct~eiarou 
(tUC a cidade'' cstâ Àss.ola<P."t oor· um 
.surto·· tle g1·tpe t.hrntgnR,, com certo 
~arat.er eplflemico. 

Ad-lantou mais, que as a utori<lades 
!Sanita-rias" estão toma"ndo todas as 
anetlifü,s de prevençrio. 

~ nova legislação. do ensi= 
no. superior 

RIO, <Asapre'ss) - . O Ministro· '1a. 
!1duéação continua 11ltlmando os tra
balliOs ·referente's á noy:a. legfslaçáo 
elo ensino superlf')r. os vawlhos de
~en volvem-se, rapidamen.te,. devendo 
[Encerrar-se :na proxlma sem'!-na. 

~ · publicação dos Bo!etins 
do tempo 

' .RIO, ( Asapress) - -~erá. resta be· 
lecida,_ a pub!lcação dos 'boreuns. ,m 
tenipo, estando se processando os ~ri
tendimêntos necessariOs entre.· os· ttS._ 
tados il1aiores· e o Serviço de Mete• 
reologla. 

Embaixador do Canadá 
RIO, (Asapress) - O E:mbalxador 

[tanadense Jea.n Desy fez entrt,ga de 
cre(lenófais · ao .Presidente <la l{epu• 
'1,!ica. O sr. Jeau De·sy é 'o p ,•tneJro 
Embaixador <lo ca·nad:l. · no Brasil. O 
ilustre diplomata foi recebido· na ena 
trada 'do palaclo . pelo comandante 

'Abelardo Maca, oficial dp dia, sendo 
saudado no Salão Amarelo- pelo MI• 
nistro .Macedo Soares. O Pre;a!d(,.nte 
iVcrga:s em companhia do M i~q. • LI·o 
Osva.fdo Aranha .... •:p11:;1 :H 1 

itnPcJiàtOs; ·.recebeu. ú . erhbalxaõor no. 
salii.<> · de honra,· mantendo longa oa· 
leslra .com. ? representante cana
ldense. 

O hatalhão ele guar·aa prestou as 
~ontluenclas de estilo em uniforme 
ee narad,~ . 

SERA INSTAl,,\DO EM .;S. PA.ULO 
o as.o B. e. 

R.I.O, (.\sapreas) - Foi mandado 
lnstal{'r, com sede na ca.pltal de fül.o 
Pil,ulo; no qua'i-te.l c\9. Ut.f.o. ~ L, 
e,om aproveitamento .dos meios (pes• 
soai· e material) Já. existentes e ·:per• 
tencentês a e~fsa unldad·e-, o 38.o B. 
e. recentemente. crla.~o . . : 

polt. 1",~cEssp>AOE, DO SER,VJÇO 

R!ü. <·Asàpress) - O general UI· 
retor iJe . i;;a ude do B:xereito, PPr 11.e• 
cés~ifadtt d<1 servicio'• cassou· (i tra'nst
to de todos <>s oficiais. classificados 
e transferidos -para o l.o Batalhão ~-e 

Caµdidato à Academia_ 
ftcO, (Asapress) - O srl ·Bastos 

'L"igre~- conhecido poeta. e hun1.~rista, 
jorn1tlista, militando há. .multo tei:n· 
po nos jornais cariocas,. inscreveu~~e 
na Acad.emla Hras_lleira õe letras pa.. 
ra ~ va.ga é~istcnte. 

Socorros ~ popul"ção .· 
argen'ti~a 

·. ' ··. ,. 
RIO·, < Asapress) - Avolumam-se 

os socorros que serão 'enylado.s pelo 
Brasil á. Arger,th,a em vlstà d<i ·c1010. 
roso ti·anse· porqi1ê · 8stâ. pàssan.do -a 
nação ·1rmã ,.com o terr.emoto havlrll) 
em· S •• Juan,' -onde hou>,r~ m!Jl)ar;es (le 
vitimas.' À Cr:uz. Verm.elha Br:i~il.eJ
ra já.. enviou duas remessas. es.iando 
sentlo preparados novós · vo·Juinés, a ... 
fim-de ser mantido º· tivxo das r/}• 
mes.sas .. Essa, lnstltul,;iào'· vem. rece• 
bendo, oferecimentos, de· out,ras.: tns• 
tltuições e de . pa.rt1.c11)ares, torna·n· 
do inais vu/tuosa a contribuição bra
sileira aos esforGos da Ara-entlni>. -em 
minorar as tremendas conseq11endas 
do teri·emoto. O Comi'té · tiorte-a:meri• 
c~o ôe s.ocorro v~ l en trega.r v 1.1{.tuo.
so . rnater.1al, especialmente roupas 

· para. ·crianç;:as, -as·' qual;; &e.fã.o .~envia·..
das [i~rH· a A_rgentlna dentro .·.de. al
guns dias. ..: 

ruo, t As·abress) - .Os socorrps 
oficfais do ·.Brasil á. Argentina, de· 
vldÓ ao ter)'en\oto de, Sàn -Juan,.; esta
vam d~pendendo da,' aceitação . "do· 
pr~sidente- .da. ,Arg:entJna; Que agora 
ot'iclou ;11.0 governo. l>rasll.elro acel• 
tanõO o oftff\e"CJmento. ÀsSim .. ~ror::im 
lnlciadas · as provÍ<leilctas .··do nogto 
go,·el")lo paira- q·ue.-,eja envtadó- o nia. 
xirno au'xilio. A ·Forca· Aerea Bi'asl• 
leira· dará. a. cola)Jóração · etlélente, 

'pa,:a que os. medi~amentos sej;uu 
transportados no devWo- tempo. 

2~ ° Congresso- Pànamerica., 
nó dê _Minas. e· Oeol6gia 
Rro, - (Asapress) ....J· o· Presidente 

d,, lte1>ul;llca, · aut,t·izou ·o , Ministro 
da Vtacão e. reallza.ção eu>. 2.o· Con:~ 
gresso l:'a n-Amer!cano. de Mi!)as e 
Geologia, nesta capital. 

O .caso da.· Bolivia' 
RIO, (Asàpress) ·-' --o embai-xadol' 

Pinientél Bra_ndàu, falané!o â impren·· 
sa declar:-uu · que · riO caso ··da · Bohvià: 
o 'comitê, de, ti;:merg·ençla .. · v·!sl).,'. como 
é de seu de\1e1·. defender o con'ttnen• 
te contra " _Implantação· d,i ·regim'e~ 
possi,·élmerrt<! cumplices · do eixo o·u 
simpaticos ao . <,tx-o. Ácentúoú o . df• 
plomata qúe não ... 'trata ·.de neÍitiu •. 
ma atitude contra a l:Íu!lvla ou·· côns 
tra o · sE>u' povo,.· mae de · uiha C::inedt~a 
pr,iventi•a, sabia e ·prudente pa)-'a a' 
deresa do <lontlnente . 

O_, entrevistado alqn.gçu-se. em,. C(!n·: 
slderaç/1.-as µará · comprovar as. ·su$.1 
palavras, faz«ndo uin. elogi'o. â ·'·atua~ 
ção de Guáni · .,· a 'atitude· ô9' Méxfoo_ 
e depois trts,m. textualmeiité, · as· at:
vida<les subversivas · que cillÍnlnii.m 
com o derrocamei;,to _de um,.góverno, 

Desaparecidos .. -. 
RIO, (Asapress) - O feijão e os 

OYOs desapareceram do mercado, 
quàsi que de uma vez, e o pouco de 
ovos exlstente está. sendo vendido á. 
razão de 7 cruzeiros a duzia, estan
do o feijão, por outro lado, sendo 
negociado em cambio negro, numa. 
base de 2 crnzeiros o quilo. 

Chegou ao Rio o Gover== 
nador de Fernando 

de Noronha 
RIO, (Asapress) - procedente <lo 

Fernando de Noronha chegou a esta · 
capital o coronel Tristão Alencar de 
Ararlpe. O governador daquele Ter
ritorlo foi recebido no aeroporto <lo 
Santos ·Dumont por altas autoridadee, 
jornalistas e amigos, 

FRACOS e 
AN~MICOS 

lOMEM 

· Vinho Creosotadn 
"SILVEIRA" 

Gran~e Tónico 

Comemorações do 2. 0 ani .. 
versario do romp)mento 

com o "eixo" 
RIO, (A~apress) - Serll condigna

,:nente comemorado no proxin10 dia. 
:.rn. ne"sta capltal, o s0g~<lo antvt•r
sarlo .do 1 rom11:itnúnto das relações <li-

. plomaticas do Brasil con1 os países 
do eixo. Foi organizada uma comis
são . pa~roclnadora dos festejos. <11' 
qual fazem parte os Ministros ilo Ex
terior. Guerra, !\farinha e Aeronrtl.lU
ca;·· O ··cÜrótor geral do DcpnrtnmC'nto 
de :imprensa e Propaganda. () co
n1andante Amarar Peixoto, o tE-nen
te-Coronel Nelson de M~lo e o presi
dente da Legião Brasileira de Assis
tencla .. 

Restrições ao · consumo 
de petroleo 

RIO, (Asapress) - Com o objeti• 
vo de restringir ao minirno o cOnsu
mo de petroleo e seus derivados,- en1 
todo o pais, o Conselho Nacional <lo 
PetroJeo. adotC\u uma' serie de me
didas de . emergencia, Conforme tem 
sido not.icla.do, as t>rov!dencias não 
atingem 'iinlcamente a circulação dos 
carros de· passageiros rnas exten .. 

. dmn-se aos ele carga, notadame-nte 
quâlldo· os 'seus serviços não exercem 
Influencia no abastecimento rias po
pulações. 
· ,,}.,oram proibida.R as viagens lon

gas, ·· em percursós .servidos por 
estradas ele f~rro, medida que não at
canÇa · os onibus encarregados <lo 
transporte interestadual da passa
geiros. 

Os carros de c,erga utilizados pa
ra a c·ondução de- generos a1tmentl
cios, Jegu1hes e fr1Jtas terão livre 
clrculaçã,>, e as- súas quotas de com
bustivel .não -,sofrerão redução. 

O presidente <lo e. N. P. solicitou 
ao chefe '.'<!~ nação autorização para 
stistar ·o:, licenciamentos de novos 

. veiculos de passagedros ou de <>arga. 
n·este 1nodo; ·enqua·nto dutarern .c-s 
111o"tivos qu·e deferminaram as r:nedi
_da'.s .. (je onler·gencta·,adotadas, o Cori~ 

. se1h.o não autoriZ.i:rá novos lfCeí1cii• 
n1entOs: 

Novo· ·.-amai· da -Central, 
1-tIQ, (Asai1ress) - Conforme tfve

rnos ocasião de noticiar ji't, fo
ram . Cortpltiidas ns ob·ras do ramal 
ferr_o'viario da Central, que partindt. 
da es~ação d~ Bento Rlbel1:o. vai àt& 
o caÍ'npp .. dos· Afonsos .. Já corre:1·a JY1 
os prl-1nêtros trens nesse trecho, que 
é. e)etrificado, . deven<lo hrevement~ 
ser procedld~ á·. sua inaugur.n~ão. ofi-
cial. · 

Dr.. Sergio Cariem 
Cirurgião dentista 

TR.AT AMENTO RAP IDU 
E SEM DOR - Rua Apa, 
51, A11,,'!nde das 8 às 18 e 

das 19 às 22 horas. 

Apresentou· credenciais o 
Ministro -da . Nicaragua 
RIO, (Asapress) - Entregou suas 

credenciais o l\IMinlstro da Nicara
gua , em nosso P~is, o <::oronel L. Ha• 
fael E. p~rh· .Lnna. O ato .teve lu· 
gar ·nc,_ Palacio· do Cal.etc, tendo for
mado .. pàra prestar as honras ue es
tilo uma companhia do Batalhão de 
Gu;rd·~s. 

Concedidos 5 7 4 h1abeas" 
corpus em · 1943' 

RIO, (Asapr·ess) - o Serviço de 
babeas-corpqs- do Supremo Tribunal 
V,,e"deral apresentou rélator.io ao Pre• 
sldente do Tribuna_l. :Segundo esse 
documento no a1ío passado deram 
entrada 913 t>rocE"ssos sendo conce .. 
àMos · 574 halieas-corpus. 

Plano· inclinado da Gloria 
RIOI, ( Asapress) - ·Foi inaugu- · 

rado o plano· inclfnado do Outeiro da 
Gloria, ~endç' a ~erlmonia p'residida 
pelo p~efelto Henri que Dosdswort h. 
E:sse- plano .. te.m dois eleVado.-.es com 
eapacldàde . para 13 pessoas cada um. 
A distancia até o alto, que ê de 57· 
metros, li ·percorrida em 64 segundos. 
o custo da· obra foi de 593 mil cru
z6iros. Vai ser .. aberta- concurrenc1a 
para a sua ,explóracão; 
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OS JAPONESES COMBATEM 
~·· A IGREJA 
Roberto BeEaire, o famoso espe

cialista em questões do Extremo
Oriente, escrevendo para a "Col
liers ·•, nos apresenta uma das pr:n
cipais razões· pelas quais os niponicos 
lutam contra o CatoUcismo. 

"Os j~poneses combatem o Cris, 
tianismo ", afirri1a Bellaire, "porque 
sabem que esta é uma relig!ão de fé 
e esperança ,Alem disso, o credo cris
tão ensina que haverá mi1 dia para. 
a t(m1adr de contas de todas ·as mal
clades perpetradas. Assim,. para mi
lhões de nativos indefesos, os quais 
o Ja::ão espera poder sujeitar à mais 
negra escravidão, o Crist'anismo veio 
traze~ a fé e a espeí-ança na sua Ji. 
L>ertação. Com efeito, ha algum tem• 
po Jan Tsclrnchiva, propagandista 
do' Gaimucho, na China, declarciu-mo 
que os chineses jamais poderiam ser 
permanentemente subjugados en
quanto os cristãos pudessem pregar 
a sua doutrjna de fé e esperançá en• 
tre os filhos do pais de Ccinfucio". 

"A esse respeito, Jan Tschuc.h!va 
disse-me ainda textualmente: "Já 
tentamos a propaganda amigavel e 
a propaganda brutal. Quanto a. mim 
fui para aqui enviado paio Gaimucho 
porque muitos chineses já ouviram 
que haverá para nós um dia de ju:zo . 
D2ssa forma, as instruções. que rece
bi ordenam-me concentrar todos 
os meus esforços contra o Crlstianis• 
mo··. 

Os nazistas celebram uma das 
orincipais fostas ae seu 

neo~paganismo. 
A radl.-i da Holanda controlada pe

!03 nazistas acaba de fazer um relato• 
rio elogioso das celebrações recente
mente feitàs pelos nazistas, dentro 
de puro espir:to pagão. No dom!::lgo 
que precedeu o solsticio, o come;lta• 
rista da radio anunciou que as for· 
ças "s.s." germanicas; ei1tão na Ho
landa, se haviam reunido· no ediflcio 
d~ Camara Municipal de Ilotterclam, 
af m de celebrar o que é .para a Jjl· 

_ ventude germanica um dos maiores 
acontecimentos do ano. À cerimonia 
compareceram ainda as esposas e pa
rentes dos soldados germanicos que 
se encontram em teatros longinquos 
da guerra. 

Os longos castiçais que se viam· no 
salão da Camara da Municipalidade 
tinham significado simbolico, com um 
pinheiro sobre o qual se via o_ simbo, 
lo da divisão Viking "S.S.". O busto 
do l!'uehrer ocupáva · um . lugar de 
honra, diante de uma bandeira ne, 
gra com os "S.S." runicos. Foram .en, 
toadas v·arias· "odes" ao fogo, sendo 
lido um ~·oto de dedicaçào ao· Fu.ehrer 
da autor·a de Himmler. O chefe I:'eld· 
meyer terminou com o· "S:eg Hei! 
Hitler" e, em seguida, o "Hii:o de · 
Lealdade" e11cerrou es~a grau.de fes
t~ pagã, 

A cerimonia de Rotterdam, disse 
ainda o locutor, foi tipica das ceie· 
brações levadas a ·efeito pelos ale
mães em todo o pafs. Sua beleza e o 
seu m:sti'\ismo .mais uma vez iru, 
pressionaram os auditorios germani• 
cos que~ no cultivo do vé'.ho credo pa
gão'. dos germanos, encontraram :u~1a 
verdadeira religião. 

os Missio~arlos voltam --. às 
regiões libertadas) do jugo : 

japonês 
Cem o avanço das forças aliadas; 

os missionarias come~am a voltar 
aos territorios reconqu 'stados · no Pa
cifico. O Exmo. D. Jean Marie Aubin 
\'oltr u a 'seu vicariato ao sul das 
IJJ1as Salomão achando todas as igre
jas, escolr:s e outras. c:1nstruções, fru
tos de um trabalho tão paciente, em 
ruinas após a invasão' japónesa. On
de antes estavam cincoenta e oito 
m·ssionar,os homens e mulheres, ha
via agora ddze - dez Padres ~ duas 
Freiras bretãs que nunca se. afasta
ram das zonas de batàlha, recusando 
todos os oferecimentos de evacuação. 
A radio do Vaticano em 4 de dezem
bro tambem informou que o Exmo. 
Sr. 'Vigi\rio Apostólico de Rajahuri 
visitou a secção s:amesa da missão 
dos Laos, da qual os Padres france
ses· da M'ssão de Paris foram expul
sos · após a invasão japonesa. Não 
conseguiu obter licença para recons
truir as igrejas e estabelecimentos 
religiosos destruidos. 

Ultima carta de um sacerdote 
assassinado pelos nazistas 
"É dever dos católicos lutar con

tra o paganismo nazista", escreveu 
ó Padre Peeters .pouco antes de sua 
oxecuçào, na Belgica, por um. pelo
tão nazista de fuzilamento. Recente· 
mente foram .receb!clos e publicados 
em. Londres. pormenores relativos à 
mort9 heroica de·sse 'bravo Sacerdote, 
que enfrentou a morte cantando ó 
"Te Deum ", e agora a imprensa ca
tólica publica a seguinte· carta 'que 
foi escrita pelo Padre aos s_acerdotes 
de sua paroquia, poucas horas antes 
de sua execução:' "Quando. receber, 
eles esta _carta, eu já terei tombado 
diante de um· pelotão uazista de fu
zilamento, por ter . servido o meu 
pais como Sacerdote e como patr:o· 
ta. Posso afirmar que tomaria a fa. 
zer o que fiz, se por acaso pudesse. 
mos voltar ao passado. Coiu Pfeito, o 
patriotismo é u'nia virtude cristã , e .. 
ouvi o apelo ao dever como patriota 
e Sacerdote, através do amor de 
Deus". 

"Enfrento a morte que me agua_r, 
da sem tell)or · ou lamentações. con
fiando na miseric6rd1a · infinita de 
Deus. Viva a Igreja. Católica!. Viva à 
Belgica!" 

Fale·ce após 62 anos de missão 
Recentemente· despacho· de. "Noticias 

Catolicas·" procedente do Vaticano reJa
t(l, o falecimeni.o do Revmó .. Pe. José Ca• 
nece. Franci'lca.no conventuA.J ltaliann 
que trabalhou nas n:i!Ssões · durante 62 
anos, ocorrido nos melados de 1943 era 
Estambul. ·Turaula. 

São Paulo, 23 de J anei:·o ele I94-f 
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Visita do embaixador britanico · 
a esta Gapital 

A imprensa sueca enaltece o 
papel do cler~ catolico checo 

lmpress!onante peregrinação 
hindú visita o Santuario de 

Nossa Sanhora.das Neves Acompanhatlo de d;v~rsos memL>rcs 
de sua ·embaixada, chegou a esta cipi
tal n:> 'dia 21 o embc.ixádor brite.nico 
junto ao no:õso Governo. sir Noel Char
les. o embaixador brita.nico será hcs-

_-pede de hcnra da Federa.;ã:> das ~nõus
tr1as do Estado de Sã::, Paulo, d~vmdo 
regréssar,,à Capital da Republica hoje. 

O embati:ador brltr.nic:i, na sexta
feira, dia. 21. fez uma. visita de c:irte
sir, no ~{ • "i:iit1l·VénÍ~r·{· FJJ:~~al, às 18 
ho:r,as.-.íoí alvo .de,. um'<I- . .l)omena::,em na 
r-~Cf;p.ção :Car ._,c~:nnunicla-:!e: brita.nica, no 
o, "A. São 'Pll.UIO. ~ 12 · hófas e.e cn
tom tomou parta rio aiinoço que o con
suf'.'l'!rltah\c<:> trri .'Sã:> l?aulo, sr. Sma!
bo1ú:z, oferCc·cu it~s propriet:1rios e çJi .. 
retores. de jornais. As -19 30 desse dia, 
vmítcú · a IV F~ira Naciona1 de In':ius
trias do Esta.d::, de São Paulo. As 21 
horas o sr. Noel Charles foi ho·men~gea
do com um jantar 1 ::i sr. presidente 
de. Federação das I!:austrias do E,tad0 
de São Paulo. Hoje, s. c::cia. regres
sará, pelo "Cruzei.·o do Sul" ao 'Rio 
dJ Janeiro . 

Redução da quota. de ªºucar 
Conforme já é do conhecimento pu

blico, a quota de açucar foi reduzida 
em vinte e cinco por cento, passado a 
ser 750 gramas por pessoa e por qúin
zena. Essa medida foi t:>m.ada pela co
missão de Abastecimento Em vista de 
serem reduzidos os estoques de açuca; 
em São Paulo, a.fim de que o paulista• 
no possa ter a sua qu:>ta nos tres meses 
proximoo. 

·Viagem do Comandante da 
Região Militar 

Viajando pelo noturno das 20 ,20 ho• 
rM embarcou dia 19, para a capital da 
Republica, o general Julio Caetano Hor
ta Bárbosa, comancfante da 2.a. Região 
Militar, que seguiu acompanhado do 
major 'Laurentino Bonorino, chefe de 
scccão do seu Estado Maior. o gal. Horta 
Barbosa, que vai tratar de assuntos de 
!ntere~se da ·Região, teve um embarque 
bastante concorrido ... 

ENSINO -COMERCIAL 
Uma comissão de diretores, repreSl'Jl• 

ta.ndo as Ellcolas de Comercio de Esta a 

do de São Paulo, seguiu para o Rio, 
·afim de tratar cnm o Ministro Gustavo 
Capanema ç!a recente reforma llo en
sino comercial. 

A RESISTENCIA DA IGREJA 
l 

Os catolicos na Belgica estão pi;opa
gando as vitorias aliadas e torna\1du 
maior a resistencia às autoridades de 
ocupação,· · Recentement!é' u,;n jornal 
belga nazista queixou-se de que as 
transmissões de fonte britanica esta
vam· sendo lidas. e comentadas nas es
colas catolicas e de que as Igrejas se 
e$tavam transformando em verdadeí~ 
ros centro:-· de insurreiçfio por isso que 
o~ sermões ali pregados traduziam· o 
mais profundo odio às· autoridades de 
ocupação. 

A Igreja instiga. os camponeses bel,
gas , a não· entregarem seus proch:to~ 
às .organizações nazistas ·e 6s'·.belgas 
que procuram Jugir à mobilizaçi\o pa
t·a. o trabalho na Alemanha encon
traram não ~aro refugio em mosteiros 
, instiiuições c-atolica·s. · 

O "Ll:J ,IUNAl<IU" ~Jlj. 
NWICA liOA LEI 1,UR~ 

E-FOHMAG,\Q 

-·-·· - · .. .: .... 

ü jornal sueco "Aftonhladet" acen
tua o papel preponderante desempo, 
11lrndo pelos católicos checos, na lu- A N. C, informa que milhares :de 
ta contra o nazismo. Assim, em todo católieo>i hindús celehraram uma im• 
o di,strito da floêmia e da i\Joráv:a, o ponente pcrigxinação ao celebre 
movimento clandesUno continua a santuario de Nossa Seúhora das 
desenvol'\'er a sua va!eHte luta con- Neves, por ocaHião de sua: festa. 

tra o opressor getmanico, sem, te, Numt>1~sas cenas extraordinaria:s 
mor de qua:squer ··represálias, por., ocorreram no santuario. 

· t · · · N'" ' S-~~-,~~do a tradição São Francis_· mais eil1ve1s qu.e. posa ser,: .,_·_ <1:º . 
· · '.CO, ab ,\riBitar erí1 mna de sua. s .via-olJstante, o mais interessante ·é qúe 

• géns"ui)t'convento de Manila, gostou o clero catól:co e0tá assumindo· um 
extrao-r--rlinariamente da estatua,_ e 

papef de direçfto na resistênc:a a.o • · • 
perg-nntou á madre superiora s1 era invasor. 
possível ohtPr uma copia para seus 

Com efeito. apes.ar da perseguição .convertidos da costa de Pesqueria, 
nazista à Igreja Católka, a qual ,s.-, na. Iiidia. · 
desenvoive som interrupções. desde 
os prirneirns dias <la Invasão dos. ti D,1pois rle sua morte, ·o .sa:nto apa-
ranos german 'cos. o espírito do Clero rcccu qtiantln ela orava e a 1·eco_i'dL1 
jamais se deixou abater. Assii11, pi•r- de ,sua pct.i~ão. 
sua corajosa liderança, esses PadrPs , Imediatamente' enviou-se a ima
não somente Inspiraram o povó em 
sua atual luta. ç:omo tambem ensina g-em aos BaharaLas da .costa ,1,. Pes• 
ram ao mesmo a imporlancia da Igre- queria, e desde a c,hegada a ~'uti-
ja católica, -na elaboração dos planos corin foi venerada ela pelos. cató-
de após-guerra. licos. 

MADRE· CABRINI SERÁ A 
1
PRIMEIRA SANTA 

N O R TE A M E R·I C A NA 
WASHINGTON, janeiro de 1944 

(Serviço Especial da INTER-;AMERJ
CANA) - Noticia vinda da Cidade 
do Vaticano de que a Madre Francis
ca Xavie1 Cabrini será "a primeira 
norte-americana canonizada", fez fo
calizar a atenção geral numa figura 
de mulher cuja v-ida foi generosamen
te dedicada ao serviçÓ ·, dos pobres e 
dos humildes. 

O grande trabalho da Bemaventura
da I,adre Cabrini foi realizado entre 
uma classe de gente que ela conhecia 

· muito bem - imigrantes italianos das 
gran!les c;dades do Estados Unidos. 

Nascida em Lodi. Italia, em 1850, 
Madr.e Cabrini veio i:-. a Nova York, 
meca de milhares de imigrantes de 
toda a Europa, quando tinha 39 anos 
de ic'.ide. Misturou-se com os pob1•es 
nos cortiços e lev.911-lhes a caridaõe, 
o con!'.Jrto e a orientação tão necessa
ria. 

· Mais tarde continuou seus piedosos 
trabalhos em Chicago e· New Orlcans. 
F~niosa como fundadora do Instituto 
das Irmãs ~1issiona rias do Sagrado Co
ração de Jesus, viveu o suficiente para 
ver a sua obra espalhando-se por va-

' rios <·,,ntineptes. . · 
Hospit~.'s. escolas, orfanatos e outras 

i,r:stituições de carid~de por ela orga
nizados perfaz·._'ll o total de 67. 

Morreu t1n 1917 e sua perda foi 
sentida por milhares de americano~ e 
de .. imigrantes de todas as nacioüali

.-·,dades. 

A· imprensa de Washington friza qu~ 
a histó,:ia da Maélré Cabrini é,de par
ticular interesse' ein Washington e· 
no Estado vizinho ,le Maryland; por
que sugere a possibi_lidade de canotd
zação · de uma ~egunda nort.e-amerka
na, Madre Eliza· /\nn. Baylcy Seton. 
fundadora das Irmãs de Caridade de 
São ·.:ros~, ,. · 
· N¾'(!id~ em Nova Y<-.rk em 1774, 

Mádre Seton era filha de um profes-
, sor de ânafomia do King's 't::ollege e foi 

educada pelo pai. Casoit-se com um 
jovem comercia11te. Ó-mito t·ico, teve 
cincó filhos,. enviuvando em Pisa em .' 

· l.803.. Sua conversão seguiu-se 'Jogo:' · 

O mais destacado frut~ de seu· apos
C{llacío foi a socledade que fundou em 
1809. 

Madre Seton morreu em 1821. Sua 
causa foi apresentada pelo Cardial 
G1bbons em 1907. Quantltl à institui
ção das Irmãs de Carid.ad!'"de São Jo
sf, . o Dicionario Bioi,rafico, Arnerica-
nr, diz o se1st1inte: . 

"Sua comunidâde pode ser apontada 
como o índice do seu carater. Mi
nistra praticameute • todo tipo de 
cursos educativos e necessidades so
ciais do· americano. para a. gloria de 
Deus e bem da Patria". 

o Santo Padre desaprova as 
represa lias _fascistas 

Um editorial do "Ossérvatore Ro
mano" chama atenção. para a desapro
vação do Santo Padre ao execravel 
sistema . de represali_as germanicas 
contra refens inoc,mtes e indefesos. O 
Vaticano; diz o edito~ial,, deplora e 
condena a decisão das autoridades 
fascistas, que, evidentemente obedecen
do as instruções alemãs, mandam exe
cutar .dez refens por cada fascista as
sassinado. 

'co\11 efeito, OS. homens. que assassi• 
nam esse,; refen~ estão, comi!tendo wn 
verdadeiro mas~acre de inocentes. 
Mintos morrem sem· saber mesmo .as 
razões .que os levaram ao muro de fu
zilamento. Assim, a execução de re
fens. que é <'ontraria a· t.odos os pri.n
cipi9s. da civilização cristã, já àcal'l'.e
tcu milhares de vitimas nos territo
rios ochpados pela Alemanha. Ago
ra, esse execravel ~istem·a eomei;a . à 
tornar-se extensivo ao · territorio 
ocupado .da ftaJia, 'já tendo sido mes
mo aplicado· e;n Ferrara, Florença . e 
Turim, bem como em outras cidades, 
nforma ainda o "Osservatore Romano". 

A proµosito. cumpre assinalai que 
n.o dia .Ul .de dezembro do ,lno passa
do, .foram lidaB em todas ài< [grejas 
da .[tal.ia cattas pastorais· pedindo • 
'~essa são' desses, àtos d~ violencia, .. 
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E s t él d os NOTICIAS DA BELClCA T E A ·r R o s . E e I N F M A s 
P R O G R .. A !'vi A S DE HOJE 

.• PRIMEIROS EXIBIDORES 

ART PALACIO ;_ Cinco covas no Egito. com J"ranchot Tone. -· APA. 
BANDEIRANTES - Catarina .a Grande, com Douglas Falrbanks Jr 
BROADWAY - O homem sem alma, com J. Oartol Nalsh. - R. 
IPIRANGA - Esta terra é minha, com Charles Laughton. - ÀPA 
METRO - As porta/\ do inferno, com Charles Laughton. - ~PA, 
OPERA -' Alguem falou, com Norma Pilbeam. -
PEDRO It - Yat1kees á Vista, com W1lliam.Tracy. - A. 

O -mineiro ·misterioso, com William Boyd. - AMC. 
RITZ - Garras amarelas, c_o~ Huin,;>lu'ey Boggart. - AP.1. 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

ALHAMBRA - Paixão dé · a\'éhtureiro," com Pedro Lopes ,Lagan;. - R. 
A, mulher que eu· deixei, com Macdonald Oa.re:v. - Jt 

AMERlCA - Noite inesqueclve1, com toreta Young. - AilfC. 
Suez, ~om Tyrone Power. - APA. 

ASTOJUA·- Vale a penar roubar? com Edward à. Rôblnson. - APA. 
Cabo de esquadra, com .Ke11 Murra.y. ~ APA. . 

AVENIDA - O sabichão, com William TràCy, - A. 
Co\Úo era ,·áde o meu vale, com Walter Pidgeon. - R. 

BABlLONIA - Cidade sem 110mens, con\ Linda na.mel. - APA. 
Originai. pecado, com Jean Artlmr. - D, 

BRASIL -.·Noite do passado. com Ronald Colma.n. - APA. 
O dedo do destino, com Chester Morrls. - APA. 

BRAZ l'OLITEAMA - Cônciencia: mortas,, com Henry Fonda. -- ,n. 
Morte na pâgina dois, com George Sanders. - APA. 

CAMBUC! - Tarzan o vingador, com Johnny Weissmuler. - APA. 
Alerta mocida>Cle; com Ra.y Mac Do,1ald. - APA. 

CAPlTOLIO - Na noite do passado, com Ronald Colman. - APA. 
, Dama em perigo; ,com Warren .W!lllam. - AMC. 

CARLOS GOMES - Sempre em meu cotação, com Glorlà Warre1l, - R, 
CASA V,T!;l/.lnt. - Então casa ou não casa, com Ha.rold Peaey. - APA, 

Num cOrpo de mulllcr, com Pãulette .Ooddard. ~ R. 
COLISEU - Aquilo sim era '\'Ida, com Alice Fa.ye. - D. 

Mania musical. com Leon Erro!. - APA. 
COLOMBO - Mergull).o no ,inferl)o, com TyrOllé Power. - APA . . 

Vieram dinamitar a Amerl' J., com George Sa.nders'. ,-- AllfC. 
COLON '- Terra de fogo. com 'fito Schlpa. 

· Bancando a granflna, cob Arthur Lake. - A. 
ClWZElRCY - Ori~inal pecado; com Jean Arthur. - D. 

Cantei da vitoria. com Gloria Wa.t·ren. - APA. 
ESPERIA - o leão tem Mas. com Mel'le Oberon. - A. 

Seu unico amor,. com Alan l!axter. - APA. 
FENlX - Princeza da selva, com Dorothy Lamour. - .R. 

Fruta cobiçada, coru Olaua :Barrymore. - APA, 
GLÓ1JI A - Paga o Justo pelo pecador. com Kent Taylor. - Al' A. 

Furia no céu, com Robêtt MontgomérY. ~ APA. 
IIOLLYWOOD - Aquilo sim era vida, com John Pa.yne. - D, 

. Olhos. acusadores, com_ Frank Cranen. - R. 
IDEAL.- Intrigas dcs\'cndadas. com Detlis O'Keefe. - A,}fC, 

Paga o Justo pelo pecador, com Kent Taylor. - APA. 
Horizonte perdido, com Roná!d Coll:ttan. - APA. 

IR.IS··- Cairo, com Ma.rlene Oietrich. - APA. 
Sorteados de sorte. com Bob Crosby. - AP A. 
Então casa ou não· casa. com H:i,rold Péa.ry. ,- APA, 

LUX - Quem é o culpado, com Bud _Abot. - A. 
. Punhal assassino. ·çom Chéster Morrls. - At'A. 

MODERNO - Confissão, com Hugo dei CarrU. ~ APA. 
Trem do diabo, cci1n Van Heflln. :..... AMC. 
Sorteados de sorte, com Bob Crosby. - APA. 

OBERDAN - Pesadelo." com Bria.n DonJevy. - AMC. 
Que par de botas, com John HO\tard. - Ai'A. .. 

ODEON (Sala Azull - Ladrão que rouba ladrão, com o Oordo e O Magi:o. - n. 
Com os braços abertos, com Spé11cér Tracy. - A. 
c1:lala Vermelha.\ - Laços eternos, com Diana Durbin. - R. 
Cidade sem homens, r,om · Lil1da Da1iiell. · - APA. ' 

OL.IMPJA - Moleque Tião, com Grànde Othelo. - APA. 
. Alerta mocidade. cpm Ray Mac Donald. - APA. 

PARAIZO - Os comandos atacam de madrugada. com Paul M1:nl. - Al"A. 
Sherlock Holmes cm Washington. com Basil Ratbbone. - AMC. 

PARAMOUNT - Cont:lencias mortas, t;,ótü Henry Fonda. - ~. 
Morte na pagina dois, com George "anders. - APA. 

, PARATODOS - Sete n:>ivas, com Van Heflin. - A. 
Veleiro fantasma. com· Mil'"n Berle. - All1C. 

PAUUSTA - Caçadoras de maridos, com Dlck Powell. - R. 
Regresso retumbante, com Gloria Jeat1. -· A, . 

PAVLJSTANO - Voàndo com musica, com MarJorie Woodwortr1 . ... ,a,. 
No mundo da carochinha. cotn Max Flelschêt. - A. 

PENHA - Êstrada prc>lbida, com Robert Taylor. - APA. 
Quem com o ferro fere, com Robert Starlln:;:. :- APA. 

PIBATININGA - Tigres voa.dores. com Johl! Wayne. - AMé. 
Prisioneiro de conv~niencla, con1 Bi:' flmry. - A. 

RECRElO (Centro) ~ Farol dos esplac,, com James Cralg. - APA. 
A senda da morte. com Johnny ~fac Brown. - AJl:lC. 

.RECREIO 1Lap11J - Noite sem 1ua com Ceclrlc Hardwlck ...... APl!I.. 
Lourinha do Panamá, com Anu SiJthc;-,1. -·· ,tPA. 

REX - ó cisne negi'o, com· 'l'~ro'nc Powet', - D •. 
. . 1'r{lqulna enamora.da, com Olol'ia. Jeai1. -:- _AP1-
R!ALTO - Caução dos airros. com Hv.g,1 dei Carnl. - R 

Valentia adquirida. com ·John \V .. vne. ~ APA. 
.ROIAL ,..: Tigres voadorcs;.,aom,:John Wayne. - ,t.'11C. 

. .. Prisioneiro de conveniel,lcja, com Blll Henr:o. - A. 
··: _ROSARIO ....:, Miguel Strogoff, com Akin Tamlrof. - AMC. 
· IWXI - Nascida para o mal: •co)ll Bétte rnwls. ~ R. 

Ilha da vtngan\'ª· com' Ra.v M!ddléton. -· R. 
· SANXA CECILIA - S!:Le nqiyas, com Vàn t,etlin. - A. 
: Veleiro fantasma, com. Milton ne1·1c, -· AMC. 
SANTA HELENA ~- Taxi senho,·. COní Wii!iar.1 Bendix, - APA, 

Mantenho ordem, com William BOyd, --· A. ,, 
Pléardms de cow .. oy. com Joe Lawyer. - APA. .. . 

SANTO ANTONIO - Irmãos C'!'l armas, com Ailan Ladd. - R, 
Que pérna~. ~om Ji.nx }'aJkenhúrg, -'- APA. 

· SAO BENTO - Sedá, sangue e sol, com Pepc Ottiz. ·- APA, 
Alvorada. da alegria, ~om Ann Miller. ~ APA. 

SÂO CAE'I'ANO .... Irlnãos em armas, coin Allan Ladd. ~n. 
Punhal assassino, com Lloyd Nolan. - APA. 

SAO CARLOS - Sargento i}llortal, com Henry Fonda: -,.R .. 
Bairro japonês, com Preston Foster. - AMC: 

SAO GERALDO -· Sargento Imortal, com Henry Fonda. - -TJ. 
Aloha a Ilha dos e11éantos, coin oanlelic Parola. - ft. 

S,iO JOSt - A voz da liberdade, com Jeffrey LYn, -:-- APA. 
Os tl'làl intencionados, cóín Ritz Btothel's. = APA. 

SiiO LUIZ ~ Mulheres com azas, com Ana Néagle. = APA. 
Três homéns maus. com Denis Morgan. '""' APX. 
Corações palpitantes, com Johnny Mac Brown. - AMC. 

• SÂÓ PAULO ~ Quem ê o cult)ado, com Butl Abbot, .... A. 
Aventura cm· Hollywood, com Chester Morrls. -- · AMC'. 

·sAô PEDRO - Suez; com Tyrone Po1ver. - APA, 
o ·maior sovina do mundo, com John Payue, ~ .lt 

tJNlVERSO = Mergulha !lo inferno com Tytone Power, .... APA, 
Vieram dinamitar a Amerléa, com George Sandets. ~ AMC·. 

VILA PRUDENTE - Conq:·i~tadorés do ar. corn Fred Mac MUrra:V. = APA. 
Gàlopando ao vento, com Tim Holt. - A. 

EXPLICAÇôES DAS CóTAÇôES 

A. - ACEITAV'EL - Filme que 1wde ser visto por todos. embota. sem pro• 
velto moral .. 

B. - BOM ~ Filme que pode ser visto por todos com proveito moral, 
.. .AMC. ~- ACEITAVEL MENOS PARA CRÍANÇAS ..;... Flhnc.iiue pélo ênrcdo 
. . . ou cenas pode impressionar o publl , Infantil. · · 
BPA. - BOM PARA ADULTOS - Filme que podê sér visto com provéito 

. _ moral tão somente por adultos. 
·. APA. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode sêr Vlstó tã.o 

somente por adultos embora sem proveito moral. · 
R. - RESTRITO - Filme que. peio enredo ou céhás deve ser estrltàíhente 
. reservado a. pessoas de solida forma cão morá.! e têllglosa. 

. í>. ~ DÉSACONSELHADO - Filtne que pela gravé IMónvehiértcla do entédo 
ou cenas, deve ser evitado por qúa)quet publico. · 

· M, ..:. .MAU - Filme prejudicial pàra qualquer publico. 

NOTA: - ll: importante que o espectador não -se contente com a sllfip!es cota• 
çãó _do filme ou da 'peça de teàtro, mas quê f)tocute õóhhéçer àó 
menos alguns detalhes da critica. Isto justifica.tá umá· éotal)lió qtte 
::1firmada sem nenhum cómentàtlo, poderá parêcer · Injusta; e Só• 
bretUdo, com a leitura de uma àhallsé qUé põé etn relevo os elê
me11tos oons e maus do filme o espectador pouco a l)6Uéô ejiucará 
sua conciencía e aprenderá a julgar por si mesmo os -outros filmes, 
qlié lhe forem apresentados. 

o boletim da Orientação Moral dos Espetáculos ,<!ontéhi uma 
critica détallla.da de todos os filmes exlbldós ell'l s. PàülO, li: r,Ubli• 
cado semanalmente, e a assinatura anual cl16ta 01'$ 20,0d l:iã Oà.· 
pltai é Cr$ 25,00 para o. Interior. Informações li.à- Associação doa 
Jotníilistás Católicos, á tua Qulntlno Bóéá.luvà., 173, 3.ó áridàr, 
sala 207 - Folie: 3-7760. 

. . . 

1 

1 

FALECIMENTO DA IRMÃ CESARIA, DA 
co·NGREÇAO DAS IRMÃS DE s .. JOSE' 

Faleceu nk semana t>.P., no Hoa1)i- trabálhava atlvÍi.mente na dltéção de 
tal Céhtra\ da ·Santa Casa, a Irmã Ce• vários departamentos, tais como! fa. 
sâi'ia da Congtega{;ão das. Irmãs dei vanderia,. laboratório centra.!, tiécró· 
São Jô.sé, éjue, no século, se chamou_ tério. dormitório e ret~ltõrlo dos Jllé· 
i\laria .Modesto dos Santos. Nascida dcios, farmàéêutloós e ·capelães. 
em Apa1'.eoida do No1·te, em 6 de Tudo lato, él qtte não era pouco, fá-
maio de 1880, era filha do st. Antô·. zia. dé multo bom lttàdó, délli;énte· 
nic Modesto elos Santos e dt d. Fi·att· mente, supotlârtdõ Mtn tlaciêttcfil. é 
cisca Mal'la dos Santos. li:nttoli para resignação cristã õs cót1tratemp0s de 
o ·liõv'lclado da Congregáçã.o das Jr. todo momento Ítlevítàvels numa casá 
ma§ dé Sâó José, em Hú, cm 1 éle c"mo o Hospital Centrá!, que ábrlga 
março de 1904, recebendo o ,hábito diariamente mais de 2,000 pessoas. 
em 29 de janeiro de 1905. e profes, O seu corpo esteve exposto lià ca'. 
sand( erii 4 de abril de 1921. Serviu pela dõ '-Hos)'lltlil, ólldê ae Mlébrou' 
rle!'lfcadantente ft santa Casa de São uma' misse de corpo presente e {le 
Paulo <lestlo tllarço de rnou. ocupan-. d !U O ê tê - l)!ll'à ó tli U!O 
do'-sé dt ánluos trabalhos, todos c1~ - on ° sa _ n rro . m ~ . 
grande respótísabilidade. Espírito di· da · óongrêgàção das Irmãs. dé Sao 
r,amlco; sempre 1:ironta para. ªeryir, Jo!J.~. n2 çemitérlo 4~ CJ:!lltQl!\.,ãi:,.. 

N Ot·Í ci as ,;,dO·S 
MARAN.HAO 
CONSU!lto F.l PllOD'UtJXO DO 

Af,GODAO 

S.'i.O LUIZ. 1 ASAFRESS) - . O éÓll• 
sumo do algodão pelas fabrlcas de 
flação e t~celagem <Íeste ~Jstado so· 
freu um. acresclmo de. 3.600,000 c1ullos 
p,p·á. 4.600,0UO 4Uilos ne~teS· lljtlnlos 4 

· ,anoa. Ao mesmo tén\po vérificoU•se · 
u1i10. <tued:i, da prO.dlltlfo. 

ii:ii:1 ,·frtude <..estas estaflstjc,;s, O 

·1;·,n1<irno em colabora,;;4o com a. Sec~ão 
cl~ I<'b'íncnto Agrlcola F<i/ler,/il, Dépar
famerito 'l'ecn!co (la AsMolll.giio Co
mercia.! e Sindica.to da Clais~e Pa.tro
na.l, esta to-ina.ndo M t>~ovldénclU l\ll• 
ceessarlas para. incentlva.r a cultura da 
11reclosa fibra neste Estado. 

P A ·R ANA' 
A.nEA r.\ Yl:\ll<}l'i'r'AUA, IílM l'0~1'A 

GROSSA. 

. CüR!Tll3.\, (ASAPl-tl'.:SS) - lsm te• 
lação ao perlmetro urbano, POntr. 
Grossa. esta. sendo collslctetadà como 
séndo a. segundà · cldàdO cio :13ra:sll nà. _ 
questão de cal~amento. 

,Possue uma area pavimentá.da com 
num total ele 3"<1,136.042 metros qua-
drados. · 

CUL1'\:RA DO LIXHÓ 

cunrrr'àA, (ASAPRESS) - A cúl
tura do linho Yem alcanca.ndo granilê 
qesenvolvlll\en~ó fiéste J!Jsütdó. 

·Em 1942 a Mfra atingiu n ~.Q0ô.óoó 
qúllos, e11q111rnto q11é em 19-1~ -subiu 
pà.ta. 10 mflhõe,s de quilos. 

· O prego da fibra. i1ue éfa _<llí 4 érii• 
2elros o <1ullo, pàssou à. ser 8 cruzéi• 
ró~-

Í!lxlst~m nestà l~st?.do, -ló U$il1as \\a• 
ra bcneticlaménto de linho. 

A e RE 
A DA'Í'ALllA, PA llólHlAélUA 

RIO llilANCO, L\SAPlUsSS) -~ Che• 
gou a e~ta. Ca1)ltal. o sr. Radh.• fjot1~ 
za Amaral. envla·do .. cla S.A. v, A., •"n• 
carregado de lnspecloilat o tlé~cllvOl· 
vlmento d1.. Dá.talha dã lJol·tnch~ hos 
setlngals aérea.nos, reaHiando, ao 
rnesmo tempó, u1n le·vanlamentô ef>la ... 
tlstico. = Com a. proxih1a instalação 
da. Delegaéle. Réglonal ela 8AVA em 
Hio B1·anco1 crer·cerá a eCiciencla do 
amparo dispensado aos tratores lia 
mate,ria. que ,maior emprego tom tido 
nestr. · guerra. · 

.AMA 2 O NAS 
SAN~ANENT6 MO~A~ 

·MA:-IAUS, (ASApRESS) = O sr, RUy 
A ra.ujõ, sectêtarlo-giJÍ'àl do J<;stado é 
1ireslclente, da Co1nlssão Està\Í\Jill .Sé 
Preç.os, cOileêdeu lóli!)'a e importê.nté 
eillte\'lsta, l\ in\prenRa. · 

Nessa· enttévlsta o sr. ~- Arii,l)jó 
teilet'oll qlle ó deéreto Cr.>hlrà à jóga• 
titiit. à pt·ostltlll~íio é é!t))lóraeão t'lô 
pOvó fól Iniciativa excillsl\'à dtf Ih•. 
terventnr federai, at'lrmàl!do qlJe ne• 
nllum all:<,illttr dit at:itnltilstr;i!)ãó tévé 
conheclmil1llo antes dà ·sua élàbotn
~iio, cnreéientlo ilo fundttn1m1to, P~t· · 
tanln, i1.s \\otlclas tJUé hisl\11talll , ter 
s1là orlgein nésla ou 11a<lUellt fóiilé 
1,ot mais categól'!cas que sêJàl\\. 

ô sr. ,H.' Araujo ,llss<i qt1e à,;;' prn• 
vid,rncia~ tcem éitr:i.tér permàt\él'lte, 
e não atrnnas énqtiàl\to durár à guér• 
ra. 

~P~:1:!iA,.\.,,~.,Rff,Nftl'iJ no •;,: 

MANAUS,, rASA1>-nEBS)1 ,;.;. ~eói\'r)lil,.
n l\àdó de :.t.,:,õos.:.os ,sa't':étdotlls •pr.e:/rél't•
tómente · ... m Manaüé, !uti!Usivestló f're" 
J'.tdo de ,\!to ~plj!n~.q~. J,\"J º~!\"~~ ;Jí'i. 
ta Amara!, tl1$!)<> tliocfsano .YJsl.t.lilll: o 
jht~rvcntór A1varó Mala, àt,róselllán• 
c1o:llrn P.ongt·a tuln r:ãf~s t,., ~Xilt"e~~--~ ~ri.O 
a . étJlldat'lediulé das fórças ésilfri• 
tuals do Alllaso11as i>elít campl\hhil 
iniciada. éontra a. jogatina. 

SANTA 
A GÍUPlÍJ 

· FLORIAKOPOLJS, (.~SAPI:ÉSS) 
Jlt s~ tem ,·eriflcarlo nesta citp!tal al
guns càsos de gripe de· Cal·atéí· \)enig• 
no; 0 De1\art:a111ento de Situcle Publica, 
êst(1 dlfut\dlndo êóiisellios ilrévt:htlvos. 

CEAR A' 

Atua.lh'lél\te a,quelà. f>tefeturll. \'>OSs\Ié 
ém oãl~a 11. '!t1ai'ltla de Cr$, 944,098.40, 
qave1\qn e!llPregâqo em (jl\·ersas obra& 
publicas importancla Mm_ anrecla\'eL 

SIRQIPE 
l'>ll $,\O P/ntl.ó J?AfiA .f'l\EI l'A'CLó 

ARACAJU, (ASAl>HE:$S) - Dlvlllgà, 
M. qUé \)elo novo qúàdrt> tetrltorlál 
,10 Estarlo, qulnzé cltlades rêcellerah1 
1iovos l\olnM, lnclúslye São Paulo, que 
pa'iii~iLrá, 'à chanl'lt·~c J!'tel Paulo. · 

TÍlAl~ltGO · lll;UUTUIO 

At'l.AC,\JU1 (ASAPRESS) .... Etlt vl'i• 
tudétla re11·ulal'lzái,;Ào do trafego 1\larl• 
timo, já cliegarltm_. aqui qllatto navios, 
Ao l\1és1no tempo (JU'/J 11. 1)1\pórta.ção au• 
mG.nta; jlí foi exportado gràndé n uméro, 
de ll\ércádótlM qub éstàl'a eni· estoque 
nos lral)iehes. 

B A I' A 
Tl!lllJPOl\AI; 

SA"(, V ;\DO:fl, (ASAP~\;;SS) - . Vi11• · 
lento tom1,ort1.I 4êBab\/tl sobté esta ca.• 
pltal, ca'usan.do -vatlos ácldéntes. O 
ti·afégo ficou Interrompido durante 
dUàs horas téndo numerosas al'Vores 
sido ai-rancadas 1>êli• vloiencia elo ven
to. Multas patedes de casas ,e residen
cial, lal'l\bem ruiram. 

RIO GRANDE DO SUL 
, 

nulú A t'óNTl~ !ÍIOBIU: ó n10 DAS 
~NTAS 

Pól.WO ALIJ;ORl!l, (ASAPRESSl 1-
-1'- tiil11te em constt1HJãO sobté o r!o das 
Ant:t~ 11uo teve Ullla da!,!, i!\tns partes 
tulda~, é A tetoelra ilo n\Undo elll cum• 
1,ritn~rito, de vez 11.Je mede 186 11,e• 
~róa, A lli'iMolra ençontrâ•se no Esta• 
do~, tom 189. meirõs, a ségu~da na· Ea• 
\>at\lla. h1édé t88 rnetros .. Sei/, desmorO• 
namen to .\é'Vé lugar à. cerca_ das 14 ho• 
r:lS. <Jri!,nde númeto de. operários· tra• 
bn.lha atlv;1111ente na.- remoção de es• 
con\bps, ô ci~sastre .. atingiu duzÉnHos 
lllétt.l)t! da pôntéi deS()enct\nt\o,se todos 
os Op~rarloa lf\/e trA.bai'havàm, ein 11u• 
ll\êto _!]é 25. Cor/lo se ~o.pé, estavà co11• 
elUldo ó at~O dá ponté, fàltandO apc• 
nàl! o. i.ciabltll\énto d:\ sua estt\/tura. 

N.\() SJ;:tt.l ·POSTO EH VIGOR 
ESTE AXó 

PORTO ALEGRE, (ASAPRESS) -
!nforma~se que a gratuidade do ·ensi11c, 
superior. estabelecida pelo ex-lntér• 
n,ntor <:ordeiro de· ~·i.ria. não ·serâ 
posta em pratica ainda Mte ano, eln 
vista ela falta de tempo para o refe• 
rit.lo caso ser estudado o resolvldo Pe· 
las autoridades · federais <1ue d<Jl'erào 
talar sobre o assunto. 

p AR A 1 B A 
nlEDillAS ('hEVli:N1'l\'AS DA àll-IÍ'lll 

Jô.l;O 'PESSOA, (ASAPRFlSS) ...., ÁS 
autoridades da saude Publica... adotam 
met:lidàs preventivas a. fhl1 de eyitat à. 
frtll!Jçilo do surto ele gripe, ésta11do 
a popula,ão cooperando elecitl iclamenté 
1ia1·a o óxlto das 111edldas profila.tlcàs. 

ESTADO DO RIO 
LAllPA.DA.S DE SÓDIO 

Nl'l'FlROI, (ASA'.PRESS)'- o govel'llO 
deste Estado encon\elldou· noa l!Jstados 
Un(élõs lãtrtpài)às de àódio, JHºóPtlas pa. 
rt1. nevoeii•o. Essa·s lan\p:i.dàa · sétão às 
1>rilnelras a setem t1satlas em nosso 
pà!.~. 

PERNAMBUCO 
ttADIO CLUD& DE PERNAMBúCO 
l\EOil:<'E, (ASAPRESS) '-'- Anul\éià•, 

sé <1uo o GóvérnO dó l!JsUtdO encampa• 
~á. a Radio Clube de Perhall1buco, que 
estava sendo disputàdà por dois coll• 
ourrontes: Dr. Assis él1ateaubtlancl,. tlos 
J)làrlos Associados e o· Dr. Peesõa de 
Qllelrot. 

DESHENTIPO DO COXSUl, 
ARGI,JNTINO 

líEClFE, (ASAPRESS) - Em décla
raçôõs á Imprensa, o óonsul argon ti-nó 
ilesmenttu que houvéssé à. b~rdo tio 
corsarlõ Inimigo, ~eééntemente afUnda• 
do no Atlantlco pár fórças do Brasil e 
dos Estados ~lildOs, quàlqUêr -sudlt-o 
da Argentina, Acresêehtoll <)ue a cOn• 
fUéão, natutalmél\te decorre do fato de 
nlUitos · doa ltâilanos \>tésóa fll-làreln 
pérfelta.i\\~títé ó cà!ltélhailõ, aesil1\ co• 
n\ó tainbeni alguns alemães. 

A declaração do Episcopado norte-americano 
o ó "para CJ\11lil os Ê;staclos tJniqos 
se cstiio batendo na 1!:uro1>a. Não 
6 do interesse dos Estados Unidos 
o niudar o si;;tema <lc tírania na .Bµ
\'opa por oufro ·ua mesma categoria, 
á Ctléta do sà'ciifJeio de inilhões de 
vidas de cidadãos <lós Estàtlos Uni
dos, gastando ta11ibéhi bilhõés âe elo• 
!ore,.; em proveito de interesses ads 
versos aos id'eais dcmoeratieos e que 
aincla pódru\' vir a ameáçar os in
t~esscs e a sêgtiraliçà da Na!;iíO 
Americana 110 futuro. 

. O SANTO PADRE RECEBE 
O CORP~ OIPLOMATIOO 

ós rerii·e~l'lta.ntes dlplômat!cos aéte~ 
dltad1s junto ào \lâtiéâni>, toram téce~ 
llld~. éni alldlei'!élà{s sucessiva.e: nos diàis 
~~ ,p,, ao ~L?é~~);,to; pçlJ') ~:mto l>ii.clré 
FJo .. ~II; gforlo.safuen.t1h,relnant~ • 

O .santo Pàdte recebeu tambén1 o )'lês• 
scá.l, da· Gtiarda SUISSll., dri. GUa!"da Pa• 
labil'l{\-1· '>pêt1d11,,:n1erlii,,: ,~u.·lgliià~·iié e.ós 
n'iiiínbroii' da Gua1da Nobre, Suá Sant.i ... 
dil.de ~'écordó1,1; qÚé um !lno anteá li.avlà 
depooitado neles . suà éoíifia11(a; hós dlils 
Mrlbulàdos dé ehtãó. 

Mencl~nóü o Santó Padte ó.s botfülat
. àelo.'l aete.ós 11,e !toma e da cldàde. dó 
Vatlêaim _ e recOi'dou o pedido da G'uai'• 
ds :Nobre de fazer , parte dos setvlç,:a 
arn•utdo~. . 

Nos dias c1é paz qtié !,ão de sobrévil';, 
ájur1tôu, térá j>resétitê na mémói·la. ós 
esforços e cUldádcs destes válentés guilr~ 
das durante "estes dias de prova", e és• 
péte. réoobér ãeles a füme e <!@Votá 
pMtéçáo que wn · pai encontra éntrê 
s_ê'us filhos. 

,._llEGRBLLE VAIAbO 

ô jornal êla.ndestlno "La. Belg!qué 
Nóul'eUe", descreve o que aconteceu 
num cinema bel~ ao er exibido um 
filme _most-rando ~ man!festa.ção re
xlsta. 

." blante ja Visão de Dêgrelle (o !!
der rexlstaJ subindo na plataforina a 
asslstélí.c!a co~eçou a ba.ter os pés e 
tóS!Jir. AlgUnUIS pe$0as sa.li·am dá sala. 
Quàl'ldo í>egreUe 1.btiu a boca pa1·a. !a.
lar, velo -wna tcmpe.!lade de riso zoln• 
betelro e \'aias, afogando a sua voz. 
rsto só parou quando elli fechou _à boca 
8 sentóU-sê ·•. 

DANDO l)g' GUEMtILllEIROS NO 
LtMBlJRGv 

No Llmburgo, provlncla a.. nordeste da 
Belgica. estão surgindo bandos dé guer• 
r!ll1e1ros semélhantes aos fórmados na 
tegiâó ao sUl das Ar.-mmas l)ara aborre
cer os· Alemães. Segundo os comun!ca
do3, prlslonêlros russos que oonseguí
ram ~capar dos campos ·do t,lmllutgo 
Belga e. opera.rios belgas que rec116am• 
se a. serem deportados para trabalho 

. escravizado na l\lemanha. unlràm•se aos 
l'\ôliiêns nas flotestas do Llmburgn. 

lilm.bora .os alemães tenhlí.m publica.
do pouca cOUlà àcerca do nwnero dê 
pr!sloneltos russos, qué. e.scapara.m dos 
cam~ d!l ..-ue1Ta. e trabalho, é slgnlfi• 
cativo. no entanto, haverem baixado um 
decreto à~açando retia.s pe11âlldàdes 
contra os belgas que são apanhados 
ttnta.ntto · ajutiu os l)tisiOlléirOS russos 
a, escapar. Só por setéll'l encontràdos 
pérto do campo, os transgtessores ;>O· i 
dem ser sujeitos à um aprisionamento 
durAnte reis àemanA.s e mult·as dé étS 
5.ó00,00. 

OS 'I'ltAIQOhEf: E INFORMANTES 
PAGAM CARO 

l1m nazista flamengo de uniforme !oi 
a!véjàdo e morto ém Bruxêlaa. pétto dá. 
sepultura do Soldado Desconhecido •. Em 
Waterloo um fazendeiro rexísta entre
gou a. Géstapo um fugitivo que havia 
encoritrado 0sco11dldo nà sua fazenda. 
Algumas horas · mais . tarde a fazenda 
foi ll1éefidldàdà. . 

.Em Louvâ1n· dois mtotmàntés c0nhé
éldos fõta.m twmados pertó de° ;suas ca
s~. 

SABOTAGEM DE ,VIAS FERREAS 
,, Segundo um · jor11a,l clat'ldêstino, llU• 

ma. só noite, sabotadores cau.saram tres 
serlos acidentes ferrovia.rios na.s pr\l• 
xi!nldade6 de', MÓns é Charlerol, cen• 
tros industriais m;irldionals. Às 11 e 15 
da noite iun trem de carga saiu dos trt~ 
lhos ·perto dê Gembloux, entre Na1nur 
e l3ruxe1as,. fechando ~- duas pr!ncip&lll 
llnnãs quê se dirigém à Bruxelas, A 1 
dà madrugada wnà Jocómotlvà. e t-téi! 
v'âgóes -de· catgà fóram ctesca.rtilado.$ pót 
efêitó dê trilhós sabotados. às dois ·cai'• 
roo dé traz viraram e duas linhas prln~ 
clpáls qUei sé dltlgem pata Mpns fotàm 
obstruidas. Os alémãéii lmécilâtàméuté 
detlveràm 20 retens. 11:s 2 e 30 da mli
di·ugàdá uma bótrtba' éx1>lodlu sob uni 
trem que sé dirigiil para Antolli.g aó no
roeste de Moris. Três vàgões flcárimi·.:.e• 
riamente danificados. 
. N'à l10lte ài1Wrio1• vetmcaratn-se dois 

acidentes de estrada de ferro e nà mes
nia téglão as lllihrul telefô11lcàii alemãs 
o. fios · acs slnalã fora,m cottádoa !)ertó 
de~º~· 

IIIÓRRE UM lRMAO JESUITAi BÔ
TI\NICO . UN,I.VEJl.~/\J.~Ii>N;rE, .. , 

•· CONiiFJCiDO . ' 
/ . 

A n\õrtiHi. 21 dê' Julho· di:Hrinão oa~ 
Iet da. órde1n jêsu1ta:,. fundadór doo ,Jai.: 
dlns B.otanicos em Klsantu, fol umá 
granC:e perda pa1:a. o mundo .. cientiffoo. 
Como resultado de seu trabalho seu no
me Já · entrou na linguagem. da . bota·nl- . 
ca. é QS nomes de muitas plantas tcrmi• 
nam éom a palavra "dillctll". 

,Descle _ á. ultima guérra o Irmão Gillrit 
dedkóu tódo o. tempo permitido pelas 
regras d~ sua Ordem, a fiscalização pe.:i
soã.l., · 1:ultura é susteu to de seu.s gt'aa
des Jardins. Reur.iti ·cm Klsantu torta 
plàhtà qtie poderia. dar naquele cíü11:i, 
estudou t.s diversas variedades de cada 
t-speélé, ós vadós fuétodos dé cultura, f' 

i11Vêrttóü itiültós 111etodos otlgh1als dii' 
culUvá-ll).s .. Introduziu na Afrlca. lavou-

· tas que àgora. tótnàram-se bases da ali
. n1ent.Açâo dos nàtlvos. A ma.ndiôca doce 

pót éx'emplõ jâ subatitulu a mandlJca. 
àlllarga, con1 grande pro·;eito . para.- e 
sa.ude do· consumlJ01. Selecionou e en• 
xettou diversas variedades de trutas 

· africanas, produzindo grande numero de 
fd:itas bem diferentes das - variedades 
que se enctmtram em estado natural! 
F.ntre estás encontram-se as bananat, 
martgas. matnãOs. abacates, etc. 

Também càtálogou e identificou to• 
das a.s arvores nativas dé va.lor comer• 
ela! e -estudou os melhores metodos àe 
reflóréstltfi'lél'ltO pa.ra. ilncótajar a sua. 
cultura.' 

tJin éxemplo da engenhos!dade do lr• 
mão Glli~.t podt ser vista pela historia. 
de como , salvou · uma. pequena cal)'Zla 
nas margens- de Rio !nk.lsl cujos a.li• 
ce1•i:cs esta.:'l'é.m améa,:ados pela eroSãQ 

, do solo. A ordem religiosa estava. éon• 
trarlada. potque seria multo dispendioso 
cohstruit uma repl'esa. Depol& de tcn
tattvâ.s vãs pàra reforçar a margem d() 
1'i() Irmã.o Glllét mudou de tática.. TI• 
úh~ na suá éôleçâo Úm sortimento d-, 
llambus amfibloa, procedéilteá de todas 
a.s l)àrtes dó mundo, CUjàS propriedlld(!S 
e <:ondlções de · oul•ura havia estudado 
cuidado.sarnente. · Faundo uma seleção 
mandou .>lantàr os ba.mbus no leito do 
·rio, ttm pouto acimà do !Oga.r ameaça• 
do. Alguns mes~ del)ols o rio estava tlll 
enchente. As plantas tragels curvaram• 
se e a. agua iJMSa·ia, mas pOucO a pou. 
co se endireitaram, e para cada muda. 
plantada cresceram mais 20. Ao verlfi• 
ca.r-se oovament.é enchehte, a matéria 
tra.zida )'lêlas águas Cfoou retida péla ré• 
de de bambus. pousando no leito do rió,. 
Hoje à cOrtente foi dtml11uida. e• a _capela. 
est~ à $11.IVO. 

FUNDADA NA INGLATERRA A 
«JUVENTUDE MILITAR 

CATOUCA» 
Acaba. de fundar-se em Northampto/1 

(tngtaterta), éól'r, otgartlzã.çâo ldéhtlca. 
ã J. ô. e. tju1e1,tude operaria. Cato• 
llca), é com· a pro7áçãó _ dás .. A_utorlda• 
dé$ . i!lclé$lasticiu;, .à, Juventude . ~llitat' 
catollca ctt. é'. s.), noVà forma dé 
apostõlàdo . lelttô' éhtre 'ós soldàdóá dó 
exetéltõ btltahlco. -- ' -

A nova à5SÓéla.çâo, compootà. excl116i .. 
\'altlertté de Jovens que se l).chlLl'll mlli• 
tarlzad'oii, surgiu êlh Vlrtutlé . dàS ne~
sldadéS espirituais !!Ué a. vida til1lltar 
provoca, sendo um de- sel16 -prlncl)'á.lB 
objetivos opot•se dentro d!Ul fileiras, a 
toda especie <{e propaganda contraria 
aos pl'inclplos or!stãos, · 

Eli'I sua organização, a secçM . dá !m,
prensa. 6 da. maior Unportancla e os so~ 
elos já se ocupar"'m da distribuição dá 

-perlOdlcos ê Uvtôà catolléOS na maioria 
dos acampamentos tn!litares existentes 
em Northampton. Segundo declaraçôéS 
de llín ·Capelão,. as reações toram fa• 
voravéls dUtante as atividades rccenté• 
mente. âêsenvolvldas e llá grande: es• 
perM!çàs dé se podérem rea.llMr reu• 
nlõcs publicas em futu1-o muito proxi-
mo. . . 

os ·, membros da ,.Juventudé Militar 
catollca. realizam sua;, . reuniões duas 
vezes por semana, tnlciando-as · com uma 
lilltura · espiritual a cargo do assisteil~ 
.te .. eêlesla.stlco; em seguida,_ u111 . do!! 
membros disserta •sobre um tema. .esco~ . 
thldo por ele na leitura félta l'la reimlã? 
anterior, a~ ó que lhe fazem as -pcrw 
~tas e objéções ,reUgiosas; lfü5ta1s, s?f 
eia.lê; que sóem dirigir E.OS solda.dos ca~ 
tolicos· sel16 éompànhétros de armas, 
lifim de qÚe i;e preparem progressiva-

. tnente_ para resp{mder às mesma.s em 
todas as . ocasiões. ·· 

Na ségundl!, parte das reuniões tra
ça-se llm planó · pratico de ação_ ~a a. 
semana · analizando-re, · a.o mesmo t~m
po, as 'diversa.. opiniões acerca . da ati
vidade· realizada . ha séniàna .anterior. 

'u~t iltAL !'l'ti~CA 'VB:ll Só ..• 

rôRTAIJEZA, (ASA!:>RF::SS) = Vio
l~nto lncen<lió ócnrtell nà garàgê. São 
.tosl', ile§l,ultido 30 ónibus, O~ \\rejui• 
zó!i sób~m a 2 n ilhôcs rle ~ru,:t\lros, As 
for~as do exe,·clto auxilla.rnm os bóm• 
b<>lros a eoh1b,ttér a8 ohanlà~. O ~llils
tro àgravará iliAda mais à quéstão dos 
transporte~, 

\\7ashington, Dezen1b!'o (t{AP) -
As declarações feitas pela Jetnrq11ía 
Cãtólléa 1lós Estidos ünidos, na 
sua reunião .atíual em Wàshington, 
o assinatias pela Junta Admini~tra
fült ~:µiliéópál, ,que éóristã. de óilZé 

.Mcebi~pói; ê 8i&Pó~, tem ocasioiiãtlo 
iloructitât•ios nós jõ\•füi.is tlôs Estados 
Unidos. Destaca-se e'flófmenié'üte o 
fàló.;.de que a \'oz <Íà J érarquia norte
a1nél'icaiiã susteiita•sé pêlo valor da · 
soá dighlt)ade · e 11mimJ11eia pérã1lte · 
os clàmoros6s gritos de i)essoas e 
jorliais qué sucu1nhit-aüi espírituaJ
niel\te il pi·õpágàtíd.à. comunista. · A 
tésé da Jerarquia de que Deus e á . 
sua Lêi mot'ill clêVéill l'écébci· têco• 
lihêcifiié1lto tibélàl, fai\to hó j:Íla110 
llaciolial co1no no hitérnacio1111l, es·~ 
tá.• de 11.Cl)l'cló __ COlil a tiiálói'Íâ. diJil 
idéias - dó J)o\iô ilót'té•a1lie\'iéaiió1 O 
qcnà<l tnm 'sei\ip1'ó lutá<lo · pêlos 'ídeiliil 

de libe1•dar)é e c1'istai1dadé, · 'e têJn 
~r/itaél.p de cdlflcar uru fuu1i<lo uie• 
l!lbr t't\11to ,,ara lsÍ üíC~lilO ildrii'o pá11A 
a J,~f,ll<Íe . fá11iilía hu1üana1 !>aseadó · 
110, . .fe1:1pelto e na défé~a . da ordem 
inotal l1ó iirnlido. Assiüi h1esmo bóti· 
,-e ml!ita discussão, tarltó há Óapi
tal como étl.i muitas c,uti'as cidades, 
acê1"cá dá Vét<Íádé, iúehéionada .J)e· 
los lfüpos Catóiit!IJ1; ele que a eon• 
fct~néia de ~foséoU na sttá. déelai·a
rãó "telú ililposto á ileées$ir1ádé de 
coópétáção íotetliàêiortill; tá11to rlu
rá.ntê ÓS tém11õs dé pliz CO)lió ()$ dê 
guerra", mas que f11lhvu etn ..J:1e6fa• 
J1é1' "ó ie1iior de que os idl.íais da 
Carta· dó Atlàntico não. seJam tea• 
lizàdós· intelràniéiite". J<foi muitàs eí-
cladés sê cónsidêrit qlle os Bispos 
dos Estarios Ünirfos téem prestàdó 
mü grâudé sérvi~o, ·hító· ~óníeúte ãs 
ilações · pclqlleüás, iilhecitontàdas pé• 
los. planos agressivos de · certas na
çõéii etitopeiits, 111as tàhibe111 40s pró· 
prios Eslàrlós Uilklos, Porque so o 
futflro dó 1i1'u11dó iiãó · êstivesse lia• 
seádó nàJ tléchlra.~ões que pi:otõgefü 
os direitos das nàções e às- Qúab·o , 
Libetdátlés cotHirlM há Cal'ta do 
At!HJ1tico, se por . tazôés oportu1i i~0 

tas os direitos das nações péquenas 
foréllt sacrifh!àdós, então as s~íne. l
.tcs dé titi:iít · nova e · maís hotrivél 
gttêi•ra té1:ãó sido séméàdas, .Ilf üitos 
deput11dos e sehatlórés ti!éhl át'it-ma• 
do publléàütiÍrtte qtié ij0 á paz futura 
náó vai ser baseàcia · iia. -iei e na li
licrilaile,. · fuàS Slffi ha foi'~a, ilds niiô 
podere111ós compteéndér o "porqne" 

UMA, UNIVERSIDADE SUECA PROT[STA 

os mémbros da-Y. c. S, tomaram ré• 
centemente parte ativa em uma." Mis• 
são da Quaresma" dedicada exclusiva
mente aos solda.doo é dirigida pclo 
Revmo. Pé. Jorge Barret, S. J., _ a qual 
se réa.llzou na catedral_ de Santa Ma• 
ria. é sto, Tomaz.. de Northa.mpton, e 
se prol0ngou durànte uma semana. Este 
acontetiimentó foi o primeiro no genero 
ah realizado e deu 06 resultado.s espe
rados pelos 01\,;aniza.dores. 

MINAS GERAIS 
A SITUAC,.\0 FINANCEIRA DOS 

llltl1"tc;1PJOS 

Bl~LO HORIZONTE, (ASAPRESS) 
Ao º"pirar o exerclcln finan<!clro dê 
1943, vai sendo conhecida., atrM·~z dos 
reiato,·los municipais, a sltuáçiio·flna,n• 
célre. dos munlcfpioà e às obras que lê• 
varam a efeito no ano findo. Aaelm, 
podemos lnfo,·mar que o municlnlô áe 
Uberlandla te,·c um superavit de Cr$ 
773.0iã,30, a.tingindo a rêCelta á signi
ficàti\·a importanola. de Cr; l.660.2UU,UU, 

CONTRA· A. DEPORTAÇÃO DE 
. ,Dé' Nova- YOi•k "NotÍcias Càtõliéas" 
lnforlna qlle; a agência .àléína "r1•mi.• . 
ilocea11 1' ímunctou que a· Un!versldà
de sueca de (Jotefuburgé> ro111peit suas· 
i'elaçõés cientificas com a Alem/l.nba, 
ém sirial dé ptóteàtó pelas prisões 
eín massa é _cleiiortaçãó de éstltdàn
tés :i professól•és clà Ulliversldàde de 
0s1o . 

Séé·únclo. o cléspacho que captou na. 
éldade_ de Nóva Yorlt a Úoínissiió Fe• 
defa.1 de Córuu1ilcações, óa me111btos 
da Univérsldatle de Goteni.bm•go "n/io 
éooperam _mais con1 as ibstltülçõés 
cientificas da Alénlanlia, e. não . ~é 
efétuarão !li.ais cort!etê!iclas dé . i)tó• 

Indicador Profissional 
A D VOGA D-0 S 

Dt. Vicente Melilo 
Pr~,;:à cfa Sé. 2.3 - i:o anl1ái' • Sala 2~5. 

Dr. Plmio Cortêá de Oúvtita 
Hua Qulntlnó tj9.ca1uva, 17~ .• . •.o 

Andat - Sala 323 - 'l'éhl ll•11l7, . 

Joviano Tell.~• , e 
J. N. Ceaar Lusa 

&dfoll,ildOAI 
t..,ro da· MlsérlbiltdlA. :13 .... Sal• OOt 

Dt. frai:'lcisc:o P. Reimâq ' 
Helme.1ater ' 

Rua ~n Mente,, au - t,o 11nd.ar 
1a1a a - 'l'él,: 9~1643 • S. E'A'1LO. 

Dr. Carfoa Moraes de · Andrade 
ttua 1:1enJa1n1m 'Uollllltallt '%3 • . ,.o 11.1111. 

Sala 18 - 'l'el.1 2•1986 

Ur. Ourval Prado 
Mêdíon Ooull&ta 

n. Séhn<l•ír Pilnlo Ksldlô. J6 
6.o oind. · l:lalae 613 • U ,. 14 

(l!laq. da. Rua Jnsê. Bt>n_lt~aln) 
éonu u,sl'l 11 111,,BO liõra• 

- 'lél.t :l•l 811 . . • 

MÉDICOS 
Dr. Viténte de faufo Melilo 

CUnlea, lllêdf(!a - Tabéroaloae 
· llàlóa lt · 

lJUefot do •!ladllífo~u; \liia Maacoh,,; 
cottt,, '.,w. · aiàroonl, h .- li.o anaa, 

Apart.ó 63 · - 'l'eLI 4°8601 
lteu Av. AfÍui Brancà tt.a 96 

Tél,í 6°6829 __ . 

Dr, Cam..-ao· Andrtde 
noeac•• de· 11enlli1ta11 - l'arto• 

Oilêra11llea 
Da &•11, Pottu11u4;1s,. e da Ma&6rnldadc 

de s. ~àulo 
Cons.i_ ,1-t. . Sena<lnt b'eij6 n.o .,201. 

Te1,i lMIUl .._. .L>iis lf Ali 18 bôtU 
· Sati11<l61. uu lti llJi ia ttotait 
ft611,I '~Uill lt111'1it!l flj, HAfl'óli, f.'l 

'l'•l,1 1•4688 

bt. éeiestino êoarroül, 
Reif,i L.ga,!:i. ~llülo. ·~ a. !'eí.:. 1•21122 

, Cól:Jl.i H1li Y .,é llhl'll. 118& ·uu á u, 11oro, 

UH ÍI t!aêOl'ÃÜA.Ü O 

.. LH( H <>NA R t ,..._ •• 
• • D&VD DB; :tODÓI 

08 O.iSOLlOOI 

R. A 1 () $ x--. 
.Dr. J. M, Cabello Cam~oa 

!Ín,.:uwo IU UIOl,OGIS'.l'A, . 
lttuilo-m11àilô1ill11t1à .... WiliÍatea 

t\adloUllth:oa. o dúinlt•illo 
Coris,; Rua . Marconi, 114 , ( l!litltlclo 

Past~ur) 1:1.o lll'td .• 'J'el,: 4·•!16&& 
Hes,: Rua Tupi, 693 - 'L'el.1 6•49CJ 

Sã.; PaUló 

H" O M E"O P A T l A ------------.... ------· Dr. Rezendc, -f'ilbo 
dons,: H. ,~enadur _1''.etló, ao&. ~- l,o: 

andar - •n,J.: 2-u8a~ ... Uaa J6 
à11 1!t fiôl'àà. . . 

Rell,í A111!hlda IJr, Atnaldo • . i,n 
,_ 'J.'v1.1 ••ni11 · 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra dó Ptiído . 

~fU;t"nhciro A rquuetêl 

Arouiteturli · r11i1.,. 0°:t; eolÉ'gloà. rui, 
déhc1'Jo onlél lv11e 

Ru,. 1.lbetn U11d,u6 4til !Sàe Paul!> 

,1 o U O O~A 1 O t. 1 Ou 
. tl.0\1 .• ,lilr O 

w J. 2 G lQ NA R l'Q" 

É:7UDANTES NORUEGUESES 
f~ssores a;lemães em Gotemburgo, 
11en1 ·de professores da Universidade, 
na Alemanha". 

O diário 0 S\'c11ska Dagbladet'; de 
Estocolmo; depois de Informar a 'res
péito da reunião de · profesiiores em 
Gotemburgo, adianta que a Universi
dade .de. Upsala decidiu snspénder 
suas relações com os conferencistas 
naiis ! qÍie três instituições clentí
fici;âs wincipai{> de Lund, se reuni• 
rá,· elu breve par,a considerar 1• a pos
sibilidade de uma ação conjunta". Na 
Universidade de ij;stocolmo, 1nembros 
da· admiuistraç(lo e professores con
ch.tem · disposições para lntérromper 
às telações com a Alemanha, 

Ao mesmo tempo, a rádio britanl
ca _cr.ptou um despacho da Agência 
Noticiosa Escafidinava, controlad:t 
pelos alemãês, . sobre a ·deportação a 
Alen'láilllà dé 296 esbicianteíi dé Oslo, 
éfetüada li 19 de dezenibro, 

o pan-cristianismo protestante~ 
· oismatlco russo · 

o correspondénle .do "Times" etu 
1\Ioscon transtnitin à Inglaterra uma 
mensage.m da· igreja russa. Trans• 
crevendo .a àludida mensagem, o_ 
correspondente brltanic.o escreve; 
"0 reverendo Nikolai, metropolita
,10 dP. Kiev, na Galicia, recebéu-me 
em .Móscou, • pedindo0me que . trans·· 
mitisaE)_ ao pÓvo !la G1·ã-llretanha, pe
las colunas do "'l'imes", a seguinte 
mensagem: "Em nome da igreja Ol'· • 

todoxa tussa é de sua congregaçâó 
éhvió ás mais a1"dentés saudações 
ao povo da Jnglatérra, Acrescento 
ainda minhas saudações pessoais ao 
arcebispo de York, cuJa visita à Ru:s
sia. tanto· fortáleceu os laços de ami• 
zade entre nossas duas lg.rejas e en• 
tre nossas duas patrias", · 

Jliáls uma vez, Pilatos. faz gerttile• 
zas a Herodes. · 

PAROQUIA DE SÃO SEBASTIAO DA PONTE PEQUENA 
Na Matdz. desta, Pároquia, sita à 

rua Guaporé ·' 11.0 443, imc1ou-se no' 
diá 14 . de janefro, à solene Novena 
em. lóUvor do Pàdróéiró, o gloriósó 
mãt'tii.' São Sebtistiâó. 

Todc;>s _os diás !iavetá funções da 
Novena às 19,30 horas. Os cantos 
estão a· cargo cio coro· feminino San• 
ta Cecilia, 

À,· Intenção geral das pl'eces é: a 
paz no mundo, e a proteção do santo 
Padroeiro. pata os nosso~ bravos solM 
dàdôs, 

Ola 20 dé janeiro, nà festa liturgi
ca, começou o .tríduo prt:?paralorio, pre
gado pelo orador sacro. Pe. Pedro 
Paulo_ Koóp., M. S. C. 

Hojê, dla 23, dia das solenidades 
externas, haverá Missas cori1 ·cemunhão 
geral às 6,30 e· à$ 8· heras. 

ÁiJ 9.30 hora.,;-, Missà sé'Jêné éànfacla. ' 
As 16.3c horas:-,alra à grande pro

cissão cont a imagem do Padtoeh'o · 
verieradô- na Paroquia da Ponte Pe
quena.· A éntrada, Panegirico é l3én• 
cá ~in o SS, Sacram.~to_. 

São convidados como padrinhos ou 
rnaddnhàs, todas as pessoas devotas à 
Sãó Sebastião, é de urii ttlodo espé· 
c1al, aqueias que. trazem o 1101ne 9e_. 
S1::bastiâo ou de Sebasti.àna. . 

Essas pessóás <Íévem escolher um 
dia especlal dà Novena e rtão faltar 
nó dlà da. festa. 

No dia 30 dê janeito1 háverá um chá 
em béneficio da nova Matriz de· São . 
Sebastião. Ourante o chá procedet
sê-á à. éxtração da t'ifa, que por mo• 
tlvõ de força maior ficará àdiáda• ·para 
essê dia, . M restàurante do Club 
de Regatas rietê, gentilmente · cedido 
pará esta finalidade pela digna dire
toria. 

Pede~se o favor a todas as pessoas· 
que têm talões da rifa, tintrega-Ios 
na casa paroquial até. hoje, dia' 23. 

Os numeros não pagos ·até· o dia· da . 
extração, não têm ditéitó de cõncor-
rer, . . . _ . . .. . .,.. ·. 

Para demais informáções: Càtá . .pa •.. 
roqulal da Ponte Pêqtiéha, rua Gua• 
poré n.o 443; foné: 4-934e. 
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COMUNICADO 
BOMBARDEIO 

SOBRE O 
A BERLIM 

LONDRES, (Reuters) - O Ministro 
do Ar. distribuiu o seguinte comm1lca
do: "Ontem á noite, aviões do comaú• 
do de Bombardeio f!~eram pesadi.s.s!mo 
ataque a Berlim. Grandes incendios fo
ram deix,i.dos ardendo, com a fumaça 
elevando~se a grande altura. Aparelhos 
"Mosquitos" atacaram objetivos na Ale
manha Norte-Ocldenta). Muitas minas 
foram, tambein, atiradas na.s aguas Ini
migas. Trinta e cinco dos nossos apa,
relhos estão desapare~ldos." 

NOVO DESEMBARQUE DE PODEROSAS FORCAS ALIADAS··. NA IEÃ DO V EXERCITO 
·' . ' 

Desembarque de 
beças d~ ponte 

tropas francesas, britanicas e norte-america·n:atr;. ~· : Dtabelecidas no"l!·as ca-
A conquista ·de Mi·nturno A população de ·Rc:,níá'f9ge a~s bombardeios 

Internação da Condessa Ciano na . Suiçâ. · · · · 
ARGEL, 22 (Reuters) - Kovo e po

deroso qesembarque de forças alia
,las acaba de se verifii:ár na area do 
V Exercito na· Italla. Toinàram par
te na operação, tropas brita.nicas, 
francesas e norte-americanas. Declara
se oficialmente que .. foram· estabelecl
cia:s novas caberas de ·ponte, cobrindo 
<li versas milhas. 
DESEllD,\.UQ.UE NA. RETAGUARDA 

. NAZISTA 
ARGEL,. 22 (Tieuters) - Anuncia-· 

~e oficialmente que unidades do 
V Exercito desemba,·caram .profunda
mente na retaguarda alemã, na Jta 
li;i, esta manhã. O desembarque foi 
ºein forç:a". 

A CONQ.UJSTA DE .l'IUNTURNO 
NAFOLES, 22 (Reuters) - As tro

pas brltan!cas, no seu avanco .Partifi· 
do das cabeças de ponte ·do rio Gua
rigliano, conquistaram a povoação de 
lllinturno, a 3 quilómetros .mais ao 

Nota Internacional 

norte do rio. Minturno está. na ro.do
vla de primeira ordem que vai a· Ro
ma. e enc011tra ... so a 15 quilon1etros 
do porto de Gaeta e a 120 quilome• 
tros de nonta. , ' 

O comunicado alemão \le ontem 
anunciou a perda de l\Iinturno, depois 
de dura batalha. A vila foi comple• 
tamente arrazada. 

Os britanicos estão obrigando o ln!. 
migo a retirar-se sobre Gaeta, lridl· 
ca John Talbor, correspondente esv.e
cial da Reutcrs no Q. G. Aliado. As 
unidades britanicas abrem caminho, 
apesar da resistencla alemã, em sua 
ascensão pelas vertentes dos montes 
Auruncl, de metros de altitude. 

A TRAVESSIA DO RIO GUA
RIGLIANO 

ARGEL, Reuters) A Radio 
b'rance ln(orma: 

"Sabe·su que as tropas britantcas 
qu.e fizeram a tra vesaia do rio G1,1a-. 

Os entendimentos de Churchill e Ue Gaulle 
Deney Sales 

Os jornais noticiaram esta semana os entendi111entos havidos entre o 
1>rimeiro ministro britanico, quando ainda na Africil do Norte, e o chefe do 
governo francês, - do· q~e este deu conhec.imento ao Comité de Libertação, 

Naturalmente, as noticias vindas a publico são de carater geral,, e não 
podem dizer o que realmente houve. 

Entretanto, é d,e. esperar que, 1afinal, se· tenha chegado a um acordo que 
dissipasse as dúvidas permanentemente em pé, entre os aliados do grupo 
anglo-yankee e os franceses. 

O General De Gaulle foi o primeiro a reagir contra o armísticio que La-
val-Petain fizeram com os nazistas, entregando-lhes a J<'rança. ' 

No momento do colapso francês, quando O então primeiro ministro do 
acõrdo de Munich, Chamberlain, em tom plangente lançava o desanimo na 
Inglaterra, anunciando \lue, no caso de ser a ilha conquistada, a esquadra 
inglesa continuaria a luta, com base nas colonias e dominios, - o general 
De Gaulle desembarcava na Inglaterra e lançava pelo Radio a sua procla
mação, constituindo o governo da França no exllio, para continuar a luta 
contra o inimigo. O valor psicológico de sua atitude, para a reação inglesa, 
foi incalculavel. 

Entretanto, a posição intransigentemente contraria ao inimigo. e colabo· 
rac!onistas, adotada. pelo seu governo, desagradou l,ondres e principalniente 
Washington, que àté ·o último momento mantiveram relações com Vichl, e 
se encarregavam de lançar noticias sentidas sobre supostas veleidades de 
1·eação do velho generàl Petai"l1 contra os naz:stas, - lançando co,m isto 
grande confusão no espirito francês. por todo o mundo, e criando uma situa
ção incômoda para· ·b governo de De Gaulle. 

Depois, surgiu· a fracassada expedição <la frota inglesa contra Dakar, 
que tão mal ecoou ·en1 todo o mundo, 

Eisenhower, os. ingleses e. americanos, a seguir, na invasão da Afrlca 
elo Norte, crearam e i111puzeram o governá Darlan, em contra.posição ao 
Comité· Francês - · governo cuja impopularidade foi num crescendo,·. até a 
eHminação de seu chefe, de forma até hoje misteriosa, para ser substituido 
por Giraud, que se supunha com miior prestigio, - alardeaclo por todo o 
lJlUndo · pelas agencl!'s inglesas· e ,i.merica11as. 

· l\Ia.s todos os esforços foram inuteis, e o famoso fugitivo, cujas aventu
l'as legendarias, em lnúmeràs versões, foram espalhadas por todo o mundo, 
não conseguiu· tambem s·e ·manter. 

· Não decorreu ri:111ito tempo, e surgiu a questão do Libano, exemplo tipi, 
co de má fé, da maioria - da imprensa em todo o mundo. 

O mesmo espirito racial que fez H!tler pretender, a principio, o dominio 
de todos os povos germanicos, e depois o do mundo, foi insuflado nos arabes. 

O. "mundo arabe" é uma revivecencia do espírito totalitário que dotni· 
nou esses povos· ,so'b a influê~cia. do islamismo, e o que se pretende, como 
no na1ismo, é o clominlo de uma minoria maometana, sobre um povo cris-
tão, éomo é o libanês. • 

Entretanto, o movimento de revolta ali surgido não foi profligado, como 
deverá,. por representar uma verdadeira sabotagem do esfo·rço de guerra alfa
do, - o. que se deu, ·por exemplo, quando um governo de pais vizinho quiz 
libertar-se da influência inglesa, 

Ao contrário, toda a culpa foi pesada c injustamente atirada sobre .o 
governo de Argel, - apesar . do que a questão se solucionou éom relativa 
facilidade. 

Finalmente, já ·ctespr~stigiado o general Girau<l, para poder se opor a 
De Gaulle, surgiu o · general Lattre de Tassigny em cena, repentinamente, 
como nm grande chefe, populàl"issimo, e absolutamente insuspeito, pois fugi
lóa da França apôs ter sido ·condenado à morte pelos nazistas. Assim o .a.pre
sentaram as agêilclas telegráficas, que imediatamente acrescentaram que 
,surgira a questão da substituição de Giraud pelo novo heroi. 

Quando, e como .surgira essa questão, - se questão podia haver - nin• 
guem se deu ao trabalho de perguntar. · 

Ào contrario; essa .questão foi imposta pelas agencias telegraficas, com 
evidente ·má Vontade,· como um meio de sabotagem ·contra De Gaulle e. o 
Comité de Libertação.· - Era mais um possiV'el opositor que surgia em cena. 

Essa questão da substitufção de Giraud por Tassigny, como surgiu, nas 
noticias telegrá.ficas, tambem desapareceu, po~i; não mais se ouviu ralar 
110 caso. 

Toda essa serie ,de incide11tes ·mostram ·claramente as tentativas· fe;tas, 
:por, quem tem muita · força e permanec'e ciiidadosamente nos bastido1·es, 
:para suprimir o geüeral De Gaulle, e seus partidários, intransigentemente 
anti-nazistas do ·governo· da Ft-an5:a. · 

· Porisso, 'seria do. maior interesse para a confiança na boa fé ~os aljados,, 
em suas promessas feitas ao. mundo todo, que, após os entendimentos de 
Churchill e De GaulJe, na .Africa do Norte, levados a efeito nos' últimos dias, 
1úcidentes semelhantes não mais surgissem para en~pa~ar os es.rorços com 
que todo o mundo tenta livra.r·se do flagelo do totalitarismo nazista. 

!
.PIANOS SCHWARIZMANNI 

ln. c. lgslve tluo a.i>a.rtamen. to - Vls1t.em noua eiirll'lst~An ~em ~n.mnMm. •~~t · 
Rua o. Joa~ de Barrna. ·:uii - A•• A.,r:1u1 Ul't1n1"'t1. ~24 - l'Plernn• 3-tUJMJ ' 

A aviação ·no· futuro . do lmperio Britanico 
BRISBANE, (Reuters) - . Sir. Ferg-us 

Macmaster, presidente da. "Quanta.5 
Impire ..,ô.!rway~". declarou hóje Que a 
menos que se chegi,e a um entendtinen
to e acordo entre c:is . palres integrantes 
do' Impet;io Britanloo wbre ·as roti,.s ae
reaa,. a; Grã Bretanha e .o llµperlo ·Bri
campo internacional em situação . defi• 
tanico . ingr~arlam .· ne&Se aspecto do 
11itivamente desvantajosai . . 
.o sr. Macmàster .c~meril;ou o. acordo. 

tecen'temente ooncluido, entre o _:primeiro 
ministro da Austral!a· e da, Nova ze
landia. no sentido de que se exciulr1 · as 
c:ompanhlas ·privada...· das rotas aereas 
:internáclonais e que os serviços aereos 

,serão possuidos, · dirigidos e cont1·0Ja.qos 
por uma autol'idade ou companhia. ·ln· 
temacionais. 'l.crescentou. que taJ .. Pl'Pe 
jeto está em faze 1nàis avançada, que 
qUJ1,lque:r outro concebido nos Estados 
Unidos ou na Grã BJ;etanha e que alh
d·a.. que não seja !rreaJisave) acarretàrla 
fundo choque de !nteress~ naclonalã, 
D~. tambem, que nem. a Grã Bretanha 
nem os Estados Unidos - haviam . ado
tado nenhuma decl.~ao . a respeito do 
problema crucial de saber se suas 

0
lillhM 

aereas serão abertas por orgànlsmos 
governamentais ou por empreza.s priva~ 
das ou Por uma combinação de ambOs 
on sistemas. · 

rigllano; foram transpodàdas por via 
aerea. , Outras· atirara1n-se· nas aguas 
elo rio pára se ·juntarem· aos ca111ara• 
das q\1e estavam abrindo ·:caminho J)'e• 
los campos minados e cheios de ni
nhos de metralhadoras.· Os bl'itanicos 
atravessaram o curso lnfCrior do 
Guarlgllano diversas vezes. e sempre 
~1n n·umero crescente". 

t:llNTJtA•A'l'AQ,Ui,;S RJ,;l'BLIDOS 
Q. G. ALIADO . NO NORTl'J DA 

AFlUCA, (Reuters) . .:.... Nas uatrulhas 
americanas· que se acha1n atiVas·· no 
setor· central na frente. do V Exerci
to·-. e· especialment(3 nas- vizinh'an_ças 
do rio Rapldo. e area de Cassio, h.ou· 
ve dois contra-ataques os quais fo• 
raln repelidos. O comandante alemão 
construiu nova linha, que batiiou 

''com o nome -de "Adolf Hitler'', a 10. 
qullomefros mais oú menos a oeste 
fut: "Linha Gustav". 

Com ·essas ·sucessões· de Ilnhas, fel
tas : e désfeitas, os alémil.cs estão 
aumentando o ritmo de sua retirada 
na àrca do V Exercito. 

A ,radfo das NaGô'es Unida·s ·ln'for
mou q.ue os ·prisioneiros gcrmankos 
c.oriCirinarah1 que os alemã.es prn1iarà
r:am ... u1n<.1,. nova linha de .de(esa.- a· cér .. 
~a;.d.e .·19 quilometros. alem da .·"Llnh.,, 
(_iustav'.',· .na Italia, e- que a nov'u li
nha se. <>hama "Adolf Hitler". 

COll HA'l'l~S l•Bl CAS'l'J,]l,l•'Oll'I'E 
Q. G. Al,lADO "-Ü NUilTI,; DA 

AF'1'!CA, (Reut,•rs) · - ·Tropas llr!ta·· 
~icas- e <lo V J<~xercito estão einpe· 
n.hadas. em ·encarniça<l.os- conll.>ates nos, 
subur'bios de Castclfotte, ·\a a qullo
tnetrOs ·aie·ru dÓ. rio Guarig;Üano. 
Combates furiosos travari1-se tamliem 
e·m toi·no de aldeia· de ·Fontosa, quQ 
fica a menos de um qúilomctro para 
oeste, 

. Ambas as localidas se ·acharii· nos· 
contrafortes inrei·lorc:s· do· Moute Co
sin.~~ Onda as tr.opas britariicas ocu1,n
rarn a·igúmas· alturas' de mUis -(1~ 300 
metros :e· repeliram .pesa<los conira.
a..taqueS_ inin1ig0:5.. As~i_hala-s~ que 
<lla.nt(j ão pcrjgo, os alemãe·s e:/tariúni. -
p1•eparando ataqu~.s co1nbt·na.tlos· de· 
ütfa:ritaria. e tan({Ues ·.ao norte de ·l\lin
tµr,no, capturada onte1n 'pelos aliacJQs). -
ap()s furiosos comlJates .. 

Soni perda,. de tempo· <L··quar.tel ge• 
neral dos: 'aliãdcis · mandou. contra ·.as 
concentrações. 'lnhnigas :vári.as. esqua
drilhas de avHlés, :as·.ql,\als;ibomb!lr• 
dearan1 os_:prepàrati,(os naziSta·s, anu-
lando-os completamente. . .. 

A lnclpí~ntê. tenta:.tiva./ àlemií,. para 
recapturar·, a cldadé 1ri<>àéu, as.sim, no 
·nascedouro:. . . . .. . :· . . :·· .. . : .. 

. O PAPEL '. n.( INF "'lll'l'ARIA. 
COM o V:EXERCITO, (Re·uter~> 

Mais uma vez· ·ll. Útfantaria mostrou, 
nesta guerrà/ seY.i ·papel saliente;; fal• 
vez mesmo· prepónderà.rite; justlfkan
do a:. historiá n1i1Ítn.i" que ·,~eÍnpre · no 
melo de· todas as. 'armas a 'éofocqu. c<>
mo , o elel'l)9rito prim.eor1i.!!cl;. : · ''.~"~?
se usar: todas. as.: ·a:i:mas ....... dizem. os 
tecn!co,i' ,.:.,:. 'm~i, ;i.'ultima: paú.vfa:te~ 
que so·r dadà ,pela infantaria", 

Num sé'.tor ·de Guariglfanó/ os a)e• 
mães. ,fizeram . aj)arééer' ele: súbito. ~jn
co · tànqu~.s,:·tri>o' "Mark ;4'~i Erâ; ·no 
seu' ver,. à.' t.oluqão, de ·um fasso .<leUca
<ló.' ·os sotd/içlos : dà,' inf>in ta,i-fa brlfà
nic.,_ tiveràm' que 'reeüà.r,; ' M.as 'r~a-

.. griJ,parani'.sé' e, ·Vctrtaram.· .. ' ·E., úsàn• 
. do de iodo. oésí,u ,àr\name·1üó dls.pol).1-
\"c[:.coméçà.r~m à'·agit 'S~!ltr~_'às :íor· 
tale::ns mo:veis,'·.·ao ínésim}, téi.>))0 que 

·p~lliam }eíór~o~:: ÍI: reti,;glÍar(lit:. : Da 
retaguarda·, tàmbe1ú ,.· ,iom,foapam a 
atuar os· dis1,aros · da:·· .artill1a.da. E 
dentro crn-po.u,co :à..·ai;.ão .. <l:i: infàn.ta,ria, 
com essci Cá.Jl1da, 'fol tã9 .. eficient0 r1ue 
OS· tantiuee{ ..tlveram·'.de:'_'i-ecíuar:-··· ·N.11.o 
$(3"· deram l)<;>r _-i\~e·~cfd~~i:~j~o._re~1,,· !.e' _{l
Zúram:-ilóv:t··.re,itatjva.;: ·.,O; !llêStU.o,:1'8• 
su.Jtado; ·nµ:o· .obstante. ·A,.·._infantarcia 
fÍ(;OU se1füora do,. .C/tÍ11J}O,. . 
BO~I.D,~RnI~lO·:oi,:.''nÂ.s1i!!••··N~.ZIST,\S 

· Q. d. ÁLJAoÓ No ~ohiip ·: DA 
;ui>nrcA, . .(füÍlte1•ij}, '-"',: Ciam:plnó;" Cen

. toiíellw ç Q'uidptiià 0,finaQl. ~ése:fià1n9n
te ·t,p1nb;irdéa;dás :·peht, .avtaj;:ão·· :a Ira• 
da, reé~b.en'do, ·muJtiúL,bOniQ1!,B .. de,,a)• 
to 1,bcier .éxülosivo,' 'anÚ·n'cia-se' oCi• 
cjcilmente •.... ' · .... · .· ... ·. ' ' ·. . ..• 

os aerodro1il0Ít dê, Ciamp.irio, C.:,nto
celie e·àuidÓnia:·à&h'ani-ee ... ·rl'ós·.súliur
bios õe'Ro'nhi. 'Os'clôls 'prllnetros.há
Yiam·. sid.O atacados· no. dia:'a!itérior. 
Guidonia, <iha:mitda peio~/fascista · de 
a "cidade à~' ·a.Yitiçã(l'',.iéi:'!- considera-

O SANTO.SEPULlKO 
. , .. · :··.-:,'-.. 

Conforme nQticiamps em outro loc<1I, o Sa:nto Seplilçro d.é NóSso Senhor 
Jesus Cristo,·. d'epols de pe.rmanecer .fechado à.yi~ftMjo d~s fi~Ís. 'por vã rios 
m'eses, foi •. novamehte ;ab-êrto, po~em com· c~rtas. res\riç/ies,; Nosso ·oliçhé 
re'preiienta um aspecto desse Sagr<!dO Túmulo. Façamcs voto:; por.guo ;a dipJ9. 
màcla · pontifícia consiga conservar franqueaaqs, à; yer~ra,9ãC?. A~s, fiéis os 
lugares sagrados, depois da guerra, a despeito .da:, ihfl.uêhc_ia" .. crescen:tel dos 

. · . isr;ielltas e mussulmarios !.1º OrJ~!'~f.i:>r.pffm.q, ... '\, . ·,. : . 

AfAOUES DOS GUERRllHHROS- GRKGOS 
. ; ... . : ' 

A F 0-R .e A .S,· .N-A Z 1-.s~ I.:l;S._·:/? 
. , ........... ,,,., ... - ', ,· :·--. 

· CAIR!); .(Heuter~) ·~ wa ·zoúa:costiii-~ 
ra da Croàéia e· ná .· Bósnia Ocidental, 
estãõ .. ·re ti-avandor<lnhidos combates· en- · 
t.r'e. al~n1ãe$ :e patrlota.s . iugoslavos. 

de' Boboj;' asi,Íódü'$.d~: aé ·M"ódr-lc·<.; 
Gradece · ,. · , ,: ·· .. ··' >: ·· '· ''-.' · ·: · · ·· 

'A AÇl'!.Ó DCGS GE'tJ)!:RRlUi.EI~<í.:~,.:': 
. . , .. ; . .···. Jt. GOS. ,,. .. ,, .·., .. 

Tentativa de incursão sobre a Inglaterra 
- ~Cl~: ~~tot~s de Dohoj, Tu~Ja e .ZVI))."-. i 

11lc, n~ · Bosn.ia · :O.ciqental, .. prosseguem: 
as ·operações de ofensiv1:1,. dá.s trnpav do: 

' m~recljé,1 Tito. · 

oarlio .. (~utets} , .,..;: A, .,aif.éiic1a. :he
:Ienk~ ·· 111rorma, .qu~;_QS .gúeri·Ü/:).ei);Í!S '.gre
gos átacaram unl.dades · geriµa.nka{I , llA 
reglfü> . ·cte · Sperehiô.!!,. . Infllng\iid<Hhes 
·perdàs ·. pesadas e '.fàrcá:Mo~~' à· ~-'reti~ 

LO~DRES, 22 (Reuters> - Pouco de
pois do alem anti-aereo ter soado na 
1-egiáo . Jondl'.lna,. foi .ouv,ldo_ . um pesado 
fogo de . barragem. ·· . 

~LARME EM LONDRES' ' 
LONPRES, 22 (Reuters) ·- Novo 

alerta arJtl-aereo soou na· manhã de 
hoje (sabado) em toda a região Jondri-
11.-r. 
NOVENTA AVIÕES ATRAVESSARt\M 

. . . . A,CO.ST~ ,, . : . 
l,ONDREa; 22 · (Rf;µter.s) - Iu!QrJllll.• 

.se oficialmente que cm dois raides rea
lizados ontem á noite, 90 aviões ale
mães atravessaram a. costa qa Grã ,l;lr!!:
tanh.a, dos quals cerca de um terço al• 
cançou a area de LOndres. 

AFASTADA Ellf rouco TEMPO A 
Al\IEAÇA 

LONDRES, 22 <Reuters) - Pouco ,de
JJ<lis do .. alerta". na a1:ea 1fo. Lond1·es, 

·. foi .. dado o sinal de "tudo ·limPQ". ,na. 
madi'u;;adà. · de hoj-.. · · . · . 

... . ' . . . -""" . ~ . . . . '· ,. . .. 

LONllRES, .(Reutérs) - ifo seguih
te · o comunicado de noje do Quartel 'Ge
neraLdo .Exercito Iugoslavo de Liberta-: 
ção Nacional; . . . 

"All. trçpas· .iugolllavas · recpnqu.lstaram· 
a .·cidade de · Japca, na Bosnia Ociden- · 
tal.; . . .. 

N&··.Bosnla ··orientaJ,:foram, ocupadas· 
as ·iniba:.~· ele> Krela, e Zvinica. 

Está. senclo, travada· uma .feroz bata
lha., nas.\ruas da cidade· 'dé Tuzla., As: 
tropa.-;;)~sla'va.5\ ocl/patam;. ,a,.' nqfüe~ie 

rar · pará., Lâmii). ... , . · · .-·, ,.'. ' · 
?-To . centr<r w,i. .. peúlnsula df P.eloPf>neso, 

os ,guerr!ll:\e!ros.;desfecharam.·,um. con~ta 
. ataque. 4urant:e:: a, ~mana,· pass.ad~' .ê, •ti~ 
zeram : numer9-'õ9~: prlstone!l'!ls; ,captul'an
do ,grande qJ;iíttida4e. ·~é J:rtà~rla\ /de 
guerra,. depi:>Jll. deJerem .infligido. m'u!tM 
ba~âs .a,. :ctiversas. ,ur:Jidàdés )gén\)anl®.s, 
Os guerrilhefr<i!J''l'.êlLltzàram ·w.mbem.. ·ou

·. tt·o a1:$.Que,,: e·,detivei'.8-ni .:as ·,:tropas, ger" 
htanicâs, :liU!!'i:~11ça,.,;i~,, na, _l'êglãQ, ~~ 
E;9.4te:I,iQ~t J :.•. i:~T·r-i:,·,-.-:~:-..,,:' 

'"~\:f~ •Y 

.•. ••~ .. ·,.,.,',·;· .. ',.c::,',·~,,,:.,:.:,: .. c•:_.,'.· .. ', .. '·'; • 
r " -- ; •:. ;j.~{~'i~~:,~ ~ .·.,-~ ·.·· .. · 

c1a pelos mesmos como o mais moclef• 
no· centro da ciencia aeronautica da 
Europa .. 

COOPEHACAO DA ARlllADA 
Q. · G. ALIADO NO NORTE DA 

AFitICA, (Reuters) -. Cruzadores e 
destroiHs britanicos lançaram varias 
centenas .de granadas durante o bom
bardeio .. das. posições. germanlcas na 
·ltalia, ncis dias 18 e· 19 do corrente, ao 
apoiarem o ataque das tropas ter• 
restres aliadas. O objetivo visado 
foi a retaguarda alemã, inclusive o 
1>orto de'- T·eracina, situado. a cerca 
<le ,4õ .quilometros a noroeste do dua
rlgliano. onde este desemboca no 
mar. Seis aviões tomaram parte nes
ses ataques. 

FUGA DE CIVIS EH ROMA 
·ESTOCOLl\10, (Reuters') - O cor

re~pondente en1 Berna do .jornal "Tid• 
ningen",· daqui, informou que milha
res de. pessoas em Roma não estão 
dando ouvido ãs ordens para se mas
tere·m na ci,tade ·e estão fugfodo an
te o horror dos bombardeios. Varios 
fornecimentos de agua foram corta
dos e os deposllos .lesse liquido para 
a· cidade estão sob ameaça das for
ças militares. Essa informação in
direta' corresponde á noticia dada on• 
tem á noite: pela radio de Roma, con• 

:} trolada pelos alemães, na qual se di
zia. que "Roma havia sido bombardea
da novamente· pela oita,·a vez, lis 12,30 
horas"; 
A 3 QU1LU.l'll1lJ'l'ItOS DA ESTRAOA. 

DE CASSINO 
· Q, G. ALIADO NO NORTE DA 

AB'RlCA, (ltéuters) - Forças brita
nicas na ai-ea de Minturno estão ho
je apenas a 3 qui!ometros da exce• 

· lente rodovia que corre do golfo Gae• 
ta para. Cassino. 

. IN1'EltNA()AO HA CONDESSA 
úIANO 

BERNA, (llcutersJ - l•'oi divu!ga
<lo o. seguinte con•,unicado oficial do 
governo suiço~ 

ºDomingo, dia 9 do corrente, Âs 
6.30 horas da tarde, a· condessa Ciano 
entrou. secretainente em territorio 
suiço. 11,oi irit.er~<!.,la em seguida, 
provj~or-lamente, cnc-ontrando-se sob 
severa· .vigilancia, em cornpanhia de 
seus três filhos, tJUe já. estaN"am 
na Suiça desde o Clia I 2 de dezembro 
do., ano passado. .o Cons<>a10 .l!'ederal 
s1,1iço· foi :Informado de que à condes
sa CJa,no e.seus filhos fo1·an1 ,,nviados1 

terça<Í:eira passacla, vara um lugar 
onde. permanecerão finalmente. 

Na. noite de ,23. para· 24. de outubro, 
<i sr. Dino Al!ierl, embaixador italia.
no em .Berlim, tambem chegou a Sul
ç:a,. ,s_e_cietfl,rn.ente · e·· devido ao seu es
tado de eaude foi hospitalizado, en
contrarido-se ainda. em um hospita!. 
Chegou-se a um acordo segundo o 
<111al Ó sr. Dino Alfieri terá que dei
xar ·o tel'ritorlo sulço logo que o seu 
esta.do' de satide· melhore, pennitind·o
lhe viajar. Devido á s"ntença de mo1-
t~. Pf.O!l!líl!'!!>{l!), ci;>11tr!J, .,;> ~r.- PJno AI· 
ílê1·1, nQ .ül~ l~ d~ jirne!ro, as autor(
dadeij SI/IQ!l:!I resol ver,p11, no 1nomi,n
tQ e.l'PUlsa-lo ;:do pafs". 

o Chapéu ••• 

I • 

•.• é· um complemento que, 
· nos dótnínios da moda, está 
·exercendo· de novo o seu 
impé'd6 ! · Proteção ideal 
contra os · raios · solares é, 
e~ definitivo, o fator pri
macial da . elegancia da si
lhueta. Na coleção de mo
delos em "paillasscin" que 
ora apresentamos sobre
saem graciosos estilos "clo
che", "canotier" e os de 
pequenas ahas . desportivas, 
de· teridência americana. 

Em branc& - a 
grande' moda! -
e . em preto e 8 5 O O 
cores claras .Cr$ , , 

Rayon das Senhoras .;... 1.a . sobreloje 

CASA ANGto·-BRASILEIRA 
Sucessora de , MAPPIN STORES 

. . 

e Comprar b.onus de guerra é 1 
· abr,eviar a vitória ! · 

····,.·,•:1 

... 

OS. NAZISTAS AMHACADOS DE CKANDE DESASTRE 
NO SETOR NORTE DA FRENTE ORIENTAL 

Avanço . russo para Krasnovardeysk · As forças . nazistas de Lenin= . 
grado ameaçadas de cerco - Forte luta·em Rechitsa - O c.olapso do exer
cito nazista ·-· Progride o avanço do Oal. Yatutfn -::-A situação na Crimeia 

· 1110SCOU, (Re11ters) - Em sua ln· 
vesttc1a·,. o genel'al Govorov visa a cida

de · do Krasnovardeysk, a cerca de 30 
quilometros elo Loningrado e ·"pivot" 
das linhas que scr\~em para a retirada. 
alemã e levam de volla aos Estados 
balt!oos. 

_En1 seu poderoso avanço sol.Jre a 
es.trada de fe1·r.o que ,corre de les
te 1>a1·a oeste, até Talliman, as uni
dades russà.s acha1n-se · ag·ora a me-
nos de 15 qui!ometros desta Junção
chave e os .. Ca11hões sovietic'os estão 
bombardeando a cidade. 

'.' / --< 

AJIEACADAS AS CO)llJXICAÇõES 
NAZIS'l'AS NA f'JtEN'rE DE 

LENIXGRADO 
IIIOSCOU, (Reuters) - Em novo 

dese_'nvo.Ivitncnto 'de sua ofensiva em 
Leningl'ado, o exercito russo está ho
je. ava.nçaDdo, cr1anclo grandes amea
ç;as para ns comunicaGões e oara o 
exercito germanico. As ameaças são: 
l.o - ·o avanço sobre Kras,;ovatda•. 
ysk, .011<10 os russos, procedentes elos 
setores de Craniembau-m e Pulk'hOV, 
fizeram junção depois de violenta in
vestida contra os alemães a ·1este e 
oeste da ferrovia: 2.0 ....: o a,anco de 
novas unidades ·.sovietlcas sob o co
mando de Govorov a sudeste con
t1,a' a. Óbstl t;tada · r:esfatencia alemã, . 

, l}lnn' esforço para i"Solar uma nova 
g1'ande bolsa de tropas ·germanlcas. 
Os · alemães poderão ser dentro em 
bréve, désalojaa'os de suas f&tlflca
ções. penosamente construidas; 3.o -
A lnve·stlda do general Maretslrnv, 
a.pós. a ·.vitoria de Novgorod, · a su
do~ste. e ao lo11i;-o das praias do lago 
Iln:,en .. I<)ssa: investida .. ievarli final
mente os russos a noroeste <la gran<le 
Corta.lei.a • , de . Staraia . Rússa, a. ~OU 
qu!lometros . mais ou menos a sudoé:S
te d~ Lenlgrado. 

FOltTill LUTA Enl R.ECHl'l'SA 
l\Í.OSCOU, (Heuters) - O radio ale'

rnão, referindo-se li Juta na t{uss1a, 
disse Que "o Inimigo centraliza tor
ças: na~' tioss.as . posicões a oeste de 
nechltsa, ·Onde for-te . lula continua". 
I<)ssa referencia a oeste de Rechlt~a 
significa, a am<1aça das ·f<>rças do ge
neral Robossovsky, através da bal· 
Xá.ela: e.entrai de Prlpet, para· a.fron-
teira polonesa de 1939.. . . . 

MOSCOU, 22 (Reuters)....:. o outrora 

· .Precisá de impressos·? 
. Oficinas gráficas do 
LEGIONARIO S. A~ 

Rua. dó Seminarto, 199' 

poderoso e ln:vericlvel exercito ·ae Ul
tler que levá"ª tudo de roldlÍ.o sem 
conhecer derrotas, estã agora quasi 
que reduzido a . express9es -Cragmeil
tarias em · consequencla dog repeti-. 
dos e constantes golpes ofensivos· 

desfertd·os pelos .russos e {la', lmfn~.n
cia de U{lla derrota completa e de Um 
colapso · fulminan·te, · · · · 

Essa situação· <le quasi· .descalabro· 
em perspect1v·a a.ceiltou;se rilals ain-

. da e· com <iara:dterlst!cas · ata-rmàntes 
11a aréa. de Leningrado,. que· até hr•Je 
vinha pagando pesado· tilbutó âs bà· 
terias alemãs · de longo alcance,· as-. 
sestaclas· contra a velha 'capital' mos-· 
covita, que ha · matá de três .a·_1_10S :v~_in 
e •,1do castigada por um .assedio sem 
treguas, · · · ' .·, 

As fo·rças do general Govurov fl~e-. 
ram r1enetrar suas triplices ponta~ de 
iauça nas brechas . vitais a!,lertas no . 
"anel de aço" que envolvia . a trail1-· 
cional caPital dvs. "czarea'1 nu-ma t::X• 
teneão de cerca "de· ·10 milhas e que 
os ah,mães procuran.m maufer qµa11-
to ma!.s não fosse para efeito de or-
clem moral, 

A batalha de Le11)11gracío 4;1sta. fa,
dada a mircar o fim ·dos e-1>erc110s 
aiemãeÍ! na Russla e quJçâ· o ·colapso 
de toElo o poderio militar ·nazista· na 

. 1':uropa, mesmo porque a guerra- no 
o..ste do continente está. . em .. fun.cã.o 
da sobrevlvem·i,."' dos .ei.ereJtos de Hl• 
tler na frente v1·lental. . 

tas horas da noite confirmam que 
uma vez desalojados de Novgorod, 
bastião meridional da t'rente Volkhov, 
os alemães foram perseguidos até a~ 
florestas situadas. a oeste da cidade, 
tendo 'sid.o tódos antgu1lados. · 

Em seis <lias, desde •.Jue se lnlcloú 
a o[~nsi "ª naquela frenle, 40,000 ale
mães foram· mo1'los, sendo ~6.000 no 
setor de Lenlngrado e \5.00U em Nov
~Órod, tendo sido feitos 3.000 prlsio• 
nelros. 

O unlco setor onde se iniciou ontem 
forte lula ê na aona norte de Kris
tinovka, onde· foram rechaçados ·os 
cóntra-ataques da Infantaria o dos 
tanques al..tmâes. · 

LONDHBS,. \lteuters) - A orensi\·a· 
russa contra l:'ynsk e Rovno vai de 
vento em. popa. o exercito tem tido' 
stt:tuh:rntti:s re:::icrvas pura arrazat as 
det'ezas g·e:i:man1cas na area de Lenin-

. gra,fo, afastando-se 1>aulat!namente 
o p,srlgo que ainda representa pa1a 
a antiga. capital as hustes nazistas 
dac1uela região. 

1"m sua terceira nova· ofensiva a 
n.oroeste da cidade, con:,egulu jâ re
~ultados · decislvoa, etH,1Uanto que, 
mais au sul por ambus os lados de 
Novgoroq, . à1canco1t· tais proporcões, 
que a cWaC!to acabou c,uncto nas maos 
do ·atacante, 'l'anto .a ote11siva do ge
r,eral Guvo·rov - lancada da area 
baltlca nas cercanias de OrlemJaum 
- cÓmo as OIJ<:Í'ações do general Ma -
reliKov, contra Novgorod,. ameaçam 

coMiEQÚÉNCIAS o'A· liE'êoNQlJISTÀ. · de · tal ·inànelra · as cuínumcàcões d.o 
DE 'l'liOVOGOltOD · · rn11111go qu" é <ltficl! Vt,r-se como 

[H)d·erâo ti~\,,;apar ·as· (o.r~a::s german1cas 
LONDREl>, '(Heuters) - Os russo.a . que aind~ se acham nas respectivas 

tom.,1;ra1n Novogorod de . assalto. . ,,,reas, num to.tal dv mats de 200.UOO 
Novgoróct está no angulo. rnerldlo- , .11om.,ns. l:'octe-se dizer yue o comba

nal da trente a)en\ã e VoÍkhov. ao . te ao norte tem' este aspecto: a ba• 
sul de LenJngrado,:·e ê um entro'nca• talha das comunieacões. l1J ums ba• 
mento de cinco lmp<>rtantea ferro~ ~alha, mais que tudo, a que se ·esta 
vias. tr.'/. vando. pa reglâ o setentrional da 

Essa r,iconqlllsta ocorreu em men<>s úente ruso;o 0a1eu1à,º 
de uma semana depois do. inicio da Í\Wl>(;oú, (lleuters) - fs guerrl-
grande ote.nslva r.ussà na ·frente• s.e• lt.etros da. C.rimeia aprisionaram um 
tentrional, cabo da Ll com1,annla <lo ss.o !{eg·i-

1\s fo1·tlficacõe11 germanlcas ao JOD• menLo. de lutantarla a1en1â, chamado 
go do rio Voikhov, 110 Slll ·de· t.,ex111,·· loser Vuldktlr, o quaJ tez. as segmn• 
:i;rado, foram t<it/',s em êfo_ií:s e.iihen11~ ·tes declarai;ões; · 
:dades. <.:incoenta · qu!lometros aproxl- "Sob o PÍ"t>te.i.to de evacuar os e!• 
iuad,amente ela primitiva. l.inha .ale- vis' da L:rtmela. as ·autoridades ale• 
,nã de no qullometros, foram .. ,pútu- mãs ·estão carregando barcaç,is coni 
rados pela::. l.r\lPt:ões .(!as tropas do mUhare,; d1> pacíficos cidadãos, que 
·general Meretskh<>v,. no..su(,.é·<las di• ·São transvortados para o alto 113ar e 
visões de Govorov, ao ·norte. Às t<>r~ a.togados, 'Nl!- ·noite de de2.embro de 
ças deste explotam sua pesetração· nas l94a; n,o i;>orto de l:!lvapatorla, unida
-linhas ln.lmlgas ao oes.te de l?ul15ho-v e ,ies especiais das · ·'SS" transvortaram 
a.o sul· de Órll:pientaum.· · · 11uma barcaça para o alto mar um 

011 lntormes d.. Berlim referentes·· grupo ·de cidadãos· sovleticos ·que ha
ã trente de Pripet il)dloam.queaos-sol• · viam. sido retirados li forca do t~uban 
<ta!los do·· generÍi.l RÓkossovsKy • ata~ pelos. fascistas alemães. '.l'o<los eles 
autalm'ente RobrUlsk; · · verecer;uu atoga.dos. No dia 8 de de• 

A dupl,- ·11,cowc-tida qe V11-tutln .con• ~embro . foram afoga.dos, perto de tSe• 
trá. Rovno oonUriua pro~redin4o ta- bastorol, · ó.ooo pessoas que se encon. .. 
vo1•avalmente, . . . · · ·. . .. tra.vam detidas pela . "Geijt!!I>.Q"1 . pªlf 

A.à. ul~lma,s noticia.a ~hegii;dà.r,·;§'f.l•· •'P}:uiões daquela cidad~"•- - --· 

_ _,_ ,-_) 
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' -A proposito de telegramas tendecio• 
· ws pu\Jlicados nesta capital sobre a 
· atuação do Revmo. Snr. Pe. Hipolito 
Chauvelon; S. s., na. expedição Ronca
dcr-Xingú, estamos habilitados a infor
.mar o seguiJ1te: sf Revma., se incor
J)orm, à expedição, à convite do snr. ma
jor Vanique, e· com a mesma. prooseguiu 
.attí o iocal onde ela se encontra. pre
n.ntemente; dali, S. Revma. solicitado 
por urgentes afazeres, prosreguiu via
gem até o rio· das Mortes. onde exerce 
habitualmente seu benemerito minlste
rio de m!ssio11a1io sàlesiano, e onde 
agua.rda. a expedição pará com ela pros
seguir até o final. 

A ocupação nazista crea gra- PROVADA A FALTA DE FUNDAMENTO DAS ACUSACõES FEITAS 
ves problemQs para o Vaticano CONTRA OS FRADES FRANCISCANOS OE CAIRU' 

A hístoria de·um 
mas 

processo baseado, não em . faJ:_os 
em prêsunç ões generalizadas. 

delituososi 

Como se vê, nerihum incidente houve 
entre aquele ilustre· Sacerdote, e a cx
p~dição Roncador-Xlngú. As noticias 
publicadas eir, sentido contrario care
cem de todo e qualquer fundamento, e 
tiveram na. impreru;a quotidiana um 
realce inexplicavel; que se· prende sem 

. duvida. à campanha contra o Clero ei;. 

. trangeiro. Esta campanha de imprensa, 
que tem sofrido revezes decisivos como 
o malogro das acusações levantadas con
trn os Revmos. Padres Franciscanos de 
Oalrú, esw.· reclamando uma. repu!.sa 
lnergica. da parte da opinião catolica 

• 'irn~ileir,. 
* * 

Merece registro a informação do jor
hal londrino "Daily Scktch", de que as 
autoridades nazistas que ocupam Roma 
]Xdiram permissão ao Sumo Pont!fice 
para organlsar um film sobre a sltua
{;ão · atual do Vaticano, em que se de
monst.rasse a Inteira normalidade da vi
d?, nos dominios papais. 

(Conclue na 2.ª pagina) 

Os comunistas não poderão. ser 
· funcionarios publicos nos · 

Estados Unidos 
Xoticias de Washington esclare

cem que, todo mcmhro,do partido co- · 
11iunista, ou· qualquer pessoa que si-
ga a mesma orieutaçiio, não podo De ha m1.1íto, o LEGIONARIO vem fice já passou pela amargura de ver 
exercer função publica cm tempo do mostrando a seus leitores a necessi- alvejada por algumas bombas, a des-
gne1·ra e do paz. Es~a noticia pro- dade de perseverar em ininterrupta -peito de seu expresso protesto, o so-
\"1?111 de um mcmorandum publicado oração, segundo as Intenções do San- lo sagrado, da Diocese de São· Pedro, 

E noite. Numa gamcleira piam aves 
a00ourenta.s. Alguns vultos de frades 
e~capuçados, brandindo punhais e com 
espingardas a .tiracolo, passam ,fugidia
mente , pela. praia. deserta. De repente, 
do ma1·, foram vistos sinais de luz azul: 
O "sombra", postado n1,1ma: corôa. vê 
tudo e percebe que o · sinal · partiu de 
um submarino. Estava descoberta a 
trama. 

Não pensem nosso& leitores que esta
mos ºtranscrevendo · uma pagine, dos 
horriveis "suplementos juvenis" que an
dam por· ai a envenenar a imagiuaçá9. 
da c1-J.ança . · brasileira. Ape'nas nos li
mitamos a dar uma Im0.11em da ver
são _q1,1e · varios jornais , dia.rios veicula
ra.ri1 a respeitt da . denuncia apresenta
da. contra. .. os Revmos, Frei Guilherme 
(no ·secu1o Karl Wilhelm Halm) , Frei 
Benevenuto (Johannes Fust), Frei Alei
xo (Adolf. Aleixo Olinskl) e Frei Ma
teús (Bernhard Maas), frades !rancis• 
canos do Convento te Santo Antonio, 
no município . de cairú, nà Baia. o 
que era simples denuncia, qne a justi
ça. ·acabá. de provar não ter tido o me
nor fundamento, assumiu nessas folhas 
anti-clericais o aspecto de um fato lr
retorquivel. 

O ACORD;\0 DO TRIBUNAL DE 
SE4;i-URANÇA NACIONAL 

O "Dlario de Justiça" acaba de pu
bliêar o acordão do. Tribunal de Segu
rança. Nacional relativo ao processo de 
que foram viÚmas alguns frades fran
ciscanos daquele Convento. 4 sentença 
desse egreglo Tribunal foi ·no .sentido 
de que "é eàso de absolvição, quando a 
acusação não denuncia fatos reconhe
cida.mente delituosos, mas apenas pre
sun:ções generalizadas, e a responsabili
dade cios acusados não deflue ela lru;
Íruçã.o criminal/' 

A ,COMPLETA INOCENClA DOS RE.
LIGIOSOS FRANCISCANOS 

quais fica patente a completa inocen
ch daqueles ministros do altar: 

considerando que a proprla classifi• 
cação do delito entr!lmostra a dificul• 
dade do ilustrado . Dr, procurador em 
deduzir do volumoso inquerito a criml• 
nalidade dos fatos denunciados, de · vez 
quo ta.1 peça acusatori.a se funda, não 
em ,·provas de _atividades ar.ti-bra~!leiras 
porventura desenvolvidas pelos réus, 
mas na rememoração de . fatos antigos, 
compendiadcs nos relatórios que figu
ram nos autos e que,· sem embargo. das 
multiplas diligencias policiais realiza
da:, não evidenciam a. exstcncia. de 
nenhum delito; · 

considerando que a .alegada crimina
lidade de fatos novos não encontra.· ne
nhum apõio na prova dos autos: 

Considerando que na Instrução cri
minal deve ficar plena.mente provado o 
delito, para o efeito da imputalld.ade 
penal dos acusados, . o que não ocone no 
cas3 sub-judicc; 

considerando que excursões notivagas 
pelas restingas baianas, há anos reali
zadas pelos frades franciscanos,. de na
cionalidade alemã, do Convento de San. 
to A1{tonio, no exercício do seu · apos
pnlitico, quando era permitida essa ati
tolado. ou fatos remotos de partldarismo· 
vldade, n11.o podem nem devem_ ser ad
mitidos como prova de · açãQ crhn!nosa; 

inocencia. .destes, . não hã como ver n<t
ação- daqueles a eiva que se Jlles at,ri• 
b1,1e, tanto mais ·quanto a prova dos a1,1. 
tos certifica que t;ão bons servidores 
dá Pattla, no de.sempenho d;,s suas f_un .. 
ções publicas ou no . cump!imeri~9 · ;dolf.: 
seus deveres clvicós: · ·· _· _ · 
. considerando o mais qué;_'ij.os il,utoii 

. consta: 
Resolvo absolver, como absolvo, KàrJ: 

Wllhelm Hal ou· "Frei GUilherme''. 
"Johannes Fui;t 01,1 "Frei Benevenuto", 
Adolf Aleixo Olinski ou "Frei .t.leixo", · 
Bernhard Ma.as· ou "Frei Mateus", Fer .. 

·. 11ando · d.a Silva Mauro, José Grimaldi 
Fi\ho, Nestor Oliveira, Hamilton, P.al• 
m;i, Aniba:l. da Silvá Carvalho· e· Raul 
Figueiredo· MiJ·anda. das acusações (jue 
sê !lies faz no presente processo e, na 
formd da lei, recorro desta sentença 
para o egregio Tribunal Pkno. 

CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. . 

Depois dessa sentença, o Juizo apc• 
Iou ex-oficio, confirmando, porem, q 
Tribunal de Segurança a sentença 11-pe• 
lada, do modo seguinte; 

"HABEAS~CORPUS" N. 1.747 
hl 

Apelante: o Juízo, ex-ofcio, · 
Apelados: Karl Wllhelm Halm ~ 

outr~. 

Confirma-se a sentença apeláda, 
quando são proceden~s os seus fonda-i · 
ment11s. 

Considerando que as denuncias for
muladas contra esses religiosos, alem 
de inconsistentes, 1·ep1,1gnam aos princi
pio:; da. fé cristã, que eles professam e 
a que servem devotamente no municí
pio de Cairú, sempre em função do bem, 

te d Vistos e examinados - os presentes como à.testa, irref~aga velmen , a ot.1· . 
ir.entação junta, e não seria jus(/.) que, autos de apelaç_ãp _n .. 1'147, em_qlloe· é 
pelo fato de estar o nosso país' emgueí·~ · ápe:lante o Juizo,_" de offció; ·e· são ape• 
ra com o. seu, contra eles fossemos exer- lados Kàrl· Wilhelm Halm, Johanne!I 
ccr uma vindita descabida e aben·ante Fust, Adolf Aleixo Ollnskl, ·Berna.ha.rd 
das leis divinas e humanas, tão em des- M=, Fernando · da. Silva Moura, José 
cordo com a tradição brasileira: Grimaldl Fii110, Nestor Ollveira, Ha .. 

Considerando que improcecbm Igual- . milton. Palma, Anlbal da Sllva. Càrva., 
mente as suspeita:; articulac''.'f . c~lÍtrà lho e Raul Figueiredo Miranda: 
a5 autoridades e outras pcsso,:; gTà- Considerando que a· .sentença. apelad~ 
da~ da locali,cla,lc, de vez que a .incre- bem apreciou a prova dos autos ·e que p~la "Comi:;são ,rle Scni,o Civil do~ to Padre Pio XII, tão duramente pro- com gr,1ve pl'ejuizo para os monu-

E,<,,(l.·,- Unirlo~". vado pelos acontecimentos ,ccori-idos mentos religiosos de significação 

mentas, oramos· por ele,· e pedimos a 
Nossa Senhora,. medianeira d'e todas 
a graças, que liberte quanto antes 
Roma e o niundo -Inteiro, quer dos 
horrores <ia ·guerra, quer s_obretudo 
ela cru~! opressão <las ·1:ropas nazis
tas, que deverão sair desta lL\t_a irrc

Depois de historiar tod~ as Rcu~a- pa~áo que .se lhes faz é a de wr au«i- são procedente;; os seus fundamentos; 
. . na ttálí;; e no mundo. Todos os do, mundial, que ali s,; l!ncontram. O S"t,· 

·:·-Aos c,1nr1•.datos a ·cargos publico, cumentos pontifícios recentemente mo Pontific,. se :'ccusou a. abandonar: 
çõcs. o juiz do Tribunal de Segurança iiado os frades franciscanos 11.a suposta Acorihm os ,uizes elo Tribunal drt 

considerà.nda, -pelos urdidura, e, como é obvío, patentea(-la _ a Segurànça Na<;ionai, por maiol'i.a de vo .. 

P-__ :_sem_ ._1_ ':e __ --~é~~u1_1._~_-_. o. se_ ·_.s .• ã.· o me_ll:· .·· __ em ... -.~-~ad,º.·. ª_,_ .11~- Sa .. -.'_t~ª . ~_ã. $,~-; ;.~. ~-r .. ªº_ .te·r·,~.:_>.i•. ,s_tu __ ~._._ ~l_oce_s.~_-_· --.~_-_· ~y , ~ ·. s !!. volun,. f, .hf5!lJ,,,<l~~:~'í-d~º-.\,3,~~,1-0.m.l.l~~s.,;;,;.-,c,,.~,~~'iW:t1~•-11,'1l:11,,.tµtt;11,A1k~~~~-~-Jf~..,.,..,.~!JJ,t!m.g..~~,, 
Os membros (lo tais a,;socmçocs, sem· precedentes na historia elos ulU• ·â"átuaçao desast:-c,sa o oov no tas-

; dcmonstrnrárn .·.:claramente qno cstiío m,os séculos. Posto dia~te d_o quadro cista no ;,enar19 · _interna~ional acar· 
dispostos a rêiféber or,1~ns de um corifrangeclor: dcs:._ sofr1,m-,ntos. sem re_tou:. nc_t1ve~se s1clo ouv:cl~ a voz: d~ 
grupo politico radicado cm uma na- conta~ das ru,~as_ sem numero, da de- P_10 , .. f, Jamais. ~e t_:-r.;:i feito_ a _pol,-

med,i!!velmente :e.sm'agadas, 
,,,,· . . . __ ,., 

:,f'J~ 
,_i-. R. 
Sala. dás s=ões; em 21 de, dezembrd, 

dê Úl4:Í. -- LJartos Ba.rréto, presidente, 
- Pereira Braga, relator._ - ,Raul Ma• 
chado. - Miranda Rodrigues. ..,. Teo-·- · t . • fº" . solaçao lnexpr1m1vel que se extendeu t1c.1 de :,.pr ox11,1ac.io tc-ito-1tal1ana 

çao, c.s r~ng_ei~·a, ª qu_c 'ª'.1 ieis. sobre a Europa; vencio com angúst:a que as afl,ikla<:ies clou:rinárir.:i err:.-e 
Tais mdivi<luos nao sao capa;:cs, delinear-re no mundo inteiro uma o nazismo e o fa::~ismo tornaram inc- Consagração · da Arquidioce sé ao·· Coração de Maria. doi·o Pacheco. . 

* * * n~~ podem, nem devem ter responsa- transformação dos espíritos como vitaver. Ligando os dúi.::1os de sc: 1.1 

lnltdades decorrentes ele cargos ptl'- consequência traumática de tanto so- povo aos do nazismo, Mu:;sc:;ni ~o Tol!os ainda se lembra.rn das gran
diosa;; rr.anifcsto.ções de filial jubilo que 
o Rzvma. Clero e os· fieis dR. Arquic:ió·
ccw de Mariana promcveram por 1110-
tivo· do feliz jubileu da. Sazração Ep'.:;
cJpíJ.Í. do seu · Pastcir[ o E:i::no. Revnio, 

ma.tel"iais, . que· 2s terão de cert:i mcre
cid~, nós gloriozos dias do Jubileu, blicos. frimento, que poderá agravar ainda fe= surdo i::s advertlni.las r:o g1··~,r,;;.:-

* * * (Da ~- C., mais a situação da Igreja; 0 Pontí- P,'la, As consequências ai eü:io. Gs 
Não. quiz aquelas festas; 'teimei por 

que não as p;·Í:>1mivessem 01t publica~ 
dM, ·não se ·realizassem·. as comemora
çõe~ de agosto, justificando com ar
gumentos ponderosos, ClS O ll'lOtiVOS QU<l 
me levavam· a.· assim querer .. Os feste~s da inauguração do novo palacio 

episcopal de Jacarezinho 
' A diocese de Jacarézinho v·iveu 
,1 ias-de grande esplendor por ocasião 
:los festejos da inauguração do novo 
palácio construido pelo Exmo. Revmo. 
Sr. Dom Ernesto de Paula. 

É surpreendente como pÜdesse o 
Exmo. Sr. Bispo Diocesano em tão 
curto espaço de tempo realizar 11a
quela diocese do norte do· Paraná 
uma obra. das proporções do novo 

•Paço Episcopal. O certo. é porem que 
lá, está dominando a pequena cirlacle 
cl~ estado vlsinho o magnifico prédio 

-d(l ,_vastas proporções e de um acaba
. llHll,lto es!llerado e feito com todo 

cuidado. 
1 Causou-nos admiração o ambiente· 

majestoso e clistin.to do interior <la 
residência episcopal. O salão do tro. 

· 110 apresenta-se com pesadas tapeça-
1·ias de veludo vermelho e com o mo
biliaria próprio, salientando-se a im-

, ponente cadeira do trono, colocada 
cm um estrado que se sobreeleva ao 
lJlano do.,chãp. A sala. de jantar é ta
lhada em estilo Renascença e tem 

. uma cor escura que lhe dá impon(m
cia e·sobriedade. Dois dos apartamen
tos superiores são tambem em estilo 
Renascença. Os vastos salões reser
Yados · para o funcionamento da Cúria 
DjocJsana apresentam todos os re-

. quisitos para o fim a que se destinam. 
· A capela foi feita com carinho e, pe
la simplicidade das suas linhas e fi

, no gôsto de seu acabamento, é uo 
IJalácio episcopal, um recanto que ins· 

. JJira recolhimento e piedade. Ocupa 
Jla altura os dois andares de uma aia 
do edifício. o· altar é todo de mármo
re com um aspecto singelo e nobre 
nas suas linhas. · Na parte alta de 

Fernando Tadei. ;\ noit_e, 110 salão 
do "Jacarézit1ho Club" foi' oferecido 
ao Exmo. Sr. Arce\Jispo de Cur:tiba 
um banquete, pela .Prefeitura local. 

Dia 20 o Sr. D. Atico da Rocha can
tou -missa pontifical ria catedral, pro 
vi só ria, falando- ao Evangelho o Exmo. 
Thlo11s;_ João Berchior, párnco de Cam
baní.. Ao melo dia no novo palácio 
episcopal, foi servido ci banquete que 
o Exmo, S1·. Bispo- Diocesano ofereceu 
ao Exmo. Sr. Arcebispo de Curitiba,· 
às autoridades e ao clero. ÀS 15 hs. 
rcalizou-iif) a cerimõn:a sil~bólica da 
inauguração. _O. Exn10 .. Si· .. D0111 Ati
co Eusebio clá Rocha cortou a fila 
verde-amarela que se enc:ontrava na 
porta de entrada e, em seguida ben
zeu · a nova residência .. Esteve :pre
sente ao · ato, representando o Clero 
de São Paulo, ,.o Exmo. Revmo. :r.Ions. 
Dr_ Nicolau Consentino, Vigário Eco-

. nomo da Arquidiocese. 
Dia 21, às 9 hs. da manhã o Exmo. 

Revn10. Sr. D. Antonio José dos San
tos benzeu' a pedra fundamental do 
Asilo para orfãos e para a velh:ce dc
sampai·ada que o Exmo. Sr. D. Ernes
to de Panla' vai coineçar agora a cons
truir. Após a benção dirigira!n;se os 
Revmos. Padres para uma fazenda de 
café, em (',,;:.mba,á onde fo( oferecido 
aos Srs. Bispos e ao Clero um almoço 
intimo. 

Nos dias _das fests.s da inauguração 
as ·obras da :nova Catedral foram 'i'nui
to visitadas por todos os pre~éntes. 

Representando o Sr, 'InterventoL· do 
Paraná· compareceu· em fodos os atos 
o Sr, João Aguiar, dd. Prefeito Muni
cipal de· Jacarézinho. 

so1dados da cru:i: gamada, da "c~u:i: 
ínimig,a da Cru:i: de Cristo". como dis, 
se Pio XI, estão aquartelados na/.Ci· 
dade de São Pedro, e ameaçam ofe
recer resistência, dentro dela ou em 
suas cercanias, a um Inimigo com- o 
q·Ual o Rei da Itália já fez armistício, 
e contra o qual o povo italiano não 
combate mais, não quer de_ modo. ai-

. gum combater. Se se der _ _:_ o que 
Deus não permita - a batalha de 
Roma, será esta à expressão mais 
catastrófica da política Internacio
nal do fascismo, cuja re,sponsabilida
de moral pelo que ocorre ainda mai_s 
Sv firmará, se tomarmos em conside
ra· ão que Mussolini, "governando" a· 
ltáfia de · alguma dependência do 
quartel general de Hitler,· continuá 
a manifestar toda s1.ia sol idari.edade 
ao .leader neo-pagão. Atê a·gora, Mus- · 
snlini continua aliado de Hitler, e is
to atê ·mesmo quando a criminosa 
idéia de os nazistas oferecerem re• 
sistência dentro de Roma que eles 
ocupam ilegalmente, expõe a c;:ip_ital 
da ·cristandade· aos maiores riscos. O 
ccnt_raste é curioso. Mussolini, aut~r 
desta polltica, está refugiado junto a 
H ltler. Pio X t l, pelo contrário, -corre 
ao Íado de seus diçcesanos os ma.is 
graves riscos, quiçá as mais . duras 
provações. 

· Mas a hora ó por demais. grave, a 
pessoa do Santo Padre por demais 
augusta para comportar tais parale
bs. Chora'ndo com o Pontífice o ·que 
,sofre a Santa Sé com estes aconteci-
1 . . 

EXEHCICIOS ESPIRITUAIS . DO 
SANTO PADRE 

De 28 de novemb.ro a 4 de dezem
b1•0,. foram suspensas .as -.audiencfas 
pontifícias, por motivo dos exerci
ci.os ·espirituais que tiveram·. lugar na 
Capela .Matilde elo Vaticano e dos 
qtiais· pitrticipou sua Santidade o if?a
pa Pio XII. ]'oi pregador o Revmo. 
Padre Ambrosio Fioechi, · S., J. 

. Súr. D. Helvecio Gomes de· Oliveil·a, 
Agradecenclo . essa; •. llOmenagens, bem 

signlfic~tiv.as dos sentimentos, dos Pa
dres e fieis de Mariana, o Exmo, Revmo. 
Sur. ~Dom Helvecb ,Gomes. ·de Oliveira 
publicou. a Oarta qu~ àbâi~.o transcre~ 
vemos e na.· qua1· ctete;-mina. a ccili:a
gração CÍe sua._: Ài'quidic"cese ao !rim• 
.:ula.do Coração d-, Maria.· · 

. • .. -. J . 

.CARTA 

"DOM. HELVEÇIO GOMES DE 
. OLIVEIRA 

por mer.cê _-de Deus e dá Santa. Sé Ap~sfl 
tQllca,, · Arcebispo de· · MarJan;t; 'PreÍa:ilo 
Domestico de S, Santldaile, Conde Ró-

. mano · e Assistente a.o Solio,: · 
· ·· Pontiflcio, etc; ·. 

Ao Coleµdissio :cabido de Nossa Ca~ 
te<lrai; aos . Rcv!liiis;. Vl,;a.ilos,. c~~rães 

· e · '!º Revmo; Clero Secular. e_ Regular· 
. de nos:.a pma~it At'quidlacesc 

\. 

SAUOAÇãO F.: BENÇ!íO. EM NOSSO 
. SENHOR·' . 

Avultayão, .entw outros, as .. crueza.a 
inauditas. da. guerra mundial; a que nem 
sequer, pou,de se furtar a nossa ,Patria; 
as1 angustias do n~= . Sâilt~in1<Í Pa• 
dre. ô i:>apa, coni seus br:i.dos lánc!nan
tes . dê Pai extremoso a: ordenar peni
tenciá e· preces ·para· 1,1mà paz justa e 
sem· rancores; e, tambem; o luto fra
ternal de meu coração . ·sa1esiano, sa
bendo. que a Congregação de -Dom Bos
CJ perdera, já, nunca. menos 41:!e dois 
milheiros de seus sacerdotes e Leigos, 
irmãos · contra . Irmãos!. estraçalhados e 
mwtos _pela. _metralha inconsciente das 
batalhas .. A estas razqes, a Indicarem 
qµe · não átravessanios epocas festivas, 
acrescentei ou ,sugeri a . conveniencia de 
se. adi~rem, as festas para o vis_inho ano 
de .1945, _.quando a Diocese de :Mari.ana 
deverá festejar, · então; sim; . com todo 
cs;,lendor.! o .3lceutenariv da sug, data 
na.talicia, d()sde · (JÚe. pela Bula. Candor 
Juois aeternae de. 6 de dezembro de 17 45 
foi que.o ss. Papa Bento.XIV, de s. M., 
jnlgou -bem desmembrar da do Rio esta 
grande . zona -do · hlnterl~nd brasi!eh-o, 

De joelho,s, ao pé · dos .altares. nonde confiando . à,' i"ast" e proprlo e mais so-
. por nós vive. ·e \;çià. o· Coraçãci de Jesus licito· as ·· tres · oú quatro centen~i de 

n2, SS. Euca'ristia, .. hei Já tuna cente- mjJ alm~, , espalhadas pela região das 
na, . de vezes' levàdo a. otêrendá;" de llli_• Jl,lj~s, . 
n.has · oraç~s'· e as expressões màts ·sin~ . Na· minha determinaç~o de não acei-
ceras de inet:; agradecimento, . por · me tar. festas, cheguei a esérever uma. Pas- . 
haver Deus' conservàdo em ·vida e coin torai just!ficativà, compendlineo todos 
saude· tíástapu, ._pai-a comparecer à: àpo-. sarnento fosse. um só e unlco, nesta 

, teose! que. fotam.' os,.festejos qo Jubileu hora angustiosa, a saber: - unirmos 
argenteo de · meu Eplséopado, aos 15 11S no,ssas · vo~..s e soluços à voz a.ügus-
de agosto ultimo. ta._ e soluços. amargurados do· santo Pa-

. Com'·· e'r"eltó, , ca11ss!mós cooperadores . dre, · para ·terminação. do cahôs mundial 
C fieis muito am«dos, de eí1tão para cá e adv~nto de éra. menos infeliz, dcpre-
só tel1110 'yi~ido 8< entoar psalmos da candô pela . Paz porque ~u.spiram os 
gtatld~o. , ta.manhas e frequentes têm hÓmens, neste. ano jubilar tambem do 
sido as ocasiões de próclamar em vi- sua . Santldade,c Apresenta~a ao Exmo. 
sitas, cartas e telegrama::;, e merecida- Snr. Nuncio Apostol!co, aconselhou s 
mente. exal_t~r a,' génerosldade :e; por- Excia.. a que . não a · publica.ssenios e· 
que 11ao d1ze:lo? a caridade dos meus· textualmente,: · "deoowe o ·Clero f~~ 
Irmãos_ no ll)piscopacto, · q11e, superando tejàr a 'data ''.1 uma nove~... talvez tosi 
dificuldade.s de toda especle. se digna- se ,de mais; ba,5tarla. um trlduo ou so-

· uma das paredes laterais ha um bal
cão que comunica. com a biblioteca, 
JlO andar superior. Esse lmlcão per
mite que o Exmo. Sr, Blspo fa~a vi
sitas ao Santíssimo Sacramento sem 
descer ao .andar terreo. 

"EM DEFESA DA AtÃO CATOLICA" 
ram pessoalmtnte comparecer ao Pon- Iene · Ppnt!flcat de Nossa .Senhora, et~. 

· tifical .Jubilar; e·' aos numerosos sacer- E'. l_embrando que havia ·m\.ütô se com-
dotfs, desta e ·de _ outras Dioceses, do 11ron1etêrà · a: sàgrar o altar mór da ca-
Ilustrlsslmo · Cabido' éle nossa éatedràí • pela -do ·Semlnai:io; autórizousnos a dl-
Autoridades. Familias e Associações re: . vulgar - que subiria tambem · pa.u.' tia-

As festas da inauguração decorre
ram em um ambiente de alegria e 
cordialidade. 

Di 18, pela manhã chegou a Ja· 
carézinho o Exmo. Revmo. Sr. D, Ali· 
co Eusebio da Rocha que deveria 
presidir todos os festejos. Por oca
sião de seu desembarque, S. Exce
lência foi ::;audado pelo Sr. Prefeito 
l\l tinicipal. 

Dia 19 chegou a Jacarézinho o 
:mxmo. Revmo. Sr. Bispo de Assis, D, 
.Antonio José dos Santos. Na tarde 
desse mesmo dia houve a cerimônia 
µa inauguração da placa da ma D. 

cantilrnr:.:n :1, suceder-sJ as manirestà.
çóes de aplausos ao livro do Dr .. Plinio 
Corrêa de OJ!veil·a. "Em defe;,a da Ação 
Catolica ", Da correspondencia recebida 
pelo autor, destacamos: 

"E,(mo. a~igo Dr. Pl!rfto' de Cüvsira: 
Noblscum Deus! 
Tenho a imensa satisfação dn acusar 

o reteblmento da sua primorosa obra: 
"Em defe.sa da Ação Catolica''.. As mul
tas e generosa.s mani!ei;tações 'de aplau-
sos que :> senhor tem recebido do Brasil 
inteiro sobre a preciosidade do seu Im
portante livro, ·junto· a.s. minhas l".um'l
dcis e sinceras. Deveras gostei da expo- · 
sição da ma teria que foi tratada com sa-

bedoria de mestre como o senhor sabe · ligiosM,, .. que se desvelaram em cari- zer ·as -Bençãos do Santo- Padre, exten-
fa.zer. nhos · p_ara coín o velho e quas! lnutil si_vas 'ao virtuoso Clero e fieis a.rquidlo-

Não é de ago~a que venho ad1Úil'a.11dô · Pa5to"r, da. primeh·a Diócese d'estas Mi- , cesan<M. , 
a sua cultura e desassombro pelo ottmo na:1. . · . O que sucedeu depois, melhor talvez 
jornal LNGIONA.RIO que i1_1felizme_11~e Hoje, ainda umá vez para proclamar do. que vosso. pobre Bispo vqs o sabe-
chega aqui muito retardado e, as vezes, · a Imensa graticião' de 'minhà alma. a i-iels descrever, -allU!,dos Coopera.dores, 
nefo chega. ' tudo· quanto, · em ·vistosos· programas, porque até . aqui viestes , e aqui tes·te-

0 seu livro esta destinado a farer , foi dito, -e proclamado, nas pequeninas munhastes a. apoteotica manifestação 
grande bem às fileiras da Ação catoli- C:i.pelas da.s- mais long!nquas Paroquias do ,apreço ao. Embaixador da Santa Sé 
ca Brasileira. É admiravel! a.tá na magestade venetàvel dos vetui;. e a.os eminentes Prelados, meus irmãos 

Ao• seu ilustre autor e amigo meu, de tos· templos destà Çidàde, é que escre- no Ep!scopadç; as pledos~ pratica; do 
coração, apresento as minhas singel~ vo. estas· linhas, 110 dia · coru;agràdo a Trlduo _de . amor e fé, . com que Clero e 
saudações. • 'No.ssa. Sen1;,ora· da ·concelção, padroeira . Povo.· Sel!llnartos e Colegios, Associa-

Servo e amigo em J c. principal de nossa. Catedral, rogandó à . ções de todas as paroqµia.,,- representan-
Côneg.J Lauro · de Sousa Fràga, : bohlssim.a Mãe .qúe a!cánce • de seu ben- .. tes ofü;iais do Governo, inclusive nÚ• 

Vigarío de Propriá ·., ditó Filho". selt.tàS" Bénção ·M. Céu. pa,ra . . l1)eros11. embç1,ixad~ de minha peqm;nlna 
Estado de Sergipe" t.odos os metlll' Ben!eitores esPiritllai.s· e. · temi nata.!, iouvà.ram · ati De\11! toctó· po- , 

deresa, na significativa clat.a_ dos vinte 
cinco anos de meu EpiscJpado. 

* * * ' 
Com esses louvores a ·Deus, assim e 

por todos os motivos· en1 primeiro lo• 
ga:, - Te [!çum laucÍamÚS! Quero,,ló· 
g:> apôs, deixar consignados os · meus 
fraternais . agradecimentos . aos Exmos. 
Snrs. Arcebispos. Bispos e P1·elados; cu
jr, • presença aqui constituiu uma verda
deira. humilhll-ção para a. minha. p~bre 

( Cónclue na 4.• pagina.) 

Como se vê, .toram com . pletamente 
ciesfeitás .. as ·_Jalsas: acusações veic1.1la• 
d.as contra. esses filhos de. Sã:i Fran• 
clsco. Façamos votos para Ji!Ue seja este 
o ·ulthno trist~lmo exemplo, que· nos 
vem da Bàia, de perseguição à Santa; 
Igreja .. Que o "caso de ·.Perdóes" e,do 
"Convento deccÇalrú" encerrem o· cjclo 
des.sa .. campanlla · anti-c!erical -em mal .. 

. des qÚe. JUigava.mos. já enterrados c:im 
os .perseguidores de. Dom Vltál no .se .. 
culo passado. . ·, · 

Aniversario ·· da . Sagração Episcopal . · de . S. 
Ex eia. Revma · D. Jayme. de Barros Eamara 

S. EXCIA. RETIIA .. N<> . DIA DE · SUA POSSE 

No dia 2 de fevereiro transcorre-' 
rá mais um aniversario da Sagráção 
Episcopal de S. Excia:. Révma. o Sr. 
D. Jaime de Barros Caiu.ara, Arce~ · 
bispo do Rio •ie Janeiro. 

Sagradt Bis110 de Mossor6, Sua 
Excia. Revma. foi ulteriormente pro~ 
movido 'Al'cebispo elo Pará e nessas 
elevadas l'nnçêirs _ o foi' éolher à con
fiança do -Santo Padre; que o de-

signou para. a ·sucessão· do Cárde'íill 
Leme. . 

Na Arquidiocese do Rio de Janei• 
ro, S. Excíà. Rcvma, tem s1,1scit;do 
o mais profundo ·mj)eito e ad~irà-

. çãi:J, me1~ê <làs relevantés qua Tidade!! 
de .zelo; firfüeza, infatiga Ye] Q!)81'0• 

sidarle, com que tão feounda atua .. 
ção já desen_yolyi~ ~)ll J!elem ~ l\fo;,i. 
soró, ·_ · · · · · 

·,.j 
•,I 
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'' l, E, G I O N A R I O " 
l SEMANARIO CATOLICO COM 

ÁPRÔVAÇÃO ECLESIASTICA 

Ano 

Redação e AdmlnJStração 
Rua do Semlnarlo, 199 

re.lefone 4-0931 
Caixa E'oiltal .47.,A 

São Paul<.. 

As.•lnamms: 

Exterior 
crs 
crs 
crs 
ers 

Numero avulso ..••••••.•. 
Numéro atra.zado ....... . 

25,00 
50,00 

0.40 
1,00 

· Rogamos aos nossos assinantes, co• 
munlcarém a 1uudam;a l).e seus ende• 
reços para a 1...air Postal lH·A. 

SUCURSAL NO RIO: 
Agencia nct.iciosa Sul
Americana, . "Asapres;,." 

nua %o José n ° 49 

Anune:<"A; 
Peçam talleia. sem compromisso. --
Não publlcamO!l colaboração de pes• 

IGllS · ~f,ranbas.. ,q, nosso quadro de 
redatorés . .-
, o i..Eo10Nt.4RlO tem o maxlmo 
prazer em · 1't.éeber vtsitrus à.s lnstala
'ções de sn, ~>C'~ .çáo e oflclnas mas 

· pede qu.., •.tão ,.:ja.m as mesmrus tettas 
,nas 2.as •.. 3.as e 'i.as f~trru;, por exi
gmclas rl.Q .ervlço. 

O Rio d.e Jauelro. tem certos cos
tqmes pitorescos, ··que nós aqui Igno-
ramos. Entre ele11. está a ctevo,âo 
da p.-:meira sexta-t't;.ira do ano, em,. 
que o povo proc11..ta I.Jenzer-Be anuin
do em mas~a i Igreja de Sã~ Sebas
iião, dos F:.-a.des Capuchinhós. Esta 
devoção ~ perfeitamente ju!l:tif!ca vel 
e, llH:.Sfüo, ediflcant~ e demonstra a 
\l8J:(llanencia., nas ultimas fibras da 
i<lw.a POl;)ular, do espírito catol!co, 
com que foi a.rgamassada a nacíona
lida(je. A sexta-feira é o dlÍI. da se· 
mana. consagrado ao c"oração de Je· 
"ilUs, porque lembra o dia da Paixão, 
o dia em que Nosso Senhor mórreu 
na Cruz µelo~ hotueus, e teve· o Sa
grado Coração transpatisado por uma 
lança, como para l}at~ntear os .extre
mos d.e seu amor. Nada màis belo, 
pois; que estes sentunentos ass.aitem 
os corações nu primeira i;e~ta.felra 
do ano, e que totJos procutem abrigar
se à sombra do Coração de Jesus, 

Infelizmente, porem, idéias .. supers
ticiosa~ J;)Odem mesclar-se à prat:ca 
de uma devoção tão bem fundada na 
doutrina catolica. Uontribuem para. 
Isso a 1gnorancia religiosa e 9 am
biente pagão de nossos dia~. que, em 
toda~ a:;i coisas, induz à procurá. de 
vantagem temporais. É assim que 
muitos procuram a Igreja de São Se, 
b&iltiào na primeira sexta-feira do 
ano, e querem niceber. a aspersão d.e 

Quando o$ Altados, em 1918, trátaràm ~e reor~;~izar' 
o mundo·, tomaram "por· base !déol6gloa de seu empreen
dimento .os c.onc;eitos hµma,n,tários, fil/lntrópl~os, lli3elra·. 
mente lmpt1;gni!dos dé ~.timJ.smo evoluc:on.lsta, qoe. do
minavatn._rhais OU me~~s' téid~6 OS estadistas •OU jurlspe~ 
ritos do\tei;,po, ~ qué•· t'~cÓrltràram ém Wóélroow Wilson 
não. SÓ .~;U '.Joutrtnaifti~ rrial~ COh\'ICt"~, mas sua enca;iJa• 
ção mal$' éai-act"~rlstí~a. ·· · · ·. · : ' .· · ' · .. · 

A chav'e de çupoÍà que rem;;itava todo o edificJo ori• 
undo do.~ prinoiplos wilsonearios ~ra a L,'i!àa daã- Naçõ;~; 
Vilsto. c9nselho de tO~ói; OS" povos dó universo, em qt,1e ag 

questões Internacionais, resolvidas. seg1,1ndo a justiça e 

a equid_~~é 1)>elo' ~oto. ~as delegações pr~sentes, já não 
r,udessern gerar guerra:s de,_ molde dà ~uc a~abava de 

Plinio Corr,êa de , Oliveir~ 
nárqufoo e cristão, A Revolução Francesa republicanisa 
rà e lálcisara o mundo, A Liga das Nações, feita à ima 
gem da nova Europa, reput;,licana e Ja'.ça, ·era um 'orga, 
nismo de coni;tituição republicana ~ 'laica, dêstinàcfo a 
realizar no mundo c:je boje a parte d'ati.,funções do Sacro 
Império que o mundo .'republicano,ji,Jaico seria capà_;z .de 

.·comºpreender e -aprovar, ..... ". . 

Em outros térmos;' ·proi:urou-n ageitar 'i;eguri"élo· as 
e~igências do paladar pioderno uma lnstltl!ição multo 
antiga e muito venerável. Dai nasoeú â' Liga dás Naç.ões, 

Evidentemente, esses parâlelos entre· ela e o Sacro 
. Império não foram evocados pelos demiurgos que .a fun
•daram. Seria para eles a última das humilhações, para 
sua .obra a mala grave das l~júrias, qualquer comparação 

se encerrar.· com o velho edifício "ànacrôncicé, "tirân:co'', "gótico", 

Os povo.s. pagãos antisos. nãç conheceram e,te· ld~al.; ,do Sacro lmpérlQ, Com~aração injurloi;a como a que 
Para eles, a pa; n;4ndial não' p~deri11 ser realizáda senão· ,.· as:;imilasse uma "glrl" dos dancings então em voga, com 
pela donilnação de tod.os,~s povos sob O cetro' de-úm só urna múmia cio tempo de 'Ramsés"~ Mas o fundo das col· 
príncipe· vencedor.· A decantada_.;." pax .romana" não foi s·as_não deixou de ser esse:. A Liga lias Nações, .. em súma, 
outra .cóJsa.: S6 a "Igreja Ca'tóllca pod~ria ·revelar ao ·tnun• pr.ccurava ser,_ Intencionalmente ou. não, . conoientemente 
do as clóuti{nas capaZes dei fundamentar a éoncepção ou não, a herdeirà e continuadora d·e parte cios planos 
grandioi~ '\1e ·u~a narnion.ia unl~e~sal baseada na igual• magníficos com· que a Igreja dotara, ·tirando-os do teSl'U· 
d ade de :dÍr.eito~· de, .todos os po;os, S6 ela podér:a _,i;omu• ro ·tia Revelação, o Sacro lniptrio. , 

nicar· âs'ÍnteligêÍ,c;M ~ilstante luz, àa vontades· ba~t'ant~ · 
fôrça pata· roaiizar '~ste ideal, De '.fato, no PIISàado Jó ela
chegou ;:esbóç~" .. c:6M. nitidez, e a r~alizal' coin s:u~·;lmper• 

.. , . . ... • . . . . 1 
. turbavel/ e.)nv.e('le.iyel p~c:êncla a .estrutura irnper-nac]o• 

* * * 

f,1aP. a Liga c!as Nações, leiga. como era,' .não JlOderla agua beuta, com o fito de tiçiarem 11· 
vres dti azar dnrante o ano, Vê-sG 

.. 7 D
·. ,A. S· EM ··REv· ISlA " pet·feitamente uisso que, sobre .Utll fund" de confiança no poder e na be-

. ue·volencia de Nosso Senhor luuvavel 
e dignr de apreço,· desabrocha 1>a1•a
sitariamente um sentimento fetlchis
t . Inteiramente contra1:io ao Catoli

nal ··do ·,O,ctdente. Não c.onheço. estudo. mais. necessário . 
para a solli~·ã·o dos,·.p'roble~as contcmpcrãnêos, 'q~-~. ó dá . 
estrutur.a Íd'eolôgica e Jurídlcà do· Sacrç, império Romano 
Ger:mânico, Os tol.os sorrirão diante ··da afirmativa. 

0

Na 

· admitir em seu grêmio o. pai.,tc-, Padre, O Papa, p·or toda 
parte· onde estã, é naturalnieÍite o Mestre, o Pai, ,o Rei. 
Qualquer que fosse o lugar que lhe coubesse na mesa 
dos debates, a presidência. seria onde se.u repr,êsentan• 

(Conclusão da 1-" pagina) 

O Sunw P9nt~nce. segundo e.quela f~ 
fha, reçusou · categork)amente o ofereci
mento· pazlsta. Expllca-se facilmente a 

··atitudP do santo Padre. Se bem que 
pe&..-a continuar· inalterada. a situação 
mat;erlal da vida no Vaticano, os nazis
tas continuam· plenamente re.5p0nsavels 
pdlas consequeuclas ca~trof!CM de sua 
presença. em Roma. Assim, pois. a mera. 
ver!flcaçáo da normalidade ma.teria! do 
Vatícano .só serviria para Iludir as pes· 
:si>M menos arguta:&, que não ·perceberiam, 
sob as aparenc!.as enganosas de alguma. 
pêllcula astuc!OS8tnPnte confecionada 1-0-

. 'da a · stluação moral verda.cle!ramente 
traglca. · o ambiente de anarquia, de 
ameaça. de hecatombe em que Roma está 
imersa, . e que necef!Sai'lam,.1 te repercu

. tirà dentro dos muros de s, Pedro. E 
·tão· funda e genulna é essa repercução, 
· que' ·ri· suino ·, Pontiflce. deliberando he
. rolcamente· manter-se em Roma quais· 
,:i_uv.r:que· sejam os riscos; augmentOl' en
ltretanto con.31deravelmente o efetivo· das 

· 'tropas poÍltlflclas. dotadas agora· de !ar
dament.o e annll.lller,to inteiramente mo-

cismo. 

· Idade Méd.a, os povos nãp conheciam o· petróleo,. nem os 
'arranha-céus, nem· os avlõês. Naquele tempo, não se sal:.lia, 
nem construir, nem c!estruir com a eficlênclá cde. hoje. O 

mundo airida se retardava na contemplação da ar.te gôtl, 
. ca,. porque não ·tinha experimentado o sabor picante, asil, 
subtil, da arte aero-c! nàmjca. Dizer que o estudo _do Sacro 
Império poder' · contribuir em qualquer sentido. para •· 

Ora. ·é lameutavel que um jornal do 
füo de· Jat1elro, fazendo uma revorta· 
gem sobre o assunto só teuba. apl'e
sen.tado estes aspectos superstic,osos, 
que ~e enroscam na . devoc;ão da 
primeira sexta-reira do auo, coiuo· se 
eles· const .. tuissem toda· a· devoção. · soivção de problemas atuais seria tão ridículo quanto 
De ae.ot·do ·com a reportagem deste sugerir que para á solução dos problemas de:trãnsl~o em. 
pntlodico, a mul'tidão quê se compri
mia .ua lgr'eja de São Sebastião, lá 
teria ido .com o mesri10 espir\to dos 
,rJe procuram cartomantes benzedo· 
red, vãco a sessões e~plritas e fre· 
c1uentam macumbas. Isto, al!âs, pate· 
ce ü1sp:ra<10 por llin certo· movimen· 
to que favorece a euiosiio de uma "re• 
ligiào brasileira". que não seria '.pro, 
priament"' a ltel!gliio CaLoli!'a, mas 
um produto exponlaneo · da alma po
pular. Não sabemos se tal "religião" 
seria. 'inteiramente' exponta.nea.; o 
rato é gue ela serla certamente un1 
produto terato!ogico da ignorancia 

, da 111cum1 e do abandono eui que j;. 

· Nova· York se estudassem ii,s seges em· uso na côrte de 
Luiz XV, ou as-carruagens da côrte de Maria Teresa. Do 
Sacro Império pouco se sa,be alem do que 'sôbrei ele· cfsse 
Voltaire: "não Joi sacro nem império, nem .romano'!, 
t,rlncadeira fácil para quem, como Voltaire, tomava .'os 
term·os em seu sentido literal, e não sal:.Jia debaixo ·de que 
àn11ulo profundo e verdad~lro o lmpêrio merecia bem os 
epítetos gloriosos de "sacro" e de "romano". Oepois de 
Voitalre, depois de Frederic~ 11, v_eio Napoleão. O~pols 
de Napoléão, o Tratado d.., \,'.lena, Lutero ciridira O lm-
pério. Voltaire ridicularizara a invalidez que lhe veio da 
cl;3ãci rellg,osa, Fred1.tiéo ·li rompeu o equilibrlo politlcc. 
tifo grav·emente comp.rometldo pela heresia protestante,. 

zem grandes porções de nosso povo, O Tratado de Viena extinguiu o Sacro lmpér:o. O ú_nico 

· te ftC ,sentasse. Nem todo ·o· "ta~ol" Jo~nalistico em 'tôrno 
dos· grandes homens ,.do momento; nem todas. as maquina, 
ções dos bastld.ores conseguiriam évitar -Isto. Ó éentro de 
gravidade ser!:;· Inevitavelmente ele, Admiti-lo como pre• 
sldenté, · ou não o admitir, era uma alternativa incvltavel • 

Apareéeu, para o -e>tcluk, um magnífico pretexto. A 
Sánta Sé r;iãci t.inha território, muitos povos não reconhe• 
ciam o Papa como· sobera.no. Não ser:a possivel, pois, 
admiti-lo como tah 

O Papa, poli;, ficou posto ã margem da Liga •. Mas · 
como é só ·ele que tem as Chaves que abrem e fecham, o 
poder de ligar e d~ desligar, sem el_e a L!ga nada ligou. 
·o mundo éontlnuou tão desligado quanto antes. A l.iga 
foi o maio· fra~asso d'plomâttco dos tempo:; m_odernos • 

Qii,fndo o ·eçlfioio estava próximo do decllve, quando 
já nâ<> e.;,a,va distante -o di.i em que nas po~trona_s ra, 
reariam os ocupantes, o solo estalaria por debaixo dos 
pés <los qua, ficavam, uma atm~sfera de debandadá se 
generali~aria,. a Liga convidou o Papa para fazer par
te de seu cenáoulo, Pio XI não quiz, Era tarde .•• 

qué aletn das eullémlas do co1•po aln 
da teí·iam a confusão do espitito, protesto contra esta extin~ão foi do Núncio ApostóHco. Bento XV tl.--Cvmendou expressa~.,ente aos catõllcoii 

Nesse 'Co_ngresso de Reis, só o embaixad.or do Papa c:.om· d" ti · m · LI d · t d" · p r 
-cternM. · 

0 . LEGIONARIO , já km mostrado Graças a Deus, porem, a mesma que 1s ngu1sse na . ga ois as~ec os 1versos. o 
· for~u. iluminadora e vivificallora da preendia tudo quanto perd•a a Europa'"· ocidenta.l, mi:rnár- seu làiclsmo, estava· élndida do único principio que lhe 

multas ,vezes que a.s perseguições apti.se- 1:..1,ei·a qu1 ronnou a ·l'lO'fª c.!vi.11··a_ç;;·o· ,· quica e cr_,·eta··, ·c·om.·. ·essa ·m~d da ··pol'1t1·ca. nue · repr· .. e:.e· ·nta· 'mitléâ..s ao sr. Hitler têm concorrido ln· 0 vn ° ~ ~. v ., • poderia d.ar vltal!dáde, que é e>. Catohcls'mo, A idéia da 
'dlrêtà-'ma& poderosamente para a real!- ill\pedirá. que as trevas toldem os ·ya a· renúncia·definil:iva a um plano de federação de todas ju_atlça e qa pai' __ c.i,;tr_ê o.a Povo$ nasceu da Revelação, ·e 

· , . · halizon t'es da Pa tria · ' • · · · . · · · ·· · • · · · · · · · · · · 
'zaç1Ío:d1horiho rnaJ.s caro aos dirigentes ·.·'i~ ' ·. ·. . ·.····· ... '. . . . . .. · .. · .. ··. _. · .as r:non. arqulas. c.rist.:is.·sob a: égide .de.São_. P.ed.ro .. ,A .ê : . .. morr_er. ã_•.•.~. ífi_.t.()_ .... <fo.-~1;ii".~.!°tíg~ .. ri~~ .à.·'~.i:e ..• nça 'ra.:.' Reve-. •.·'.'' ;U~"' .. ···.··c·.3·.a·,, •.• :... • .._, ...... ·., "'._·.,'t~•_··."'~."*ft. ;i_if' i~U·.a . ..,.."_que : .. '"X"·· ,.,, ... ,:• ,.; ' .. ·,,., ,. ..•.... , .. ,. ,i ........ ··.,. ,. '.,. ..,à ' ' .. , .. 

" ;e;~~=-=i~!&Íeiirq~ia ; es- < ... y ·t·~ > ... > \ ~; ·N_~·. '·:·~~,:~?~h.os,.l'.e-,.f~er~dll!"'.>r,\ffl!Vet'~at- lij_l·~,,..,.f ·.· ·, o'.i,; táç~·fi)r"e"li~1'illir,l,t~t'.. 'iífi'~i,~Í:~i -~: 
trutura e tradições do,s" Ju(leus. conven- . f '0 R MA r. Ão MAR lJ A trl:eiite romtd~ .. -A ex~fn'çã~_ do Sacro lrripêrlo represe u~~ .. org;an'zação ,;iga};'.ê,,i) )ri.es1116 ciirê :Cilltivar rosas cu· 

:-cer •os 'seus lnüllieros. "patrlcios" disse- · · ·. ':/ · ' · ·· · · a, jldopção oficia1,. e~clus,va, sem rebuços, d;i c.hamada hrloÍI nos. arenals do Sa~ara;·:·Assim, eéperar da Liga um 
ninados pelo· mundo. da. conven!encla de Üealir.ou-se ~abado ~trawdo uwis .. ';polítléâ. d~· equilíbrio",· que Jâ v·inha de loniie, N.âo ~é ,sucesso durãvel iira positivamente contrariar ·a doutrina 

·· abandonar a.s situações excelentes que uma u"ula r!e Cur~o de Forma~ão ,\fo. ~sperou. mais a paz, ~ qualquer entidade internacional, católica, 
desfrutavam em varias capitais. euro- ·rü1.na. l•':llóu na ocasião o Dr. ,l,osé ·. · · A idéia de uma justiça un.versal para · regular a&. rela· 1 Más se a l.iga não tinha base, muitos de seus obJe· 
pelru!. afim de _se ente_rrar em um lugar Luiz !:frito Viana·, aclrng~. elo e lÍÍl'e- · 
d · · h ld d'·• t ,,.. 1 A 1 · çôcs entre os povos desapareceu .como antrqualha' oót:ea. tlvo·s. era bons. Na consrcu,,ão r.esses obJ'etivos, a lgreJ·a escon ec O e ""•an ·e ~om ·,e· v v. tor da Acadc111ia Mal'ia.na. " ti 

'O q~ os dirigentes ão sionismo não con- Foi 
O 

seguintf• 
0 

.sumario rla aula O mundo e .. :.Perou a ·pà:i: da· formação de. dois grupos ar• poder:a colaborar cor11 a Liga, os. católicos deveriam fa. 
· segulitm. obteve-o Hitler. Com sua cam- l) D.o e:<pii;ifo <las Collgregaçôes ·m11áos até os· dentes, .. iguais em tudo, no .~dio, na amõição, .:i:e-lo; Fa:.:e-l.o .para. prom.ólfe; algurti bem, uni bem m6dico, 
· panhtl' anti-semlt!ca. povoou Tel-Aviv, nas to.r,as, o equilibrio destes dois .grupos t. ornaria. á . - · · · f' N é 
a· nbva. cidade hebraica da. Palestina, l\!nthrnaR. Üo espid!o pal'IÍ<•ular nas mom!'ntaneo; mas· en un um bem; unca, por m, ,para .. es· 

guerra igualm. · en.te arrisead.i para ambos: Dai o· se, rem· ·in, · · · d L' · ··1 à ·· ' ' d e·· · t · d·. · e hoje dot,ada de ln'umeros melhoramen- a,socinc;ões, () ideal rins Congr<',!!ll· perar a 1ga uma .sa vaç o que so e ris o e · e .• ua 
. tOll e''âe grande conforto. o "lar naclo- <:Õe~ !\fai·iunaR. o, elE'l!ll'lltos prci'e- ·transi;génterne~te ·_pàcifl~tas, e tanto m.iis pacifistas quan· 
• na.11

' ·cios Judew;, encheu-o o sr. Hitler. ridos. A ci"1m[ídar],r e riiio a quantida- to mais ,numerosos fossem os canhões, os aliados e .a:: 
· Alnda..-agora, um telegrama nos Informa de. Nr,r('s~irla,ir de gel<',:áo q1ia lida- resérvas .. de mantimentos d~ cada lado, .Essa b;la qui· 
. da -viagem de um navio cheio de refu- de e ·nwtodos da D.l!'e<::ÍO. A Vi<la in- mera, redundou na guerra européia. o equUibriÓ .das for• 
, giaciôs 1Üdeus ex;Ju!,;or da lfüropà . pelo · ' · · · · · ' · 

· · tcrior.. e <1 ,nruor. à. NM,ll Rcnbol'a eo, ças n. ão .evita_ ra.··_· a .. guerra, mas produz;:ra outro resul1_ado, . · anil-semltlstno cruel do sr. Hitler, que · · · · · • · · 
vão' para Tel-Aviv. El com que conten- lll<\ pt'i!lt;í1iio~ &,1_si~ps>O' .. ª 11J0 r fra- inteiramente Inesperado: o prolongamento das hostil!· 
tamênto para os "leaders" Judaicos do terno/ti 1Jjiostnlur1hé·o '~<'lo -pda Con- dadés,: o. a.lai;tr~mento da guerra •ao mundo Inteiro. 
mundo inteiro! g-regá't;o.·A nei'é~sió:icle ·./ títiii;la:ie .. , Erà: pr~cfso. voltár ao "~onho medieval" na~cido do 

$ ,:. ,:. de _'u-ii) .. br111'·regim<1nto · intpj·ni-.: be.m flanco d~ Igreja: 0 .equHlbri~· entre os àdv"ersãrios SÓ 'pro• 
el.aho. "··-~.\fo;~ ._Qunl,i.d_·.·,n. rl_ ~ .. ~.· d.e "'u.,.·_w_i. bó'.m . . .: . ·. . 

dú.zlra ó'dio, Quem sabe se !,lma estru~ura universal seria 
Audaram multlsslmo bem as autorida- rcgiriúinfo di1trmrH;A,-:importancía. do . . 

• • ,. · J> J • · · e capaz· d_e · gerar am(lr? . des ),r!tanicas. prendendo o vlce-consul novtcmt,o. · ,e a_ç;qe~ · enJre as· on-
,argentlno Helmut,. no porw de Trinda- . ~rl'gtte.õês:. · . . .. .. , \ _' ,. • _. · 

* ·* * 

lgreja·,se pode espera~. 

Depoi.s de termos estudado a au.sen
c-la da caridade cristã entre · oi homens. 
o desrespeito à autoridade c.onstltu!da 
a' a crise economlca, vamos a.ssinalar .a 
1uarta causá do pavoroso cataclismo 
que · ~, -1eselicàdeou sobre o roui1d< êm 
.1914, consoai1tê, . os . ensinan,entos de 
BenedÍto XV, · ~1nlstraâos em sua ma
gistral enclclica: "Ad Beatlsslmi". · 

. "Tóçl.oo . os males, até .. a.gorá analisa
dos ~m. a.firma. .o Papa, · uma. causa. 
ma.Is prôfurida que deve ser extirpa.da, 
se quisermos assegurar uma trà11qulll
dade · estave! e duradoura nas ·relaç~ 
humana.s .. Qua.l seja es~ raiz, no-lo 
n1ostra o Apostolo; Ra.dlx omnfü!D ma- · 
(CrtUn est cupld1':i.s. A raiz de todos· OS 

maie.s ·é a . coblçr.''. 
o· desejo 11nt deradó dos bens· terrenos 

faz o homem ·esquecer-se de .todo de 
. seus destinos t!terr.os. · Consequencla 
deste engolfar-se nas coisas da !;erra é 
a completa secularlzllção .da '\'.Ida. O · 
mlll que 61'1' verificou com o -extraordi-
11arb desenvolvimento da. industria foi
se Intensificando l'aplda é constante-
mente.· · 

Hoje os lUli.c.os va.!Ores que existem 
são oa valores materiais. A· vida. boa 
4 a vida d~ abunclàncla e de· conforto. 
Riquezas mater!a.ls co'nstit-uern 11. aml:.JJ. 
çáo dominante. Todos querem eór!tjue
!flr · custe o que custar e déSmedida· 
monta o m.1t1s . depressa pos,<;lvel: A pai
xão do ouro ·co!llititue o fim supremo, 
e pafa at1ng1.:.10 todos. os :meios são •11-
eltoi:. Lá diz!a. Horacio: · 

.•..•. 'Rcm 
,Si poosls, recte, si non, quOe"umquo 

[modo rem 
u,-anjela riquezas honestamente, ~ 

pude1es; se· não, arranja-~.. de qual-
quer· m.xl.o. ' · 

F.sta cilto ferino do satltlco· pagão não 
é a dlvL5a de muitos cristãos de hoje 
e lMl.s s,,fuda dos que Jà, perderam .de 
vista. o sobrenatural? · 

O desequ!librlo social, a luta aclr• 
rada de classes têm .origem na cobiça 
d~<enfreada.. dos bens terrenos. Só se 
analtece 0 lado lll!lterial. da. JYltureza. 
humana. A· ·prossecução da fe!lciqa:de é 
a, grande preocul)lLçáo da. vida,. l11U p-01' 
felicida-de se ,.n..ende não a alegria . es- . · 
plrltual. senão apenas o praze.r flsico. . 

A, educação moderna., essenclalmerite 
materialista. contrlbue para desenvolver 
na. crhmça esta falsa concepção ·da vida. 
Prescindindo da déca.<ienclii. orlglna:) do 
llômem, a escola. endeusa a. criança, In
centiva seus lnatintos bestiais e ·torna• 
a a1x,im . inapta para a aquisição dos 
nobres e elevaJo.s. Ideais, a que Deus nos 
destinou. 

Da.! a apoteose da cult:iu'a flsic,a, mui .. 
tas vezes em detrimento da beleza. mo

'r~I, · a sede . t.nsacta.vel · das sensações 
vlolentl!s, o excesso dos esportes e dâs 
diversõesmalsãs.. A fe.scinaçã.o do jogo é 
uma das :moda1!1Jades da louca. a.mblção, 
do.! derejo. !rreprÍiníve~ d_e. possuir gran
d~ cabeda.ll; e sem · µenhum t,a.l:.la.lho. 
ó pobre, ciente de que só ª· riqueza. dá 
prestigio e valor. procura por todos os 
ineios d~mbaraça.r-re, d~ '$i_ta humi
ih.aii.te>sl~;··~ ·i~tl'~ .. ;,~ eloquim-

. ela;- a •ciencia.;Já. .nlí:o. fa.lamos:-da vir
tude, não bastam · para 1!levai o cho• 
meni.: tudo tsso empattdece ante o sol 
doirado da.s rtquems. A riqueza · gran
jeia todos os t1•.uJos e todas às •glorias. 

Esses desvios morais são fruto .da fa.1-
ta de té, ·do. esquecimento de · O~us e dos 
bens eterno.s Oiça.mos o Papa: "Quan
do tia verdade, cóln .3q escolas perver-
3llJ, onde se ·Plad!Ull o coração da tenra 
idade, mal e a \te! como cera., .com a. má 
imprensa que forma a mentalidade da 
màssa Inexperiente, e com ·os meios com 
:;ue se dirige a opinião, publica, quando, 
.Ulziamoa, se faz penetrar nos esplritos o 
~rro !unesto de, que o hoinem não deve 
1lcpcsitar suas esperanças num estado 
tte eterna. fellcidade; que ,aqui, aqui 
mesmo pode ser feliz . mediante o gozo 
.:las riquezas, das horu-as e dos prazeres 
d~sta vida, não é ma.ravltlia _que ta.Is 
seres humanos feitos para a fellclda- : 
de, com· a, mesri\a vlolencla. com que são 
lmpelldos a buscar semelhantes bens, 
repilam qualquer 01:.Jstaculo qtie os. re-

. tenha e embarace". 

-,. 

E a vida não ·há· de ''t<irn:ar-se ,;àda 
vez mais cara? E. hão .. de ter !imite Sll 

extgenclB.s do !ui.o? E a cultura pod~
rá deixar de d~generar? E a clvUizaç.ão 
não há de ser atingida no seu atiiago? 
Que multo é que á ordem do munclo se 
transforme el\1 rastilho à espera· da 
tócha. da guerra. A sede do. OU.O lor• 
nà .o homem duro, insenslvel, lllcapaz 
ele cooperar. nos grandes mov!menta,.s i:c
generadoo da sociedade .Ao !$.do go ca,
sebre do humtlcte operario carregado de 
. fill103, ma.l nutridos, por falta de. re• 
cursos. ~mpeh o ~l_Últuoso palacio do 
rico que não 1uls mais que um ou do!:i 
filhoo, afim . cie . gozar . a vida e . pod~r 
esbanjar à. soita nos . descaminhos do 
vicio o qu-i darta. para·. o sustento· de 
cente= de famil1as desgraçadas. O !a
zendelro .Que se orgulha de dar 500 ou 
600 mil cruzeiros por U!ll a.ritmai. re·
serva para a criação de 1;1édlos novl.; 
}ho.,, tr1;1,tados prihcipesca.niente em IU• 
xuosos esta.1:.JUlos, · vinte .a trinta lltros 
de puro leite,· quando .a algun.. passos 

.do sua confortavei -~!venda, :em '.des.i.,

. brigadas choupanas. perecem· de !na.ni:
ção miseras criaturinha.s à.. mingua de 
um pedaç<J . de . pão. Ressoa-nos aqui aos 
ouvidos a terrlvél objurgatorlà do ~es-
tre divino.: Vae \'llbls dlvitubus! .Al tfo 
vós ricos! . 

Tudo Isto está clamando · 'P(>r oeus. 
Vivemos· em mna ordem sobrenatural. 
Temos necessldàde ,da. graça- pa,ra vi-
vermos vida. digna de homein. O 110-
mem, ·reduzld,:, as.sim ao nlvel d<l anl
.mal, é incapaz de amar ·a seus seme• 
lhantes, jâ.lllll,ls. saberá recoilhecer e reà• 
peitar a autoridà.de, jamais .sê anima.~. 
a tratar seu proxlmo eom a devida j~;, 
tlça. Em wna pa.la.vra, a 5eculà.r.lza,ção 

· dá vida. resume ll.'l ·. tré.s causa.s dó nos• 
so mal estudadas nos artigos preceden.: 

• te~ 
Aqui, sumarlamer.te é verdacje, e.stã 

indicada a . diagnose feita por Benédlto 
XV há ·quase trlntl!. ano.s. Suas pala
vras, como se vê, estão cheias de ga:. 
bedo.ria e suas admoestações sã.o em ex

. tremo realistas e ; de nenhum Ínodo "se 
pod~m • taxar de . fall;o .rel:.Jaté. Entretan.:. 
to, as palavras do E'apa foram pr-ofer!-
das em vão, Pu.seram os homens · suu· 
esperanças na:.s armas, tios pJanoi; poli• 
-tlcos, na maquinaria do progre&so .. au.:. 
tomatico. • Ainda apos a lndefmivel 'ag1 .. 
tação. que se ·cseguiu à,' gr!tndé ·guérra e 
que poderia ter levado os hOtnens . à re
rtexão, ainda a.pós a constdéraçãt. · dó. 
rantasttco desperdiclo de vldu e de di• 
nhetro. e sem· nenhum proveito, . não de'
ram as na.ções a · devida · atenção a . t/11.s 
advertencias. Em melo· do ca.oo .reinante 

. ,et\l . perlodo tão .cruel da historia dos 
povo.;; surgem ~s ldea.Jlzâd.o,:eii' de uma 
nova gueri-à.' ·· · · · • · ·. · ' 

Em lugar. de uma nova. ordem ba.sea-
da no amor; enxamearàm pàrttdos que 
se dedicaram a. ,fomentar, o· ódio; ·em Ju

, gar de regimes estavets. deposita.rios de 
verdadeira·· autoridade, vicejaram. fan
tastlclll! caricaturas de governo so~ dl
t;a.ctores empenhados em fazer voar pe• 

.los .ares o S/stelila planefario; ein h!ga.r 
qe jústl~ ec9nollllêa.,hóµvEi um gril.nde 

·. -t>:rogress<>. nás ·vt~'"tõftifosâf d~ )fiJ11S
t;.1ça; em tugat de um.a profundà. ·vJ.iã9, 
da vida, generallzôu-se uma v~ãó curta· 
~ acanhada. Nosso estado presente é de 
estarrecer, e não é isto a.inda o rim. 
Mas as pa;Ja.vras · de Benedito' XV". que 
falou em nome de Crl.sto e animado dà 
espirito de Cristo, não pa&Sa.i'arn. A lltl'• 
ira que· vivemo~ é grave. é SOl,ene; é il 
hora do Júizo . de Deus Os crlmw acu-

. mula.doo pela.s nações nestes ü!Íimes 
tempos estão seni;to punidos ~r Deus, 
o _ma,.!or de.· todos. foi . o s~rna,ti~ re'.
pudl0 ·da.ação salvador;. de Jesus Criá
oo, a: pedra. angill11,r de todo o. edlf!cio 
social, . 

Foi eie removido e tucio. caiu por ter•· 
t·a. É nece.ssarlo que os noniens reco
nheçam seu , erro funesto e se conven
çam, diante ·· do horrldo espetaculo· di> 
mundo em ruina.s, que não há salva
ção em nenhum outro. · · · 

Jesus Ct'iato, é o caminho:. &?IP ele 
tudu é desorientação; Jesus Cristo é a. 
verdade: sem ele tudo é in~ntira.. J,:sus 
Cristo é · a. Vida: sem ele tudo ê morte, 

de,Jlob a capa de representante do go- 2) Vfrli-t <l~>c&ngre,itl1~iío.tV)da or-
,verno portenho. Helmut era, na reallda- ganica/ ·Yi<là· af<>th:'iú:Nirfa i1\!elec-

. de, perigoso espião, de. tal forma ligado tuaL .· Xida e,feti\:!L,. 'dpí)IÔ co'~ti1m:im 
a Jt1anolm1.s iontrarlas à segurança'. de . e COJti()'püd·<'m sér;:.. ·• ..... 

Fol·p~sa a genese mais profunda da Liga·das Nações, 
· Os ideal~· ·ftbintróp.ic~s, humani';ãrios, evol\Jciónlstas do 

Inicio do.· séçulo XX se apoderaram· do tema, e· lhe dera_m 

. Fala-se- muito ná organização do mundo de post-guer
ra. 'Quoiram•no ou ·mfo o ·queiram os homens;· o segrêdo 
da du·rabHidade, da d!gn'dade, da glória dessa organização. 
estará na situação que, nel·a, ao Sumo Pontlflce se atrl· 
!,uir. Se ,o Papa for O centro do mundo novo, ele poderá 
durar. Se o mundo se organizar. com preterição ou olvido 
:la autoridade do Papa, o Papa continuará, mas o ·mundo 
ruirá mais uma vez'. Porque o Papa é o centro' da terra, 
ó fundamento da ordem, a fonte da felicida~e, da virtude 
e da gl6rla. Com ele, com Cristo, tudo florescerá.· De.us 
nos livre de que se queira organizar o mundo sem ele. 
Os escombros fumegantes da Europa atual, a desolação 
da Lig~ das Naçé>es conspurcada,· abandonada,: rldloula
risada depois de tão ardentes es~eranças, constltuei:n a 
gráni:le lição de que não nos deveremos esquecer. 

A ACADEMIA DE HISTORIA ARGENTINA 
nosso continente. quê- !IS autoridades bí-1- · · ·· .. - ., 

. tanica.s ,ão tiveram melo ~não de O 3J Relàl:ão co,m.,~:;\~üo Ca}o!ícn. 

. ·deter •. Depois do fato .. rus autorldade,5 àr;; As :'.!iul'at de . ~'o~ina\ãí:1 realizam-se 
gentlnas lnfcirmaram que esse sr. ,fora. todo/· cis sábados 'às· :20:· horas. As 

. demitido ànterlonnentEl de surus· funções. i11s:,cri"çõés pa1·a o· Cur~o porlê.í·uo· ser 

..... Ili< * - .feitas na sede da Aca<lemià, .11Iitr.iana 
à rm~ Barão de Pai-1rnapiacaba, 50 

.o portestà.ntlsmo continua a êxpia.:; sua, · 
revólta contra R<lma. sofrendo o cás- ... 
tlgo Cl8.S$lcO de todas 116. seitas d~lden
tes: são escrav~:nelo Éstado. 

A (lespelto. da· trácilção m!lenar em con
trarl9,_ o i;;overri<> naz!,;ta acaba. de de
creta.r que 'a's Ím1lheres p0dem ser sacer
dotl.zas 'Protes"tantes substituindo oi pa.s• 
tores·mortos ou mol:.JU!z!ldo.s. il:'a u1t!ma 
expÍ:'é&ão de 1ependenéià,psra uma lgre

. ja. •. a.céita.r ·ª. le~J.slação subversiva 'lmpos~ 
ta pelo Estado em .assunt.o··relevante C()o 

mo seja. o sacerd~ciô: · 

Â CAfUDAPE. PDNTIFIGIA 
O Exmo. Arcebispo de Chicago, 

Mons. · Manuel A. Sttritch, tesourei
~o,do Fundo Episcopal de Auxilios de 
Emergeneia ·e de Guerra, dedarou.: 
'<Temos ajudado .o Santo Padre em 
seus piedosíssimos trabalhos. de ca
ridade entre as vitimas ·da; guerra. A 
Santa Sé ponde distribuir' um total 
de $855.954,05 ua Esloveriia, Croa
cia, Grecia, ,}Mgica, 1-folapda; ]!'ran
ça, Lituania, Malta, Çhi)1ii, l{ussia, 
Inglaterra, !tal ia, J>a ises Balticos, 
Fllllandia e Polonia: Foram favoreci• 
dos, espiritual , e materi.almente, os 
refugia<los · na: ·Espanha·, Suíça, lta
lia, Fi-ança, China e Estados Un'idós, 
e os prisioneirós de guerra na Italia, 

. Alemanb~ e ,Japão; .. 

ou pélo· telefonp 3-7995., 
CURSO GRATUITO .. DE INGL:tS 

PARA CONG:J,tEGADOS 
;MARIANOS 

A Ar.àdemia lliaTiaU:a continuando 
· suas ·atividades no ~entido· de da~ aos·: 

Congregados Marianos uma e.duca~ . 
ção espiritual e · temp9ral: instituiu 
um curso' gratuito dtÍ lrig·lês pará os 
mesmos, soh a direção de competen-
te professor. · 

As matriculas estão abertas. des
de já· na· Academia }!ariana,· à · rua 
Barão .. de: Parauapiacaba, 50, :até 
amanhã. Os congregados inscritos 
depois desta .data, pagarão uma ta
xa mensàl rle Cr.$ 5,00. 

TA.NAO·RAN 

. ,. '. ~~.:._,_2~:tot.:_~~.ª.us_,_:.~-.~.-A, ·: M~rce de seus bor~· 
li: monlos · esper.lal, 

. " J'iinsti:!ran . tÊ!fnv,~ 
7 nesre a· · mulher. 

ranni:iriin é ·o, ré.:··· 
rnédin ind;c-ado em 

tnao;. ".',s ea~os de qfiatlmento, 
rtllô!as preoor!es. er>vr-lhE>r!l~el'fO 
prematuro. cahelM branro~ an- · 
lés do lt>mpn Em todas as 

dn1nrfas. 

C A R B O G E N I O T E R A P 1-A 
Na~ ,loen,:11à rtl!l1/llP periforiCJ11~: tromho ungmte oblitera1,te mot~tia 
de llayl!llurl el1! (C11imhras. extremirlacle, fria!!. ganl;ri111a1 em m1m(), 

.· forrnigamentos t!Õrf'q_.111Í;,.r,crnas) .,.. Urs MAHIO UEONJ e PUULJO 
DlAS - Hoa M11ri,oni l31 - 7.° andar - Salas 710 716 

à,as. 16,30 às 18,30 - Fone:· 4-50Õ4 

um revestimento Ideológico m,oderno. Restaurar-se:1a uma 
superiestrutur.;, de po~os. Mas ·o Sacro rmp~rio era· mó, 

HOMENAGEA A UM SACERDOTE. NORTE-AMERICANO 

1 

. Noticia& oriundas de ·Bueno.s Aires por 
intermedlo de Noticias . Catollcas cllvul-
gam: , 

CAT·OL 
Comprem exclusivamente ·suas jóias e ·seus_ presentes na cónhecida · 

JOALHARIA 

A Academa Nacional ·de Historia re
cebeu ao l't<:vmo. .Pe. · Peter M. Dun11e, 
decano da. Facu!da,;!e de tilstoria da 
Unlversidllde dê São Francisco, Cali
fornla, como membr9 correspondente 
nos Estados Unidos. 

CASA CASTRO 
Em seu discurso de !ncol'l)Oração, o 

Revmo. Pe. Dunne elogiou rus missões 
jesu!tás no noroeite- da. Nova Espanl1a. 
Ao ~ferir-se à sua nomeação como 
membro correspondente, · dei:lài· o ú : 

· · RUA 16 DE NOVEMBRO N. 26 
:·_fEs9~ ela · Rúa Ànchieta). 

• • 
. OFICINAS 
PROPRIAS 

• 
• 

· J)'nicoa uunémionarioa doa AF AVA. "Contactos de.sta. !r.dole levam a pes.soás 
a. en~riderem-se mutuamente, e este 
entendimento por sua vez, leva à amt• DOS ,elogios • E L E O 't 8 J. • 

Abertura: de · matriculas nn Seminario Menor 
'. .. 

I ~·são·· .. Carlos . Borromeun . âe· .• Sorocatia 
A . fespelfo das matriculas . nó. Se• 

m,inar\i;>. ,.Men-0r .de Soí·ocâba a Cúria 
I\IeirópÔij.t~ · daqu~Ía diocese,. bai,'. 
.xou o seguinte edital; . 
· ..• ,;N:o:dia-1º de fevereiro. às 9'hs; 
reaÜzar-se-á . no SemlnarÍo· · 'Méno; 
"S. Carlo.s Borromeu" o esame para, 
os candidatos · à matrl~ula em, 1944. · 

MATl!:RIA DO filXAl\'IE: 'callgrâfia, 
ditado, ·. redação, leitura, . ortografia, 
as quatro. operações, frações deci
mais e ordinárias, lições dé cousàs. 

05 candidatos que ainda. não '8ll· 
V!aram atestado do . Pároco acerca 
das :qualidades, devem faze-lo, bem 
como_ o atesta.do médico e· de yaclna. 

Os outros papeis serão :Sx!bldos nó 
dia ",1 entrada, se os .candidatos fq; 
rem ã.provadós ·e aé.eltos. ' 

A !;pbr~ Diocesana das Vocações 

Sacar.dotais" não continuará a ampa
. rar. seminaristas pobres reprovatlós 

liós e~es e repetentes: Visto nãÓ 
Gorrespondéreni ao auxilio a .eles dis· 
pensado. Seus lugares serã_o .. cedfdos 

. a outros _ candidatos mais aprqveità
veis. Os ,que: desejarem conUiluar OS' 
estudÓs passarão à categoria de .. pen
sionistas, · pagando em duas presta
ções semestrais a quata, de cri' ... 
1,000,00,. alem . dos gastos c~muns. 
. ,l\ entrada para _as aulas; tanto pa

. ra os DO".OS. como .para os·.•antlgos, 
será .em 1.0 de.marco, este·ano, devi• 
do aos .. trabal.llos de ·construção. do 
predio. .. . . ... · . · . ·.• . 

Para tudo·quantó se .refere às ma-' 
triculàs., entender-se. com o· Revmo. 
-Reitor. do·, Semlnario, Cônego Luiz 

, Castanho de. Almeida, ·à·Av~nlrla Eus 
geni.o Salerno". · · · · 

confirmado pelo <<Dsservatore 
·nomano» o direito de asno 

zade, e a. amizade leva-nos· à união e 
à cooperação. Isto, por outra parte, é 
multei · do espirito cristão, e· é 'constru-
tivo ... " 

O novo membro cÍa. Academia em.une• 
rou as obrrus dos mtsslonarlos espanhols 
e elos mll!s!onarlos de outra3 nii..c!onil-!l· 

O ''Osservatore Romano" protes- daiies - alemães, l:.Jóhem.tos. poloneses,. 
~ou vigorosamente, segundo informa- lta.!lanoa - na costa: ol)ldental,.da N<>va 
ções recebidas por intermedio de No- Espanha e na C:illfornla, para. logo real• 
ticias CatoHcas, contra vh,itas da poli• · çar os resultadoi. daquelas missões. "Os 
ela, à. instituições catolicas ele_ Roma Padres · - dissé, - ênslflaram a.Os in· 
e de. quàl.qUer lugar. da Ita,lja, Qiz-~e d!Os, a o.ultlvar,. muitoJ vegetais e a, 

esté fim · Íiriportaram .desde a ctdade do 
aiuda que de tais visitas resultaram ·Meiico' ãs·'nêcêssár!iu;' semente.. e .bro-
detenç. ões de.· nm~erosos r_efngia .. ~os ..• ,,.·.·. ,_ ·t' •-d z11· · ,. -- - .. oo, .. e.,,., u •a.m a. se.us..neofltos aq. cul• 
. Qua:lquer reft1giado tem direito a .. tlvo do algodão e os ensinaram ·a tece• 
asilo em instituições eé]csiasticas, dis. · lo' A .'.ieste da. terra Madre por exmplo, 

·se o ".Osservatore", segundo ós ines--': etrt santa '~iarta. de.: 1as,'Pà.rras;. cada 
mos ·despuclios. CM& lndigena ,lnha. sua horta para o 

éultlvo da.. horta!Íças . e ·asst.m se expJI· 

-fODO OAT·OL 
dovo t&r o 

"tEGl.ONARJO., 

ca que aque}Gs selvagens, ,outrora habl· 
. tantes 48.'l c9v11,S d~ montes e J1ue só se 

alimentavam. de· ratzes e bolotl!s, ·chega
ram a ter ~us proprlos allmentós, sãoa 

OURO 
Rua. Alvares Penteado &03, 
3, .. andar.,.;._ 'fel S·T/20 

CAUTFJ.AS 00 M<)'frn DR SO<..'ORRO 
- .JOIAS IJSAOAS 8' BRJl ,HANTF.S -
Cntni-m, """""ª" . .,. mPlhnre., or1>('nio - DEL MONACO 

e abundantes.·. Em outras palavras, ã 
civilização europeia que puderam .,ei;si
mllar-se os indlos meJ1!ca.nos elevóu seu . 
nlvel de vida e despertou ·neles nov03 

. Interesses, .e lhes Jevou os, éoll80!oÍi que 
proporclóna. . a• religião para. .os JnQmen• 

· tós angustioso.; éia vida.. Dl&o :não ge 

Polie duvidar. Basta. que nos .fb;emos Ó& 
nação dos Malas· e M do Ya.nquls . e 
comparemos sua maneira· de viver ántes 
e depois da. ação missiona.ria~" 

..O norte do M~xlco se fei ha,blta.vel 
- concluiu - mercê · das reduçõés :e 
hoje em dia. estão orgulhoros ôS cai!• 
romtanos do que rJOssuem da' estirpe 
hlspano~cat.ollea, e das . vclhas pedra,s, , 
recordações das missões, qllf dão cor à 
súa pa.lsagem e à. sua nlstorla ". ' · 

. . Pronunciou o dlsct,trso de -recepção ein 
nome da Acaclemta.. ó Revmo. · Pe. ·ou1 .. 

. lhermo FurlonÍ:, s. J. 

oestílam · no · vaticano·: '2.ÔOU 
.. guardas , palatinas 

_Noticias da N. C. relaf,am que a 
Guarda Palatina de .ltonra de. Sua. 
Sânüitâ4e Ó Papa Pig Xll a'ume~

·fou o .nt1mero de seus membros. 

· Os novos recrutas forarn .designa
'dos para a guarda ·de diversas pos
séssões extrasterrifoi-iais dá Santà Sé 
erri Roma. . 

Na. festa da Epifania, 20.#0~9s 
membros da Guardii. Palat.ina ,jires• 
taram seu .hínjrnenfo, del)1_>is da.· ee• 

· tebi:ai:ão da Ran.ta Mli;sa na ~ala. 
das Ben~ão~ do Vaticano. 

A cerimonia se encerr~u 'eo1n nrila 
revista dos· ciua1:aa·~ -pelo âelv(l4ere1 

participanrlo·•da parada 2.000 Guà~ 

·. das Palatinos; ·irichisive 1.400· mel?l~ 
bi~Os - ~Ã~~m-lnt\~r;_~ra."~loSk·. ~-



~ão Paulo. 30 de J anciro de 19+4-

A. IGREJA CATOLICA NA LITUANIA 
DURANTE A INDEPENDENCIA 
;,\ 

:) A Lituania é um paf,; catolico. }; 
me;;ino o Bem.iamim da nossa santa 
Religião na r!mopa: Ha apenas 500 
anos entrou alí o Cri~tianismo. '!:ra
tando-se dum país-limite do Catoli
cismo no norte da Europa, talvez lliio 
deixe de ~ser interessante ver a si
tuação e a atividade catolica · duran
te a Jndepcn<lcucia (lesta republica. 

· Não será pussivel dar urna rela· 
çõ.o detalhada, completa das lutas e 
<los triunfos catolicos. '!'criamos um 
grosso volume. lJm aspeto global, 
pprém, já dará alguma ideia. 

Readquirida a independencia, co· 
meçaraní a erguer-se igrejas novas, 
torres ma,iestosas ( na Lituania mio 
é' raro qne as torres estejam separa
<làs do er!ificio <lo templo) e a enfei
i.ai--se as antigas. Ao larlo rias igre· 
;jas Mmec:aram a se construir· in~ta
]açõe~ paroquiais, nas quais se desen• 
volvia o tmbnll10 ,iu.Jtural religioso. 
Formaram-se organizações em que a 
moeirlade con_jug11va os seus esfo1-~M 
pela liberdade da Té e organiza?a 
as suas solenirlades. Não havia im
pêcilho as procissões de se dirigi-
2·em duma pa,roquia a outra. O povo, 
em massa, demonstrando ter conser
vado a sua fé forte e viva, afluia 
a· todas as cerimonias religiosas e à 
pi·cia<:ão das missões. 

Organizou-se a A~ão Catoli<'a, com 
o Centro Principal, centros regio
nais e outras subdivisões. Alguns 
movime11tos da AçãÓ Catolica, pelo 
seu espírito e forma, podiam im
pressionar até os <iato]iros r!e paises 
possuidores <la libf'rdade ha muito 
:mais tempo. As federac;ões "Pava~a
i-is" e "Atei tis" abrano-en<lo re·r
c; de 30-50 por ce

0

nto de toda a mo
cidade· do interior, dos estudantes e 
illteletuais, provocaram u~ grande 
1·eflo1·esc·ime11to relig-ioso e cultural. 

Organizados, os catoliros puderam 
êémonstrar a sua grande capacir!a
<le e efüienria de ação. A inda ant_el! da 
pi:i.meira 'Grande Gnerra, come<;aram 
a .se instituir e aiir algumas organi
zações cato!i.--as, tais comó "Saulé '' 
e· "Ziburys"; Esta~, adquirida a li
berdade nacional, est(m<leram de 1111 
modo o circulo de ação, que as suas 
:iniciativas niio foram ultrapassadas 

nrrn mesmo pelas do Estado. Insti
tuíram e sustentaram toda uma re· 
de de faculdades, ginasios e escolns 
de ensino primarió. Todávia, à defi
ciencia de capitáLpara a manutenção 
,Ir: todas e:;Ús instituições, . forçóu
as a entregar, aos pouc-os, 'as esco· 
las ao B~stado, ficando apenas com 
uma certa parte delas , 

Um fato mnito importante, foi a 
01·ganizaçiio ria província ee[esiasti
ca. A com,orrlata com a Santa· Sé, 
em 1927 criou a Arquidiocese .Metro- . 
politana de Kaunas, com 4 · Dioce
ses sufraganeas: Telsiai, VÍlkaviskis, 
Panevéz~·s e Kaisiadorys. Antés dis
to, a administração eclesiastica, rln
rante longos anos, estivera. repar• 
tida entre disrersas Arquidioceses es-. 
tra ngeiras. 

A criação <lestas nosras Diocesrs 
trouxe um novo e vigoroso reflores
cimento para a vida religiosa do país. 
Três das Diore~es possuíam semi
narios maiores. Deles sairam padres 
para toilo o territorio nacional, por
tadores duma solida cultura·, com qua
lificações não inferiores às do exte-
1'ior. Note-se ainda: Havia· a l.<,Mul
dadc de Filosofia e Teologia cafoli
cas, fazendo, parte da ,Universidade 
de Kaunas ( esta F'acnldade foi a pri
m'eira a ser fechada pelos comunis
tas, quando da. invasão russa). 

Em quatro dos bispados organiza
ram-se centros <la imp-rens11 catoli
ca, que em conjunto com os centros 
recentemente introduzidos r.m muitos 
conventos; produziam ·e. divulgavam 
pelo . país puhiicac;ões cuja titagem 
chegava aos milhões: Livros, revis
tas, jornais periodicos e diarios da· 
maior circulação e qualidade no país. 

Houve tambem contratempos. Hou
ve tentativas de privar a Igreja <los 
seus sagrados direitos, do_ que sem
pre lhe pertenceu. Mas;. aquí, como 
sempre, soam as palavras <lo Divino 
:Mestre: " ... as· portas elo inferno 
não prevalPcerão contra· ela". , 

Concluindo, po1lemos dizer: "Em· 
hora tE:nha sido obrigada a enfientar 
grande~ difii,uldades, à, lgreja exer· 
ceu uma gmnde e bcnefiea influencia 
em toda a existencia · 1ivre da Li
tuaoia. 

A · IMPRENSA DO RIO DE JANEIRO 
E O CASl~O DE "QUITANDINHA" 

·o moderno Casino de "Quintan
clinha" tem produzido na Imprensa 
c;trioca vivos comentarias. que não 
conseguem ser abafados· pelos inu
ru·eros anunclos desta requintada ca
'3a :te. jogo. 

O •'Dlárk> de Noticias" de 14·1·44, 
ôl~ entre ouüas coisas, o seguinte: 

mais liberal,· de mais legitimo -e de 
mais necessario. 

d los originais, temos 
• Em mo t tnlO de roi:pin'1<:f 
grande sornm nos primeiros 
Para crianças 'as para 

d da proprt 
anos e v, ' ·ardim ' 
as brincadtt'"' no 1 

em casa. • • • 
·d de variada 

D. mo5 atn ª i5po ,ompltmtnta· 
coleção dt artigos p•ra a zn• rcs ~ 

• d11mentaría tn• 
/anti!, iais como 
máas, sapatdt· 
n/Jos, ro11pa ' 
baixo,bonil!,ttc. 
Faça-nos uma. 
vis/ta sem 
compram Isso 

"ENDAS A DINHEIRO E EM 
SUAVES PRESTAÇÕES MENSAIS 

LEGTONARJO -3-

Iomou posse o novo Arcebispo de tondres A P O S l O L. A D O D A O R A C Ã O 

Na catedral de Westminster teve ln., 
gar a entronização do novo arcebi1,po 
eatolico, o Ex-mo. Revmo. 1llons. Ber
nard Grifin, A cerimonia teve que ser 
realizada sem a entre~a ito novo- ar· 
cebispo do Palio tradicional, que o 
Sumo Pontífice envia aos Arcebispos 
e que pelos contra-tempos da guer~ 
ra não chegou ainda ele Roma. Du_-

. rante a alo_cu~ão pronunciada . por 

. ocasião da ceri~oni~, o povo' :arcebis
po fez. um apelo e11l: fl)-vor '.da, esta hi.
lidade da 'familia, repuqia:ndo o di
~rcio e censu·rando · os· metodos anti
concépcionais. ·. 
. "A Historia - _cÚsse ·;;;.:,, 'de~i:ins• 
trou -sem_p1·e: que., a, iiecad~nc.ia <h1s 
nações eomeço_ú sempi'e coro· -a ·aesiu
teo-raçãó. da familia"~ , ·-· · 

Q '· '.'_;• •.:, . . • ., .·:, -:·-

~ongregacão Mariana d0 Stó~ Antonio dt1 Part 
Em reunião geral ordinaria realiza:

déi em 5 , deste mês, . foram nomeadós 
pelo Revmo. Pe. Frei G1·aciano- Stute, 
O. F. M., diretor da Congregação; 'e 
solenemente empossados em sessão ple
na, efetuada , em 9 do corrente, os 
oficiais. (tue regerão os destinos. desta 
Congregação no decorrer do bie.nio' de . 
1944-1945, e que são os .seguintes: . 

. Direção Social.e Religiosa:··· 

Presidente --" Manoel Vieira da Luz; . 
1.o Assistente - Henrique Garcia; 
2.o Assistente - Paufo Braga· Morais; 
1.o Secretario - · Orlando Cadrcibbi; 
2.o Secretario - Pascrnlino Vivacqua; 
Apontador - Francisco Lindo; .Lo Te
soureiro - Domingos J. Martins; 
2o ·Tesoureiro ..,.. Nestor Muniz; 3.o 

.· ,, .';J,'esoureir9 ,,-.. .João :,Mâl:conato: .Me,s
tn· de Noviços - · Delcides Mendes 
F~rreira; Auxiliar - Domingos An-" 
tonio Curti. 
Departamento de Assistência Social: 

Presidente da Obra das Vocaçõe~ -
Henrique_ Garcia; Presidente·· da Con
ferencia Vicentina Imaculada Concei-

ção ~ Sisto : ;Larini;~· pr~id~nte · da 
Conferencia. Vice11ti)là ~ão Lu.iz Gol}
zaga - Delcides .. Meildés .Ferreira. 

. Depai1amelífu de. Arte é' Culturii: . . . , . . ., .... ,· ., ..... 
1.o. Biblfotecario . ,..., ·Eugenio' Silva; 

2.o Bibliõtec:ario,. -~ .,Agos,tinho · Artµso; 
3.o Bibliotecario . -,. ,Mat'fo -,D' Anµnzio; 
Auxiliar do Coro - Alê(:io. Clini; Di
retor do Corpo -Cenico' :.... Mánoel Ro
drigues Junior; . 1.o Diretor; do Palco 
- Angelo Fernandes;: 2'.o Dirétor--do 
Palco .... Ricardo. ?aulin<J Q,livo •. · 

DepllJ'taínento ·· dé Espottes: ,> 

. Dirfitor Gerar ·...::. Osv~Ído L),IÍZ; 1.o 
Diretoi: . de , P_ingu~ .. póngue - · ·,Artur 
Ferreira dos Santos; 2.o .Diretor de 
Pingue-pongue - . Alecio .· Cliúi: 1'.o 
Diretor de Bilhàr -- Francisco' Gama-

. ro; 2.0 Dketor · de Bilhar : .... · fünriqµe 
Elias; Diretor ,'de, ·Jogos de, Salão -
Mario dos Sal!-tos Ferreil'.a; Diretor. de 
Sede - José RieIH; l.ó Diretor de Bo
la ao Cesto -· Mario Fabião; · 2.o Di-
retor de ·Bola-.ao. Cesto Joaquim 
Fonseca. . .... 

Conselho. Consultivo: . 

f ntenção para o mês de fevereiro - P-ara que 
se conheç@m mais eficazmente a dignidade,- os 

direitos e os deveres do trabalho, 

Pe. João B •. Lehmann, S.V.D. 

"Trabalho'·, eis o assunto de in° 
!indas discussões. provenientes umas 
de mero. interesse material, outras' 
prov1>cadas pelo odio, ainda outras 
inspiradas por ideais mais elevados, 
n;\lii , nobres; "trabalho", b·asta_nte 
nobre,· para figurar entre as inten· 
ções . apresentadas pelo Apostolado 
d:i Ora,ção. Que·r o. Apostolado ora. 
çõe~ pai-a· 'serem· mais al)reciados os 
valores do trabalho, quanto' à sua 

· dignidade,:_· aos seus direitos e deve· 
res,·. 

Para: afastar qualquer dúvida· a res
·peito' ;estabelecemos como . principio 
fmfdamental: por lej' divina todos, 
que _da mull1er nascem, devem tra· 
balhar;· Do Apóstolo São Paulo é a 
declaração: •• Quem não trabalha, não 
come!" 

Este preceito era: anterior à qué
·da do homem no paraiso; pois na sa
gráda. Escritura (Gen. 2.15) lemos: 
"Tomou, pois. o· Senhor, Deus ao bo· 
roem- e cofocoú'o no paralso de deli
cias, para que o cultivasse e guardas
se,"· i. é. para que o cultivasse com o 
seu trabalho.: Este não podia· ser,· se
não delic'.;:t. Delicia deixou de ser a 

· p:11-tir ·daquele dia, ·qne Deus disse à 
mulher: "Multiplicarei .os teus tra
!Jalhos. . . darás à luz coin dor os fi-
1!1.os.,.,,, E a Adão: "A terra· será 
m_aldita na ·tua obra; tirarás dela o 

. .sustento· com tral.Ja:Ihos . penosos to• 
·do_s os dias de tua Vida.·.. Comerás 
o pão com Q suor de teu rosto, até 
que voltes à . terra, de que foste to
mado". 

D~ delicioso que era, o trabalho se 
tomou penoso. A terra foi ferida pe
ta maldição, e o trâbalho tom'ou a 
fei_çãoi o carater de pen'itência, com 
a. finaHd1td·e de o homem _se aproxi• 
Jl;lar_ de Deus, e assim se santitícar. 
· _. O trábalho, por . determinação de 
D~us,, longe cie -ser' ,deprimente ou 
aviltante, ·é antes honroso, nobilltan• 
te. Por.' tanto, todo tra.balbo, seja. 
qual for _.o ·seu· cara ter, tem' valor in
trins'eco; e impõe respeito. 'Em todo 

· trabalho -humano age· uma voritade 
humana, uma' alina imortal, eapaz de, 

· por meio deste mesmo· seu trabalho 
alca:iiça_r graús: elevados de santidade, 
Não ;corresponcleria, .pois, aos con
ceitos da educátão cristã taxar de ig• 
nóbeis·algumas classes sociais, quan• 
do. não sã-0 menos necessárias e indis
·pensavels para à economia da vida 
da. sociedade; Se.· não existissem ho• 
m.,ens, que exercem o trabalho baixo, 
não poderia prosperar a cultura su, 

· perior, ''Respeito aquele que traz ·um 
péso", 'd(zia Napoleão. 

. Pelos prlncipios, que nos ensina o 
ca,tecl,smo, como. Cristãos que somos, 
a toda a especie. de trabalho hónesto 
<ltivémos respejtó e _gratidão; respei• 
ti;> . é gratlciãu., sÕb' b ''ii°oi'ito de vista 
natural são profissões tão honestas e 
licitas as· profissões que exercem o 
varred9r da. rna, o· coletor do '.lixo, o 

. eniprigadil doméstico, o alfaiate, o sa· 
'pateiro; conio'·. o ilustrado . Ptofessor 
de uma raculc\ad.e, 'o oficial do éxér
citO; o médicó, o advogado, o juiz, o 
ministro. 

' ,f • 

rendo ser nosso irmão: Jesus Cris• 
to, .o filho do carpinteiro,· carpiritei• 
ro ele mesmo durante muitos anos. 
Fol Jesus Crj,,to1,, que, _tazendo:se 
operário,· deu a nós todos a grande 
missão do ºora et labora", Mostrou 
aos homens que O labor adquire se11 
v srdadelro valor, sabendo. eles o Ji• 
gar a ora,ção. O_ trabalho assim. espi• 
ritualizado, e, enob'recldo. inteiramen• 
te transfo,rmado, · apresenta um tesou. 
ro que a ferrugem e a traça não con
somem, que os ladrões. não desenter
ram ta roubam, O trabalho· assim· eie· 
vado a urna nobreza · nunca antes 
imaginada não tolerando cadelas, res• 
Utu~ · ao homem toda sua libe1·dade, 
fá-lo opôr seu ''sim" resolu~o, d'il 
uma vou tade fi rrne, ao." não" da p1'e· 
guiça. da'. indolência. ou da rebelião. 
Livre que é,. ma:! não esquecido do 
"ora", não se torna_·_escravo; serve, 
não à -violência, não à máquina, não 
a companhia anônima e onipotente;· 
mas. unicamente ao :Supremo Senhor; 
ao Mestre e Patrão de todos, que 
trabalham: Jesus Cristo, o Salva-
~~ . . 

Posto o principio da unlversalida• 
d<i, da necessidade, do valor dõ tra
balho vem-nos espontaneamente· a. 
periun ta: se o trabalho PºlJ 11eus; 
a:.sim é ordenado; se enobrece o' ho, 
mem e o torna mais' semelhante ;aà 
Divino Modelo, como é que toma for• 
nias tão antipáticas, repugnantes àtê? 
Porque· é sentido tão amargo,. tão r1e; 
sado,, para não dizer insuportavEi1r 
, · A resposta encontramo-la no· ·des
conhecimento, na não:observancfaie 
no despreso elo primeiro- e maxirno 
mandamento... "amar a Deus- ·so• 
bre todas as coisas, e o proxlmo \ co
mo- .. si próprio". 

De um lado vemos os aproveitado, 
r.es . da boa vontade; da necessidade 
e misera condição dos seus irmãos, 
vemos os fariseus, "que enfeixam 
cargas e ·pesos insuportaveis, -impon• 
Jo-os aoEf hombros dos homens, -·sem 
eles mesmos mexerem um 1:16 dedo-·si; 
quer", (Máth. ll:l.4) Os descaridosos 
e desapiedados, que no louco afã,-de 
sJ enriquecer· prolongam o tempo',:dQ 
trabalho, diminuem 'O salário dos que 
a . se·1 · serviço se · colocaram, , ei.pio. 
nm sras· forças. e tlabllldades,. -,r'e• 
sertando para si .o direito de aufé. 
nr grosso.•· luéros , e levar vida 'fol
gad .. e opulenta. 

Tal co.ndata,, por revelar c9mpleta 
ausência de respeito ao .tra.balho · e 
ao. trabalhador, tem por. '.parte deste 
a resposta, imediata, _natural· e lógi· 
ca.: desamor ao trabalho, tesão , di
reta óu indireta dos inter.esses c'dQ 
patrão, disseminar - o descontenta· 
m mto e. o. mau bumor, foméntar o 
. dio .e a rebelião entre os companb·ei• 
ros, e assim , crJ.ar u.ma ,àtmosfera 

· fcànci:.mente hostil entre o,'êmprei;a
dor e o empregado. · 

São .. estas · as consequênc:ias'",rãtaie 
·e . perniciosas, que aparecem come 
frutm de· uma moral -egolsta · e/sem 
IJeup, . . .... "0 Interventor do Amazonas aca

)>a d• baixar um decreto pelo qual, 
considerando .. que em face da guer
ra, em quu se encontra o pais. de
vem as autoridader zelar e defender 
·todas as energias ffsicas e morais ·da 
J)opalàção contra as arremetidas dos 
exp:oradores da economia popular", 
·resoi-reu organizar· e· desenvolver uma 
campanha contra os antros de jogati· 
na, tavolagem e cabarés existentes 
·no· Estado". 

"Não é· necessario insistir nos ma• 
les da jogatina, seja ela praticada 
em pobres lia1ucas, seja praticada 

·efu ricos ·• Pal;lces". O alcance dele· 
teria. do vicio não muda. nem dimi
nue por Isso. Basta cons!Clerar que 
hoje em dlá, em. multas das. pr!nci· 
:pais cidades brasileiras, a começar 
})<-lo Rio, a mocidade tem em cas1ts 
de diversão, que exploram o jogo, 
um, das atrações mais sedutoras, 
poh! o 'jogo sempre soube cercar-se 
de coisas ama veis e bonitas. que en
chem a V·ista ·e agradam .os ouvidos, 
enfim, que tisonjeam os· sentidos. 

-A iniciativa. da cldade·-serrana,.-por 
exemplo, teve· apoio porque se apre-· 
sàntava resolvendo problemas locais: 
u.n g1·ande estabelecimento -capaz de 
al:iri[;ar milhares de veranistas Óu 
turif.tas · h:ntretanto, depois de ter
minado o arcabouço do edlfüi!o só 
se cuidou do\salão· de diversões, de 
cem partimentos de 1>eberagem ... ' As 
demais dependêndas sô existem em 
letreiros afixados aqui, aü e aéolá!" 

O "Correio da Manhã" -de 15-1-44, 
sob o titulo ".A sinfonia macabra e 
inacabada da Qultand1nha", publi
ca: 

"Devemos, assim, na pratica da 
fratemldade, -combater todo aquele 
que, levado pela cubiça, r_antasla ·vul
tuosa ouras visando unlcame_nte o 
maldito vicio; capitais são desvia· 
dos de obras meritorias para forta
leC'er as forças do mal .. Em · Petropo
lls dezenas de veículos motorizados: 
tr;t.ores, esc:avadoras, plainadores, 
caminhões, queimando preciosos com 
bus ti veis, dias e noites seguidos, 
quando industrias se ,resseQtem dt> 
falta do óleo, da gasolina para o es• 
forço <le guerra. E esta elltraordlna
ria atividade é destinada ao "grito 
de carnaval" da quitanda imperial! ... 

NOVOS-PORMENORES DA GUERRA 
MOVIDA À IGREJAPELOS FASCISTAS 

Manoel Vieira da Luz, Alberto de 
Souza, Francisco Paneque e Delcides 
Me:ndes . Ferreira. · 

Vicentinos ·- a~strailànos • auxi
, liam as vitimas· da tome 
i. •• . . ,,: . , •• 

ná Jndia .t 

Este intangivel ·e funõamental prin
cipio da. ética cristã teve sua sanção 
prática, vlsivel e palpavel por Aque
le, que; sendo o !filho de Deus, não 
hesit_ou, en;. se fazer Igual :a nôs, que-· 

.Í!Jm te,::mo,s bem claros · os ,f'apas, 
desde Leao Xlll até 'Pio Kll se decla· 

.raran: contra esta moral, e levanta. 
.ra;m sua voz em defes;i dà }Juiitiça ·e 
da caridade, mostrando e eriaitecen· 
do a digriidad1;i, os· direitos e déveres 
d,> trabalho. . · 

Em: audiê11cia coletiva, conceq!da .a. 
20.0,U0 operarias italiános, l!lll, jupbo 
do ano passado, o s. Padre ·disse: 
• Nosso 'prtldecessor e_ nõs_ não .phde• 
ruos oporttJnldade . de. fazer· compre• 
ender. a todo11 _os llomens nossas' 'rei. 
teradas instruções sobre vossas ne• 
cessioadeM pessoais e tamiÜares 'pro
cl,.manoo cumo requisitos -prévJos' e 
fundamentais da concórdia · soéfa.J, es-' 
sas reivindicações, que tão caras ,nós 
são: o salário, . que· cubra os gastos 
da subsistência da ._tamllla,. para per
mitir aq_s pájs o cumprimento do ·de· 
ver natural de ., criar filhos siutio·s 
alimentados e vestidos, e a possibi: 
lldade de. dar-lhes imstrução· e. educa
ção e fazer provlsõés pata · os'· dias. 
ele penuria, enrerm Idade e · vélhfcê" 
Atlrmou .que estas .co'ndlções de se: 
g1,1rança social devem ser realizadas 
se quisermos , evitar, de .teillpos eU:. 
tempos, as consequências dé. · révol-

· -Como é sabido. o jogo constitue 
extraordlnaria tonte de renda. Os lu
cros do· jogo são sempre excessivos. 
Não é preciso haver guerra para que 
o;; dividendos da jogatina sejam ex
cepcionais. Na base do jogo. sempre 
se realizaram iniciativas , magnifl· 
c:mt ,r, boteis e centros de .recreio 
de soberbas proporções". 

., Mas. num momento como este que, 
esta111os atravessando, em que as 
classes produtoras e conservadoras 
<la nação são chamadas a participar 
mais intensamente do esforço de 
guerra, com o imposto sobre lucros 
extraordtnarlos, que devemos !azer 
~os lucros. do jogo? · 

O jogo tem ainda esse aspecto: 
cr.ia problemas n1orais terriveis e 
através dos quais verificamos que ele 
não pod( coexistir com às atividades 
honestas. _pois as atividades licitas 
e honestas, por Isso que têm esse 
carater, são as atividades para as 
quah1 é -justo. e decente apelar, ao 
p:üsc que, sendo o jogo em. si mes· 
:ano uma Infração ao Código Penal, a 
ele nada se pode pedir, e dele._nada 
J;0 deve· receber". 

Outro· matutino carioca, o "Cor, 
relo -da llfanhã", em seu numero de 
11-1-44 declara: 

"A:s grandes epidemias são sempre 
ariunc!adas pelos seus ·prodromos, a:,:
si.u tambem ha muitos crimes, nota· 
v~lrnente os mais graves. que não são 
cometidos seil'ão depois de manlfes
ta.dosi por diversos sintomas; e en, 
tre estes ha evidentemente muitos 
que poderiam ser prevenidos, se a 
prudencia social soubesse estudar e 
con~oater os ratos- que os presa• 
gl:tní ". 

"A autoridade não pode antes ela 
llianifestaçâo do ci-ime prender e PU· 
nlr ao que medita; porem, para que 
a sua sOllc!tude a ir adiante do mal, 
deverá ela esperar que haja o desas
tre, e e~telínnato e ·o assassinato·/ 

-Donde cumpre co11cl11ir que a ln· 
tervtinção ativa e firme do poder pu
blico, em presença do crime temido, 
é o que- pode. ·haver no. mundo de 

til a sinfonia· macabra e Inacabada 
em execução. 

Nas reclames, o empresario já pre· 
veniu aos clientes: "Na inaguraçâo 
PARCIAL que constará.•do grill PRO· 
VISORIO, de alguns aposentos e do 
SALÃO DE UIVERSõES não serão 
aceit~s crianças e criados''. 

; . 
Uoruo a cozinha ·somente poderá 

entrar em funcionamento no prazo 
de um ano, os clientes terão que--fa
zer suas refeições no Botequim do 
casino, a: "la carte", por preços es· 
tratosférlcos!" 

"l\'las, assim como a _medicina che
gou a prevenir e a curat\ certo nu
mero de molestlas, assim o-poder pu
blico tem a força µe prevenir certo ' 
numero de cr.lmes, como de rato ch_e
ga a ·emendar. e a regenerar, certo 
numero de culpados, 

Contesta-lo seria negar o aperfei
çoamentr humano, desconhecer. a ln· 
fluencla provincial da razão, da inte
ligência, da vontade; seria. fazer do 
homem o bruto, obedecendo só aos 
instintos, vis e materiais, ou antes ma
quina movida por força cega e irre
sistlvel ", 

''LliGIONARIOº 
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CHICAGO, janeii:o (INTER-AME
RICANA) - O jornalista Paul Gha
li, numa correspondencia de Berna 
para o jornal "Chicago Daily News", 
informa que Robél'to Farinacci, minis
tro de Estac;lo do governo , .,ublicano
fascista, iniciou uma , -impanha para 
que se faça um expurgo ,k _20.000 "in
desejaveis". afim de c1caoar com a 
reslstencia · ativa e passiva dos patrio
tas italianos do norte da ltalia, contra 
o regime nazi-fascista. Esses adver-. 

· sarios devem ser postos "fora ·de cir
culação" - diz Farinacci - afim de 

Nove missionarias de Maryknoll 
emitem_-seus votos 

Oito religiosas <le l\Iaryknoll (No· 
va York) pronunciaram seus' votos 
perpetuas na Capela tia Casa Mãe, 
consagrando assim, suas vidas· ao 
apostolado Ôas missões estrangeiras. 

Precedeu a cerimonia uma Missa 
Pontifical, celebrada. pelo Exmo. e 
Revmo. l\Ions~Jàmes K Walsh, Su
perior Geri;i,l de l\faryknoll. _. 

-Na Capela do Convento l\Iary.knoll . 
em Guadalupe, Calif.pmia, outra Re· · 
ligiosa pronunciou seus votos finais. 
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rEstabelecer-se a ordem na Italia neo
fascista. 

Essa campanha tambem está sendo 
apoiada pelo orgão oficial do Partido 
Fascista, de Milão, "II Fascio",. que 
publica uma lista de. pessoas, de duas 
colunas, que devem ser eliminadas; em 
pdmeiro lugar. "li Fascio" acusa-as, 

, ainda; de "fraqueza'' e aponta o exem
plo de Ferrara, ( onde os fascistas · se 
entregaram a uma tremenda· repre

.salia, · de que resultou a morte de 
Chisellini), · afim de que o mésrrio não 
se repita nà·s regiões · onde os· anti
fascistas estão em: grande 'atividade'. 

Por meio . do . Exmo: e lievmo. 
l\tons. John ];"~nico, Delegádo Apos· 
tólico na Australia, os meníbros, da. 
Sodedade de São Vicente -de- Paula 
deram· mil· '!ib~as ( Cr$: 100:ono,oli') 
para o auxilio das vitimas da ,Í!).Il1e -

nas provincias . de Madrás e Benga
la, na ln?_ia. 

Dr. Sergio . c·adelti . 
· Cirurgiãq c)el)tista, · , 

'TRATAMENTO. RAPlDO 
. E SEM)~,9~ ,-· Ru.~' Apa, 
. 51. Atende das;,8 às, 18 e, 

dts -19 às 22"110ras. 

®0 
• ôeposite suàs Economias na 

-~RUOENCIA CAPITALIZAÇÃO 

O Clero é a grande vitima. do ex
tremismo fascista. Segundo Pauf Chal•. 
li, só em Milão, já estão· aprisionados 
80 Padres. Dois Prelados de· Piacen
za foram · condenados à morte .. pelo 
unico "crime"·· de terem manifestado 
sentimentos anti-fascistas. Diz~se que 
talvez haja uma reclamação junto .ao 
Vatican~,,por parte dos.alemães, pelo, ·- · ·. · , · .. -· · , · ·· , · · 

~:~ 'f:tert:d:;:d:t: :~le6t~~ic: :~: ·D01$ MltHõ~S/DE' .ROSÁRIOS DISTR.IBUIDOS 
mutação da pena desses dois · Sacerdo- · · · - · · · 
tes e a liberdade dos outros, que. éstà~ . AOS :'SOLDADOS_· . NOR_TE ~ A. MERIOA_ .. NOS 
vv-m detidos, O goyerno alemão .. se , ;, ·, ' 

limitou a transn,itfr áo ·fascista o pro,;.' '.)mri destiac;bô ',~rocedenfe de Was-
testo do Vaticano, · · hingtim, inforl'.lla 't· atencia" N,C.; que 

Informa-se 'que ós 'dois· Prelad<'is já o.·Exmo.' e Revmo. Mcins. Ainleto Glo• 
foram fuzilados, sem que o· governo vanni: :cicQguanl, :Deleg11,do.- Apostõli· 
republicano fascista tomas5ie. conheci-. co ,nos . Estados Unld<lli, · dignou:se 
mento do. pro~esto,, porque esse go- be_nzer o. rosarlo. quê'.;cóínpléta o nu• 

.verno de· Mussolini não foi reconheci- mero de,-doia mUhães· -de <tetçoa en• 
do pelo Pâpa. , . viados, às Forças, Armá.dás· 'ciepols 'ai:, 

O jornalista Gh~li diz. ainda,. na. re- ataque a Pearl Hárlíóúr, '. 
1 

ferida corresporidenéia que: o.· alista- O, diretQr da org,nlzação qu~ s.e 
mento de voluntarios, no norte da-Ita~ , eriéarregóu ;da· distrlbúição/ sr Jà,. 
lia foi um completo fiasco, tanto que , mils •J. 1 Ncihis/ relát()Ú>' um;,casó · ;:iem• 
V<\l'ias familias . já. pagai:iµn _c_om , .. o piar: que ,osr:soldados''cat6J!cos, dés, 
propriô sangue ,a coragem de · recusar tacàdós :, ~mi, uma. ctlba, esqüéclda: 'do 
os seus filhos para :lutar -nas fileiras P11-clfipo .t,n.~rl.dic;,nalt ,sem,:c.ontar.. com 
rêpublicano-fascistas. . capelães, encontr.av.a,m, "um · de. eéus 

A tensão .. entre. fascistas ,e catolieos, · mM9r?~ côn!ó!os ~ éi'rii,j~~:ia~ ': à poÍ(e, 
na Italia ocupada pelos ·aleiriães, '~ em redo~ do seu, ,jovem··--tenerite, o 

descrita · pelo jor.nal · "La • Suisse'~, num · .. santo. .Rosário" .. , . , . . . , .... _ . · · 
artigo difundido pelo Bureau de ln- · 10 · serviçó · com,pefe:n'tê:· distribuiu 

formações de Guerra dos Estados,Uni~ málii 'de otl'ze,-m'lltiões'de';àrt!gos>re· 
dos. Diz esse artigo que Mario Ca~ llgfoso11, qtje,:itichú1n1, 1;626',593 · mis, 

rapciolo de Feroleto, 'comandante ·mi- sais'.· ·militares,· , Sill,760. ,/ei:ivolucros 
litar de . Firenze,, durante ·quarenta e c~ntll!ldo,méµ,alJ1a&, ::Um.',ró~árfo; 8. ai, 
cinco dias, ~ob ,o · regµnê de., Bá~oglio, . gu!}s . foJhet9!l, ele: .Q,rà~qes;;i, :!.066,938 
asilou-se num ·convento· de. Toscana. · dev:or.fqnarlqs,,~.4Z3i769,',,µíedalbas q . 
Tornaram-se··. todos· os . Frades passi~ 1.?50.~0QJolh~tqs ,r~Ú,gio~o(~obrê va• 
veis da pena' de- morte. ' · ' · ' , rios ,tem.as, - Ta~bem ··coram · dlJtri, 

Continua o jornal': "Em certos, dr- . . .,, ·' ·. ·· ' :.. ·' ' 
cutos republicano-fascistas· pede-se 
uma rigorosa·' devàssa nos conventos, 
pois. dizem Que aí se as_ilam muitos'dos 
que faziam . parte do· Gra,nde . Conse. 
lho Fascish, e que depois. se . re,;olta
r~ .contra Mussolini. ·. E' _ sabido ;qú~ 
são . continuas as . prisões ·de· Frades 

' que deram . asilo a 'guei;rilheiros pa;. 
triota!!,· .nas pêqueria&'·cidades· do'1inte·· 

•-_'Enc~dêtq;rçã~;de J~xo?:. 
'!.··''' ,óricin~-'. ·~ih;~~ . do.· 

LEGIONI.Rl,(h~. A. , __ · 

Rua. :do; S~lrijna~i~~:,: Jt,9, 

buião·s uns 400.00Ó tolhetos · coin · a 
história do• Santo Rosárfo · 

tfm. dos ,capelães _da f;ente escre· 
ve:_ ":0$ . simb_olos . de nossa té são 
tão poderosa . fonte, de consolo,. como 
nossos .rifles:-são. si~bolos, de segu-, 
r'1-D,çá••. . . . · ·_ 

O México produz quasl todas as con. 
tas empregadas· na manufatura dos 
r_osá_rlos :, calc_ula-se "q\le ·umas 11.000 
pessoas trahaiham na súa· cÓlheita 

O : :NUME80 . bE _: RELIGIOSOS 
NO- MUNDO 

EM ·p:&IM:EIRO :LUGAR A ·COM
: :'PANlnA ·nt 'JESUS '. 

· A .. Sagrada . 0 Ci;mgregatíio . de _U,eli
gfosos acaba de divulgar uma CUrJO• 

Ea 'éstàtÍStfoa,. peÍa qual se ver\fira 
haver ·no mundo 61 cot1grega~ões de 
religiosos e 732 congregações de re
ligiosas, 

'As·'comunidades masculinas atin-. 
genf a 109;5~5 mei-11g1·os; as 1:emini0 

nas<a '.586.646. · ·, 
A Congregac:ão mais numerosa # 

a éonipánliia' de. ;J esas, com 26.30:J 
jesuitas, distrihu-iilos em' 1.531' con· - · 
verittis e 766 noviciados em todo o 
muiido, ' 

A· ;Congregai:iio femininn mais n11· 
01erósà' ~ a das f rmãs de Ca ríd11de 
de>S.,Vicente;de P~nlo, éom· liin! to• 

rior· da Italia". · , :J '· : · tal de :043;525 .. relir:iosas. ( ·, · · , ,; 

, tas perigosas, e se desejamos, 'que a 
S?Ciedade; permanéça tran9ulla, e se 
desenvolva em harmo·nia, paz e mu
tuo amor, .. Não· ba que restringir ,.:,_ 
P"OSl!eguiu - nem · dar pret'erêncfa 
exc!Usiva · à indústria, uias procifrar 
sua -llarmoniosa união com o tráf>a, 
llú manual, e a agricultura que expio• 
ra_ ruultipla a necessã,ria produçJQ. · 
Nao é ,de desejar-se,. o .progresso 
técnico somente para obter ·0 , máxi
mo; mas taml>em devemos ~-Provei
ta1· as vantag·ens que· nos ,of~r~ce . 
pa1·a melbµrar ,as coudiç'ões pessÓajs·. 
úOS ·operários, 'e tÓrÍlàr seu. traba,ÍbO 
menos arduo e dlflcíl. · ·· · 

A questão do trabalho; e· 4a àd'e· 
q:iada · participação de_ todos· os bens 
d<>. pais,· é uma da" niais gràves: Ee· 
não' a mal$ grave, que o Estado, a 
sociedade, i,.utoridades e súditos de
v,.m p1:ocurar sQIUcionar com Ürmez.a 
em harmonia . e COtlCÕrdla. 1/J questão 
de. vicja. e. morle,. c9mo de vida e- mor
te _é o amor de Jesus ·" dn prõxlini> 
Tir3:ndo' .Deµs do 's,u ·lugar, ,EÍUb!!ti: 
tuindo-o pela força, · pela violência 
n<igandó· à Ueus os seus dlréito's '; 
subtraindo-se à· obédlêncla e âo ;és
p.:ito, que lbe .são devidos, ·de',jmorir 
riam os fundanientos . !la ordem, . da 
paz, da prosperidade,. da alegrla:.e do 
b<lm-estar material_ e esplritu.ai. · .Pon• 
do a injustiça e o. odlo _em luga1 · õa 
Justfça e· tia ~r1dade,, · a vida tornar. 
s~-~ ~m peso in~uportavel ,o mund_o 
sera u~ caos, transformado em anfe
camara do lnrerno · · , · · · .. ·; 

Bem se c~nipreeride, pois, a trans• 
cendêuclt, da lntenç!o, que o Ai,,os
tolal!o (la. oração nos recomenda pa0 

ra ·ser. obJeto. das nossas orações: pa
ra QU8 Se -:lOlth~çam mais eflcazmell, 
tfl a dtg111cla<1e. os airto!tos .e· os .da. 
vereiil !lo. trabalho. 

==='-----"---~~--º .. L1·.l,lUNAl<11 .. r- :,Ju
.{_1,111'1(:A BOA Lh.ll UHA 

, · ; .. ,&,f..08.MACAQ:_: ___ .,_ 
'· 

\ 
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fEBERACAO DAS CONGRECACõES MARIANAS I o PÃO NOSSO DE CADA DIA .•. AS MEDIDAS RACISTAS . NA CROACIA 
Retiros dt Carnaval 

com a aproximação do Camaval .sen
timos reavivar em nós a lembrança da
queles · momentoo indisivei8 que vive
mos nos retiros. 

Não ha Congregado que tenha !cito 
· o retiro uma vez e dele nM tenha sai
do com o firme propooiW de toma.r par
te em todos os outros que vierem a 
ser organizados, tal o .. beneficio recebi-
do num retiro. ' 

Graças a. Deus, a. prática dos Santoo 
Exerc!clos mais que· uma obrigação ou 
úilposlção con.sta-nte das regras marta
nM,, é hoje, para. o Congregado, uma 

· necessidade a que ele não mais se pode 
furtar: . 

C-intudo, e muito embora. os retiros 
do Carnaval re tenham tornado uma. 
real n-ecess_lda.de para as Congregações, 
.i;urgem, ~ vezes, motivoo imperiosos co
mo os momentos que atravessamos, que 
impedem a.. realização de retlroo na es• 
<!ala. do.s anos anteriores. 

Por _ma.is !mperioscs que sejam os 
motlv03.-_não· devem _eles rer causa pa
ra. 'desanimo, deixando os Congregados 
de . fM-erem 'seu retiro, somente pelo 
:fato dé não hp..vér turma.. como nos 
a.nos anteriores. · 

Neste a.no, dadas as dificuldades de 
dom1nlo publico, poderemos milito bem 
dar uma· demonsti-ação de que estamos 
coqipenetradoo do alto valor dos Exer
cicios l!!Sp!rituais, organtzando, onde 
for posslY,el, ,,turmas 'de retiro fechado, 
l'!emi•techado, aberto, ou · mesmo tur
mas 'cdin programas de à.tos dé _ piedade 
durante.os dias"de carna.va4. 

A melhor prova. de compreensão e 
e.prÓveitamento dos retiros pas:,adÓS, 
podem da-la as congregações, réa.Uzan• 
dó retiros em suas · séd¾ ou .unindo-se 
dll&5 ou mais Co1.g:ega.çõe.s vlslnha.s, na 
séde dé uma _delas, e, ·ne&ta, realizan• 
do, .pondo, em pratica. os exerclcios es-
pirituais.. · , 

Não .8endo po&ive1,.:por _ falta. de sa
cerdotes, organizem, ao meno.s um pro• 
grama de ato.s de _piedade, Incluindo a 
santa Ml&a. (dia.ria),· Comunhão, Ho
ra '.Santa; Via. Sac.rs., Terços '3ru comum, etc: .e· uma ,ou mais pra.tiC!LS por algum 
membro de Diretoria., com, previa aquie
ce:Ucia. d~ .R. P. '•Diretor ela. Congrega
ção. 

A Federação das· Oongregaçí)es Ma
tlanà6 de.eeja.rla. saber qwi.ÍS as Congre
gações que já orga.nlzarain. um ta.! pró· 
grama.· de.monstrando assim o seu apre• 
~ -pelo . retiro e o espirita de colabora
ção çle stia. Diretoria.. ' 
· · ~ntretanto, foram organizadas qua

_tro· -türinas de rett'O, 'nos seguintes lo
cais:, . 

Liceu Coração de Jesus, para 150 
congregados .Maiores: 

Colegio Arquidiocesano · para 300 
Congregádos Malore.s; . 

· CQÍeglÓ. São. Bentó. para. 60:,COngrega• 
ãoo Minores; 
- Colegjo sto. Agostinho para 100 Can-
dldat~(pu, Movlço,s. _ 

'Os ,coupóna para. estas turmas, po
derã.o ·&el\J)rüCUl'a,dO!! 81 partir de 1 de 
Feverelró,- àxcluslvainente , na.·· CaM Is• . . .. . . 

Con:entraç ão Mar-ia na no Alio de Sant' Ana 
Mitte Domine , , i - Varias 

nard, rua 24 de Maio 70-80, teL 4·4540.' 
Ao contra.rio do qt;e foi anteriormente 
anuncia.do, a. Federaç"o não rn:aLs ven
derá coupons em sua sede, para esti'.s 
retiro~. 

CONCENTRAÇÃO MARlANA NO 
ALTO DE SANT'ANA 

No proximo dia 27 de Fevereiro, a. 
congregação Mariana de No.ssa· SenbO• 
ra. da. Paz, Paroquia de · Santa Teresl
nha (Alto de Sant'Ana)~ eomemóra.rá 
o seu 3.o aniversario. tendo organiza.do 
parâ. Isso, um otlmo programá., do qual 
se destaca. uma grande concentração de 
todas as Congregações da Capital. · 

Oportunamente publicaremos na· !n~ 
tegra. o progrnma. dos· festejos, mas des· 
de jã; deixamos externado o 1;1osso 1>ro~ 
po.5ito de ver, naçuele dia., reunidas- no 
Alto de Sant'Ana.. todM as Congrega
ções Marianas da Capital. 

MITTE DOMINE .•• 

No numero de domingo pa.."38.do, · )JO? 

estM mesmas Cvlunas, _noticiamos. O · ln· 
gre:sso num nôvicl.ado sacerdotal, de . 19 
congregados Ma.iianos · da. qongrega.çáo 
de Apa,reclda ·cio Norte. 

o problema da.s vocações sacerdotais 
um dos que mais .. de perto devem me• 
recer a e.tenção das Congregações ~a
rianas, que. graças a proteçãó de- ~oi;sa. 
Senhora Aparecida, têm sido· no l:lrasll, 
um bom celeiro de vocações; nestes ul· 
tlmos t.empos. 

contudO, devemos tecer a'.lgumas con
siderações ,a· respeito, parà. que as voca
ções mereçam cada. vez mais, a. cola\lo
ração dos Congregados. 
1 Mu!t<i embora. a proliferação das .Con
gregaçõe& tenha. se processado de uma 
maneira _ verdadeiramente empoJgan~. 
nu Brasil, .de modo a. ter-'.!ru: va.lido a 
primazia. da:, ag.egaçõeõ duranté. . &nós 
seguiuo.s. podemos a.fümar que o nu~ 
mero de Congregações poderá -vir a au~ 
mentar numa pfoporçlio bem maior: 
, Coµvem notar c.ue, via. de regra, cada· 

Congiegação . subentende. um Sa.cerdote 
como Diretor. 

Ora, no Brasil, para uma população 
c.ttolica. calculada. · em cerca · de 40 mi
lhões de almas, o numero de Sa.çerdti- , 
te.<; não a.tinge a. seis mu, ao passo _que 
na Amerlca do Norte, p. ex., para. cer
ca .de 3ô milhões de ca.tolicos h;a · 30 mil 
sacerdotes. 

E:sta.beleça-~ e. proporção. 
Acrescentemos a isto a vasta exten

são territoria.l e a capacidade doe meios 
de transporte, e . concluiremos. que· den
tro em breve estaremos com um serio 
problema para a crlaç.ã.o de novas con
gregaçõea. 

Veja-se quantos e quanto" lug__ares 
não têm a.inda. sua Congregação exata
mente por fa.lta de Sa~dotes. 

:baqui tira.mos, como conclusà'.o prà~ 
tlca, que o problema dc, sa.cerdoclo é 
de um Interesse Imedia.to para. as Con
greg_açóa,, pois quanto n'iaior 'for o PU• 

mero de Sace1·dotes. · tanto maior- ,pode• 
rã ser o numero _de Congrega.çõe~: 

Estas vivem o seu movtment.o maria.• 
no, não por ele em ·s1, m11.s. exatl!Jnente 
porque cád& · CotJgrega.dó devê ser ~ 
cristão exemplar; as Congregações vi
,•em atravez do movimento· ·marlano· a 

. propria vi.dá: da Igreja, _ qué' lhes· . .Ínte-. 
ressa. &"uma.mente e para. ·a. qual est_ão
prontas pa.ra. qualquer sa.crif!ciô: 

Assim pl'.()cedem as congregações Ma• 
l'lanas: vivem e sentem com e. · Igreja 
e por cl11 e pa.ra ela., todo. o e$forço...,se
râ feito. 

Tenham, pois, as Congregações, um 
particular e · vivo' interesse !)\!!às vocii.
çõe&. 

V:.\RIAS . . 

PARAGUASSt:1 - A, Congregação· 
Mariana. local tem .no:va.·Dlretorla para. -
o ano de 1944, que· !icou assim comti• · 
tuida.: Presidente, Joaquim Ferreira 
Campos;· Assistentes, Jos6 Melra Llína. 
e Pedro Galvão Juhior; Secretario; Pe.• 
drO Inaclo Ea:rboss.; Tesoureiro, Ca• 
molez. 

CA!\lPOS nci· JORDÃO - A nova 
Diretoria da, Congregação loc&.l, já em
possa.da, que regerá ·os .destinos da con
;gregà,ção -durante, 1944, tem a seguin,te 
constituiç~: Prüiden~e, I>eorac!no ·· 
Fortes; _ Vlce-pres!dent.é, Aláor Souza. 
Ablas; Seéretatios, Maurfoló ·.Flgtielredo 
e Amadeu Carlete._Junlot; Tcsoureirtjs, 
Julio Domingues Pereira. e· João Hermi• 
nlo de · SóÚza; Conselheiros, Eduardo · 
Moreira· Cruz e Paulino José de '.l'oleclo, 

NOVO . HORIZONTE - . A Diretoria 
da Congregação Mariana. , de Novo: Ho, 
r!zonte está ai;sim formada: Preside~ 
te, FlJrentlno Rodrigues V~lra.; Secre
tario, t.ourençe Marques Garcia.; Te119u
reiro, Jalnie Malheiros Pinto; 'Mestre de 
noviços, Bahig Daher; Biblioteca.rio, Te
le.-,f~ro Ra.mazzini. 

SANTOS - A Congregação Mar!itiia. 
da Anunciação; elegeu -e emJ)()$SOu sua. 
Diretoria para .19;44: composta, pelos s.e• 
gulr.te.s- Congregados: Presidente, ·Jo1Jé 
Teixeira Coelho; Asslitentes, Enn!o Eni~ 
nierik de SOU!!& e H'ertrique· Fernandes; 
Secretario ~ai, Ant.onto Cutlnhola; 
Tesoureiro Geral, Rodolfo E. Fonseca; 
Instrutor, Marino Ma.radel: Diretor· da. 
Escola NÓtur •• a Santo· Inaclo, Manoél 
Penha; Diretor de. scnoJa c:antorum, 
Byron Evangelista de Almeida.; consul
tores, -Dr. Antt>nto Ablas Filho, Angelo 
Auliclnlo, Augencia Miranda, Clotart<i' 
Corrêa. dé Melo, Franc!SCO Domingues 
Ca;l'tle!ro, Dr. a.~aldo · Dtitra., José Luià 
Gonzaga ,de Ollvdra, He!i de Aguiar 
Botto Junior,. Marino Leite, Milton 
·Evangelista. de Almeida, Renato Mar .. 
, sill, Rolando· Claro de ·Moura Negrint, 
synesio de /\ndrade · Fei:.nandes .e Viéen~ 
te Severino More!. · 

) Na dura luta-. pelo pão de cada dia,. vencerão os que me~ 
lhor ·disposição fivcrem para o trabalho. Só um organismo sal <lio, onde corra livrémeute t111Y sanglie -forte e puro,· será capàz 

_.de enfrenfàr com. êxitó:as vicicitudés da vida ;moderna; ...... . 
Nãoid~~ct.tide; portanto; um sô' momento, o tratamento do 

sangue; porque çle é a fonte da vida. 
Duas gera·ções de médicos especializa<lof, Yêm ha mais 

de ·Go anos indicandó• cvariam~nte -o uso do 

como sendo o mais precioso auxiliar .da medicina no tratamento 
da Sifilis e suas consequencias: Reum:i,tismo, feridas dntigas, 
moléstias da pele, doenças do coração, dós olhos, ouvidos, gar-
ganta, riffii, 'estomago e inte,:;tinos. , 

Quanto mais cedo tomar ..• Bom, mais cêdo, ha de fica~! 
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0-.JUBILEU EPISCOPAl DO EXGElENTISSIMO 
SENHOR ARCEBISPO DE · . MARIANA 

'' A Igreja Catolica sempre condenou e condenará toda 
injustiça ou viole~cia realizada' sob o nome de teorias 

sociais, raciai:1 e 

A radio Vaticano transmitiu um co
mentario em alemão sobre. a atitude 
assumida pelo Episcopado croata, ante 
a medida racista tomada naquele. país,, 
que .transcrevemos do· folheto Reli
gião-Guerra. 

-nacionalistas " 

Nosso Senhor Jesus Cristo, o Senho~ 
de todas as Nações. _ 

"O que em terceiro lugar afirmo é 
que · todos os povos e raças hoje em 
dia existentes sobre a face da terra 
têm · direito à vida e a um tr.atamento 

da digno do ser. humano. Todos eles, 
·srm distinção, sejam filhos de ciganos 
ou de qualquer outra raça, sejam, ne
gros, barbaros ou europeus civiliza~ 
dos, arianos ou judeus, todos indistin~ . 
tamente ,têm o direito de dizer: "PA
DRE NOSSO QUE ESTAIS NOS 
CÉUS". Se Deus outotgoú este direi- · 
to a todo ser humano, que poder ter:. 
reno poderá nega-lo? 

!'.E' por isso que à Igreja Catolica 
sempre condenou e sempre condenàrá 
toda injustiça ou violcncia ,realizada 
sob o nome de teorias sociais, raciais 
e naêhnalistas. Do mesmo modo, nin
guem- está autorizado a exte1minàr as 
dasses 'dirigentes deiste mundo, por 
mais que se. diga que disto surgirá ·º 

Assilw · se expresso11 o 'locutor 
radi<>. Vaticano: 

"Um dó~ prihcipfis que, atúálmen- 0 

te mais · que nunca, se faz necessario 
realçar é o daill"',Tiólabilidade dos ·di-
1·eitos concedidos por Deus à pessoa 
htunan11. ·Assim fazendo, estaremos 
simplesmente seguindo as recómenda- · 
ções do Supremo Pa.s~r da Igreja, e 
as ·de- outl"?S . esclarecidos personagens 
dó m:undo catolico. destacando-se, de 
mal'leira · especial, as declarações dos 
membros do Episcopado. Esta · noite 

. escu4reínos precisamente· -a voz de 
· um Bispo, que continuamente tem en

sinado ao povo croata o caratér invio
lavel iÍlerente aos direitos do ser hu-

ma,lo. bem-estài para as classes trabalhado-
"Os. Prelados .diocesanos da Croacia ras .. Tampouco se pode faze-lo com : 

r.ão deixa1·am· de acentuar - tanto in- os. judeus e ciganos; alegando o mero 
dividual como· coletivamente -- · o pon- motivo de considerar raças inferiores, 
to de vista catolico referente à ques- Se os postulado~ deterw.ihantes da teo- · 
tão. Um dos mais inh·epidos lutado- dá rácial forem aplicados ao pé da le-
res na defesa · dos direitos humanos e . trà, acaso se salvaria povo -algum ·s.o
da liberdade de ·conciencia é o Arce-· bre a face da terra? · Ninguern _tem, · · 
pispcÍ de Zagreb, Presidente da Con- pois, o direito de matar seu semelhan-

i ferertcia Episcopal, D. · Luiz Stepinac. te ou mutilar indivíduos pertencentes 
Em varios sermões, estígmatizoú · · a a outras .n,ças ou nãções. Mesmo _os· 
violàção da moral e das . leis eia Igre-: i;êt·es humanos mais primitivos,· seja 

(Conclusão da. -1,ª página) Clero paroquia.!, cujos ~abores · aposto• ja. Em inumeras declarações escritas· qual for seu nome, ou a r~ça ou· nação 
pessoa, _ reconhecendo, sfnceramente e llc.os sà'.o conhecidos e devidamente ava.- e intervenções vérbais, lutou em de- a que pertençam, levam O selo de Deus 
sem falsa humUd11de, que estou longe lia.dos_; .M diminuto porem vlrt~oslssi- fesa de TODOS os que· são persegui- vivo, _ sua alma imortal'\ · 
de merecer ta,,'11lll,llha g!oriflca.ção de mo Clero Regular, que ha tantos _anos d,os injustamente, sejam ele?· judeus; "Este sermão - concluiu o Iocuto1' 

•pa.rto dos. melLS · virtuosos Irmltos no tra.ba.lha. no Arceb!Spado: 1.ao jovem sérvios da religião ortodoxa, mússul- do' Vaticano ~ pronunciou-o D, -Ste:-
Epllicopado; cada. um dos .quáts -mil. ve- Provtn:clàl da Congregaçjí.o Sàlesiàna m;inos e· ciganos ou croatas catolicos. pinac .quahdo um · decreto do· Govér .. 
zes sabiamente melhor do que eu po- que de tão longe velo, capltanea~dó Foi, e continua sendo, .ó unico refú- no croata órdenou o registro rae ti,-.. 
derla llllsentai-se .no · aureo trono · ma,,. uma. Embaixada :brilh:mte de Diretores gio para toda· essa gente .. Esta t'loite, dos·. os judeus, obrigando-os a leva'." 
rianense. ·com- Suas Excla.\!, . e -por suas de . Coleglos . e velhos companhetrcs, . pois,· ouviremos alguns trechos de seus rcm um distinttivo que os_ assinalasse 
Exclas. a.com})8nhe.do. e 'unido aos ve- àbraçar ão antigo mestre e nunCA es- sennõés contra os excessos da teoria claramente como tais, ao mesmo tem-
neraveill .Me:inbl'06 do Exmo: ·ca.bid<1 de quecldo Irmão; às. abnegadas lrmãs de racista. po que estabelecia sua, internação e a 
nossa Ca.tedral, curvo-me -reverente- multa.s Congregações Rel1&:los,is: à,s Or• · No dia da festa de· Cristo Rei, dis- confiscação de suas propriedades. _ 
mente a beijar as' mãos dadivosas do dens, TeréeirM, · Irntandades, confra• se'o 1Arcebispo aos fieis: "Atittude ainda mais energica ,foi à 
Exmo .. e Révmo. Snr. D. B.ento-Aloysl ria.s. e-Associações, el)1 geral; a.os pie- ,''Que são as 1:a,ças e. ós· povos d9 demonstrada por D. Stepinac no·do• 
Masella., digno -Emba~dor da. Santa. · dosos Fieis de toda a Arquidiocese, bem · terra no conceito. de Deus? Eis uma mingo 14 de ,março do corrente 
flé, .que pela. terceira vez se dignou até como aos amigos particÚJares, ~ntenas pergµnta que todos devemos fazer- ano, aci se conhecerem as novas ll}e 4 

aqui ehe11ar, conviver conosco alguna de eit-a.luno.s, 'que -acompa1lharam·· as ,nós, já que a teoria· racista se tQrnou didas racistas tomadas pelo .Governo 
dWl .e viver ,paternalmente· com os nc.s- a!egrlrui de, Jub!li.do, a tOC:os um bem motivo· de disi:ussão. i!m todos os am- da qt"oacia. Segundo este decreto, 
so.s SemlnarlstM e, afuda., ser o nobl• crl.stão e bem- brasileiro - DEUS LHES bitos do globo. todos os cidadãos t:la raça hébtpica, in• 

·· - · · · · dis __ tintamente, seriam tratados 'de ll&lmo porta.dor dopre.closo Oocumen- P.\GUE! A vetusta clda·de de Ma.r•ana, "Po' b m un' 1·r erdad - que· 
• 18 e , ,a pr e a V . e · acordo ·com .as chamadas "leis de Nu-

to papal, em que o Sarito Padre Pio S'éde de nOllSo Arcebispado, em cuja. 4e~ deveis ter presente é que deante de l'emberg", quer dizer que tambem C>S 
:xII n011 a.ben~,;., ex_ abu·nda.n·t1a ~Ardis, vota.. ca.•~dr0 l se· · ·a· gr0 r·- o• prlme··1·· Deus todos o· s po"~ .. -L terra· · nada sa-o ,-v- - ~ .. " w ,~.. ~ · .• ...,.. = · · que eram c.atolicos desde o nascimen~ 
coni!olando-no.s ln. Ínflrmltatlbui; e. SO• ms oleos para. a crÍstlaniza,çã, e . san~ Olha~os mais como objeto_ de Sua. mi- to . sofreriam as _mesmas penalidades 
· bn\tudo, dando-úOI! o penhor das be- tif!caçáo das Minas GeraLs; a· Maria.na sericordià. E· as palàvras do profet_a lf>gais . estipuladas para os demais ju-
ma.verituranÇllS e,temas, se unido e fiel que, nesse memoravel dla. 15 de agosto confirmàrn-Sê cada vez que Deus. agi- deus. No sermão. daquele ·domingo. , 
siJm,Pre' ao Dono 'da ineBSe, na labuta de 1943 tão garrida. e á.Jviça.reiramente ta com Seu braço esta ou aquela na- D Stepihac levanto).I seu prótesto: 
lmem;a d& vastá Diocese. peJa. · salva~ sa.lu às ruas, chefiada pelo seu dedl- ção. · -~· A seinan11 passada tive ocasião, de 
çà'.o ·das àlmas. cado Prefeito, pelo ~u preclaro Dr. Juiz "Em segundo• lugar, digo-vos qu~ , .assisttir a numerosas cenas dê lagri-

'Ao meti.:venerando' é dedicado Mon- e ciema!à t.utoi'idades, Familias, Asso- todas as, raças e-' todos os povos vêm mas, d\ escutàr os lamentos de. ho:..· 
senhor Altplo Odler de Oliveira, a quem ciaçõell e PÔvo,-)eralmente; aos gene- de Deils. Que as raças• existem,' nin:.. méns: respeita veis e os gemi_dos . ~e 
não perdoar!&. a trabalheira Imensa. que rosos Diretores de. e. Minas da. l'assa.- gurim i:/ duvida, é. Ílllla verdade cujas · mulheres sem esperança, ameiigados 
sobre seus hombro.s atrahlu, promove11- gem e: Fabl'ica-S.~ JO!>é; a. cuja solicitude origens serão achadas no Uvro do Ge- de destruição de sua vida familiar; 
d.o -e com' f'eilclda.c!e ràra ;éxecutando 011 floamoá todos à dever. o. brilhantismo n6$is. .Ao- criar ó primeiro ·hom~m UNICAMENTE porque suà genealogia 
programas das çomemora.,;õe,s Jubllitres sobretúdo exterior -dll.'! festas, a certe- segundo . Sua imagem e ao i1111uflar- não se achava de 'ac9rdo com as -teo~ 
de seu velho Arcebispo, a. queni não ia de meus votos .sinceros para todas lhe, o. sopro da vida, Deus criou :tam- rias do nazismo. 
pe,rdoarla se não me -assistisse e. cer- as fe'licldades e!l'; 'N'; s. ·Jel!tu;' Cristo, bem suit cqmpanheira, abençoou-os e · "Os representantes da, Igreja não 
teza dQ/1 Intuitos de ordem puramente com a. promessa de minha prece diária; ordenou-:-lhes: "Crescei. e multiplicai- podem ,guardar silencio sem se expor 
·so·b a.t J 1· · · f · · · · · vos e. pov. oai, a terra". . a tra1'r seu mandato. Devera"o ter pre-- . ren ura que o eva,i:a.m a· a.ma~ na,S11nta Missa, para o progresso.ln ilie 
Cltlletfüllli; a. ·Sua Exela, e aos seus de• , magls,, tambefo ria. ordem material, deste "Todos os homens têm cm CC>mum .' smte . a . afirmação feita por Jesus 
votado.s companheiros d' cq,mts,,;ão ~f,_~- ,-.. ~àzi~~ ~ç~~· _ '&lnd~' ,a,gora.(,~r\ e: Q -na~1ter, ,e morr11r~,.todos s~ ,1p~ce;çãg.,, Crist~ np Capitul,o J:(IJCde .Sã,o _Mat,~~· 
Uva, a melhor d11.11. bençãos de Deu.,; nes• te.nt9í,. ·. $ezµ:iores. -ArcebLspos, Bispos e • levam impressa "a I imageni de Deus'\ Versicu)o, ~:, Que os homens nao 
tea 17 a.nos em que, tà'.o abnegadámen- venérandlitjmos · 13a'cerdotes, pelo pr~ pois .que, diz a Escritura, "tu és pó e dêslig(lem:.~quilo. que Deli$ uniu'.' Ho-s 

JUVDE FEMININA CATOLlf A 
- _te e :sem desfalecimento, -duma hora se- prlo Legado Pont!ficio juntQ ao Oq_ver- em pó· te tornarás". Os \nembros des- ie tampem nós dizemqs isto .em pu .. , 

quer, tão bent tem .servido e. Nosso s.. no \;raslleiro. la linhagem -humana podem ter maior blico. 0s crimes provadQs serâf). •Pú-: .. 
·h · · ou menor cultura; ser brancos ou ne,, nldos· pelo poder judiei~!; porem. a 

n or servindo a.o seu _pobre Diocesano, Por 'fim, como l~'"brança. piedosa ª · · · f · d'd · d' ·t · d · ,.., ~ gros, estar separados por oc~anos, vi- ninguem 01 çonce I o. o· ire1 o '. e 
no arduó n».tn de Viga.rio Geral e de prel.,_ de. noss'- amo1· à bondo~a ll'ãe · · d N d p I d · t'd d · d ··t • ·o • i--= · "" u ~ ·• ver perto q .Polo orte , ou o .o o estrmr a san 1 a e · o ma nmom 
Coopera.dores, -na ·dlr""áo da; no.$Sa qúe- Celª·•-, por • ._ .. d~~ .favo•.es e bença-os que s l · f · 1 ' · ta 1· h 1· · ·d d · d · m· a· tei· ·n·a·t·ur·a··1 · -~ ~""' .., = : u: o•· ato essenc1a _ e que es 1r.i a- rea 1za 01 e acor o co -

R E, T I' R O ••• 
. Nes(e mundo tudo passa, tudo aca

•Jla, tudo. morre! 
lfü_ita COJ?.Sa jt passou, muita cou

,l'5a está -passando, e como tudo pas
fl!l.1 vài passandó a nossa .vida tam• 
be.iµ . ; • Utn dia por certo, termina
rá. o ·prazo de ·nossa ,·peregrinação 
sobre ·a_ terra, ·As p<Írtas da Eterni
dade abrir-se-ão para nos receber! 
Um dia, isto se- ha do dar com cada 
uma _de nós. Passaremos nós e todos 
;iqueles que depois -de nós vierem ... 

Tudo passa, tudo acaba, tudo mor• 
1·e,. porque tudo é passageiro, tran
sitorfo ê vãp, porque tudo f vaida-

' de!- . . . 
,1!as ~ verdade que ti+do passa pa• 

'l'a;O tempo,_ "Passará o céu e a 
terra, inàs as minhas palavras não 

,hão de passar" (Mat. 24, 35) disse 
Jesus. 
. Só Deus não passa e não passará 
l!I. sua palavra: "Apartai-vos de mim, 
malditos, para o fogq eten;io" (Mat. 
25, 41) · 11ão passará jamais dos ouvi
dos dos reprobos, mas ficará. resoan
do nas, regiões da eterna morte. Não 
passará:· tambem aquele - "Vinde 
bemditos de meu · Pai, para o reino 
que vos está preparado desde o prin
cipio do mundo" (Mat-. 25, 34). -
mas inundará eternamente o coração 
de todo o Bemaventurado enchendo
º de um santó jubilo . e indizivel fe. 
licidade ! . , 

Se tudo passa· para a vida e nada 
passa para a conta qlle havemos do 
dar à Deu,s de tudo que fazemos, di
zemos ou pensamos, aí. está, às por
tas; o Retiro Espiritual que a Ju
:ventude Feminina Catolica, carinho
samente está preparando para as 
_acistas de todos' os sectores, durante 
~ Carnaval. _ _ 

As inscrições já. estão sendo rece
bid11s às quartas· e ·sabados das 15 
às 18 horas, em sua sede social', à 
1·ua· Condessa de S. Joaquim, 2151 
onde serão dadas todas as informa· 
ções solicitadas. 

Todos os· membros de- Juventude, 
quer de compromisso, quer estagia
rias ou simpatizantes devem dar 
preferencia ao retiro organizado pe· 
la. Juventude, deixando de_ nele se 
inscrever somente 'aquelas que se 
aiiharem legitiinamerite impedidas. 
Neste caso deverão enviar à Direto-
1·ia da Juventude uma justificação 
:por· escrito. 

Já é tradicional entre os membros 
ôa Juventude ó Retiro Espiritual re
cluso durante 'os dias de Carnaval. 
As vantagem; espirituais e o aper
feiçoamento individual de·cada acista 
pod~ lier um porta voz autorizado. 

Reunir-se-á a JOCF no Colegio 
fil!,:· Aii!l< ~ :r;u~ Yoluntaiio.1! ~~- ~~~ 

tria, estando o Colegio .Assunção r&• 
servado aos ·outros sectores da Ju
ventude -(Jec, Jic e Jueh 

As inscrições já estão se11do rece
bidas, observando-se para as acomQ• 
dações a ordem de inscrição. No ·Co~ 
legio Assunção serão - aceitas todas 
as jov'ens · que se. interessarem ' por 
esse recolhimento· ainda que não per
tençam ao quadro social da. ·Juven
tude. 

FOLHIN:HAS 

Tiveram otima aceitação as.- Foll1i
nhas que a Juventude mandou edi
tar para este ano de 1944. . 

Cartas de aplaus~s · à ideia é iÍ exe
cução tem chegado à nossa s.ede. A 
magestade das principais igrejas 

1

de 
Roma através ·aos magnifieos.:clkhês 
tendo ·no reverso uma descrição apri
morada e o historico de cada. uma _das 
antigas igrejas romanas tem sido ob
jeto de prazer e estudo para as.pes• 
soas de fino gosto. -

As dirigentes podem desde já. re
col ber as impo1·tancias relativas aos 
calendarios vendidos, cncaminhando
l'IS à nossa sede. 

CIRCULOS DE ESTUDO 

A 1.o de Fevereiro p. f. scl'ão 1·e
i n iciados os ciroolos de estudo da 
JOCF·e da JIC. O assunto pa1·a esses 
circulos encontra-se no Boletim de 
Janeiro-Fevereil'o · que ch-eulará nos 
primeiros dias do mês 'entrante. O 
Boletim dará os avisos referentes a_o 
mês. 

EXPEDIENTE NA SEDE 

Será restabelecido a partir de l.o 
de Fevereiro o horario habitual do 
exp~dient~: todos os· dias uteis das 
14 às 18 'horas, 

CURSO su:r.-ERIOR DE-RE,LIGIAO 
,....., APOSTILAS DAS AULAS DE 

HISTORIA DA IGRE,TA 

Ã disposi~ão das: interessadas, en• 
contram-se na sede da. Juventude 
coleções completàs das aulas minis• 
tradas o ano passado pelo professor 
dessa. <;:i.deira, . ,Revmo. Pe. ~eraldo 
de· Proença Siga.ud, DD. Assistente 
Arquidiocesano da Juventude_ Estu• 
dantina Ca.tolica. ' 

As aulas do referido Curso ter-õ.o 
inicio em Março p. f. 

As matriculas, entretanto, podem 
se1· feitas desde já, sendo admitidas 
neste curso -todas aquelas que por 
ele se inte1·essam. Oportunamente da
remos o -progra_lll;i a ~er desenvolri• 
90 ;nest~ !l~Q•. 

rida. Ar(JÍ!idiocei;e-. · d<> suas santiss. !mas m~os hei rec0 .b1·- · d · :.1 D · ' d · t b"-, 'd · · D u s·en'a· p. or 15' - ., ,. gem procç ente ue _ eus e que . eve es a "'ec1 a por e s. . . -
- Os mesmos amplexos· de reconheci• do nestes quaiJ1· setenta anos de meu servir a I>eus, conforme os di_tames da' .so ilogico· p1nsar,que a [greja Catoli- · 

mepto ao Exmo; · e Revmo_; Cabido de l01igo péregtlnàr ·sobre a. terra, desde.o lei natural que o proprio Deus gravóu · · e:~ chegará a reconhecer medidas que 
Nossa Catedral, de quem hei 3empre 'Ionglnquo dia cie · meu nascimento · - iw coração de,. homem e que.· nos foi violam· os direitos fundamentàis da 
tido as ll}àJ.~ segw-a.s prov~. de ~spei- quaftdó â.s.almas piedosas .de melis Pais, revelàdà pelo Filho bemdito de Deus' pessoa humana. 
tOIIO aea.ta.inento, riestes 21 anos de meu de jdefüos, me apresentaram e oferece• 
geverno_ diocesano;· aos generos·oo mem- · ram peran_te seu a.Jtar ... Nossa senho
b~ do Revmo. Cabido da. Diocese da. ra da Assunção - padroeira da Ma.tri~ 
Campanha,. à. testa,, o . .seu· virtuoso B.ls• · éd!ficada \>elo ta.ugll),a.turgo Vel. Anchle~ 
po;. D. I11o~nclo: ao· 'nosso dedicado ta; até o · 111esqueclvel 15 de. ag~ de~te 

;;na jubilar, queremos e determinamos 

. . ' . 

F armar o caracter dos jovens significa 
PO-LONIA MARTIR 

que, em obed1encia tambem às ordens 
do Santo Padre Pio- XII, seja a. Nossa 
Arqµidioceie toda, solene e publlcamefi· 
te consagrada ao ss. Coração. de Ma
ria,, pai:a Isso empregando-se pelo;, Sa·. 
cerdote.:s, , Chefes de Familias, Diretores 
do OJ!egios, As.soe.lações, por todos en
fim qu~ 'exercem qualquer parcela, de 
Autoridade, . a Oração Of_icial aprova.da 

extinguir a delinquencia juvenil 
A agênc:a. nriticiosa .católica N. C. 

em despacho de Washington comu· 
nica o discurso pronunciado naquela 
cidade, pelo -Bispo Auxillar · da Dlo- _ 
cese, S. Excla.'Revma. o Sr. D. John 
M. · i\IcNamara sobre o· probleml). da. 
d;,il!nquencla juvenii. Ao iniciar, o · 
ilustre orador diz q1,1e tal problema 
a,iarece devido prlucipalmente a.· dois 
fatores: descuido dos pais e lar ateu. 
Ainda .recentemente o Diretor do ·Ser
viço Nacional de· Investigação, Sr. 
Edgard Hoover declarou: "0 que é 
preciso antes de tudo 'são pais mais 
Uum!nados para. constituir lares mais· 
nobres e para cuida,r de seus filhos, 
Àfastem-se 'os meninos ·e ~meninas, 
desde pequenos das ocasiões de de. 
linquir, e teremos jovens que não· ca
m:il:harão na. senda do crime". 

do, porque !)ntra nela, não com_ a 
idéia de conquistar-se- a. si -mesmo, 
mas com a de condescender e agra• 
dar seu· próprio "eu" fazendo do· 
apetite' um substituto da lei. Deixa• 
s, em suas mãos sua própria vonta. 
de, a derrota é sua tarubem, porem 
temos de aerescent_ar que e. m_aior 
parte. da delinquência juvenil se de,. 
ve ao descuido- dos pais .e aos lares 
ateus. Não deve ser esquecida tão 
pouco, a. culpa que · cabe à fatua e . 
n',va teoria daqueles que· ensinam · 
que se deve dar ao menino pleria li• 
herdade, para que possa se exprimir 
sem E}xtorvos ou tnlbil)ão. Isto de per• 
mitir aos meninos de viver uma· Vi• 
da sem ideais. sem orientação, ·sem 
auto-disolplina, é perpetuar o proble
ma. da delinquência Juvenil nos tri• 
bun'tis do mundo de amanhã". · 

EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS 

Noticias da propria Polôuia mos. 
tram claramente que os alemães des
tinaram o povo polonês a tornar-se 
uma raça de servos, incumbida ape-. 
nas de trabalhos braçais. 'Para êste 
fim, á '('ducação das crialiças · polo~ 
nesas foi delibel'.adamente limitada 
ao mínimo uas provincias ocidentais. · 
Durante os inte1•va.los do trabalho 
obrigatório, ensinam ás crianças en
tl'e nove e' quatorze anos apenas o· 
alemão necessário para compreende

'l'em as ordens' alemãs, e -elementos 
de peseis e medidas. Dos profcssor_es, · 
alguns foram mol'tos e os 011tros1 en
viados a <J,ampos da concentração. 
Em PJock e Cicchanow; enfoi-caram . 
muito§, ,habitantes, e até mulhel'es, 
na praça publica. Em alguns luga
res, principalmente em Cracóvia, 
classes inteiras de crianças. foram 
deportadas sem aviso, levadas dire
tamente das escolas para a .A.lema• 
nha. 

COMO NOS PRIMôRDIOS DO 
CRISTIANISMO 

Noticias de ,Lodz, C! grande centro. 
industl'ial da Polqnia, rela_tam que 
os , alemãés começaram . a.- . demolição 
da. catedral católica daqúela cidade, 
para ser, no local, edif'icada a "Casa 
do Partido Hitlerista '. 

O Institltto. Católico ,,olonês ' re
lata: 

Na província de Wiluo (Polônia 
Oriental), o~· alemães requisitaram 
todos os sinos das ig1·ejas, Na oca
sião daquela requisição· nada _foi 
poupado. Houve um saque completo, 
sem consideração pelo valor artisti
co. ou histórico· dqs objetos. Entre 
outros foi levado pará ser fundid~ 
um sino doado pelo Rei da Polônia 
João Casimh-o. (sec; XVII) á igre• 
ja universitária de São João1 uma 
das Ma.is antig_as em Wijno; · Foi nesta 
mesma igreja -que o conl1ccido- com
positor polonês, :Moniuszko, tocou 
órgão durant.e vários anos. 

Nos territórios da Polônia Oeiden. 
ta.l, somente em oucas igrejas fun• 

. tio:11_1} ~ ~!ili~ ilivino_; pQ:i;· ~xemi>.lº, 

no distrito de Jarocin, dcix'aram 
abertas 7% das igrejas. 

Satjuerama todos os bens moveis 
das igrejas, Todos os vasos litúrgi
cos foram confiscados, co1rió' obp.!)tos 
de valor. Igualmente os moveis, nl
fàias, e paramentos foram retirados. 
Tôdas essas preciosidades foram 
transportada,; kara. ·um lugar onclo 
se procedeu á sna liquidação. Vcu• 
dera.m-se as bibliotecas e os liv1;0s 
sacros, con10 pàpcl ·velho. 

.Ficou apµrado que tádos esses ob. 
jetos, de real valor, foram utilizados· 
para, fins particulares. Assim,· as 
mUlheres ·alemãs utilizam as alfaias 
e os · paramentos 'b,ordados de ouro 
P:lorá fazer almofa~as, colchas, chi. 
nelos e roupa- branca. 

· e publicada., a ser recitada publ!camen
w. .algwnas vezes durante o prox!niÓ 
ano; lucrando-se as santas lndulgencla:s 
anel(!!S t tão sole11e consagração. 

Ao Deus das ,111llserlco·rdill.'! e da bon• 
dade, a Ele só, agora. e sempre, toda. 
honra e toda gloria. 
' "Et · benedfotio Dei Omnlpotent!s, Pa

trls et· l'Uli et Sp!rltus Sancti, descen
dat super vos et maneat semper." 

Dada_ e pa&a.di nest.á ciciade de Ma• 
1·iana, sob 110.s.so .Sinal e. Selo de .. nossas 
Ann.a3, ,no . dia · 8 de Dézembro de .1943, 
Festa da Imaculada Conceição ·da. Vir
gem Ma-rill, Patrona. Principal da Nossa 
Catedral. 

L, S." 

t HELVECIO 
Arcebispo Metrowutano· 

Dessa forma1 muitos objetos de 
valo1• · histórico e artistico · fo1·am 
• 1 

profanados. 

Nas• igrejas· que permanacem aber
tas, só se deixou o indispen~ável 
para os oficias. 

Em a.nexo e Carta, vem, o documento_ 
que o Santo ,Padre. enviou i,; s. · Excia.. . 
Revma. e que já tiveinoo oc~ão de pu~ 1 
bllcar.'- · , · 

A luz para os pais - comimtou o 
Exmo, D. John McNamara - pro
cede do sentimento de responsabili· 
dade que os mesmos tenham em re
lação a Deus. para educar o carater 
de seus filhos. 

OS MENINOS DEVEM CONHECiãrn 
O VERDADEIRO SENTIDO 

Nos cemitérfos estão sendo des
truidos monumentos é !ages cóm ins. • 
crições polonesas, entre as qúais · al
guns de .grande valor· artisticll e 
his torfoc,, · 

" . 

As nussões em Beluquist am. 
O Padre ,Aquiles Meersman, O. K 

M.,. _que passou 8 ano~ em Beluchis
tan,· na India, declarou, em Nova· 
York, quetrês quartos' dos 4.500:ooo_ 
habitantes dessa 1·egião são maho• 
meta.nos. Entre esse povo, são muito 

· difi<;eis os trabalho,s das missões. En
tretantó, acrescenta. o l)lissionario, 
vivem ria P1·efeitura de Karaclii cer
ca de 15.000 cato!icos. · Existé bene
merita . congrega9ão, feminina - os 
Missionarios Franciscanos . de,. Cristo 
Hei...;.. fundada em 1931; e.conta'com 
29 religiosas, cujo labor em . favor 
das missões ê admíravel. ,Tá se fun
daram .conventos. !,.. atual superiora; 
Madre1.!1Iaria Bridget, convertida. do.' 
brahàmanismo, faz parte do Couse- . 
llio, Feminino e da. Junta. de Edqga,. 
ção . 9Q Kfil'AClii. 1 

- -· , -

º· 

.. 

DA EXISTENCIA 

"Utn cara.ter genuino e de ·boa lei' 
significa o trabalho conjunto dos · 
11als e· dos filhos. ·os pals devem co
meçai· inculcando ao menino um Ideal 
nobre e elevado, gravando em sua 
alma, em forma !le prlncfplos con. 
eretos e sãos, a. .necessidade· deste 
ideal. Desde .a inf_ancia, o menino de
ve - saber que este mundo não é um 

. parque de diversões, mas uma forja. 
onde se moldará- o carater, que faz o 
homem. o fim da· sociedade não é 
multiplicar indefinidamente os meios 
e as opórtunldade~ das satisfações é 
condescendências, màs fMm.1,r cara
teres nobres e fortes .. E _esta nobreza 

· - e f.ÔrtâJezá d.e __ animo não é p1'odúto 
de • éo_n~el3~6Íld(jhci.asi, llHlS .. sjµi de, 
auto,d1selphna _ qµe _ 'se . allme11 la na 

· abnegação e no sacrificlo. A lut des-
. tes principios, o menino.· compree·nde
rá -que possuir cata.ter é ·cousa !nfi .. 
nitamente m~ais Importante que o 
triunfo nos jogos, nos' negocios, r.a 
profissão • 

ONDE A ESCOLA NOVA E A OE: 
LINQU~NCIA SE ENCONTRAM . 

Tai .'\ a lmen~a trgêdia da delin· 
quêneia juvenil - prossegue o ilus
tre Prelado. O jovem perde stia ba-

. talha, Ante~ !ll~lí!llQ !I.~. lla.,ve-Ja 1uicle..- .· 

~PARELHOSi . . . 
paraCHAeCAFE. 
modernos, elegantes, 
em desenhos originais 
Nacior.1is e extrangeiros 
'l'ude,n oer qdqulrldoa 
també,n em . . l lJ puga• 
~entua pelu· 0 J•la110 Su~re". 

.. ' 
!. 

f: .. -
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EVANGELHO 

TEMPESTADE A!AlMADA 
QUARTO DOMINGO DEPOIS DA EPIFANIA 

.(S. Mat. 8, 23-27) 

Naquele tempo, subindo Jesus numa· barça seguiram-no seus diseipuloa. 
lã eis que se deu um movimento violento ,no mar, de manelraeque a barea se 
c;obria çom·as ondas. Ele, no tntanto, dormia; E se·aproximaram dele ·seus 
;CJi::c:pu,los e o despertaram dizendo: "Senhor, áalval-nos"que perec~mos". E, 
lheo disse Jes.us: "Porque temeis, homens de fé:' apouéada 7" Ent!.o,,Jevan• 
tando-se, imperou aos ventos e ao mar, e se fez uma grande tranquilidade, E · 
os homens se admiraram di:i;endo: "Quem é'este porque:.o·s·ventos e O mar 
!hc: obedecem?" . 

COl\IÉNTARlO 

Poucas vezes, na História a Huma. 
'llidade se assemelho.u tanto a uma de· 
sê>rdenada tempestade que desloca 
annrquleamente os elementos naturais 
-:numa fúria que tende só para a des
tru:ção. Não são apenas as ruínas 
n1aterials causadas por essa gmirra 
inglória a que presenciamos, .- tudo 
isso seria uma ninharia si se conser
Yassem intactos os princípios morais 
que de si deveriam regular as refacões 
entre homens. Mas essas próprias 
ruinas materiais já. são 'fruto da de
:sorclem moral e signi!lcam, . em sua 
exte:nsão catastrófica, a profundida• 
de da. anarquia que reina nas almas. 

'Cómo unl dos índices desta auar, 
qu!a, salienta o Santo Padre, P~o XJJ, 
na sua ·alocução de Natal do ano pas
sado, dirigida ao. Sacro ~oléglo; ao 
.agradecei· os cumprimentos qué os 
Eminentíssimos Senhores Cardiais lhe 
apresentavam por essa festlvidàde, 
salienta, dizlamos, o l>om!Íardei0 da 
Cidade Eterna. Estas foram suas pa
lavras, segundo nós transmitiram as 
:agências telegráficas: "Semelhante 
ataque, deliberadamente planejado, 
,q~ sem honra e sem õxito quiz se 
ocultar detraz do anonimato dó pilo· 
1o, contra o território sagrado para! 
os ctistãos, santificado pelo Sangue 
do primeiro Pedro, centro alem dis• 
ISO, para O mundo, por sua's obras 4e 
cultura e de arte, garantido por um 
tratàdo solene., é um sintoma dificil 
de expliear, se não for atribuidô à 
profunda desorientação espiritual e 
ciecadêneia moral da conciência, em 
quij alguns espíritos errados estão 
mv,rgulhll.dos ". · · 

A . própria noticia registrada pelo 
Santo Padre' mostra esta desorien
tação espiritual, de maneira a vir 
c;orroborar seu testemunho. Uma vi
lania, o anonimato; um cinismo, a 
profanação de Um ,território ·eagrado 
pará os cristãos; levada a efeito nu
m~ época em que todo o mundo fala 
em "cristão" e "cristianismo" rei
vindicando para si a glória 'desse ape
lido, e o direito de ser tido como se
quazes de Jes·us Cristo, pessoas que 
professam ô cristianismo. Tudo culmi
nando. na desfaçatez com que se vlo· 
la un, tratado· solene e sagrado. 

R.e(!,)mente vivemos no seio da uma 
:vrof.nnda tempestade. 

* * * 

E ela será'. fruto da. atlv'idatte san
tlfl~ora dos próprios católicos;· Di• 
lo o ·próprio Santo Padre, nesta' me.:
in.a alocução. Más esta, vitória virá. 
pelo sangue, tanto· é verdadé que 
"slne sangÚinls · ef!usione non fit re-
missio". _ 

Conv·em-nos, pois, , sobremaneira, 
meditemos estas, palavras do Sobera
no Pontífice na alocução a _que nos 
·referimos: 

".i3e lllo que ilumina o passado nos 
é permitido penetrar a Ylsão .do.s de
s!gnfos de Deus, a condição düra e 
cruel 'da hora presente é só aurora 
que préÍu.<ila ó noyo resurgi~ em que 
a Igreja, com a su, missão consagra
da pa1'a tod:os os povos e para todos 
os tempos, se encontrará frente a 
tarefas d esconheci4as em. çnitràt; épCI' 
càs, e que só almas valorosas d 
prontar para tudo serão càpazes de 
emprE;ender e levar -a cabo :t.elizmen· 
te: corações que tenham a coragem 
sllflclente para presencial', a renôva
çiió do Mistério da Crucifixão de Nos• 
so Redentor. no curso iro camiuho da. 
Igreja nesta ,terra,. sem pensar. ern 
fugir, como os di.scipàlos de Elnaus, 
da dura e tntlex1.ve1 ieaUdade; cora· 
ções concelentes de que as Vitórias 
da Esposa· de Cristo, e ilspec:almen
'te aquelas vitórias transcendentais 
e declsivás, se preparam e assegu
ram por aquele Sinal que, apesar dos 
oi>sf.ácul<>s que a . mesquinhesa ê a 
vaidade dos homens ·. possam levan
tar, triunfará e' derramará séu efei• 
tr vivificante, espiritúal e. ~Uvino'Ó, 

Não pareçamos, 'pÕls, pes:simlsta.s, 
como muitos nos julgaD!, depois que 
·a· augusta palavra do 8obéra110· Pon
tifico nos 'acena com novà 'cruclfl. 
xâo pa~a alcançarmos a v!tôrià do 
esplrito, que este·s tempos calàmlto
sog . preludiam como, tradicionalmen
te, os tempos de prova foram aurora 
de vitória e ressurnVção. Antes, to· 
memos para, nós, e peçamos ao Se
nhor nos conceda a fortaleza das ai· 
mas "dispostas pata tudo" afim de 
não sermo: inúteis aos nossos Irmãos 
na 1•'6, e àqueles que hão de crer, e, 
(tUanto possl:Vel. para 11ue cheguem a 
Tudo nos alcançará a Intercessão ele 
e::.ta mesma. crença. Jesus Cristo, 
mais uma vet acalmará a tempestade. 
'Marii> Santíssima. 
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Atraiçoam à nação os edu.ta
dores ateus 

As insfüuições edµcacionais qua 
permitem aos mestres quebrar a. fá 
religiosa em Deris "se apropriam ile
galmente dof! fundos publicos", e 
favorecem, a eabotagem, declaroll 
numa irradiação na cidade <le Bu,r• 
Jington, Vermont, o Revnro. Pe. Tho-· 
mas H. Connor, Diretor da Juventu• 
de Catolica da Diocese de Burliu• 
gton. 

"Qualquer i11$tituição de saber -
disM o -Pe. Connor _.. que sob o pre• 
texto da. liberdade do ensino, per• 
mite a professores tomar partido 

· das . suas catedras afim de que• 
brar a fé religiosa em Deus nas 
mentes ternas. da juventude, de fato 
se apropria ilegalmente dos fundos 
publico~ e das contribuições priva• 
das ê ,e_mpl'ega ambas as-rendas para 
o avanço de'. uma forma de sabota•' 

· gem, nada menos que uma traição à 
nossa Yida nacional. 

Esta influencia subversiva prepa• 
ra o terreno com seus preconceitos 
anti-religiosos e anti-e:ristãos, para as 
dontrinas do nazismo · e do fascis• 
mo'•. 

O HOMEM · CATOLICO E . A CULTURA 
terra, ma.s o c:1ama. e dispõe para acei• 
tar a Revelaçi'.o Divina. A compreen
sãc) do pendor h.ato ao !nteleto de pN~ 
curar a fé dá ao cz.tólico aquele senti
mmt~ de segurl.l2.dc que o homem m'J• 
demo perdeu. Dá~lhe direção, impuLso 
e luzes, 'para orientar-se nos problemas 
da vida e resolve-los, quando o lncre
dulo vive à- mer~ê dos acontecimentos. 

3 I DE JANEIRO 

D. Aidano Erbert, O. S. B . 
U -. A IltRADIAÇiiO, CULTURAi DO 

IDEAL DA VIDA ESPIRITUAL 

B. No. campo Individuais 

Nl!,J m~no.ir importantes do que no 
~tot .social sã.o as 11Ta.diações riultu-
1-al:1 C:o sµpremo valor da. vldâ. ~pirl· 
tual de àdesáo· a Deus para. oi campo 
cstrltament,e · Individual. são tres esre~ 
rM ein ·que o homem i11tegrndo no pro
grama do amor ·de Deus deve realizar o 
ideal religioso. E cada. esfera. oferece
ll1e um complexo de problemas e difl· 
culdades a serem r~vidas, SiJ a. · es
fera ~rancend~ntal, acima da. natureza, 
que cham.a para. . a elevação espiritual; 
a esfet·J/, .p.5iqulca.. inferlor, dentrp da 

1 proprla personalidade,· q·ue tende a de• 
p:·im!: para uma' vida de 'expansão nas 
satisfações Ol'ganic~; ·e . .a, esfera ,das 
1:.i·oocupe.ções temporais. que sollclta · pa
ra uma exu;tencla de go1,o .dos bens· ter-· 
restrt~. · · 

l) Em ·virtude de .seu ideal religioso 
de vida, · o catolico deeÍdlu~se a favor 
di:. esfera. traD<Jendental do espil'ito, ne
la repondo todo o .v:,.101· da exlstencla. 
Renunciou ao mundo, · no voto batis
mal, e foi constltu!<Ío propriedade da SS. 
Trindade. pelo batismo. Pert~nce, pols, 
à. esfera tranc~ndeí1tal, conio cidadão 
do Reino de .Deus. · 

& .dificuldades e ,probleuws tomuns 
que ao católico cumpre vencer, para 
afümar-.se no. posse do direito · ele ci-

à.adanla nc_,te Reino tra.ncendental, 
proveem das outras duas €Sferos já as
s!na.ladJIS, isto é, do psiquismo inferior . 
e do. mundo dos valorei; terrestres. O . 
problema especifico da esfera. trancen
dental ,é .ª i!levldeMia, ou seja a in
su!lciencia do - lntel.eto hu.mano de pe
netrar as verdades trancendentals, 

O homem moderno tem uma. re ab· 
s>luta na infa:l!bilidade da. tnteligencia 
humana., comprovada. por um mundo 
de dmobertas nos reinos crganico e 
P.riérgan:iéo, mas rejeita qualquer visão 
trancender.tal, resignando-se à coarc
ta.ção natural do lntdeto 81.JS objetes 
palpa.veis. Formiga perdida entre as ml
gJl.Ula~. da. terra,· não avista o céu- e aca
!>a. não mai.s ácreditando nele. Está 
cert!.."Simo e contente de ter vencido de 
ve:; 'à epocá mitologlca da. fé trancen
dental e . da. caça à causa. ultima. 

O catol!co sabe que, abraçando a fé, 
oferece a Deus o obsequioso sa.crlficio 
da evidencia. pa.ra. por este primeiro 
passo de abanc'ono, 1r ao ~ncontro de 
Ceus e a.char, a.final,' o todo, a pleni
tude do ser. O incredulo, cioso de sua 
liberdade mal e,1tendida, p.-o~ura. segu
rar e defender anciosa.mente, centra as 
exigenclas de Deus, o pouco que reputa 
sec, acabando por morrer de Inanição. 
O catolico. tom ndo por ponto de par
tida a fé, encaminha-se rumo à uniãl) 
com Deu3, ch~gando ,n~ fim do ca
minho, ê. plena posse de sua. vida que é, 
essencialmente. espiritur.l. 

Nisto esconde-se o ,·aJor cultural da 
atitude da fé, cuja. projeção para a vi
da. individual .;e depreende do deficit 
cultural r&ultante da. de$crença. 

2) A ·esfera pslquica Inferior pertur
ba facilmente a vicia do espírito, fazen
do dest'a.rte periclitar a consecução da 
finalidade da exlstencia. A razão é, que 
as àtividades da alma Jigaéas por com
pleto a orgãos corporais, como sejam 
as sensações, os apetites sensitivos, a 
fanta.sla e as çmoções. infestam neces-, 
sarlamente as pot~ncias espirituais, na 
medida em que se exceiem. Pois lntele
to e vontade. embora faculdades espi
rituais e orienta.das para. valores ésplr!
tuats. dependem . dos dados fornecidos 
pelas poumcias organicas. 

S~ PEDRO NOLASco· 
São Pedro Nolasco nasceu em 1189, 

na Vila de .Mas-des-Sa!nt,es-Puel· 
des, :no Lauragais. 

Como filho que era de uma das 
principais casas do Languedoc, alis
tou-se na C1'uzada contra os albi· 
gences, comandada pelo Conde SI· 
mon de Montforl Depois da famosa. 
batalha de Muret, onde foi. morto o 
f{ei Pedro de Aragão, o chefe da 
Cruzada movido do infortúnio e fra. 
queza do !lei Tiago, seu prisioneiro, 
que não tinha mais que seis ou sete 
anos, resolveu dar-lhe Pe'dro Nolasco 
pê>r mentor. O servo de Deus .desin. 
cumbiu-se tão bem dessa tarefa, que 
o moço Rei lhe concedeu toda sua 
estima · e confiança. rearo uso11 de 
seu prestigio pará reformar a côrte. 

Distinguiam-no o seu ardentíssimo 
amor pela Santíssima Virgem, e a 
s•.1a dedicação pelos cristãos eseravi
sados pelos mouros. Para socorre
los vendeu todos os seu·s beus, e a 
esse. dinheiro juntou esmola.s que an· 
gariou para o mesmo fim. Tão gran
d9 foi o gucesso da sua. primeira ex
periência que Pedro resolveu convi
dar muitos Fida.Jgos de suas re.lações, 
para formarem uma sociedade, desti
nada unlca.menta a. trabalhar pela re
denção dos cativos. 

Devoto como era São Pedro da Vlr
. gem Santiss ma, a Ela dedicou a sua 
obra. 

Uma obra tão da gloria 'de D~us, 

não podia de:xar de suscltar a opo· 
slção de muitos, mas 'l'lll.go, e O!l 

Grat:des do Reino, apoiaram-na, .e to
ram os in.strumentos, de quê Deus se 
serviu para faze-la triunfar. 

Nossa Senhora apareceu a S. Pe
dro, para dizer-lhe quando Ela e se!l 
Dlvlno !<'Ilho se compraziam com a 
sua· ol>ra. l\lanifestQU-lhe tambem o 
desejo de que fundasse uma Ord$m 
sob o patrocinio de Nossa Senhora 
Jas Mercês. 

São Pedro pôs mãos à ol>ra, ria• 
da: porem querendo fazer sem- o -con~ 
selho de seu confessor, S. Raimundo 
de Pennaforte, que tive1·a visão seme. 
Jha.nte. Ambos .foram ter com ó Rei, 
que foi ao encontro deles narrando a 
mesma visão. Desde então, $6 se cut• 
dou em · fundar Ordem tão ilu.stre e 
santa. 

Não é preciso dizer que cleste abis-
mo 1uria só pessoa nos pode ·retirar: 
Jesus Crl~to.· E de modo. ínàls con
creto, o atual Pedro que se mantem 
no me~ó lugàr santificado pelu 
Sangue · do .. Primeiro Pedro, ass<?gi.. 
rando os esplritos nos pdnclpios se;. 
lidos da R$veiação, os ún1cos capa-
2es · de pôr ordem nas conciências e 
acalmar a tempestade das paixões 
lrnmanas. 

Abertura das matriculas do Instituto 
d e S e r v ·, ç o S o e i a ; 

Quanto e.sta mentalidade positiva
ment,e anti-espir!tuái depauperou a cul
ture. humana, o grosso da humanidade 
nã'.l · o percebe ainda, embevecido como 
está. dou espetaculares progressos tec
nicos. Rleglstra.-o, porem, a fl:!osofia, 
esta delica.da emanação do espirlto hu
mano tantas vezes· ·anunciada comê>· 
flno,lménte ap'\lsada.. mas todavia. viva, 
a despeitô dé tantos golpes mortlffros 
q11a a furLll. anti-trancénclental moder-
1ia tentou desfechar-lhe. A filosofia não 
morreu nem morrerá.; para confusão 
dos homens que se apartaram da fonte 
do ,1da.. · porque emana <lo espirito hu
msno imortal. Ainda que, deftnhé, ela. 
acnsà & . npÓst~3la do espírito que a hu-

, mantdade ·perpetrou. 
A tllosofl.a moderna que car&t€r!sa a. 

sJt~ão esp!rltu.a.l dos nossos . dias de
ba.té-w na.-; con'i'u~õe.~ do desespero 

·: inteletual. Bergson, destronoµ a razão. 
Cs outros illtetpretes-corlféus do pen
samento moderno. os J!\Spel'S. Scheler, 
K,liag€~. Heidegger m'Jstram, cada um 
a. -:,eu modo, o nadá como )l(lnto final 
da · vertig!uosa curva exlst·mciàJ do ho· 
mem. P!l,ra quem não vive obcecl.do pe
lo materlalillmo, o dlanostlco da fllo
sotla. ·conten1poranea, perfeita. paralela 
do veredictum de Bcltzmann no campo 
de. flslca, é mais que suficiente prova 
da esterilidade cultur!!il da.s tendenclas 
po&!t!v!stas mocternas. 

O problema Ne se oferece neste me
canismo ps!qulco é manter a., potencias 
organicas na condição ele . instrum~ntos 
serviçais· çlo., .esp!,çit9 •. e . ~!r~klM, posi
tivamente, no sentido do mov,imento da 
alma 1;umo· a Dem;, como auxU111-res do· 
processo da. v·:da. esplritua:1 de a.desã.o a 
Deuz. 

Feia~ virtuctes cristãs . que está obrit
gado em conc!encia a adquirir, à cus• 
t2, d'.l todos és esforços. il que, urna. vez 
adqulr!da:i, ganham pela graça um au
mento sobrenatural de potencial ener~ 
getic'.l, o citolico rul<1ulre uma progres
s:vr. conwnanc!r, de todas as potencias 
e funções da. alma. 111112, vlcta l)Siqu!ca 
pura e esclareclcta. porquanto coordena• 
da em seus elementos pela. ràzão ele
vada e lluminada pela graça divina. 

No dia dê s. Lourenço, o Rei, 
acompanhado de sua Côtte e Màgis, 
trados; dirigiu-se à Catedral de 
Santa Cruz de Jerusalem de Barçe
lona. s. -Raimundo, Jmblndo ao 'J)úlpi• 
to, tol'nou público como '-a Mãe de 
Misericórdia se manifestava ao Rei, 
Pedro Nolasco e a. ele mesmo orrl8• 
nando-lhes a fundação da Ordem. O 
R~i conduziu então S. Pedro Nolaa. 
co a ,Beranger . de la Palu, füspo déi 
Barcelona, que o rev,estlu do f!ábito 
branco e do Escapulário da Ordem. 
Dois Fidalgos professaram na. mesma 
ocasião. O Rei deu ao santo Funda• 
dor ·a maior parte de .seu palacio · de 
Barcelona para a primeira Casa da. 
Ordem, e qulz que todos os . Religlo• 
sos tl'ouxessém sobre . o Escapu\ario 
as Àrmaji de 4tagão às quais, São 
Pedro, com .beneplacito, do Rei, jun• 
toú as da Catédral de Barc.el9n:i., . 

O numero de pessoas de .quaUda.
de que s·e aprelilentaram foi tão gran• 
de, que> Jogo uvar_alll que abrir i,t_ova. 
Casa; est, foi a Igreja de Santa· Su• 
la lia. Antes de. morrer S. Pedro teve a 
consolação de ver a sua Ordem esta. 
b6lecidá em todas ;1.s granõ,es -cidad~s E sublinhamos: sõ Pedro.· sõ o Pa

pa, só o Pontlfice Romano. Qualquer 
outra. tentativa de recristianização -é 
ma:s um elemento de desagregação 
e desorientação das conciências lan· 
çc1do no ~eio da anarquia em que vi. 
vemos, pai·a aumentar a desordem 
que nos acabrunha e cleflnha .. Nada 
de cristianismos vitais. escatológicos, 
ou colsn que o valha. Cristo .está 
eon Pedro e apenas com 11queles .que 
se co11serve111 unldos a Pedro De 
sorte que só ha um melo de salv~~ão, 
uesta tempestade em que vivemos: a 
lgrej.1 Católica Apostólica Romana. 
lrgressemos nela, e submetamo;i1os 
aos seu~ ensinamentos e tudo será 
salvo. 

* " 
Esta salvação vira. Jesus Crísto 

11ão abandona a sua Igreja. oem 
}lermlte que sua provação supere sua 
capacidade de sofrer, Podem os. fiéls 
.pela sua Indignidade alongar os tem· 
PO/!· do sofrimento da Casta Esposa . 
<lo Cordeiro, mas o dia da vitória sur. 
girá,, 

Diz Nósso Se:dhor que todo homem 
instruído no que respeita ao relno 
<los céus, ''é sémelbante a um pai da 
fam:lia, que tira do seu tesoui-o cou
sas. nova~ e velhas··. Dai o titulo des
ta secção que hoje se incorpora às 
página3 do LEG!ONA1:0U. Ser.\: uma 
crônica de transcrições. Esco.lhemos 
pa.qt Iniciá-la um capitulo do velho 
e atuaUss!mo livro de Louis Veuillot, 
"Le Parfum de Rome". Modesta ho
menag~m de nm jornal ultramontano 
ao maior ultramontano leigo de 4<r 
dos oi. tempos. 
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Em uma das. salas do Vaticano. vi 
!t figura de ·carlos Magno: ..,. Caro
lu:., Magnus, Romanae Ecclesiac 
ensisclypen&que. Espada e escudo ·da 
Igr~ja romana, da Igreja d~ ,Jesus 
Cristo! - Posso dizer· que essa ins
crição em afresco, num recanto elo 
Vaticano, me· faz compreender a 
glória. 

Falemos. aincla de Carlos Magno. 
Em Roína, ele está bem vlvo. As re
lações de Carlos Magno com o Papa 
Adriano são um episódio encant\jdor 
da histórJa. Dão bem a- estatura de 
Carlos l\Iagno, porqu~. nelas vemos 
isua humlldade. Um herói, um couquis· 
tador, um imperador humilde, eis o 
que sal ·por completo das proporções 
humanas. 

Napoleão C, alta figura, gostava 
de ser chamado o Carlos Magno lilO· 
deJ'llo; tinha o sentimento da gran
deza, T!.'ntretanto, ele antes nos traz 
à memória Frederico da Prússia. 

Entre Carlos Magno e Napoleão, 
.a d!ferença ressalta spbretudo na 
maneira de proceder para com o Pa· 
r,atl->, Carlos Magno, chegando às 
JJOrtas de Roma, depois de haver re• 
posto Pedro na posse de todo seu 
território, pediu permissão ao, Papa 
parr. entrar na cida,de. A primeira 

As matriculas {iara ·o cu1'so p1;.epa
ratórlo do fost!tUtê> ·de Serviço So
cial estarão ·abertas de 1.0 · a 28 ele 
fe,·ereiro, das 9.30 às 11.30 horas, da 
manhã, na sede. à rua Qulptino Bo. 
ca:uva, 176, onde serão dadas todas 
as informações solicitadas.. 

1ruudado em 1940. o Instituto. de 
Serviço Social é olJra oficialmente ca,
t6lica q1,e visa ·a formação de. Assis· 
tentes Sociais do ·sexo 1nascultho. 
C•trso de grande. ·interesse .para os 
que se dedicam 'ao apostolado dQ 
serviço i;oc:al, abre tambem largo 
campo de ação profissional, ·pois :o 
Assistente Social ·encontrará grande 
f,1cJlidade para trabalbar junto ,a Se
c1etarias de Estado Prefeituras. l\1Ú· 
1,icipa:s, Émira!xaü~s:: e ·éo11sulados, 
Tribunais. escolas, estabelecim.entos 
P"llais. émprerrs industriais: ou co
ntl3rclálã. orgãos ·c1e imprensa, nucleos 
dll .coloniza'.~âo .. etc., etc. De aco·rdo 
com a lei, para vai-ios empregos pu
bi!cos dai-,se-á preierencia a Assis• 
tentes Sociais; 

O Instituto tem Inspetor nome·ado 
peh Governo do Estado. 

A.nt.es de prestar exame <Íé sele• 
março, com às -seguintes ma'teri1'-s: 

!age de p6rfiro que se encontra n;i 
n'ave <!e São Pedro ii aqµela sôbre a 
qual Carlos Magno se a.joelhou na 
soleira, da Igreja de Latrão. 

O tratado de Tolent!no não é o 
oq\Íivalente d~ssa estréia. e a l:nha.
gem de Napoleão não co1·res1>011de à 
linhagem de. Carlos · l\lagno. As car· 
tas de Napoleão a Pio VII, tão· conci
liante, tão doce, tão desarmado, são 
duras, injuriosas mesmo, e ameaça
doras. A ameaça não ficou se.D! efei· 
to. 

O casamento do Irmão Jerônimo 
com uma jovem da América, foi um 
incidente terrível. Napoleão exigiu 
sua -t•utura; O Papa não ,;,lu nenhflm 
meio de consegut-la. Napoleão fqi 
adiante, · descasou e casou de novo 
seu trmão.· Carlos Magno; aos vinte 
e oito· anos, havia acred'itado poder 
legitimamente repudiar Himllt_rude e 
se unir a Hermengarda. O Papa, 
g·.1arda da.3 santas leis, o encita a 
a;,andonar a concu)Jlna e de novo se 
untr à espõsa: - Ca.rlos Magno obe· 
deca · 

Íl sempre belo til>edecer à lei divi· 
na, e l~tó é belfsslmo· ·quando s-e tem 
bastaút1i poder huma1ro para, vi"''r 
sem· ela, Ademais, e.s\a. ,i.t1t11de ê 
muito sábia: .,... porque a obecl.lên
ch à 1,11 dispensa. da obediência ã 
fôrça. Carlos Magno .teve a humilda· 
de de obedecer ao Papa, mas não fe. 
ve a humilhação de obêdec"1r aos Sa
xões. 
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Varlos l\fagno não ~ somente mais 
piedoso que Napoleão, mais esclareci
do . em sua- fé, ruais largo ,em suas 
vist;ts e em suas obras; ele é" incom· 
p:,ravehnente mais civillzado, Suas 
cartas ao Papa são de · uma urbani
clade. requltltad/1-; Ele· próprio tràçava 
o programa das· fo_rma.s de que seus 
emtaixa<lori>n rlev!n111 usàr ao ·se dl· 
rJgirem ao \ 1i;át19 de. _Jesus Cri§1o.: 

tos à matricula, obt·igAtoriamente 
frequentarão· o "curso preparatorlo" 
de um mês, a inic:a1;-se em 1.0 de 
março, com as i;egulntes materlas. 
Moral, Histõrla, . Serviço Social e 
Biologia, completadas por circuÍos 
d..i estµdos e visitas socla!s. O ".C\lr· 
so regular" é de 3 .anos e const:a das 
seguintes · cadeira's: Religião, Servi
ço Social, .Moral, Sociologia, Psico
log!a, Dire'to, ll:síatlstica e Medicina 
Social, bem como clrculos de estu
dos, visitas sociais, estagios, pesqul· 
sas. 

Cohdições rle admissão ao curso 
regular·: .Idade entre 18 e 40 anos; . 
cllrs~ secu~dar_io ou prep_áro eqü~~
Jente; atestados de idoneidade e sau
de; awovacão no ex.i1me de seleção. 

Desde 1942; varias Prefeituras l\lu
nicipalli tem 1nstiÚtido bolsas de' es
tudo 1>a1·a custear à formação, 110 

Instituto, de Assistentes séicia:s. que 
assumirão a· direção dos serviços so
ciais municipais do respectivo muni-
clpio; . 

Os. cursn funcionam qlariamente, 
com exceção dos ~abados, a partir das 
20 horas. ' 

Outro ·tenomeno tlplco ôos noEsos 
día~, .a reação espiritualista hibrida con- , 
tra. o ll1!1t;;rial!smo moderno, o espiri
tismo .. consUtue palpavel argumento pe
la. inanição espiritual da. cultura. nto
derna. 

Neste µie!o cultural decadente, o ho
mem ca.tollco ma.ntem levanta.do o es
t-anda.rte ctuma té de _origem diylna. A 
el:J, h.omem da. fé. abrem•se horizontes 
nunca vlsto.s e tesouros de. verdades 
lnapatifai.ve!s pela. lnteligencia miope d0 
inc1·edµlo. Pela fé. o católico trancende 
a estreiteza natural da. inteligencla hu
mana.. E ·o .catollco :sabe, que à lnsufi• 
c!encia natural d<> lnteleto de penet!'ar 
as v-erctades transcendentais não res
ttinge o homem ao trabalho de formiga 
de remeier as partícula., mlnimas da. 

NOVA ET VETERA• 

r.: de notar que a moral .càtolie> não 
apregoa, mm o estóico desprezo. 11em 
a impressão violenta dos afetos. Ela 
exige. em harmonia. com as realidades 
naturais, temperança, coordenaçi'.o e 
subordinação às potencias espirituais 
da fantasia, dos sentimentos é dos apeti
tes sensitivos. A.s potencias psiquicas 
inferiores assitn coru;lderada.s nã.o sâo 
Impedimentos mas precibsos aux!l!ares 
4um2. ascensão da a.lma.' desde que es
tejam a serviço das · potencias · esplri· 

. tual!. inte!eto e vontade, orientadas pa• 
1·a o Bem Suprem'.>, Deus. 

o valor cultural ele · pessoas assim 
dlclplinadas, no Intimo. de sua persona
lidade, está fora ,de discussão. t, precl· 
sarnente, 110 mlcrocosm-> da. vida lndi
vlduàl Intima que jazem os fundamen
tos da verdacMra cultura humana. 

Um Imperador ·católico 
"Eles saudarão primeiramente o 

Papa em nome· de seu filho o rei Car
los e em nome· de sua .fllha a rainha, 
em nom:e dos filhos e das filhas do 
rei e de tod;t a· casa real, em npm e 
dos sacerdotes, dos Bispos, dos Aba
des a dos Religiõsos, e enfim. da uni· 
versalidade do povo dos Francos". 

"Os embaixadores lhe d\rão: - "0 
rei ·considera como alegria e prospe
ridade·. o ter recebido noticias de 

·vossi. saude conservada por Deus, e 
a boa situação de. vosso povo, populi 
vestri". Napoleão escrevia a Pio Vll: 
- "Vossa Santidade é Soberano de 
Roma, eu, porém, sou seu Imperador". 
Ele pretendia ter· herdado este titu-
lo de Carlos Magno! . 

Quanto a exigências, ordinarianl'en• 
te Carlos pedia orações parà seu. po
vo e para, si próprio: 'l'eDIOS a,· res, 

,post.a que uma vez· foi dada. a. seus 
· embal)'adores: - · 

'' Ao excelent!ssimo senhor nosso 
filho e companheiro espiritual . Car
los, rei dos l~rari:cos e dos Lombar• 
dos, patrício romano, Adriano, Papa. 

"Vossas palavras · reais, mui.to e11: 
timadas por .Nós, Nos flzerám conhe· 
cer a prosperidade perfeita, de Vosso 
Alto Poder, de vossa espôsa, de_ vo,s· 
sos filhos e de· vossos principal'!! fiéis, 

• que~ são· tambem nossoi;: - Nós ren
demo& graças ao Redentor do mundo. 
Bwdlzemos' a Deus quando vemos as 
vitórias que Ele vos conclõ!de~. e .co, 
uto os povos cruéis e Inimigos foram 
por vó11 levados à verdadeira Fé da 
Igreja Católica. Pela proteçfio de 
Pel!!! e 1ii1e_rvençã9 40a apõatoloa Pe-

dro e Paulo, eis as cabeças subme
tidas, os chefes subjuga.dos.; a ins• 
pi ração divina e Vosso Poder con• 
duzem toda a nação saxôníca às 
fontes sagradas do batism·o. 

"Cad1. vez mais Nós glorificamos 
portanto a divina Clemência, porque, 
sob vosso reino e o Nosso. povos pa
gãos são elevados à vercladeir:;L reli· 
gião e à Fé perfeita, ao tmesmo tem
po que submetidos, à vós. AI está o 
sustentáculo de Vosso Poder funda. 
do em Deus. Fiel ãii promessas que 
haveis feito a vosso protetor São Pe· 
dro e a Nós, e as cumprindo com um 
coração puro e devot,do, ajudado 
pelo alto, vós subjugastes as mais 
valórosas dessas nações. Elas se ren· 
dc:,1 ago1·a~ colocam-se por si mes• 
mas sob vosso cetro. Assim, para a 
salvação de suas almas; no dia clq 
J·tii:o, diante dq trll>unal de Cristo, 
vós apresentareis· multo· dignas ofe: 
rendas; ol>tereis méritos Infinitos. 

"Para recompensa, dessas .ol>ras, vi
t'õrias d.e vossa perseverança, dese
jais, Excelente Senhor, que renda• 
mos públicas a.ções de graças a l)eus, 
e -que e111 uma ou duas férias cante· 
mos litanias solenes. Semelhante de· 
sejo Nos é perfeitamente a.gradável. 
Por conseguinte, dando uma ordem 
apostóllca ·a todos os pafses que· se 
acliam e1i) comunhão con1 a vossa 
Mãe, a .Igreja; Romaria, decretamos 
que se reze conosco, sob a proteção de 
Deus, na vlgll!a do bemaventurado 
João Batista, na. festa dos santos 
májtlres, e na ·vtg!l1a do. bemaventu-
1·adQ Pedro. Que, desta forma, Vosso 

·"' 

Pocler transmita ordens a todos os 
países ultramarlnhos em que exista 
uma nação cristã, afim. de que essas 
litanias de três· dias sejam celebra· 
das. Determinamos esta medida de 
tempo para as Cristandades longin
quas colocadas fora de vosso domí
nio. 

"Quanto a Nós, não somente decl· 
dimos celel>rar · estes dias de súpli• 
cas, mas ·segundo nosso costume, de• 
sejando 1·ezar seDI interrupção por 
Vosso Poder, resoh•emos compôr 
louvores ao Redentor do mundo, afim 
ele que as nações que foram Ieyadas 
à Fé por -vossas batalhas, nela se 
conservew para sempre por vosso 
poder, e que Deus afaste de vossos 
domínios e dos Nossos as doenças e 
a peste; de tal sorte que em vossos 
.dias e durante os Nossos. o povo que 
nos está. confiado viva em grande 
abundancia. alegria e prosperidade e 
que Vós mesmo, Rei, vossa rainha e 
vosos nobres filhos, gozando de um 
longo reino aqui na terra. mereçais 
um reino sem fim nas celestes mora
das. E possa, ppr vossos trabalhosos 
combates, vossa Mãe a Santa Igreja 
ser cada vez mais exaltada!" 
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Assim se cohespondiam o grande 
,!ei e o grande Pontifice; e as vitó
rias da nação dos F:rancos eram um 
motivo els ,ações. de graças para to
dos os cristãos que existinm sobre a 
terra. O Papa ordenava que se rezas
se pelo rei Carlos, mesmo aos povos 
oue não se achavam sQb seu domi• 

SCIENTIFICAMENTI 

AS SUAS fEIUD.U 
• Pomada &eeeotlvo sao S•btistlao 
eombo1e •clenlifi~omen1e ioda • 
qualquer alleccóo cu'tanec C()fflO · 
~tam: feridas em geral Ulceroa. 
ÇL,Jgas antigos Eczema& Erysipela. 
f"rieiras. Rachas nos pés e noa a.nos. 
Espinhas Hêmc,noides. Queimadu
ras. Erupcôea, Picx las de mosqul•~ 
e lnseclos venenosoa. 

r ])~ 
!!~ ... ~~!~~!~!.~ 

- Só PODE FAZER IEN 

mim =! 
nlo.· É que, com efeito, o herói fü 
Igreh erf\ o libertador de todos. Sua~ 
leis, inspiradas em Nosso Senhor, 
aleviavam os corpos do péso da ser
vidãQ. as almas do pêso do êrro; sua 
espada, que derrubava os fdolos, res• 
guardava, de longe, as ·nações que 
não lhe pertenciam. 
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Quando o Santo Padre Adriano 
passou a uma vida melhor, o rei Car. 
los desejou escrever seu epitáfio 
CompôF · um pequeno ·poema que· foi 
gravado sôbre pedra e conservado na 
bas!lica do Prlncipe dos Apóstolos. 

A nobre lápide não ficou encober• 
ta nas cript:J, da baslllca reconstrui, 
da, com os escombros clo antigo edl
flclo. Ela se acha enquadrada sob o 
vestíbulo, a esquerda, não longe da 
Porta Maior. 
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Disse que Carlos Magno era a lát• 
Utese perfeita de,Nero: Podemos com• 
parâ,los na pessoa. nas ouras, na vi
da, aa morte; por toda a parte o 
contraste é gritante. l!l o império de 
Carlos M~gno é tambem a· antitese 
acab&da de toda esta ordem de ratos, 
de idéias e de coisas que se chamà 

· cesarism:1<, e qÚe foi o império de 
Nero. Carlos Magno reina para Deus; 
é o chefe ·do povo cristão e se aplica 
em o conduzir na luz, na justiça e na 
paz. 11: ºpara Deus que c.ombate, quf' 
pune, que perdoa, que estuda, qu, 
constrói, que faz todas as colsas. 1,; 

plenamente, eomo se intitulava, "Rei 
e governador pela graça de Deus e 
pel') de>m de sua iili~ericõrdia, devo
tn defensor da igreja de Deus e seu 
humilde campf'ão". 

Sua memória !lcou como uma ben• 
ção entre os povos. Foi sep_ultàdo na 
basílica de Aix-la-Chapelle, ~ aua 

de Aragão. , 
lnclo na frente de alguns de. i;eus 

Religiosos ao reino 111fiel de Valen• 
ça, só encontrou consldera~o por 

. par.t1, do Rei mouro .. De lá tro1ixe 
mai~· de 400 cativos cristãos, e lll~i·. 
tos serracenos convertídos. 

Nease interi111, o. Rei Tiago ~on• 
quistou .Maurca aos arabes, e iuva.
diu os reinos de Valencia e Murcia. · 
Este Prlncipe at-rtbula as snas Vito• 

irias mais às orações de s. Pedro, do 
· que as sµas armas, e por isso levo~ 
a . Ordem para os palses conquista• 
dos. ·A. e.la deu o famoso castelo de 
Ura!a. A 2."'· mesqul.tá de Valença 
tambein tot dada à Ornem, enquai1. 
to a 1.~ fora reservada' para Sé. 

DJ .volta. da, 13erberia, nunca mais 
0 Santo se refez. ,São Luiz,, 1:tej de 
!<'rança, comunlcciu-llW- · o desejo de 
conquistar a 'J'etra Santa, convidalt• 
·do-o para acompanha-lo. Sua cansei·" 
ra degenerou em. doença, que levou-o, 
aC1 tun.ulo. 1<~01 canon!zaào por Urba.
,n Vlll, 8!)1 1628. 

casa de ouro, que havia construi• 
do "e diligentemente enriqueceu com 
relfquias de Santos". Os peregrinos 
ali 1,fluem de todos os lados com•uma 
grande piedade, entretidos pelos favo
res qu~ Deus concede à sua Interces
são; Sua festa é celebrada na maioria 
das dioceses da Alemanha, por con~ 
sentimento da Ig_reja. desde o Ponti· 
ficado de. Alexandre 111, como a do 
principal propagadór -da Fé no Nor, 
te. Assim dizem os breviários· cita· 
dos no Anuário litprgico do sábio 
Abade de Solesmes. 

A Igréja 'de Aix-la-Chapelle . canta 
na face de seu· túmulo glorioso: -

«uarlos é o forte soldado de Cr!s, 
to, o chefe de Invencível cohorte. 

"Purga a terra;- sua espada corta 
o Joio e protege a seara. · 

"Els · o grande imperador, o . bÓlll 
semeador de uma boa semente, o agri• 
cultor .prudente, 
"Converteu os infiéis, derrubou tem, 
p!os e deuses; sua -mão quebrou ·os 
ídolos. · · ·. · 

.' "'Subjugou os soberbos, fez reinar 
as ·santa~ leis; · mas à Justiça ele deu 
por companheira a misericórdia. 

"ó rei triunfador do mundo, tu que 
to, 6 Carlos, in.tercede por nós; ' 
reinas fOm J es.us Cristo; õ pai san• 

"Afim .de que puros de todo pec1,1do, 
no reino da glória, nós, teu povo, no11 
tornemos habltimtes do céu com oe 
b~aventurados!" 

-000-

Assim era o Imperador feito pelo 
Papa, e que somente O .Pap;, pod·a ta. 
zer. Se não mais houver um Papa 
tnàependeute, os povos de Cristo po
derão ver ainda os Alexandres, os 
,Césares, os Atilas · mas não mais ve, 
rão Carlos M(l.gno. l!l. é este um pon• 
to ~ ser CO!',sid_eràdº nQ est'1~..Q · ~g 
questão romana, · · · 

• 

,· 

d 



tEGIONARIO 

!_ELEGRAMAS DO RIO O· eclipse do sol A • 
. RIO, (,\SAPRESS) - O eitc_uréci• 

mcnto do territorio brasileiro, em vir• 
tul'e do eclipse do sol, dia. 2ó, t~Ye a. 
llura<:ã.o de três minutos e cincoenta 
segundos. Em Terezina poude se ob
servar melhor o reno,nienO, em oti• 
mas condições. O eclipse começou na 
capital plauiense âs 12,12 horas, ter-· 
minando âs 14,21 horas. 

'No~rlCIAS MILIT,ARES Alterações no ensino -supe= 
rior em S. Paulo {;ENTENj,\RIO DO NASCIMEN4'0 DO 

GAL. SILVA TELES 

ltIQ, (ASAPRESS) "-- O Ministro da 
Guei:ta qeterminou que no próximo dia 
-9 df, ,fevereiro todos os corp~s da cava
la.ç,ta comemorem o centenario de João 
B,,1,tista Silva Teles. 

Em pleno vigor da revolução Fa.r-rou
'IJilha, ,nascia.. então na -província de, Rio 
Grande do Sul, a_ nove de. fevereiro de 
!183:J, João Batista. _ Siiva Teles. QÍlando 
ic:mpletou: 20 anos; assentou praça na 
cavalària. Desamba.rcou no Pru;so da Pa
tria, com -o legenda.rio General Osorio. 
Dispnguiu-se em Tulut! _e em Humaitá, 
~endo escolhido para o Estado Maior 11e 
Caxias, de quem foi ajudante de ór
dens. Em 1888 era tenente-coronel, , co
m2ndando -o Primeiro Regimento ,de ca
valaria, à fi;ente do qual desfil!Ou vlto
:riosamento a 15 de il'lVembro .. Em ·1892 
era general -de brigada, e nos_ aconteci
mentos de 1893 que empolgaram _o país, 
destacou-se_ no _ combate ao lado dos Ie
galjstàl\ mcirrel}do heroicame:nte, quan
do, à. frente de suas tropas,.' dEsembar
cava na ilha do Governador, na baia 
de -Guanabara .. __ 

Serão rellzadas sessões -- civica.s come
morativas do cente_na.rio de ·João Batis
ta 'Silva. Teles na· Pr~eira. Região· Mi.• 
litar e na Terceira, onde nasceu n- he-
roi. · · 

OFICIAL A"'1:ERIC::ANO _ CONDE
CORADC 

nIO, (A,:IAPRESS) .:.. Entre os ofi
ciais nor_~-amerlcano. distinguidos pe
lo · presi1ente da _ Republica., com -a Or
dem ~clonai do Cruzeiro do Sul, estã 
o general de ,brigada. medico. _dr. Geor
ge. e. CUnha, que recebeu o grau · de 
Grand(l ' Oficial. · 

O -11\IPOSTO SOBRE LUCROS 
EXTRAORDINARIOS 

RIO, (ASAPRESS) - Foram assina
do;;· decretos-leis, pelo Presi_dente da Re
publica., sobre os lucros extraordinarlos 
e os certificados de· reequipãniento: Estaii 
taxas serão cotíradas a partir r\o corren
te exercicio financeiro, juntamente com 
o que trata_ o artigo 44 do decreto 5.844 
de,23 de.setembro _de 1913 .. enquanw per-· 
duràrem as condições de guerra. 

Consideram-se extraordinarlos os· lu• 
crbli qué excederem ã media · verificada 
em um bienió . .on\ailo à. escolha do con
tribuint,· e compreendicjc no período de 
1936 a 1940, inclusive. com o acrescimo 
de uO por .iento. Ficam Isentas do ln1pos
to- sobre o luç,o , extraordlnar!o, e a obri
gatoriedade. de. reserva.~. as firmas _ou so
ciedàdes, cujos br l.anç,os no ano anterior, 
ac,tL..<oel:J.l lucros inferiores 'a. cem mil cru
zeu-os, . 

· O Imposto será cobrado sobre a. par
_te' do·' lucro que não exceder a. l 00 por 
_cento do lucro basico, definido nos arti
gos 2 _e 3; 

,As t11.xas serão as seguintes: entre· 100 
e , 200. m.ll c_ruzeiros -serã _ cob.[ado 30 por 
cento; entro 200 ~ 300 _ mu cru~iros será 
40 J>Õ'r centú: · cobrarido~se 50 _ por cento 
sobre o q(le exceder a. 300 mil cruzeiros. 

As firmas não_ pâgarão esse impostó, se 
aplic;irem igual tmportancia ou dobro na 
aquisição '.de certificado -de equipamento 
!)O constituição de, deR()S!tos de gara.11tia. 
O çi;rU fir>ano de · equipamento serã emb 
tido, ptlo !32nco do- Brasil, com garantia 
do gpye, .. ,,\ rr_r1eral. _para ser resgatado em 
moeda e:· r>urso interruicional em data 
que for_ po;,s.ivf'l. para adquirir maquinas 
e· utensilios .ostra.nge!ros para o 1·eapare• 
lhamento de· sua. empresa .. Os posi;uldo
res de cerUf'cados terão prioridade para 
· Importação, Os certificados serão nomt-
11ais e intransferiveis e tende.rã~ juros 
<12 3 por· cepto a-nuais, pagos pelo Banco 
d_o Brasil, 

PRORROGADO O PRAZO DE SUS
- ~ENSÃO DE TARIFAS SOB~E A 

MANTEIGA 

RIO,. (ASAPRl!:SS> - O Presidente 
da Republ!éa assinou. um 1decret,, lei, 

. prorrogando o pra2,: de suspensão para a. 
cobranca das tarifas sobre manteiga: 

Ar.t, 1." .... Fica prorrogado por _6 me
ises_o_ pr:j,:ro, de suspens,fo esta.belecid_a ptl• 
Qo decreto 6.719 de 3 de a.gosto de 1943, 
para __ :;1 .cobrança dos direitos e taxas 
.3:ctu~neiras que inr.idem sobre a mantei
ga '.de IPite. clá~slficadas .no. artigo 100, 

-clas.-;e' 4 ª da a tnal tarifá alfandegaria. 
Art. 2.0 .:. Dentro do prazo da pror

rogi,cão referitla. "º artigo anterior. go-
2:arit-o·, de irlentlcos favor<'s atribuídos à 
niante'hra dê· leite.·· o queijo ele qualauer 
t/no •. nrocer!ent<" rto estràngeiro e clas
si~ica<jo no artig< 107, classe quarta 
d_a ·mes!"'a tarifa. alfandegaria. 
, Arf 3.0 - O presente decreto-lel en

trará em vigor na · data de sua publi-
caçãG; · 

Art. 4.0 - -s.evogam-se as dispos!Çâ!!! 
em contra.rio. · 

CULTURA lJA QUINEÍRA 

' RIO, (ASAPRESS) - O Brasil en
frenta. valentemente o problema da éul
tura da quine!ra, · tão necessarla ao com
bate .-à· _màlarla. 

Jã. na guerra do _ Párar,ua!. Do1r . Pe
dro, . vendo a . necessidade dos I nossos 
soldados .. empenhados na. luta, ln_teres
sou,se imensamente_ pela . cultura. da 
Cjuineira, mandando fazei -plantações na 
serra· de Teresópolis. onde, hoje ainda, 
restam' vestígios -da cultura., vegetando 
tão· -bem -quanto a·, flora espontanea. _ A 
cultura do quinjno só é -0.conselha.vel nos 
tropicos. em altitude_ superior -a -80(, me
tro.~: Apresentam-sé. cssim; terreno.s pro
ptcios -a . esta pta.ntaç'1o nas serras dos 
Orgãós e Itatl<i.la otJ serra de Teresopo
lis. A ··produção de' quinino na. Ilha_ de 
Java -a maior produtora de quinino, no 
mundo, -foi grandemente prejudicada 
pela -·guerra, esperando-se que ao ter-· 
mh,ar ,.o conflito, será retardada. a. nor
malização nas exportações. · Importa.mos 
d_R.(!úela !lha. en. 1934, _3.169 quilos de 
quinino; em 1935, lll.758 quilos; e em 
1936, 3,200 -quilos. 

:ARRECÍ\DAÇAO DO 'IMPOSTO ~E 
REi:,rDA NO ANO PASSADO 

RIO; (ASAPRESS)' - Segundo o qua
dro demonstrativo . da arreca.da.çãv do 
,imposto de rer.da. dr a-no passado a 
'mesma foi de Cr$ 1.564.886.667,50, con- , 
tra Cr$ 997.812.25'>,10 no ano anterior. 

VENDA DE SOLAS DE BORRACI_IA ' , . l . . . 
. RIO, (ASAPRESS) - o diretor ·do 
setor -da. · Produção Iridustrial da Coor
denação resolveu permlt!r a exposição 
de. so1811 de· bôrrach• nroduto sujeito a 
restr!çõeg; desde · que os esta be. 1clmen
tos possuam. as mesmas em estoque ·re· 
guiar. A Comissão de controle de· Was
'htngton - manda a.companhll,r a exposi
ção' do seguinte cartaz, recomendado pe

,1a :Coordenação: 
- : ·" As; solas de borracha foram lnclu!
das..entre os artigos de borracha -cuja 
fa.brlcàção foi proibida para -a.tender ao 
.eMorço .de · __ :ruerra. Hoje, não se fabrica 
llta.is solas ele bõrra.cba, . sendo que essES 
art~os f:m!m parte Ã~ ~t.Qg-q~a &Hl.k~ -
tiO.r!ll! à )'.)IQll)JçãQ••._. __ _ ' -~-~- ~ 

Os serviços prestados pelo general 
Cunha ao Brasil, não são de natureza 
ml!itar, mas avultam noutro setor de 
cooperação do nosso pais cJm os Esta
dos Unldcs. 

AVISO DO MINISTRO DA GUERRA 

RIO, (ASAPRESS) "-- O Ministro da 
Guerra baixou aviso, decla.r1>11do que os 
a·lunos do primeiro a.no dos centros e nu
cleos de - preparação de oficia.Is da re
serva., que concluíram o_ curso de -medi· 
cina, pJderão obter- o tranca.men~ de 
suas matriculas para fazer o estagio · 
previsto no artigo 2.0 , letra C, do decre
to-lei n.0 4271 de 17 de abril de 1942, 
desde que seus requerimentos sejam des 
pachados favoravelmente em conformi
dade com o disposto no artigo 4. do ci
tado decreto; 

FUN"CIONAl\lENTO DA ESCOLA 
MILITAR DE REZENDE 

RIO, (ASAPRESS) - :Foi declara.do 
em aviso mlnisterl.al, que tendo em vis
ta a criação da E:;cola M!lltar_ de Re
zende e o funcionamento pâralelo' da 
Esco¼a Militar do Realengo, os exames 
de admissão e o consequente t,rocesso 
de matricula, serão realizados na Esco-

. Ia Militar do Realengo·, devendo os can
didatos a.provados, serem a.presentados, 
posteriormente, para 2, -matricula. à Es
cola Militar de Rezende. Determinou 
a.inda a mesma autoridade, que todo o 
material ,que fOl' julgado disponive!l na 
Escol<i. Ml!itar do Realeng.::,, seja., median
te entendimento com os respectivos co
mandos, transferido para a carga da 
E::cola Militar de Rerende, f8.llelldo-se 
a comunicação às respectivas diretorias, 
toda vez que se tratar de mater!a.l for
necido pelos orgáOli provedores do ExP.r• 
cito.· · 

.IIORI\RIO LIVRE PARA O COMERCIO 

RIO, (ASAPRESS) , - O Prefeito 
acaba de determinar que o comercio te
nha o seú hora.rio livre. ,podendo fun
cionar dia e noite, desde que obedeça 
às leif trabalhistas. 

DETERMINAÇÕES DA COORDENA• 
ÇÃO -SOBRE VENDA DE TECIDOS 

POPULARES 

mo, (ASAPRESS) - o Oablriete do 
Coordenador da Mobilização Económica, 
distribuiu a Imprensa a. · seguinte nota: 

"A c,missão Fisca.117,adóra, e Execu
tiva do Convenio -Textil, usando das atri
buições que --lhe confere. o'· item 2.0 , do·· 
referido corivenio e considerando a ne~ 
cessiçlade de regularizar a. distribuição 
de tecidos populares _ de modo a. aten
der ao abastecimento suplement/1,r da.s 
cidades mais neces.sit:idas. resolve:·· 1.º) 
-- Todos os. exportadore., de tecidos de 
algodão. sno obrigados a reservar a. me
tade do tecido produziçllJ, corr~spi:mden
te a. quota. de exportação, para_ ser ven
did" exclusivamente -oor ordem e indi
cação da Comissão Fiscalizadora. e 
Executiva do Convenio. 2.ºl - Das co
munlcaeões: Os referidos - exporta.dores 
ficam obrhrados a fazer mensalmente-à 
Comissão FiscaliMdorà. de -acordo com 
a resolução 13: de 18 de dezembro - de 
1913. comunicação me_nc!onãndo .e es• 
peciflcando: a.) o total dos tecidos- po
pulares relativos a. quota de e.<potta.
ção. no mês · da comuni_cação;_ . b) a 
qu~-ntldade da quota· d~· tipo popular, 
l'endida livremente. durante o mês d11, 
cnmurik•ção; c) o estoque (lxbtente no 
nltimn dia util do mês, da coi;nun!cação, 
o de oue parte dispõe ôu pode dispor; e. 
da exM;e11te a disposição, da Comissão, 
de conformidade com o item 1. - desta. 
RP:So111éã0, reduzidas. as· ·entregas · feitas 
r!11rant(>· o ,nês, por ordem da mesma 
crimis.~ão. ·3_0 J -- Esta resolução entrl!,rá 
em vigor na jata de sua públlcação; fi
ca.ndo livres de_ taxa$ ,os éiií)Ortadores e 
fabricantes ou comerciantes que _ colo
carem direta.mente, sob sua. exclnsiva
responsabl!lnàde. no mercado füterno, a 
(C'ta.Jirtade da qnota de exportação a que 
se refere ,-, Item 2 da resolução _ n.0 1, 
de· 6 de 'iulho de 1943. 4.ºl - As_ vett• 
da.~ dM •t.ecidO.~ pODUJa,res da Quota, de 
exnortação, serão feita.-; . pelo preço· de 
fabrica. oosto no armarem do exporta.~ 
dor. correndo as despesas de tra1.spor
te por conta. do adquirente, _autorizado 
pela Comi_ssáo . .,,O) - 0; infratores fi
cam 'sujeitos as penas legais."· 

Novos 
junto 

FRACOS e 
ANEMICOS 

TOM~M 

Vinho &rnasota••· 
"SILVEIRA" 

Grande _ T6nlco 

postos da 
ao Pronto 

Policia 
Socorro 

R[O. ( ASAPRESS) - Acaba de ser 
Instalado junto a caôa um dos Pos• 
tos cie Pronto Socorro. um novo servi• 
co ria Policia Civil. recentemente 
~riado pelo ten-,nte-corooel Nelson de 
Melo. Das vant~gens desse novo ser• 
v,~o para a policia, mormente no e11• 
ela.recimento dos casos de'· suicídios e 
mesmo nos de acidentes; t~ca a hn• 
prensa carioca uma serie de conslde• 
rações e comentar!os. 
, !.<'oi Oflóialmente Inaugurado, o 'pri• 

meiro destes postos recem-lnsta\ados,
tendo -comparecido na -sede -do Hospl• 
tal do Pronto Socorro. diversas_, auto• 
rt,fades policiais, que assistiram â 
solenidade da inaugura.tão. 

Estão · sujeitos à -convoca= 
ç'ão todos os . brasileiros 

até 45 anos• 
RIO, (ASAPHESS) - O .Ministro do 

Trabalho acaba de esclarecer que' es• 
tão sujeitos á, con,·ocação todos .os 
t11d1vlduoli ·validos até a. Idade- éle · 4õ 
anos, os ·qual/1 estão· sob a proteção da 
lei especial,- que e~tabelece não poder 
ser dlspensaclo do' trabalho nenhum 
empregado etü Idade mllltar, 

' 

RIO, (ASAPRESS) - O Presidente 
da Uepublica aprovou a exposição d·e 
motivos do Ministro llfarcon<les · F'i
lho, que versa sobre alterações do re
gime escolar nos institutos de São 
Paulo. - O trabalho inal!za por um 
su_bstitutlvo apresentado- ·pela comis
são de Estudos dos :Negocios- Esta
duais_ a.os decretos- 13.290 e 13.329, de 
24 de marçó e 27 de àbrll respectiva
mente. O Ministro aprov,ou o 1·es
pe'ct1,:o, substitutivo no q·ual, entre 
outraa coisas, declara· que alunos de 
quálquer Instituto da Universidade de 
São Paulo reprovados em ·uma 
ou duas <liscipllnas, poderão m1ttri
cular-se como dependentes 'ria serio 
superior, sem prejuizo do numero de 
n1atr!culas norn1ais na serie e1n · quo 
verificar esta matricula. F'icam ra
tificados os atos escolares realizados 
na 1-'aculdade de Medicina de São 
Paulo no_ Íno letivo de 1939 e no ini
cio do presente a.no. 

Providencias para -'enfren= 
tar ·a crise de transportes 

RIO, (ASAPRESS) - A Prefeitura 
ho1nologará horà.riqs alternad·os, plLra. 
funcionamento do comercio e da in
dustria. Á medicla do Prefeãto está. 
sendo tomada, no sentido de atender 
a· atual carencia <le transporte. Uina 
das mais importantes providencias 
consistiu na revisão do contrato de 
serviço~ de bondes,_ que .permitiu o 
rea.Justamcnto dos salarlos de todiY o 
pessoal ·da- Companhia, fixado Inicial
mente na importancia total de 11 mi
lhões de cruzeiros. 

Cerca 'de 45 bondes fechados e mo· 
•1lrica<los ele acordo com o plano da 
Prefeitura; serão entregues ao tra-
fego, comportando· 100 passageiros 
cada um. . . 

·Foi tclta 'concess[o para novas em .. 
pTesa.s ele · oni lms a gasogenio · e g-a. 
aoiifa, e ··autorlzado o fun9ionamen·to 
de· en1p1·c·sn.s de auto-lotação, beni: 
como ·a1n'!l'nn,tada. a :írota das empresas 
de ·transportes. 

A nllmic:pnlidade facilitou tambem 
a arlóGfto do Pl'OVidéncias rclaclonlidas 
C(,i~.l O li.!eSJnO problema, na alça:dà, do 
e1,tidadcs e»tranhns á Prefeitura. o 
I'rereito e.olicitou tnmbem da Associa
tão Cou1ercial, vor intúrmedio de seu 
prc.sid-ente, a divulgação entre os or
g'iios rêpre.Sf;nt;divos do come'rcio e ôa 
ind~striA, d:1s Vt:.1ltagens 1 €'stuciona
lllelÍtO e hornrios de _tral.>altio, á, se
melhança do que tem ocorrido cfü 
n1uita s cidades e está cm u~~o n~s Es ... 
tados Gnidos. Alem "do r~ajustamen
to de horario, para estender por um 
período de tempo maior o movi_men
to, poderá. se~ con~lderâda pelo co
mercio e pela Industria a alteração 
dos dias de pagamento, para distri
buir o ':tiJO\'!mento das compras .. <:on
tudo, ao par de todas as proYidcnclas 
ho_ tocante a um hor'\rlo livre para o 
comercio, a lei tra balhlsta ser;l res-
peita.da. t 

Restrições it. circulação de 
aufomoveis 

RIO, (ASAPRESS) - S6 circularão 
os ~utotinove"lp cujó uso for est?~Jta .. 
n1ente n~cess·arlo. · , 

Para evftar a paral1zação completa 
do lr'!-_nsito, .por falta de carburante; 
o Conselho' Nacional do Petroleo .re
:solveu- tomar as mais •en,H'gicas pro
vi<lenéias. -.Assim sendo, ,que a partir 
·de_ ·27, coméçaram a vlgorat as âtuais 
li-ceuças espech,18,. em numero red·u
zlilo, as-quais de cor ver<le, e coloca
das_ nos ··para.Urlsas dos veiculos, h1-
valldam as :'l.nteriores. _ 

·Foram proibidas as concessões do 
ll~enca.s para,_ n~VO$ c~:rrós, (ican<lo 
Igualmente vedi'dO o trate1,:-o dos car
·ros de transport"s nos lugares servi
dos -por .estradas de ferro. 

ü uso dos autos oficiais sofreu 
. grandes ·-restrições, só. sendo perm!tf• 
do, enq\Íantv µenlurar ·a situação, o 
numero, C\)nSiden,dO indispensa-vef pa- · 
ra o servli.o publi<Jo. 

As novas llcen-ças conced.fdas pelo' 
Conselho Nacurna 1 "do Transito, levam 
·o nonn, da pt:ssoa ou e'nticiaüe á qu·a'.I 
t'Ol c·onc~d1da, e são a~:i"sinada~ peio 
proprfo presidente_ .do <..!. N! P., es
tándu agora, ,obrig-ados' a traze-la. os 
pro1>rlos carros dos ministros de Es

'tàdo. 

O eclipese do sol, que foi Vl$lvel 
em todo o Brasil, só se repetirá. 
,:m 1947. 

290. 0 aniversario.· da . expul .. 
são dos holandeses 

RIO, ( ASAPRESS) - - Pas~ou, dia 
26, o 230.o aniversario .da ·expulsão 
dos holandeses do Brasil, que coroou 
de exito a longa luta dos· braeilelroa 
e pot'tugueE.es. c.ontra os invasores. 

Por este motivo, o Instituto Arqueo
logico i;ealizou uma sessão civica. 

Interventor Rui Carneiro 
RIO, (.\SAPRESS) - Chegou a e11• 

ta capital o. Interventor Federal do 
Estado da Paraíba. O sr. Rui Car• 
nciro Yeio á, capital da Republicá àflm 
de tratar ele assuntos dé Interesse de 
seu Estaclo, 

Para combater os . movi= 
mentos altistas 

RIO, (ASAPREÍSS) - Terá,· inicio 
dentro de p·oucos _ dias, novo. serviço 
da Coordenação . destinado a ajudar 
o PO\'O a combater· ele maneira efi• 
ciente os 111novimentos altistà:s" pro
vocados pelos. exploradores. 

Entre as peças do novo ser'vlço a 
ser Instalado, consta o serviço de quei
xas e recla1na<;:ões. :que ê uma de suas 
partes mais lmt>ortan tes. 

O serviço seri organizado de ·for• 
ma (!Ue O publico encontre três Ver• 
dadeiras bocas, através das· quais c·o· 
municar-se-á · con1 a Coordenatão 
transmitindo todas as quelxa.s, todas 
as du,·idas, todas as Idéias e suges• 
tÓeS, {odas e.xperiehcias pf'aticas qué 
sirvam para corrigir as imperfeições, 
se1n1)re que possível, e pára serein 
aproYeltadas q11a1squer -outras Inicia• 
tivas que possam produzir 'oons re
sultados no sentido· de combater o 
grande problema do 'eücarecimento da 
vida. · · 

·A primeira boca ê constituída p'o·r 
uma rede de telefones; o segundo ca• 
na! de comunicação é constituido por 
um serviço de reclamações diretas· :a 
um pessoal ·capaz, afim de dar ao .. pu
lilico todas as facilidades· no sentido 
de um entrosainento \completo _ entre 
ele e a coordenação; a. terceira. Via 
consta da lnstoJagão de postos em to
dos os bairros do_ Distrito Federal, 
1icrfei tamcl)te aparelhados para. toda 
e qualquer reclamação_ ou duvida do 
pu_ullco, propiciando a este um con
tacto facil -e pronto com a Coorde-
11ação. Em outros países -do· _mundó já, 
existe este sDrviço cujos re_sultadós 
au-xlliaram a redução do -preço da vi
da o exploração por parte d~ ,11egoclan-
tes inescrupulosos. \ 

o reconhecimento do ioa 
verno da Bolivia 

l:.10, (ASAPl:t:SS) - O delegado 
conCidcnriul do gov<-rno_ boliVianO ao 
.Urasil, · sr. El1ri{lue · L:.i:ldivlcso ;u1an• 
teve prolo.-igada pale.::;tra co1,1 ·o en1-
liaixador Pimentel 1:randão",· na. ma.: 
nhã tlo dia 23, no Hotel Ulor:a. l'- c,t,n• 
ferencia durou cercá d~ duas 110,·as, 
versando sobre a posiçà.o _da' -Eolfv'ia 
e i atitude dos 'palses amerlcalios, que 
rcsol veram não r;,conhecer o · atual 
governo daquele país. 

n1O, (ASAPRESS) - Oevaai. che
s·ar dentro de poucos' dias a csla..·ca
pitai o sr. Lafayete Carvalho tl_:,. SJI· 
va, embaixador do Brasil ~rn La. Paz. 

· que venl a c11an1ado· do -nosso gv.t-crnO. 
A viagem do diplomata. patrido prén
de-s~ ao fato de. terem sido suspensas 
as ·negociaçõe.s par:a · o recon.heclmén • 
to do novo governo da Bo-Jivia . 

l<'icará zeiarido· pelos Interesses da 
nossa cml.>aixada na Bollvja o pri• 
rneiro ~ecretario. A Bolívia Jã não 
tem e.:n1l;ai;icatlor ém nosso pai~, (Joia 
'O ~r •• ~\:lv~:::;tt!glli dei.nitiu-s~ logo ap'ós 
a <1Ue<la dó governo do g·eneral Pe• 
nara.mla. V :delegado conridencial bo
li Viario, sí-. Baldivieso, comtisicou.ofi
c'ialmente ao ltamary· que .. m-bai;êa-râ. 
com destino ao seu pais na proilma. 
sexta-feira. 

us auton1ovéis encontrados sein. a . . 
papeleta vera.,· no paràbrisa, esta-s;ão RIO, (ASAPRESS) - Pelo g·abine-
sujeitos á apífe«nsão, Incorrendo o te do illinistro v.swaldo -Aranl1a, 'foi 
seu r·~~von~avel nu crlmti 'dtt dt:tiObe-· tlistril>uida a seg·uinte. nota: 
diencia, (,revisto µelo Codlgo J:'e,nal. 0 bO\'erno IJraslleiro cst:l, '.de· posse 

·o~, ta.x:Js· ~ a8 ~mPresas (le t1·a.1a1- , . de. ampla~ info·nuâÇões t"rÓçada.s cón1 
po,rl~8 coh:-ti vos, a~i::51nl c·o1no o:s auto• outros go·vcl'nos uo coutinente· 1.·ame-
n1ovttía do Cor()o 1J11-1Jolnat.iCo não J'o- ricàno, sobre as oiigens do. rnovlmen• 
ram atirÍg-ldós pela' medida. · 

u e.:. N. p, atJela í,ara O 1,ovo, 110 to - irrompido .na lioll via ·em 20 de 
Sentido de que este. <'<>Opere naa ,lllt,• dezembro do ano passado, 
àldas de enu,rgencla, 'J.'odo a<1Ut:ie A vista <le tais Informações e ,dado 
qUe tlncontràr Ulll carro .com pape)<,- O estado de guerra. não POSSO agora 
ta verde, fora do ·servlcó a ,1ue se· aconst:lhar que ·sejam éstabeleclda'S 
d~sttna, deverá dar clencia. do caso a·o as· rela:ções· diplomaticas com aquele 
Conselho, _ assinando a respectlva fi• ~overno constituído em La Pa~, por 
cha.. Apurado o falo, à. !icença eerà consíctera.r que o mesmó não réune as 
cassada. condições de permanente garanti~ á 

NO i..llstrlto J.<'ederal onde a mediria defosa continental. 
entrou em· vigur, estão _ llcencfadm, Ao fazer ~stas <leclarações, confio 
o~rca º" '400 veiculol!, entre oficiais t'l;, uação boliviana, parte integrante 
" <le .empr~sas de serviço publico, nos· do C.:outinente "· lii;ada a nação brà• 
4uals. estão . mcluldos os · orgãos da silelr1t por Iacos· de tt:adicl(inaJ anii• 
imprensa. sade, vofs só témos o desejo de mail• 

Subscrição compulsoria _ de 
Obrig'a.ções · de. Guerra 

em 1943 
ruo. (ASAPltESS) - A subscrl~ã& 

compulsorla de üb1 igações · de_ Guerra· 
em i943, (oi de Cr$ 724,ú32.33l,6U, No 
Distrito l•'ederal foi arrecadada a im
port"àneia de .Cr$ 278,729.ó93,60, que 
representá 38 por ~ento do total_. o 
Estado', de · São Paulo subscreveu -34 
por cento, 04 sejam Cr$ 249.649.699,;;o, 
enquanto- o Rio Grand_e do Sul con
correu· com 7 pt>r cento, ou sejam Cr$ 
H.026.H9,50, 

No Rio, alto f uncion~rio do 
Ministerio da Instrução 

Publiêa do -Paraguai·. 
-RlO, (AS_APRJ!JSS) - I'rocedente de 

ter COn)O foram StÓtnpre_ mantidos,-, ea• 
ses la,;os, <io111preende1·á <Jue toma
mos esta atitude, e1n seu pr_oprlo bem 
estar; por sua lntjependencia e ·' pela 
seguranç,,_ dos 'povos americanos, 

Consul do Brasil em 
Portland 

RIO ,(ASAPRmSSJ - A.fim de ,as., 
sumir as · sua·s funçõeii de- vice-consul 
do - Br_asll em Port_land, nos Esta.dos 
Unidos, partiu, ·por Via aerea, para 
aquela Cidade, O diplomata da classe 
J, sr. Jorge de C,trvalro Silva.. 

Em Minas, o Sr.'_ Gustavo 
Capanema 

Vai c~esaparecer o campo 
de Santana 

RIO, (ASA.PRESS) --- Ja, se .Inicia• 
ram os trabalhos para a. .abertura. da 
avenida Gettulio Vargas. Esta. ave-· 
.,.1da deveré, o:orta.r o - campo de 
:::.-:..nt' Ana, e para Isso jã, · se processa 
a rettlrada das arvores existentes _no 
tradicional campo de Sant'Ana, -hoje 
denominado parque Julio .1.<'urtado, 
construido ourante o reina.do de D. 
.toão VI, peln !!)tendente Paulo Via
na, 

Assunção, - chegou o professor -H_er
-mogenes Hojàs SIiva, ·diretor do ve·· 
p·àrta.mento · de ,Wducaçl!.o e Coope1·a• 
cão Intelectual do Mlnlsterlo da _lns
truçãb. Publica I do Pàraguai. o pro
téssor Rojas; que estteve nesta cidade
o ano ·passa<lo, aq'ul velo para tratar 
de· _assuntos _referentes a · execução ·do 
reeente acordo. cult~_ral. bras!Jelro-pa-

RIO, (ASAPRESS)' - Em e:Ü'ro e!·•. 
peclal ligado ao noturno, partiu, dia 
2 4, · para Belo Horizonte. o sr. Gusta
vo Capanema que· se- fez -acompanhar 
peÍo sr._ Gastão· Moura, dlret01' do Ser
viço de ·Transpo1·les do Mlnlstetrlo da 
Bducação, 

Aumento · aos Maritimôs 
HlO, (ASAPRÉSS) -- A" Comllisã.a 

da .Ma.rlriha Mercante a.ca.ba. -de' conce
der ·a. todos os marltlmos e emprega• 
dos, quer ele terra ou ma.r,. das , eni• 
presas d<1_ ,na.vega.çã_o, um_ aumento iie• 
ral e, de!lnlt!vo de vinte poi' ce11to,. 
nancelandó o antigo_ aume11to. provt• 
sorio de 10 por ceuto. ~'lcou ·tamb,·m 
mantido o abono de ~uerta ·dó· 60- e 
;;o por cento- 1Ja.r11 o pes3oa1.· do mar, 
em servlco nas !lnllàs estra111,1elr11s e 
cabotagem marltlma, respectlvameli
te, O calculo de. abono -de. guerra, de 
60 _ e 80 por aento será. t~lt~: §9b~•; $1 
aalario já. .. majorado, · -- . , ~ 

Com o Inicio dos trabalhoR para a 
abertura da avenida, foi tambern aber
ta · a concorrencla para a venda de 
terre~Qli · ~~ -el33 'U!l_-l!l'.WmldA• 
~!!!,:..;.,- -:- . . -

ragua.lo, · · · 

Dividido o Brasil -em . sete 
zonas climaticas 

RIO, (ASAP!i.ESS) - O Ministro 
Marcondes Filhó vem de, Aprovar o 
projeto· elaborado pelo Departamento 
Nactona.l' :de Transito, -dividindo C> 
Br~ziU:MJ,.-,i_et&. .zpna11·-1:U!Xla.t1éa.s1 .,, .:.. 

Sfo Paulo, 30 de J ane,ro de 19'-i ~ 

• 

Partiu para 
Amaral 

,Recife o 
Peixoto 

Sr. 
•, 

nro, (AS.\PnlilSS) ·_ Vi::ljrndo por 
'\"ia aerea, pa.rti'u . pn.rn. Recife, o co
Jn::tnüan te } .. .'r~1aral Peixoto. o ln ter
,·e:ntor do Bstado do ruo, 8cguiu para 
PCniar:il~ucu a Convite do l'ir .. Aga
J~.:~11on · ):,i:~?;',a1l)âes, e aproveitou sua 
e!-,~~;:I:t,. 1~.-~t)t:.:::le., E%tado para tra.tar ele 
a;'-~s:n:tos rclacionnUos cOn1 a Coorclc· 
1úi",;;:-~o. 

Sisfo.ma de embárques nos 
·trens eletricos 

RIO, (ASAPRbSS) - No dia 1.o de 
(eYereiro -fl, Estrada d,:-- Forro Central 
do Brasil ~ai modificar o si:$ten~a <le 
embarque 110s trens eletricos. Tal 
rM.dida será tomada· em virtude <las 
obràS· a s-eréin. eXecuta<las. nas plata
formas da Elstagt,o Pedro 11. 

-Expurgo dos aviões·_ que se 
dirigem da :Africa .para 

o J.lrasil 
TtIO, ( ASAPRl<SS) :.... :'\os lHiÍne(: 

ros <lias de 'fevereiro~ partirão pafa a. 
Africa os 1ned.i<'os hrasileiros Valf:~rio 
Konder " lllario Magalhães, como sa
nitaristas. 

0s referidos medicos trabalharã'o ao 
lado de 1neclicos norte-anH.l,ricanos. _no 
san'ea1n'ento· dos aeropoftoS e campos 
de pouso, e no_ eJ<purgo de todos os 
aviões do continente n_egro. que. se 
destinam aO" Brasil: 

N'enl,-um aparelho de guerra ou co
merci~l sairá. da A frica co111 dc~ti no 
a.o Brasil, sen1 o ·,bolettn1 rus1Hfc.·ti\·o; 
assinado pelos higienistas plltricios. 

"Penicilina Homeopatica" 
RIO, (ASAPRESS) - "Penicilina 

Homeopatica", ê a sensacional noticia 
divulgada. pelo professor Nogueira 
Sit'va, uma. <las (iguras mais proemi• · 
nentes da t10meopatla no Brasil .. Es· 
se cientista prom<,teu, para. breve, 
uma revelação -rla manipulação da pe
nicilina. acrescentando que não pre
tende guardar segredo da sua for-. 
rÍÍUla, _ para que todos os bo1neopa,tas 
do Brasil e do estrang-~1ro, possam 
aprecia~la e experimenta-la. · 

Criação do Departamento 
da Criança 

O snr, Secretario da_ Erluca~ão e 
Saude Publica, que segqiu dia 26, pe
lo Cruzeiro <lo Sul, pará a capital 
àa Republica, levou pam estudos o _ 
projetQ da .criação do Depártamento 

. da Criança, -que deverá funcion_ar 
anexo ao Departamento de Saude do 
Estado. 

Q,, projeto, que será levado {·. con~i
deraç~o do governo >tederaJ, prevê a 

-assistência à iri.fallCia. nas ._zonas. ur
ban11s e -rurais. · 

Comemoração da dala da fun
dação da cidade 

Iniciando as solenidades come1i10-
rativas do 390.o aniversario da fun
rl11çíio <la ci<la<le, foi celebrada unlit 
missa campal no Pate6 do Colcgio. 
O ato religioso foi oficia<lo pelo 
I-1xmo. e HeYmo. l\Ionscnhor ,JQsé 
l\faria· Monteiro, Vigario Capitular; 
que foi acoll:tad<i por· dois sacer<lo0 

tcs. Ao Evangell10 falou o Revmo. 
Pc.' I-:Iiseu Mnrari, itcnclo o l•~xmo. e 
Rcvmo.- Sr. D. Frei Luiz Maria San
tana, Bispo de Bot11catú, pronuncia
dl) a oração cong1·atulato1:ia à cel'i
monià que se festejava.· 

Estiveram presentes à cerimonia o 
Inten-eutor Feruando Costa, o .gcuc
ral Ho1·ta Barbosa, con111nda11 te -'da 
:.l.a Hcgião Militar; Secreta.rios de 
Estado, diretores de Departamentos 
publicos, rrpresentaçõcs de assoeia
çÕ<'s e co1ígrcga1;ões e grande m:1ssa 
popular. · 

A lianrla da Guarrla Civil abi·ilhan
tun a solenidade, executando <liYcr
sas pe~as. 

Foi iua11gurad,l a srç'ão de ·emprcs_
timos de livros da Biblioteca .Munici
pal. B:;sa modali<lade é 'uma das pri
rncirns ·110 8ra;;Ü e tem_ 'por finalida
<lo fac-ilitar ao fiuhlico a lei! ura de 

,bons Hvros1 ·gratuitamente. 
Teve lng'.ar, às J;j horas, na gale

r-ia Preste;; ill11ia, a i1Íaug·urai,:lio d-a 
Exposição Hra,il-IGstado, Cnidos. Es
tiveram preticnte6 à solenirlarle altas 
a11torida<lrs ,. hrasilc>irns e amerira
llas. Inaugurando o certame, usou da 
palavra o snr. Maney Junior, Secre
tario da Justiça. 

o maior exodo da historia 
111ons. Gutl1be1't 0' Gara é' vigario 

apostolieo de Yuanling, China, e· 
acha-se atualmciite de pa,;sagem por 
N'nva Yot·k. 1~m dPclara~õcs puhl1ras, 
acaba du rJ,:zer ·que a gul!rra si110-
. 1aponcsa causou o exodo mais nume
ro:so da bistoria, ao obrigar cincoerl· 
ta· milhões de ehineses -a 'abandotiar 
as cidade~ da co~ta orienta.!, para so 
rcfugia1·cm no interior do país. Na 
forçada emigraç;,'l "peregrinam e<luca- • 
dores, estudantes e artifiees chine• -
ses, que montm\J suas escolas e _ofi
cinas onde ·quer cjuc cheguem. Só o 
vi~aria<lo de Yauling auxiliou duran
te seis anos -·de guerra um total de 
!J0.000 refugiados, absolutamente de
pendentes aos fundos ' mis~ionarios, 
para seu sustento. _ 

1. O _D O CAl_·oL1CO 
d e v e t .·6- r .o 

q "LEGIONARIO" SIG-

Mensagem do Exmo. Sr. Amil~ispo dg M~xico 
Da. ,cidade ,,io Mé)i]co· N·; C. divulga dade, ·.e-o ·'cóm~rhr,ento de noss~- deve-

qu~ por :oc~lão do· N'a.tai e ·cedendo· res. sé:o mundo oerdeu ·a paz.-~ porque 

Superintendencia da 
politica e social 

---

ordem 

1 

1 
1 

1 

i 
1 

Encontrn-se respon<lei1do. pelo ex
pediente da Superintendencia de Se-, 
guj'aüça Política e Social, por ter•o 
majo1· Vieira-de .Melo pedido _demis
são <lesse cargo, o snr. Augusto 
üonzaga, que já vinha r>rcstan<lo ,,ma 
valiosa· colabora1,ão ao trabalho de
senvolvido · pelo demi_ssionar-io. 

Um estadista lituano descreve 
a situaºão -da Igreja em 

su'a patria · 
ESTOCOLMO, dezembro (KAP) 

--- Um eminente estadista lituano cujo 
núme é ocultado por razões obvias, 
chegou .recentementt, a EstocolÍno. 

Ao descrever a_ situação da [greja 
Catolica na Lituania, diz que depois 
dos 1·uszos se retirarem daquela re• 
gião em _ 1942, _- a situação_ da [greja, co
mo era de se esperar, nada melhorou 
debaixo da ecupação alemã, apesal.' 
dos alemães, terem ocupado a Litua
nia com o titulo de "defensores da 
Cristandade"; O.s nazis . prometeram 
permitir a l'ealização de ser~ços 

. religiosos em todas as· igrejas, _ inas as 
propriedades da Igreja confiscadas pe• 
las autoridades sovieticas, não foram. 
devolvidas. ' · 

Com· a vinda dos alemãs. algúns. li
tuanos mais ingenuos -.julgavam .qt!e 
a Faculdade de Teológia da Universi
dade de Kowno seria reinstalada ,mas 
i~to , não se realizou. Alem dis;o os 
hitleristas -não permitiram que se abris
se qualquer escola catolica. Estes 
atos da parte dos ocupantes tem cau• 
sado grande rancor aos lituanos. 

Os Srs. Bispos lituanos prote~taram 
muitas -vezes contra !! deportação de 
lit~anos para trabalhos forçados 'no 
-Re1ch. e contra a conscrição de litua
no para o exe_rcito alemão. 

_ Depois da persegmção religiosa de 
1940, um t 1·enascimento ··religioso está 
c;imeçando da Lituania, como em tan
tos outros pàises . 

1 

Em 1940 foram · executados dez Sá• -
cerdotes, dezoito condenados a longo 
encarceramento e·quinze· foram--depor
tados, Teme-se que as •perdas do Cle• 
ro Htuano aumentem. Todos os li
tuanos t!stão sonhando ·com o dia em 
que_ terão a o;ua patria livre, · e tenham 
3. liberdade de restaurar a sua vida 
rt>)igiosa e cultüral. · Ele desejam : a 
independencia completa e sem inter
ferencia de qualquer vizinho. · 

BERLIM AMEAÇA_ O -VATICÀNO 

ge_n~lliµente _ a.o · pectid() do _dia.rio · La perdeu , a bOa · vontade. - - E necessarto 
Prema.,_ o·. r..xmo. e , Revmo. Mons.- Lul.s pormos em nossa vida o selo da verda-
:Ma.r1a· _Maft!ne~·-: A~ceblspo ·dó• _México, de: sejamos· reais e -caritativos com nos~ 
~ubscni_veu "üI11& __ mensa~m 'de paz .e sos Irmãos: iolvamoi às tecurtda.• pra-
de alegria.". p!.ra _ os · mexicanos. '"NãO . 'ticas ila · vida cri.stft. e· cumpramos com 
·esqueéll,ÍnOS .,;; cjlsse :-. que OS -anjos. tm• nOSSOR. -deveres, ' ~c:a.lmente com 00 

puzerã,n ~.ao_ dom da paz_. uma condi• • deveres do trabalho e de abnegação · tm-

- Ai~da · ha pouco, mrla irradiação de 
Berhm, destmada à. ftalia. trazia uma 
ameaça clara ªº vaucano, nas seguin
tes palavras: "Os prelados do· Vaticã
no -i. o Alto Clero, do Papá ào · mQÍS 
hum1_lde Padr'-?,: terão que se pronul'l
ll_umbde Padre, ttrão qu(I se pronun
ciar a favor da rtalia f~scista·e catoJi:O 
ca ou. contra ela. Sabemos: o :quanto 
1 Vallcano,_ com seu credo p;ic1fi•ta e 
anti~gen_nanicq, _está pert~bando -as 
con:iencias · <'.atohca.~ dos combatentes 
fascista. · Por isso, não·-se poderão· to·
lerar- esses centros -dt> ~abotageni -na 

· nova Italia republicana e, -fascista." · 
'8:- a irra:diaç~o termim.va' com a' tene; 
bro_sa • advertencia: ; ''Que a pólitiba 
rlo. yaticano nãó. tios' faça reé:orret. a 
medidas · radic,ais"'-

ção unlca, poreín tndispen~avel: a boa postoo· pela hora presente. Se.iá ~ os ho-
·vont11,de; _ _ . 1 mens de boa vo,,tade para que "-~ rea-

" A boa vontade :-· adla.r.t11. - é a. re-. llz.e _ no muna<. - a dlvi:-ia promessa -· de 
. tldão: de. noi;sa'.S: almas, a: ' lealda.de ·com paz, e para que o canto de "Selem seja 
nossos. irmãoa, a ·observancia das nor- .não ta.mbefu uma ditosa realidade." 
m~ __ divinaa_qüe Je~ua trouxe a,' ~umani• não. tainbem uma ditosa rea,lida.d• 

Esta ameaca' aberta, pr~éederite de 
8P.rlim. bem como .os !'eeentes · ata-

·ques: desferiâcis CO\"tra , a Hierarquia 
ca tolica.· por FaI"inacci. observam os 
:irculo.!'l londrinos. i:nostràm claramen
te, mais uma . vez. que. as relações en .. 

_ tre · Berlim e ó!J -catolicos podem -eei;: 
tudo, menos cordiais, · --
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São Paulo, 30 de Janeiro de 1944 

' 
TEATROS E CINEMAS 

P R O G R A l\'1 A S DE H 0-J E 

PRIMEIROS EÃ"'IBIDORES 

ART PALACIQ, - Cinco covas 110 Egito, com Fraucho11 'l'one; ...;. AP;A.· 
B,1NDEIRANTES - Amor e heroicidade;, com Llbertacf.:.&tii"a~e:''~ 'Al"A'. 
lPlF.ANGA - Tristezas não pagam dividas com qandé Oteló:: :".".'."' 1·p; '• · ' 
METRO - A'\ portas do inferno, com Brlp.n. DonlevY. - A.P.t. ·- ··- · · 
OPERA - Ss.orlficio de pai, com Pat O'Brien. -APA: 
RITZ Corsarlo das 1rnvens, com James Cagney, ·.;.. APA. 
PEDRO ll - Sem d.éstino, com W!lliam Gargan. - APA.; 

,Tourejl'Qa de fllllca,rla, com os três -patetas. - ,t. 

SEGUNDO" EXlBlDóF.ES 

ALHAMBEA _..::_ É proibido sonhar, com Mesquitlnha - A. 
__ 'Eu.do. yór ti, com Fred Astaire. - APA. . 

AMERIC;t· - Quem é o culpado, com Bud Abbot. - A. 
011),ds acusadores, com Edward· Arno~d. - R. · 

ASTO.,tIA - Nascida para o mal, -com. Bette Da,ls, -- R. 
4.; !U1a da v·,.gança, com Ray M1dleton. ...,.- R. 

AV1'!-IIDA - Conquista de um tmperlo; .com Rona1j Colman. - AMC, 
O protetor. com· William Boyd. - AMC 

~BILONIA -:- Com os braçcs abértos, com Spencer TracY- - A. 
S~a. sangue e sol. com Gloria Ma:r!n . ~ ,4.P À. 

BRASll, - Punhal assassino. com Chester Morrls. - APA. 
Moleque Tiáo, com Grande Othelo · ..,.. APA. 

BRAZ POLITEAMA - Tigres voadores,'.corit Jóhn Pll.yríe. - AMC, 
-Prisioneiros de conveniencia, ~or. Bill Henry, :... A. 

BROADWAY - Turbilhão, com Cesar Rbmei'.O. - D. 
CAMBUCt - Sue.1, c.om Tyrono Power, ,;.. A'PA. 

O maior sovina do mundo, com _Jack Benny, - ,Jt 
CAPITOLió _ - Original pecado, com Jean -Arthur. - D,. 

Malandro de sorte, com WaUace Beery; - AP A. 
CARLOS GOMES - Esquadrill'ta tnter acional, com Ronald Reagan. - APA. 

l;lilenc!Q de .1nedico, com John Beal: - B. 
CASA VERDE - Frankstein rncontra o Lobishoroem. ·com Lon cnaney. ~ APA 
CINEMf!NDl - Mulher sinistra, com Judith Anders<m. -- AM'C, 

D,euses de barro, com Akhn Tamln,r: · - B. 
COUSEU .- Na noi_te do passado, com Ronald Colman. - APA, 

Pa.ralzo perdido, com Michele Presle. -- R. : 
CQLOMBO - mn cientista. distraido, com Boris .g;arloff. - AMC. 

· ·- Laços el;\irnos; com Joseph Cotten ...... R. 
OOLOll ~ ,'Mulhereõ perdidas, com Vlvla:ne Romance.•~ 'M, 

Bas_ Fond. com Jean Gabln, - M. · · · , , . , 
CRUZEIRO "- Conc!enciai; mortas. com, Henry Fonda. - .R, 

M~rto na pagina dois, com Georg<- ~anders . . -:- AP A. 
E:SPEIUA - o grande blo~"~ic. COLl· Leslll} danks .. ...:. A. 

A vida de um moço pobre, com Plerte Fresne.y; -'- AMC 
Pandega unh·ersitaria. com Frances Itangford. - AP A ... 

FENlX -" Bonita como nunca.. com F'red Asta!re, - APA. 
Para sempri: e um dia, com Ro.~ Mlll,md. - APA, . 

GI.,ORJA - &oltelrat ás soltas. com Rosallnd Russell. - APA. 
Feira di ámost.ras. com June Clyde --: A _ 

FlOt.l.YW'.úOD - Original pecado,- _com Jean Arthur._ :... D. 
Ma!á'ndro de sorte. com Walace Beery. - APA. 

lDEA), · ~ Aguias de "fop;o, com PrestoiJ Foster. - AMC. 
_ Pernas provocantes, com Adolphe Meajou. - D. 

11/IS - Confissão, com Hugo dei Carril.· - APA. 
Sonhos dissipados. com Le,v Ayres. - A. 

LUX - Aquilo sim era vida, com Alice· Faye. - D. 
Lourü1ha do Panamá, · com Ann Sother'n · - AP A 

M.ODERNO - _Volta ao lar. com Danlelle Dan·ieux. ~ b. 
Suprema cartada, com Edward .G. Robinson. :.... . AP A 

OBERDAN Vivemos. ás pressas, ·eom LYU Ii .. rl, -, AMC, 
Volta ao ra,;sado, com John Ho ·ard. - APA _ _ · 

ODEON <Sala Azull - Alvorada da alegria; com Ann Miller. - APA,. 
A mulher que eu deixei. com Macdoniild Care;,, - R_. : -
. /Sala vermelha) :_ Sublime alvrrada; com Laraine Day. -- APA. 
Migue. Strc,.off. com '· Tamlrof!. ....: AMC. 

OL!MPlA - Suez, com Tyrone Power. - .APA · . 
O inaior sovina do mundo, com Jack Benby. - F.. 

PARAIZO - Bambi. desenho de ·a1t IJisney. - A. 
Era uma lua de mel. com G!nger l.ogers. - R. 

"ARAM'OUNT - Sete noivas, com Van Hefün. -·' A. 
Moddade do barulho, com Ray Macdonald. - AP A. 

PARÀTODOS - Mergulho no ,nfemo, com Tyrone Power_. - APA. 
Esposa por convenlencia, com Diana Bar-ymore. ;.;.,. R., 

PAULISTA - Noite do passado, com Ronald Colman. - AP-A·. 
O dedo do destino, com Chester Morris. - AP A. · · 

PAUUSTANO - Vale a pena \'oubar. com Edward O, Robinson. - APA. 
Quem ri por ultimo. com Lucile· Ball. - APA 

PENHA - Sempre em meu coração. com Gloria Narren. - & 
Da justiça nlnguem escapa, com Eddie1 Albert. - A. 

PIR.A1'ININGA - Ladrão que rouba_ ladrão. c,m o Gordo e o Magro. - R.. 
Sua criada obrigada, com Marsha Hunt. - A;'A. 

REC.RE/0 ..,.. (Centro) - Picardias de ~w-boy.s, com ~oe Sawyer .. - APA. 
Taxi senhOr. com William BoYd. - APÀ. 
Manteniln ordem, com WiÍ!!am Boyd. - A. 

R.EX - Branca selvagem, com Maria Montez, - B. 
Capitulou sorrindo, com Brian Donlevy -'- J?.. 

RIAL.TO - O tntrep!do General Custer, com En:ol Flyn. ·AP,t. 
Ursadas e perua.das, çom 'sdgard Cergen '- AP A. 

R.0/Al, ~- Conclencias mortas, C(• Henry Fonda. ""."· R. 
Morte na pagina dois, com George S<tncte... ·- AP A: 

ROSAR.10 - Uma aventura em P com John WaYDe - R. 
R.OXI - .Franksteln encontra o Loblshomem, com. Lon Cllaney. - APA. 

A pena envenenada, com Flora Robson. - APA. · 
SANTA CECILIA - Irmãos em armas,· com Allan •,àdd.· .;,,.,.n. 

Esposa de conveniencla, com Diai,a Banymore. - R. 
SAN'J·A "HELENA - Um rapaz decidido, com Joe E. Brown. - AMC, 

Fruta cobiçada. com Diana Barrymore. - AP A. 
.SANTO AN1'0Nl0 - Noite de pecadv, com Ch;i.rles Boyer. - R 
· _ :Alerta mocidade, com Ray Macdonald. - APA. 
SAO BEN1'0 - Catarina a grande. com Douglat; F'alrbanckl;· Jt. - ·D. 

Os anjos contra o dragão, com os Anjos de cara suja . .:... APA, 
SÃO CAE1'ANO - Noite de pecado, com Charles Boyer. - R. 

Alerta mocidade, com Ray Macdoriald - APA. 
SAO. VAN.LO/> - Em_boscada em alto mar, com Pat O'Brlén. - AMC', 

Branca .selvagem, com Marlan -Montez. - R. · 
SAO 'n'ERALDO. ~ A vida é um tango, com Hugo dei· càrrU. - AP.1. 

Béljos comprados. com Libertc,a Lan1arque. - APA. 
· ,SAO JO~É •.., Vale a pena roubar'/; com Edwar G. Roblnso1 - APA. 

Traquma _enamorada, com Uloria Jean, - APA. 
SAO 1.,un - Farol dos espias, com Bonita Granvlle. - APA. 

Vmgactor m,ascarado, <;om 'l'im llolt, - oilMC, 
SAO. PAULO - Noite inesquecivel, com Loretta Young: - AMO. 
- o grande motin,' com Clark Gable. - R. ·· 
SAO P1>IJR0 - Aventura em Rol!ywood. - com Cnester Morrls. AMC., 

Quem é o cUlµado. com Buct Abbcit. - A. 
U.NlVERi;O -, úm cientista <'.Jtraido, com Boris Karl9tf, - AMO, 

Laços et_ernos, com Josepb Cótten - R 
VlJ.,A ,,Ruui,;NTE - 4 vaietes e .lma dama, com Ray JoJger. - APA 

Homens llero1cos, com Jolm Mac Brow!). - AMC._ 

· EXPLICAÇôES DAS COTAÇÕES 

·.4_ - ACEITAVEL - Filme que Pode ser .visto por todos. embora sem pro-
- . vcJtu .moral_ _ - _ 
B . . ..:. BOM - _ 1''1lme que pocte ser ,isto -por todos com. proveito morá!. 
AMC o ,;<.;&:UAV&:L MENU~ PARA CRIANÇAS '- Filme· que·peJo enredo 

ou ce11ab 1,1ude tmpfeS,\:l1011ar o. publ1 ·mfantll. - · . - · 
BPA. "".' BUM t>ARA AUUL'l'OS - Filme que p0de ser visto com proveito 

morai .• ào ~omente µ01 .auultos _ · . . · 
.- AI'A - A<.J&:l'lAVEL PARA ADULTOS - Filme que podé ser visto tão 

somente µur adultos embora sem µrovelto moral, · 
R. · - . Rli:S'l_tt1 1 u - r•ume .que -pelo enredo ou- cenas ·d~e. -ser estritamente 

resel'yadu a pesimas de solida . tormàção moral e religiosa.. - . 
D. - UESA(;UNot,;LHAUU - F1Jme que µefa grave tnconveulenc1a:·do 'enredo 

ou cenas. deve ser evitado vor qualquer publ!cci, · · 
-/!J. --, MAU -. l''ilme prejudicial para qualquer publica. 

NÓTA: - _í,; Importante que o espectador não se êontente.éom a shnples cota• 
çâo do tilme ou da peça de teatro, mas que procure conhecer ao 
menos alguns detailles da. cr)tica. Csto -.Justlflcará uma co_tação· que 
arirmada sem nennum .comentarto, poderá parecer thjusta; e so
b1·etudo. com a 1e1tura de uma analise· que põe em relevo . os ele• 
menws llOllb e -maus -do filme o· espectador pouco a POUCO educará· 
sua concienc1a e aµreuderá a Julgar por si mesmo os out~s filmes 
que lhe forem aµresent.ados, , 

u boletim da Orientação Moral dos Espetaculos contem uma 
érttlca detalhada de todos os filmes exibidos em· s. Paulo. É pubU· 
cactc, _ semanairne4,te, e. a assinatura anual custa Cr$ 20.00 na Ca
pital e CrS 25,00 para o lnterlor, informações na As.sociação. dos. 
Jornalistas Catolicos. á l'l.la Quintlno ilocaiuva, 173, 3.o andar, 
sala 207 - .Fone: 3•7760. 

DENTRO . Dl!l ALGUNS DIAS DEVERA 

SA[~ DO.PRELO O NOVO FOLHETO 

CONTENDO A COTAÇÃO DE MÁIS Dl!' 

'700 FILMES CRITICADOS -PELA OMJJI 
'\ --------··----------------------------i 

.; ,j.-

. PARA SERVICOS . IIPOCKAFICOS 
Tais como: - Téses, Livr(ÍS, Folhetos Revfsta.ci, Jornais 

e qualquer impresso em geral. - Pro,·urem as oficmaa do 

••LEGIONARlO" 
.RUA 1.)0 s1<:MINAmo N. -:90 - n;i.t<.;l,<'ONE: 4-0931 

SAO l'A ULO 

'-í,,,J:t G I O N' A R I O --·7·-

N 
, . · ot1c1_as dos Estados NOTICIAS DA BELGICA 

PAR A;N Â' 
RODOVi~ PONTA GROSSA-róz DO 

IGU~SSC 

CURlTLBA, (ASAPHESS-l Foi 
lni<:lado o NVestimento da rodovia 

' i'9,nta' <Úossa-li@: do, \gúass\), 'a• car, 
,,_ g.0'. da. eo,;1ii;sã;\'.i''i,!fjlta.r.·aé· _ Çonst,:u• 
, j)âÓ M 6):stra.das:.<l~\-fü,:l11is~ll\~ O .tre• 
.. ~ho 1atacaçi1> <!H4, e.J.ltre):i•(<i',lil\)m·ettõ'II 
· '60 •''é 96, ,, .. -;:,, __ .. -- 's'-, 

CíNÓOENTENAiUO DO CEltCO DA 
. LAP-A·- . 

CU~I'r!BA, (A:5APHESS} Deve-
rã;o tomai' parte- nós testeJo~.'.Pomemo~ 
ratlvoe do Çerco da. LO).t)a. os Mlnls 
·tro;, da Gu~rra; · Matlnha: e Àerona:it 
·tH:a., que foram especialmente · con 
\'Ida.dos pelo_ 1,ov.er110,· -'j:'axhl:>em toram 
, cón ,·ldaclii.s dolega.i,;çes : das l,:iicolã.s 
'Militares d·e Sll.o Paulo, Ri.o de .Janet• 
ro, Porto Alegre, Forta_teza ·e· -Esco• 
la. Naval, a!iril de a~sl'stlr ois fes
tejos colllemoralivos, qtie terão· ,ltJgar 
naquela cidade. 

SELOS Oj)HE~lORATÍVO_S 

CURl'l'IBA, (ASAPRBSS) -- Em 
comemoração ao cl1tcoenten'l,rlo do 
Cerco da Latia, a ,Casa da. · Moeda 
ÍnandOU conf€clonar ·selos,. ô's QU8.III 
será.o postos á _ venda· no dia 9 de' fe
v,irêiro, data da mor'l€ do general 
t;omu · Carneiro, · heroi · da. re-~hit,mcla 
da -Lar,a. Os se1os são · em c'õr verme 
(ha. · · 

RIO ·GRANDE DO. NORTE 
O -FUTURO DE NATAL 

NATAL, (ASAPHESS) ~ 1Eln suas 
declarações .á. tmpréhsa,. o · emba.tx·a· 
dor Jeffersorr Cafrery reter-ltt-i.e ãs 
1io,;altlllfda:dés de Na.tal 'para.- o futÚ· 
ro, _dizendo: "Pela.·_. sua poslçl\o: geô• 
gra.ftca. Natal ~ - um dos· pontos v_l· 
tais Cias_ !\ações Unidi:s,_ · 
·- No a11õs ·guerra. a liriportan'cta_- des
sa situaçll.o nil.o' diminuirá, pelo' coh· 
ü·a.rio aurnentarfL se1npre. da9o o· in· 
teresae .das ligações ·comerctals en, 
tre os di_ferentes· ,pa:ises. ' 

Isso ser-~ tamb~m. devldo_.-em. gran• 
de parte aos pfoi;ressos da·· avlacllo. 
i'io Brasil, espec.ialri1ente, eS:Sê:,'... pro• 
gresso, apresentam-s<c cad·a vez malo
res". 

UJ:l(!l,AltAÇõES UO REl'ltl:ll,EN1'AN
'1'E' uo· 1'EH(l, l\Ó CO~Íl'l'llÍ UE 

AltG!sL_ 

fü\TAI,, tAS;u•;{~SS) ;e.,,'() sr.·G<>ri• 
zalo Arainuuru, nóvo · revr<'s·enurnte 
tlo 'Peru 1u_ntó ao (.:ô'mlté t<'rancês <Je 
Argel. encontra-.!~ n~s·ia -·~ctt,1lital 1 ·em· 
n,rnsit<> var14 a Atr°lca d,, Norte .u 
8nr. - Arn mbm·o, que' durã.nté multo· 
tempo serviu na emt,14IJ<aéw. perúÍ.lla 
no wo; talt1.1ido á. r.;i,oi-tagem, enalti1· 
ceu a pOl1t1ca continental brasllei, 
ra, acentuando- a velha\.:l),mise.de ~'Xi_&· 
,eate entre o tsras1l e o ·PerO.-

loterroga<Jo sobn, ;,!'--;,'.1!1tuaçi!.o. Cla 

Fran~a. Ji~he: · 
"!\'ão pode11Íos _àdmltlr· duvi_das •o· 

tire a ~rn11deza d°;,. futura -l<'1·il.nça. 
l~la. res;suscitará. pé)i.~ o seu desap&re
cilnenio 011rno i;rande ,nação é coisa 
tna<ln~i::;~n'ti. ·A ~·rani,;a tét:á. ,sem·p"re 
a 8Ua funCJâo l::)Obro to<ios os ,p·0Vos1_, 

pr!nci1111lnreu1e· os Lat,inós. O munuo 
nao pode ·1frntsol11<Ju da l•'ra1Lça. A. li.~ 
g,açào esplrl"t\J;l,I dai< 1><1.çõt_Í, s_Uh!>niii- ---
rh::an!l.S c.on1 · }I. L"'rança, .. foi áet')1pfe ,a 
maior ., mel~or posslvel_". 

MINAS GERAfS-
FIXADO O 1'1J•'El'l'O DA FOHQ~ 

l'UULJCA 

BEl,O IIORl~UN'l'l,!, (ASAPtll!:SS) 
- -U gu..-ern-ad-or, Benedito Valii,dares _ 
assinou u1n llccret.01 ~ixando ·: ein , .• 
~-0~1 ho1mm11 o •efeU-vo.·da -~·orça "Ifo 0 

licial do ·C:,;ta<lu, a qual 'ficá cons, 
tituida das< se;;u111t<es unldàdes, co• 
mando glit'al, -tiervl~o~ d\l li:l!ltádo 
Maior, sec(jão -de Matt:rta.l 1$~Ut'·o, 10 
t::atâlnõt:s <le Ua.1;a:dó'r"es, um. Es·qµa.7 
drào <le ·Cavalaria, Detia:1•tamento cte · 
1i1,,tr11çào, quadro de monlton,s, de 
1::duc ... ,ao_ 1''illica. Servlgo de l:!au<IE>- e 
Quad1·0 suple111entar, 

(.:J,;JU .. UlCA lSEM CALOR' 

BELO llURlZUNTE:, 1 ABA-1:'l'tES!S) 
- lJivuli;~ um matutllió local ter 
sldo descob~1·tu um proc~s»o úe cora: 
mica s·e1n calor. 0 autor da~ pesqui
sas, Haimuudo no·cha, res·tdente · êm 
Concei\jãi,, néste ltlitatlo, ~,.;!Ítrttoú' a 
va.ntagem da técnica · e economia' da 
tabrlca<;'à<> de· telhas, tlJoios ·., .·tadrl• 
lhos, Os ,produtos, 1>elo ··novo lnvérito, 
terl!.o o seu: custo reduzido em 6Ü%, 

S!,;lt \'lÇOS 01,) lDEN'I'U'lCAÇ.\0 

Bt;;LO HüH,IZUN'fJ,;, _(ASAPl-t.l!lss) 
- l>,; confôrmldade com dados_ es
tatisticos, foram iue'i)tlt:lc'ados· nesta 
Cl<.!Jit«l, durante O ano l)l'OX1JnO ·pa_s, 
sad o, 4 0.1 O 6 pessoas, nas· ·sêéçóes cl • 
vil e ci-lmlnal, 'tende,· sido verfflcadas 
43.S\16· fichas ln<itvlduais datllo~c·o· 
plc:;•.; e á,rquiva.clas .35°.203. 

O _.serviço.· de idenlí{icação '·renqeu 
om- selos do ~Jsta.do, a -ini1>ortancia de 
Cr$ 611.371,,00, . 

G O 1· A' S 
CULTOR,\ DO TRIGO 

-~ou:-1A, (ÁSÂPHESS) __:.' 09 °Jt.,1'• 
nats -notl.clam que o Mlnlstedt- ela 
Agricultura vai tnteu$l_flcar a cultU-

ra do· trigo n~ ~a,pada. doe_ Veadel· 
i'olt;, lll> ·mii:•!<lç<> dó pÍllnalto Goiano. 

- ~SCÓLA :DE l'U~RlCULT'lJRA 

.OOIA!\'IA, (ASAP.ttgSS) - As re
ilglo_eas da Gongi:e·gaçã.o de São .VI· 
cente vão lmitalar lie$ta capltii.J, em 
1>rlmelro de Ceverefro, uma Escola ~ 
Puer.icUlÚira, de;/,m<Jo a mesma fun· 
cfonár. artexa· é,. Santa Cas·a. de ,M!se
rjc.ordla.-._ -~ .s~b o :l,la.'troclnlo· do Con
selho Esta<1ua1 tlé ' Ass!stencta Soctal. 
~ssa.s lrll)i~ de óarldade jâ estão m!, 

· nlsttan<Jo, em ·_colaboraçll.o com a L.e
ltlão. Sr.asile.Ira de Asslstené!a, um 
Cl!Jfió- .à~ ·en!errn111ras, dê -acordo com 
aa _ u:or·ma~ <la Escola· ,.;.na N.ery. 

J\J:,L~GIOS9S J<'RÀ~._Cl!SCANOS 

GOIANlA. (ASAP~tll:SS) ~ 1'roce
de11-.tes dos Estados Unido~. e_stao 
S~l\di>' -'ésperados em Anapolls. OS. mis•· 

.siÓl)arLos JÍ'al)oisoanos que, -at,:,nde12do 
a um convite elo_ Arcebispo D, Bt:na· 
nu_el '(¾.ornes de Ol_ivetra, fundarão- na
<1Udi1, o·ld,>dé u1n e:;tabelecln1er1to de 

,.61lS_ino auperlot. Os I eligiosos norte
aml'lrlc,;nó,s organizarão em Goiâs um 
Centro Unlverslta"rlo, cujas baús -se• 
rão ldentlcas is Unlversldadea c.i.• 
toHoas e"!stentes' na All!orlca do .Nor
te. · 

RIO GRANDE DO SUL 
'\'l,\.Gl!l~l DE lNTERCAMBló 

• CULTURAL 

PORTO ~LillGRE, (ASAPRESS) 
Passarll.m, por Llvfamimtcí, Zb mo• 
~à$ dos lnstlfüfos de t.:<luoação de 
São· Paulo e ;do Rio; que formando 
uma. ilmbaLiada. untviirslt&rla, · visita
rão . 08 ~ ·tnstjttjtOÍI congeneres, 81"11 

Montevideu o em Uu!lnos Aires, êm 
vlilg-em d~ intercamblc> cultural. 

NO\' 4 i;:s•rR.AJM u'f, ROJJAGE~l 

'PoRTtl AL.EGfÚi: (ASA!'la.JSS) '
lnCorn1am· 'dii. · ·ci"cla.d~ d_e Antonio !'rt1.
do ,j,1e se en·6ohtram : bem adiantada• 
as obràB da estrada de rúdag~m des· 
tiüada ;i,. ligar 11,que1e'munlclpio ao ct0 
Prata, -passandó peJo -rio Turvo, e quo 
mu,!to_ vJrã. benefloi"ar umll, região dP 
terras fe'rt!lisslmas. 

B A I' A 
CONST,tUÇAO no $EIIÍINARIO 

CJENTnA'L 

SALVADOil", .(ASA!'HESS) - l'roP· 
segu,o · com. o mai.or cxlfo a campâ
n_tíâ em . prol 'da constru,;;ão do novo 
~dltltlo do Seri1h1arlo Central. A Co· 
mi&6ão, eüca.rregada vem recollléndo 
vallosos· ·donat4vos . 

EMISSAO l>E SELOS 0STADV/US 

. s,Ü,,VAD.OR: (ASAPRESSJ - o' -re, 
·eouro .do bititado · acaba de fazer a 
maior emissão de -selos até asora · ·ve 
rlífoa<ia no norte do pais ·'!'reze mi
lhões de· s13los de diversos va·lores, 
acàbain <i<> iíer Jmpl'essos pela lni1,ren
sa· Oficial,- !}ara taxas judiciarias, 
,e·ndas -em consl~acão e ~ervtços po
liciais. A;.; rMerldas estamp!lhas fo· 
ran'i lm11ressas em cores azul-claro e 
rosa. 

C-A TA RI NA 
E:tfl'REGO J)A: PENJtlLINÀ 

. F.LURIANOPOLIS, (ASAPHESS) 
A Pen!cUína continua tazen<io curas 
1na.raY!lbósas, Agq!'a inesm<1 Um füé· 
dlco. de Sa11ta" Catarina; a.caba de re
c<!ber a coinunlcação de u111 -c-ol.,ga 
gaucho,, d<> qut> a penlctlh\a:- ·e,in pou

co·.mals de Z4 hora,s, curou um cllullL• 
seu ataca-do dé pneumonia, Adtánts -
tamriem, •iue seg·undó a$ ot,s-,rvaçi',~s 
Cêltas pelo . 1riedlco- rlograndênse, o 
medi,e!l,'m~nto· fôl'a.. fàbrt,eado no mesmo 
.!Jlstadó·' vor ·\ún·-.Ja.b.ol'a·torto gáucno, 
ó"mesmo que, ha poucos dias, en,·lou 
pará· San Juan; gran'clé · qúá.ntldade de 
u~ldades 'd'o reterid'o remedio. 

l-'UltTO DE· FIOS TELEGRAFJCOS 

lllAéEJó., <ASAPRESS) ~· I{lt cer
ca .. de.- 3 meses vem se ·v"erlflcand-(> ll"-S 
proximidades desta capital oortes do 
ffos tel,egra·ttéos, niultos deles· atlh· 
g!do·s · e.m malii de 200 metros, o dire
tor reg.lonal .de Correios e Telegra
f!')_à d! Alagoa_.s, alem d!> outras. pro
v.\denclas, comunicou .o fato âs auto• 
ridades: competentes. Como os crlmt
·noso,i agissem pela madrugada, -e ora 
na~· ,Linhas 'dó norte, orn nas Jínli'as 
"do slil, ··tornou-se bastante difki"ll tis 

. auto'r-idades controlar a ação desses 
· fndlvlduos · que vêm preJudlcli.ndo as 
· com"untcaçô"s .. telegraficas .. A ,prlne1-
pio ~ técnica· e1npregâàa pelos crlri\i-
11osow; no· -corte de ,f_los, fa~la · acre.di
tar tratar-se · dê- sabotadores. o dlre-

- tot ·d,~ Correios ·e Telegrafos, ele co
mu·m acordo_ oom· o .secretÍlrlo do ln
te!·l..n-, o~g:a-nl~ou .. turmas ,;oturna,f-de 
h6mens armn.dos nos. P<>ntos mais vi• 
Sll,dOÍ! : Pelos )cortadores de -'f!ds; De
pois de' vàrtas dl lígenclàs, esse5; gru
poJs locaH:ia.raiu a casa' dé t,ianoel · Ma-' 
la,J'ala, negpclante ferroviarlo, no su
btÍrl>'ló .. - de Bebedouro, em posse -do 
q\l'al 'ro1 encontradà ·ii,ànde .<1uantl• 
d~de· _de ·t1ós teteg'ra!leos. Pre'so, ·con~ 
r'êssou Ma.lafala · que há. multo tein~ 
po vinha co1ilpr~ndo Cios telegra ri,. 
L-ós 40 · padêho ,.JÓsé Alves de_ $ouza. 
J-<:ité ·Alv.és ,de 'so.uza foi,- preso, cons
tatandp-se ser ele o autor dos fur
tos. 

As autorldadet, apreenderam c,s 
fios. entregando-oi; á. dlrétoria dos 
Corretos ·e Telegratos. · Alves de Sou• 
za, havia cortado grande quantld,ade 
de fios telegraficos; que· a.tingia a 
mllhàres de metros. 

USIN,\ COOl'&RA'rJVISTA Dlll 
llANGUEZE_IROS ... 

MACEió, .. (ASAPHESS) .... Cotn a 
presénç" de autortdad~s, :repr<1sentan· 
tes- das Assoclacõ11s _ Ca.naylelras e 
grande massa popular, to_! _lan~ada a 
pe4ra fündamentii:l da grasde usina 
de banguezeli'oj;i. · Os torneçedor11s 4e 
c.i,na da. regJ&,o· de Miguel campos 
convertera.ru suas q11otas no aludido · 
estal:>eleclme_nto quo constitua a prl
nielra usina cooperatlvlsta d& -Estado. 
Receberá o nome -de Caeté, . como ho
_m<>nagem â trlbu indlgena que habi
ta'va aquela região: 

FALT,\ DE Al'ARElLBOS 
TELEl•ONICOS ' 

llrAC;eI<'>, !ASAPREJSS) - 1-Jm "1r
tude da dlflcUldade de transpórte, Ma
ceió éstá. sentindo falta de -- apa
relhos telefonjcos, llavenclo gra,ilde 
nurnero dé pedidos de novas Instala· 
~Õé.~, estando a empresa concesslonà-• 
ria lmpossíbill tada de atende-los. 

l!l oportuno frlzar que Macetõ 1ns· 
-tajou· seu scrvl,o telefon:lco automa
tlco em 1927, sendo, ,asitn1, umas das 
primeiras. cidades ' beneficiada# com 
os,;-e melhoramento. 

EFICIEl\'CIA DO P'ÀTRUl,HA.MJ!;NTO 
DO ATLA.NTICO 

111,:\.CEló, (ASAl;'RESS) - O al!lllc 
ran_te J.osé_ Ma.ria Neiva, Comandante 
da Base Naval tio Norcleijt€, em en
trevista COl1cedida a imprensa, acaba 
de declarar ºque de Agosto até Í,,goTa, 
somente pei'de111os ·um. unlco navio 
mercante, de11trc, todos que toralll 
combolados pelos t\o,i'sos vasos cte 
gue,·ra ". Aeréscentou o refe1;ldo al
mlrant€, atualmepte em viagem de 
lnspcçã-o a. estÍi.- capital, - "a Mari
nha de Guerra do· BrasJI estã. dedi
cando todpS .os·· esforço$ para vencer .. 
mo:s a presente guerra. assim c61no 
está fazen_do o posslvel para tncre
inentar o.s Bervíços riavO.:is, tanto · no 
que se réfere a belonaves como 110 
que diz rés)Yelto .a ·barco.e m:ercantt·~. 
t3endo o sê·u proposito faze'r a melhor 
utillzaçií.u .d~steá ultimós,- nos se.-·i
ços de cabotagBm. 11 ]"ri2ou ainda o 
Chefe do Comando Naval do Nordestr,, 

· •1ue !'a coopera~il.o entre a U111te·<J 
"itàtes Na;-_)" e ,,.' Mar_inha de. Gµerra- do 
Brasl-1,. é a mais completa, sendo que 
ç<nn;._ -a maior cordlalt(l.ade entre o 
,i<issoal da.s duas esquadras", 

ESTADO DO ROO 
FUGIRA,1 TODOS OS l'RES()S 

CAMP<JS, .USAPRESSJ, ~ ~~uglrain 
da cadela de_ Bori1 Jesus d& lt"aba1\oa
na, usando chaves _falsas, tódos os 
presos que aguardavam al! )ui• 
gamento por processós d! versos, 

I\DOÇAO DA' "SBllANA 1NGLESA." 
NlTEUOl, (ASAPHESS) - O comer• 

elo atacadista desta capital resoh·,,-u 
adotar a "sem·ana inglesa"· Assim ·o 
encerramento• do expediente · aos sa~ 
bados serã ma.is cedo, 

l'ORTARIA DO. Dll:LEGADO DE 
'J'ltANSlT_O 

Nl'l'EH.01, . .i,ASAPltESS). - Fol -ex-
.- pedida a s_egulnte' portaria pêlo ·vc

legàd9 de 'l'rari~lto do Elst'ado do Hló: 
"1'endo esta delegacia ver.iflcado qu~ 
alguns môtorlstas · oror1ss1oria1S: · ah\da 
que n~o exerçam a [lt'oflssâo; estao 
dll'lglndo carros <ie praçà, caminhões, 
c·amh1hpnetes de c~rga, com o fim 
exclusivo à& facilitar seu 1>roprio 
transporte " com proµos_itos de b.tll'• 
,lar por este, mel<> ·as leis· próúitúvas 
~ohr.e a cil·culação, de automóveis Í)aJ', 
.tlculares, · deternÜn,o (JU8' some11ie ans· 

· motorietas dell'sa hategorfa, <iue vl
"ªm CXClúslva'mente da \)l'.OfisSâ'o, tse• 
ia permitido dlrh;tr os "elc_ulos das 

· espectes ac~.ma men·cfon~das. Hec-n-
mendo á Secçã:o ,lé Transíto e 1''isca• 
lltat'ões, · que €Xerçà estrltâ vlgUán· 
ela ·para "ci1mpriménto desta deter• 
nítnaçâo". · 

P A R A' 
RE,::nEsso D(l' E'IBAIXADOR. 

. - C.\.Ff•ERY 

BELEM, (A~APRESS) - Chégo~ a 
esta capital, de regresso dos Estados 
Unidos, o cmb.alxador noÍ'te-amerfca, 
rto .junto .ao· Governó bràslleiro sr 
Caffery'. ó ,mjbalxador. dos Estado; 
Unidos foi .. recebido com· grànd~s ma~ 
nlfostaçõcs de apreço oor parte .dà 
-1,opulação- local, ten<lo r,ro~segutdo 
viagem para o Rio de Janeiro. 

l'Ô\'ÓAÇAO. lll<). l~ESCAUORlilS ·.NA 
ILHA . DE -IU,UiAJó 

BELEM, (ASAPRESS) - O 'Gover
no :do Estado w,1 · lnstalÚ uma po
voação na Ilha de MaraJõ, d~~tÍnada 
aos p,ascadores. A povoação .. qüt-. • 
<lestlnada aos vesca<lores qu'e habitam 
a. parte superTor <10.- rio Arar!, deno• 
minar-se-A Leopoldina, 

-_ Precisa de impressos? 
Oficinas gráfkas do 
uxauNAH.IU s. A. 
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RESISTENCIA A OCUPAÇÃO 
- NAZISTA 

Segundo os comunicados recebidos 
da Belgica, déstacanrentos alemães 
lançaram novos assaltos, · contra os 
bandos de patriotas armados, que 
ocultam-se nas florestas da Ardenas. 

Um encontro· que durou diversos 
dias verificou~se na frente que vai de 
Yvoir a Ciney, na provinda de Na
mµr •. 

Teme-se que os patriotas sofram 
se,.eras · perdas durante o inverno, 
quando as florestas não mais ofereçam 
abrigo tão seguro. Deve no entanto 
ser lembrado. que durante a - guerra 
passada, 450 soldados franceses fica
t'àm · nas Ardenas· quatro anos, graça$ 
.ao auxilió da população. 

AINDA LEON DEGRELLE 

Um jornal clandestino relata o se
guinte: "Duas mulheres estavam de 
p.; -na plaWorma de um bonâe quan
do passou wn pequeno grupo de fas
cistas belgas uniformizados carregan
do uma col'Oa: .''Ué", 'disse a primei
ra, "estarão enterrando outro mem
bro da tribu?" 

"Sim", ·respondeu a outra, "são 
o.briga.dos a comparecer a mais .ou 
menos. 10 enterros por semana. O 
chefe Leon Degrene está muito alx>r
recido.". 

"Porque7", perguntou sua· compa
nheira. 

"Porque ele teme que· não restará 
um µnico reidsta para comparecer a 
~eu proprio enterro". 

PATRIOTAS EXECUTADOS 

Urna nova sei·ie de ex.ecuções foi 
levada a efeito pelos nazistas_ nà Bel
giéà · durante o fim do mês de_ agosto 
e o ·mês - de setembro. O Monde du 
Travai!· anuncia: "Nosso companhei
ro Eugene Niguet. escritor valão e 
prisioneiro politico de 1914 a 1918. 
condenado em 1940. a sete anos de pri
são na Fortaleza de Kembach, Alema
nha, acaba de falecer". o jornal 'o 
descreve como sendo- "um grande: pa
triota e vitima da ·opressão nazi1;ta" 

Em Bruxelas, 21 belgas acusados de 
sabotagem e agtessão aos traidores, 
foram executados. Alguns dos acusa
dos ·foram enforcados e outl'Os fuzila
dos. Os nomes. dos- homens condena-. 
dos são os seguintes: Henri ,Goffinet. 
Arthur Hanoulle_ e Emest Wigny, to
dos de CerÓux Mousty; René F'ran
çois de Ottignies ; Julien Fieve:i, Gas
ttói1 Paternotte, Joseph Davis "e Syl
vain Dellise, todos de Busvàl; Lollis 
Collart, Antoil~e Defosse, todos · da 
Court St. Etieríne; Adelin· L'He.ureux 
de Llcent, e Albert Goosens, de Geest-
Gerempont. ,, 

AS . OSTRAS VIVERÃO MAlS QUE 
OS ALEMÃES 

Os. alemães tomaram os bancoS' de 
ostras em Ostende. Quaridç, um dos 
propri_etarios pr.otestou, parece que o 

-oficial. alemão replicou: - "suas os-
tras estará!> aqui depois de termos 
p'àrtido";_ 

:>ADRES. BELGAS INT.ERNADOS NA 
MANDCHURIA, 

Segúndo informaçõc~ · fornecidas pe-
. los repatriados -que viajaram no · 
Gdpsholni, · 225 Padres, cato!icos bel
~?S e cánadenses, foràrri internados 'llQ 
campo de internai)1ento de Fushui11 à 
màis ou menos. 30 milhas. de Mukden, 
Mandchuria. . , · 

EFEITOS DE UM BOMBARDEIO 

Segundo informações I recebidas da 
Belgicà-ocupada, Ulll viajante que che• 
gou a c'idade in4usti:ial alemã de Bàr
men Elmirfefd, ali!um dias. após um 
·bombardeio a:liado, declarou que 
não tinha podido ·se orientar. enh:'e as 
niinas, embora antes· tivesse conhé
c.ido muito bem o local. As· cinco es
tações _ · de estrada .de ferro tinham 
sido destrtiidas pelas explosões, e dis
tritos inteirqs 'foram - complêtamentE" 
arrazados. Não se conseguia mai~ 
traçar, nem a disppsição · das ruas 
DiSlleram que o raid havia· attingido 
10.000 pesspas, A opinião. ~eral. era 
d<> que · irromperia uma revolta na 
Alemanha, e que ·seria ditigida con
tra os· .nazistas é lidere11 militares. 

.Na noite. do pesado -raid em Aachen 
.(Aix-la:-Chapelle), na Alemanha, a 
pouca distancia · da fronteira· belga. o·· 
clarão ·dos· incendios- podia ser visto 
d'e Liége e Vel"Viers. ' Os· habitantes 
destas duas cidades ·notar.::un que· na 
noite seguinte a inte11Sidade _do fogo 
não_ parecia ter dimiriuido. · 

TR'tS SABOTADORES EXECUTA· 
:OOS PELOS ALEMÃES -

U'm 'panfleto secreto que circula na 
Bclgica ·ocupada anuncia que três pa
triotas acusados da pratica de atos de 
sabotagem e i\g1·essões ao. "colabora
dores" foram condenados a morte por 
u.rp tribunal de 1;t1erra alemão. A exe
~ução. realizou-se a 2 de · julho de 
1943. Os nomes-. eram: 

Ma_rcel Walmà~k. 31 anos de_ Lessi
nes, .- direto?' de . um escritorio, de tra-
balho. · 

Jean Bulteau · de 26 anos de Lessl
nes, controlador· ,de 1riveres. 

Pierre üuvrard de 3G anos de ·Flo
becq. 

1'RtS QUISUNGS EXECUTADOS 
POR PATRIOTAS 

Um flamengo naz.ista, denominado 
Paul Bogaets. de 211 anos. nomeado_ pe
los alemães prefeito de Lennick ·st. 
Martin, perto de Bl'uxela.s,. for ferido 
a tiros. de ·revólver. :Morreu ·pouco tem
po depois no ho~pital de Ninóve. 

Um dos · chefes ··de pl',opaganda da 
. Uttni (Federação dos sindicatos ale.
mães). Jeat, Baptlst c!e Naeyer, de 47 
anos. residente de · Herent. foi alve
iiido por dois rapazes. Um Vereador 

. da mesma localidade foi morto pela 
explosão de uma · :;<ranada. de mão aü

. rada por pessoas desconhecl<las. 

IMPl-ll:SSOS ?· 
Oficinas gráfií',as do -
LEGIUNARIO :$. A. 
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ALEMÃES DESCOBREM MEIA 
TONELADA DE EXPLOSIVOS 

Em Manhay, aldeia na província da 
L.iége, a policia cercou e entrou numa 
casa onde patriotas belgas haviam 
escôndido mais de meia tonelada de 
explosivos, bem como armas e muni,
ções.· 

l':St;U UUN IMOS I.N'l'BRESSANTfüS 
REVEJ.,AM A DIREÇÃO DA 

OPINIÃO PUBLICA 

Certos jornais clàndestinos estã<> 
oublicando listas das contribuições de 
,eus leitores. O nome do contribuin
te é ocultado por um pseudonimo, es
éolhido pelo proprio. O leitor assim 
pode ter a certeza que o dinheiro foi 
r(>cebido i:,elo jornal. A forma destes 
psedonimo - dá uma interessante Íll• 
dicaçã,o do·- rumo da Ópínião publica. 

No meio do verão, os nomes · se• 
'(uirites · foram incluido. nas listas de 
mbscrições para fundos do jornal 
dandestino "I;'Insoumis": 

"De Madeleine, esperando que os 
soldados ingleses em breve estejam 
~qui". "Pedindo a - Deus que nos da 
->portunidade· de prestar vigança a 
um traidor"; "Para libertação da Bel• 
;ica"; V,iva a RAF"; "Que os amerr
canos· e britanicos cheguer rapida
mente''; "_Estamos ansiosos por nos
sos grandes amigos; por odio da 
Gestapo"; ''Em gratidão à Brigada 
Branca" : · "A _Belgica antes de tudo", 
etc. Um leitor aludindo sem, duvida 
a· um· dos discursos de Churchill, 
acqmpanha sua dadiva com as pala-
1rras: "Qu'e as folhas caiam". 

NAZISTAS ABREM UM CLUB PARA 
VALôES DEPORTADOS 

Os alemães abriram em Vienà uma 
:!B~a valã '. para- os opérarié>s belgas que 
falam francês 'e que foram deportados 
para a Austria. O edüicfo será usa
do como centro de prop11gan<1a' nazis.;. 
ta, e a frequencia· às c:onferencias será 
compulsaria par;i os dep-ortijdos. 

FORÇA. POLICIAL BELGA OBRI• 
GADA A USAR UNIFORMES 

FASCISTAS 

Em Uége as autoridades locais no• 
meaqas ·pe'Jós alemães fórçaram ago
ra a policiá a •usar um novo uniforme· 
semelhante ao ·drs _formações de com
bate do l'artido Rexísta ( valões fas
cistas). Esperam assim dar à popula:. 
ção a impressão, de que os policiais 
,di;!riram a Nova Ordem. 

Na sua edição de Liége, o _ jornal 
clandesth}o "La Libre Belgique" cha
ma a_ atenção ·dos patl·iotas p;ira a se• 
melhança - que ha entre os doiei uni .. 
formes. "A maior parte dos .o~ciais 
de policia"_ ac1;escenta; "são bons bel
ga,s. . Não façam enganos". Isto é 
claramente í.una alusão a execução _de 
,traidores por elementos patriotic:os. 

BOMBAS: h.ELOGIO DESCOBERTAS 
EM FABRICA GERMANICA 

O semanario "Cassa.ndre'i,- publica
do sob o controle alemão, rioticfa que 
bombas "de ·ação rétai'dàdá.' foriúh"'en-' 
coútradas · ria fabricá de Amoniaco de 
Willebroeck,.no canaÍque vai de ,Bru:.. 
xelas ao. rio Rupe[ . · 

''Cassandre" considera feliz a- cir• 
cunstancia das bombas' terem sido cies• 
co,bertas a tempo, desde q"úe de ·outro 
modo_ a fabrica inteira seria arraiada. 

SENTENÇAS DE PRISÃO POR SÉ 
FURTAREM A D.l{PÓRTÁÇAO 

Gerard Welvaert, açougueiro; , A. 
Welvaert, negociante de gàdo, e Re
mi Van 1de .Populiere, vendeiro. t-0dos 
de Lôvendeghem, t,erto de Gana: fo- · 
ram, d~pdos pelos 11azistas por have
t·em se .evadido do serviço forçado na 
!\.lemanha. _ _ Cada úm .foi condenado 
i um ann de prisão. 

OS ALÉ!)IAES LOT.Al\I , CONTRA O 
MOVIMENTO CLANDESTINO 

Os a.leniiíeS continuam· a sua luta 
moi:tal contra· _cí móvlmento clándesti
no belga>e um dê seus avisos recen
tes -fala de um bando de 15 "terro
rista~", descql.iertos pela Gestapo em · 
Dinante. Os r,atriotas não se deixaram 
-:leter facilmente: é opuseram resisten
ci,~ armada. Três homens e uma mu
lhér pertencente::< ao bando, ·forám 
mortos. No ·mesíno dia · quatro bel
~as. Hubert .R.ossius. Hen'ri' Dohoi;:ue, 
Jules Deperon e Marcel Salmoh_. todos 
de Liégé. foram execútados por sabo
tagem ~ particula-.inentt por haverem 
cortado fios telefonicos do exercito 
alemão. 

SACERDOTE CEGO DESAPARE-. 
CIDO 

A · tniprensa clandestina noticia que 
não . foi ~eéebida nénhtima notlcfa de 
Padr~ Agbél!o; Frade franciscano- que 
depoJS de passar H meses .- na prisão 
de St. Gille$i em Bruxelas. foi trans
ferido ha -três meses para um campo 
de_ con_centração alemão. 

Não se sabe porque foi detido.· Era 
cego. tendo perdido a vista durante a 
ultima gUerra, e desde então havia se 
dedicado ·a aliviar· as miserias de ou
tros qtie · eràm ·cegos como ele. Era 
conhecido na _ Belgiça como o "aposto
lo dos ·cegos". 

JORNAL · CLÁNDESTINO COMENTA 
A .TRANSMJS&AO RADIOFONÍCA 

DO GOVERNO BELGA 

Na sua edição de · at-:osto, La Libre 
Belgique publica o seguinte artigo 
sobre a . transmissão radiofonica do 
prlm~iro ~lnistro _ Pierlot a 21 de ju
lho, ·na qual explicou como ,as liber
dades constitucionais seriam . restau
t·adas na· Bel~íca depois da guerra: 

"Nãi> haverá nenhum ,passo impre
meditado. seja em direção a reações 
obscuras ou inova·ções impropiciàs", 
escreve La Ubre Rélgique, explican• 
:io a ~eUs leitores o plano do ~overno 
belga. "Tudo será feito metotlica e· 
prog·ressiv;imente. Os aliados -não 
fo!'carão ~obré nós _ oe; seus ponto> .de 
vista. _pnrem não rec-,ísareinos ·sua co
apei,ação. · O ~overno que, · enquanto 
em exilio tem lucrado tantas· expe .. 
rienciàs e feito tantà~ preparacõe~ niío 
deixará imedi~t-in,ente suM funções, 
mas não ~e ~n-ogará o direito de de
'.]idir ditatorialmente quais serão nos
sas bases f1~uras. 

Tudo ~erá levado a efeito: à moda ' 
belgà com · i>splrito de ·liberdade· dis• 
ciplina e. "ni,;r,r, ~aêrée" _- Qúe oreve 
testemunhemc;• a,·aplic:ação dest~épla~ 
nos, excelentes!" · ; - -· ·- J 

. \ 
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PROFUNDA REVOLTA CAUSADA PELAS BARBARIDADES 
NIPONICAS CONTRA OS PRISIONEIROS 

Déclarações ao presidente das Ilhas F ilipinas - Comenta-rios ela imprensa 
londrina A indignação nos Estados Unidos Vitorias aliadas na 

Nova Guiné Os preparativos ,navais _japoneses. 
ANO XVII li São Pattlo,.30 de Janeiro de 1944 N"UM. 599 

W ASI-lll\GTON, 29 (Reuters) - O 
presidente Quezon, das l."lllpinas de
clarou: "O povo filipino não olvidará 
nem perdoará jamais o selvagem tra
tamento que os prisioneiros de guer
ra têm recebido dos japoneses, Eosa 
maneira de proceder do Inimigo cons
tituo mais uma razão para as Filipi
nas continuarem. a resistir aos japo
l1eses". 
COMENTARIOS D.A IMPRENSA LON
DJUNA. SOBRE AS BARBARIDADES 

JA.l'O;'liESAS 
LO.\IDRES, 2~ (Reuters) - Todos os 

jornais comentam as revelac;;ões fei
tas ontem na Can1ara dos Comuns 
1,e!o ministro Eden sobre as atroci
dades japonesas contra os prislonel-
1·os de guerra e os civis aliados Inter
nados. A imprensa· em peso declara 
<JUe os japoneses devem ser · conside
rados "fora da lei". ucerta1nente -
diz o "'.Cimes" - o unlco remedia 6 a 
extlrpagão do regime que é capaz des
sas atrocidades". Aconselha o "Daily 
:i\-fall" que se tomem em todos os pai
.ses do mundo represallas comerciais 
e sociais oontra o Japão, não permitin
do que comercie com o resto do 
m·,ndo nem deixando que os· nlponlcos 
possam utilizar-se dos meios de co
municagões e transportes dlsponlveis 
aos povos honestos. Todos os sudltoa 
japoneses,.que residem nos outros pa!
:ses deverão ser repatriados, ""O resto 
do mundo não deverá. querer cousa 
nenhuma· deles, mesmo porque todos 
os palseíi e todos os p.o~·os passarão 
;melhor sem seu contato" •. 

A lNIJIGNAQÃO NOS ES'l'ADOS 
UNIDOS 

' NOVA YORK, <Ueuters) - A reve
lação do ministro dos Estrangeiros da 
Grã Bretanha, sr. Anthony Eden, na 
Camara dos Comuns; 1'!obre o trata-· 
mento recebido pelos prisioneiros de 
guerra britanicos .em poder dos japo
neses, aumentou ainda mais a in
dignação geral dos Estados Unidos em 
fa.1>,e · das informações oficiais sobre a 
60rte dos prlslo_nelros norte-amerlca
:nos. 

o diario "P. M." dedica hoje toda a 
primeira pagina à. _publlcagão de uma 
fotografia do imperador Hirolto, sobre 
e, qual aparece uma unlca palavra: 
"Carniceiro". O. titulo da primeira pa
gina do "New York World ·'l'elegram" 
diz: "Eden revela .preconcebida cruel
idade japonesa contra os prlslomiiros 

britanicos". 
York Sun" 
atenção dos 
barbarie". 

Por seu turno, o "No-,v 
escreve: "Eden chan1a a 
ja[)oneses contra atos de 

OS CHINESES REPELEH OS INVA-
SORES Elll SHA \VKHKA 

NOVA DELHI, (Heuters) - 0 co
tnunicado do Q. G. de · Lord Louis 
lllounbatten anuncia que as tropas 
chinesas limparan1 a zona ao_ norte dê 
Shawl<hka, 13 qullometros a notoeste 
ele Tero, no valor de Dalu. Foram in
fligidas num e rosas baixas aos. japone
ses e capturada grande quantidade de 
armas e equipamentos. 

A oeste de illa y u as forças aliadas 
d, terra avançaram ontem ao norte 
da zona de Hazbil, apesar da decidida 
reStstencia niponica'.. · · \ 

A sudoeste da Manda!ay, cacas '1>1-
motores aliados atacaram as comuni
caç;ões japonesas, transportes moto
rizados e a navegação fluvial, · des
truindo alguns canHonentes, · alguns 
dos quais carregados de tambores do 
gasolina. 

AVANÇO DOS AUS'l'RALIA:SOS NA 
AOVA GUINJ'.J 

Q. G. DO GENERAL MAC ARTHUR, 
(Reuters) - Uma formação austral!a. 
na, avançando pelo l!toral na Nó,.,a 
Guiné, penêtrou 10 quilometros no ln. 
terlor das llnbas japonesas, desalo
jando os se·us ocupantes de P<!slcões 
fortemente fortificadas, ao noroeste 
de Kenkiryo, no vale de Ramu. 

Os -nipões evacuaram suas linhas 
após duas horas de _combate em que 
sofrernm multas baixas. 

Antes de abandona-Ias, os. japone
ses destruíram suas poslgões em for
ma de leque, lograram tambem uin pe. 
queno avanço ao sudoeste da clt~cla 
posição em direcão á base coste~ra.--õe 
Bogadjim. 

Segundo ·a agencia japonesa :Oo
mel, 200 aviões aliados atacaram R.a• 
baul, base nlponlca da Nova Bréta-
nba, · 

Segundo a mesma agencia, foram 
derrubado" 107 dos aviões atacantes. 

Outros informes. de 'l'Oqulo repro
duzidos pela agencia alemã "Trauso
cean", dizem que o general de divisão 
Kenryo - porta-voz do .Mlnisterlo da 
Guerra nlponlco - declarou hoje: 'ú 
Japão estã ultimando os seus amplos 
preparativos para ataques de repre
sálias, na eventualidade de que o lnl-

Os , ataques aereos contra a Alemanha 
Nova fonnação õa,R.A.,F. sobre o continente-Eva:a 
cuação do litoral sul · da França - Comunicados. 

.c.ONDRES, 29 (Reuters) - .Na ma
hhã de hoje umii. poderosa. força de 
hombardeiÍ'os da R. A. F. dirigiu-se pa
ira o continente. 

EVACUAÇÃO DO LITORAL. DA 
. FRÀNÇA . . 

LONDRES, 29 (Reuters) -- . A~lte-
1,e que vai ser d~retada pelos ª.1.emães o. evacuação . da pulá.ção civil da co~
ta ·, mediterranea. rancesa, em face ,de 
necessidades . mllita1·es. A· decretação . da 
medida se únporía.- especía.Jmente devi
do ao nenhum caso que. o.s hablt.a.ntcs 
da Riviera deram ao conrelho .das au
toridades nazistas para. que abandonas
sem voluntariamente aquela. 'região, 
pai;sando a residir em outras partes -da 
França. 
, . COMUNICADO DO AR . 

LONDRES, . (Reuters) - O Mlnlste• 
l'io de Aeri:ma.utica distribuiu o i;eguln
te comunica.do: 

"Poderosas forças da. RAF, coostitui
<las de apàrelhos " Lancasters "., ataca
ram Berlim na. noite de ontem. O bom
bardeio foi" concentrado.· Outros a.viões 
atacaram objetivos em Hellgola.nd, na 
:Alemanha Ocidental e · no , norte da 
França. . Foram lançadas minas nlill 
aguas lnlmiga.s. Hoje, bombardeadores, 
leves da RAF e do.s pom!nlos. ~m 
como caças-bombardeadores, escoltados 
:i:,or caças da RAF e dos Dominlos, ata
r:a.ram objetivos militares na· França 
Setentrlonàl. · · ' 1 
_ · Das operàções noturi:as de° Ol}tem !'lã~ 
i·egressa.ram 34 dos 'nossos, apa.relhos. 
~S ATAQUES AEREOS CONTRA O 

SUL DA FRANÇA . 
Q. G. ALIADO NO NOR-:rE DA 

:AFRICA. 29 (Reuters). - Deixando suas 
bases na. Ita.llà. pcderD&as esquadrilhas 
ele · bombardeàdores i,esa.ctos ata,cariµn 
intensamente os áerodromos · de · Mont
r,el!er, Istres e Saloli; Cinquenta aviões 
germanlcos foram destroçados contra 
sete aparelhos aliados. · 

. Istres. sita a, noroeste de , Mar&llha, 
ê um grande aeródromo usado peloi; 
alemães para s atàques contra a n11,ve
gação aliada. Salon, ta.mbem base aé
:rea. alemã. fica. a noroeste de Me-rse
aha. e Montpel!er. a oeste de ,Màr~, 
é sede de· forte guarnição aleniã e do 
Q. G. naval e terrestre do Relch. 

O dia. de ontem foi o maior desde o 
encerramento da. campanha. da Tun!sla.. 
Clncoenta e.viões alemãs. como já se 
diss~ Acima. foram comnletam.énte des-

PROTEÇÃO AOS JUDEUS 
'WASHINGTON, 29 (R,euters). - A 

Junta. Estadunldense Prõ- Ref1_.1g!ados 
da · Guerra, formada pelos- srs. Cor
deJ.1 Hull, Morganthau :Junior e Hen
ry Stlmson, · secreta.rios _.de ,5stado, da 
Tesouraria e. da Guerra, anunciou on
tem que havia p13dldo a .todos os- fun
cionarias diplomatlcos norte-america
nos qu<;, procurem tmedtatamerite sal• 
var os judeus eµropeus do terr_orlsmo 
e morte a que estã.o expostos qas !llãos. 
dos alemães. Acrescentou a Junta que 
vai pedir a· todos· os governos sua eo
laboracão no' programa · esbócado_ pe~ 
Jo presidente Ft-oosevelt no: dia 23. 

Os diplomatas norte-americanos · fo
i>a.m avisados para. mandar relatorio& 
sobre a. situação dos judeus, na. Euro
pa . e sobre· as atual s facilidades de 
que 1>óssam gosar os refugiados, 0111 
cada pais. Pediram-se tambem de-. 
talhes quanto aos palses em· que não 
se permite a entrada d_e judeu refu
giado, · · 

. . 

ba.ratados, vinte e cinco sobre as pos!• 
ções aliadas ao sul de Roma, e vinte -e 
quatro sobre o aerodromo francês e pe
los aviões de patrulha. do Comando 
Costeiro. Um dia cheio para os aliados. 
Oito dos vinte e cinco foram abatidos 
por um esquad ·o de "warhWks" :norte• 
americanos pilotados por tripulações 
negras. os alemães utilizaram todos os 
tipos de aviões de que puderam iançar 
mão - caças e caçu bombardeadores 
- em seus 11taqucs contra a nossa ca~ 
beça de pmia. .. Nenhuma tentativa fi~ 
zeram . para interceptar os bombarde_a,~ 
dores medlos aliados ,ue bombarçl!)aram 
as comunicações ao norte e · ao · sul de 
Roma, á. . vontade., Os aparelho8 .<la Fc\r
ça Aérea Tática. que. abateu vln.te e 
cinco "Folck-Wulff" .e ".Mes" usadçs, 
pelos nazistas sobre as praias, lança
ram-se contra o inimigo destroçandotos 
e obrigando-os a lançar suas cargas de 
bombas ao acaso. . . .. . .. 

Terni e Orte, bombard~adas pelos alia
dos são Importantes junções ferrovia11as 
ao norte, de Roma. Colleferro, tambem · 
ata.e.ada; possue usinas e :instalações 
ferrovlarias de vulto. Valetrl e V.a.Jmon
tone, igualmente alvos dos aliadoi;; fi
cam na estrada interna para Roma, 
Cecinna é uma junção fe.rrovlarla si~ 
tuada no lltora:l no1·tE)-ocidenta.l da 
Ital.ia e Belmonte fica na frente do V 
Exercito, ao norte de Cassino. 

Os suprimento.s de petroleo 
à -Espanha 

LONDRES, 29 (Reuter\;) - A deçl• 
são dos Estados Unidos cortando .o_s 
sl)primen tos de petroleo para a Es• 
panha em ,fevereiro proxlmo, dá· mo• 
tivas a gr:an~es ··1nanchetes" nos· j4:?'r• 
nats de hoje, nesta capital. · · · 

"O gover.no espanhol tem 11m -m_ijs 
p'l,rn decidir sua atitude", diz- o '!\DaJ~ 
Jy Express". "ll: a primeira a<lverten
cla. - diz o "Daily Mall", e o POV,O OS• 
panhol precisa compreender a.•. raz~o 
da medida ame1·lcana". · 

O "News Chronlcles" frisa que as 
decisões que estão sendo tomadas' e 
as· que se· seguirão· se necessár1a·s,. ~ã,o 
"decisões conjuntas dos governos' ln"" 
~ês o ·:.i.mflcrfcanot'. 

A atuação da legação espa
nhola no Uruguai 

MONTEVIDEU, (fümters) - A ·le• 
gação da Espanha publicou um co• 
municado desmentindo a versão . t>U• 
llllcada pela lmprénsa e segundo 11 
qual a representação espanhola. ·.no 
Uruguai .;onstitue elemento pernlclo• 
so, que age amparando as unldaaea 
antl-democrattcas. O comunicado .. ne
ga. qualquer intervenGão no sentido, 
atrlbuldo á legação, a qual. - diz -,
se restringe escrupulosameste ·ao 

· exerctcto da missão que a a.orêd·lta. 
iuntn -~º governo do Uruguai. 

Desastre ue aviação no MeXloo · 
MEXICO. 29 (Reuters) Cinco 

1>assagolr&s ln<1,luslvo três mulher~s. 
uma das quais norto-amertcan:à· _ e 
dois membros da trlpulacão · l)Srderam 
.~ vida ao cair perto de µUadalajara. 
um aeroporto de transporte civil. 

AGENCIAOOBES DE ANUNCIOS · 
PR E C_.I S A • S E 

Tratar na Redatão Jo~nal 
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migo execute raidcs de terror c·ontra o 
~~~ . . 

OS PREPARATIVOS NAVAIS 
. .NIPONioos 

WA,SiiJNGTON, (Reuters) - · O al.' 
mirartté ·Hardlson, qúe acaba de vol
tai' ._da_ área do. Pacifico, ap6s·. uma 
estada de .. qúln_ze., meses de serviço, 
com a suá lnslgnla dE! .cómando. no 
por~a-avlões · "Entreplse", deelarou á 
hnp):ensá., que pro;vâvelmente o Japí"io, 
durante todo ,esse tempo_ em que·. suas 
unldade1l' nàvah1 pouco têm apai;ec!do, 
está. tentando· reforçar sua: potencia. 

CADAVEZ MAIS DIFICIL A SITIJACAO NAZISTA NO SETOR DE UNINGRADO 
As tropas russas avançam ao sul; ameaçando de cerco o inimigo Importantes centros ferroviarios 
ocupadts pelas forças russas - Shimak, Luga, Bateskaya e Chudovo atacadas - Barbiridades nazistas 

, em porta-av,iões, poténcla essa- gran
. doment.e,-reduzlda, na& batalhas ante-

riores, dúi-ante as quais perdeu, 
afundados, seis. desses navios, alem 
de niais um "próvavelmente afuhda
dÓ'' e, sete outros que. sofreram" ava~ 
1•las serias. Os porta-aviões nipon'i
cos têm estadQ virtuàlmente escondi, 
deis desde a batalha do Santa Cruz, a. 
27 de outubro de 1942 ....;.· acentuou o 
almirante . Hardlson, ac)'escentan_!!o: 

"0,Í jà.poneses estào guardando cui
dadosamente suas unidades nM·ais dé 
grandé tonela.gem, â. CS()e·ra, da ·uma 
posslblllda<le pará lança-las forte
mente co_ntra as· forças alfadas aé1'eàs 
e de superflcle, no Pacifico; Certti;-men· 
te· os nipon·iéós farão ·entrar· ém · í,.çã.o 
suas tinldades _.navais ·de· grande tone
lag'eni · em' ·qualquer· oeaslã'o que con
siderem· lhes- ofereça oportunidade su
ficientemente. ·grande". ,".E· concluindo, 
dlsse o· alnilrartte · Hardlsón: "E' o· fa
riam . já.,·. amatthã. · mesmo, se a.credi
tassem ·.·que· p.odcrlam acometer, apa
-nhando0nos despreveilldos, .-.'" 

MOSCOU, (Reuters) ;_ A~ tropas 
l'USS& estão ·investindo rapidamente em 
direção de'· Narva, na. Eston!a, pondo 
cada vez -mais em perigo o grande exer
cito a.lémão ·que opera ao sul de Le-
n!ngrado, · , · . · · · 

A LUrA NOS ARR~DORES DE 
. . · 'SHIMAK, . 

MOSCOU, (Reuters> ·- As tropas cJo 
Exercito rllSSo já: estão luta1)do nos .ar
redores de Sh!inak, · importante entron
camento ferroviar!O alemão, que fiça.. na 
extremidade ocidenta.l do Lago Ilmen. 
O"i\VANÇO AO. SUL DE LENINGRADO 

MOSCOU, (Reuters) ..,..; ~s unidades 
moveis sovieticas, abrindo · caminho ve
lozmente, fecham . sobre o Importante 
entroncamento, ferrovia.rio de Luga, pon
to cha.ve de todas as .J!nhaa fürrelll! ao 
sul de Lenlngta:do; . 

A encarniçada lút,a. . travada. ao sul da 
cidade · de 'rosno; que foi · toinada de 
as.salto pelas forç~s i:wsas: éstá resul
tando num · lÍ1.!issacre s!stematlco dos 
nazista.!. Os á.iemães retiram-se em de• 
sordem 'para.·, o ócfdente,- pela· região 
pantanosa· entre Tosno e Luga.. Nunie~ 
ro.sas únldades i:erinànrcas' foram com-. . . ' ' ~- •' . 

pletamente Isoladas e, vagueando per
didas pelas florestas setentrionais, es
tão sendo anrisionadas pela cavalaria 
russa. Nwn setor, as forças germanicas 
perderam inteiramente o contacto com 
as forças nazistas de_ suas vizinhanças, 
e estão sendo toma.das como um reba
nho de carneiros que segue pela linha 
ferrea de Novgorod. · 

O ::ivanço. russo para leste, sobre Lu
gii., teve um progresso tão rapido que o 
E'ntroncamento ferroviario de Beteskaya, 
a 30 quilometros de Luga, se achi:. ago
ra à.o _ alcance da. artilharia. soviet!ca. 
. ós 'tt1t-1mos despacllOs cabograf!cos da 
frente de batalha revelam que os rus
sos ém seu gigantesco avanço para 
prender em fo1·midavel armadilha. e es
magar os 350 mil alemães que se acham 
na frente de Lcningrado. já estão a 
menos de 60 · qu!Jometros de Narva., na 
E;stonia, e a menos de 40 de Luga. Es
ses .amplo.s movimentos na grande ba
talha dos pantanos de Leningrado poem 
em perigo cada vez maio1· as divisões 
alemães, · a proporção que a rede do 
exercito russo se amplia. O plano s,
vietico. surge, assim, como um duplo 

OS NAZISTAS TEMEM NOVO DESEMBARQUE ALIADO NA ITAUA 
Oranae atividade naval . aliada , nas. costas italianas - Ampliada a 

beça de ponte aliada na região de, Nettutto Roma,, _parece uma 
dade morta O . heroico avanço das tropas francesas na frente 

Cassino -··. Comunicado nazista. 

ca= 
CÍ= 
de 

LONDRES, 2.9 (Reu.ter,s) - O }'.adio 
de Par·rs controlado pelos alemães 
anunciou ,ontem á. noite o seguinte: 
-"Os clrculós ·militares alemães espe-
1•ain, para breve ,outro desembarque 
aliado• ria Italia. Te.m-se obsérvado au'
mento na. ,ma atividade naval, Alem 
do ó.o e S.c>-:exercltos;- vai tomar parte 
na ,campan·ha peninsular Italiana o 

· 3. '.l exercito· aliado'\ 
, A AlllPLlA(.)AO DA CABEÇA DE 

. . · PO:N·TE ALIAD,A 
NAPOLES; '(lteuters) - As ultima~ 

!nforma.ções ·da. f_rente,· Indicam qu·e a. 
cabega _de p,:mte aliada entr~ Anzlo e 
Nettuno cobre agora uma superflcle 
dé 366 quilómetros. quadrados. . 

O sr. Henry St!mson, S~cretai-!o da 
. Guerra. norte-americano, declarou que 

,os · alemães tentaram lan.car os aliá• 
<los ao mar e. que era eyldenté qüe o 
Inimigo ·concentrava.Importantes for
cas ,para. um forte contra-ataque, , 

O sr. Stlmson disse ainda: "Tudo 
parece indicar que hàvE!rà reuhia'a lu
ta, ·,ao:.,s1.1l- _d& Róri1a. Ser1a:;pre1riáturo 
predizer· o- desastre para ,·o Inimigo, 
porem a nossa situação é multo favo
i.-avtl"-' 

· David ... Broy,n, . correspondente ·. ,de 
g11er,a. da._ !teuters,._telegrafo11 -'lu". as,. 
forças p.er~as · e : navais _aliadas. J;>om
bardearali) ;consta.nterrien.te · ó_s ·, refor
ços JnimÍg9.s em '!io:ni'ens é rnàtérlal. 
que. se, dlrig~m,,pa,r_a;. a frente,-ao lolls. 
go das estra~à.s -,e dos, passos 111onta-
nn<>s<>s. . ... . J -• .• , . . . ·.· , · .···. · . 

'O ,primeiro ·eni:óntr.é> élé lmpor,tancla 
entr,i os "àúimãdi Jtl. refo,ri:aao!i, e' as 

. va.nguàrclli.s áita:da:,s: é>co_ú·e.u a stidoes
te:, dec.Llttodo, on,le'-,,uma (orm_ação ,da 
divl~ão uwermann Go.e.rlng''.. r.etlra.da 
de frente .do. G;o -Exercito; foi .derro• 
tâda' depois· de 'Violento combate. ·on
tem, ·os brHanicos desalojaram os ale, 
uiães· de· ."11ma. f11,brlca. · num · povoado, 
cujo :n_ome n.&o fol.dlvulgado, mas .se 
encontra·_ sobre :a. Je.rrovla .que vai a 
Il.oma. : ,. . ' . 

. Os . dMpachos dá· frente, dizem que 
esta· ação r.es11lt.ou num _'elos· mais te
n11,ze.s conibàtes, ·tendo_, sido felfoii ma.Is 
de·. mil ·prfst~neiros. nâzfot11,s., · · 

Karl Praeguer; correspondente de 
gtjerra _da agencia. itlen)l!,, D. N, · B. li<!, 
fréntê ,ltall11,n·a, admitiu- que os, 11,mef!• 
c&nQs tluha:ni ocup_a'do a vila. d e Ber
ga.-~lâva; a. oeste ·ae Lltoilo, 'poi:ém o 
mesiJ;lo- lnforfuitnte : afirmava. qile" os 
atacl'lntes foram ''i'le:sá\oJ'ados · ll\als ·tar
de. O ,.n'!otlvo de ligeira._ opostg-ão ·of.e,• 
reclda.· ; àt6'· agora-- pelos. alémãe11 foi 
me·nclÍ:iilado deste· m_odo pelo ré_dator 
mi!ltàr'da.-' âgénçí·a: 'àleinã, 'Mà.l'tln Ra,1 0 
l~llSli>Ôen, QUE> ,dlsse°t 00' àlto CCÍtnâP
dv' àle)iião '.é$tá 'r"esoJvJdo a n~o· Q,cel• 
tú· áiba:tiilha,sób ·a,s condlções'.lmpc;,s• 
tas' l)i!llé:Í" .lnfmlgo-; já. q\Íe os g~ireta.i s 
angfo;aµiêrjçàp!is. 't~rn ·.O"' prpil'oslto.·q~ 
a.trlilt,' os':ãle'íri.ãe:i á.' dlsta:ncila dos''·tl" 
ros :d<>s canhões' de sÚa.'',nia.rlnha '.de 
g\ler'.t~''· · · ' -

A SITUÀ.ÇAO EM ROMA 
ESTOCOLMO, (Reuters) .:_ Roma é 

uma .cidade fatalmente. ·condenada ao 
sitio." Todas -as estradas, q·ue saem da 
Cidadé Eterna, estilo .vigiadas ;pelos 
alemães, que- colocaram · sentinela~ e 
lrietrall1adóras uàs esquh;1as das r·uas 
da capital ltallanà. · · 

O · correspondente em ,, Ro111a, do jor- · 
nal sueco ''.Da.genr. .tfyheter" - Informa 
l10Je em füispacho ca.bograflco: "En-' 
quanto os ,aviões ·a!lados :r.oncain .ln

. cessantémerite · sobre' _a.s · nóssas ·. çtibe-
ga_s e as ·sirenes ululam estrepltosa
n;ente, ã vista da cldad,i ha concentra-· 
ções de. tropas, ~r<>n_tas . para ,a bata
lha· de.clslva. Mas para conhecer o 
que verdadeiramente oco,rre tora da 
cidade é necessarfó· e),H:uta:r o .radl,o, 
porqtié foi eompi.etamente p,:olbldo o 
tl;afêgo,, alem ,da. are3r tirllana. T.odas 
as· estradas, . que. saem .. da. cidade, 
acham-se bloqueadas e pÓÜcas .pessoas 
possuem llcengá. ·pa'ra, utilizar bicicle
tas; sou-. unia. :d-elà.s; · e :noB p~rece es-
tar·'Clrculando .por uma cldad.e_. morta. 
Existem ·muitos· lndlclos nas 1-ua.s que 
revelaÍn que .a situação é gravé. TÓ
dos o.s lugares hnportantês '·foram re
forçados por aenunelas . alemã.es; . ar
ma.das de· · metrilhàdoras e · granadas 
de milo. os·· nelotões dé guarda foram 
duplicados em'lodaa,a:s .pontes, A.s atl
vh'lâde·s dos elementos· holit_ls _aos ·ale
mães resultam lriutels; porque só po
dem. lançar pequenas gra,riadas .cón~ 
tra automoveis· militares,, que não 
cia.:usa;m mà.!or~s da110,s, e· que sã;o;mo
tivo de .mal<ires. s_ofrlmentos . para .08 

habitantes - da ',e.Idade, .. os q111iis têm 
de ajustat'-s.e: ao·, to'qile ·de rilcolhé~ .e ,a 
outras medidas. '·Até Sua ,Santlda:de o 
Pa.pa. · tomou -medidas prepara.terias 
em. face da. seriedade <la'. sltuaçãQ • .A 
guàrda pontiflcla foi _ref<irgada:-:e fo
ram cblocadas sentinelas.· no Vaticano. 
Todos . os ,:4ltJclos· Jora.. ,d.O Vaticano, 
que gozá.m de direitos 'extra-,_territo
l'ials, estão, vigiados". , _., 

; 'o A VANCO ·QO. s'l<'RANC:ÊSES 

Q. G .ALIADÓ NO NORTE DA 4-FRI
CA )if· (Reuter~> --- Jl: o .seguJnte o co. 
mu;.,lcad'o ôficfál de ontem: · ·· · 

"ATIVlD/,;DES ·. TERRESTUES: · 
As tr~pa·s. frances~s ·est,o'·-contlnua:-

A fôrg'ac aereá : ame~lcana , 
l<'OR'l'WOR.TH · ('.l'exa;s), ·· · (rtéutérs) 

- be a.cór.d~ ·co_m•. a 'decla.ritção. 'f!'r· 
muiáda pelo ):ollia.ndo; d.e .trelna.men_to 
das· forcas. aereas: •norte~,uµeriéanas,- ·a 
avlaç_ão ,'dô_s,, E$tad(!S\ ·unidos .,•: conta 
atualmente cóm. ,mats ·de·:2-~_00;000 Qfl_
clals e ·_sol4.ados. · .,9sse· alg!'-rlsm-0\.ill· 
clue 100.799 ,·pilotos,, :107.219 ".artllhel
ro's;. 20;0!!6 '.bombá.r-deâd<>res, '1s;Z05' ·na-' 
végadores, e. 555;$9'1: 'teenlcos· :,tçrrestrcs 
e dê: combate. 

O ROMPIMENTO DAS REtAtõES 
DA ARGENTINA tOM O · "EIXO" 

/Suspensas as · corriuni~agões telet•ntt,,_, · e" tele• 
·,,gr.âflêas· · ~ · ·A -, propaganda·._ aazista na -. America · 
. ' . · _ . '_ -. ,..;.. A nôtiflcagão · · ao . Ja,pã•, 

~:UlJÍ~O.S \qRES, '29 . (Reuters) .. ,-. 
Em cop~eqüenc!:1' do _rQmDl~ento _-df'-S 
relações, da .Argen~ln,a: com ,as pç,ten•. 
c;las• do · .. '_'eixo,",, .tocl.;i:s- as· eomunfca.cões 
télefótilcà!I, ,e' t<\leg_raflc!',à, com· I) 4:lil· 
mânlla, o_ r.J.;,.pão e o_í, ,te_rrtto·rlo,r ocupa• 
dÓ,v-foram ,Sl1_spensa.s, asslt;n como o 
lnt.rca,tnb}o co.merc!al: e, fln,anclal com 
os r<i!érldos palses.- . . . . · 

In~rinou,se . ôf!Pl!l,I.J1l8nte . ·que, · a 
Sulça·. 'se ,encarregarã da, ·defesa. doll . 
Interesses: .japoneses ·_nà.: Argentina, 

. A P,lt()P·ÁG-A~DA NAZISTA NA . 
:·· -.· · •À.MERJCA LA;TJNA . , . 
LONDRES, .29 (Re~ters) - iEln séU 

numero de hoje o··"Da!ly, Sltetc.h" · es• 
creve;· . . -.. . . . , 

"Ó general . ·vos · Faupel, chéfe · da 
01,,,a.nt:iia,::ã.o, !_béro-atnerlcana em Bers 
Um, .Que durante 011· dois ultlmos anos, 
empieendéu .. uma propagà,nda. na.zl11ta. 
tnten·111va. destlriad~ _a.os·· iialse.s lati·~ 
no•amérlea.nos; · re·stgnou -em - con• 
sequéncJÍli,· 'do· ,romp!m~il~o d11, Argen• 
tina. com' a. Aléniá,nha; . -· Hitler oi;istu• 
tina'; eom' ·a' AJemanr_a.' . Hitler c·ostu• 
suas 'lnsr,úi;:ões. Entretanto, a· súa re• 
slgnaçã.o n(l.o .slgnlilea r,iue os !lÍI.Zill• 
tas . tenham· aba.ndoriadó ás_ .• súas ·eepe• 
ranças: 'e ~oblçàs nà' ·Amérléa· lat\niú . 
º' ,no"\>Ó'. ch~te da .ál1,l~l~;'i ~rg_a.n.!~ag~)' • 
va,f ser no:1M.11,do. · · O seu nome .,alnd11, 
nto· foi dlvuJg'ado. ·A:::.taléncla deste· 
dcpa.rtarnento; 11ul-a.merlcano uca.l 

!>\. 

sobre .Ribbint~oP 'que_ é o. re~pó11~a.ve! 
por., esta. ·po,Jlt!ca. · : . · ; _. •·: . · . ,. 
NÓTll'IÔADO O 'jAP.fo D,\._ MEDIDA 

N()YA, YC>ft~. <i!te_utl'irsj .:.... ,Á a.gen· 
ela notfofosa. -japonesa, em . comu
nic;ido . transmltld,o p.eÍa radio de _T_O• 
qulo, anunciou que Ó êncaregado_ de 
nego'Clos 'da. ArgentlM, ·.notificou so• 
Ienemente _o. ·,Mln.lsterlo· ·de-. Estrangei
ros dq japão ,sobre . o ·i:C?mPlmento. das 
relaçõe~ ·djploniatlca~,- . : , · . . . . 

A. :rtQ,tlflcação !oP. entregue· ao vlce
mlnfst_i::fl _,de E_strangeh:os. do .. Ja.pã.o, sr. 
Shunlchl Matsumoto.. · 

. os êOnstru.tores dQ c<Mlssourh> 
doam sangue à cruz -vermelha 

NOVA ~ÔRK; ia{ (Iteute,s) · .. ; .. .-"Dez. 
mil . tra.bà.lhil.dorea : _· do·. :S:r_s'e'Iia.l ·. de 
Brooklln qu·o partlclpàrãm, da. .. có_ns• 
trução do· f;ra.nde, .encouias;ado · ""Mls· 

. sourl", que sêr-;1. li_àJ!I _lancà.dó .a,o mar. 
expressaram :seu-·017oposito.'de dar· ça• · 
da.. Um , del!\S Ulll> .1.itro . de · s:tn.&JJ;!I ··. â 
Cruz Vermelha; Norte•Ametlcan;i,. 

Esta· dóaçà:o :de ·sàngue •' l"ioristftúli-4. 
a. maior i:tue jã. 'recÓlbeu a. -.Cruif'-Ver• 
melbâ. · 'Nort'é.:Amerléana., ·-desde·,. ·a .- sua 
turifüÚ,ãGit . · · · · · 

mente avançando para oeste, tendo 
J)rogredido varias milhas ao norte do 
Cassino, apesar do terreno difícil o 
da obstinada resistencia e dos Yio
lentos contra-ataques. 

As tropas norte-americanas estão 
escalando as rnontanhàs a oeste do 
ri;> Rapldo, apesar ·ao violento fogo 
das posltões inimigas. Uma elevacão 
foi alcançada e progressos estão sen
,1c,· feitos na direção !le outras coli
nas. 

As tropas brilanicas e norte-ameri
canas aun1ontaran1 suas cabe~as ele 
}>raia ao sul de Roma.' Fortes co11tra
taques fÓram de$íechados c'ontra o~ 
britanicos, que os rechassaran11 fa
zendo inu1ncros prisioneiros. Patru • 
lhas agrcssiYas continuam na frcntp 
do VIU Ex~rcito. · 

ATIVIDADES AEREAS: - Os ac
l'OdrOn1os ô.e lvion tpelier, Istr.Qs, e Les 
•rubes Salon foram atacados ontem por 
Poderosas esquadrilhas c1f:l. bon1ba"r
dea,dqres pcsaflos, Impacto!' dir<'to,; 
foram obtidos· sobre hangarrs e areas 
dispersas. Bombardeadores medíos 
::itacara.m a estrada e as comunicações 
ferróviar!as que correm para Ternl, 
Orta, Velletrl e Collcferro. Caças e 
caças-bombardeadores, durante todo 
o ·dia atacaram as estradas e as fer

. revias Inimigas. Bombas foram lança
das sobre Tere!le, Ceclna, Belmonte e 
Va,lmontone. Sobre. a cabeça úe praia 
os nossos· Caças mantivera1n urna cons
tn.nto ,_ ofensiva. 

Durante o dia'., avlões de Força Ae
reé. Estratcgica e da ];'orça Aerea 'l'a
tlca. realizaram 1.400 sortidas. Cin
coenta aparelhos 1Jnimigos foram dcs
tr,uidos. Sete dos nossos aviões estão 
desaparecidos, mas os pilotos de S de
les foram salvos". 

COIUUNICADO NAZISTA 
ZURICH, 29 (Reuters) - -É o se• 

· guinte o comunicado de ontem do Alto 
Comando Alemão: 

"Violenta luta defensiva continuou 
a ser travada pelos alemães nas pro
ximidades de l(erch e Parekop, 11a 
Crimeia. 

Violentas batalhas defensivas tam
bem ·prosseguem a. sudoeste de Cher
kâssl e a leste de Bielaya-Tzerkov. 
As t,;,;>pas aleinãs atacam a sudoest.e 
de Shaschkoff e a sudoeste de Pro
brabs!Íche. Novos progressos foram 
reallzad'os . pelas forças alemãs nesse 
setor: Na· zona de batalha de Novo
grad-Volynek, as f.orças · alemãs fi
zêram malograr ·numerosos ataques 
so'i>"letlcos. 

A tior<Íeste do lago Ilmen e ao sul 
de. Leriingrâ.do, continua. a batalha de
fensiva. 

Nó 'setor ·ocidental da. frente merl
dlo;nll,l ·da -Italia, as forçàs alemãs fi
zeram malograr diversos ataques alia
dos de· carater local. Os contra-ata
ques alemães eliminaram alguns pon
tos 'de penetracão abertos pelos alia
dos nos recentes combates. 

Na costa do Adrlatico não logra
ram exlto as repetidas investidas das 
patrulbas aliadas. Na cabeça. de pon
t~ ao Sul de Roma, assinalaram-se ln
tensas atividades de , patrulhas e de 
tropas de choque durante o dia rle 
ontem. A ··:LuftWaff" 1,rosseguiu nos 
seus ataques -diurnos e noturnos a 
frota de desembarque aliada. Seis 
trarisportes num total úe S4.000 tone
ladas foram pesadamente danificados 
e uma barcaçà de desembarque de 
l.Oilô foi afundada. · 

Na noite· de 011tem para hoje, nu
merosos .aviões brltarticos voaram so- ' 
bre a area de Berlim. Foram causados 
dano& materiais, principalmente nos 
bi.lrr ,s . residenciais de .população 
densa e a monumentos esculturais, A 

· população de Berlim sofreu baixa". 

Declarações de · De Gaulle em 
· · Port Bouet 
PORT BOUET, (Reuters) - O gene

ral De Gâ.ulle, -sue. se encontra nesta 
cidade, em transito. para IsrazaaviUe, . , 
onde iJ1augurartl. ,i ,o'.lonferencla frau• .. 
c<>~afrlcana, em" discut·so pronunciado 
óeranté uma multidão da 30.000 pes
soas,- c'ormulou novo apelo. con vi dan
do os franceses a unirem-se no esfor
ço '1e guerra.. 

"Nós - acrescentou o general 
estamos· levando por diante a guerra 
mais ·ardua de nossa historia. Deve
trios . pensar. nela COnstaPtemente, 
porque Isso Implica varios deveres 
para. cada um de nós. Não só deve
mos· combater nesta guerra até o fim, 
coino tambem reouperar a nossa pa
trla. e coloca-la novamene no lugar 
que lhe corresi.onde: na. vang:uarda 
das· grandes nal;'ões. Como se pode 
obter Isso, sem que todos juntos fa
çanios··esforcos? .Chegou- o momento 
P{tra tc,ilos os bons . franceses,. que sã.o 

, em· Imensa. maioria, unirem-se estrel• 
ta.mente. Todos os franCêses devem 
_marchar iun t_os "• · 

movimento de cerco que é realizado e' 
pelo quaJ mesmo que os alemães con.si
gam romper o primeiro anel, haverá 
ainda. uma nova. armadilha que se fe• 
chará mais ao oeste. 
A Al\lEAÇA AOS EXERClTOS NAZIS· 
TAS NA FRENTE SEPTENrRIONAL 

MOSCOU,· (Reuters) - Quasi só res
ta. uma ferrovia importante aos ale· 

· mães que se acham na a.rmadill~a de 
Lenlngrado - a l!nha de. Gatchma e 
Luge e Pekov. : 

Conquanto os ultimos despacho.s m
fonnassem que a principal linha Pe~ov 
Lenlngra.do achava-.se aberta, anu11:c1~
se agora. que. pesa sobre a. mesma un1-
nente e grande ameaça por parte qe 
uma coluna russa, que cruzou o no 
Luga, abaixo da junção de Bateskaya e 
que deverá a. qualquer momento atra- , 
vessar a referida. linha.. 

A propria linha Gatchina-Pck_ov 
acha-se ameaçada. pelas tropas . sov1e
t!cas que investem velozmente abaixo 
do entroncamento ferrov!ario de Volo
sovo. ,Essu tropas marcham sobre.. a 
retaguarda das frças alemãs. • 

Finalmente, os alemães estao sendo 
forçados a abandonar a linha . Moscou
Leningrado, abaixo· do Tosno, travando
se cómbates na.s ruas de. Lauban e ao 
nmte e sul da rodovia -que liga esta. 
ultima cidade a Chudovo. · 
DECLARAÇÕES DE UM PRISIONEI-

RO NAZISTA 
-- .l\10SCOU, 29 (Reutersl ,- -A emis
sora local anunciou o seguinte: "O ca
bo Jeinz Nuremberg, · da 13.il. companhia 
do 315.o regimento da 167,a divisão de 
jnfantarla alemã, feito . pr!.sioneli'o pe
las nossas· tropas, declarou: "Nossa di
visão sofreu enorme perda, nós comba
temos de verão a outuno. Recebemos 
consideraveis reforços e tivemos ordens 
de manter a· todo o custo riossru,. po
sições. Logo que apareceram os rusc 
sos, contudo, nossos soldados · começa
r!J.m a fugir. Os oficiais conseguiram res
tabelecer a ordem e o. coroneJscoman
dante do regimento deélarou que seria 
fuslla.cto todQ aquele que tentasse· fu
gir. A ameaça porem não deu resulta.do 
e quando minha companhia se retirava., 
eu e mais alguns soldado.s· escondemo
nos atraz da trincheira. e entregamo> 
11 :. aos soldados russos." 

13.000 ASSASSINIOS El\l SARNY . 
MOSCOU, 29 (Rcuters}. - . Seg~l1dd 

anunciou a emissora local, os habitan
tes da cidade de Sarny a.ssinaram wna 
declarac;.ão que diz que os bandidos ale
mães assassinaram mais de 13.000 de 
seus habitantes. Vlnte e três medicos 
pereceram na camara d~ tor~ura da, 
Gestapo. Os ·sacerdotes c1Smat1cos Pe· 
dt·o Kalinovich e Alexandre, KukharskY 
foram queimados vivos. _ . 

Um Sacerdote Catolico Roma.no foi fu
silado. Cerca de mil jovens de ambos 
os sexos foram levados para a Alema
nha, a-fim-de serem escravisados. A,1-
tes de evacuarem a cidade, os fMCIS- . 
tas alemães destruíram e incendiaram 

. cel'ca de 400 habitações, dois hospital~ 
e um dispensa.rio. 

A QUEDA DE TOSNO 
LONDRES, (Reutcrs) - A queda de 

:rosno ...; a. segunda das tres fort,alezas 
germaniéas ,Que desempenhavam o pa· 
pel de barreira contra a acometida, rus
sa na frente setentrional, anunciada 
pelo comunicado sovietlco de ontem. 
ocorreu 24 lioras depois da queda de 
Krasnovardelsk, que era a cabeça do 

-saliente alemão µ,artlrido dê Leningra
do até Volkhov. Essa derrota faz com 
que o.s alemães fiquem . desprovidos de 
defesas de primeira. ordem para. ~on¼!r 
a, perseguição, pelos n=s, de duas di
visões do general von Kuelcher, 'as quais 
se retiram atualmente através dos cam
pos em direção a um corredor de esca
pe, que se · encontra a 100 quilometros 
ao sudoeste. 

Chudovo embora oferecendo ainda 
1·esistencia,' está isolada e efetivamente 
neutra1izada, . com tropas russas comba
tendo desde já dentro da cidade. 

As posições alemãs ao longo da fer
rovia. de Tosno a Chudovo, foram cor
tadas e as tropas russas lutam· atual
mente nos suburbios de Liuban, ponto 
central da linha., 

Entrementes as forças do general 
Corovov alem de avançar em direção ao 
sul, partindo de Pi·asnovardeisk até 
encontrar-se a 80 quilometros de Luga, 
forçaram os a;Jemães a se retirar mais 
de 32 quilometras ao oeste, tendo captu
rado o entroncamento ferroviario de 
Velosovo, a. 60 quilometros · da frontei
ra balt!ca. 

Mediante esse sucesso·, foi cortada 
outra possível rota de escape, pelo ra
mal ferroviari,i que corre ao . sudoeste 
de Velosovo, e vai juntar-se á linha de 
Kransnovardeisk a. Luga. 

Uma. vez mais foram repelidos os 
contra.ataques germanices desencàdea~ 
dos ao . longo da frente Vlnltsa.-Khl·ls
tinovka. Os alemães empregaram nes
sas reações numerosas força.s de . tan
ques e infantaria. 

Ao sul a contra-ofensiva de ·van Ma
nll.5tein, atualmente no seu quarto dia, 
jii. - está perdendo algo do · seu primeiro 
impeto. 

VESPERAL MONASTllO 
Acha-se à venda no Convento rlas Religiosas- Benediti

nas, em Sorocaba, Estado de S. Paulo, o novo Vt->,speral bene
ditino. ao preço "de Cr$ :W.00. contendo em português e latim, 
as vesperas de t<idos os dia!'! do ano, bem como as Completas 
do Oficio monastico e as Laudes das principaii; festa!'!. Pedidos 
podem ser feitos . ao endereço acima. Descontos para os re-
vendedores. · 

A RESISTENCIA NOS PAISES OCUPADOS 
Ministro quisling morto na (irecia 

franceses de 
Deat acu=. 

sa os industriais 
triotas .-

apoiarem 
lugoslavia 

os parr 
A luta na 

ZURICH, (Reuters) - A_ D. ·N. B. 
informou de Atenas o seguinte: 

"O ministro do Trabalho da Gre-, 
eia, sr. Nikolaus IOavas, foi. na ma
nhã de ontem, alvejado a tiros, de 
revolver por três j'ovens gregqs. qu~n· 
do dei'" va a sua residen.cía para: to
mar o =i 11 omovel que deVia condu~i-.. 
10 , ao M, 1ústerio. O sr. Nikolaus. Kla• 
vas p1ori·\:·u. e1n consequencia, no :ho_s
pital a <1ue havia sido, recolhido. A 
vitima t~ve emprego como moço de 
hotel e mais tarde foi secretario ge
rnl da Assocla.çlto dos Trabalhadores 
Unidos. Tomou posse~ das funções. êje 
ministro ào Trabalho o ano passado, 
a pedido do 1>rlmelro mlnistrto H,ra-
Iays". · 

ATEN'rAUOS Eill NICE 
ZURICH, (Reut.,rs) _ A "Trlhune 

de Geuéve" noticia atentados a bom
bas de dinamite em Nice, na França, 
tendo havido sete soldados mortos e 
muitos outros gravemente feridos. Os 
mol'tos foram encontrados-. horrlvàl
mente mutilados pelas explosões. 'Me
didas dra.sticas . de carater policial
militar estão sendo tomadas 'pelas 
autoridades nazistas, 

ACUSAÇÕES AOS l\lAGNATAS ,, 
INUUS'l'IUAIS 

LOND!{ES, ~~ (Reuters) - O fascis
ta. francês Marcel Dea:t acusou · os 
magnatas das industrias fràncesas d'e 
terem forn)ado uma "aliança mons
truosa" com as l)atrlotas franceses. 
Deàt declarou: "Sabe-se que impor
tantes chefes de Industrias e~t;l<> 
apoiando o movimento . de resJstencla, 

facilitando-lhes grandes quantluades . 
de dinheiro, assim con1'0 armas • 
abastecimentos". 

A IJUTA ~A IUGOSLA VIA 
LONDRES, <Reuters) - . Os solda

dos do marechal Tito ti-avara·m no
vamente luta através da fronteira 
italiana. 

Os combates prosseguem· na area de 
Ravne Gora, perto de Goriza, onde, 

. segundo diz o comunicado de l1oje, 
quatro ,pontes e uma ·,estação. de ener
gia eletrica foram cllnamitadas pelos 
patriotas. · , 

'l'ambem. anuncia-se que ao norte 
da Iugoslavia, a estrada de ferro vi• 
tal de Zagreb a Belgrado foi destruí-
da em seis pontos. · 

Os alemães foram detidos ma. sua 
ofensiva na direção do litoral croata. 

Foi .tambem revelad~ que, na clda· 
de Prnjavor, cldafle capturada pelos 
guerrilheiros foram apreendi<làs 28 
metralhadoras e dois morteiros de 
trincheira, alem de tr<ls transmissores 

•de radio e grande copia de municões. 
Tambem- prossegue a batalha trava

da na Bosnlâ., em Tuzla e em Zvor
nik, como tambem em Proper, na 
Servia. A! 40 solda.dos alemães e ó0 
"chetniks"k foran1 n1ortoB e outros fei• 
tos . prisioneiro:,, 

Regista-se àinda oflclalmeste que -os 
guerrilheiros realizara111, de suri>reza, 
um audacioso t'alde ·contra a linha de 
Ulan, ao largo da costa datmatíca em 
frente .do. grande porto de. Zara. 

Vinte homens ·da guarnição inimiga 
foram mortos 'nessa sortida, 
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' -A r,1edida que as operações miltta.res 
para< a liberdade da !ta.lia se desenvol
vem, a Infeliz peninsula vai sofrendo 
~ consequencias da politlca desastrada 
tle · Mussolini, abrindo as fronteiras . de 
sua pa.trla ,iara a invasãe, nazista. 

Em todas as calamidades coletivas, 
. sofrem indistintamente os justos e os 
culpa.dos. O Vaticano. sempre repre
sentou na Italia o centro da resisten
cla mora.! · e ldeologica ao totalitaris
mó dos "camisas pretas" e dos "cami
u.s pardas", é por excelencia. o adver
narlo do nazismo neoapagão, a substan
cia· e a slntese de tudo quanto Hitler 
e seu bando de aventureiros, Mussolini 
e seu bando de char.Iatãis odeiam. -Tu
do isto não obstante, o Vaticano co
meça. a. sofrer eis riscos de um "golpe 
dt:i- mão" de procedencia. nazi-fascista, 
à· medida que··as _tropas aliadas se apro
:d1r..a.m da. Cidade Eterna para dela cn
xot_Rr seus~indeselavels ocupantes. 

Julgamos quasi · impossível um "puts• 
eh" nazista. em ,grnndé estilo classico, 
cóm .a:i, · 1egiões pa1·âas marchando pela 
cldacie· em· cdemanda dô· ,Vaticano, se
guidas, de_ can-os;, de assalto, e de todo 
o· aparato proríric a t.;,.is lances. O ua
li!lsmu, e· sobretudo seus ocultos emprei
teiros, têm demais sagacidade para 
agir de modo tão desmascarado e es
túpido. 

Mas ihfelizmente é muito menos im
possível qlie, · no tumulto dos dias de 
cerco, por entre arruaças populares ta

. celli de provocar com o auxilio de . agi
tactores, dada a ind!gnaA;ão dos roma-
nos contra os .1azistas, e a carencia de 
viveres dé que paâece a cidade, - no 
tumulto desses dias, dtzlamos, é mui to 
lllenos !mpossivel que. um bando de 
mercenarios· disfarçados em pe,S.10as do 
)»vo; e .19.rgálnente pagos, tente contra 
o· \7aticanó e contra a pessoa sagrada 
do Viga.rio de Nosso senhor Jesus Cris
·m ·um.e.rime que seria o .maior da His- -
toria, désde o tempo cm que os suce:i
qires ·.de s. Pedro morriam· nas arenas 
dos cesares. · 

Não é em vão que o Santo Padre 1,cm 
auméntado de ' tal maneira os efetivos 
das tropas papais, e . modernisado seu 
armamento.'·. Se .o Sumo Pontífice to
mou providencias de defesa, é _porque . 
ha um l'isco de ataque. A possibilidade 
dessa rlsco, Infelizmente, não é senão 
por demais evidente. 

Depois de consumado o crime, nin-
. guem saberia quem o praticou. "Fo
ram aventureiros sequiosos de roubar os 
tesouros do Vaticano" e estaria· tu-
do dito._ . · · 

~.JJ.MERP .AVULSO 
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FRANCISCO· MONTEIRO, MAC~O · 

A defesa. de Jacqu.es ].Vlaritain AHElE SlA 
. - . ·. ·,· ·, ' . ' ' . 

E PEOR QUE O BlNBlTlSMO 
O LEGIÓNARIO tem a satisfa

ção de publicar· hoje, .a resposta 
decisiva do seu colaborador,. 
Revmo, Pe, Arlindo Vieira·,· S,, J,, 
à carta que o sr. Jacques Mai'j
tain enxiou a "O Dlario", de Belo 
Horizonte, · 

Fazendo-o, queremos testemu
nhar aqul, de publico, ao ilustre 
Sacerdote todo o rec.onhecimento 
que, como catolicos, Íhe devemos, 
pela coragem, acerto e brilho. com 
que soube definir e sustentar o 
pensamento de quantos não con
cordavamos com as Idéias conti· 
das· no livro "Os Direitos do Ho
mem", do sr, .Jacques Maritain. 
Os artigos de S. Revma, vieram 
causar verdadeiro. desafogo ncs 
meios catclicos, onde ~e .conside
rava com c"rescente apreensão, 
quer as sombras que ex:stem na 
obra de Maritain, qÍler o incon· 
dlclonallsmo apalxonadó :com quo 
essa obra . foi aceitá :érn -~iguns 
meios, Tais ciréunstancl.âs exi
giam uma pálavra d~ e.sciareci, 
mento corajosa, aútor'i:!:ada e c:on
vi ncente. t este o valioso sérliiçO 
que o Revmo. Sr. Pe. Arl!tiito Viel. 
ra acaba de prestar ao Brasfl ca
tolico,' com a· autoridade de seu 
::iaccrdocio, de. seu talento, sua 
cultura, sua rei,utação. 

Eni nossa ·4.ª pagina publicamos 
para inlormaçãc dos leitores_. um 
relato de toda a pólemíca, e o 
texto da carta:\'esposta do sr; Jac• 
ques Màrltain acompanhado ;êle 
comentarios ,elaborados pela reda• 
ção d esta fo I hl!; 

_Pe. Atli.hdo Vieira, s. J. 
tor . para. · trazer aqui uma. longa. cita- Màtltà!n se. co11clue claramente . que : O!I 
ção do mencionado i;trtigo, na qual principias de Pio l~ e de Leão XIII. jã. 
tre.nslllz noSS11, sincera adm~ão pelos não J:)Odem regular ·as relações da Igre-
dows peregrino:; do celeb1-ado escritor e ja com .o Estado e1._!sto de .um modo ge~ 
ao mesmo -~mpo se mam.f~ta como as ral. Não se trata da situaçã<Y:aespetial, 
ide~ .de Marltain,, há três lustros ape- deste ou 'daquele pa!S, mas' das. SOcied·a.-, 
na3, eram bem diferentes das · que · são des. liodl.errias em seu conjunto. Suas 
preconlz!\das no· livro que mereceu nos- pa!avrll.'í ·.são· pcremptor!as: "E no es-, 
sas ·criticas e causou não: pequeno .es- . tado de. evolução _e, de conciencia: de ,si 
c,mdalo a quantos o leram: sem cspll:ito .-. · mesmas; a 'que ··chegaram_ as sociedades 
prevenido ou preconceito apaixona.do .. !' modernas; uma ·descriminação· social' ou 

Pondere o leitor as linhas seguintes politica em· favor. d~.Jgreja, ou a ou.-
e confronte-as· com ,o que diz M_aritaln torga; ele prívi!egiqs · temporais· a seus 
não só em "Les droits · de l'homme -· et miriistros ou a -seus· fieis, ou uma. poli• 
la. ló! naturelie", senão tambem no ·li· tica '·de' cler!cà1ismo, seriam precisa-' 
belo que escreveu contra .nós:. "Mari: mente de'·natureza ·a.. comprometer e 
taln nlio pensóu sempre !Wlim. Houve nã.o · de ·ajudar' ·essa. miss.ão espiritual." 
um tempo em que ele·compreendeu me- "Porissô mesmo· que a)socledade _poli-
lhor a nv-,sâo da. Igreja e soube deten- tira diferenciou· mais perfeitamente sua 
der com galhl\Tdia .seus sacro.;.a.ntos di- esfera pi•opria é' seu <:>bjeto temporal e 
reiças. Em 1927, logo após a- -condena- reune de -fato em sell bem comum tem-
ção da Actlon :F'ran<:alse, -publicou_ o poral homens _pertencentes . a familias 
talentoso escritor uma. das suas obrllS religiosas diferentes, tornou-se. neces-
eni que se respira i r.1a1s· pura ortodc- sarlo- 1tue no planb ,temporal d princi-
xla e um. profundo senso c11.tólico .. lie- pio. · da igualdade: .. dos: direitos se apl!
f?.rimo-nos ao· "Primauté di! Si)irituel ''·· _qtie a. esta.s diferentes f11,milias. Há um · 
Re1endo. essa. obra magnifica, Marita!n • :;6 bém. comum temporal, o da socie-
jn não se reeonQecerfa a ·si me.smo. aàde poiltica, do mesmo modo que há · 
Acom:elham.ó.s a.. no=s jovens leitores um bem cómum .sobrenatural, o do. 
que 'desejam llai.rrir em . fonté segura Reino de DeUÍ;; que' .é supra-po:Utlco; 
um : pleno conheélmento do problema· Introduzir na socied~e ,P9lltica. um 
dM relações entre a Igreja e ··o Esta.do, bem comum temporal dos tlels de uma 
a leitura dessas paginas ditadas por re!lglilo; e que reclamaria,• para eles uma 
um esplrito privilegiado que e·ntão pos- situação: prlvileglade,_, no Estádo; seria. 
suia. no mais alto grau ô que' se· êhama intro<iuzii tiro ptincijjio de div.isito na 
"sentlrc cum Eccleslá''. Nessa obta ín- soéiMacíqi politica ·e· faltar dessa manei-
compa,ravel nõ.o há sombras nem pon- ri ·ao bem coinum temporal" (Direitos, 
tos negros, mas tudo são jactos de. luz. do homem.- pgs. as: 39 e 40). 
Respiguemos ·a:Jgumas passagens: "Ce Mas não era ewt' a. situação '.do. 
drolt de· la cité ·de Dieu sur ia· cité ter- mtindo, no tempo q( Pio IX e de Leão 

Publicou "O Dia.rio" de 23 de Ja- res.!:e, ~fie-même le postule cu veitu XIII? Não havia eutã.Q na sociedade· 
ne'"o uma. lorÍgó; carta de Jacques: Ma- · . ·1g . Elle . t . 'd.. . ' . ' . . "' d 'une . e" ence interne. es . or on- hómens pêrtllncentes ·a diversas _ faml-
ritain dirigida ao ·redator-c!iefe da re:. née en effet à ún blen cómmun· tem- lias re!lgiosaii? A coµdlção, _até de pai~ 
ferida. folha, na qual o UÍl.stre e~cdtor pé)rel qul n'est pa.s. seulement . d'ordre ses. c.i,toÍ!ços, ,como _a, ;~nça ,e a I~li&, 
repele as acwações que . lhe fizemos, matériel, mais aussl et p1incipalement não éra alndr- peór d.o ,que a elos tem-
em artigo publlcado no LEGION ARIO d 'ordre moral: la vie huma.in:ement pos atuais?. Foi . precisamente nos ar~ 
de 31 de .:>útubro p. l}ll-'l.5ado; 'de reno- bonne (vie vertueuse) de li, · muitt;µde gurnentçs _·_· oril, • renová.dos _-:por Marltaln 
var os enos do liberalil;íno 'em. sua re- r~ssemblée en un êórp.s soct,ai: .conimu- que se. basearam .Lamennais, e ·seus se-
cente· obra: "Les droit.s de 1'homme et nlcatio in bene vivendo"· (pg. 25). '.Nos quazes pa.ril e}(fgir uma. i:evw,io dos pos-
la lo! rw.turcile". . . "Direltos do homem" nega ivraritain tuladcs catolic()S,° e a :iiratação da Igre.-

Não rebate Maritâin diretamente- nos- · · it. · d · ·1d ·d·· d. ,.,,:. · ·· ._ ... d. 
, e~te dire o, a c_ a e.· e ... """'llll_ ou:. a -ja aos te)ll_ pos_ . modernos" .. _Não é se_ m sos .argumentos, co_ "'º ·:e_ Je la1esmo o de- · b · Jd d te t · · 

·_oportuna instrução Pastoral do Exmo. ·e Revrno', Sr. Bispo-:cle,Atertado:so• 
. · --· . bre o proselitismo protestante 

O 'LEGIONARIO recentemente no
ticiou a- .. publ!cação de uma. Pastoral 
do Arcébir;po · de Quito, S. Excia. 

:. Revma. ,Mons. Carlos Maria Della 
TÓrre · ·.sobre o · protestantismo, em 

. que a:1ve1:te os fieis do: imenso perigo 
que pará.a.unida.de dó Equador cons· 
titúem · os llesesperados esforços em-
1íregad_os para arranca-lo do regaço 
da Igreja Cat91iéa. . 

·chega-nos. agoi·a ·novo brado de 
alá1;ma, desta vez do coração de !\_os- . 
só hinterlând. Em linguagém a.co
motlada ao povo ·simples; S. Excia. 
Revma. ,o Sr. D. Manuel Nunes Coe
lho; Bispo à.e Aterrado, acaba .de pro
mulgar · importante, e . oportuna Ii1s
trução Pastoral, destinada a alertar 
os seus diocesanos contra a explora
ção ela credÚJida,de .. popular pela pro
pagàncta protestante que atual!nen
te é ,desenvolvida em grande escala · 
através d_e todo o territorlo pafrlo. 
.OS·QUE MATAM O CORPO .E A 

Al,.MA . 

· · Verbera S, Excia. Rev1~1a. o: pro
cedimento dos catolicos que olhan\ 
coin indiferença os· prog1'essos da he
resia protestante em nossa terra, 
como· si se, tratasse· de um assunto 
a.em lmportancia. 

"Ninguem- sé incomoda senão com 
aquilo que tem . importancfa. Resta 
sàber .o genero da importanda, A 
Justiça está. se1npre · se incomodan
do_ conl' os 0 crim:nosos, alguns elos 
quàis . ela mesma. qualifica de . Im
portantes. éomo · não ha,de ser as
sim, pois · se ela não lhes _ligar im
J)oi·tancia, a de~ordem · e o bamUtis-

· nJo. s,1bverterão .a soêiedade. Mas is
ú, s'gnifica. que a imp:>Í:tancia ela 
justiça é a niesma do banditismo? 
Que tantà. ·uti]i_ilade tem 'uma. como 
outro? · O protestantismo 'tem uma 
il11portancia, e ,~ritnde, ,bem . maior 
quf _o banditismo ~ ele (o protes-

"Catolicos se . não querejs ser eri.•
tan~i.s,1no)' iião assassina o ct>rpo, a~- g·a11·ados e a,;,ras_tados para_ a herés:a; 
sassi11a as almas, É o de que )llais 
nos previne O Divino :Mestre: - se não quer.eis que a. maldi!,lão -~e 
"Não temais os que matam. 0 .corpo Deus vos leve de cegueii-a. em. ce~ 
e não podem matar a alma, !llas te- gueira até precipitar-vos ilo inferno, 
mei aquele que pode fazer perecer ligai muita 'importancia ao. protest~n~ 
iiehena, tanto a alma como O cor- tisrilo e ào · espiritismo; aquela 1m· 
po" (llít. 10,28).. portailcia que ·salléis;· Pe!o.:. _i_nstinto, 

eia cbnsérvação 'ela vida ligar a qµal-" f: ou não a importancia do protes- , 1 quer peri_g(j. As_s!J_11_· como JU ga~o_ s talltl·s1110 m_aior que a do banditismo?. b impi-udeilcia. rinear ·com uma ser-O banditismo mata o corpo, deixan~ - 11· · . . pente _vénenosà ou com um·cao _ 1• 
do a . alma livre; o prote5tantismo drofóbo; cuidado em monter relaçoes 
mata a alma, roubando-lhe a Fé e ., 'coíil . ·. prótestalites ··e.' espirita!!'. .• 
atira corpo e alma no inferno. Se . "Quem ama o per.fgo, .nele. perecerát'. 
prevenir-se contra um inimigo ou um Enqúanto um catolico :conversa, ne-
perigo é ·dar-lhe importancia,. quem goéiái.:,·vlsita, éónserva · relações de· 
mais importante do 'que o demouio, amizade,. frequente a casa _dos. pro-
do qual se oéupou o princiµe das mi- testantes ·e··espirlti!:s, Deus tratará a 
l!cias celestes - São Miguel Arcan- cada· um. como ·ca:clà,<um merécer, na 
jo - com!J'atendo e precipitancló-o no forma do' sáüuo 17,26 -~ 21: ''Tu sé-
mterno; com quem São Rafael lutou\ rás' sânto ·conf ó 'sânto; e''s·erás illo> 
<:onseguindo prende-lo no ,deserto; · t -

t d ' · cente com o·_ varão inocen e;· e -com 
com quem o· pr:>prio Jesus Cris º· 18' o ·escólhido óu eleito serás escolhido 

. cutiu, quando tentado no deserto; ou' eleito. e serás perverso com. ·I) 
Colltra O qual preveniu a, S_ ão Pedro, 
como se lê em s. · Lucas 22,31: . 
"Simão Simão,- eis que Satanaz ·. te 
reclamo'u com inst_anc!a para te joei
ror como. o trigo; mas eu rogu_ei por 
ti, para que tua fé não desfale·ça · .e 
tu uma vez cónv.ert:do, confirma os 
.te;1s h'mãos"; contra o qúal o mes
mo são Ped;-o prevenju os Jieis: -. 
'' Sêde sob rios e vigiai porque 9 ,vos• 
so adversa.rio o demonio, anda, ao 
redor, como Íeão raivoso, _ que ruge, 
buscando a quem devorar". (1,. Pe
dro 5,8). 

O CATOLICO DEVE DEMONSTRAR 
SEU HORROR À HERESIA . 

pei'verso ". · --~ 

AGEN~ES PROVOCADORES 

A_ proposito. da.· impunidade -colll 
que esses agéntes provocadores. pro•. 
testantes vivem-a perturb;1.1(a paz de. 
cônscien<:ia · do nosso povo simples, 
narrá à In_sh'llção Pa.sti:íràl um fato 
interessante, Ein•;ce1'.ta _ .cidade _do 
Brâsil; sà.be!Í.do ·,da 'chegada de .um 
miitistro . prot~iitaJ1te/·que .vhiha fa
zer. conférencias em sua:. paroquia, o· 
Vigario. convoco\! o :povo ~ :Matriz e 
lhe Iaíou ·da seguinj;e torm.a: 

11Meus · irmãos, com pesar vos .co
munico. que acaba de chegar .a esta 

Depois de assim mostrar· que O cidacle um pastor protestante, que 
. protestantismo é tão importante quan- vem atacar lli_,.nossa religião, ·negan-

to o demouio, pois é suaobra pri- d.o a presença de Nosso 'Seühot .no 
ma, como pai de todas as heresias, sacramento, n._eg_;t1J;d_o .-.. a Imàcumãa 
c1irige o Sr: Dispo de Aterrado a 8~: .• :·-eoii-é'eiçiió;· ··-con:d~fifiidô as iiõssas 
gutnte,:adYertencia aos seus dioce, imagens, pretendendo arrancar .do 
sano~: coração .. brasileiro a crença· Têcebida 

··• IgreJ3,'. so re a ç a e . rx:ei, rn ou O motivo que ·,as razões â,presentaclas por clara, mas atem-se. à defesa_-·· feita em. E. t d~· · · · · d. 1r· "torn· o·u se · · 

numero especial de "O D!arlo" por um n!c~i:i:)lSqu:e1;1: i~t~mpora! 00 .· ~;r~np~bpb!~~~!r~i: ~:t:b!!,
5~0;;!:,,, 1··· o·R N-1··. 1· . :' s·E·u D o e A" y· o L·1· e o· grup:i âc seus discipulos,e adiniradorés: principio de Igualdade do~ ,ilfrelto.s se nà.das por 'Pio. IX. E!ll nosso primeiro' • · · ·. · · · ·. · ---- . · · · : ·' . 

"Les é,crlvains q~! ont· 1>rli 'má déíenése aplique· as· diferentes _ fal)lllias . relíiio- · arti,gó :p}xletá·, 0 _.lfüor- .observar essa !m-- . __ •_.·_ .. _ ·•· · _· _·. -'_-- _·._·_ · __ •. :-·.-.. · _· .; ___ ; · ·_ · · . • _·.·. . _ _ · . . __ . '!!-. · ' . ·:! 
dans ' O Dfario · .•orit. clalremente r ~ sM", Mais explicito·.·alndâ se. to1na Má- pressionalitt1, co!ncide,nciá; • J.>or ·todós 
tabli la vérlté, et je n'al pas à· repren- ritain em outra. pagina. -lumlnósa:."... esses· motivos, digam O que quisere:n os 

. 11e · nosos · pais; :. Como vêàes, é;-u91 
grande atrevimento, · ~ um granae 
desaforo. Entretantó} não deveis fa- . 
·zer mal a esse hereje, A nossa Re
publica;., "inimiga .da .. intolerancfa e 
do despotismo", · conió disse um 
grande .niiÚistro· pr,otestante; garante 
os he!'ej~s. Eles. podem- enganar <> dre lei_ !e détail _de .Ia. disc.ussJ!>n qu'ils la cité n}€1lt .pas ,'.vrii-ltnent· $0rN,1e· ·si: d!sêipulos ctEi'Marita.ih, jül,ganí.os e' con- . . . •-, , . . · · 

ont. - et avant tóut Je ~êr~ Tauziri, _...., pieu.'n'est pa.s preil~ s~rvli;t~?;~êgle .'· tiuuaremos I ~; julgar sum'e..mente per!:- '< )Olitro -aspeto d«t .çombate. do f.-scism~l à' Igreja 
maglstralement con4u_1~, , · 'de conduite de · _la.· vle· iht:lMduelle · et · g~::, as,. d0,1'trinaii ·cjefençlidas _pelo. Ji- · < · '; , · · :. ·· · · ·· · · · 

Ora, em outro ar~1go pubJica.do no se>c_iale n~ pouva.nt i:,as fáire:~b.'!tractl~n .. J0$01'o .eni. :s~ _obr11.: i~?J,es droits de_ 1• , , o· 'Exmo, Revruo, sr penso do,Cexercício d_o· ,1,;i:g1;adQ 

. povo,. dizér as maiores· asnéifás; ,pre-. ·e 

gar: as mai9res petas~ _ ~iij~,a_r ~.S .. (JS e 
· tolj·cos: 'l?EVf<1r.úpre · . ~:Estão,:· g;i.1.';l.!J.7 
. . •. , ... ri,'.,.• ' .. ' . . . ,;· ·'·. . . • LEGION4RIO d.e-1:.1 de--~2elnbro, r>-·· ·de'l'ordre surnaturel et, ·11, proprement1 hol'IÍmi(et i. lo! n~turê)lç'~-.Q~~i: , \ . ' ,,.,· ·, . ' 

Pa§§ij@.c JJ.ª'9~ meng§.,.,1\).;t;en"" ,Sll.l.~ Q,,_. "'tt::. ,. ,pa"''ª•,""°"•ne,;r,:sa"""...,'"""'1'''"''9'·•CÓÍ'll,.-,;àte ~- ":.:-i·,~=r"°'·.ff'-11, ,:,~<("'>;\'1'::>~"''1·~--ll!S , a· -."·"""~~~.f~-~ .. ,, ...... ir t-:'..,,,.., lJ.' fitt'dlla !'! •. ,...,._"...,.~, ·.·l'e,-st"'~...,_". 'P,' ,.ru ~~Vlt';Oil'n'}O",;f-<.Oi,\'!!'O";e 0nerg1camen-.;ea ,p . . , 
me_ .:~os/~mciu 9e:º v"ã:o u~ \sior~io rr..ssorbiu.a.nt . à: Ja thoologie,,. l~ pt,rln:, cid_O': ~o~re o, e~iqq áQtentiço d~ !mor~ . . i<l111anrio . publicado. pelos\ fasc!~tas,. 

.. ···-"-:·· .· ·, ... •:,r~' . 

Ol'lZa O a pUÍí 'fcar·'úm.'p 
,!l!li:.: v_áti, Jiéni e.jogar. útil ovo :éhóco 
no conferencista. Isto só se· póde 
fazer· contra os professores de uni
versidades, que nií.o são garantidos 

A distancia,. diepomos• de multo pou
cos elementos para julgar u= situa
ção tão complexa. quanto a que se creou 
:na zonà. romana com o desenvolvimen
to das operações de guerra nas cerca
nias da. Cidade Sagrada. 

·Feita este resalva, achamos que, se a 
bipotese que· acabamo~ de ventilar e 
pasta11te plausivel _ para que rezemos, 
ofereçamos· esmolas e e1'piações l11ln-. 
tcrruptas l}ar .. que ela não se verifique, 
está entretanto muito longe de ser a 
mais provavel da.'.> conjecturas que se 

(Conclue na 2.• pagina) 

EMINENTE GATOUGO PERUANO 
AGRACIADO PELA SANTA SE' 

Em despacho procedente de Lima, 
:"Noticias Catolicas" infot'lna quê 
Sua Santidade o Papa .Pio XII, por 
intermedio do Exrno. e Revmo. Mons. 
I~crnando Ccnlo, Nuncio Apostolico 
em Linià, concedeu a Ordem J<;ques
ti·e de Siío Gl'cgorio l\Ia.gno ao se
nhor Salvador Gu~iérrez, bemfeitor 
de .numerosas obras cu tolicas da ci-
dade de ]Uj ra flores, .. . 

O senhor Gut.iérrez contribuiu com 
amplitude pªra a constru~ão do 
templo pal'oquial de nliraflo,rcs, e das 
igrejas dos hairl'os de Surqtiillo e rle 
Santa Cruz; apoia econornicarnent~ 
a sociedade de trnhalhadores do Co- · 
ra~ão de Jesus, de Surquillo, for
m~ntando diversas obras de assis
teneia, anxilia aos pequenino;i po
bres da Escola PfluC'kcr - dos ]!'ilhas 

.. de D, Bosco -, e contribuiu pa1:a a 
·· ereção do edifício da Nunciatura. 

l\Idns. Cento, ao entregar as in
signias, realçou a obra principal d0 
sr. Guti~rrçz como chefe e pai de 
familia. Em sua 1·esposta, o agracia
do afirmou que as normas de sua 
vida eram os ensinamentos de seus 
pais; que· por sua vez transmitia a 
seus filhos, em cumprimento de um 
dever para com Deus e para com o 
pro:dmo. 

raasm.t pa•~a osinte··.· r• .:.:•t-,ar• ·a· s·" ·p·c·ala"v•;;• -d~- pour -~ien. ,e_:;n:eirt_ , .. .sdon .of!ictet;, do! 1 ... e .. ::tàfa:p6ij~íflçeií \'ÍÜE( dêfirtitam à< qués". . 'com, lt êapà' <ÍÉÍ. <Íat<füco, . ·-. \ . , . . . ... 
. • . . .,.,v -· . · · .·- lui-meme_ ....... ru ans ce e. se e~ce. tão,, t~o deUcà.tla d8.ll·_relações. da ·1çre- . ·o . Si'. Bis O. de Cremolla. declarou 

mestre no sentido da sa or!~oxra.:Nem et consultcr. ceu.--i: qui en <'nt le dépót." je,;çom ô E.~t.?,µo,. qualquer.leitor. 11-cssim . -·. -: ·· ·._···. 11 . -'· ~-. · ·. - · ·: 
faltou. n_essa sér_l,i de artJgos ma1S ou "Mais·. l'or_ dre. d_ es· agerits .. correspond ii1fonna>•ri ·q'u_._éi .-._Íela sem_· ·-_e·s_ pir_ it_ Í> P_ re_ - que-eD_ ª.~ª publl:ª_ çao, qued se ed1~da' em 

· o ·d m '""V dque , · · · · · · · · ··· · .· · ' · · , -· , '' ,. · ··.. ..'. -.. · . . , · · sua· .ocesé·· nao se pó e co11s1 erar · menos apa1x na oo, u a. .. p,_ a .e, . à l ordre_ des flns,:,Si -la, f11J,dU· gouv.er- venl\lo e'>sem ·preconce1to_ ·apaixonado, · . · • ' . ·· . - ·.: - · · ·· 
att~amos co .. 1 o- verdadeiro_ pensamm1- neJne?l~ t~i:restre çs~ ~llbórdCJ~ _à la faciÍr11ênte' se.convericêr;i. de que Mar!-. catól1ca! advé1t111do a ~eus fie1.s, d~ 
to ae Mari_U1il1 Um dos seus m_ ais ar- fin du goitverneme_nt spirituel n fa._ut ·1-. -·· ·. ·. · .: ·d· t. • .· · • .• ,. ·. é que- ap_e zar_ de. ser Sacerdote o seu d1 

. . · . . . ._ . - , · . . ta n. prega_ · uma., ou rma, o_ue · nao ·, . ·1 • · : . ·n·str d Senhor não doro.sos du;c1puJOS abalanç;cu-se,. a afir- que cclui-ci ait pOUVOii' sUr ®11.rl·là, •a. da ·Igréjâ 'e;. estaije,leoo iunà.. nova Ie OI,, esse ~I l .O O 

mar, no 111tento de defe11der o mestre, qu'il put<IBe le Jirlg-;r par ses ~~~lls, tese<gue côllclde: !lem ma.~ nem menos tem uso de 01dens. 
. qu~ .ª ,?bra ~aglstrl!,I de Do~_,P/1,ul B~- et, si·. cela .est e:-.ige par l'.ll\térêt ;ides_ . com esta. proposição condená.da ,pi>r'·Pli> O; ••ll,egh1ie-'F:ásçista" ein sua ·etl!· · 

11_01t. L~ cité antichr_étienne du XI_'.IC âm<?:i, !ui _comma.ncler ·Pê'!'• ses ordres. I;K: "Erri i'lôl!Sa epôca· não ·convént niai~ ção de 9 de janeiro, escreveu o se-
s1ecle", sm1ples e lum1l')osa expla11aqao C'est .atnsi que l'J!:gJise. a drolt d'iiuto~ ·que ~' religião ·,êa,tpllca: séja coiisideritda. guinte: "mn: grupo de (iatólico~, uni' 
dos docu~ientos pontlficios,_ aos .. qW1:is 1·lté sur le poutlc;ue ou !e tem!)Prel M- coin::i unica. teligiã8,: de Estado;·· exclul.lt- dos pela mesma ·fé ·em· füus ,e na pá-
nos referunos em nosso _artigo,,· Ja nao mêmc; rion _ en _· ra.is,on de~ c!1oses poJ~: dos. :todos: os dé:Ínàis-'cultos?' · tr"a, .fh~doú .. mtf semaniítio ·1plitido 
se adatava a este complicado se_culo tiques; ·mais en 1·11>1$on · du sph·itueL qm · "·Cróciata ItaHana".·· DuràiitEl toda -a 
XX. Desfeito.s os argumentos dos _dlsci- · a:y trouve engagé", (pgs. 26,27) •. Essa · · .. _41niâção .. _clà" Íl;tiei'(a,-;:Elsse. semanál'Ío 
pulos de Maritaln, com os. qu~ls_ s~ doutrina. pregada por_ Me.rlta!n_ em_ 1927, Ref·1ra~s;e; .. a'· ··y'1da m···. :o··o· a:'s,..,t;1'0:·'a· ilustrará SOQ ·o ,ponto de . .vi~a :cató-

_most1-ou de acc-.-do o. mestre; llao ha e que é aliás a doÚtrÍIUI, dá ,Igreja, não t . . Jico' a: neceisicÍade,. pará :o cJero de 
para que extender-nos em- ,novas .consi- :se adàta a. sua. ·:_"n0:uvé11e, chrétientê"; u:·ffi.:_:_._.·_· ·c··e·i,:l·e .. bº"r'·,,

8
:-__ .. ·m· : 8--d-l;C .. 

0 
.. >,·r·,--

8
· n' d·''-'e~s·:- · · aM1ár ·có111 tadá·:ª• sua 1nr1uencia, ª 

der1.ções afim de provar que as· a.~- seria absurdo pretender'. que :;'a;.O:fgreja. bátàllia'. que deve trayar-se ).:iara de-
serções do autor de- "Le~ droi~ de l' cat()Jfoa. reivindiq,.Íé ·_junto··· aS>socieda.- ·· .,-. ., · · · · · ·· · voh;cr ·a Itália à suà-·unidade 'e ).')rês .. 
hmJ)lne et la. !oi naturelle" _não condi~ dcs modernas os priviiéglos· que · U$U- .. Por.. ·um,,:- réce1i.te ·despad10 • das . tiglo "; · . . _. . . _ 
zem de nenhum modo com os ensina- truia em uma cM!izaçãc. do tipo S11cral "NbH<'.ias;' 'Catoliê~s", ,.procedente O Exmo. Revm_ Q. Sr. Bispo de. Ci:e-
mentos di, Igreja sobre as· relações en- como a da. idàde Média.". (Droits de l' . .· . . ' .. .. 
tre esta ·e· o l!:stado. Há porem um hommc, pgs. 40,41), Isso_ se •· opõô __ a..o da_,.cidâde f e ,'Dublin, informa-se que · mon.i, em·eomuriicadoi;; · publlcad_os em 
ponto que exige algum esclarecimento. "estado de· evoiução e de :cónclencia de coü1.. à' idade dé· 50: Í!llos; o··celebre . jo1,1.ais de 1\Iilão · e Bel'gamo, declata 
Lamentamos sinceram. ente .. a. l_ingua• si me_;as· a "'Ue. chegaram . as .·soe·. 1e·da-. d;. -· ·n·· · · J e·· ...-,1 .. , .1 . .. 'd que- é ihlpossivel · considerar católico, .... " me 1co · _r_._,·,: ;_ , .J! ooi-,_cons1_,era- -· -· · bi · · gem desabrida. e insultuo_sa .c\_o_ emêri_to des moderilas." (idein). _-E· nt•·e·_tanto·,_._na · , - , -··d , . o jornal dirigido pejo pres tera TU· 

• elo utn dos. mais avan~a os tecmcos f' escritor e nisto alguns de seus 'discipu- mesm" obra que foi obJ·eto de· nossos - · · . . . li"o Calcagno.- _Em seguicl,a ._a mna Sua 
· ~ · • clo-p·· afo,·_. àb_ancl_ on_óll __ · _· __ s_l1ª , bi-.i_lh'a __ n_t_e E·· · Rev que "é no· sso devei· 1·11 'los se mostrf.ram dignos do mestre. Qouvore:i, eséreveu · · M'.atita.in: ·~-"cctte · 'xc1a.- ma. . . ·· · · 

Cllama-nos Marita.in de . caluniador na- doctrine e~t iimnuabte". Porque, é pois carreira p1•of~ssional para fogres~ar for1nà_l' os católico~, - para quç não 
dt menos que seis vezes. Acusa-üos de que se alterou oostes ultimós anos? 11a: Orâem dmi Beneditinos, 11a, Aba- sejani enganados em -sua boa f0, -
o ter lido com espirito prevenido .e pre- TtúJo, no "Prlrnauté du. Splrifüel" é dia, de DownSide. · qüe o re!erido ... Sacerdote se acha sus-
conceito apaixonado; chame._ nossas as- ouro de; fino quilate." ·Atê aqui ·.o trc-

. Como esta.mos. vendo- ainda··'é ·.·o 
fascismo, que proc~ra ,ha;b!lniente. en-
volver. os católicos, sempre -pro~ 

c11râudo subterfugios, ràraniente' ata
cando de frente a Igreja: Esta toi, é. e 
será. sempre, ,a táti9a usada pelo 
maior inimigo da Santa· Igreja: · a. hi
pocrisia, O que é de· se lamentar, é, 

· que haja Sacerdotes stispeusos de 
ordens, ótimos instru1néntos em 

'mãos de hábeis totalltários, 'possui• 
dores de grande tirocínio nesses _mis• 

iteres, (' novo jornal pseudo católico, 
é impresso nas 1nesmas oficinas .. que 
ih1primem o "Regime Fascista". · 

o Emc. Card!al Asoalesf agra
. dece o auxilio dos alia.dos 
A rad:o dàs Nações Uriiclas da 

Africa do Norte, ~m irradiação em 
ikliaüo, relatou qué na vespera d'e 
Natal,' o Emo. Car_d\al Aleixo ·_ As-

. ca!esi, Arcebispo de Napolés, envjou 
uma ·cai-ta pessoal .ao · co1n:anclante 
aliado ria cidade, agradeceni:Io-lhe. o 
trabalho de. auxilio feito sob_ as aus
pícios do AMGOT. (Governo Militàr 
Aliado dos Territorios Ocupados.) .. 

serções de "pura, e simplesmente men- cho do·artigo de·.12 de·.0ezembro. Fieis 
tirosas"; chega ao extremo de ~nti11_1ar- ao nosso proposito, 'deixamos :de Pl'!rte 
nos a examinar n~a. conciencia dian- \lm · ·confronto mais aprofu11dado-, ·entre 
te de ~us. Essas Invectivas violentas a. luminosa· e· segura ·d.outrin,a ·de Mali-
destoam de todo em todo . dé unia dis- tain há quinze anos· e os ti.eva.news do 
cussão serena e desapaix·~nada e nem filosofo na hora presente. ·Hã. ainda um 

ANTES DO DESEMBARQUE EM. TARAWA 
vão bem com a proverbial polidez fran- i:onto ·que deve ser esclarecido; · um 
cesa. equivoco que · deve ser dissipado: · 

A verdade. é de si mesma luminosa e' o exemplo de . portugal aduzido por 
não precisa do fogo fâtuo do· ·c1nsulto Marltain ein sua carta ~ redafo1·-
para impor-se e dominar_ o entendlmen- chefe. de "O Diario ·não vem a propo-
to humano. Quem recorre a tais pro- síto, nã.o vem ad rem. 
cessos dá mostras de que· lhe falham Leão xii:r,· ·na' ·enclclica ."lmmqrta,.le 
argumentos para corroborar suo. tese. Dei", ensina que · em certos casos, pro 

Após nosso primeiro artigo · do LE- bano pacis e · para se evitarem maio-
. OIONARIO, muitos se· dlgnal'am de res males, pode' a Igreja. ·abrir mão 
manifestar a boa impressão · que lhes de seus· direitos, ou melhor, pode · · -0 
causou a objetividade e serenidade de Estado tolerar· a. liberdade· ·de cultos. 
nossa argumentação. · Dai a concluir que -essa.· deva: ser a 

·Nem faltaram ai elogios MS méritOli norma geral vai· um .abismo. · E·, esse 
do grande convertido que nos tem le- abismo transpõe o · Idealizador da "nou-
gado obras de inesUmave). valor. Não veile chrétier.té". Vai ele muito mais 
foi outra a orientaçã·o seguida em -nos- longe _ ainda. Diz que · não só pode _ o 
so ultimo artigo. Pedimos vênia ao· lei- &tado t-0lerár a liberdade de · cultos, 

mas_ que "se · toá.ou necessa.r!o quEl · no 

· pehi. : Constit'u.ição. . . 
. Efa ·os. cori.sellÍos .·que ;~u vÕs dou, . 

cotno vosso V!gario. (Pausa. · ·. 11'.Iu
' dando Ú -toin:) . Isto, meus frmiios, 
.eu vos dlgÓ,em:oumiiriménto· do meu 
dever, de Vlgario. _ <Mas, com ·tranque~ 
za, . se eu .. fosse o· povo, tião tai:ia ca-. 
so do que diss_e · o. ·Vigiri-0_ .e. llOje 
mesmo punha·' esse nl'àfandro daq1,1i 
pa:rà fora", É· desceu '10 puJp!to. . 

É. excus~clo acreiicentà.r, gue º· :iµi· 
Iiist_ro ·- protestante _ teve que· safar;se 
às rires~as, sem :l)oder •c1és:e1cwQJv.er as 
teses··que trazia enga.tn)ladas e que 
já. 'estavam anunciadàs, pira os in
ter'viilos· db d~êma: local, · Entre pa
rentesls':. ·,!)01' uma· singular irqnia, .· O 

cinema chaínava-se -Bl'asil, .,em 'nada 
ter_ cie brasileiro; pois' favorecia. rima 
religião '.ap fi;nacional", . 

Deppis 'de '. se . extet\dEir em . Utilis•_ 
simàs •-· dlsserções'. déstiria1]as _ a .. escla· . 
recer O -ÜOSSO POVO. COlltra>os erros 
protestantes, ·assim conêlue .o · ilustre 

· Prelado: · · · · · · · ·· · 

,ÇONCI-UINDÓ 

"A maior desgraça: do~ protestân• 
tcs ê a de não terem siriceridàde· nem 
boa .. vontad·e·. . ·siitcel'iclade : e·m prÔ• . 
cm;ar a Déus'onde se dêve próéura-
1~. ;Falta de boa vontade, ém se_afifr- · 
rar às doutrinas acomodadas à cul
tura e ao sabor do , seu orgu_lho, 
Quando u111 Ilrofestaiite ··sincera; lm
milde e lealmente Procura a verdade 
e ·a·. Deus, tem forçosamente ele se 
converter-. ap dàtoliciSnio: _ Vejamos 
.como .um protestante. s'lricêro e leal . 
Se expressa, nas palavras de Um 'eX• 
mfoistro ·protéstarite,. uo . pi-alago :de 
sua "carta ·a um protestante": 

"Se .·publicamos essas hitmi!in1ás 
paginas, é çóm . ·a intenção de dos
per.~r tálv~~ al~uin_a alma de qual
quer. dos noss.os ll'maos. separados, :,o 
me~os · para. éJ.11e-. seja-1)1.ovido a . exa· , 
minar. a Igreja Catolica. Que a exa• 
min1m sh;icéramente, não· através étos 
etrps, da ignorancia popular ou da. 
màlicia· dos · hoinens, m;i.s. no · que a. 
Santa Igreja é ~ealmenté; ~pela sàbe
d<:>ri_a divina de. ~µá santa doutrina, 

.. pet,ér,J?i>der sau.tifiça<Íor que;, lh_e. é ex• 

O Pontifice e a população, de · Roma 
plano temporal _-o . principio·. da ~ual• 
di.de · dos direitos se . aplique· as .•diferen
tes famui.ás." De ma.!).eira que a slffi
ples tolerância se . converte em dever . 
rigoroso por parte · do _l!lsta.clo dé -~r no • 
mesmo pé de iguald1tde a· Igreja e BS 
seitas · dissidentes, ·. o · é1To e -a verdade. 
E isto, não neste ou naquéle 'pais: .em 
virtude de cn,cur);tanélas · especiais, ma.s 
até. nos paises onde a . quase -totalidàde 
é catollca, pois assim 'o exige a >evolu
ção d,as socied:-.des ,:modernas_'. q11e_;., _já 
tomaram "cons~iencla.. de si lliesmas." 
O contrario seriá. "introduzir -um pr!n• 
ciplo de divisão na 'sociedade polittéa 

· ciusiyp, cujo . fr).Íto . são. os santos de 
todas. as epocas,' até os nossos füas. 
lasti'o é pénhor !nconfundivelda' sei
va de Cristo que a'vitalizá" .. Através 
do Prisma· do. b.dió o · cisúe· apa-; 
rece 'preto: . Através do prisma,.do 
amor .O corvo se afigura brànc;o. 
Através do Prisma da Jealdàde, da 
sinceridade, -_do d_e$eJo desinteressa
do de enêontrar -~ verdáde, a Igreja.. 
Catollca é sant;i.; é a. unica'. Igi-e-

O "Osservatore Romano·' do rlia 7 
de novembro referind•se ao dia 6, 
sábado. dia. em que a 1iopulaçf,o de 
Rom,1 tomou conhecimento do bom
bar leio sofrido pela Cidade cio Va
tlJano, le\'ado a cabo por um avião 
desconhecido, declara que este aten
tado prnduziu uma grande manifes
tação de adesão ao Sto. Padre. 

·' Muitos dos· presentes - escreve 
o diário vaticano - cantavam cm 
côro hinos sagrados, significando com 
eles que a caus~ da Igreja é a c.tu
sa de Deus, e que a luz da Paz, da 
Justiça e da Caridade, quP. resplan
dece da Sede de Pedro não pode 
ser atacada sem a re1rngação dUf)ue
les principios que ,sustentam a Vida 
moral cios indj_v!cluos e das nações". 

Pela manhã'. as aclamações e as 
·:manifestações comovedoras ua 1nul
tidão Jtàv'iam. sidQ tão rep.9tidas qu~ Q 

Santo Padre saiu à: janela do seu 
apartamento particular .e· lentamente 
abençoou a massa. O mesmo ·aconte- . · 
ceu a tarde, pois· nessa . _ ocásião 
Sua Santidane apareceu na janela 
aute a insistência da 1na11ifestação, 

· ;, No .:omingo ·pela ·manhã - conti
nua o "Osservatore" - apesar de 
uma forte chuva.. uma imponente 
mult[dão foi' congregando-se de novo 
em frente ao Palácio Vaticano', fa,. 
zendo recurcl.a.r Rs cenas de espectati· 
va e de entusiasmo, cenas ess·as .só 
igualadas por ocasião . do . Cçmclave. 
Em respoi;-ta às p1·olongadas acla
mações e · de:üonstrações . de acàta
ment,1, filial, Sua Santfdade voltou 
1:~r duas· vezes a se apresentar na 

janela da sua biblioteca privada, 
janela da sqa biblioteca .. particular, 
abençoando ans ou~ se ach_avam .na 
!'.!:fü,ª• . 

· e·_ faltar ·de.ssà. ·maneira.. ao oom comúm · 
. temporai." · (Direitos do_ home.m, pg. 
~~- . . . . .. 

E não venham _dwér os di.scipulos · de 
Mai'ita.ln que o .mestre n)lllca. ensinou · 
tais. coisas. Ai estão suas pa.la.Vl'lU! for• 
mais. Nlnguem convencerá do. contra.rio 
rém :a, nós. nem ào leitor sisudo. Tão 

. pouco. ninguem. jamais. coi:Jseg!,11rá · pro
_var ·que tais dispauterfoo n§.o esteja.m 
· em flagrante contraste com os ensina- . 

· mentos ·dos· grandes P<>ntiflcei q~e · con- ·· 
ll.tilYfilB'. 2-~~: ~ SI!! ~ruiit · 

•Â'bordà)fc· un/gr'ai~dd'tr'ânsporte ·111ilitar americano; os soldados dos Estados Unido, assisfcm à 
,S~nta · J\lis~a.;: am~.?./51.~··s~x~m in.içgsl9.s·'Qs: 9e~embªr_q1Je§ .41:!~ !esultatam · !}a_ ~opguis!a de Tarawa. 

. ja fúndada:-por Jesus Cristo; Atràvés · 
de outros prismas, só póclerá ser vis

: tá conio que_i'erfain qué Ela fosse,. as 
potencias infernáis. Com este ·do-· 

· cumento . tão valioso, encerramos 
.aqui carri'silin1os Irmãos e' Filhos .. em. 
Nosso Senhor, a serie ele considera
ç_ões que vin10s · a·esenvolv$nd.o em 
torno do assunto, de vital 'lm:portan
cia para a defesa da nossa -fé, con
tra os . as.saltos . da impiedade ·e da 
heresia,'que tanto mal vem ·causando 
às a)mas. · ._ Suplicamos a · Déus: que 

.. secundando>a nossa ·bP.ilção a todos 
ilumine e preserve do contagló peri-

. gosissiino do erro e· _da heresia.. ·Et 
benéciictió Dei° Omni potentis _Pa trú: 
·et· Fjliiet Spil'itus Sáncti desceúdàt. 
!SUPJ3l' vos . et màneai senioer. Amen, 

/ 

#' 

J 
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COMENTANDO. •• 
PARAQUEDISl\10 , 

Esta guerra fez aparecer uma nova 
tatica de combate: o paraquedi:,mo, To• 
dcs têin na memoria os feitos fanta:;
ticoo dos · paraquedlstas, nos grande.5 
lances da. atual conflagração, de&de a 
inexplioavel .ueda da. fortaleza· chave 
d e Ebeu-Emae1, na. Belgica, até o rapto 
d;i.. Mussolini. Até mesmo acontece qu~. 
quando sucede alguma col.5a. muito fo• 
ra.. das linha..s da. loglca, a ci.plica.çãp 
é uma só: os paraquedl&tas fizeram. 
EKplica<}ão que todos aceitam, maravi
lhàdos da. transcemlenoia que a&Sumi
i-am certos a.spe<itos militares e pollti
cos desta gu.en"-

Cs paraqú<11,(L;tas são toàos jovens; na · 
plenitude da. noração organ!ca, e cheios 
de habllicl.ade, de audacii., de coragem. 
Consta r~esmo que os nazmtas costumam 
empregpr meninos· 'de 14 e 15 anos, 
fanati+SQdos nas escola.-; hitltirmtas. Com• 
pree()de-re perfeltamenre que seja . as
sir-11. A violeucia dos esforços flsicos 
e,.<;4.idos de um paraquedmta exigem 
'Ulll!l .,aude de ferro e wn vigor de aço. 
,Qualquer desequilíbrio íisiOlllgico, por 
:menor que seja. logo se patenteia cala
·m!tosainente em meio aos trancos ma
tcriats e Jspirituais por que tem de 
i=ar o paraquedi:,ta. 

'Entretanto, ha um certo genero da 
.f)araquedllimo, tambem proprio da pre
ascnte guerra. pa.ra o yUaJ só as pesi;oas · 
Jdosas sã9 áptàs. Pelo menos, até agora. 
:só têm sido empregadas per.sonalidades 
,amadurecidas. e mais do que amadure- · 
cidaa, que fizeram sua carreira em ou• 
tros regimes, u.gora desaparecidos ou 
eclipsa.doo. E estes personagens revelam 
uma apticlão tne.sperada.. Veja-se, por 
exemplo. Darlan, Não fosse o atentado 
<dq que foi vitima, estaria até agora de.s
Jwnbrando algumas vtateias com sua 
ha.bil!ctade de ultima hora. Porem, mili
to mais impreslonante é o caso de Gi· 
:raud. O velho general manco· qu,• paz 
~1::i chinelo toctos os prestidigitadores, 
tirando lnterminave!s rôlos de arame de 
dentro de alguns presuntos; que desban
cou pa.ra sempre o Homem lnv!slvel, · 
atravessando a Alemanha de ponta a 
ponta. sem ser visto; que praticou, de 
,quebra. algumas outras proezas rocam• 
bolesoa.s, está ai como exemplo vivo, . e 
ieacarmento ominoso dos espfritos cetl• 
cCG. Sabe-se até que o 'Barão -de Mun
chhauscn morreu de despeito ao saber 
rle tão admira vels façanhas. 

Outro mago do paraquedlsmo é Be
uedetto Croce. O velho fllosofÔ hegclià· 
1!0 transformo~-se em porta-vós da De• 
mocracia. É verdade que durante a vi-
1,;encl.a do rasc1.smo Croce deixou ouvir 
alguns resmungos: o tdealllimo f!l.5ciS
ta era mais dlnàmico do .que o ldea
llsmo cie liegel. Mas nâÃ) i verdade que 
"'· filosofia .. e Hegel preparou o â.dven
to do . fascismo, pois o heielianlsmo é 
o fundamento fllosofico mau; solido do 
totalitarismo. Todas as fllosofta.5 tota
litaria.~ contempoianeas acabam Indo 
raclicar..i;e, por qualquer forma, na fi• 
lJso!J,I de Hegel. Isto n!\o Impediu. -en
tretanto, que Croce se arvorasse em co-

. rifeu da Democracia, tia {talla; e o 
mais curi= é que ele foi aceito por t.al. 

E-i;tará havendo novl!, semeadura su- · 
breptlcla dos de11tes do dragão? Por 
acaso todos os ger'mes do rtaz!-fa.sc!~
mó não vão aer éxtlrÍ,iídos tio· munêo 
de ·am_anhã.? A opinião pub)lcá flcar!a 
multo ·mais satisfeita se visse que. do 
lado das D(>mocracla.s, só b0:?ve..si;e ne-

:·.,JI,ocrac·fa; Nada pior rlo que total!ta
rios com a mascara ae Democracia. 
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N~ publicamos· colaboraç'ão de pes
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redatores. 

O LEUlONARlO t1am o maxlmo 
prazer em ~,·o,ceber vtsltas às · Instala
ções da sua -,r,,1,ão e oflcil,as . mas 
pede qu., não ;-,Jam as mesm!!.s teltas 
nas ~-il-S, 3.as e ,.as ft:lra.,, por exi-
g ·nelas do .ervtço, · • 

· NENHUM PRELADO CATOLICO 
PODE ~SER COMUNISTA 

Declarações do Sr. Arcebispo 
de Sã.o José de Costa Rica. 

.A publjc,açiio "Noticias Catolicas" 
traz um longo comunicado da cida
de de São Jusé da Costa Hica. Entre 
outras coisas, traz o refeddo eómu
nic:ido as palav1'as candCntes do .S.1·. 
.Areehispo <le São ,José de Costa h'.i
c::i, Dom Victor San"bria, •acu$arlo 
por certos .l'iemettfos maldorns da
quela cidade, da pecha de comunista. 
Sua E:irria. Revma. declarou: "To
do o mundo sabe que nenhum Pre
ilado catolico pode ser comunista, 
porq_ue P:lo pr?prin fato de s.er., co
mumsta .Já- esta fora da [greJa • 
· O pl'e,í,.lentP cie Costa Rica afir

ma ser blasfemía dizer que o Ar
cebispo é comunista, 

i D!AS EM RfVISlA 
(Conclusã~ da 1.• pagina) 

abrem nos horizontes polit(cos a rc.i-
pelto do destmo de RDma, ' 

Quando lie ama multo a alguem, o 
risco mais rem\i<>_ . de um grave dano 
para essa. pess~

0 
teva-nos a. . providen

ciar com suma i:11ligencia para que o 
d,mo não ocorra. O ::iumo Pontífice é 
nosso Pai. Amamo-lo como só à Igreja 
se ama. Por mais remoto que· seja o 
rmco, é grave. Como tal. merece o· em• 
penho de todos oo nossos esforços jun
to a. Deus. para que se obvie o lnal. 

Nem par isto, devemos deixar de re• 
conhecer que ele é 1~uco provavel. A 
n,sso ver. o V;i.tlcano nada sofrerá Hi
tler é mesmo capaz de determinar o 
a.bando.no da Cid.ade' Eterna sem cotn

. bate,' para se enfeltát com o gesto dian
te de todo o mundo. E ha até um indi• 

· cio muito sensivel disto. 11: que toda a 
legação niponica acreditada junto ao 
Santo Padre ce recolheu ao Vatic~ no. 
Porque? Na hlpotcst de grandes · dis-

. turbios na ci 1ade? Ma.s lá estão as 
tropas nazls1a1 para garantir a Jega• 
ção japonesa. s1'.l1 amiga Na hipotese 
de bmnbard;;io.~ '/ Qu•m não vê que ê 
lmprovaveJ q'ue eles .Jcorram em gran
de estilo como os de Londres? A · ocu• 
paç/io repe.i.ina da cidade !J('los alia
dos é o que melhor e~plica. a atituda 
dos diplomatas ni[)('lnicoo. 

... ,. 
No momanto em i;ue escrevemos, a 

Crbf~:~~1,::2.dc! seqte un1 a.Uvh1. Foi pD\l• 
pada Monte-Cassino. o ramo~ santµa
rlo t,enedi~ino com sua r!litorica e gto
r!= Abadia, "caput et. mater" de to• 
dos os mosteiros beneditinos po rnundo. 

Infelizmente. algumas bombas de pro
cedencla ignorada, a.t.ingimm. Cllstel
Ganclollo. r~iirlrnc!a de vc!'ão d0.5 Pôu
tifices Romano,;, e parte integrant~ dO 
1:,tad> (>ontlflcio. 

Heranças da. ' polltica exterior do sr. 
E(rllto Mussolini. 

Não recebemos de boa. mente o. gesto 
da URSS, aJterauclo a. estrntw·a da fc
d,,tação das repul:illcas sov!etlcas 'de que 
se constltue. no . S<>ntido de atribuir a 
cada unia das unidades· maior autono" 
mia. 

l1l um ·golpe de prestidigitação como 
outro qualquer. como foi por ei.'t!mplO 
a dissolução da rn !nternac1011at.· 

Com efeito, nlnguem pode acl!Í1itir 
que essas repÜbUcas sovietices·. que só 
cxÍ/ltlram até aqui no pa pcl e qu~ não 
-têm passado de doe.eis provincias no 
interno stallnlano.' venham .a ter daqui 
para o futuro llbercl/lcte maior. Qual
quer que seja a lei que neste sentido Sl3 
p1-omulgue, a rcalldacle polltica con
tinuará a mesma: o Fart1,1~ Comun!..~ta 
continuará à nomear oi; dirigent.e& de 
toda., =~ 1'epublicas, e só lndlcará pa
ra tais cargos agcntw docllimos elo "ca• 
marada" Stalln. 

Qu_al a rnzáo dessa farçe. feqcrati"ª 
agora ensaifda? Muli,o sin1ples: Incor· 
']1orar outras ·• republicas indq,enden-· 
te~ 11 soyjeticat a. sere mu1~el'lori11e:-11e 
cria(las, à. .. c0munwea1tt1" bolchev!st-,. 

Que tremacm a. l!:stonia, a· Lituania, e 
toda a Europa ccntrnl ! 

~** 
. Dilixa.1nos para· . nossó pr<.1xtmó nu• 

mero qualquer coment",rio acerca do 
rnce11te disc1:i'.sõ · do sr. AdCllj>h Hitl<.>r. 
~Was · náo queren,õs dei.<ai- de p11bl/<:nr 
ncst& .secção o s~gulnt~ t.Plq;rnma .. $U• 

maniente signifit:ativo da infíu~nr-ia QlJC 

a polltlca nazista alnda p0ssu~ na \'>e· 
11l11sula iber!ca: 

WASHINGTON. 28 CR.l · - 'ó De· 
partamcnto de Estado anunciou que o 
carregamento dos navles to.nqucs espa· 
nhols com prod-utós petrollferos dos Es· 
tados Unidos para a. Espanha foi sus
penso. 

Diz & declaração do Departamento 
de Estado: 

"Essa- medida foi t<>ma.da em virtu· 
de da. orientação que toma a pol_itica 
espanhúlf, O governo fspa nhol . mos· 
trou clar:1111~i1fe a reua ,'eiutancia em 
satlsfa~cr ,,s p,~c!Jrl0s ,·a·,-~veis e !tn• 
portantes feito~ por es\c D:;partam~n
to ao governo c'spanhÓI 1111~ já algum 
tempo. 

Algw1s navloo mrrcantes e belonaves 
ita-llanos conUn~m lnterhàdos nos por· 
tos espanl<to!s. A Espanha continüa a 
permitir a exi;.1rtação pai'a a Alema

_nha de certos materiais vitais. para. a 
. guerr~ .. tais como o wotfr:imlo. Os agen-

tes do "eixo" continuàm muito atlvos 
tanto na Espanha metropolitana como 
nos territorlo.• espanhol« da Afrlca · e 
em Tanger. Alguns membros d.i "D!vl· 
são Azul" parecem éstar ainda e11vol
vldos na· guerra contra um de nfs.sos 
maiores aliados e noticias recentemen
te recebidM informam ter sido c:011-
clulào um acordo financeiro . entre o 
governo espanhol e IL Alemanha, desti· 
nado a tornar valiosos para aque1a na
cão credites substanciais em pesetas, 
~s quais a l\lem.anha lnquestlonavét
ment.e ., espera aplicar 110 aumeuto da 
espionagem e mb,otagem no territorlo 
espanhol e 111 tenslflcar a oposição con
tra nós na penlliula lberlca." 

A declaração acrescenta: 
"Esta ação foi lE'Vada a termo depois 

eh previas ·consult~s com o governo bri~ 
t~nlco". 
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Unicos evncenfonal'io1 · doa AFAMA.. 
. DOS rel.ogio11 c,E>L E~:l'T â'.t. 

Para a a~licação dos pontos de paz do Papa 
P.io XH trrhafham intensamente-os inteletuais 

catolicos. dos Esta~os Unidos 
Not-icla. oriunda de Wasl1ingto11, por 

iatHmedio dá agencia N. e., nos dâ 
conhéclmento de que o Depa-i'tati1cnto 
de Ação Socú.l da "National Cattiol!c 
Welfare Conference", di~tribue 11a Ame• 
rica. Iberlca - depnis de .ralorosa aco• 
lhida 110s Estad0s Uniàos o, versão cas· 

. jet!vteJhana e portu;,uesa das obra.s 
"Objetivos de Paz de America ,. e · "Lar 
Socledad Mundial". 

A apresentação dos fólhentos 01~: 

"Anelamos que ciste informes slrvàm 
para que na Americ11, La.tina $e co
nheça meihor oo eifo1·ços que os cato
Jic;Js dos Estadcs Unidos fazem pre. 
sentement.e, com o fito de lograr com 
que os ensinamentos dos Papas .se apli· 
quem a.os graves problemas · intérnacio
na.i.1 cb momento, e para· que. com este 
conhecimento, aumentem oo vinculos 
religiosos que já unem os càtolicos das 
Amer!c~. 

SIMPLES' PRETElTOS 
A campanha nazista ·contra ~ Igre

ja Catolie4 não se limita áPenas às 
brutaiR medidas já por demais co. 
nhecidas de -todo o mundo, mas ta1il- · 
bem a coisas de menor importariéia 
em que se manifesta o· orlio que os 
nazistas ,·otam ao espirito cristão, 
observa o jo11ii1.l catolic'o de Lon. · 
,ires "Unlverse". 

O jornal britêmlco, em seguida, pas
sa a infonnar que ainda ha po11co o 
Bispo Cazz!iui, de Crem011à, nà Ít\l· 
lia: ocupada pelos nazistas, narrava 
em Oarta Pastoral as dificuldades 
que lhe era111 c\·ladas pelos alemães 
em snas vis1tas habituais. Até para 
tratar com as autoridades catolicas, 
os. nazlstas c,riavam toda sorte de 
en1l>a1'aços. Por outro lado, os ca,,to· 
licos são preses pelos motivos mais 

· triviais, inclusiv'e por ouvireni as es
tações de rad:o dos paises neutros. 

Têm sido enviadas copias aos Al'ce
biipoa. ilispos. tnstltttições e organiza• 
çõe~. a~slm como seculares catolicos do 
Mexico, Amerlca ·cmtral e do Sul. no 
Brai;il, a dmtribt!lçãÕ se efetua por in• 
tern1edio da Jurita Nac!o11al da. Ação 
catollca. 

A Associação Ca t9lica pró. Paz ln• 
ternacionel originalmente _editou estes 
folheto~ em inglês, merecendo uma am· 
pia. acolhida nos Estados tJnidos. O en• 
sa.lo "Objetivós de· Paz de Amerlca/', 
escrito antes dos · ll!:ltados tJl1ldos par
ticiparem .ia guerra .. 1:êcol11e inf61111es 
da site comt.ssÕl!.5 ela A.5.sociação e refie• 
te o esforço com que grnpoo estaduni· 
dcnses; d.e ho;nên.s de estu<!lo têm pro
c1:racl) interpre'tar _a aplciaçáo àos cin• 
co pontes cle paz de S. Sa-ntldade o 
Papa Pio Xll. Expõe os ooJetlvos de 
pnz soll -os seguintes titulas: "Obriga
çõe $rl~s Êstados Unidos": "Uma. Eu
r;:,pz Üllic!n,"; "As Ari1ericas e a orga
nizll,ç~a Mundial"; "Funções e Formas 
da Org-i:nlzaçto Mundial". 

f'EDERACÃO MARIANA . FEMININA ... 

O, apendices i11clu~m reproch1ções de 
dccl:ira~õ?s formuladas por S._ Sa.nticlade

Papl\ Pio XI! sdbre o tJtalitar!smo, · 
una Europa nova, a sociedad_e mui,-

' dl, l, e a emigração e. a justiça ccon(1-
n~;c::J... 

Iilclue-~. tambem, -o esquema cluma 
P8clarae,â, Internacional <le Direitos, 
tal qu8.l 11, formtlla o Revmo. ·Pe. Wil· 
ti'!>:' P~rson, S. J., decla1·aç0es d-0 và
l'ir~ cmnltés da A,;sociação Catoltca pró 
p37, <Internacional. de Comitês s'lbre 
"Mpcctos :Econom!cos de Eoocri Atu~J ", 
B~icote Int.ernaclrm~l" a :No\'J> Ordi:-m 
Ec:n:1micz. ". 

O &gÍmdo foihet.o " A C.8,;ie,1acle 

RETIRO ESPIRITUAL 

Aproxima-se ó tempo do Carna mi, 
J<J com e.te o chama.do para o retiro 
quo, a11ualmeute a Federação promo, 
ve, desejosa · de proporcionar às Fi
lhas de Maria três ,<lias de meditação 
e de silêncio. É época oportuna para 
refletirmos sôbre· as verdades eter
nas, e:rnminarmos, coni vagar, o esta
do ele nos2a conciência e formular· 
iuos resoluções para. uma· vida mais 
perfeita. 

Não se. compre~nda u1na Fm1a i:le 
i\laria que, sem razão Imperiosa, dei• 
xe ele fazer seu retli'o espiritual. l<Jm· 
peiiham-se em· promove-lo as Pias 
Uniõos, na ocasião nrnJs pro11fcia às 
suas associadás. A Fe<lel'à.çâo o or
ganiza 110 trích10 do carnaval, fayo
recendo, a,shn, <J,qne]as q1Je,. por mo· 
tivo justo, não podem partic'par rlos 
santos exercicios espirituais, na' pró-
prJa Pia União'. · 

A dolorosa situàçiio presente esiã. 
-a r0clamar a mobilização ospirit1w.l 
da móctdaclt<. Um l"etiro é excelente 
:r:1eio para er1cl?.xeccr a lnteligêncla 
0 forlific:ar ,t . vnntade. ·. Um retiro é 

. 11111s. néces~üladci j)a)'a no11sit :i.lma. 
Urge que o façamos· tH?6tC Carnaval 
sé ainda niio ·.o fizemos com nossà
P•-. Uni1io. 

* * * •·' 
O :-ctlro cgph·'.tual; 01;ganlzado pe

h, J.<Qrteraçáo, · rcnli~ur-~:C-~ nós ccJ'?:~ 
gios Santa ·r!u?z) Sinn, t:remin:~.r:o da 
Glúria e lm;titnü, Santa '~'(,.,·ezin,'i'Í, 
nos d-ias ·20. ~l e :i.2 ·dt>·Fe,;e.re:ro, 
s<cudo prega.dores o Revmo. Pe. Eduar
do Roberto, o Revmo. Pe. Veloso e 

. .. 
ainda, com 30 lugnrM internos, no 
Colégio Ass1rnção. onde .hav~rá reti
ro· organlzaclo pela Juventude Femi
niri-.. Católica. 

Várias· Pias Uniões tambem vão 
promover retiro, durante o Oarnaval, 
recebendo não somente suas asso
ciaclas colllo J<'ilbas de l\Iar·a d-e ou
tras Pias Uniões. 

As lnscrlçõos acham-se abertas, na 
sede da Federação, à Praça da Sé, 47, 
lo.0 andar, diariamente. d_as l4 às 19 
horas, s011do já elevado o número 
das inscritas .. 

FESTA DE SANTA INEZ · 

Rcivcstiu-se de grancle brilho ó Ba· 
rau literár4o-nms·cal o!creciclo pela 
I•'ederação às Filhas de i\lar:a ela Ar; 
qnicliocosc, c01i1 0 uma homenagem à, 
sua Padroeira Santn Inez. O tcs.tlvaJ 
rea!Jzou-se, nó aucl itório da Escoia 
"Caetano ele Campos, dia 29 de ja• 
neil·o, às 20,30 horas, com a llollro
stt preseiiça cio Exrno. Revmo . .Mon. 
senl101· iosé ~faria l\lonte'ro DD. Vi• 
gàrio Capitula!' e de i-ãrlos Sace1·· 
dotes. 

A primeira parte (\o programa. a 
1>.argo do Côro Azul, lntol;gentenwnte 
<Jrgauizado e dil'í;i:ido por C,oncei.çlm 
Ferraz eàusou ótima impressão. En
tre OJ uúmeros muito aplaudidos, des
tac·an1os: "A!menina de. Roma", mú
slca ·de Pergolesl e-v(lrsos· dé-'Coi)i;ei-
1;10 Ferrnz, !nternreta'rlo · pnr·· Lídia 
U1·ovcttl e. ,conjunto coral; o Ado
r-r~:1HJS cl:: ·Ph1estdna, pe!a SL·a. ·. Alei .. 
n:1 de Barros Souza e Srtas. Celina 
S;,di, Odete Pizarro e Ivone nacprlo; 
a cantida de Nossa Senhora de Hec-
kel 'I'avares pela Sra. Imaculada 

ÍI - A IRRADIAÇÃO CUL TUltAL 
DO IOEAL OA VIDA ESPl:'IITUAL ,_ . ; 

3) As . preooüp~ç/í~s 't~mp(lraJs} 
coüstituei)l outro. COllll)]exo <)é . pfo• 

. 'brémáâ quese'lêváritaln éoíúra o (déa) 
· religioso · . duma vi\'111, dé adesão' . a 

De,i's, portjuaúio pr:êndêrrt .o lltteledo 
e a vontade. do individuo, com. uma 
insistência' talvez maior·. do. que as 
próprias paixões .. 'I'an.to. aulm .qufii· os 
cµidados 08 maili 'legítimos exceçlem 
faéilme1lte _ .a ·medida .. dq, c9n veni~n te 
para :à. ,paz da alma, vlrs.ndo .. vei'dade.1-
ra .preocupação .. E1rv0Jvem · o indlví· 
duo em taman)ia intiinidade com os 
bens deste mundo, .. qué a· alma .peri;le 
a. orientação para. o· ideal espiritual 
ila adesão a Deus. 

E não é s6 o perigo d9 excesso que 
o horilém espirlt1,1al corr.e. 'l'ambem, d 
defeito .de ·cuidados teri·estre11, a ·ifls, 
pl!cêi1eía de 'organizar a v!df!'. eco:nõ· 

,mica, a !ndlferenÇ!\ e o de$l1ltei'esse 
em face· do.s problemas', P1a(erta!s 
constltue1n séi'io per!g0. pÚa· o' ideal 
cat~lico da v!da hum<1,na, uina ve~ .qµe 
outra cousa não,· .são ,senão- m:o!e.za, 
covai·dia ou seinelhant(l d i.~posi ção 
cohtra.ditóJtiá à vida' espil'ltual, · 

o t:a.tóllco. não ci.osprezâ o~ Valores· 
materiais, más tãó pouco · se · perde 
nülna orerosldade fabril e. g\l,nanc:11-
materi~l!st.a. Acerta o Justo· 1nelo, ém 
virtude da ética cristã" do. trabalho. t:i\le 
exige cuidado, razoa vel pelo. bem-est«r 
teinporal, de conformidade cóm as 
exigências naturais do ·me'.o: do esta . 
do ele Vida e doa comJ>romlasos pes
soais.· Jâ. vlmos, que as'. "necessJ1Ja. 
des da vida" não se cingem <l.pena!l 
às el(:gênciaa ruclhuentare~ ele ínas 
n·1tençã.o da vida -organ:ca, mas -ab.11,r
cam tudo q11e permite·'l)~a vida dlg· 
1ian1e11te hun1aul!; sem -excll}s/i.CÍ· <)os 
mel.os para deleitar'- o \l$pítlt9 pelo 
gõso das obras de arte ··e exercer a 
caridade, · 

No qu~. diz respeito às preOCll))!J.· 
ções pe!a. família, a nwral- ca.tõlica 
empresta ao homem tllOtivos de su. 
blline esp'rituaJidacle p<!-ra proç11rar 
os recnrsos materiais. de todli es1iê. 
ele, subordinantlo o's' respectivos cui, 
dados à Vil'tucle ela piedade, ·isto é; .a 
Ulll amor reverente e sollclto. · 

A doÚtrin!J. so'cial .católica que se 
pode cons:dera1: 11ssaz co11hecida · r,ara 
11.l.o, lhe tr{lll$C!'over aqui ;a mnúii. '<los · 
ensi11amentos, não àdmitê dúvidas a 
resp<;!itO da. altá' cotação que o ideal 
religioso da vida dá aos cuidádos 
te111p1Jrais, em favor da tamíli!l e dà 
nasão, clàF Dl'O)issões profanas e de 
todos · os assuntp:;; materJals d.a . cul· 
turá. · · 

Os· cu:dados tempon!-1$ exigklç,s pe
la 1-,,zão e 'rund,,.dos na p).'.{,prlà nafo. 
t·cia s~tai <l'.l horµe1n oferéçe11}; sim, 
di~icut'cla4e5 ,i. :· reall;asto · do p'fogra.- ,. 
1na, Clltólico {le 11'de~ã:o a Deiia .. -w uma . 

. das. <:onseciu'ê11das . <to pec;a~o:·: l\las 
nií,9h11p,e<legi' .o.: b9'.1i1cf1it tl~, apJ;'9xlnt~,· 
se, sem11re tjlàls. e: moL~, de ·sua fina, 
lidacln rháxhna. dcis,~11v6lvf11do it !ma. 
gem dé ·peÍts q11e eie f,· \Jf!,ra Utn,11. Se• 
mel hança é!Míl. :ve1l mal~. perfoita. Pol' 
s1,,1·t>tr:. tlificuldad0~ ·.von~·iveis,. fomen
t:11n, ~té, O movimento da; alma para 

Deus, estimulando a conciêucia para· 
pro11unciar;se · com frequência:. E as
sim contribuem valorosamente para 
a tprmação da p~rsonalidade católi
ca 

A vida' esp1ritua1 traduzida em vi· 
da, ele oração. e .meditação {orma', na 

' alma.do católico, o eontra-p~so contra 
ag . solicitações. dos bens .. terrestres. ' 
Pela -intimidade com as · llOU38S da 
Deus, que. a oração lhe proporclon_a, 
o católico, ~1iibora envolvido nos ne-

,· .i;l\cios' deste mundo,vence o perigo da 
perder-se lla fasciuação dos hlesillos. 
O · ideal rellgioso .nada· contem da 
hvstil à vida concréta e .é. úm ideal 
per!e!tamenté ass0quivel .. Pois .é ver• 
cladeiro ·Ideal: eleva os vàlóres infe, 
;iorés, as cousas cori'iqueiras deste, 
'n undo, e os J1armonisa co)ll o valor 
supremo da união .com Deus, 

A vida espiritual de adesão a Deus, 
é, ·em funçãp do p1·6prio espfrito de 
catolicidade, a sfntese da vlda con• 
ereta com a ·vida ·da alma e prosc)',eve 
toda ofiel)ta.ção unilateral. Pór isto 
mesmo, os interes.ses duma . cultura 
que seja verdadeira, cultura, i.sto é,'
que .. p):ende todas- as ener~as b111na, 
nas e corresponde a todas- as ,tspira-. 
ções da naturez;t humana, só serão 
salvos, de!)aixo do idCJa) catóffoo da; 
vida humana, ' 

Sem einbargo de seú carater real!'s· 
ta, _que o toina ai5sequlvcl por todos. 
o ideal da vida esplrltuai de adesãÓ 
a Deú~ conhece ,ainda um 'grat) 111-
tenslVe . de realfaaçãef: Aqueles qué, 
pO'r -voc'ação dlvlria, eséolbein· este 

. grau, abandoriâ'm'c',as; preocupações 
t'rrestres, não por f]lspllc()ncia,. ti1as 
por mh amor' e_xelusivo de Deus,. se• 
guindo o? co11sélhos evangéjicos. 

Só 11a base dos conselho;; evani;ê
Ucos, o d~scuído. çlas cousas· terres, 
trés é mais ·perfeito do: q·ue a .virtude 
comum de acertar o Justo· íneio enfre 
o (en1poral' e o transceuâental, Plll'• 
que então está á test.a da vida a" en
tregá de· todas, as aepirações, lrnma. 
nas ao .cultivo exclusivo dos· valores 
eternos.· Predoniina, então, a inten
ção de elev_ar o espírito Uvre · e de. 
Mmllaraçado para . De.us. . Então, o 
cuidado pelo hem-estar i1essoat é su
brog11do pela. obecliêncla ííerfeita; it. 
preocupação peta: familia. cedê à cas
tidade perfeita; o r.êlo pela pror>rle• 

' clade substitue,se pela pobreza. indi• 
vidual. · 

Este i<Íeal esforçado das três .graJJ• 
cies renúncias 1ião · é objeto dá. · lei 
-_<ilv!na,,111as d_e. cqnselb.o!!, Não repre, 

. senta, portanto, . a essêlicla do. td·eal 
d?, vida• cristã., Esta, de alcance uni. 
versai,._ é .a adesão a l)eu~, ·por uma 
_vida.. conc!amente_. êspir!tual. O valor 
da. vida · dos conselho.a .evangélicos 
está, par -Isso, t9do na ·-illtenião ·fntf. 
ma d.a perfeita entrega dó· pro'prlo 

. eu, a Deru;, e não nas obra~ ei,jernas. 
Ao·bórcem ~noderno QU$ jáJl'lio per

cebe: O$ valore& esplritúats; 'o lii~al 
dos .é.onselbos evangélleos pode· })a.-
recér,s um . Ideal inimigo da .cultura. e 

·um' atentado -ií. dlg,nidaàe humana, 
sob o ponto c1e vista m1ópe que é o 
delê, lerá certamente razão, Con1 ce
·~ó, porem: não se disc.11tfrá nuança 
de. tintas; Só ·a quem· for dado pelo 
Pai- das -!uzca, manifestar-se-á.· esto 
mistério do l'leino de~De9a; 

Mundial., .esta constituldo l'Qr üm ln· 
fonn<> c,>Ictjvo de. clnc.o Comíió.; d;. 
Associação Catolica. pró Faz_ lnt,m1a
cio1lal, e Pfopugn. u,1 pro~1-ama me;~ 
d !anto o qi:aJ "espera 1llca1rçar o acord<J 
dos home11s e111 tór!lo elos fatores fun·
rla menta!:,. ínlefcram cs prlndp!os con.s• · 
trntivos e 0s objetiva& prnticos d<!. 1:'ma 
~n~kcladc m11ndla I bÚn. orga11lzadà ·•. 
Dir.cnte •. ~,, ,tnt.rn outros remas. os fun
clo,mentos ,norn.\s rJe uma sociedade 
munctlzl, o nncionaHsmo, :u; relações 
~conomica~- f' os aspectos sociais, cul· 
t-urnis e humanitarios de uma sociida
cte muüdial, 

o Hev1110. Pe. Alvarenga. · 
Alem dos lugares ofet'.'eClclos por 

esses Colég'os a Federação copta-, 

CATOLlf A 

Campos_ !\'arà e cOro. . , 
Da. palestra da Srta. Cecllla Trigo 

- que foi uma reconstitultão da 
história de Roma A11t1ga, comparan
do a sócieclade romana com . todas as 
suas facilidades e a soc!edacle cristã 
com toda a sua auste1·!dacle e ressal
tando a fôrça que a esta foi neC€$· 
sária. para vencer a outra, afim ele 
til·O:r· o trabalho do lugar de cleshon
ra - pudemos destacar uão só 
humana - pudemos destaca·r pão. só 
a elegancia da forma como· os con. 
ceitos sõbrc a pcrso11alidacle femi0 

nina. 

As doutrinas ·Lotalttaílas têm inegaveis 
pendores para o misticismo .. , . 

RETIROS DE CARNAVAL 

C,mo tradicio1iàlmcnte_ fa~, promo
·Ve. á Juventude l>"eminlna , Catolica re
tiros para seus membros, durante os 
três dias de Camaval. · Esses ex~rciclos 
espirituais serão prcgu:os pelos. Revmos. 
Sr.s. Pcs. Geraldo da · Proença Sigaud, 
s. V. D. e Manuel Pereira. de Almeida. 
rcsr>eti vamente nos Coleglos da Assul)-
ção. e SantRna. · 

l'M:.er o retiro anua.! ê . uma obriga
ção imposta aos membro; da A~ão Ca• 
tolica Brai;ileira pelo Concillo Plenario: 
ilrasilefra, de maneira: que uenhunia 
aclsta poderá faltar' a esse·s exercicio.~ 
sem justificar-se àa ausencia. 

No Colegio de Santana _reunir-se-ão 
as jocistas; e no Colegio da. Assunç1ío 
as jlc!.stas e jecÍ/ltas. 

ESCOLA DE FORMAÇi\O POPULAR 

Esta instituição de assil;tenc!a ãs. 
· cla.sses populares mantida pela Juven

tude Féminlna. catollca, no bairro ào 
Ita!m. · terminou com exito _mais um 
ano de . existencla: Do · relatorio apre
sentado por sua monitora, a Srt. Mary 
de Aguirre Sá, destacamos efjtes topi
cos: 

, cun.::;os - Houve durante o ano de 
1943 os scgulntes . cursos: Corte e Cos
tura - Cosinha - Religião - Higie
ne - Ma.rerias complementares <Port11-
guê.s, Aritmetica, Historia Patria, Ci• 
vilidacle) - para o 1.0 e 2.0 anos. /IIJ 
a.tunas ào ·2.0 ano tiveram alem das 
mat.erlas · acima citadas, um curso dé · 
Puericultura, a cargo da Educadora. Sa
nita.ria ·d.' Conceição Aranha.· Alem · das 
aulas teorlcas recebidas na Escola, as 
meninas 'fizeram estagio num estabele
cimento de puerlcultµra, onde tiveram 
oportunidade. de verificar a · necessida
de ele uma bôa orientação 11a. criação 
dJs bebês . 

CURSO DE Fl':RIAS - . Sob esse ti• 
tulo. funcionou na. Escola, durante o 
período d~s férias de JunhO (15 dias) 
um origínal curso, Inteiramente gra
tuito, frcquentàd't, pelas alUllaS a OU• 
tra:i meninas do lla.lrro. Idealizado' ·e 
r~allzado pela estagiaria . da Escola de 
Serviço Social, ·d. l5a Stroebe1, esse 
curso constou de aulas de soctologlá, 
moral, econon.ia domesttc&. e hortlcul· 
tura.. 

sob a inteligente orientação de d. 
Isa Stroe~t. as ,menillas puderam rea
lizar em tão •pouco espa.;o de tempo, 
muitos trabalhos manuais e formarem 
uma grande horta feita com todos os 
requlsitos e regra., acon:ielhaé!os pelos 
lll('Str<>~ de 11orttcunura. Esse curso fol 
grand<>mente ap~ccll,do peles meninas ' 
e otirnos fOl'am us _ 1·esultij.d®. obtidos; 

APROVEITAI\U;r-1-ro ;_ Em regra 
geral o aprovsltamento das alunas foi 
nota.vel cm toàos os cur~cs . seguidos: 
Esss ap1·oveltarnt>ntJ · ainda se torna 
ma.is vlsivel no curso de Cort<i e Cos
tura, que é a. m .. tcria predileta de to
das. Logo depois das aulas prellmlna
rm dE'sse curso, começam a ensaiar, a 
eruiaiar a confecção dos seus proprios 
vcstidinhos. É w;o é para. el!l.5 nm real 
praz~r. 

PRESENTES DE NATAL PARA OS 
PAIS - Neste Natal, à. imitação- do 
a.nterior. as meninas tiveram o prazer 
de oferecer aos pail;, alguns trabalhi 
nhos feitos por elas proprias. O mate
rial pa.ra esses frabalhos fol adq11lr!tjo 
com economias. de centavos, a.jUllta.dos 
pacientemente durante o · decorrer . do 
ano, e guardados para esse fim. Essas 
ec@momias eram. guardadas na Escola, 
onde cada.· uma possui seu cofrézinbo 
(caixinha de papelão). como. !lra de 
esperar, os pais í/caram contentlssilnos 
com e. grl!,ta surpreza. dos presentes re• 
cebido&. 

VISITAS DOMICILIARES - Tive
mos neste fim de ano .. ensejo ·cte fazer 
vmitas domlc!llares, !)<!rcorrendo todas 
as casas das alunas. Conversando com 
as mães, .verifica.mos que toda., acham• 
se · satisfeitas com a Escola e com o 
aproveitamento das filhas. Aproveita
mos a oportunidade para pedir a co
operaçi\,o das mães no sentido. de · con
servarem suas filhas na Escola. atê elas 
obterem o diploma de Cortt. e Costu.ra. 
Fizemos ver que, . e1nbora para muitas 
mães, isso represente um· sacrlflclo, quer 
pela parte financeira, quer pela . falta 
que as !Ilhas fa.zéQl em casà. na 'ajuda 
dos afazeres. domesticas, esse :,aér!tl
cio será.. amplamente recompensado no 
dia em que elas virem ímas filhas mu-

' nidas de um dti:loma. e portanto com 
o futuro garantido. 

A manutenção desta Escola. de For
mação Popular cuja utilidade estes pou
cos topicos do relatorio anual o de• 
monstram, deve. muito à dedicação do 
Revmo. Vlgarlo do Italm, . Frei Domin
gos. da Ordem dos .Carmelitas,. A ele 
apresenta a Juveutúàe :seus mais 3111~ 
ceros agradecimentos, bem como àF de~ 
d!cadas monitora e professorai; que con
sagram parte de seu tempo nesta . o.bra. 
de benemerencia social, e a.posto!aào, 

Precisa de impressos? · 
' 1 
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Aual!sanclo os problemas que se 
apresentavam à patricia romana que 
fof lnoz e que ·se apl'C$elltam. às CTIS
tãs de I1oje e especialmente às l•'l· 
lhas de Maria a autora deu as razões 
pelas quais Santa fllcz é o . mor!élo 
e a padroeira das Filhas de 11-Jaria · 
no 111undo inteiro. ' ' 

l<"inà.lizando essa festa, a Pia União 
da Santa Cecília .apresentou um be· 
lo <Juadro vivo, q11e repreiienta vá 
Santa lnei carregando seu cordeiri
nho, as Virgens pruden.tes do l'JVa.n. 
·gelho e os anjos.· aos pés ela Virgem, 
· Restabelecendo a tradição de ofe
recer às Filhas de,Maria, por ocasião 
da festa de Santà lnez, uma hon1éna
gem · à sua 2,ª protetora especial, a 
Federação Mariana Feminiila teve 
opo1:tuniclade ele reallza.r um espeta
culo de. !i110 gõsto artístico. 

OS NAZISTAS REOUSAM,., 
O Centró B~!ga de Informações in

forma que os. nazistas recusam O$ 
consolos. da religião aos .coudena<los 
a fuzilan1e11to, Os. prisioneiros fuzi· 
lados em Chent. foram tran~portaclos 
para o lugar de oxecuçã.o em cami· 
nhões que levavam tambem caixões 
em que seriam enterrados, 

A ag~ncia. católica N, e, dã noti
cia através dum com·entárlo da hu· 
prc11sa mexicana, do apàrédmento de 
mais uma ·obra· do consagrado. Pe, 
José H. Ledit S. J .• professor da· Uni, 
versldade ·ele-Lavai, em· Quebec. •· Os 
mitos de nosso tempo", - ·E'.Ste é o 
11ome do livro, que se poderia: chamar 
Genealogia comprovada do totalita· 
rismo em suas multiformes 'má·sca
ras, - segundo a observação arguta 
do comentarista Maria110 Alcoer. pa
ra o jornal· mexicá.110: "Diário NÓvi
dades ". 

O ~ROTESTANTISMO GEROU. O.S 

REGIMES TOTAJ-ITARIOS 

Mostra. de início o Revmo. Pe. Le. 
dF; as .origens -dos totalitariSJ11os. 
q11er sejam chamados nazismo, COlllU· 
nismo, fascismo, etc .. etc.; A forma, 
çiio ideológica de todas estas cor, 
!'entes merece do autor um eS'ludo 
claro do qual derivam cou.clusões ir· 
retorqui veis. Por este ·estudo fica. ca
ba•mente demonstrado que · o nazis, 
mo, o comunismo, e o fascismo não 
são Cenômenos expontaneos do se. 
culo XX. Suas ralzes vão mais fun
do, e .se pesquizarmos com· Isenção 
de animo; Já. as encontraremos no 
sêculo ,XVI. Lutet·o não deveria eons
t:ir da história somente com<, pai do 
protestantismo. 1!: ta111hem. o "vo.vô" 
do totalitarismo, filho legltlmo de 
suas Idéias religiosa$. 

"O p:otestantismo não é somente 

A MAIOR OASA .EM ARTIGOS PARA NOrwAS. 
Rendas, véos, ,:;-rinalilas, l~vas, b.ouqo~ts, J,,ngerle e i sêdas. 

, propri!is para vestidos do dia. e .pai:a viagem. · ·. · \ 
AceitamoR rieilídos do interior, mediante o envio d1., numera

_,rio, adiantadamente, em cheque, vale· postal ou registrado 
.com valor. · 

lRMÃOS COELHO 
RUA VA J.IBJ<;HI>A'l>E, · IO_O:. 

- SÃO eAULO 
l<'ONI!;: 2-2593 -

mila rcvolÚção contra a relii;, .. ., 
Cristo. mas. _ainda,· uin catacl!sma 
Gial e pol!tico. 

Submetendo a razão 1mmalia a flrln• 
cipios laicos, creou um servilismo elo 
est,írito ~ ,abriu rlesta fopna· a pottà 
para que· o ati~olut!sni'o pudesse cam
pear infrerie por can1!nhos sem obs
tá<- ·1 los··. 

Adulterand6 a pálavra de São· Pau
lo: · .. todo poder Vem de Deus•·, os 
protestantes deram·lhé um áignlf1ca• 
do tnuito ·ao sabor dos totalitarismos. 
Pretende 'grande número de "evan•. 
géJicos" que ela signifique ser iú!ini> 
to ou ilimita'llo o poder da autor!da.' 
de, e portanto impossiveJ aos sudlti>s 
opõr-se aos ieus. desmandos. Dai ao 
naz:smo ..• p caminho-~ multo curto. 

O MISTICISMO· TOTAL.ITARIO 

Outra· parte do livro do Revnio. 
· Pe, Ledit que . merecé especlál des

tn··ue é aquela em que o· autor expli• 
eia conío oa regimes totafltârios ten
é1em naturalmente para ·,o lílcremen
.to dum misticismo, que seja, por as
sim dizer, .. o fogo central, ou a expli
cação -religiosa da doutrina. Hitler. e 
seuj sequazes crearam o mito da ra-

' ça e evocam com frequência as tene
brosas divindade& ariii.uas. l\lussoU, 
ni crê-se o César redivivo ·e pro-:urc,; 
incentivar a mistlca do "sacrifício 
total" pelo fascio,. que fracassou ro, 
tundamen.te na Itália. No Brasil ti• 
ve-móa tambem "noites de tambo'. 
res silenciÇISOSO' OUVidá& religiosa• 
mente por integralistas que se. Jne. 
briavam com menságens do "chefe 
na.cioual ". E' vamos ficar nestes: para 
não citar. outiros e'Xereplos;. 

"A essên_cia do3_ mitos. totalitã1·ios 
· modernos é. o fato d!:l se dirigirem 
con'tra a auforidà:de religiosa". -E as· 
sim .tem de sér, pois a "nova ordem" 
hitlerista _SÓ pode ser construida SÔ· 

.br$ ,os escombros da tradlclónal ci· 
vilizaçâo católica. 

os·oeuses T!M.PtS OE BARRO 

· Se· exa~1inarmos com espírito cri· 
tico · vet'lficaremoa que, apesar de to, 
do aparato e propaganda. os mitos 
totalitários. perdem sua fôrça, se vo, 
latlliza.m. Porlsso, os socla!istas da 
es1ue1·da P- da· direita, quandp- a fra, 
que;a -de sua. doutrina, é r~vel.ada, 
J?rocuram por tod~ lei di:i_fender- oomo 
Trotsky ou Zinoviev a "sagrada cha
ma do. ideal'' quê sempi'e sustenta.. 
ram. etc,, .etç,. U:n1 outras palavras, 
os Muses tê111 ,pifo d\\' hitrro e os to· 
talltâríos sa (>eni qi1e não. devem 1'8' 

v,~~r. ~t.2 ~11 ma-s11~, _ .. ,; ., 
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l:VA.f'llJt-..LHO 

O 'ESPIRllO DE BLASFEMIA 
DOMINGO. DA SETUAGtSIMi-. 

(S. MAT. 20, 1-16) 

Nar;uele. tempo, di_sse Jesus ·aos seus discípulos esta parábola: "O~ ·rei.no 
dos céus é semélhante a um pai de familia que, ao ror,,per da ·manhã, sálu 
a contratar operários para sua vinha, Tendo ajustado, com cs operários, :para 
pagar-lhes 1.:,rn dinheiro .por dia, mandou-os à sua. vinha, . - Saiu de novo à 
horo terci'a e viu alguns outros qu·e :estavam na. praçà desocupaclos;: .. e the·s 
disse: ict·e v6s tambem, para minha vinha, e ciar'.vos-ei o q11e ·for justo E .. eles 
foram. - Saiu outra vez, ã sexta e nôa, e fez o mesmo. Enfim, ã undé. 
ci!n<l hora, tornou ainda a sair, e achou outros mais que·fá-estavanisem fazer 
nada e lhes disse: Porque estais aquf todo o dia ·ociosos?· ..... Porqúe ninguem 
nos contratou, responderam eles. - Pois, ide, vós ta·mbem :para minha ·vinha, 
lhes ·d1$S,. · · · · 

··chegando a tarde, disse o senhor da vinha ao ·seu mordomo: Ch11·ma os 
_operários e. paga-lhes o seu jornal,. comrçando doa ·Qltimos-· até· os··prlnieiros, 
-- Aproximando-se pois os que tinham vindo .à undécimà· hora ree,beu c.11da 
um o seu dinh-eiro. Chegando tamb_em· os primeiros Imaginaram que· recebe, 
riàm mais; mos tambem estes receberam cada um o seu dinheiro, E, rece• 
bendo·o murmuravam contra o pai de família dizendo: Estes que :vieram por 
(J.ltlmo só trabalharam uma hora, e os Igualais conosco que. supbrtamos o 
pêso do dia e do calor. - Mas, respondendo a um dele$, obsÚvou o paÍ de 
família: AmiSQ, não te faço dano, Não combinaste comtgo:recéber um dinheiro? 
Toma, pois, o que é teu· e vai-te em paz, pois que·ro dar .. tambem: a este, ultimo 
tanto como .a ti, Porventura não me é permitido. fazer o que ·quero? Porque eu 
sou bom me olhas com maus olhos, · 

Assim os últimos serão os- primeiros, e os.primeiros serão ,os àltlmos, por. 
Cft!e muitos. são os chamados e poucos os escolhidos. · 

,;,. 
í 

COMENTARIO 

· Há certos pecados que envolvem 
uma.. malicia especial. São os pecados 
chalUados "contra o Espírito-Santo", 
Esta. expressão baseia-se naquilo de 
Nosso , Senhor que se encontra nos 
três. primeiro · evangelistas. "Todo 
,1>écado e blasfêmia será pe1·doado aos 
homens; o espirlto, porem, da. blas
:tõuilo .não será perdoado, E aquele 
que disser uma· palavra contra o Fi· 
lho · do , Homem, ser-lhe-á perdoada; 
,quem, porem, disser contra. o Esplri• 
to,Santo, não lhe, será remitido nem 
neste século, nem no futuro, (S. Mat. 
12, 31,32, Cfr. l\larc. 3, 28-29; Lc. 
12 10)" •. - Este espírito de blasfê· 
mia, cuja remissão é impossível, mo
ralmente falando (pois que, de fáto, 
não há pecado irremissível neste 
mundo,.e a ninguem nega Deus Nos
ao Senhor a gra~a para a conversão), 
consiste numa atitude orgulhosa pe
la. qual . o individuo resiste com te!~ 
mos ia• à ação clara do Espírito-San• 
to . sobre as almas. É como, se Eixpri· 
mem os exegetas e os teólogos. E a. 
diflculdade da remissão desta blas-
1:êrnia _provem da malícia especial, 
,que ela supõe na alma, à graça de 
Deus, e, portanto, numa .indisposição 
ordinária para a· contrição, 
· Examinando os teólogos os peca

dos em que se encontra este espirito 
profundamente malígno, os pecados 

. que encerram a blasfêmia contra o 
, Esplrlti:J-Sauto, enumeram sei~, os 

chamados contra o Espfrlto:Santo .. A 
Pr-esunção da· própria' salvação eter• 
na sem merecimento - o pecado dos_ 
Protestantes; o Desespero de salvar: 
ae pela desconfiança: na Mlserlc6r
dla .de Deus - o pecàdo de Judas; a 
impugnação .da verdade religiosa cla
ramente conhecida - o pecado dos 
Fariseus que atribulam ao demônio 
as obras. com que Jesus Cristo de
mons.tr.iva sua divindade; a Obsti• 
naç.ão no. pecàdo; a Impenitência fi. 
nal - .. o.pecado dos Maçons que pac
tllam entre siafim de empe'uharem 
todos ós esforços para que evitem_ a 
reconciliação eom · a Igreja na hora 
da morte; · e a. inveja da graça con
cedida "º pr~lmo. Este último foi o 

• pecado -c1o·s operários da. vinha .que 
mürtnurài:áw dos beneficieis gratui
tamente concedidos por Óeus Nósso 
Senhor , aos Contratados ·à última 
hora, · 

• * • 
' Realmente foi este o pecágo destes 
operârlos, Deus é livre nos seus dons. 
E é esta liberdade que a parábola. 
do presente evangelho salienta. · De 
n1aneka que a desigualdade das gra• 
ças distribuídas aos homens. sejam 
'de ordem natural sejam de ordem so
brenatural. é uma cousa querida e 
desejada· µela Santisslma Vontade. 
E, como. esta V'ontade sempre Santís
sima, selnprc justlssima deve ser. 11or 
nós acatada adorada e. ardentemente 
amadl\ ofende profundamente. O CO• 
ração·divino a inveja, a tristeza que 
alguem concebe devido ao ver o bem 
que,é-conce-Jid; por Deus ao próximo, 
em. virtude. do_ qual outreln se lhe tor· 

1-'ubUcamos hoje o hlstorico do 1.111-
. cio do confllle, entre · a Igreja e o na-. 

cionaH;ôc1ali.smc. baseados no primci-
1·0 capitulo da obra ae Robert d' Har· 

· court "Cathul!.,ues d'Allcma;:ne.'" Maci 
uma vez lrizamos que a explicação da 
cegueu·a de müi 1 >S ei;pirito.s corn rela
ção ·ao perigo m,zista ,;e acha na capa 
"crlstii" com que ·o partido se apresen-
tou M munJo. sutentanêlo no artigo 24 

' de seu ·progran.a " o P9nt o de vista de 
um cristlani~mo positivo, sem se ligar 
·entretanto a uma confissão determilia
â;:t •I 

Aperar das reiteradas advcrtencia~ e 
c1ndenàções do Episcopado alemão, foi 

'. pt'eclso · qu~ Roma fàtasse para tornar 
dificil a atitude dos lncorrig\vela otl
rnistrui, Depois da Enclclica .. Mit Brcn
nender Sorge" denunciando o "calva• 
rk•" dos fieis e a "guerra de destrai
ção" desenradeada contra a Igreja, de
p'1is .da· mensagem de Natal de 1937 
c.;tua:matlr.ando uma "perseguição tal· 
qui, · tem •:mviar, poucas tão tirriv•,is 
e tão ~raves" a posiçií<., cie nega~ão em 
bloco da ópr<:>s.são dos catolicos sob o 
3. ! . H.eicn se torno~ msustenta vel 

~ Ve.lamos como comt-çou -a ser levan
ta.do o véu qu, encobria.· a. l\ipocrisia 
dô.ss<a Estado .. 11.-reonfessional que fa-· 
z1a· .ala.rrte de ser "vital e posit'vamen-_ 
te crist.ão.'-' ~ ;f\.;i 

O· mês de setembro de 1930 contem 
dua.: ja.tas "apitais na lliswria das re
laqâf'.s ~n· •' os catolico., da Aiem,:nha 
e ,, ;i ·• lkich. · : · 

A 14 cte ~eten, bro. 6 ·400.000 ·eleitores 
v Jta.m pelo partido ,iacioual-soci,•'!.~ta 
e enviam 107 deputados ao !-?.éichstag. 
O movimenl.o· cresceu com a víole11c1a 
L 0 ment.ar '.le uma maré montante. Se· 
t · ·.Jart:eir<As <et1nin,m em uma cerve,ia· 
t·ia ·em quf' Hitfc,r ~u:- - ,·S sua~- tu1-
ç ,., 83() UOU cll'itorl',S élll 1928. -~ ·lt de 
6 mllhí,e~ ctnts a ,. , malI- t·. rdro t:i.< as 
b a Iiza , r!i,, curva. t>e la prlmf'lra ve2 · o 
1Jit1t:1·i.-smo ~na.i-f>ce cinno !!r;,ndP oa,tt-
c:, ;J!'>[tt--irc ,· · c!omu uma i>uLer.Ll"ia com 
:-i. ,11111 ~t-' to1·p~ no:-,..~· ... ~·r:i1·1, r(lntF1r. 

O btu ;.;Ler. dos pa: tido, tlberni.s ou do 
C~-.,i l',1 "$fl"~b0 Of; á1Jv1." e ~,r-~tdif.q ('~faT 
~··nhnnd('. Ma.ntf\\'C R.tr. 0 .ss::i O!"'f..';'fio . 
1~1.ra.. C"m :l. na~iónai s:,,-,:1,.11.1-rrio· uma 

l~!mdé cie ,mnrivrlctP:dt e não co1..sen-

na superior;.- a,':n1elaucolia. que·.-o. in~ 
div!duo -tem ao ·ver'. que outrem, se 
salienta. sobre· ele . em virtude · das 
graças que ,recebeu, , . '. - . . 

E1 este, pecado· é .mais comum: do 
que .,se possa· _imaginar.; Às . vezés con.' 
fusamente sem porfanto' gràvidacle 
eriormé; às·. vezes ptofu11damente 
acómpanhado · de -:uni : ódio : per\ierso. e 
saíaniéo que· -dsêjar.ia.:a · destruição 
de todps ·. os;, que lhe são ,1,!uperióres. 
É o ódio do comunista. çtjntra o pro, 
!etário, do í>lebeú contra o nobre; do 
povo cçntra.· ó'Rei; ,é o pecado que 
causou todas as revoluções sociais e 
pol!ticas e destruiu aos pÓuéos a Or
dem soêlaL·quê o Cristianismo havia 
introduzido rios' Estadós/FÔI o pecado 
qtie levou Riçhel!eú 'a .opriúlir a no, 
breza, obrâ: refoniada· por Luiz XIV 
que.terminou preparando a Revoht~ão ·. 
l!'rancesa. FoL ·o piléado dos nóbres 
que se'·arri>laram 'entre estés ·Revõlu• 
cioná1cios lrivêJÔsos do poderfo real. 
o pecado que· armciu . os: aragoneses 
co11tra. Fe~fpélr. É pçderianíos citar 
muitos outros exemplos. Que. este 
pecado ·seja· grave, a.: ttansfonnação · 
social por ele0.câúsada .o atestá,. hoje 
talvez·mais;do' que: em: outras époc.as, 
pois os . regimes prolel,árlos · e tota
litários nada inals são d<> que a en
carnação da inveja que armou, o · pri
meiro' · btaço contra seu Irmão. ..... 

Rã um· t~rreno em que .este pecaáo 
é mais. grave, maís temível, É o ter• 
reno religioso. A _ inveja das graças 
ospecials • que o . )!,:spirlto-Sa:nfo . con
·cede às aimas. O orgulho de' não·;que• 
rer ter.superiores nesta.:ordem: -pes
soas coín ·mátoréií° cÓhheclmentos re• 
ligiosos, c·om ·o espírito nials-atnadô 

. para descobrir erros e .. orientações 
· heret/zantes; . com . maior .,:geüé-i:osida
.de .para persistir lia. ,posii;ãó reconhe
cidamente legitima, ,arcanqo co.in. os 
saeriflci<>s .dé toda .ordem que tal ati• 
tude acarl'età. 

Frequentemente e~taiinveja. se tor• 
11a proftlndai apaixg~a a alma e arma 
~s espíritos . contra estes pretensos 
11.vais. Foi assim . .que agiram.os Ju•· 
deus. contra. Nosso Senhor·;, {{assim 
qus agem seus .. dignos .. s11cessol'es 

. contra os discípulos· de ·Jesus Cristo. 
~.E entoo vêm a campo todas as a1·· 
mas: a cafünià,, a><11ramação, o silên• 
cio, a opressão, bumllhões; etc., tu
do qaanto o' espiritQ diàMlico pode 
suscitar· na alma ·de· uma pessoa do, 
minada pela· paixão. 

Eo que . é- curioso. é- a .irritação 
que causa nestas pessoas· assim des
viadas da ·verdadeira:· caridade do 
t•~nso de._ Jesus Cristo, ,as ::próprias 
bilas maneiras com· que. são·, tratadas 
pelos que · vota.raro ao extei:mfnio. 
l{éaliza-se. plenamente. o. que .. d:z ,São 
Paulo: · O' S.i. esurierlt lnlmicvs. tuus, 
~iba i!lufu ;; si ijfüt, potum ,da illi. l-loc 
er.im faciet1s, carbones. ignis . conge, 
n .. 1 .super caput eius•:·. Realm:eute es; 
ias boas maneiras -nad·a mais fazem 
do que reunir sobre a: ·cabeça .destes 
h:vr;,josos ca\"vões acesos. da /ra dl· 

tiu a seu respeitá •'nadá alériÍ 'd~ uma 
curiosidade irônica. A dôutriM do nQ
vo partido U1e parêéla • sair. dó· roman
tismo revoluclo_I!at\o · da . :adolescenpla.
Toda aquela própagaiída. lhe parecia. 
ma.i."l · tum'uítuarià que perigosa.• Tal.s 
agitadores erani sobretudo .sonhadores e 
essa vaga artificial não tardaria a mor
rer de. encontro, à praia. O nooso· hO> 
m;'ll se recusava·a levar ,:, ·.erlo a amca• 
~-a. "Psicose da juventude u, (Jugendp
sycllose). era. a forlilúlà oomoda ·que ele 
t1a·•a .tomado ~mprestacl ·p seu· jomaJ 

~~~,i~-raº! ~:!:!~s~: :1s:r~0 t:~ri 
ainda a vant&gem de dai · ·ao espírito 
uma especie _de segurança. "_Psicose da 
juventude" ~. o eleitor bruguês pe• 
gou a palavra e a colou ,maqulnalmen• 
te corno·· uma ~tiqueta , sobre· uni · movi· 
mento ao qual não· queria conceder á 
11onra ·de tntar .como um perigo. O .Re:
c:1stag .. · ~ue · sáe ·das ·eleições de 14 rle 
setembro sacóde · bem t·udemente essas 
çcsições' de ,erenlclade. Os. nilineros• têm 
qualquer coisa :!e brutal e não de.lxruri" 
l\:argem para Uusões. -Uma· certa . ln• 
quietaçã.:i .se· e.i;~onde ·sob_ o dar de hom-

. IJru~, 

**• 
. A segunda da.ta. unportante do mes• 

. mo periodo. é o.· qia. 30 da 'seléilibro de 
193\l. Foi exatamente . nessa data que 
se ma1, ifestJU a prlmei!•a atitude· ofi
cial da Cgreja. ca.tolica con. 1·ejáção do 

.. nacir>:;'\l-~o,,1a;1smó. ' Como ·acontece 
1.equentemente, foi um méro tnclden
'~ tocai .e áparentémerite de diminuta. 
tutpurtanci!!i ·que· desé·n~adeou o debate. 
entro â 'lgre)°+ e o . lll R.elcll. Um~~ al
deia pi';. itdà na prQvincla. de. Hessen, O 

~· "ileno ~urgo de B:µ·scilhauscn- é o 
rtmtu de_. µartlda de 'um~ avalanclle' que 
11..,;.sumirá- a:; pn.,pJJÇCIP8 que sabemos. 
Um toga.re.io de ·nome descnnhecldo, em_ 

· ,1m dia do .outono de 1930, faz sua en• 
trad~. ná. historia. · 

Que se passou? O cm·a do Jogar •. um 
h1m,nr1., Pi:l~e do interior. foi !evade 
'- falar. eo1 sua prt.Pc~. d<nninlral do, 
w ...... ~~·!"'~ que r_i,p· · t7,o!'·if!rn a. ,'11· agita-1 e fl 

fa ?~:- b~, 1111;0 na refifio. Etn tf, ... ·" 
mulfn oitl_-1 S. e.Je .n:;<l~-? 8 a1 it1tdP. f~~ 
fn:r~jfl. rr-1-í1 'l'li.tr:fir ao .P~ lrit) nar·i· tl:1·1-

SUC!aJi.sta -e notaí.l'H111mte adl1111to11 tié~ 

Não Desperdice! 

~Deposite suas Economias na 

PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO 

A ESTATISTIGA CATOUC4 
DA INGLATERRA 

Um despacho proveniente_ deLon-
d l'cs, informa "Noticias Catolicas" t 
traz os ultimas dados cstatisticos do 
DirétoriÔ · Catolico sobre o movimen
to . cafolico na Inglaterra. •. 

A Inglaterra e o País, de Gales 
te~rri uiiia · população catolica de 
2.372.074 fieis, num .total de •••.• , 
40.507.482 habitantes. · 

Estes numeras 1·cvelam .um au
méntô de 37.647 fieis sobre· o ano 
anterior. O .ciero diocesano conta 
com· 3.991. · Sacerdotes seculares, en
qual:ito que o clero, regular akani;:a 
o numero de 2:039. Existem 2.683 
igrejas e capelas. 1.432 escolás pri
marias catolicas com 382.797 alu
nos, e· :550 escolas secundarias com 
62.218 estudantes matriculados. 

As conversí'ies em · 1942. atingiram 
8.959, 'para 9.511 no ano anterior. 

Na Escossia o numero de catoli
!JOS 6. de 621.398 {em 19:,13), com 
um ,aumento de·• 6.929 fieis sobre · o 
ano passado, . São. 709 os . Padres se• 
culares enquanto que o clero regu
lar atinge · a. 165 Sacerdotes. 

Os . nazistas incendiaram mais 
um convento de Religiosas 

na Oalmacia .. 
Por notfoias ·vindas de Zurich, sa

be-se que os nazistas·· inccndia- '° 

ram O. convento de Dubrovnik, e 
deportaram · as !lfon,iàs, O mosteiro 
era dos. mais conhecidos da costa da 
Dalfoacia. 

Para .. pqrpetrarem esse: crinw, a 
imaginação dos nazistas não lhes de
parôu senão os velhos e _surrados 
pretextos· já. conhecidos d°o mundo 
inteiro. 

"As !l!onjas - fizeram sinais a 
aviões- aliados'' 7"' disseram, certos 
que. ningu~m creria neles. :r-.:rns· esses 
reginiéns · · são tão corruptos, que 
mentem, quando l1á vantagens ma
teriais -nisso, e.· tambC'm quanilo não. 
há, por~ue. não sabem fazer' outra 
cousa. Os. i1azis agonizam, devorados 
pelo propria corrupção: os mol'tos 
já estão a enterrar os, seus mortos. 

Dr. Sergio Garlelli 
Cirurgião cientista · 

TRATAMENTO RAPIDU 
E SEM DOR - Rua Apa, 
51, Atende das 8 às I8 e 

das .I9 às· 22 horas. 

v!na,, pqis, só servem para arraigá. 
los mais 'ainda. na sua má vontade. 

• *- .• 

~ Este. espírito da inv'eja é mu:to 
subtil, e :l'aci\rirnnte consegúe dominar 
as almas:· ·, Exainin.emo-110s com fre
quência para não nos deixai·mos ila
quear. 

7 D E FEVEREIRO 

s Ã o R O M U A L D O 
São· Romualdo, o grande fundador 

dos · Camaldulenses, nasceu em· Ra· 
vena, eín • 956, filho dos Duques de 
Honesti. Seus · pais, sem religião que 

· eram, nenliJ11na educação lhe deram, 
vivendo Romualclo entregue à sua 
própria voritade até os 20 anos. Até 
essa idade· de~icou-se inteiramente 
aos divertimentos, SPm se lembrar· 

· de Deus Nosso Senhor. 
A Divina Pr'ovldência chamou o jo

vem Duque à penitêncià por um fato 
que muito o· impressionou. O pai do 
futuro Santo, em presença de Ro
illualdo, matou um dos seus melho
res amigos. O resultado foi que Ro
mualdo se retirou para o Convento 
Beneditino de Classis com intenção 
ele· a! encontrar a paz do espirita, 
Essa foi talvez ·a primeira vez em 
sua vida que· fez exercicios de pieda
de. ·um dos. Rellgiosos que mais se 
interessava pela salvação do_ moço 
fidalgo sugeriu-lhe à idéia. de tro
car o mundo· pelo claustro. Ronmaldo 
porem ·não quis seguir esse conselho, 
até que teve uma· visão de Sto. Apo
linário, Padroeiro do Convento, Re
solveu então dedicar-se ao serviço de 
Deus na Ordem de São Bento. 

O .amoI'- com que observava a San
ta Regra provocou infelizmente uma 
.grande . indispos.ição e animosidade 
contra o servo de Deus, da parte dos 
prõprios Religiosos do. Mosteiro, Por 
-isso ·e com licença do Superior, ,reti
rou-se Pll;ra viver em companhia do 
etemita · Marino. 

0,admlravel exemplo do fidalgo pe, 
nitente atraiu · alguns de seus anti• 

gos companheiros para a. vida reli
giosa. O próprio pai de Romualdo in
gres·sou em uma Ordem. · 

Romualdo, algum tempo depois, 
voltou para o convento ele Classis, 
onde tinha feito seu noviciado, Nosso 
Sr;nhor ·per:ú1itiu que ,eu·· fiel servo 
fosse provado pelas mais fortes ten
tações contra a Fé, a virtude da pu
reza e a vida ,religiosa. No· .meio da 
tribulação dirigia a Jesus estas· pa
laV'ras: "Jesus, porq_ue me abando
nastes? Entregastes-me in teirameute . 
11.0 poder dos meus inimigos?" 

* "' * 
A grande obra a que Deus chamou 

seu servo, e que este; a.través de inú· 
merau dificuleladês, realizou, foi a re
forma da disciplina monástica. O con
vento mais célebre fundado por Ro
mualdo foi o de Camaldoli, em Tos
cana, ao qual os filhos espirituais do 
Santos devem seu nome de Camaldu· 
lenses. 

* . * * 

São Romualdo pasou a melhor vida 
no ano do .Senhor de 1027, Seu tú· 
mulo .foi glorificado pr muitos mila· 
gres, que Deus permitiu por interces
são do Santo. Quando, cinco anos 
após seu feliz transito, esse túmulo 
foi aberto, o corpo do varão de Deus 

,foi encontrado intacto, espetâculo 
que se repetiu 440 anos depois, 

O Santo fundador foi canonizado 
em 1596, pelo Sumo Pontífice Cle
mente VIII. 

POLONIA MARTIR 
REQUISITADOS OS MOVEIS DE 
57,000 HABiTAÇõES POLONESAS 

Em co11sequênéia dos preiu1zos so
fridos pelos· alemães de_vido aos cons-. 
tantes bombardeios ·· levados a efeito 
pelos aliàdos no território do .Reich, 
as autoridades nazistas ordenaram a 
requisição, nas provincias . da Polonia 
ocupada,_ de todo mobiliário e utensí
lios de uso doméstico para serem 
transportados para as zonas da Ale
manha, atingidas pelos bombardefos. 

Até a presente data, foram confis
cados os môveis . de 57 .000 lares, nas 
cidades ,<le Varsovia, Cracovia e ou
tros grandes centros . 

Aos· p1·otestos da população, que se 
viu. di!sapropriada desse modo dos 
móveis é utensiHos indispensaveis; co
mo camas, mesas, cadciras; louça, etc. 
a Repartição Alemã das Requisições 
respondeu, que. os polorieses são tarn
lx!m responsaveis pelos bombardeios 
aliados, pois a Inglaterra · entrou na 
guerra contra a Alemanha, para .de
fender a Polonia e os · esquadrões de 
aviação polonesa tomam ·parte ativa 
nos bombardeios · sobre os territórios 
do . Reich, orgulhando-se até desses 
feitos. ·Em consequência, os alemães 
acham justo destit1Jir os poloneses do 
''conforto" em favor da "indefesa" 
população aiemã. 

A CHEGADA À INGLATERRA DOS 
VOLUNTARIOS . POLONESES 

VINDOS. · DO . BRASIL 

Jornais pol~neses de Londres rela-. 
tam ·a chegada de 40 voluntarios po
loneses do Brasil, para serem inte
grado3 no exercito polonês da fogla
tena. 1 

Po.r · esta ocasião, a imprensa polo
nesa salientou o entusiasmo dos jo'
vens- voluntaries. Desembarcando nos 
cais, · na Inglaterra, os recem-chega
dos cantaram· os hinos brasileiro e po
lonês, suscitando, entre o público, reu
nido no ·porto, entusiastas vivas em 
honra do Brasil e da Polonia. 

Depois de. cantarem mais canções 
populares brasileiras e pclonesas, os 
voluntarios, em formação, sob o co
mando do tenente Makarewicz, dei
xaram o \lorto, em. ·direção ao campo 
onde se acha aquartelado o exercito 
polonês. 

600 OBRAS DE AUTORES POLONE
SES PROIBIDAS PELOS NAZISTAS 

! 

ReJata a estação polonesa clandes
tina do Radio "Swit" que em princi
pias de janeiro, as autoridades ale
mãs na Polonia ocupada proibiram 
.600 obras de autores polo11eses cuja 
posse acarretará a pena de interna
mento. num campo de conceutração. 

Simultaneamente com a publicação 
desse decreto, camionetes da ·Gestapo 
apareceram diante das livrarias, en
quanto os agentes, de armas em pu'
nho procediam ao confisco dos volu
mes, que foram imediatamente leva
dos às fabricas para· serem aproveita
dos na fabricação de novo papel. 

A população foi intimada, sob pe
na de represalias, a entregar ·os volu
mes citados na lista, que se achassem 
em seu poder, depositando-os nas pra
ças públiéas, previamente indicadas. 

Entre outros, constam da lista fa
tidica: 

Adam Mickiewicz, o maior . poeta 
polonês da época do romantismo; 

Henryk Sienkiewicz, o famoso autor 
·.do·"Quo Vad~s", laureado com o prê
mio Nobel; 

Wladyslaw. Reymont, autor da obra 
"Os Camponeses", laureado -com o 
prêmio Nobel. 

É característico o fato de serem con
fiscadas, igualmente, obras cientificas 
de química e física. 

PLANOS ALEMÃES PARA A EVA
CUAÇÃO DE VARSOVIA 

A Radio polonesa clandestina "Swit" 
relata: 

O Quartel General da Gestapo em 
Varsovia elaboroú planos para o caso 
em que os alemães sejam obrigados 
a evacuar Varsovia. Este plano prevê: 

Primeiro: a deportação de todas as 
pessoas capazes, particularmente dos 
técnicos para trabalharem na Alema
nha; · segundo: total extermínio da 
classe intelectual e das respectivas fa-

. milias; terceiro: destruição total das 
indústrias e das vias de comunicação. 

O delegado do governo polonês ape
lou p:ira a população, incitando-a a 
resistir, tanto quanto possível à de
porta~ão para a Alemanha, que ser!i 
levada a efeito em conexão com a 
ofensiva russa. Advertiu a . população 

ET VETERA 

INlElCONfESSIONALISMO NAZISTA 
pontos: . - 1.0 não ter nenhum -cM-0li
eo o. direito .de ser membro, do partido; 
::::.

0 não ser permitido aos membros do 
pa.1·t1do tomarem parte em tormaçóês 

· coletivas · .. para ,·isitar uma _ sepultura 
em cemiterio l'eligloso ou qualquer ou
tra éerlnonia .publica da. Igreja; 3.° 
não ))Oder Ítenh11m membm inscrito no 
pa1·tido · ser admitido à recepção dos sa
cramentos da Igreja. 

A · coisa. transpira e · essa pratica de 
aldeia rapidamente sae · dos limites da 
paroquia. O chefe local, o gauleiter da 
vrovincia. cte·· Hessen, lança mão do In
cidente e .. exige explicação ao Ordilla
rio episcopa.l de Mayença. mas fite ~ão 
µrestadas com ' toda · a. celeridade. dese
jada. O· Bispo de Mayenç:i, pela bôca de 
seu Vigarlo Geral Mayer, prestigia in
teira e resolutamente o cura .da aldeia: 
- · ·" As diretrl7.es às qu><is vossa·. ca!'t.a. 
faz alusão. fomos nós mesmos que as· 
demós ao cura· de Kirschhausen, o qual 
nos pedfra imtn,çóes ,sobre a atitude a 
adotar para. com o N.S.D.A.P. (a.bre-
1•iação clâssiéa. do Nittional • soilalis
.tlsche a Deutséhe • Arbeiter - Fartei: 
. --'-· partido .. nacional~sociallsta alemão. 
éios trabá-lhadore.sl . Essa3 dü·etrizes, nós 
ao romecernos porqU, to · programa do 
N S D',À:P. contem · artigos · iricoricliia
veis · com ;·a. d!>útrina · católica, notada• 
•lil'11te' o artigo· 24 que ·. nenhum cato
lico póde. aceitar sem renrgar sua Fé 
~ · mporitos. essenciais." 

A respôsta: como s~ vê. é de uma. cla· 
reza. completa .. Nenhuma brécha foi 
-ici:mda para eciu.vocos o· Ordlnarto· de 
~Ia~;ença desenvolve suas razões. esco• 
lllendo como oontob de ataque três pa
·'s. "rá fos · do f~ moso · artigo 24 do pro
-~r;ma oficial do rri-tldo rncista. 

,if ~ili 

O pl im iro pa .. . : , "' tnC'l'iminadc se 
~-_; ··/:';/!' nt.::1- n~. 1·f'~l::11·:r...-... c;r::ntit1t~ '. -:- .. O 
p~rti<lo 1,~,.: ,11\J .,.,,, i-.• 1i..:;ta, ravo•·<'fte· a 
miei Jade de to ,las as cu.u_t_i~iies rellgi9-• 

1 
sas no seio. do Estado, na medida em 
que elas não constituam um perlgô pa
i-a a existencia desse Estado." Redação 
prudente e saturada. de equivoco .. Em 
outro.1 paragrafas do . mesmo artigo 24, 
cspecia,tmeute consagrado ao. ponto de 
vista religioso,· se encontram de novo 
essàs limitações calculadas, esse· "So
weit" (na medida em que) matreiro, 
que permite retirar com uma das mãos 
o que se vem de éonceder com a ·outra. 

o, Prelado de Mayença desejata, 
inicialmente sa-ber e com mais precisão, 
quais eram as confissões religiosas que-· 
podiam constituir um "perigo para o 
Estado.,,. Cert.a.s recordaçéY'..s historicas 
toram· a esta altura multo pertinente
mente evocadas. Não era verdade que. 
110 tempo de Bismarck e· do Kultur
kampf a Igreja Catolica tinha sido tra
tada comó "inimiga do Estado"? Não 
haviam os patriotas da. epoca sé apoia
do ·rentão sobre a "ràzão nacional" para 
a perseguir e opl'imir? As mesmas ra
zões, ou os mesmos pretextos não po
diam surgir de novo meio seculo mais 

· tarde? , 
. Não tinham: os guai'cliães da doutri

na. racista. com a maior clareza possl
vel, . feito conhecer seu_ pen.sarnento, .jus• 
tan1ente sobre o . perigo representado 
· i:-ara a nação pelo éat<>liclsmo romano? 
O Bispo de · Mayença abre o comentarlo 
oficial dado por Gottfried Feder sobre 
o programa. . do partido e dele cita as 
linhas seguintes: - "Os ·homens. mes• 
mo alemães· de nascimento. que exer
cem uma · àtivldade consciente e• des
trutiva · contra O pOVO alemíãr e cO:l• 
tra _o ..:stado, os nomeru; que recebem 
do· esti·ange!ro suas palavras · de ordem 
pc>lltlcas <nent,uma· d1Ívtda que aQui nõo 
sejam visados· os fieis da Cu;reia C< '"
lka ~"m~na). ,;e Piwhrrm por sl mesa 
ui,'.i,'i d.a conHlli ii"lfü°!~ do deslino a le1não. 
Não . têm e!Ps tanto quanto o judeu, 
Jll),l titqlQ A!! ~1!~.f_çlcio gQij ®.\l!~J! ~CJ 

cidadão.·" (,Comentario do prqgrnma do 
N.S.D.A.P., paginá 32) 

,;:*,i 

A segunda. parte do artigo 24 do 
prograni.9, oficial do partido hitlc1·ista 
contem as linhas seguintes: - "Nós 
favorecemos a liberdade de todas as 
confissões religiosas no seio do Estado, 
na medida em que elas não estejam em 
ciinmto com o sentimento moral da ra
ça germanlca." O Bispo de Mayença se 
baseia neste paragrafo para levar 
adiante seu ataque. Sob cada uma das 
palavrM' da secunda parte da frase, da 
parte condicional introduzida pela. fór• 
mula equivoca soweit <na medida em 
que ... ), afigurá-se-lhe estar escondido 
um erro, um equivoco ou um perigo, Es
ta condição mais aJta atrlbu1da a raça, 
deixando em segunda plana a confissão 
religiosa, inverte a hierarquia de valo
res. A religião ">1ão deve adaptar-se" 
à raça. A lei moral ·cristã, universal 
pot· essencia, é soberanamente indepen
dente. das latitudes e das bio~-:>gias ét
nicas. E ademala não estaria já abe~to 
o -conflito que punha em oposl~o a lei 
religiosa e a. lei ·da raça e no qual c;~be 
à primeira se curva deante· da se
gunda? Não haverá conflito entre a. 
lei de Cristo que impõe a caridade para 
com o proxlmo e à lei do nacional-so
cialismo, que ord~na o dc~pr.ezo de to
da raça estrangeira? Não sómente a 
ideia· central do paragrafo. a do prima
do da raça sobre a Fé, contem um erro 
fundamental, mas a propria escolha das 
palavras é perigosa., Que se esconde a 
rigor sob essa palavra elastica e· vaga 
de Gefuhl (sentimento)? E quais ·im
perativo., deverão ser esperados desse 
"sentimento" germanlco? O Ordinario 
de Mayença. rec,rda que. em r.!'.J;terla 
religiosa, não é o sentlmento.,~u, decide, 

. , mas a intel!ge.ncia e a vontade: 

*** 
L e~ à. · te.rceil:a. llll,rt&\ dQ ªrtlgg 
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MAPPIN S10RES 

Acessórios de · toilette 

Luvas 
de jersey branco, de tecido aberto, celular -
e de "chamois". Artigo perfeitamente lava-
yel, varios tipos de plena voga, -

I~enços 
de batiste e cambraia, recente importação 
norte-americana, belissimos desenhos · floridos 
de cores fixas. 

F L ORES - C I N TOS - B O L S AS 
F !TAS-RENDAS - PERFUMES 

·• ·Nos balcões do centro da loja. 

CASA ANGLO - BRASILEIRA 
Sucessora de MAPPIN S'l'ORES 

!f;l Lembre-se que do esforço coletivo· depende a vitoria( 
Comnre bonus de guerra! · · 

que procurasse esconderijos, se neces
sario fosse. 

OS POLONESES DIPEDIDOS DE 
. ENSINAR SUA. RELIGIAO 

Em
1 

sua constante luta com os po
lonescs,. os üazisfas chegaram á con-
clusão de que o melhor modo de 
ahater e destl'tlir o apêgo dos polo
ncscs á sua cultura, idioma e trn
d1,;ões, é deBtrnir a Igre,ia Catolir-a 
na Polônia .ocupada, afirma K. A. 
!'., ag~ncia. polonesa de Imprcma 
Católica. Êlcs eonsidernrn que o Ca, 
tolicismo - professado pela grande 
maioria dos poloneses - está tão 
unido ao patriotismo polonêg que. é 
Ímpossivrl a sepamção dos riais. 

Por estas razões os naústaH rr·oi
hi ram terminantemente o ensino <la 
doutrina católica de qualquer forma 
Ott sob (]Ualqucr pretêsto, cm todo o 
tcrdtorio ocupado, notifi<'a 11 agen
cia. C_ada transgressão será severa-

24 assim formulada na carta nàcional
socialista: - "O partido eomo fal sus• -
tenta o ponto. de vista de·. um cristia
nismo positivo, sem se ligar entretanto 
a uma confissão determinada." Este 
"cristianismo" positivo, verdadeira fór
mula-talismã de que o hitlerlamo saberã 
fazer um uso tão generoso, ·não"· tran
r;11i!iza em nada. o Ordinario de Mayen- . 
ça. o Vigario Geral cão se ddxa iludir 
p3r uma palavra ni:. qual apenas vê 
um ant-<paro. Obri.1acta por esse anl<'· 
paro se encontra uma igreja nacional
ale1•1ã," (elne deutsche. Na.tlonal · Kir
che - é a primeira vez, · segundo acre
ditamos, que os cat,;-llcos nomeiarr por 
seu nome ~. igreja sonhada pelo racis
mo). que se projeta e que se deseja in
troduzir na Alen•::mlla.. 

De fato, os chefes do N.S.D.A.P. não 
creem . nem em um Deus sobrenatural 
nem em um cristi-;i.nismo universal, 
"eleJ desejam um Deus .alemão, um 
crist,anlamo a • .não, uma [greja ale
mã," O Vige.,io Geriu de Mayença, d~,~ 
cobrindo tão '11tidamente · 11s ma no
bras do nacional-socialismo. toma o 
cuidado de não t.fai1· seu esptrito e de 
nf.) introdur-lr nenhuma deformação 
arbitrária. Contra o escrupulo de uma. 
interpretação subjetiva, ele é garanti· 
do pela prop1ia. da.reza das declarações 
dos guardiãe:'* ,r.•.a1s da doutrina. Será 
mesmo necei;sario interpretar essas de
cla.rações? Basta lê-Ias. Basta por 
exemplo, abrir o comentarlo de Got
t'ried Feder à pagina 49: - "Sem du
vida · alguma, o povo alemã( · acll"rá 
um dia para. seu conheclment<, de Deus 
e sua 11da. em Deus uma fól'ma adap
tada às ?Xigéncias de seu sangue nor
dico. sem duvida alguma, nós vere
mos um di?. se formar· · atrindacte do 
Sangue, da Fé e do &stadu." ou então 
a obra soo.ri;. o nac\onal-soc\a !ismo de 
um de seus -"',mdadores R.ud, Jung, que 
é do mesmo· modo categórica.: 

"O fim cte nosso esforço, nós o cle
f ,.1iremos por uma palavra que resume 
tudo: - um:;. Igreja do · pr•·,;' 1 Volks
kirchP,. do ;,Jvo a.lemão. ~:.w U<:uoa
mo~. ri,0 modo nenl1m'~ nll fundacãc de 
uma r;Jva. lg-reja não sonhamo& cmn 
qu~.lquer crsah do m:ist,1anlamo sob for
!ll.l'IJ r;l~. lll!1 i:.wi2 r;l~ WQt;i.A ressuscita-

mente punida; prelados e. professo, 
rcs foram internados cm campos de 
concetJtra,ão énquanto que os_ país 
foram sentenciados á p"risão. 

1 

Falece um Bispo num campo 
de internamenf o japonês 

O Exmo. Revmo. Sr. D. Emilian 
,!asse. Prefeito Apostolico de Lin• 
tung no Ma.nchukuo, faleceu no cam• 
po ele internamento -japonês em·.S-ze. 
pingkai. Era um dos cincoenta mem• 
bros da Sociedade · das Missõ·es Es• 
trangeiras de Quebec que trabalha• 
vam no l\Ianchulmo e que foram in• 
ternados nesse càmpo após a e1itra,. 
c:a do . .Japão na gueri·a., Encontram• 
se no campo mais vinte· e cinéo Re
ligiosos e sessenta e seis Freiras. O 

, Exü10_ 11evmo. Sr. D. l\1asse tinha 
quarenta e elo is anos, era -natural de 
Quebec e trabalhava no. Oriente des• 
ele sua ordenaç°i;:>, em 1929. 

do. certamente, esses cultos antigos da.· 
Germania. são para nós grandes recor
dações · às qúals nos ligamos fielmente, 
mas na um· milenio deixaram de existir, 
mesriio nas terrat do Norte que foram 
seu ultlmo~,ábrigo ... Q•1ando falamos de 
umr. Igreja do povo alemão, não te
mos em· vlata senã<, o seguinte: - a fu
Sd" das duas Igl't:jas · que · dominam o 
territorio a.temão. Esta Igreja da !)la
.çíio deverá romper todo laço com o cen
tralismo roml\no. com · o ei;p!rito Inter• 
naeional. com o Velho TestameQto,. l-:>• 
das a.s coisas especificamente judias. 
Ela deverá ser · obre dê Sacerdotes ale
mães, animados de um profundo amor 
de seu povo e penetrad!Js de seu és• 
pirito. '' 

* ~i * 
Apoiado sobre textos oficiais . e lã( 

precisos do . nacional-socialismo. como 
vai cnctuir o 0rdi11a1·io de Mayença~ 
Pelas linhas seguintes que nos conten• 
tamos .em reproduzir: ·· 

•· Uma semelha·nte conce1>Çãó da rcU• 
. giáo impõe: aos nacionais-i;ocial8ta.! 
uma posição de llostllidadt> para . com a 
Igreja Catolica. O têma a.bertamente 
expresso em varias .-euntões. públicas 
tem sido:. - nossa . luta é dirigida con
tra .Judah e R.omf.. Sem duvida lia no 
livro de Aelolph Hitler Mein Kampf ai• 
gun1as passagens ·na~ quais o auto°r se 
exprime com respeito sobre a religião , 
cristã e as institui,&>~ catolicas. ·Essas 
pa.ssagens não conseguem nos dissuadir 
da .oposição que existe. entre a politica. 
cultural do nacional-socialismo e o· 
cristianismo Jato!ico. A · exposição. que . 
precede contem a resposta. às três ·per
guntas que nos foram formuladas: 

1. ' . Um c_atolicn pódt ser :ú1~mbro 
inscrito do partido hitlerista? 

2:' - uiu Sacerdotp catolico se ac~a 
autorizado a permitil que os membros 
d" oartido, hltlerista. tomPlll. part.e co~ 
letivamr.nt.> em ceremonla.'.i da Igtcja 
t,Fl i~ · ernno en tflrt·os 'l 

3.' ~ Um catolico que adere · aos 
pl'indpioR do ,Jartido p6derá ser admi• 
tido à. recepção dos Sacrament~~? · 

A'' esta.; t-rês oeri.e,.nas. devemos . res• 
poud~r CQDl um .NAO., __ 

.;;.· 



LEGIONA RIO São J':nHD, 6 ele Fevereiro de 194.f: 

~'Os Direitos do Homem'' LEGIONARIO 
''Sr. Redator-Chefe. 

Acabo de ler a documentação que o sr. teve a gentileza de enviar-me 
~· lhe agradeço mui vivamente esse precioso conjunto de testemunhos 
que o sr. reuniu em "O DIARIO" come resposta aos· ataques. de que fui 
alvo. Esses testemunhos são ao mesmo tempo tão honrosos para o meu 
pensamento e tão ca1·os ao meu coração que quase me vejo tentado a 
agradecer tambem àqueles que os provocaram com seus ataques injus
tos; Sinto-me feliz por exprimir minha gratidão a seu excelente jornal 
e a. seu diretor,· bem como a todos cujos nomes o sr. reuniu em suas 
cclunas, a Fr. T:mzin, a .\moroso Lima, ao Padre Castcllani, ... 

Engano curioso. O DIARIO publicou excerptos da obra elo 
Revmo. Pe. Castellani, sob a. forma ele entrevista jornalística, ad
vertindo que · se tratava de estratagema tccnico para intere1Jsar 
melhor o leitor. O Sr. Maritain se info1mou muito bem (los 
uarios arttgos suscitados por sua oora, antes· etc responelcr ! · 

• 
· ••. a Fabio Alves Ribeiro, a Luis Santa Cruz. 

Um filósofo vive re.~ignado, de antemão, a ver se·u pensamento ex
t,,osto às deformações <laqueies que o lêem de esr,irito prevenido ou com 
preconceito apaixonado, sobretudo quando trata ele de questões· dilí~ 
ç~ e controvertidas. Confesso, en!retanto, que "esfreguei os olhos", 
como se diz na França. QUi.;,,do li o artigo do Revmo. Pe. Arlindo Viei
rà, no "LEGIONARIO" de 31 de outubro, e que não compreendo como 
~m Sácetdote, cuja boa fé não quero pôr em dúvida. pôde desviar-se tão 
.cómplétamente do _sentido do que escreví,, e entregar-se a processos 
polêmicos tão afastados do espírito de sua Ordem quanto dos preceitos 
~ Santo Inácio; em matéria de controversia. 

A dissertação do Pe. Vieira desfigura inteiramente minhas posi-· 
ções e minhas idéias e calunia bastante gravemente, perante meus irmãos 
~àtólicos, aquilo qlie me é mais car, <JUe a pupila dos olhos - a fideli
,:hide e a integridade de meu apêgo à doutrina da Igreja. 

"Dissertação" O Sr. Jacques Maritain resvala para o mesmo 
terreno· <[Ue seus defensores. Não viu qtte o trabalho do Rcvino. 
Sr. Pe. Arltnelo Vieira não era mna dissertaçtÍo mas um mero 
co1itronto de texto.s, lZgaaos entre s! por 1ima ou outra conside
ração raptcta, e que· por isto deveria ser res11onclido, não por uma 
dissertação como agora faz o Sr. Jacqites Marttain, mas princi
palmente pela citação e analise de, textos. fnfelizmente, como o.s 
leitores verão. todos os argumentos do Sr. Jacques Maritain caem 
/ora cto a!Vo, por esse engano fun.ctamental. 

O sr. Jacques Maritain nada tem de mais caro do que tua 
fidelidade á Sarita Igreja de Deus. Muito bem: esse deve ser 
o sentir comum de todos os fieis. Mas s. S. deveria lembrar-se 
de que um Reltgioso que é caluniador e mentiroso está a dois 
passos de abanclonar a Fé. Com que fundamento S. s. prova -,
não sé trata de uma aftrmaçã.o más de uma prova - que fot 
caluniado? De que modo prova que o Pe. Vteirrz é um cal1tniador? 
os · leitores analisem até o ftm a sua carta: essa. i,rova não · apa
rece. 

• 
betesto as querelas de pessoas. nias sou no entanto obrigado. a pro

testar abertamente contra essas calúnias, baseadas ora sôbre malenten
·'.Udos, pelos· quais talvez seja responsavel a dificuldade do assunto, ..• 

«Pelos quais seja responsavel a dijlculclacte do assunto". Ago
-ra, fá se trata de um ignorante, um medíocre. Porque, realmen
tii, se bem ,;ue o Sr. Jacques Maritatn tenlza · escrito obras muito 
profundas. esta e precisame,ité uma das que menos· o scío. Para 
vert/ica-lo bcutrz folhéa1· o livro. Será qu·e nesse.· rio téo facil-
11iente vaeleavel sossobrou o Revmo. Pe. Arlindo Vieira? Ao.car
demos as provas, porque até aqui ttvimios só tniurias, afirma
ções gratuitas, t,exto, nê11húw~ 

• 
" ••• ora sõlJre um procesw de insinuação indireta, absolulament1: fa
lacioso, ora sôbre asserções por si mesmas (reserva feita das intenções 
'10 a_Ut-;>r) pura e simplesmente mentiro~as. 

"Insir.uações indiretas" como? No scn artigo o Revmo. Sr. 
Pe. Arlindo Vieira faz, pelo contrario, afir111ações muito peremp
tórias, · perem1>tor1as cte1nais até, segnndo o gosto de muitos dos 
hiper-actmlraàores do Sr. M ar!tain. Quais estàs insinuações? por
:iue. o ·sr.· Maritatn não cita uma?. Mais uma vez, rcgtstra·mos 
nosso desaponto: nada ele textos em uma polemtca em que só r,s 
te:cto~ interessam! 

1 ' "Reserva fe.ita das Intenções do autor." Como assim? Toelo 
homem equilibrado e 1nccf.iana11\,ente culto não 1JOele ele bôa fé 
fazer .antas e tais calunias. Bom filo~oto·. o Sr. Maritain sabe 
!listo. · como entelo concebe a possibilidade de "fazer reservas das 
intenções· do autorf" Poderiam ser bóas, si sua atitwte · fosse, 
.como dia ó St. Maritatn. de um despudorado caluniador? Somen
te se 6 R. P. Arlindo Vieira 'fosse um incapaz para não dizer IJIOT. 

- ··O apatxonacto filosofo, tão sensível para perceber i11jurias 
qne mio extstem, vat-.se desmandando nas mais pesadas e gra
tuitruJ inve.ctivas contra um ilustre Sacerdote brasileiro. Lembra
nos .o qne lemos algures que uma pessoa sensível é aquela 1,1.ce 
13or ter caios noi pés, vive· a pisar nos pés dos outros, 

• 
.Os escrítorcii que me to·maram a deíeSA êm "0 DIARIO" restak!le

, ,:eram claramente· a verdade, e não tenho que.retomar aqui os pormeno
:1:es da discussão, ... 

O · Sr. Jacques Maritain excusa-se t.extualmcnte de entra~ 
.. no pormenor. cta discussao" Mas entrarei no que ela tem de 
essencial? O que e essencial?. A nosso ver os textos. Onde estão? 
Es13eremo-lo1. 

• 
, , ... que eles - e principaltnerite. Fr. 'l'auzi.11 .4f magistralmente leva~ 
ram a càbo. Flaço questão, porém, de acentuar minha concordancia com 
1:les, e de sublinhar. de maneira especial, a importancia das observações 
1::ontidas na declàraçãll de Amoroso Lima e no estudo, tão completo e 

· jão decisivo de Fr. Tauzin. · 
Se o Revmo. Pe.· Vieira houvesse tomado• o trabalho de ler meus 

livros objetivamente e· sem prevenção. teria compreendido que, desde 
minhas primeitas obras, não tenho cessado, quer criticando o êrro, quer 
propondo idéias consti-utivas, de lutar, por amor da verdadeira liberdade 
cont!'a essa falsa noção da liberdade que a Igreja condenou sob o nome 
ije liberalismo, e que ele me acusa caluniosamente de querer ressuscitar. 

Mais uma injuria. E' um leigo que escreve, e sua injurta 
atinge um Sacerdote, um membro da incltta Companhia de Jesus. 
Perguntr:111ios~ como demonstrar o Sr. Marttain a proceaencia 
desta sua injuria? Onde os textos. peruuntamos mai~ uma vez? 
- Mas, dir~secâ.• os textos· aq1ti não são necessarios, jã que 
o aut01 define. nesta carta. seu pensamento. Não é, porem, disto 
que se trata. O problema é saber si seu livro "l..es Droits de I' 
honiíne'c . expõe a Dontrina ·Catolica, e si a c.xpôe bem, com ela·. 
reza e precisão. · Em 01itros termos, trata-se de saber si o livro 
ê bom ôll máu. póde ou não póde ser recomendado. O que só 
com tertos do proprio livro se pode discu,ir. 

• 
·:Por(jue esta acusação? Ê porqae sofro hoje µo éxíllo, defendendo a cau
sa da liberdade cristã e humana, contra a praga tot~lltária e contra os 
'opressores do meu país? Pode-se defender a causa da liberdade sem 
~àir em um erro que, invocando a liberdade, a de~~rói. · 

Está ai uma insinuação. O Pe. Vieira ter,ia atacado Maritain 
porque este. é contra o totalitarismo. Quererá dizei . que o Pe. 
Vieira é , totalttario? Hom;e. quem qutzesse crear. entre i--1s essa 
falsa equação: ser contra M.arttaln é ser a favor do totalitaris
mo Dez ·anos, d.e lúta do C,EGIONARIO contra o "eixo" e todos 
os totalitartos at estüo para esfacelar no que nos diz respeito, 
e-~sa equação infantil. Quanto ao Revmo. Pe. Arlindo Vieira, não 
temos prpcuraçã6 para o · defender neste ponto. Defenele-o i~a 
nomead.a melhor do que poderi,·11ws fa~er nós. Defendem-no 05 

muito.~ artigos que contra o totalitarismo escreveu. Jl,l as t, e1t
riosn ,me essa manobra parece ter certa consonancia com e.~te 
tOJJico do Sr M aritatn Mera coinctctencia? E' poss~,;el. Notemos, 
entretanto, esta me,:.~, "meríssima." coinclde,1cla,., 

Publicamos, hoje, 0 texto integral da carta que o sr, Jac- brasileiro, E isto .tanto mais qÚanto, ·por pouco qU'e. se tenha 
ques Maritain enviou a "0 DIARIO", na qual ~esponde ao artigo informado ·das coisas do Brasil-.--- .e -nao precisou informar-se 
que o Revmo, Sr, Pe. Arlindo Vieira, s. J,; ·escreveu para o de. tal, porque já sabia de tudo Isto.- teria pod_ido. notar _que 
"LEGIONAR 10" acerca do livro "Les Orolts de 111-iomme'', da não eram canhestros· os l·nteleotuais. que ·contendiam em torno 
autoria daquele filósofo francês. das idéias expressas. trl'i ·se-u- livro ·1' Les .. Drolts de· ·J'Homme", e 

Não é hábito dessa fôlha, publicar artigos _que divergem 'de que taínbem ·não era no sertão do 'Btasi.1, nas fimbrias da civili• 
sua oric::ntação: o "LEGIONA RIO" não é uma tribuna livre e só ~ação em nosso território·, qué -se disc.utia ·-o problem~. Os con
se sente no direito de transmitir a seus leitores O que conslt!era tenderes eram - para mencionar os mais Ilustres - de um lado 
a doutrina verdadeira, e ci Hevnio. sr: Pe. Arlindo Vieira, membro dos- mais' conspícuos 

Entretanto, a discussão acerca do agora já· famoso livro do da éompanj'lia de Jesus, Sacerdote brasllélf'o de vasta cultur~, 
sr, Jacques· Maritain assumiu um carater tão. absolutamente Jornallsta btllhante; educad~r de reconhecidos e relevantes me: 
inédito, que não seria possível continuarmos a tratar· do assun• ritos, orador sacro distinto; do out,ro lado o Revmo, Sr, Pe, Frei 
to, sem fornc:Ger a nossos leitores O próprio textci integral ·da Sebastião ·Tauzin, professor na L:niversidade. Católica do _Rio de 
resposta do sr. Jacques Marltain ao Fievmo. Sr, Pe. Arlindo Jan::iro,. tambem distinto orad'or. sacro e jornalista, que tra.: o 
Vieira. hábito inc:llto e w:nerãvel · do's, filhos de São Domingos, e o sr, 

- .. ou José II - porque perseguiu « lgrefa porém não a pros• 
crc•Je1t inteiramente, conccb.r-se. Mas isto 71,f,o se concebe ntt 
pena de um .filosofo que· prestou á· Igreja tá.o' grandes 1/ incon• 
testaveis serviços qu·anto Maritain. . 

Por isto, não compreendemos como Marita!;i acaba poi dize". 
que é "clertc-alis11w de Estado" o regime de José ll. Seria: ele• 
ricalisino de Estado um· regime ·em qne o Clero invaelisse a ctfe• 
rà · de · açt!o propria ao Poder . Temporal. No reinado de José It 
foi o contrario quie se deu• O Estado legislou atri sobre liturgia. 
Que clertcaltsmo, .. pois , é este? . ' 
· E nã..o falçmos em, "estado clerical prussiano", 1'(,is não con• 

seguimos · atinar como . o Sr: Maritain, filosofo catolit:o, poãcri«. 
achar que 11m estado protestante pode ser clerical ttll como Ulll 

estado catolico. -

• 
A esta altura, convem uma "mise au poilit" de toda a ques- Álceu Amoroso ·L.ima. Tristão' ele Ataide, membro da Academia 

tão. Em 31 de outubro do anci p,p., o Revmo. Sr. Pe. Arlindo Brasileira de Letràs, 'professor da Uni'versidade Católica do Rio 
Vieira publicou um artigo nesta fôlha, em que fazia 0 • confronto de Janeiro, coméndador da Sanfr Sé. O teatro da discussão: um 
de alguns textos·do livro "Les Droits de l'H.omme" do sr. Jac, 6rgão·cat611éo de São Paulo, outro·-de Minas. Serão tão "canhes
ques Marltain, com outros textos, extràidos, estes, de documen• tros" · tão do ''sertão ·do Bra;il" ·a:; figuras que participaram da 
tos pontlficios, Do confronto, concluiu s. Revma. por uma incom·- Jiscu~são, que a acompanharam, que por ela se intercs:iaràm? 
patlbjlldade entre a doutrina · exposta nesse livro de Marlta!n, Insistimos longamente &ôbre éste aspecto do problema, especi.al.· 

•.. e '"qu·e ·a igreja· cóndena e que nós não queremos a preço *· 
uhum" dizia ba dois .'anos: D. Saliége,. Arcebispo. de Toulouse. 

e a doutrina dos Sumos Pondflces.. mente .para· demonstrar o que'póde o entuslasmo,-o afeto, quando~ 
O tema do artigo estava, assim, rigorosamente clrcunsçrito: onega a se transformar· em paixão! 

não versava sôbre toda a .obra de Jacques Maritain, e muito Ora, foi precisaménte por .. esta paixão qué;-a nosso ver, to,da 
menos s.ôbre sua pcs&oa, rnas exclu11ivamente. sôbre urn 'de seus a discussão em tôrno do assunto· escapou completamente ao 
livros. Pode-se ler todo o artigo do Revnio, Pe. Arlindo Vieira: terreno em que se deveria ter coneervado obstinadamente se 
não se encontrará um só trecho em que o autor general lse · suas qulzei;sem os entusiastas ti>tais de Maritain chegar a·. um·a refu
apri:clações até o ponto de afirmar que tarnbem em outras· lação' triunfal das asserções do Rc.vmo. Sr. Pe. Arlrndo Vieira. 
obras Marltaín sustentou O mesmo. pensamento. Aqueles a Quando seria· necessário tomar os textos, e citar no mesmo livro 
quem a argumentação cio Rev·mo. Pe. Arlindo Vieira não con• os· outros textos que os compl~tavam, esclareciam, que arrazas
vencesse lncuÍnbía, pois, situar-se rigorosamente, no mesmo ter• sem, aniquilassem, dc,stri.Jissem a pont~ de não deixar pedra 
reno, e demonstrar: · · sôbre pedra, linha sôbre linha ·a argumentação do Revmo. Sr. Pe. 

Como Amor~so Lims·é ft. Tnízin. just'amente lembraram, 'propor 
uma solução· prá'ticil. éoino a melhor cm dadas cit·cunstanc~âs, não. é, 'de 
forina alguma, declarar. (à mane.ira de muitas das proposições condena
das· comó teologicamente '1libérais''.) que esta solução é a única hDa de 
direito e, ábsolutanicnte a. úni.~ justa. Acusará o Pe, Vieira de liberalis
mo S. S. Pip XI porque. resolveu a questão romana duma maneira, -
a melhor sem duviµa nas circunstancias dadàs, - que, sem nada abando~ 
nar dos· princípios enunciadós ·· por Pio . IX, abandonava entretanto uma 
situação de fato na qual esses princípios tinham durante muito tempo 
~ncontrado aplicação? 

a) ou que o Revmo, Sr. Pe. Arlindo Vieira· c:tou. mal os Arlindo Vieira, a defeza tomou rumo inesperado. Já não se tra
trechos do livro "Les Drolts de l'Homme", do sr; Jacques Ma·· lava de mostrar, ou q·ue: ós frtithos eram -incompletos, ou falsos,. 
ritain; ou maf Interpretados r10 artigo do· Revm'o. Sr, Pe, Arlindo Vieira, 

b) ou que s, Revma, citou mal os textos de' 1:ilclclicas e Passando de u'm fato cortcreto e preciso -:- um artigo contra, um 
outros documentos pontifícios que lnserl11 em seu· artigo·; · · livro - para uma generall:a:ação infundada e totalmente gra-

c) ou, ,finatmente, q,ue a oposição entre. os textos. d~ sr,, tuita -:- uma refutação que se dirigiria, não contra, um livro de 
Jacques Maritaln e os. dos documentos pontifícios era irreal, Maritaln mas uma C?Jmpanha ,contra tod.a .a su_a obra e; mais, 

Como se vê, toda a discussão deveria' con11istlr em uma re• contra a' sua próp,rla ,pessoa·_ os artigos em prol de Maritain 
constituição de textos, ou em .uma exegese de textos. Oe qual· feriram de preferência as seguintes teclas: 
quer forma, tratando-se da apreciação· de um pensamento fixado 1 · ..... Maritaln não errou po_rquecnão poderia ter errado, por• 
em um livro, tudo quanto não fosse a apreciação dos textos.-con&· .que é um grande filó~ofÓ, um pr9fundo pensador; 
tituiria digressão Inteiramente Incapaz de refutar com segur~n- 2 _ Em outros livros de Maritain ele disse O contrário do 
ça o trabalho do Revmo; Sr. Pe, Arlindo Vieira, que 1.hc atribuiu ·0 Revm'o. sr. Pe, Arlindo Vieira, pelo que em 

Infelizmente, todos os ·'sentimentos podem despertar paixão, "l.e:; Droits de l'Homme" nãq pode ter .dito O que lhe foi atri• 
e n<1m mesmo as inclin'ações mais explicáveis e mais nob.rcs es, buldo·· 
capam a esta regra, Como já publicámos,' somos ·~s primeiros a ' ·· · · · · 3 - Os textos ·citados· pelo Revmo. Sr. Pe. Arlindo Vieira, reco.nhecer que na obra do sr; Jacques Màrltain se encontra mui• · 
to ele admirável, 'ao lado de aspectos que não, ·nos· agradam. e qu'! como em geral todos os textos de Maritain devem ser lidos com 

te · · j' t· cm · ·1- d· t .,_' . pli á 1 "esprlt de finesse", e portanto não. podem ser interpretados ·cm em · mpos a 1v os ocas ao· e apon ar. .., pois, ex Q ve 
· seu sentido literal. . 

que a simpatia, mais ainda, a gratidão e a fervorosa admlração Em últim. 
0 

lugar, desacompanhada· infelizmente de qualquer 
de muitos católicos tenha de tal maneira radicado em seu af.eto trabalhçi objetivo de r,ecomposlção ou de hermeneut.ica, vogando a figura do sr. Jacques Marltaln, que se tornassem ·propenso11 a ã 

dl 1 · · d gratuita _em 'meio d.e ou.tras afir .. mações, vinha a asserç o e~sen-ver em _cada screpanc a de algum escrltç,r . ou. P,en~a or uma 1 . t 1 Injúria, em cada. argumentação contrária 'às .teses do sr, Jacques ela! a .única que importava; demonstrar, e prec samen e aque a 
em 

0
abôno da qual· nada se citou de concreto e irretorquível: os 

Marltain u,ma Irreverência que toca ae .raias do Insulto. · · r d 
A paixão tem destas coisas. Ainda agora, 'quando um dos textos produzidos eram incompletos ou 1rnilaterais. Fa. ou-se ' e 

6rgãos ca.tólicos de maior dlfuisão em Minas, estampou a carta- tudo, Ficou ,de lado o. essencial, 
resposta do sr. Jacqlfes Maritaln, não :tivemos a surpresa··de notar Ora os argumento3 aduzidos de nada adiantaram, ·o primei• 
no artigo de apresentação .esta constatação enternecida i,-. cu rio- ro supunha que todo g·rande homem fosse infal ivel. O segundo 
sa: um homem como ele (o sr, Maritain). se preocupar com uma não era menos singular. Um livro é um livro, e um pensador de 
pobre co.ntroversia entre canhestros habitantes d.o sertão do fibra não- precisa de uma bibUoteca foteira _para se fazer com• 
Brasil"? O _Brasil jl hoje, por unÍ Jõgo Inelutável e automático preender, O liv.ro "Les' Dr.olts de l'Hornme", se contem expres
de circunstancias, uma potência. que já atua de m.odo multo sen• sõ.es capazes de indµ;z;lr em êrro um leitor - e isto ainda que 
sível na .cenário . ln.térnacional. Na presente · guerr,..'· todas as involuntariamente - é um livro censurável, porque ninguem 
chancelarias do Antigo e do Novo Mundci se lntllressaram atl~ pode ·deixar de reconhecer que um· leitor que leia só esse livro 
vamente pela flxaçãó de nossa atitude. Não n9s .acharam "Oil• tidará m;al orientado, o que é suf:ciente para tornar o livro mau. 
nhcetros'>., nem o Foreing Office, nem a Wilhetmstrasse, nem a 6 terceiro argumento, do "esp.rit' de finesse" é ainda. mais curJo. 
Casa Branca, nem· 0 Quay d'Orsay. Pelo co11trárlo,vlram, sentiram, se. Não vamos aquí tecer armas em tôrno da clássica distinção 
pesaram cm toda a sua extensão a lmportancia que o. Brasil entre ''espr1t·geo'1'1etriq'u•" e "espr'lt de finesse·", feita f)or Pas• 
jã possue no mundo de hoje. E essa importancla. cresce d!! rnlnu, cal. ô que é indiscutível, é. que quandó um' fil6sofo escolãstico 
to a minuto aos. olhós de todos os povO:j, Aos qlh!)B. de fala, ele deve servir-sê' de termos adequados para remover qual, 
todos os povos, sim, e o sr, Jacques Maritain tem suficiente quer- dúvld_a, dizendo sempre -clara e precisamente o que pensa. 
penetração e talento para o pe_rceber com clareza, Ao preparar Se un\ füósofo não 1frócede · assim, não possue o bom método 
para o "DIARIO" a longa carta-resposta que hoje publicamos, o escolástico, Ora Maritain não deve ser assim, é temos o direito, 
sr. Ja-cques Marltaln, filósofo mas' tambem homem de ação, que mais' ii1ridl o d;ve~. Í::lê .o interpretar .tomando cadà lima de suas· 
quer pesar na orientação do mundo contemporaneo, pretendia palavrás cm seu sentido prpprlo. 
consolidar a influência de seu pensamento em um dos países de. Publicamos as anteriores . respostas do Revmo. Sr. Pe, Ar· 
cuja orientação ideológíca depende lndiscutili'elmellte o. cu'rso da lindo. Vieira áos .comentários que seu artigo suscitou em nossa 
história das idéi.as em todo o futuro do mundo,' E ·0 sr. ·Jacques Imprensa, Nossos leitores tiveram ocasião de apreciar o brilho, 
Maritain terá ainda visto· mais alto e mais longe, · Oe cléncla ·a serenidade; a segurança com que .\defcmdeu sua posição. H_oje, 
certa, sabe esse escritor toda a Jnfluêncià que 9" Brasil tem par• publicamos mais· um de seus explêndidos e seguríssimos traba
tlcúlarínente no futuro da Cristandade·, Ji somos hoje um do11 ihos, .Mas fazemos mais. Damos o próprio_ texto da carta do sr. 
maiores blo.cos católicos do m~ndo. Quantos viajantes nos che• Marltain, para que á liinguem. fique dúvida sôbre o verdadeiro 
gam do ·vaticano .são acordes ern afirmar que as vis-:'as da 'santa afciance das palavras· do filósofo em questão, À margem deste 
Sé se voltam para n6r- cóm atenção cada vez maior. E .disto te· texto, .publicamos alguns .coÍl'Úm!áricis nossos. Textos, textos e 
mos tido no Pontificado de Pio XII manifestaçõés muito el;ipe· mais ·textos, só e unicamente textos e hermeneutlca de tex!os 
clais e não multo distantes ... Filósofo que s.e preocupa especial· deveriam ser .ã base, a raiz, o hmdamento de toda essa dls
mente em orientar a opinião católica, 0 sr. Jac.ques. Maritain cussão .. A tradução da carta 'do sr. Marltaln é extraída de "ô 
agiu mui sabiamente, procurando explicar,se perante o público .. !lARIO" de Belo _Horizonte. 

Nà verdade, quànto mais discernimos o êrro do liberalismo teológico, 
tanto melhor avaliamos o preço da verdaâeira liberdade cristã e huma
na. É dentro da~ perspectivas da filosofia da história dos· tempos moder
nos e considerando. o conflito tL·ágico que opõe hoje o totalitarismo pagão 
e a civilização ciristã, que tenho · conduzido meus derradeiros trabalhos, 
em que procuro precisamente quais são, para a idade histórica em que 
nos encontl'amos, ,as melhores condições de reali~ação efetiva dos prín~ 
cipios qúe o Pe. Vieir:i me acusa de negar, e notadamente as melhores 
condições de· realização efetiva duma cidade política cristã, dum Estado 
real e vitalmentc cristão, 

.Ai está um texto ••. não. cto artigo do Pe. · Vieira, mas ao sr. 
Jacques Maritain, que merece muita nota. Ele .. confirma de 

certo modo as ass~rçõcs do Pe. Arlindo Vieira. o Sr. Jacques 

MarUain acha possível "realisar efetivamentf os principias ca
_tolicos a respetto da postçá.ó da Igreja f das seitas perante o 
Estado, .aclia possivel .a "realização e/e.tiva de uma cictacte· polí
tica crtstã; dum Estado real e vitalmente cristão" em uma ordem 

do coisas em que: 1) a Igreja. 11ão seja oficialmente rcco.nhccido 
pelo Estado como unica verdadeira; 2) mas pelo contrario ·seta 
tratada em posição de 1gucilctade m_ais ou menos completa com. 
outros cultos. Anâlisemos· os termos da assei-ção. Uma "cidade pn, 
lítica crista.", uni "Estado reri! e vitalinente cri.tão" são uma 

Meu livro sôbre "Os Direitos do Homem e a Lei Natural" (que é 
um ensaio filosófico e onde. discussões teológicas não estariam em lugai 
devido).· .. 

' "Onde discussôes teologfcas não estaria1n em lagar devido", 
outra afirmação .curtosa. Trata-se de constitúir um Estado "vital 
e realmente ,cristão",. ou seja um Estado conforme ao que a sa
gradá Teologia nos ensina sobre a missão, as prerogativas, os di• 
reitos de que por divitia instituição a !greta é· senhora. O'ra de· 
/inir essa missão, essas prerrogativas, esses direitos . é um capi
tulo da Teologia .. Mas um ·.fiiosofo d.o Estado "vital e realmente 
'crfsti'lo" afasta. num gesto solerte, entre dois parentests, a Teo
logia da discussão! A Teologia é o estudo da Revelação. Afit· 
Ílzar q1te a Teologia nada te11i que ver com o "status" jurídico !la 
Igreja na sociedade civil é afirmar q1te qualquer que seja à 
Revelação esse "status" serã o ·mesmo. E' afinnar, pois, que a 
Revelação náó. interessa á . situação }1tridica. E' afirmar a igual
dade ele situação jurídica ela Igreja que ,>ossue a Revelação e da.,· 
seitas que .. não ·ª ,possuem .. Mas não uma .igualdade c"nsentida 
com pewr: uma· igualdade, pelo contrario, · de direito e decor
rente da fonte cristalina .dos princtpios. Nexo pro/úndo e Jorie 
dessa afirma~ao com a anterior1 

• 
cidade, um Estaelo organlsados conforme os ensinamentos de Nosso · • ., tc111 por· objetivo criticar a falsa filosofia ("liberal") clesses di
Senhor JrJsuil Cristo e de sua Igreja. Ou é isto, 01t a linguagem rcltos, e estabelecer 05 direitos da pessoa humana, numa filosofia cristã 
humana perdeu todo seu valor .. O'ra, c.msicterar que uma tal do homem e do Estado. 0 ·Pe. Vieira extraiu desse livro um trecho i:m 
cidade, u1n ial Estado estariam orgànisadós conforme os ensina• 
mentos de Cristo e de sua Igreja é um erto, ·porque esses ensina- que falo d' "esse tipo dé "Estado cristão" (eu havia posto intencional• 
mentos preceituam exatamente o contrario, a saber: 1) a lgre• mente. e11tí-e aspas. essas dua;; palâvras) de' qlie se gabavam os gover;nos 
ta deve ser reconhecida oficialm.ente pelo Estado como a unica menos realmente cristãos da· era absolutista (e dos. quais os mais ·belos 
verdaeleira; 2) e não pode pois ser equiparada etc modo alg1tm 
aos cultos dissidentes. o Estado que não reconhece a_ Igreja como exemplos; notemo-lo de pàssagem, são a Austria de José 11 e a Prússia 
verdadeira é oficialmente ac:atolfco, ofíctal11iente ncio professa a de Frer:lerico -Guilherme II), para .fazer crer que eu atacava a pr6pi'ia 
Fé catolica, d1tvida oficialmente dct divindade dá !greta Catolica. concepção de Estado cristão ou de éidadc política cristã; e que eu estava 
Como wtão é u11i ES tacto organisado r seguncto ª doutrina da Igre- · em desacôrdo com os ensinamentos pontifícios. R'cnuncio a dar wn qua-
ja? como é um Estado "real e vitalmente cristão"? Mas, dir· lificativo. a seniclhante· pi·ocesso. · 
se-á, o reconheéímento ofictàl da (greja como unica verdadeira e 
11111 rotulo. O rotulo não urea a . vida 1w11i- a realidizde. De acordo. 
Mas quando uni Estado não rcconh.ece oficialmente a Igreja i:omó 
verdadeira. quando o rotulo não é católico, quando. prefere para ~i 
um rotulo acatolico, quancto oficialmente d,cscrê, algo na sua rea-
lidade profunda é acatolico. . 

Repetimos. O. rotulo ?Ião é a . realidade. Nem· a realidade é o 
rotulo. Mas qnaiido o Estado é · oficialmente se11i Fé, algo exist~ 
nel11 que anda em funda desordem. Não pode ser realmente; vi
talmente catolico u'ln homem que nlto· professa p1tblicamentc a 
Fé catolica. E' o que· diz o Catecismo. O · mesmo se diz do 
Estado. 

E'. certo que, posta umà situaçéio de. · f~tQ: irregular. a Igreja. 
como ocorre p. ex. em PCirtug(ll, pode consei,ttr em uma situaçãu 
juricltcà de igualdade coin outros cultos. ' ~.,; trregulariducte da 
situação .Pode ser tal itue a igreja _:preftra atb essa igualdade in
justa e . in1uriosa, a. 1t/na 1tniáó. Lamentavel : prova de . que o Es
tado, cttrtgido e1nbora por homens de intenção eventualmente boa, 
tem algo dé visceral e projundamente irregular, que faz com 
q1te a prcn,ria Igreja, Mãe entretanto sempi:e extremosa e se
quiosa de colaborar. com seus filhos, f1ita de qualquer colabo
raçã.o cóm ele. A Igreja prefere descer de seu trono de Rainha, 
de sua ~itu.a·ção de Má.e, a âceitar. nma tão intí1)1a 1mtão com 
o Estado. E isto seria 1tm Estado "vital e realmente" amoroso de 
sua Mãell · · 

Outra injuria, e. at~ agora só aflrma~ões gratuitas, desa
.. .'çompanhactas de qualquer provii q1te as fu'1tdamcnte, 

• 
O Cjue -eu atacava - meu obrigado a Fr. Tauzin · por haver restabelecido 
a verdade a respeito deste· ponto e. de tantos outros, - qrà uma carica
tura. farisaica da. cidade. cristã, o que eu atacava era o clericalismo de 
E.stado qué engendra as paixões anti-clericais,.'.. · 

' Está · ai uma · curiosa a inexplicavel assocfação de ideias. Pen-
samos como o .Sr: Jacques Maritain: a política religiosa de José Il 
era àetestavel, ·pela sua constante tngerencia ern assuntos reser
vados ao. Clero. ''P.feu. primo sacristão", dizia Frederico. I.1 de 
José. 11, 1ronica1nente, por 11wtivo ·das mil e mi! ,inc1trsões 'dÍ; 
Imperador em niateria de culto, revelando toelas uma ctescon· 
fiança morbtda cOntra o Clero. 

Por Isto, no, combate ti Igreja, José II foi tão longe quanto 
porlta. Ainda estava1n vivas as traeliçõês gloriosas do reinado 
da piissima ·Maria ·Tereza, sua mãe, e os habitós de mil anos 
de civiUsação cristã lo.sé ·II conservou, pois ao Clero, algumas 
das -exterioridades·. e honras oficiais que seria chocante tiràr-lhe: 
Mas foi um anti-clerical convicto, simetrico com o que, serta 

· Pombal na Historia portug1tesa. Falar do clériéalismo de Jost 
11 é' pÕis tão singular quanto fàlar do clericalismo de , Pombal. 

- .. Que. um comunista achasse que . Pombal ainda. [ot 1núito· clericai· 

So'bre "a questáo .. està:r aqui mal posta, como veremos ao cr!~ 
ticar a cxer.i,plificação . tomada ao tratado ·cte Latrão, o Sr. Ma
ritain ·. desvia o. assunto • . Ningueni nega que, eni circunstancias 
eoncrct~, poeta a pructencta aconselhar uma tolcrancia,. tsto é uma 
inaplicaçcib · 'fie principios, para se evitar mat maior. O que M cr:~ 
ritain precisaria · demonstrar é que nos Direitos- do z.zame1n. clct 
,não sustentou ·que. ·a separação -da Igreja e do Estado já não se: 
pode mais. admitir, em virtude não de circunstancias .concretas 

- de lato, mas ctê princípios. que mélhor se fixaram. Isto é. q11e: 
o. Sr. Maritain. deveria mostràr. E não só não mostrou, sinão .que, 
nesta mesina caria, <POUCO mats abaixo, .ainda mantem a mesma 
tese. ·Que llie atribue o .R. P. Átlindo Vieira. -E lle· fato; a razão 
porque já não, se. pode ·mais propugnar uni estado catolico .co11~ 
os 13rivilegios "proprios da Igrejá, · é,, segundo. diz o ·Sr. Maritain, 
nesta .. mesma ·carta, porque '' a socieclllde· política tomou consc:en
cia , 'na sua .Propria esfera, do principio . da igualdade dos di
reitos · políticos e iociais." Tomou consciencia, isto é, antes não 
o possuta bem este principio; agora o possue, porque· apertei~ 
çoou-sc, tomou,,dele conscienéia. Não vemos como se.poderia ·expóJ' 
cte nianeira 1nais clara· a. passágem de um momento l;.istorico 
ein qite · vigorava· um principio contrario, para esté .modémo · c11i. 
que· c0111,f!ça a vigorar o principio novo. ora tudo 'isso nactiz mais . é 
d.o que ·afirmar, em prineimo, a necessidade. dd separação entre 
a 'Igreja e. Ô, Estado. De maneira que as tesal11as. que o Sr. 
Màritain coloca neste. topico de sua carta, pouco · o .auxiliam.· 
certamente .riã.o $ão suficientes para nelas oasear o enxurio. de 
injÚrlas assacadas . contra uma · pessoa digna· ·de.· todoir os respei.; 
tos. pi;los serviços 'que· presta á Santa Igreja, e passar0 se· ·por inó• 
cente nesta. contenda. 

Alem, do .. mais; ·a. e:remplificaoão, tomada ao tratado de LatrãG 
não vem ao ·caso. Deve-se distinguir. entre "melhor" e . "menos 
mà."· Unia scilÚçã<> pode não ser otima,- mas ser a "melÍ?cir'\ ev~ 
determiilâdâs circimúancias. e, neste .casoJ será sempre "bóa''. 
Uma ,:solução que não satisfaça aos principfos nun-ca. 6 "bôa''• 
mas pode ser,. e1n determtn_adas circ·un:rtancias, d preferível por~ 
que viola ·menos Q principio,· e entâ<> . não ê' "meUior"' ma~ 
"menos 'rizá'\ .iS;t~ ,é7 é semPr~, "ruint"_. masJ - _no caso, uine-,i.O&· 
ruim/' - uma igualdade. de direitos a todaa as confi,3sôes reli• 
glosas viola sempre. ·o principio estabelecido p·ela. Santa Igreja. 
E', 13ols, sempre "má", mas 'POde. ser "menos mi!;''. No tratado 

. de Latrão;. salvoú-ú .o .. principio, .. a soluçao; pois, foi·. "Ma", 
"nicnos boa".,. })Orém, do:que ·a oue existta· anteriormente. 4,. inva• 
Béio das tropas. garibalcti11a3, 

• 
:to11ge de negal", ºU aé ·desde11har-tiua1quer dos pl'incip10:s eternoa 

invocados· pelá Igrefà, apllqtiei-me âo mesmo tempo, :a justificar os 
nodos de realização que u.m.a época "sacral'J, éÓlUO a Idade Média, deu 
a esses princlpios (e aquí alguns me acusaram 'de querer voltar aos 
tempos de Gregório· VII) e 'a mostrar que1nossà época exige outros modos 
de realiza.Ção dos mesmos princípios; eu não digo (absit!) o abandone> 
desses. ·mesnios 'princípíos,... · · 

o 'ra prccisa1nente neste topico ' a confuMo perdura: "Dos 
mcsmo-s ·princ!plos''. Os principias da Igreja_ são claros: só a 
união é boa; Optar por· uma situação que · infringe essé unico 
principio, não é "procurar parrz elé Úm ·outro 11iodo de realiza. 
ção". Em . outros. termos, qu.ando .a I greta se equipara plénamc'n• 
te á.s · seltás dissidentes perante a. lei cívil, não ha ni.ito . "ttm 
01ttro mádo de' realizar os princípios" que regem o assunto, mas 
uma Infração ·a· esses princípios . • 

Assim, a linguagem de Maritatn - dcv.eremos dizer "fa.,en• 
do .. abstração de suas· intenções"? ...,.. dá azo áo equivoco. · Lendo;;o. 
dir-se-ici que essa situação, que "realiza de outro modo os prin ... 
eipiós",. é conforme aos .principias. Porque urna situação que não 
realiza .um principio é contrarta {L · ele; e· uma · situação que éi 
contraria I a.· um· principio · não o realiza. Certantente, haveria · si• 
tuaçôea ·. que infringiriam ainda mais completamente· essé ·prtn• 
cfpio, pelo que a simples lgualrlade iurl<Zica das seitas coili li• 
berdade para ·todas ainda 'l)Ode · ser um mal · menor. Um mal, 
porém, uma infração de principtos. E nunca um be11. modico mas 
gen1t{no, uma \'outra reaitzaçcJo" dos :mesmos princtpios. · 

• ,. 

•· .abandono que. se ·imcuntra na raiz -aos err?~ do liberalismo! Eu 
digo justame_nte o contrário, pois aplicar um princípio é ci contrário de 
abandoná-lo! .. Aí está. toclá a confusão de que a calunia contra mím 
lança mão. 

"A'plicar um principio . é o contrario de abandona-lo", sim. 
Mas consentir ri.a violação do 'principio, dizendo-se _que essa vio~ 
iação não. é 11;ma . violação 1nas uma "realização dlfer!)nte" do 
'Drincipio, uma realização '.'diferente" e não utiia "ViCJlação in• 
completa", é. coisa muito triste para. um. pensador catolico. 

Quanto . ci injuria, grifamo-la coni o comentario ·antàior: at6 
·agora, o Sr. Ja,cqu'es Marttain nã! aduziu utii só texto· que. a fun•. 
dan~ntc. 

• 
A divisão religiosa emre os homens e uma grande. desgraçai.É fato, 

.Porem, que ela exMe, e que as sociedade~ modernas abrangem cid~dãos . 
que, ao mesmo tempo que pertencem a famílias religiosas diversas, de .. 
vem concorrer para o bem comum temporal1 do Estado. 

Indiscutivelmente, quando ha essa âivisiio religiosa, essa "des• 
graça", cm certos casos o mal ·menor consiste na _ inteira igual
dade rle seitas 1iere,ticas com a Igrefa de Deus, a igualdade entre 
as que se prostitutra1n e a Esposa fiel. Mas um, Estado, uma "ci~ 
dada" onde . a divisá.o seta Ui.o generalisada e tão funda que· a 
"polis" tá não pode . professar oficialmente o Catolicismo, não· é 
nem "real" nem "vitalmente" cristã., Poeler.1 haver catoUcos· nCJ 
socied~de. e até 1n1iitos. Mas assim .cinno o· homem que não pro
fessa a Fé catoiica não é catoltco, o · Estado le.igo tambem · ndo 
é um Estaoo catolico. E' o que . ensina em e;i;pressos termo$ o 
insign'e Taparellt, em ~eu "Tratado de Direito Natural". Dizer 
que tal Estado é énto'!ico é d;•er que 1tm homem q1te ojic'ialmen• 
te se dzz a-éatolicQ podo1 ser catolico. · 

AliÍis, não e~ageremos a desgraça em que estamos. Nem ntl 
Brl'.sil, nem em outros paises contrimporaneos. a cttvfsá.o religiosa 
é .tão profunda: 11a talvez menos· heretes no Brasil do que Mouro$ 
e Jucteus na 'Espanha de rsabeí, a. catolica. N.a màior · parte elos 
países latinos, e em outros talvez. como .13or exemplo,. na Belgica, 
onde.· ha um f01'te contingente .de Flamengos, na Austria, na 
Polonia, a verdadeira crisa religiosa não consiste ém uma rup• 
tura declarada .de uma parte pondera1m da população com a 
liffe:ja. · As· massas conúnuam catalicaJ;, mas o iesotLÍ-o da Féi 
minguou nc-las a tal ponto, que tustifica à dolorosa exclamàção' 
da Escrituras "Dtmtnuirain-se as . verdades entre os filhos dos 
homens " Esse ctepa1LperanLCnto cte verdade, -essi:t an.emia religio
;;a, essa carimcta de vitalid~de. e àutentictdade catolicas àtingiu .as• 
pectalmente as concepções <la 013inião publica sobre a preeminen
cia e · ubvcto.,_e da Igreja P1~cisamente por isto, untca e exclusi~ 
vamente .por isto, ó regime de 1tntfí.o entre a Igreja e o Estada 
está . e;i;posto a degenerar em ·uma tirania disfarçactà, E' por 
isto. e só por isto, que, em Portugal e-em' outfôs · paiús, a tgrejci · 
prefere a separação á união. Prefere-_a não· como um bcin., .ia.mgis 
(f/JiTici 'i:':realizaéãcf"ãê'·üiliá i;Ôi:ifoiicúfo iivítai '"é realinenti: cristã", 
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mas precisamente cumu uma ctolOrosa contigêncta 'ctcc:orrente da 
car~icia de vitalidade, de realidade cristã, no corpo social. 

A oposição que o Pe. Vieira c1'.ê v~r nesie pçmto ehtre. minhas ri:osi- . .. ,qile ~onsiste,'em citar longos trechos da éarta a respeito do Sil-
ções e a encíclica "Libertas", é purainenf~ ilusória·. Alem disso, o Revmo, .lon e de várias encíclicas pontifícias, declarando que elas são "uma res
Padre, que pretende ter.lido.e relido.aténtàniente meu livro, nãd'notou. posta fuhninante",a'meus "sofismas", os quais, em qualquef hipotese, 
qué nas páginas, que ele incrimina, eu nãó falo 'do "direito comum" dum nâC) haviam' •inda nascido, e fazendo assim o candido leitor acreditar 
Estado neutro· mas dos direitos' iguais duma "cidade vifalmente cristã" ciu~ os er.ros .dê tt>d.a a· natureza, denunciados nesses trechos, se referem 

Disse-se que Maritatn deve ser interpretado, não .ao pé · àa 
letra, ·.mas com "e~prtt de Jinesse'.'. E' realmente esta a impres
são que· se tem. lendo-se algumas de suas frases. Essa por exem
p'lo: "as familias religiosas diversas devem concorrer r,ara o bem 
comum do Estado" parece abstrair inteirame'lité· de que se. como 
disse linhas acinia. a divisão religiosa é u1n mal imenso, essa:, 
"familias religiosas" quando são religiões falsaii, são de tato~ um 
vitriolo corrosivo a circular nas veias do E:stado. Evidentemhite, 
enquc:nto o estado não tenha a dtta de as ver abandonacias pelos 
subdito~. deve torça-las a ser o menos possível nocivas, e o mais 
posstvtil uteis na fraca medicia das vercuides que carreiam· }unto 
com seus erros. em sua doutrtna. Mas à expresstto "famtztas ré
ligtosas"' empregada sem estas restrições; com todcí a doçura e 
dignidade ·da expressão "familia" na pena de um · filosofo. cato
ltco. ~ugere QUIUlí a tdeta de Que essas "famili!!.S religtosa.s" cievem 
.viver "em familia" umas cmn as outras, cóoperando tratcrnal

, mente. esquecidas para todos os efeitos e em todos os terrenos 
suas dlsstdenctas, no bem temporal. tarefa comum a todas. 

• 

O mal está precisamente nisto,. Maritain concebe uma "Ct• 
dade v!talmente crlsttt", • mas que ntto é O/lc1almente ca.toltca, 
'ntm é neutrà. O que será então?· Ou o que efo concebe nrio tem· 
sentido; ou é um Estado qjle não é 'neutro porquo é crtst(l,o,' nias' 
é interconJesstonJ1 porque :não. é ca.toltco ojictalme1it'e., 'E· úto 
como unico 11,ieio de . realizar hote em· dia, na. · sociedade mo,t.~à, · 
os principio. da r grej'a, sem se · esqútcer que ha em todo rm· pa~es 
latinos· - sem fala1 · e1n ·outros co?iio a. ;.tiistria · .;... · uma. malori/i 
catolica esmagadora, á qual·. e~sa . politfca .. iama.Is i::onvirta; :Qúe: 
'sciitido teria um pan:cristia1ilsmo' oficial ·no Braátl por: .e:cdm• 
plo?- Absit! 

• 
Escred éxpressamente,' que neste i:~o, ~e, não é, nwna . situação .j~ídica 
priviJ.egiada: entretantq ''é nwn dirliito · \gual cristão, \'IU\rt direito.: igqal 
inspirado por seu próprio espfrifo, e numa' igual ~quidadé cristã, que a 
Igreja católica encontraria uma .assistência apropl'iada ~ slill ()bra" (p. 43). 

ll teses··~jà, ~ustentação me é atribuida. O processo é simples e hábil, 
em\,ora li~ t!lnto precipitado, Não se recomenda pela sua honestidade 
mte.le~ual. ' ' 

'.11a · um di:tcido portugucs que diz• "Quem usa, 'cuida," Vem
no, ele rt' 'mémoria ao ler este trecho da carta do Sr. Maritafü. 
Nãó ha. nõ 'ltiu.nd,Q leitor· nenhum que seja levado a ler o artigo 
d~. 'fe: · Viefia. que não saiba que Pio X, autor da carta contra 

· La-· ·9ilion vtv~u muito antes do Sr. Maritain publicar os Direitos 
do .Hont'ém, de maneira que ninguem - a não ser o Sr. Mari
ta.trr. .,,.. viu. 'n,u. · citaçôes do Pe. Vieira uma refutação fulminante 
ila.tl~ 'àoa · '1fofismas" · tf,o ,,apaixonado filosofo depois de ter ele 
escrito· seii lipro. · Mas tocios eritendern ~ue as respostas futmi
naitté, jd,. ti!Íha,m sido dadas anteriormente e que o Rcvmo. Pe. 
Vietra a,pticóu ·apenas· ás doutrinas· de Marttain; como poderá apli

'C/Z~lii:s· .43 ~ 9ut1isquct ·outros Jilosofos que apareçam depois dele 
ito.;. ·quc.i3· t<tmbtm se ajuste a carupuça. ' . 

• 
t f~to tambem ·que 110 cor.:E.r da história moderna a. sociedade poli

u~ tomou conciência. na sua própria esfera, do p.dncipio de. igualdad~ 
}jos direitos políticos e sociais. Como se aplicarão. n~tas condições, os 
princ.4?ios católicos? Pedindo ao Estado que rejeik os cidadãós. não~ 
católicos, ou fazer deles cidadãof de segunda zona, ou obrigá~los a se 
tornarem católicos pelo menos na aparência? Ou pedindo. como eÚ faço 
ao próprio Estado temporal que ~e impregne dos princípios e do espírÍtc 
c;itólico, na sua vida· social e .política. ao mesmo tempo que r~conhece • 
todos seus cidadãos, católico~ e ~ão.:católicos, ·direitos 'políticos e sociaÍ. 

Mas como 'esp~ra o Sr. Maritqin essá sitú(fçáo insp!rad,i p~io J . 
espírito· catol1co, em umà oruanisaçdo. poztti{)a em"qut- tqdo& os O. Rlvmo. Pe. Vieira teda· podido,. numa discussão leal, analiza·r 
cargos são tranqueaàos promfscuàm'ente a. h.oméns com'e sem Fé? · n1inhas po~i~s e, ,procUrar mostrar em que, a seu ver, carecem elas de 
Não é "esperar um efeito ccttolt'co de um<t ciz11sa ~veritualmonte confistên~ l9pcf·ou négligenciam um aspeçto. da verdade. Em lugar 
acatolica? As '[)gs. 42 e 4~ .d.e seu· 1ivro .. são ~ uniéas que Ma,ri, disto, éoritentou-~é .ern .falsificá-las e desfigur,i-las, contra elas ínvo
tain cita. Vemos nelas uma 'explendida, confirmação da· t1mf rt.o cando, s,m :análise· nçm discussão, textos pontifícios que condenam cr
Revmo. sr. ·Pc: . . Arlindo Vieira• ~!aritain confia -em :uina. ol,ra· i·os q,~e eu:reprôvo e que afirmam princípios que eu sustento. 
cristã genuína. que agradé a tocios. os .credos· (pan-cristd notsJ, 
e. que seja. realizada pel.Ós. adeptos de . todos· eles. t entenà.e qu. 14ein-,, ma.€$ injurias; ,:í gúisa de argumento:. 
nesse pan-cristianismo se "realizam" 03 priiicipios · da, lgrcja.l · 1 

jgua1s? • 

O problema· focalisado neste. paragrafo não é claro, A primei-
ta, frasa parece aftrmàr. lida em cone.tão com as de1nats. que umli. 
•;e::. que hoje a saciedade é igualltaria 11áo é prudente nem con
,ienlcnte "rejeitar os cidadãos não catolicos, ou fazer deles ctda
!ãos Ite segunda zona, ou obrzga•@s a se. toriiarem catolicos pelÓ 
nenoa, na aparencia'' O'ra essas alterncittvas são muito diVersas. 
l 'Igreja seinpre condenou que se forçasse alguem a professar 
:,.li'é catolica Mas impõe gravemente aos Chefês de Éstádo que, 
na medtcta do passive!, tendani a exctuir das· funções-.publicas e 
do exercicto de direitos. políticos oi: de cargos de in/luencia o 
hereje. Porque considera o Sr. Maritain impossivet tsio? .Por 
càrlsa rto igualita.rismb moderno? Pcssimo igualitarismo, que equi· 
para a, Igreja verdaáeira á talsa, e acaba por exigir que o exerci
cio das funções publicas seja contia.do tambcm' a hcrejes, que dÍsto se poctem servir para propaganda <la licresia. 

Mas se essa falsa noção de igualdade é pessima; e produz 
eleitos religtosos tão tniportantes, será .a.penas "na sua propria 
esfera'' como afirma o Sr. Maritatn, que as soaiedaiies. modernas 
"toma1t1m conscíencia" da prtnctvto da' igualdade dos cürcttos 
politicos e sociais? "'Na propria esfera", não. Tambem na esfera 
teltgl0fa, 

l sto posto, ó que significa ai.- a. expressão "tomar ,conscicn
~ie1"? Cobrar. noção de uma coisa verdadeira. Não se "toma· cons- · 
cieiicta" cio erro. Se as socieàcides inociernas <'tomaram , cons• 
ciencta" de um prtnctpto igualitario, dÍr-se-ia que esse principio 
ii ·verdadeiro. O'ra esse. prtn,ctpio é errado. Logo,;oú o Sr. Mdri
tat1J, se e:cprlmiu mal, ou pensou mal. 

Depot~. ndo compreendemos a alternativa que, o Sr. Maritain 
· formula. A não agir assim, tornando · "cidadãos de. segunda. zona" 
os heretes, seria p}eclso ~ e é ·o que lhe. parect conveniente ,
.. impregnar o Estado tcmvorat dos princtptos · e espírito catoli
co3, na sua vida soctal e polttica, ao mesmo timtpo que reconhece 
" todos seus cidadãos . catolieos e não catolicos, direitos póliticbs 
e soctats tguais". · · 

Por at se ÍJé como realmente o qu·e o sr.· Maritain afirmava 
nos Dtréitos do Rome1n, na sua objetividade, estabelecia o prin
~iplo da tguatdade, e não a tolerancia dà. igualdade; como aliás 
ili salientamos acima. 

• • 
Boa parle àe,.~u trabalho é incontestavelmente verdadeira: a riue 

ô Pe. Vieira não viu tão pouco que, m,s mesmàs páginas, acentuei ex:. i, const(tliida pelas ·citações das encíclicas d.os Soberanos Pontífices. De 
pre~samente como, nas coildições observadas, a sociedadé, civil "poderia 'parte é.lltas citâç'ões (~ de parte· tambem, num plano todo humildemente 
e deveria ainda ~uxiliar positivamente a •. obra da Ig1·eja, de,,maneirà que humano, es p•glnas e!le nieu livro que ele me íez a honra de citar igual
os direitos supreinos desta possam ser exercidos por ·9utro modo que· não mente; 'etnb&rá isolàl'.ldo-as de .seu contexto, e que eu não teria escrito 
o de uma sitµação jurídica pi-Jvilegiada, e. que 'ela seja àj~dadil airlqa se não 'as con$ldérassé verdadeiras) não encontro no seu artigo do "LE-
maís na sua missão espiritual (p. 42). · · · GION.ARIO" e na siia ·resposta a "O DIARIO", senão uma série de 

1 
· · imputações· falsas. e. "serénall'lente" contrárias à verdade, em que ele 

E' in~ei:essctnte esse Pensamenfo. do Sr. llfaritf#n.· _E:p_ige' m,t_ prtkura esmá~lll":-me sob ~m, dilú';'io ~e err~s. condenados que outros 
Estado oficialmente ne~tro em que (odos os /Jred~~ relzgio~~s ,t,s.. que não eu sustentariun e .dos qual.'5 nao participo, 
nham os mesmos direitos, e no entanto qu~r que -a ·socte~ad~ - · · 
civil tenha éomo dever ciuxtlfar a obra eia Igreja, · Não é isto 'vio- 'r4em; :' n

1
ovas injurias. 

lar o sacrosanto principio ·da.-;'.i!]ualdade. 'de fqdos -os' ·credos; t{t,tti 
ardorosamente defendido Pelo apaixonado· filosofo eri8táó? ou, 
acaso deve o · Estad.o a1,xtliar a todo3 os credo~; e neste ca3a, ae• 
ria um propu~ador de 'htresfa,? '· 

• 

• 
.-.... :. 

Os col•boradoreí de "O !JIARIO" levantaram o invimtário deh!;as 
. \mp14tações -~rrô11eas:· Protesto, por minha · VC!Z, contra elas. Antes de 

fança~ · êontra um homem que, ha trinta anos trabalha pela verdade 
As citações feitas por Fr. Tauzin remediar;un feli~ente' .esta · católica acuiações tão graves, dever-se-ia estar bem certo de não caiu

.omissão. , r.iar co~ i38o; 'i.un.it~ão na· fé, ê de não ser, por sua vez, vítima dessa 
.· Q~aµto -ao interconfessi?~alismo c?11de;1a~o po1· ~io X, ttâO'. ~~ r~fe- . ~fo;ia int~eét~~ q\le'. em, lingfagçm filosófi;ª; se cham~ "~~ivocismo" 
11a. e,~1de!1temente ao c~nv1::-10 dos .cidadãos na ~0~1edade política _ (O ou· incapacidade de ·apreender O valor analog1co dos prmc1p1os trans-
proprio Sillon teve autor1zaçao para retomar sua atividade, contanto. que-: · cJ ·t · · · · 
se transíormassl? numa organização puramente política). A' áproxbnaçâo ··cert en es. 
feita· pelo Pe. Vieil-a, ·· entre este interconfessionalismo e ··mínhu. con• 

·,1,!11i3 1qn~s '.i!Liurias. A esta altura da carta do Sr. r.raritain 

1á. ntto no: admira. 
cep~ões, é simplesmente ridfoula. · 

li/ais 1ima asserção grltuita do ·sr. Maritain. ·Dizer que a. ai,ro
eimação qÚe Jaz. o R. P.'. Vieira . de suas co1icepq6e~ . ti o iittlJr· 
confessionalismo do Sillon é simplesmente tidicura;; ·i facil, De· 
m6nstrá-lo já não o será! tanto, Nos3as notas ·-acima o· tem mos-
trado. ' 

• 

• 
Com uma carid~!a soberba o ,Revmo. Padre convida-me a retra

tar-me. dos, erros qu~ ele generosa e g1·atuitamcnte me atribuiu . 
. , ' . 1 Pots que pretcnderà o Sr. Maritain; quando deseja' num es

tado o/icie.lmen'te letgo, que se paça a este estado que "se im-
pregne dos princtpfos e do espirita catolico na sua vtda sacia( ·Será preciso acrcsçenta:r que, ao falar dos ,homens que "crêem na. digni_;, 
e. política, ao mesmo tempo que reconhece. a odos 08 seus cida- <:!ade .da pessoa humana, i1a justiça, na liberdade, no· amor ao próxisrio'\ 
tdos. éatolicos e não-catolicos, direitos pollttcôs e sociais: iguais?" apelava eu justamcn~!? para ·esse fundo _cristão flue eubsiste. em tàl'ltós 

De·· fato, como· pretende 0 Sr. Maritàin · que um Estado em homens que não professm,. entretànto, .º cr,istiàhisnto, para esse fundó. 
1/Úc todos os membros, catolicos e não catolicos têm igual titulo ..:dstão, que é precis<> ré\>ivificar \? tornar conci~nté dé suas origens? 
uara varttcipar do governo do pais. se impregne: • dos· principias . . Penso ter lido com tarito cuidado' e reverência, quàn!io o Rivtno! 
, tspirito catollcos? Só numa hipotése, e seria esta que todos ns Pe., os 'documentos pontifícios dé que ele faz praça, de rii.odo partlcultr 

,- '/fio foi caridoia· soberba, Sr. Marit.ai1r, .mas Jraternai cor
Úç4d,. úibre · o que· tomanws ci liberdadé de insistir. Seria am
btm ·conveniente. que' o ,llr. ·Marita!n; que ,humildemente se con
fé1Ú1, com 1}Gti'liloria:..ier discipulo de Santo Tomas rle Aqu!no, rc
viss1i a ma,nttra. como ·e~te Santo Doutor tratava aqueles que se 
desvi,we~ ,ci:a reta' aoutrina.· 

. •i~)'.eaes .. e~tão intetraménte de Oçia. /é, de maneira qtie ba,ta 1nos• a. Carta de Sua Santidadé Pio X, a respeito do Sillcin. ~ão hã neMfüií\a 
trar-lhes os 11rtnclpi0s catolicos e o .espirita catolico e eles .tmc•, 'identidade entre as po~íções q4e susté::nto e ªli do Sillon. ·E:oI, por 
tiatamente os abraçariam. Nesta htpotese,. de Jato, o Estado, oposição atenta aos erros do Sillon, -como . aos outros erros 
:iesi!.e que difundtsse os principias catollcos. terminaria_ tmpreg- 'condenados pela Igreja, que propús ·a filo$o.fia pQlítica qu~ ~ulgo de 
nàndo-se de princípios é espirita catolicos. Mas, quem não· vê base na razão. Sou profundamente grato a Fr. Tauiin por haver. mos
que essa é uma santa ingenuidade? Quem náa vê que essa ati- trado o verdadefro sentido de&a filosoíia po1ítica, num estudo admiravel
tude não .se coaduna ·com, a praxé da Igreja, que com!na -penas ·mente conciencioso e aprofundado, em 'que ·restabeleceu, .. no seu. coiite,i:
gral!lssima., para os heretes. e s1ipôe a possibilidade. de contú-. to, os trechos dos "Direitos elo .Homem'.', tão ipal compreendidos :pelo 
macia? 1·ambem numa outra hipotese volte.ria o Estádo oficial- Pe. Vieira, e e.m C(ue pôs cm foco os pontos de doutrina enunciados em 

. mente leigo impregnar-se dos princípios e esptriio catolicos. A cbras' anteriore's .(especialmente cm "Régi.me Temporel".), que conteem 
sabet .os catolicos estão com as rcdeas do governo,· e ·os hert.iies, os fundamentos filosóficos e o comentàrici antecipado dé '·meu livrinho 
embor,ri conservem os mesmos direitos polÍticos, é portanto a,· pos._ · sôbre ós· Direitos do Hom~m e a Lei Nàtural. · · · : 
. siÍJUiit.1de :de exercer no governo a. mesma influencia que os ca- Condenou assim as Jntcrpretações ·errôneas .cm que se lançou o· P!?, 

• 
·Tomo a li'berêiade · de rogar~Íhe humildemente que releia o que· o 

Doutor Arigé}lco eacreveu a. respeito da caridade fratemal e da corre
ção fràtertial; assim como do qu~ é devido em justiça à 'reputação do 
pr6ximo, e que.~xaniine sua conciência perante Deus. / 

Gostaria dé;'acre~cehtar, a propósito da página que parece tê-lo mais 
escandalizado, qµe, ~egundo. a. recente Concordata, concluída entre a 
San~ Sé ,e P~~útall ? . ~tado_ r:ortuguês_ "admite a J.~b:rda:de de cultos 
é'. não ,sustentã ·urna,· 1greJa oficia{" e nao obstante nao e neutro em 
matéria,de dÓutrina e de inoral" .Pois "adota os princípios da doutrina 

iolico1, não percéhem.,·que o govenio· está impregnando O E$tlldo Vieira e as asserções fa1-itásticas que pretendem quê' um filósofo, qúe. 
rlós ))rtnáiplos é ·esptrtto catolicos; de maneira que quando ·"es/rc- l~m ·constantemente afirmado a .transéertdênéia da fé cristã com res- . ,.' 
garem os olhos" perceberão que estão de fato· num estado. vital- peito a toda filosofia poiítica e de j;oda fonna de ·governo, l)roCÍàmado · 
mente c1Ílolico. sem que o .tivessem percebido. Not,amente é. uma tanto a necessidade duma p'olífüca cr!Stã cómo duma filosofia cristã?~m- · 
hlpotése que res11,ma ingenuidade e lançartà duvidas sobre . a bôa batido o n<Jtura !is~ e.' o laicismo e sustentado qúe: a cidade' ,terilporàl 
fé' ;éQm que os cato!icos ofereceriam: sua colaboração aos dissi- deve oferecer ajuda positiva à 'obra espiritual da Igreja· e· $er ela mesma 
dentes. · ativada e sublimadas p~Ías i11fluências do Evangelho, ..• · . 

·. Ela. mna outra hipotese, e seria que um estado "real e vi- Ili· 
talmente catoltco" não serta o Estado oftctalmente catollco, más Não basta á cidade te11iporai "oferecer ajuda.., po8itti;a ã obra 
um estado · pelo m.;nos oficiosamente cristã.ó, em 'que todas as espiritual aa Igrcj/1, e ser elá mes11J,a ative.da e 8Ub!t,nÍÚfê: peleis 

. :Mltssões cristãs vivessem cni bôa pa; colab~ranrio para o bem influencias do Evangelho". Sé foi .s6 por isso que Bt bateu o 
~mitm. · N_este caso não· ventos. como a hipotese do Sr.· Martt~n , sr. Jlí'aritaln, ·se. é esse' ,seu "programa maitinO" em ma,terta., de 
13· diversificaria do interconfessionufümo condenado pelo SaJi(O doutrina, ele se contc1ita com pouco. Eni tese,' repetimo$, O tatitdo 
P~ctrc na .enciclicu: .contra "Le Síllim''. ·como 'se vé novamente deve ser oiicialmente catolico pela niesmá .ra2áo por quê o h'onu!m· 
'[!Tetende · o Sr. Mâritain manter-.se ~m terrcni,.,equi110co, o que deve ser o/icialmente· câtoltco. Isto é,. E&tado e hómttli 4eve1,i, 
11do é vroprto de um filosofo. bem como não é proprio de nm 1mi · e outro, proféssar a· Fé, como conciição para sé po(lerep dtter 
CGtolico. firmar pé em terrc~:o equivoco para lançar inf1iri<ts ·con- cafolicos. E foi .o que cm o~ras · anteriores o Sr, MariUtin aus-
!ià un, . sacerdote digno por todos os títulos do respeito dos fieis. tcnt4'u. Porque agora parece ele contcntiit•M com,· tao pouco? 
Cónfessamos que ncío era este -o si tema rle poleinica, quanr!.o Ma• 
ril4in escreve1i o "Primauté du. Spirttuel". Talvez naquela ·(l]loca 
O· Sr. Marítain estivesse mais· h.ctbi(uado aos preceitos de Santo 
lnacto cm materta. 'de controversta. 

• 

• 
••. ertíeuda a doutl·i11a · cristã à democ-jacia; procura . num Estádo- ateu 

o idMI numa cidade frateí·na,' préga abertamente a separação da ·1,reja e -
do Estado, nega os direitos supremos da Igreja e da verdade sobren1tu
ral e· prof~sa os erros do liberalismo e do Sillon; Por · mais insenàatu 
que, se,iam tais assérçoes mentirosas e calu11iadoras, foram, no:entantó, 
ass~cadas contta mim por um Sacerdote. 

· Depois de· .todas as nossas notas· baseadas exclusivamente no 
texto que o lettor tem deante do~ olhos em qve. procuramos i,ór 
os pontos nos. ii pode-se julgar de mais e$ta. iitjurta; bem cómo 
déstas lamentações. 

• 

N~o ·se pretendé absolutam~nte com isso afirmar que a verdade e o 
Srro teein os mesmos direitos, nem que as diversas ,confissões religiosas 
teem 'po:r ~i mesmas e em si mesma.s os mesmos dfreitos, .nem que o 
!<progresso do tempo'' deva fazer ver como abolidos. os direitos suprP
i:nos da Igreja; nem que fosse necessário rejeitar em princípio ( como 
Insinua 'mui falsamente que eu faço o Pe. Vieira) toda· estrutura do Esta
lio em que a religião católica tivesse uma situação jui:ídica pdvilegiacla, 
e condenar assim o que existiu durante séculos. de civilização' cristã! 
Diz-se. somei,te que. nas condições. históricas de noss,i. épocà, é vanta:. 
gem · para o bem comum temporal e· é vantagem para· a Igreja consenti~ 
ela ·em não fl!zer uso do direito supremo que lhe pertence, e· aceitar para 
os seus. como o fez na recente concordata portuguesa, 'wna condição . ' . ' ' ," 
uurídica de ac_ôrdo com esta igµaldade dos ·direitos_ entre ,cidadãos que o_ m:sll~o SacC!rdote · usliu _tamben~ ·contra .mipl, um PllO_cesso de. in$~ua-
r> Estado,reconhece na sua própria .esfera temporal.· · çaó ,mdn·eta tot:ulmente singular ~ verdadeiramente mteleravel ... 

Este argumento já d.á · refutado pela! notas acimi:. . Mai3 uma injuria. Vaiamo$ a prÓva. 
' -. 

.·Colegla Anglo - L·atlno 
() Colégio Anglo=Látitt() manterá durante · o corrente ano letivo de l944,. o~ seguintes curso~, com 

túrmas MASCULINAS E FEMININAS: 

C LA' ·S·S fC O G l:N A~ Sil O 
A·D M f.S S.A'O 
P R'IM A' R'l'G 

C OL,.E' G I O 
C I E N T .p F ,, C O 

Os exa,~1es de admissão pará a 1.ª s6rie 
fuilciá,)narão durante os três períodos: 

M~rthã: cL-t 8 is 12 horas 

As rnatrkulas serão recebida, até 15 'de Março. 

gina:;;al .'ierão realizados . na 2.ª quinzena de fevereiro. 'l'odos os turso! 

Tarde: <las 13 às 17 horas --. -·---·-··Noite: das 19,30· às 23,30 horas 

Os antigos alunos terão preferci1cia na. 1·cserva de lugares·, ·até 15. de Fevereiro. 

INFORMAÇÔES NA SECRETARIA 0ú COLE'~IO 
lt-UA SAO ..'JJAQUIM J!,0 580 TELEFONE: ·1"0025 
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e moral cristãs, católicas". Fala des~a maneira S. E. o Cardzal Pattiar«:a 
de Lisboa, no seu Discurso, de 18 de novembro de 1941, em que exalta 
magnificamente a "gloriosa pobreza" a que está dessa forma condena~ 
e Clero. 

"Portugal, diz ainda o Cardeal Cerejeira, é o único país concorclà4 
tário da Europa·, em que o Clero qÚe exerce .a mais alta função social 
não recebe· do Estado (salvo o que txabalha nas missões do ultramar). 
qualquer subvenção". 

E acrescenta: "Outro aspec'éo do· regime instituído pela Concord.at;t 
é o da recíproca· automon.ia da Igreja e do Estado. Cada um é indepen:11 
dente e livre na si.Ía respectiva esfera de competência. Nem o Estad(! 
tutela a Igreja,. nem a Igreja se intromete nas càisas do Estado. 

"Os que falam na. supremacia' do Estado, devem logo acrescentarf · 
escravização dá Igreja, e portanto ·da ,conçiência católica. A autorj.dade 
do Estado é absoluta segundo a própria doutrina católica - mas ncj 
domínio que lhe pertence. 

"Foi o ·Cristianismo que introduziu no mundo esta· separação 'dct 
temporal e do espiritual, sôbré que . assenta · toda a dvilização cristã. 
~ ela a fonte da liberdade da conciência. 

"Só porque ·existe, a Igreja não só a defende mas realiza-a. li'o,v 
isso procuram dominá-la ou suprimi-la todos os que aspiram ao donú,. 
uio totalitário, absoluto, do homem. ( ' 

"O Estado português reconhece a Igreja como ela é e 'assegura-llitt 
v liberdade; mas não a sustenta, protegendo-a como i'eligião. do E:stado• 

"Devemos dizer, em nome dos · princípios, que o apoio material dd 
Estado não se opunha àquela autonomia. Significava apenas à. reconhe ... 
cimento da necessidade pública da ação da Igreja, Sein éompetênci;;t 
para satisfazer as nece~sidades religiosas e morais dos cidadãos, o Esta~ 
do assegurava à Igreja <>s. meios materiais de as atendei'. 

Mas o fato é que o Estado português não sustenta à Igreja. Ne~ 
esta lho pediu, nem nas lltuais circunstancias ele o poderia talvez faz!!l1 
Deste fato resulta maior purezá na sua missão evangélica . 

"O que a Igreja perde em proteção oficial, ganha-o em Jiberdad~ 
virginal de ação. Desligada de compromissos com o poder político, adqui~ 
1·e a sua voz .maior autoridade junto das conciências. Deixa a César intei~ 
ramente livzt o campo, para melhor se ocupar do que pertence -a Deus-, 
Ela é o puro vaso de cristal donde. se derrama o tesoiro da revelaçãeí 
crist". 

É permitido peniar que, não pedindo que o catolicismo seja religiád 
de Estado em Portugal e renunciando a qualquer "discriminação social 
o política em seu favor (cf. Os direitos do Homem e a Lei Natural, p. 41)_ 
não entrou a Igreja em contradição consig<> mesma, nem com o Syllabus; 
nem com a encíclica Quanta Cura, nem com a encíclica Immortale Dei, 
1,em com a encíclica LiJ?ertas? É permitido encarar como boa e oportu ... 
r,a a solução nova que acaba de sei:- assim posta em prática? É permitidd 
pensar que ela anuncia uma orientação prática, particularmente válid!i 
para nosso tempo, sem pensar evidentemente por isso que ela é a única 
solução possivel de.direito, nem lançar o descrédito às soluções por r.neíâi 
das quais os princípios supremos, a que esta solução permanece fiel, l5dl 

realizaram antes, de outra forma? ft - ' . 
·outra cousa não sustentei nas páginas em que o Padre Vieira ima• 

gina que eu ressuscito o liberalismo. · ' < ; 
Já que minha honra de.,.filósofo católico foi posta em causa, não s~ 

julgará presunção que eu lembre que, no Discurso de 18. de noverr,ibr~ 
de 1941, de que citei trechos acima, S. E. o Cardeal Patriarca de Lisboa 
teve a bondade de, a propósito da luta d_o Cristianismo contra o naturà1 
Jismo e o paganismo iiiodern,o, citar meu nome com palavras excepçiortal~ 
mente benévolas. Não tenho a pretenção de merecer elogio algum. l\4as 
afinal tal te~temunho público, e emanado de tal autoridade, mostra que 
ha n~ Igreja ou.tras opiniões sôbre minha obra de filósofo que não as 
dos êmulos do Padre Vieira. . '!f 

Minha prlncipal preocypação, porque amo acima de tudo a·vérdàde, 
tem sido a. de condu,zir esta obra dentro de uma fidelidade integral aos 
ensinamentos da Igreja. . . : . ~ 

Que Deus me conceda a graça de me fmnar sempre maJS nessiJ. fade .. 
!idade, a exemplo de n_i.eu mestre Santo Tomás de Aquino, que, no seu 
tempo, não se viu isento de ataques violentos e infundados,. sem q\le te .. 
nham jamais podido abalar sua suma confiança na Providência e ~ 
Igreja de Jesus Cristo. . . f 

Protestando-lhe ainda uma vez, sr .. Redator-Chefe, minha proftmdá 
gratidão .pessoal e meu vivo reconhecimento .a seu jornal e aos escl·ito
res católicos que nele tomaram fraternalmente. ininha defesa, peçocJho 
aceitar a expressão de ineus sentimentos de devotamento e de am~,.. 
cordial. 

}ACQ~ MARI1AIN'\ 

:Aqui termina ti qllltsi inté11ninavci carta em que º 31'.· M~ :.::,. 
ritain, ao lacio de um acervo de injurias, repisa aflrmaç6es, e ~ 
aduz uma só prova que realmente destrua os argumentos do 1?.-PJ 
Arlindo Vieira. Muito pelo contrario. Quem tiver a pacitncia ~ 
ler atentamente nossas notas verificará como esta mesma ca1Jct 

do sr. Maritain confirmá a suspeita éont_ra ele levantC!Jia, vAf 
ilustre jesuíta, que co,n seus artigos não ha d}!Vi~a. PrcstpJj, #1!'4:t 

timavel serviço á causa catolica • 
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TELEGRAMAS DO RIO 1 
TANA(jffAN 

Otimo tortiflcanre 

-N O T I C I A S M -1 L I T A R E S 
. 'li'RODUÇãO B1!:LICA DO BRASIL 

RIO, (ASAPIU.:s::,) - Falando a. 
:imilrensa o· general I•'luza de <..:as
"tro, diretor do Material" Belico do 
:Exercito, declarou que a produção 
belica d'b pais, em 1943, correspon
deu perfeitamente 11.s prevrsões, 

:Nos arsenais e fabrica8 m iJitares 
/trabalha-se jn tensamente, com cem 
;por cento de aproVeitàmento da c·,1. 
1>.acldade. Os estabelecimentos mtli
tares, com a colaboração elas lnd us
;triâ.s civis, trabalham dia e noite. 
;para a prod"llçã.o belica. 

l?inalizando, afirina o general 1riu .. 
zá· que, co·tn o concurso do:s ·n·o~sos 
ali~dOs americanos, trabalhamos pa-
1·a. equipar satisfatoriamente o nosso 
cOntingente expedicionai"io, que ora 
IS<> aóha em fase de preparaQão e trei
nan1ento~ tropa essa que corres1.wn. 
'(ierá à contlança cta nação e de nossa.s, gloriosas tradições. 
.AVISO DO ~UNIS'l'llO D.~ GUEHIIA 

RIU, (Ai:lAPHEl:lSJ· - O Ministro ela 
Guerra abaixou a seguinte nota: 
''Não deve ser tomada ,1ualquer prn. 
-vtd':;!ncia coin respeito á con voca<;,ão 
dé ·tenentes da -r~serva ou em ·exer
c1ctu .na· segunda linha, c.ie quall.iue.r 

· <ias ar1naf;'I, uom mais de 40 a.nós de 
idade. Os requerimentos· e pro1>ostas 
nesse sentldo ou hipotese, não devem, 
pofs~. serern encaminhados a este Ga .. 
binete", .. 

. NOVO CODIGO l'ENAL flllLiTAU 
R[O, (Al:l~\Pl-\li:S::i) - J.,;ntrarã. em 

vigor' dentro de 30 dias o novo Cv• 
digo .Penal .lllilltar, lnstituido pelo 
decrei.o-lel n. 6227 de 24 de janeiro 
de ·1944. A nova lei consta de 3~5 'ar
tigo::.;, dlstribuid0::3 lJOr t.1iv1;;:rsos· ca.
pitutós. AS pella~ vrtllcipà.is 1.JUu cons
tam do, · novo Codigo são a pe::na de 
morte~ reclúSào, IHi:sã.o, 1:1,usJ>t::nsào 11e 
exerc1cio do posto ou cargo e refor
n1a. A 1n:ha ·a'=' morte inst1tuu.la ~era 
feita µor fuzilamento. A sentença dc
f~niti va a:e pena di:, .morte é con1un1 .. 
cada. ···1õgO · lju·e · t)Mssi: · y · julgado no 
.Pr~sidente da H.epuiJHca e llàC) 1J0(1e· 
ser coinuta:da_ senão depois <fe cinco 
dias .. ::;e a pena lmvosta fQ,l' em zona 
de · operações de guerni.,. poder:t. ser 
jmed·ü:1.ta1nen·te -exeCut~O.a .. , se assim 
o exlgire111 os intere.s::;~s aa .· dtscipJl-
na . militar. . . 
SAUDAc.,o DOS l.'JLO'l'OS 1'01,0~E-

Sl!:S AOS s1;;,us COLEGAS llltA
SILEUtOS 

mo, (,'.,.SA.PÚ.IB::;::;1 - o Ministro 
Salgado IVilho, recelJeu o seguinte te
Jegrari,a do ministro ela IJetesa Nacio

·nal da. Polonia, g,meral cI.; di visào 

M. Kukiel: "Sr. Joaquim P .. SalgarJo 
l<'ilho, l\linlstro da Aeronautlca· d<:> 
Brasil. Por oca•lão .da ·partida e para a 
Europa dos primeiros efetivos . de 
aviadores brasileiros - que ton1arâo 
parte na lutá pela liberdade dos poc 
vos e· das nações, tenho o prazer ·de 
cumprimentar-lhe bem como fazer 
chegar Por -intermedio de YOssencia, 
as saudações dos aviadores poloneses 
ar ,Brasll. Quatorne esQuadrilhas PO• 
lonesas que participam dos combates, 
sauda1n cordialmente1 seus novos ir .. 
rnão.s cru armas, desejaúdo--Ui.es um 
sem numero de vitorias e glorlo~os 
~_ucessos. no curso das lu~as que os 
esperam. M. Kuklel, general de dh·i. 
sã.o e Ministro da Defesa Nacional da 
Polonian. ' 

SOLDADOS E CABOS. Q,Ul!l .PODEM 
SEH LICENUJAUOS 

RIO, (AôAPRESSJ - O Ministro·-da 
Guerra baixou uma portaria. dete,;-
111inar1do que se"jam licenciados os 
soldlidos e cauos de artilharia .da 
Companhia de Uua.rdas do Quartel 
General 'e nas ó.a, 6.a, e 7.a. Hegiões 
Militares que contem ,nais d·e 4 anos 
de ser:viço sem interrupção e que ha
j!:l.tn · P.ermanecido nas ftl€iras e1n vir .. · 
tu.de da suspensão do licenciamento 
par"- as vragas do ·Exorc1to; O -llcen
ciame11 to ora determinado deve s·er 
dado dentro de 30 dias. a contar da. 
dàta da publlca~âo. da· portaria . 
l,Jl VI.Ú;f•:M llE INSPEÇAO O CHE• 

FE DO 1':S'fAOO JIIAIOR DO 
.1':~EJlCl'l'O 

lllü ( ASA.P!:ÊSSJ - Vla~a11do por 
n. vitt.o da 11.,orça A ét'ea Bra.silelra sê
gu iu vara o norte ·ao ·pais' o genel·al 
Maurlcio Cardoso.· u chefe do Estado 
Maior do Exerci to vai realizàr uma 
viagem de Inspeção f1s i:-uarnlçôes 
federais do norte e nordeste do. pafs 
~~tendendo a oua viagem até· l.lelem, 
,·isltandó, a seguir, o 'l,erritorto. <10 
l·'crnando de Noronha. 
JUS'l'IÇÀ ~JILl'l'.1.R ~UE ACOMPÀ• 
i\HARA U CORPO li:Xl'J,;DICIOXA-

RIO 

RIO. <ASAPHBSS) - Ficou assim 
constitulda a Comissão lncumlild·a de 
elaborar o ante ptojeto de lei, d.e or-· 
gllniza~ão e tuncionamento da susti~ 
ça Militar, l!Uti acoin1>anhar(t. as b,or .. 
ças · l1~xpedlcionarias B.rasilefras: J:'re .. 
,:i-Jde111~. Ueneral Silva .Junior, fazen<lo 
parte da mes1na os .M.inistros 'Alirante 
Azovetlo Milanez, Bí-igadeit·o Arnllcar 
Velos'..1 Pederneiras e ilfinlstro toga,do 
Vaz· Mçlo e o procura.dor Uéral · da 
.JustiCa, 

N O T A S ·E C O N O M I C A S 
BAUATO . .. ~IAS l.'iU'l'IL 

~IO, (ASAPHESS) - l.l ltÍterventc,r 
Ar11ara.l Peixoto," chef'o do Serviço ele 
.Abastecimento indeferiu solicfta~;âo 
feita p0la Associa~!ão -~rof1ssional da 
Industria dt> l:labão o Velas <lo Hlo de 
Janeiró,. Parà tàbriêar u1ll 11·0,, o tipo de 
;sabão denoi_ninac_lv "µ01nilaru. ü des
]Ja.cho 'em CJUestão foi 1iiouvado pdo 
lnt.i \'O teor d~ ··g·orc1ura. do :-ref~rido ·sa
bão. q.ue. alen1 do mai~ tinha para 
aletn de ~o por cento de ag·t1às e saai 
divets·os, O l>roduto poderia. ser v~n
dtdo por l~ai:x:o preço. porem, seu ren~ 
<1.uuento serla o minilno. A provideJH·ia 
dt:1, 'se ii:lst.i.tui_r ti)Jo~_. ."popuJa.rcs". para 

drversas inercaàorias d1:1 consumo for~ 
çafl.9~ ·,~1sa pÕ-Ssibflita1· ao po\'O a sua. 
<:dn1tJr.if, por, preço· mais ·a.ccessl veis·. A 
1:·a:.bt'iC:l<;êln ·<le produtos <Je tal modo tn
fe;-.l9r. ª·'·.cm vez _de fa.~oreccr,. preju- · 
dica o~· 01Js11mlclores~ 

I:\"IH;:,n lllA DE SODA CAUSTICA 

l{.JO, ·, ,\:-;.\J'l{E.Sl:l) -,- Foi organiza
da nesta, !..!ar>it:d a Compànl1ia Alcali
na. ({Ut,. se destina a. e."\.)JJorar em 
grantl~ escala, êm Cabo Jfrlo, no 1~~1a
do do Rio, a hnportalltlssima indus
tria· úe soda caustica. 

:Visita · Pastoral do Exmo. 
Sr. Arcebispo do Rio 

de · Janeiro· 
RlO. íAS,\PRESS) ~ O F:xmo. Sr. 

Arcebispo · Metropolitano, ·D. ·Jaime 
de Barros· lia1t1arâ. vl:>ltou a Matriz 
de Santo AntonJo dos Pobres lntcian

·do a.s .vtsiias _..pust~a·i~ ._!Ls _ Pan,qui:n:: 
do centro da ·ddade,. de_ntre- a:ii quais 
a p~1mB1ra f_ot · a que. tem corrio 1,a
droieiro o. ~rande launrntun-;o tk J...1:s-

0boa - ~a:nto Ant'onio. . . 
Stla b;:-.::'cia, foi· recebido' cóm· tor]as 

a.s honra8 c.erimonla1s ele pràxe. , De~ 
i,q'is-de ter. ~on::;;;agraclo a l-'úroquia uu 
lmàculaào CoraçàL ele ~faria, ::;. 
Excia. pro[erju uXµressiva.. prali<..:d so
br·e a l:lagra'da ~'amtlii<. dan<lo o i\le· · 
'nino Jesus coril'o -ex·enipJo e moclcJo 
â.S crJara,ras, cuja. educadio/ leituras e 
habltos devem se.r o ·jeto · -'-. diz S. 
J.t.:xcia, - do máio_r désvt!Ío. dos pajs ~ 
educar1or~s~ 

O· maior quadri=motor 
transporte . do mundo 

de 

RIO, ( ASAPRESS) - 1::sta va sendo 
espeiado. Uia 31, · nesta t:!at,ilal, o 
lnàfor· qua<lrl-motnr de transportes· do 
inundo. Circunst::inclas rle ultima ho-
ra; detivera1n--no, outrOiarito. _na J3aia. 
D1_a Lo-, ás ,L::!.<lo horas; ,,· possante 
al>arolho pousou: t::'m Sauta. Cruz, e$
tando. preseute.s altús a.utor~dadf~_. ~j-
\iis -e· 1nflitares. re})r~.::i:en_tantes da im
prensa e grandó n1a.ssa · de ·-pOvo. 

O avião desloca 3[, tone.ladas. tenclo 
conduzido p~los ares, de Miami atê 
o Jlio, todo o pessoal tecn1co, ben1 co
mo ·o material .1ndispcnsúvel á, insta
lação. em São Paulo, da.mscola· de-I,;s. 
peuialistas· en1 Aer<>riauticà, ·rios moJ-

. de·s <la 8mbry · Hiddhi School. da l•'lo
rida. o apar~lho .. ,1ue foi .. const1'ui(l" 
l)ara faze_r o -trafeg_(} aereo. ·<las Unha-:! 
Atner.tca.do ·-Nbr.~e-~Suf, ·pertence á Pa-
nair. tendo sido ·requisitado Í,elo Exer
cito americàno, para ·tra·:nspo'r:te. 

1 

DE l./~I Q.Ul,O A· Q,UOTA UE 
AÇUCAlt XO IUO 

HIO. (..\l:lAPRESS) - O Servko de 
Racionamento da Coorclenaçãó d; Mo
blli;,;n~â<> 8conomica, distribuiu a se
guinte nota a tniprensa: 

Lo) - u Set'Viço ele racfol1-alnento 
da CoordenaçâO da Mobiltzn,:ão J<;co
nomica, faz pubh<'O para ooullecimen
to da poµftla.ç;ão que o 18.o pf',t-fOdo cle 
ra·cioua mento do a:çucar será de Lo· ru 
I,) de fcveTeiro inclusive. 

2.o') - A quota fixada é de um quilo 
e ,·aterá exclusivamente durante este 
período, 

J.o/ - A aqul.sicão do a~ucar duran
te o 18.o periodo somente serâ. feita 
mediante · o. uso dos coupon~ a ·ele· 
corr.t;:spondentt.:s. 

4.u)_ - O c011su1Úidor s6 pOderá. ad'!"' 
quirir o açuca.r destacando ·um ou 
mai~ coupon:s com o t_otal de- quÓtá.s 
t:·~ uiva.Jen tes a quantidade desejada. 
Os coup·ons devem ser destacados pc~ 
lu consumlqor a vista do (ornt'cedOr. 

ó.o) - o,, estahelechnentos de ha
Uilit'fi-,4.;tio ·ou _usO c'f•letivo "Hospitá18' 
Asi1os, Pa•lar1â.s, Cafés, Restiurantes, 
ensões.- Co!'f'gioe, etc·."- adquirtr'ão acu.:
car mediante o uso das cadurueta·s 
((tJ(j são necullares a esse tipo <le con
sumidor coletivo. 

Decreto sobre oaproveita= 
mento, de aparas e sobre 
acondicionamento e emba~ 
(agem. de mâterial pRra 

o Serviço· Publico · 
n.ro. (ASAPRESS) - .Dispondo ªº" 

b1·e o apr.oveitaine.nto. venda e: cessão 
,ie l"esiduos. aparas, acondidonn.meJl· 
to· e eml.)aJagPm ,Je lmateriaJ à.dqtlirl• 
elo para. o sel'viço. puhttco, o Prusi-· 
dente rla ltepubllca assinou o sêguin
te 1lecrcto: 

'"Art. 1.o - Os residuos, al1aras, 
acondietouamento e embalagfnn • ào 
matf'lrial adquirido para· o serviç:o pu
blico civil serão a..pl"o.veitados, · cerli
dos ·ou vendidos. .. de acordo com a3 
rleiermtna.çôes ,1este tlecreto e rias _'ins
truções que forem ex11edidas pelo De- . 
pa.rtamcr1to ·Admtnist.ra.tJvo do Servi-
ço Publieo. · 

Paragrafo unic·o - Incumbe aos clf• 
retores e chefe~ de repartições, sec
ções, oficinas. laho.rator1os, serviç_,;>S. 
almoxarifado$ ou qualquer· -outro·· or-
1;-ão de serviço publlco, zelar pelo 
cumpri111outo. dás medidas. fixadas e 
tom.ar as .providências êablveis no·· ca•' 
so rje ·ser observada ,a.lguma lrregula-
rirhuJe. , 

A rt. 2.o - Cabe aos <J.li:,etorês efae 
d1vtsüf'::- (lf'.- mateJ.:ial .dos ·MiniSterios. 
cli reta.1i1 11nt<~. ou atra vês dbs denláis:·or
i;ãos d., .material.' e· aos dirigentes 
dos org·ãOs .diret.alllt!nte sUhOr<linarlos 
ao· Presidente da. Ilepublica, fazer 
executat' o rea[1roveitan1ento e auto
rizar a cessão e venda,. de -acordo com 
as in~truções a que se refere o ·arti
go prfmr,iro: 

Paragrafo 1.o - !'ara . as reparti
ções .. s,><l iaelas . fora do Distrito .Fe
flel'al,. a-s, -a.utorldades rereridas lleSte · 
a rtig() <leleg'nr~ o competencia a -ser
Vid~re~r' pn.ra:C1ue executein··_ou facall1 
executar as· 1ns-uções expedidas. 

Paragra(o 2.o -"-. No caso -previsto 
no paragrafo ·anterior, to(!os oÁ atos· 
para o .aproveitamento, vei'lda ou .ce.s-. 

üS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PH.ESUNTO E l<'HJOS VJNIIOS .l<'JNOS, 1''1WTAS 
m:::;··,•uu1·os ~· l\I "' "' ,uo. liUNS - Ul'.:l'H.:1m::i AIH1IrnT1CJOS 

EMPORIO MONTENf(jRO 
füJ,A AUÚu~"l"A. l;ôf>ll (l:l•.q. "h· Luiz Coelho) - f'one: 7-0036 

AV. B.KlG. 

M Eflt:EARIA AVENIDA 
t.UlZ 

·~cutada 
A.L'l'l'ONIO 
Coaceiç:io) 

:l.098 - (Em 
Fon.i: 

frente 
1·6¼63 

t lr.eJa 

DA ONÍOOJ) JJ!STRIBUlDORE~ 

MANT!ÊlGA. "BANDEIRANTE;~ 
ENTREGAS A 0Ôi\Úc1uo 

:·,· ". '' '. '· . FRESCA EM PACO'l'Ji.'S 

são.~ devem· ser comunicados· -âs ·auto• 
ridades que houverem feito a delega
ção com indicação precisa sobre a es• 
pecie, quaritldaele, preços e quanto ao 
recolhlmento da ·Jmportancia relativa 

ás vendas efetuada•. 
Art. 3.o - As cessões somente· po

dcirã.o ser autorizadas· qllando :is ins
truções. de que fala o artigo t.o te
nham fixado ó .material que poderâ 
ser· cedido. 

.Paragra.fo _trnico - Sô. pode,rão ser 
fõltas .cessões exclusivamente ás. ins
tltll lçôes fllaiitr'o1,1cas. 

Art, 4.o - f'icam revogados q11a.is• 
quer atos ou disposkões, ced·endo a 
p·essôas· ou instttu-tc:õeS, i-esrnuos, apa
ras, acondicionan1ento e cmbalag€'ln 
ele material ad(]uiriõo para o serviço 
vublico,. ou facultando o recolhimen
to e• a, venda dos mesmos. 

Art. 5.o - . E•te decreto-lei entrará 
em vigor nà. data de sua publicac~ão". 

A falta de· transportes . e Ó 
escalonamento de horarios 
. RIO ( ASAPR.l<~&S) - As autoridades 

rn\Jniéinais do Di~trfto Ji'ederRl estão 
empcnhaeia·s· na solução elos problemas 
dos tran~portes coleflvos urhanos, 
agravados- :'com a falta de cornbúi:;ti~ 
vet. elll virtude das necessidades de 
g·uerra.· Nesse senticlo foi realizacla 
uma r,)\lnião na sédc da Associação 
Cometcial do Rio de ,Janeiro, com a 
presenta <lo reJlresentantes de Ya
rias unidades sindicais; Durante es
sa réunlâ.o o assunto. foi clebaticlo 
lôngan,en'te, e:stuclande·SC" a posf;íb11i
dáde ele urn escalona.monto <le hora
rios. r.omo unico: 111eio <1e solui;ãO para~ 
o problema. 

D_epois de variàs horas ele cleLJatt·, 
sugc·du.se o_· seglii-nte hora rio, que di .. 
vide a zona· central em três· distri
tos: 

Primeiro. - eompreenclendo a gran
de ·z·onl'l. central: Comcrçio a varejo: 
abertu_ra ás_ ·1 O horas, tCf'hame~nto ás. 
21, horas, "xccpt.uando-s<> os a.rtn4-
ze11s, a.~ c1harutarias e as farmacia?, 
que abrirão ás 8 e. focharão ás l~ 
hora5. Q::i cafés continuarão com o 
horariO at11a1: ·as repartições puh11-

.cas ·de 12 lís 18; Forum de 11,~0 !,s 
17,3"0: bancos e casas hancarias di-18 
l0.30 ll.s 16,30 e escritor·,os das 8 ás 
17 horas. 

Segunclo - cpmpreendendo a zor,a 
~º- Ç!Oinerclo ·grqsso e a varejo. Co. 
inercio grosso <lns 7 fis 16,20; comer:.. 
cio a varejo das 9 á.s 18; escrltoriás 
de 9 âs 17; charutarias, fatmacias tt 

armazéns. clàs ·8 ll.s 17;00. 
Terceiro - Comercio grosso de 7 

ás .J6.30; comercio a varejo <le 8 ás 
18; escritorlos de 9 ás 17 e reparti
ções publlca.s de f2 ll.s 18. 

Tâmb.~m foi· estudarfa a (ft1estã.o 11-0 
pa.sSageps diiet~s no~ transportes 
coleti,·os, de manhã dos suburl>ios 
para o centro. € á. tarde. do ceútro 
·-par.à os subúrbios. 

Haverá nova reunião elas autori
dades con1 _os demais ·intéi·essados pa• 
rii clecfolrem definitivamente sobre o 
assunto. 

FRACOS e 
A.NEMICOS 

TOM~M 

Vin~o Creosota~o 
"SILVEIRA~ 

Gr.tnde Tónico 

Autorizada a requisição de 
navio arrolado numa 

massa falida 
m.o ( ASA,PnJ,SS) -,- O Juiz rla 6.ª 

Vrt.rn __ Vícel, f.'om Yista dos rumores elo 
caso da ·reriuisiÇfio do navio "A11tont"o 
Carlos" pela Comissão <la !\1á.rinha 
lfercante, prof~riu uma importante 
st'nten:c;a, declarando que nn c~so de 
gu~rra os intC"fe!-fscs; da s:alv:u;ão \Hr
hliea rlevem Imperar em todos os 
julgamentos e q11e a Justiça não po
de. de modo n'enhum. alhelar~se ao 
e~tarlo d<' guerra. Assim .. clesde que· o 
Brasil precisava;· ()}e autorizava a rE" .. 
qui"stçã0 do nàvio, multo embora ~::::
tivessf': o mesmo arrolado numa 1l1a:s· 
sa falida. 

asiatico O. ~ogumelo 
RIO <ASAPRÉSS) - ·veiir apaixo-' 

nando a opf'niã.:> publica carioca. H 

q,,.est.ão :d<) c,,gmnelo. O lnstlt11to Bu
tanta·n, de São Pa:,lo. µma dás mais 
corH~-ettitadas tnstltui<:õeS do inundo, 
1>romett>· ·1JO\·a_ d_Cntro de dias uma pa-
lavrn <lefin_ltlva sobre o "I·l un,go", co .. 
nió ta.m~em é .conheéiõo .. J•;in -::::-itlo 
Pau~b. um grande capitalista, que 
lJOSf:UO grande> produção de cogunú::
lo, aguarda àpenàS a· ·decisão ílaq11e· .. 
Je "Instituto para lança.lo n·o mecca
clo a_ ··pr'eços acessiVe{s. ·Nesta capital, 
as autoridades estão ·aguardando a 
resolução cio Instituto usvaldo Cruz 
·para a llUtorlzaçã.o on nã,ô. da vencia 
d.ó cogumelo~.: Uma cousa iritC1~essa nf e 
é qué ,se diz e1ue ;, cóg'múero é pro
cedente do• ,Japão. sendo,. no ~ntanto. 
<lesconhecido nesse pa!S, nem siquer 
flgu'rando· no dicionario· lll;,onlco. 

Não será abolido o salario
familia 

RIO (ASAPRESS) . - A proposito 
~?s boatos cru e ·estavam cQrrendo -~ 
c1<1ade, de <1ue seria: abol"l<lo o sala" 
rio-famllla. por questões de orelém 
01·i;:~1.nícntaria, e ·LJue Beri~ <'!riado um 
0~1,trO l)eneficio p_ossivehnente c·om a 
1>romo(]âo g~ral · d~ todos os Sen1 ldo
re~. publi~o~. a re·port3.gen~ ela uAsa .. 
press" J)t'ocurou ·obter t.·scJan~cime1i. .. 
toa junto ao üASP. Os .boatos Já ha
viam chegado até aquele Departa-
1nento que, contudo, desmentiu. cate· 
goricamente, . todos .QS ruffiores pro
paJadoa no aludido ·senMclo. •Jnforma
ram. mesmi;> os' diretores do DASl·'t 
não. ter ·tu.ndam~nto algum a,noticin, 
l)Ql'quanto a institUH;ã.o do salal'io
fa1nilia. fora· objeto d.e amjJlOS CUicla
dos:,e· ·est.ud".s '"º.'f parte do Uov_ern11. 
fJ..Ue, sõ o -criou,. depois ele certíf1car .. 
se, _ln totum, da sua exequibilidade. 

Embaixador . Extraordinario 
.na. Republica Dominicana 

RIO (ASAPRESS) - O emba!xa. 
dor Ciro de . O'reitas Vale foi nomea
do,. por. decreto do Presidente. da· l{e• 

. pu!,lica,' para exercer as funções de 
e.mbaixador .. e · ministro plenipotencia
.rio do Brasif ás comemorações elo 
Primeiro .Centénario da Inde1,enrlen. 
cia· da Republica Dominlcaria.. 

Embaixada Argentina 
RIO (ASAPRESS) - Os meios ar. 

geritlnos desta capital divulgam qúe 
a Chancelaria de Buenos· Aires estu
da. o. nome de .FellP<> Espil, conhecido 
diplomata· portenho, tendo servido 
.doze anos em Washington, oara re
presentante argentino junto ao Go
verno .do Brasil. 'l'alvez na proxJma 
semana.· o ministro Gilbert darã, a .co
nhecer o n.ome, do subst.ltuto do ge
neral Ra wson. 

O sr. l<'elipe Espil encon tra,se em· 
B.uenos ·· Aires, 'e . poderlt1. · partir 1nie
·dlatamente · para · o Rio; a fim de ocu. 
11ar · es,se importante posto. · 

· te. min. ,_·no excluft• 
' vamenre temlntno 

fli,. Mêri,i; de ~eu~ bor• 
tJ: monios esp~cials 
P- l 11nairran re1uve-
7" ne..qre a mulher. · 

· l'ana~ran é o re-
. médio. indi"a1fo · Pm 

todos os Msos de qhatimento. 
ru).(a~ precores. envPlhPr.imento 
prem11ttiro. rahPln~ hranrn~ -an
tes do tE'm~o P:m todas u 

dM!?llrlM. 

! .bastecimento · dos 
rios do Rio 

opera,. 
Doce · 

1110 (ASAPRESS) - O Wnisterio 
da Agricultura está. procedendo aós 
estudos clêvttlos, já tendo .,posto em 
exeouçü.o diYcrsas · medidas, em co
la.Uàração cóm ·,a Comissão B'ra:süeiro .. 
Am~ricana ele Genero~ Alimentício~. 
no sentido de abastecer os -milhares 
de ope.rarío::- <Jt~ se encontram traba
lhando no vale do Itio Doee. 

N"essa região, como é sabido, se 
encontram milhari's ele opei-arios .tra:.. 
hal11anílo afanosamente,· no sentido 
de .exporta,· para as Nações Unidas a 
maiór quantidade possiv.el ele inin-'é-
rais cstrateg·icos. Dessa reg·Hlo sáem 
cliur}a1nente milhares de toneladas de 
ferro e mica para forjar as armas dos 
aliados. 

Revogado o paragrafo · do 
artigo primeiro do decreto 

sobre salario adicional 
mo (ASAPRESS) - . 'o Presideiite 

da Hepublica révogo11 o ]).at1agru.'to 
trnlco do arúgo priméiro .. do decreto
l_ei ((\ie· estabelcc<> o saliu:.io ad"i'cioná.1, 
assinado em J I ele Maio de 1943. ;\a. 
sim, não ter-ão salarios ndlcioflais -. os 
íuncio11ai-ios federais e de entidacles 

\autar(Julcas. 
1 

Temporada Oficial 
toncertos 

de 

RIO (ASAPnrn:::S) - o Prefeito 
Henrique Doschvorth r(>SOl\'CU incluir 
na tetnporacla. ofÍci':\1 de c'onccrtos do 
'l'oa.tro I\'lunki11al reg-entes eStrangei,., 
ro~. Assim, foi con\·iclaclo. pa;ra· 'to1'u":,r 
Jlarto nos . concertos l"leste auo o c11 .. 
n~tor dtt Orquestra Ei'ilarmonica de 
Nova Yqrk, Artur Üodzinky. Pâra a -
proxima temporada de 1945, ê pensa
mento <lo governador fia cídade con. 
vídar o rP.gento Sto<.;l~owsky e: -mnis 
SO. professores de g-rnncle . nomeada. 
Dcpo_is ele uma serie ele, conccrto:S ·nes
ta C"al)ital. o~ regentes se exibirão 
aos publicos de llclo Horizonte e Sii.o 
Paulo. 

Recorde de recepçao 
fo!egraf:ca 

RIO, (ASAPRlsSS) - · PelM lnfor
Jnaçôes chcg·a·aas li Supet·intcndencia 
elo 'l'raftg·o 'relegrafko. o teleg-raf15 .. 
ta Daniel Brito em exercicio- cn1 H.e
<:ife, conseguiu num pel'iodo de seis 
lioras .. collsec-utiva<:: 1 em ·xccP.ptã9 au
ditiva. 51 a 6:i Palavras. por uiinuto, 
batendo R$Sim todos os recordes 
n1undia.is. Por esse, nl"otivo foi louya
.Go pelo major LanUry Salés·. 

'Endquecido: ·.o' ·-Mµseu 
carioca 

nrb, (ASAPHESS) - o· Prefeito 
remeteu ao l\.lUStHl da Cidade, varfos 
quadroti a oleo, -destacàndó .. se Iio 1n1:i-;o 
dc-Ic.s, importantés Obras de arte, e.xis
terrtes no velho pa.lacio rlo Campo ·de 
Snnfana: J1:nt1~e os diversos quadros 
renH',tidos pelo . Prf'.feito Do(lsworl h 
~o referido·· ,i\luSen, salienTain ... se- di
\·er~as. telil8 d.e Antonio Po.lrrelra s. 
Tr~s de1as, de admira.vcl valor a1·tis
t ice, .sã.o r·econbecida·s pelas lt;ge1ldas 
de: "i\íorte <le Jf;stacio ele Sâ"; ~;Ato 
adicion:,ll '', e ''Fundaç:fto da Cidade 
cio Rio tle .Jan-eiro": 

Estação de Barcas 
Frota Carioca 

JUO, (AS,\PHl~SS) - Acaba de. ser 
anr.ovad,:, pelo Ministro d:1: .Viai;:ão, o 
projet6 so}Jre o loeal e ·con.Struçfto .da 
1-~staçãc~ elas BnrcaS. da li.,-rola C'arlo. 
ca, na Praça lá do -1\"óvomb~o. A no
va esta~1,io será. construlda ao Jarlo ·da 
Cantarei1·a, dcve11do o cdlficlo ter 6 
árictarC's hcn1 aF:sirn C'Omo ·(11versas 
ponte:-::, tl':.irn embarque o, àese1l1bâr
que ele pnsSag;ciros · e carg'a, 

Convenio entre a Central· e · 
as Empresas de transporte 

rtro. < .IS.\Pi:1-JSS) · - Com o· obje
to de serem cstulJcleclclas as·, norma~ 

, }HU'a. um convento entr(~ à <~stradn. de 
Jc~prrn C'entrn. l do Drasil e a.s IGmpre .. 
sas <lesta Capital, ,le l\Unas. Gerais _e 
<lc Sã.o Paulo.· a~ quais em consequen~ 
eia. elo fecha1ncnto das barreiras se 
encontravam em· vias de parali_Za(:âO 
de .suas atividades, realh:ou-se, na 
sede ela. ~'ecléração Nacional da ln
dustrià, uma reuntão.: pr\esidida p(?lo· 
sr. Jor;:ro MarrCm, presidente da As
soci~ã.o Profiss_ional das .t.J:mpt:es_;ts 
de transportes rOrlov.iarios · de car?.às. 
Compareceram á 1nesma os srs. En
genheiro Pedro Spir.e, chefe da Con
tadoria Geral ele_ Transportes da Cen
tral, e Sebastião Amarane, represen
tante do 1najor Alencastro. Guima
rães. 

Estiveram tarnb3m presentes varto·s 
engenheiros. Apôs longa ·discussão .do 
problema, ficou -resolvido· que a Cen~ 
tral <lo Brasil fornecerá. as empre
sas fnteress·adas os vagões que neces
sitarem mediante uma· re111unera~ào 
·especial. e um onus destin·a·dci a·· ~o-· 
llrir o transporte preferencial.· As· em~ 
presas 'filiadas ao couvenio se coin-· 
prometem a tra·nsporta'r suas cargas 
pela Central. nssegurando u,n mini
nio rle transnorte á rêf~rida. ferrovia. 
pepols de urria serie de consHler8.çÕe·s 
em torno do assunto, foi encerrada. a· 
Sessão. 

. . 

Encadernação de luxo? 
Oficinas grâfiras do 
LEü.l<JNAHl(J S. A. 

Rua do Seminarío, H/9 

I 
tão Paulo, 6 de Fevereiro de 1944 

FEDERACÃ0 DAS CONGREGAtõES MARIANA~ 
ürande concentração Mariana no'A,to de Sant'Ana --- Retiros -:As ~l'lgre• 

gaçies e a obra ·das voéações - éoncentração de Poá 
D(,Jeja,11do comemorar condigna.meu- Sabemos que muita.s .congrega.ções es-

·.e i) .reu .terceiro. anlvewa,rio,. a· .. Cóngre- . tão providenciando, pa1·a · que , em '.suas . 
g'ação" ~ai-lá.na, Nossa Senhora .da, Paz, proprias sédes ha.ja· retiro para os seus 
da · P.aroqu!a. ·de ·Santa Teresinl1a; no Congregados; , , .. 
Alto de Sant' Ana, ··.rerolveu . proinover l1: preciso que todas a.s Congregações 
uma· grande' concentração -Mariana; côm se compenetrem do grande· valor dos" 
a aprovação e çolaboração nossa. . ; cxtrcicios esplritualà. e não deixem 

Nesse dia, lsto·.é, 27 de Fevereiro pro- · passar uma oportunidade. tão éxcelen-
xlnw, todas -as Congregações · Marianas te como é o Carnaval, pá.rà. po-lcis Cm 

, da -Ca.pital. munidas .de seú: .respetivo pra.tica.. • •. 
estandarte, ali'-deverão· estar presentes,. A procura. .dos coúpons para as qua-
para' mais uma "'demonsti-àç!io publi.ca · · tro ,turmas' tem sido intensa e, dentro 
de nossa profunda veneração por ,Má.· de pouços dias não énêontràremos um 
ria Sant!.ssima e da nóssa ma.is elevada só slquér. . . . . , 
adoração -aó Primeiro · Congregado Ma- ·Portanto.· aqueles· que desejarem . to-
rlano,. ao nosso Innão mais velho em mar parte nuina destas turmas procu-
Marla, a Jesus. rem desde logo. obter seu coupori e os 

o 'programa para esta nova concen- demais, confpnne instruçõe,s , antericre·s, 
tração, .que. alias fa_z· parte·'da. se;ie. de tratem de organizar "turma.s em. suas 
concentrações distritais em · .. preparação sêdP.s, · comblnàndo com· oo respectivos 
B Grande. concentração gerai que será Padres D.itetói-es à,· mellior maneira ·de 
r~.,!;.!Sada · no -'fim do ano." ficou; definiti· fa2.er os exercic!os eiplrÍtuals. 
,·ament<:l· assim ela.borado: . l'.: importante. ,que ,•.!Íiguem, ~.,b 

7.30 hs. - concentração de. todos Ol! qualquer pretexto, deixá. de' fazer ao 
Congregados no ponto final da linha de· menos rec<ilhbnento· nos tres ·: dias do 
bonde 43, afim de -'seguirem· !noo.rpora- Carna.vá!. · ' · 
dos p~ra ·o locá! da· Santa 'Missa; 

8,00 hli. - Missa campal, no pateo 
interno. do Oratorlo festivo dá Paro• 
quia .. ·Será ce'.i,,brante . o R,. P. Agosti• 
nl10 ·Mendlcute, ,S. ·J"., Diretor da Fede~ 
ração. que t~mbem pregará' ao Evànge
lho. Duranee a . Santa . Missa., haverá 
Comunhão geral de todos os Congre
gado~ é · à.pós a Missa será dlstri!Íuido 
uin lanche a todos · os · preseiités, géri
til oferta das. familias cato!icai; dó bair-
1·0 de Santa Tereslnh,a; 

!:i 30 .hs. -, Discurso por um orádor 
oficl.àl da Federa-;áo e C:::ôro falado pe
los Congregadoo Marial:'!os; 

10,00 hs .. - Grandiosa procissão de 
Nossà. .Senhora Aparecida, ·encerràndo a 
concentração; 

A Federação espera que· nenhum: Con
gregado f~lte a mais está concehtraçil.o. 

RETIROS 

Cont.inuam intens.::s os .preparativo~ 
para os 'retiros· no proximo Carnaval. 

Escola ~e Cadetes de Campinas 
Está deflnitlvám<c:nte. resolvida.·. a ins

talação da Escola de Cadetes· em Ca.m
pi.nií$. Dentro ,em 'breve ó Governo. do 
Esta.do ·deverá dar . inicio: . ao proeésso ._ 
rari', .e. desaprópria.çãó d:s terrenos· da 
Faze ride: "Chf ~dãJ·". · ' 

V I G· A R I O D -E I T U' 
O Exmo. e Revmo. Sr .. · Viga.rio ca

pitular dá.. Arquidiocese,. acaba: de. no• 
mea.r · o:P.evmo. Pe. -Joaquim· Bueno· Me
deil·o~ pari, novo. Vigário de· Itú: · o. no
vo. Vigarlo é ria.tural dàcju6la · cid.ad,e, 

. tend,o sieb ordénado em· 14 de Agosto 
de 1927 peló Arcebispo D. 'Q.uarté . ~o
poldo e 'Silva,' .tendo· Úleoràdo ·. a. . súa 
primeirà Mi&5".a '€.m suá _cidade· nafaJ · a 
16 de Agosto do ,mesmo. ano. 

Novo batalhão · ins·talado. 
, Tzve lugar d;a 1.0 a sóltinida.cie ~a· 

instalaçã:i do 38.0 Batalhão .. de- Caçâdo
rc~. em substituiç.ão ào .. 3.0 B:J:talhão· d{)· 
4. 0 Regimento de Infa,Íltaria. . 

A cerimonio. da Instalação teve .lu3:ir 
às 17 hora$, .no quartel· da corporação, 
tendJ u.;ado, da .palavra. diverros° ·Ofi• 
clá~::. · · · 

Asswnlu o comando, interino da· nova 
u11lcfa.rle · ·do Exercito o maf::rr Joàqtiini. 
Marque~ Sàntiago .. 

Tropas de Mato Grosso e Goiás 
chegadas. a esta Capital .•. 

Pi.·::cedentes de Mato Grosso e -Goiás 
cncoritrain•se nesta capital· varies · con
tingente:; d~ tropa.i!, que fazem parte do 
Corpo Expe_d!cionario Brasileiro. ·ne Ma~ 

· t.o . Grosso vieram ás l.a e 2.a Compa
nhias do 9.0 Batalhão de Engenha.ria. 
Essas · tropas, que. apresentam·· úm : beio 
flsico e preparo técnico, .vão reun!rtse 
ao grÓss). da tropa que se en~ontra . nos 
campos · de Jerlclnõ, • donde. depois de 
tecebere·m o · 'trein:i,mento ·neces.sariQ, 
partirão para ultra-mar. 

comité Britariico de, socorro 
às vitimas de guerra 

AS CONGREGAÇÕES E AS OBRAS 
.DAS VOCAÇÕES 

A t:i.lto. cÍe Padres é um problema pa-· 
.ra cuja. :.solução· as Congregações . de· 
vem eontr!buir 'direta e 0lndlreta:11,1ênte, 
sob peni de dentro, em breve -nos' dé
temw · néste . amplo·: movimento, pois-' 511 

· cadá. Congregação subent;eridê' um . sa
cerdote na. s~a direção, .não, demorará 
muito e teremos a.tingido o limite ·ma• 
ximo do nt11Í.1éM de Padres que pode-
rão . dirigir Congregações. , · . 

o problenia .é de Interesse vital, de 
lntereEse -irriediat'.l :para a, :vida · das 
Coilgregaç~3 e estas,. para . resolve-lo, 
têm ao seu, dispor . uma: série de pós
slbUldMles, m:elos · dlre.tos · e indiretos, 
para COlltr'ibuir de úm niO<lo eficaz pà
ra as vocações .sacerdotais. 

.Meios dlrétos. Prime!ró, a, oração. 
como sempre, q~ndo se trata de corí
trtbuir, :c1e: dar· .ou pe-dlr à.uxillo. é sem• 
pre a. oração' o melhor"· me!(), ô mais efl• 
cfent.e. MM :,não basta, iior.que Deu.: não 

lustifuto ·.· de Serviço. Socia.1 
As . ma tricu las para o curso.· pre- · 

- paratorid do· Institúto .de Servi~Ó 
Social estarão . aJiertas até . o.'. pro
xlmo. fut11i-ô' dÍa 29, 'das 9;30 às 
U,3ó da manhã; diariamente, ·exceto 
as 6.as .e. sabados. O Instituto, fun
ciona à rua·. Q'tílntino Bocaillva; 178, 

· Casa dàs Arcadas,. onde·. serão teitás 
matriculas. e".Mdas.todas as informa:
çõeii' solicitadas. 

As esmolas , da assoclagão .da 
Santa lnf ancia ajudam· provi-

. ' ' . 

· ... denclâlmente os meninos 
· de 'Shangai, 

Os pequenos ril~~ibros da Óbr!l 
Poritificia da Santa Infilücia Re , 

.àlegrài'ani de saber. que ~ei.{s dona ti· 
'de 1942 ajudai-a~, provi1leilcialme·11-, 
te as frmffs de Caridade .de Shangai, 

. em sua. ifene'fiéa. tarefa de . rééoliÍer 
os meninos ·abandonados· dUraiile 'J 

ano de 1943. . 

UmU:. cartJ.. ebegáda ao . Vaticano, 
· e escrita por uíúa dás [rmãs, reve· 
la seu angustióso. probicn1a e· quanto 
significa para elas toda prova .. ué 
~aridade de quàlquer parte ao nrnn
do, "~ão transcorre .um só dia.
e$Cl0eve ela - sem gu·é na porta do 
nõs~ó Orfanato em Shl)ngai apare
çam pelo menos seis ~rianças; onde 
haveremos de encontrar os meio, 
para. álimentar .ª tantos pequenos'( 
Este é o <loloro.so problema. f; nos· 
so dever. Có~serrn-Jos ·' alí ou .deve-· 
mos tra11slada~Jcis para outros dos 
nossos od'ana!os. Hàvia1úos. optado 
pelo ultim<i .alvitre, quando a .Provi
tlencià. _ _.se dignou pôr'firri. a nossas 
pi·eocupações: chegaram-nos os auxi
lies 1'eu11idos em 1942. pela Associa-
1:ão 'd;i, S;i,nta Iufancia>,. 

UFERTA>VUTIVA 
A radio do Vaticano, citando o 

"Osservatore Romano;', conta que no 
mês passado o general .. Sonskows
ki,comandante. eni chefe polonês, · du
rante uma visita aos 111~)!.r~s sautos 
de Belem e Jenisalem, deu sua -meda-. 
lha "Virtuti : 1\JiJÍtari" éomi · oferta 
votiva à BasiJica do Santo Sepulcro. 
)i:si;a condecoràção ·mi)!tàr. que é a 
mais alta do governo ·lJolonês. {oi 
conce.dida ao general .. Sonkows· 
kl. por serviços tfreshilos durante as 
guelll'as 1914-20. 

dispensa · o sacrificio, o esforço ."pe~â.I, 
a colaboração tje . cada úm. . , \ 

"Entre · todos os meios para· .tão n~ 
brn escopo, aquele (jUe é aó meSlllO tem~ 
po o ma;:; facil e o mais eficaz e ainqa-.1 
o rÍiais ·universalmente acessivçl a ta~· 
dos, e de que todqs: deveriam ,usar 'co!}l'. 
a.s.slduidade, é· a oração,. segundo a or-· 
dem éJà.dà. pt;lo pÍ-Ópi-iÕ Cri.sfu: " A m~e
é realmente copiosa, mas poucos são os 
operarjos; rogai, pois, ,ao Senhor· da mes
se, p.a.ra qÚe _envie operarios. para. à sua. 
messe_;, São palavras .do Santo Padre, 
Pl,:> XI · na. .sua Eucfoüca sobre ·o sa,.. 
cerdoéio 0936). . 

Portanto . oremos, oremos muito: ore
mos. sempre, porque mesm-:, · qua.údo · pa
rece ·quê o Senhor não mais nos atende, 
quando parece que definham as voca
çõe:J, eis que rcpentinamtinte resurgem 
com redobra.d.) vigor; florescem, cop!o
sariiente, .. tal como . sucedei! · no, secnlo 
XIX, cuja _agiografia. . revela. · uma se
rie de nomes gloriosos. . º· ide.ai • seria qué as congregàções 

.adotassem o habito de, .em suas·. reu
niõrn, · ?azerem uma oração em · comum 
por intenção das obras da:i vocações .. e 
pelo· exito desta · mésmas·· voeaçÕêS; que 
sejam oferecidas comunhões,' especial· 
mente quando' a Igreja o rééamencla, 
isto é,. nas quatro Teinpóras' . do Acl.-
i-ento. · · '. 

· Segundo, apoio ·.às obras c1as· · .vocà
ções. : Tambem ·é um; 1W :alcance'; de 
todos, pois se apalo . dirêto, máte'!"ia:l, 
nein .sempre é p:,sslvel,. ao menw· p\to
pagar a obra é cousa que cabe cientw 
das posses de qualquer Congréga.çãô. 1 

A distribuição de folhetoo;. opu.séulos, 
re,vistas, enfim, toda , a. . especle. de·: boa 
Uteratura sobre, as vocaç~s, pedindo, 

,auxilio ,material. ê esplritua,1, .despertan
do ao mesmo tempo interesse pêl.a obra; 
eficiente· e . bem orientá.da propaganda. 
nos :dias. destlliaclos a este ri.in; .é um. 
.apolo que qualquer Congregação pode 
da: .. 
· Obter muito apolo materlá.l, porque, 

.na verdade, não faltam muito& cora
qõe:; tócados e Inflamados pelo sacer
docJ.J, ·mas faltam, e · muito. · inelos · fi· 
hancelros para 'custear tais vocações. 

'Terteiro, formação de pais :clé. faml!la. 
que. possam. ser' pais· de saceÍ-dÓtes. 

·ll:' um apostolado intimamente !!gado 
à vida., da congregaçó;es . · 
· A ·familiá gentÍlnament.e·, cristã é, em 
ultima. ana!Lse, wn semlnar.io · fundado 
por Deus. , 
. "O primeiro . e mais natura.r. já.rdlm 

onde, como ·que. espint.á.Íi.eamente, . de
vem germinar e desa.brochar :as. flores 
.do santuarlo", assim se expr,essà. Pio 
XI na· Enciclica mencionada .. 

· Temos, hoje; nti , j3rasll, cerca .. · de 
130 .ooo Congregados Maria,noi.,. a.Os quais 
B.·, ·qua~i totalidade é .· de jovens · que, 

· dentro de uni· perlodo mais .ou ·menos 
curto,' serão, ' pel<> casamento, cerca de 
130.000 chefes, pais de. familia .. 

E, se tais Congregadoo-. sóuberem ( co
mo de · fato saberão) cultivar suas fa
milll!s com um esj)irito genu!namen~ 
·cristão, no· nosso selo ·brotarão ~opiosas 
as v,o,<;ações füi.cerdo~is. · . · 

·para Isso cuidemos .de, primeiramen
te cultivar · nas Congregações ,.Marianas 
uma profunda e sin~ra piedade, . que 
não seja exclusivamente · eni · no.sso , be· 
neficio, mas qúe a trali.smltamo.s a nos
sos; fill1os como:o·legado õ mais ·precio
so que lhes possamos deixar. 

füalizemós ' áo Iriesmó te~i>O confe
rencias' e i!nst-ruções especiais sobre··.a 
-coúcepção catôllca do màtrlinonio, da 
familia, deis flhos .e da educação destes; 
formemos na:i Cóng-regaçóeb Manana:i 
pais com espirita sacerdotal e teremos 
fi!Qos sacerdotes. 

No proxilno numero continuaremos a 
t.ratar do assunto. 

C_ONCEN·rRAÇÃO DE roA 

Com: um· brilhe, que ~xcedeu a · tocla 
expectativa, rêallzou-se dómbigo ulti
mo :a grande concentraçao M&riana de 
Poá. 

0erca. de um milh;i.r de congregados 
ali. se reuniram proporcionando aos ha
liita.ntes ·daquelé. vlsinho lugar; um' es• 
petáculo edificante .. que ·por·· certo per
manecerá indelevel néi memoria do~ que 
o presenciaran · e cujo~ benefico re

. suita.dos em · breve notaremos, 
Com nm sol abrazac!Or. como que · pa-

. re. experimentar a teriipera,· e a boa von
tade. de todos,· realizaram-se os. atos de · 
piedade, a Santa Mlssa. o grande des
file. com um fervor comunicativo -e im
pressionante. 

Na. assembleia fa.laram ~-arios orado
·res. entre os quais destacamos o R. P. 
Mendicute, o Dr. Manoel Vitor, etc. 

Brilhante e verdadélran1ent1i . empol
. gante foi a· oração proferida 'por Mons. 
: José. Maria Monteiro, D. D. Vlgarlo'Ca

pitulaí. 
A Federa~ão agradece sensibil!zada 

as atençõei: que recebeu na . pessoa de 
seu Diretor e membro~ da Dirçtoria, 
dispensadas . pelas a:utoridade.s .civis e 'em 

, particular agràdece ao R. P. Vigario. de 
Poá, orgán!Zador e realizador da éon
.centração que . tanto exlto alcançou. 

.Terá lugar na F~ira ·Nacionaa de In• 
dustrias. no periodo, de . hoje a 13 do 
coi-re_nte mês, . uni programa elaborádo 
pelo Comité Brltanico -de Socorro às 
Vitimas de Guerra. Fazem part:e : desse 
programa uma h,;>menagem à.,Força E.11, 
pe.dicionarlá. BrásÚe!ra. no dia· G; no· dia 
8 a restá será dedicada a'os Fundos Uni
versitai-iof. de Pesquisas; no dia 9 à Le
gião Brasileira de Asslstericia: no dia 
12 será dedicada aoo aliados: com oro
grama organi3ado pelo Departamento 
Estadual de Imprensa e Propaganda e 
no· dia 13, dia. do .. encerramento. a res
ta. será dedicada às forças aereas bra.• 
siléu-âs e. americanas. sendo o . progra
ma organizado · ~lo Depar_tamento' ·de· 
Imprensa e Propaganda •. 

A ALTA TEMPERATURA·. DO NOSSO· VERÃO 

O . destino . do sal de- ·-11uape 
Já. .se encontra em plena, produção a 

salina.1 de · · Iguape, 1 s.endo · de otlu1a · qua- · 
lida.de o . sà! dalÍ ex.traido;. Entretanto, 
de acordo com o regulamerifo do Ins· 
titUto cio . &!, e~ prodÚto não será 
expost~ · à venda. . e sim . àproyeitado: na 
fabricá· de. socta' caUstica, que dentro ern 
breve será construida · no litoral pau
lista . 

Missão Militar· Uruguaia 
Estéve- : em visita ~ · esta capital a 

Missão Militar Urüguaia. que aqui che
gara no sabado' .. próximo passado .. Os 
oficiais , do . visinho pais : estiveranl em 
visita ao gent>t'al Horta Barbosa, co• 
ll'.andante .da, 2.a Região Milit.ar, visi". 
ta.mio, a seguir, o· Iritérventór Fernando 
Costa, no Palacio campo.s . Ellseo:;, . de•. , 

. moràndo•se em . cordial . palestra. coni 
essas duas altas autoridades do· .E,5ta~ 
do. Os. oficiais ,que fazem parte,,,dessa 
Misl:ão seg.iiran, dla 1.9, para a capi
tal da Rep~blica, viajando pelo · rapldo 
da · Central. Compareceram 'à gare do 
Norte .. altru;-autol'idades · civis ·-e -til.Ui•' 
tare~· · · · .. 

agrava, os maks causados pela impureza do sangue. As 1110-
lestias :c10 coração tornam-se aflitivas:· a .falta de ar aumentá, 
a pressão do·. sangue se eleva, determinando· anciedade e ·mal· 
estar, .palpitações. tonturas, cançaço, suores frios, . 

:· As.,chágas, feri<las, · eczemas, pustulas e outras afec~ões · 
dá pele pioram de aspéto e se alastram. 

;.Essa é a ocasião em que· os medicos ·colhem surpreenden
. tes re'sulta<los ao prescr.cver o Depurativo-Tonico 

Este vaJÍo~o.auxiliar no tratamento da Rifilis deve ser tomado 
em'. qualquer ép~ca: do ano; suá composição à base de plantas· 
med_icinais o tornam .. um depurativo leve, e . fresco, capaz _de 
purgar o ~angue, mesmo no verão, sem atacar o estomago 

. ou · qµalquer, outro·. orgão, 
Comece a tomar hoje me~"lo e livre-se uma vez de ·seus• 

males. 
r9 E. e. 
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COLEGIO SANTO ALB,Ê·RTO-: 
O.OS . PADRES O A R M E L I T .,A. S 

Rua Martiniano de Carvalho N.0 114 -o-,; Teb 7-Z634 · 

. CURSOS PRIMARIO E DE ADMISSÃO AO GlNASlQ 
CURSO SECUNDARIO COM l'LETO::, .. 

1.º CICLO 
2.° CICLO 

......_ Curso ginasial 
Curso Clâssiéo ·' 
Curso é:iepútico _, 

l"EATROS E CINEMAS 
PROGRAMAS DE HºO J E 

PJUMElltOS EXIBÍDORES 

ART PALAClO - Iinperlo da, dc519rdem, com Randõlph.séótt . ...;. AP-A. , 
BANDEIRA_NTES - o castelo do •homem sem alma, com Robert Newton. ·D. 
8ROADW' A Y · - Art11heiros aereos. com Clwster Morrls. - A. 
IPlRANGA - Corvetas em ação, com Randnlph Scott. - AMC. 
METRO - Senhorjta ventania. com La.na Turner. - R. 
OPERA .- Idade oerigosa. com Dcana Durbin. - A. 
RlTZ - A morte dirige o .cspetac11lo, com Barbara Sta.nwick.. .. D. · 
!'EDRO lT - O campeão e a dama. com B1lly Conn. ·- AMÇ. 

U.m sherlff turu!'a, com RussQII Hayden. - AMÇ. 

SEGUNDOS EXIBIDORE3 

ALHAMBRA - Turbiihão. com Bett~· Graple. --' l>: 
Luar em Havana. cmn Jane Frn,zee. - APA. · 

AMERJCA - o l!rande motim. com Clark Gable. - ./?. 
... Aventuras em Hollvwood, com Chester Morrls, - AMC. ,. . 

. ASTORl A - Frankstein cóntra Loblshomem. com Lon Chaner. - AP A. 
· · A' pena envenenada rr,m Flora Robson. - APA. 

.4.VENTDA - Molem1e Tião. com Grande Otelo. - APA. 
Orquídeas da 11u~iio ~nm Mlrt.h>1 Legrand. ~ .4PÁ. 

BABTLON!A - Alvorada da ~fo,,.1•i,i, ~om Ann Muller. '- APA. 
Os anjos contra o dragão. com os anjos de cara suja.·- APA. 

BRAsn - Ladrão que ronb>1 1>1drfo. con1 o gordo e o n1ag,-o. - J?. 
Canto da vttm·la. Mm r.ior!a wa.rren - APA. 

BRAZ POLITF.AM A - s,,,, criada obrigada. com Marsha Hunt. -:.dF'A.' 
t,adrãn qup rnuba ladri'.o, co•·• o gorrlo e omagro. - R.. . 

CAMRUCl ·- AvPntnra,s mri J1ol!vwood. _coir Chester Morn.s. - ~M(J, 
Nii, noite do nassa.clo com R.orsld Colmám. - APA. 

CAPIT0/,10 - Sete no;vas. eom Vs.n Heflin. - "A, · 
Bombardeirn. com Randolph Scot-t. - R. · · · 

CARi.O.</ nOMES - A longa vla.!em de -volta. com John Way11e,,.,... R. 
O caminho 1c1n mal. com Edmund Lo\\•e. - APA.. ·. . · 

OINEMUND_l -· o rei das selv:is. com Buster Crable. - ·A_PA, 
Sombrn amicm. com Brian oonlevy. - R. 

COUSErJ - Ca~arlora rlP m~ridos. com Olck Powell. - D. 
- Veleiro fantasma r.nm Milton Berle - A-MC. , · · · 
COI.,OMBO. - E11enntro em Londres, com Michcl~ Morgan. ·- · Al',I 

O gra11dP m6um. co1li Charlc~ Laughtori. - R. · · 
COi,O'f>· - Os mlsu,rfo rir i1ma mulher. co.m !de. Lupino, - APA 

Os mortos falam, com Paul Weimcr. - APA. '· . 
CRUZRIRO - Aquiln slm rrn' vida. com Aliei' Faye. - D. 

Mocidade do barulho. ~01,11 Vlrginla 'Veldler. - APA_, 
ESPERIA - Volta ao PM~arlo. com .Jolln Howard - AP/.. 

.. Vi<'h contra vfrla. rom ·Burgess Meredlth. - 'APA. 
'FftNTX -'-- Seú 11nicn nreado.· com -Akím T3.miroff. -. APA: 

SolteirM ,is soltas. rom nosalincl Russel. - APA. 
Gl,OnlA - Chnt.rabarido: d~ i::nerra. com William Cargan. - AP.-t. 

· Fruta cobiçada. ;com K!tY Fran'c!s. - APA.. . ... 
HOU,Y.WOOD - Na noit<> rló nass.'ldo, com Rona;q Cólman. - APA. 

·. · Dedo do dcsJlno. com Chcster ·Morrls. • '- APA. ·.. . .' . 
IDEAi, .- Como é triste. record!lr com Ubertlld Lamarque • .,.,.; 4P4 

Astro do tanio, com Hu'-\'o dei Carril. -'-- AP ti.· · · 
· ~anqho .alegre. ~om Cario:; Lo1,ez. - A. 
íRis - Olho~ da noite: com Edv:ard :m1old. - .4,1!0', 

Uma noltr em Paris. com· ,John Lodge. - ~. . . 
-1\fa.tut.o · PSJ>~rto. com Albert: Del>:ker .' :.... li. · · . · 

·l,U-X - Ori!'!il1:tl Pl'<',acl6. r.om .Te.,in Arthu, . - D. 
01110s ncusadpres. com Frank Craven. - R. . 

_õ[0llP.RNO - M<1tt1lo PSPPrt.o. eom A!J,· 0 t Deket. - .lt, . 
Utna noite em Paris. com Johi, lodge. - R. 
Canção· dos ·l'i,úrMs cóm tiugo· Dei oarr!L .... ~- · 

. . OBeRDAN _-,- Oh que !)eb~. cnni t:,upe vele*. - ·,1'Pk 
· · · Mist,-r.ln· "1e MRrie R,-.,;,Pt.. eom ·ohn f,lt,el - A.f'A. 

ODEON rsala: a2eun :..:. Tudo nór i;!, com Fred Asta.ité?-i.;...:,;u-,,i. ,::, , 
· Os an ios cm,tra n rl1·a<'iio. ~om ')S anjos de· cara iâiilá:·,;. ,. Ali' A. 

SR_la· Vermelha - ,E' nrolbldo sc,nh:i.r. com Mesquºetin)la. - A. 
. Vl_en\in dln11,n,ltar a -Am,;rica. com George Sanderi; ~ AftfC. 

Ol,f/1,fPTA - l!lncnntr,; rn, Lcindr~. cmti Mio~ielf.'. MQrg:m. --:- .,ti~4, 
() grandP n.iotin. ~om: -;bailes t,aui!hlon. '"'.'" R. , 

PARA!?.O - Brn.ncR' selvae:er>1. com Marià Monte~. ~ n, 
O Irmão do· faTi-ito.- com Oeor:re 3anders. ;_ AP A, 

PARAMOUNT '~ Mergulho nri Inferno. com 'ryrone Power. = A.l'4i. 
Um cli>ntispa rllst.ralrln. éo1,n,F10ris Karlof. - AMC, , _ . 

PARA_Tonos, - ,Mliruel stm1?off com A11ton Valbroo1'. - Al,tc; 
Cidade· sem hom~ns. com !.Inda Darnell. '- APA~ 

·PAUUSTA, .-,- Sete noivas, com Van Heflln. - A. 
· . Ulll cientista. rl!~trairló: com Boris Karlo!f - · AMC. 
PAULISTANO - ·Nascida para o mal com Bette Davis_. .,..:. i:: 
Pf:NHA - ·Sêmnr!' .no meu cnradl.o. com Gloria Warren. - R, 

Letra acusadora. co,,, F,ddle, Brliken. -~ D. · . . 
PIRA TTNTNGA - Paixão d" avert.nrelro. com Pedro ·Lopez Lagart .• , li 

. Subl.lmP alvorada. coni Robert Young . ...:. APA. · · · · 
RECREIO 1çentrol - o sab!cháo. com William Tracy, - A. 

Falsô dclegadn com Tim Holt - A MC. 
TourE>lros de !anca.ria. com ois 3 patetas. - A. 

RECF?ETO fLana\ - Noite de occado. com Charles Boyer. - a; 
' Alerta mocM,ide. com Bonita ·.ranvllle. - IIPA:· 

REX - E a ·vida continua, com Gary Grant, .:... _APA. . 
_Vive.mo.~ ~-s pressas. com Al\an Curtis. - AMC; 

R!Al,7'0 - Nascllh nara o mal. coni Bette DaVis. - R. 
Cisne N"<t!'O. co,i1 TyronP Priw~r. - D. 

ROTAL - Com os hraços· abf'rtos, com Spencer Tracy. - A:. 
Seda. ~an1?úe e sol. cl'lm Pene Ortiz. - A.P <l. . 

· ROS.4/UO .:.. Eda t.~rrs. é minll~. com Charle~ Laughton. - M'.i. 
FWXl - Bola e ~r1sdtal. com Paulettc ".J:nddard. - APA. 

Alegre vagabundo. com Roskn~ K<tms. - APA. 
SANTA CEC!l,TA - Me1·,rulhn 110 lnfemo: co·:1 Tyrone Power. -.APA. 

·Cidade sem homens. com t,Inda namell. - APA. 
SANTA ~,,,LENA - Sl!m dest.lnn. COl'l1 Wlll!am car!(an, - Al'k 

'l'raição nr,· foi.r Wcst, ;om Tim Holt. - APÂ. · , 
SANT"'J ANTONIO - Sücr,. er,,i, Tyrone Pow\!r - APA. 

Regresso retumbante. com Olorla Jean. - A. 
SAO BENTO - Sherlos do ar. com Red Skelton. - A, 

.!iomem sem alma. com J. Carol Naish. - Fr.. 
SAO CAFTANO - Suez. com Tyrone Powe1·. - APA. 

Malanclll de sorte. com Walace Bcery. - APA. 
SA'O CA 1'1.l'.OS - Quem. r1 por ultimo, com Lue11le Ba,!. - APA.. 

· ClsnP negro. com TYrone Power. - D. ' 
SJ.o G.F:RAl,DO - F.ncÔntro de r..mor. com Charlcs'Bóyer. - R. 

A t1omha e n milhafrr com Tim Holt. 0 · APA. 
SiiO JOSE' - Nascida o~ra o mal. com Bette Davis, - R. 

A_deus meu amor. com Rosalind Russel. - R. 
.SJ.n iurz - IJ8. 1ustlca nlnguem P-SCE>-Pª- com Eddlc Albert, A, 

Garotas an!m<'ntadas. com Mari:s.rot. Loekwood. - 1/.. 
SAO. PAULO - Tigres voadores, com Jolin Wayne. - AMO. 

Da.ma cm·- pe11go com Warren William . .;_ A-MC'. 
SA:O PEDRO ~ Irmãos <>m armns.' com Allari Ladd. - R. 

Uma: noltr hicsquedvel, com Brlan Aheme. - AllfC. 
UNIVERSO - E'oroihido sonha.r, com Mesquet!nha. - A. 

. _A -mulher que eu del;<el. com Betty Rhodew . ...- li.,. 
Vll,A PRUDENTE - Noite de terror. com Boris Karloff. - Al'A 

Polltlcas de saias, com R.oskoe Karns. - A. 

E.YPLICAÇô~S DAS OOTAÇÔSS 

A. - ACEITAVEL - Filme que pode ser viste por todos,.embora. ~em p1·c,~ 
,·~!to moral. '> > 

B - BOM .... Filme que pode ser visto por todos com proveito· ntoral, 
All-!C. --f ACEI'l'AVEL MENOS PARA CRIANÇAS -.J"Ume qUe ·pelo enredo 

ou cenas pode lr•Presstona.r ·o publico· infantil. · 
BPA .. - BOM PARA ADULTOS - FUme·que pode ser visto com proveito 

moral tão somente por adultos. · · · 
APA. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filmk que .j)i:,de ser. vlsto tão 

som~nte ~or adultÓs embora sem proveito moral. 
R - RESTRITO - Filme que relo enredo ou ctt1as deye 6er eqtritamente 

reservado a pessoas, de solida formação moral e religiosa. .. 
D. - DESACONS!'JLHAVEL - Filme que pela. grave inconveniencia do enredo 

ou cenas, deve ser evitado por qualquer. publ!eo. ' 
M. - MAU - Pllme prejudicial para qualquer publ!co. 

NOTA: - E, lmoorta,nte que o espectador'não se contente com a simples cota• 
ção do filme ou da peça de teatro, mas Q\14:l_ lror\ire. conhecer pelo 
me11os alguns detalhes da ~rltica rsto just!flcará uma .cotação que 
aflnn,acla sem 11enhtun ccmentarto, poderí,;, ps•1Jcer,:lnjust(': e 60• 
bretuclo, com a· leitura de umm. anah."i que p6~']!rti',relevo os ele• 
mentos bons e maus do :mm.é o .espect-àd9r,pôu~ a r,t5uéo,. educará 
sua conciencla e aprenderá.~ julgar pq1 iiímesmo._ó:;Cou¾'os filmes 
que lhe forem. apresentado$: _ . , .. · 

o bolet'111 da Orlenta.çá,o ~oral, dos l':spetaeulo$ contêm ·. uma 
critica detalhada de todos os filmes exibidos em S. Paulo, E;' publ\· 
cadc ~man~lmente, e a a.;slnatul'a anual c11ata. Or$:· 29,00. na. Ca
pital e Cr$ 2-".,00 para o Interior. Informitçõe'1;' .na Associação dos 
Jomallst::'s Católlcos, á rua. QulD~ino Boea.luva, 173, 3,0 andar, 
sala 207 - Fone: 3-i7:i0. · 

DENTRO PE ALGUNS DIAS DEVERA 

SAIR Dô PREl.O O NOVO FOLHÉTO 

CONTENDO A COTAÇAO DE MAIS OE 

700 • FILMES CRCTIÇADOS PlSL,A. OM~--
. ... • ., .: ~ •.. _ • .;. •.• .,. ....... ~-··""' .. ·••4•••·· :··.· ~·:·::·> ._ ....... . 

\.' 

t, E G l O. N A R I O . . • .. ,.· . ,. 

N-o.:tí eias dos E s ta d o s SANTOSéONCREGADOS MARIANOS 

RELIQUIAS DO PE, E,JJS'rAQUJO 

. 81;:I.,O HORIZONTE, (ASAPRESS) -
n,'irnde numero· de' pessoas têm ;'VÍsi• 
fâdo quasi que dlà:r'la11\el'il6· í, .. Museu 
<lesta; Capital, ti.Unia verdá/féirlL pere
·i;rinação, 1tfhu de a1irec•àrem: o mos•-

_.}r_l•arfo~ _onde. fôt'a..1~-- __ oolo~âd,0,15, co_mo 
em verdadelt·" . rel!cario, . os objetos 

/JUe pet'tence-r~·m· a · b~rel Eustà<1tiío, 
Vtgar!ó '_de Vila Progresso, . qúê, n,or
re_u ·.em odor ~e santida<)'1, No :"tno~
truar_ioº ·"'· nos~a. reportagtirn_ poude 
(!&$tacar entre .outros objet.os; ,, . lir<>• 
vi'!,riÓ, quntldlanament-, · fülhéadc, pe• 
lo santo Sacerdote: o c:1,teclsrtl<' de 
Que se sét·vtn par~ enelnar ()$ mau~a-
1hentos _da L~i dt Deqs·. As (·rr~nca5i 
um pcquen_o livro.-.-de oraçÕ~~; a..· -Sua 
-êad.erueta ,le e.xtrangéiros* mo(le]o 19; 
·algumas fotografias: o a~arelho e a 
pincel. de barba que se servia, nh,tu de 
umà cor,ia da 111a'qtiete da Igreja_ d4 
Vi-là'· -Progrciso, cuja conslntGào lni• 
c!Qu. São fodas· eetas, reliq u las de 
·úa nele valor pal'a O. 1,0,·o calollco dEl 
1~1nas Geralg, como ele todo o, 1:lras!J, 
oncle ficou sobejan1ente ·,çonliecldo · ltr; 
Eustaquio, pelas g;raça5 q·ue, por SÜ_&t
lnterc,,ssão, cohsc,gulraln os Cfels tat)I 
to à esta Arquidiocese como /la de São 
Paulo, onua trabalhou tarnbe'ln o·Satl
to ·Sacerdote. na cura de alnrn.s,- na. 
osta~~o ile Poã, onde era 1,rocqn1do, nos 
ultimos temµos, vor verdatléiras ro·· 

· n.1arla:; de fiel"s. quei iam a_té l.f,Jutde 
vlla_rejo, )ieljar-lhe as mllos e pe<lír~ 

. lhe il. be_n~ãti da lg,·eja, co1i1.o buscar 
.i ºagua"· d,e l;JJna pcque!}a .(onte ,e1'is .. 
tente em 'f'oá, 'fUe o padre benzia, le• 
,·an,w-a o•. fieis, coJ_llO Pfealoso_ · reme• 
dio, ;iode.se <llz_er, •na cura: dás m~lll 
terrlvels enfermidades. · 

P /J. R A' 
_'l!'UR1'0 Dl!l ,CiHF:::'i'rO 

BEt,EM, < ASAPJUJSS) - Serão· jut. 
g~dos brovenient-e oS ré8l)Ons.á veis p,e,. 

' lo furlo de 13.ZOO sacns de cimento 
pe.rteu.contos á àP.n'aJr e 'qüé se dés.
lina·var-n A construt~ád <le <1htas r1sfr4, 
a: defesa na_d,,naJ. O~ .autorc~ elo d~s· 
vio. beili como os có,llpràdores do· ci .. 
m01,t_o, fnn,m denuncia.dos e111 fe,·e1'ei, 
ro de 1943. 

BEl..,EM, r ASAPH.E:~S) - Deve.rá. 
~egulr dent.r_ó lle l)roves ·dias, para ~s 
(htiauaS, º. ínt~rv,~nt.or_t!\·J11galhàes Bà. 
ràta. QUe · vlSit.ará, .. _ suç",~ssi\1ament-c, 
Ca leoa,. Pa.;ranrnt'ibo · e <3e~rg~to,\·n, 
..,,tpilals, ·resj>ectiva111ente·. <IA-~ gutari,1s 
[i·at1cesas, holande;:;as e tugh~·sia. 

\'ISl'l'A 110 ·IS't'l:m \'K'i''l'Olt 
. AS CiUL\.SAS 

. . 

·nEI,l~M. ( .\.S.\PÍU~SS) - l~stA mar, 
~a<Ja parot •leJiof,i· <le anrn.nt.,1 a partl-
11-a ·.· do I n t..-.:rvcn t 0.1· · 11~ed ~1·al, col'Ônel 
M,cgaJhilea B~.rata, pa1'a uma vlslt~ ~-s 
nutanas li~ra.ncetsa., .Holunrt.etra re .ln• 
glesa. O hit~r\·enlor Fmi-e1•a1 se fa Tâ 
a('l_o,npanhar rle l.nna comltJva; da., (Jual 
fazem 11arte representantes do -Jta-
marn ti. ' 

ClH~1'''3, OE . l'OU('JA DO ,UU,PA . ' . 

iu~JLirn, (.li3.IPJ't1%Sl .· - Cpnvída-
o. pel~ c:'q",_ltâ.ll. .J,:i.n*ry __ <,,::nti{ f''i.111-ef;, 

o h~uentf! _ l;>a.ulo. l!Jle.utc-r.io. Filho qt;n~e .. 
r:i.' oigaÓ!zar o diriti•' o b'.ei,';irtai11en
~o ·de Sq;ur,rn~u "Publka <lo 1'crrÜú· 
rio:<Jo A"nlill>Úr, ·· · · · -. 

··e E A·rf A'· 
. . ' . 

!l.'t,MtnA~T1' JOSt: i11;inf.\ l\':W\'4 

· ~'OliTAJ,l!:Z,\, (A$,\PJ{l",SS) :...'0-'JI• 
mlra.nte ,José Marta Nelví,, coni11,tltJati
t.e na,·3.f (lQ nôrdesi.~, ch€S·ot1- :·o.-._f'fi't~L 
c'ltl)ltal. on<le \·f'ÍO· ln.sperfona.1~ os M<'.r .. 
vh;C!IS ·poi•t11f.t1•ios,·.··,e éituélar· ·o"s meios 
de m'1lho,·a-los. · 

r~111 ··c01l1pnnh1a< rl(')s ~ênr,ltà·~·i HfSj)f?l." 
Moreira e Alberto Car\'a1t1àl, o a.l1111• 
.rr~n.te N·e!vrf vifllo,~ <'ltimúrarTain()ntQ 
tl~ obras do po1·to, a base ác\·cá ·e a. 
~~~~ ' 

RIO GRANDE DO SUL 
~ . -· 

<'tilll'RE~t UMA. I'ílO~U':S!IA OS 
SOllills:1' r'\'l•:Wt'l~S DI~ Ul'tl, J\,\ l'lO 

TOltP.lsUl1AUO. 

POnTO A uxmrn, ( ASAPÍrnSS) ""-. 
Os sohre\·i\·túlt.es do "ltar1dera.'\· que 
se euc,mtrnm nesta ca.1,Hal, _CO)l1'Pa• 
l'eccram á..s fe~tas dé Nositn.. Sénho
t·a do~;_Navegantes, 1_eYan.do uma; ·gl"al1 .. 
<le corhe11le d~ flores. em c1.:11nprlrilen 4 

to de promessH {fUe fizeram ÍJoi-- oCa.
slàó dn t,:,rped.iame,nto rlaQt/tlê na\'I0 
pelo,;-co·rsárlos rlo eixo. · 

l'ROt'.ISSAO Bli\.RJTIMA 

PORTO ALE<rnl!:, (ASAPIH<:SS\ 
Rcal\•oú,se " costumeira sole-nlda'de, 
i:l. tra.dlc\onal. dos feetejoe e l)róciB• 
si"j.() nui-rltim;J. de, Nossa Senhora dOR.· 
Nav~gante~. Grande .numero de. fieis 
cnn1J>areceu a esses tratllclona !s [os-
tejos, -

• \ 1-n-,uu Dos tNTTÚillALISTAS Ôlll 
· SA!\'TA 'M,\Rt/1.· 

Po111·0 Al,EldflE:,. ( ÁSAPR~SS)' .;.:_ 
t<oi tnl.cin.dó em S;,.nta Maria o suma
rio -de cu1,,a de 28 ltnpllcados na trama 
ln tcgralista, 

úADETJ!l l\f'USUAl,ADO r.on 
mUTA.nt~S 

PORTO ALBGRF., <ASAP11ESS) 
o cadete Jo1ro ·Pridro Georget, da .E•
,,oia :tlilltar, que estava em go$o de 
fori:1.s, p11ssea\'a pela rua ~rarcllio 

DJas,. qua:ndo deparou· com trlls solda· 
dos dei .Exercito, que lhe dirigiram. 
1,r:1-ceJo~. O cadete, então admoestou
os, i> lhé!I p~rguntoo se não respeita• 
vam a: ta~da. FOI o quanto bastou. pá, . 
ra · (ll.le os t:rêll aol'ditdol< agarrassem o 
ca.dete a <> agredlss$m a golpes de fa
ca, O cabo Jos~, Ra.1niundo Jo_blm apu. 
nha;!ou o cai:]11te. João · Pedr9 á._ altura· 
qo ven:ti-e-, 11!nl'Jo eite a. falecer, · em 

· cônseque11c1a doa. ferimentos. 
Os àÍ<sasslqoii,fÚglram, ~ua.sl a ines. 

ma 0:horA· c'lo !àleclntento do cadete no 
líosplt,11. o 'êàbo. Gaspa:rl apresento'U
se· .ao· Quartel 'G,,meral, confessando o 
crhn.e. · 

RIO, GRANDE DO NORTE 
PAI.TA Ó'E GASOLINA 

NATAL, (:~S.\Í'>Rl',:SS} - F:stá. ct1.-
11itat ficou, por 24 horas, sem carros.' 
de alulliUél, 

:.E:m vlrtu<lé da: falta 'de gasólina, ós 
carros. veem quélmait<lo úcóo~moi.or, 
o qual vinha ·sendo vendido a 50 cru
z~iros -Pól' 1'6 litros, e1übora i1nja ,uma 
1,otta:ria, ·que restile o sca úréço, o 

. <ítial é niulto lnfe'i'ior, bal:,:ada peÍo 
In:stittito: <IÓ · Açu<'ar e: <lo Aleool. uni. 
ma1ll,eT1te .oil venél"d_ores pass,úam a 
.c·obr!l-r mais caro ainda, cliega.ndo o 
pr,e;;:o até a cem cruzeiros Por 16 11-
trôs,. o que obrigou ·os motoristas de 
carros· de- vrata a pataJ.lzal'em seu$ 
-a4tom0Ve'fs, .COIÍJ~ICatHJó' ao gov_erJlO 
_não· se trat:ir dé l:rev.e, t)las • <1ue tal 
atltud1>'i1e dev'la tio &Onl~nte aos. ab1i'· 
s >s q1lio vinham i;é11<lo eomátl<los. 
' A Cot;11lâsãó l!lstÍ,duaL cio Raciona·. 

111ento de Combu6tlvieis, com ·o concur• 
~O de 'al1ít1ni'a$ Cl·rmas d!st1·t'bt1!àorni1 
do. preclbso llquJdo, _resolveu ·a -S'ltuii
ção, volta11<10· os veteulos. a tú11cfon11-r, 
O m_o..,lme.nfo s.er"-:lu, ·p<:>rem, para ele> 
n-t111c(ar a I ti f1·açllo 'i)a· Lei <.la Econ o
''! la. Pqpular,' que em muitos, outros 
aspeotos na:o vem sendo ou m1irlda. 

G O I A' 5 
\;M \IULIUO r,; ftlEJO UE lllft• 

' · GI\Al'i'l'ES 

(iOJMHA, /.\SAPUESS) - Segundo 
mna esfatJstlca ·agora divulga.da. pet:i. 
linpre,nsa, 1 milhão _e_ 500 nill 1>e•soas 
so· loeaHzara.m em Oolaz, ·nest"s ultl• 
,nós· dois __ an.óa, Desses i.mfgra i1tes, 
apena~ 8 poF \)etilo volltira1n~os. pon
to~ .. de .. procede1~cta, fleclleanõo--.se os 
restántes ·$o por: cento â lavoura. 20 
P<>r ~ento a. 1Jeê11aria e 1·2 po-r cento 
fi,' · gayl!llJ)'àgeni e. profhisões <li versuij. 

. SINlS'l'RO 1"'1,U,'l,\I, 

GOTAmA, <A.S.\PRESS) - Informa
çôe~ vlnrJas d~ ,'.l'f1ca11tlnoµoll~. 1111(i. 
ga Bóa V\Uit, /nzetn q(l9 a 11 ocorreu 
ll11) sln-tsti·o de graqdes ,,1•or,or.ções; 
Qllllndo· tl'EHIPP'!llha a conf!uencfa 
<los ,rios .'t'úcnnthis e Araguaia., o. 1i'a
'-·io "~"'Lo:rlal10", _ uma_ d<1s ma.1s· .pus-
san tes · é 'cOn,i-01•tavnts erYJ1~ar<·a~ões .<la
fez do Tol';mtln~, _lucepdlou-se, 1>-<,r. 
<l~n_rlo,M ,totã'.hpent~. O llaYfo. fazia 
,·111gen~ regulà.res' _até Uolem e ·per• 
t<1nl)l:t à.o 1,r.ei'~lto de Tocaiit!nopolis, 
sr. Franclsc,; Sllv!l. Quttr<iz. Fa:Jtofo 

\ maiores deta!Íl<es, · não se ·sabendo aln-
<la i!& ha. ,vltlmà~. . . 

fN.\UGl!ll-.\ÇAO n~ ES'l'n~\P;\. 
DJ:J l<'!i;RRO 

GOt-AKl/.,. L\$APRI~llS) - 4(1111 de 
ln·,qgQr:J.r o trccho fei'rovlá rio entre 
Pa.trocon\·o· e Ouv·l<lor, 1iorte11cénte á 
:ftq_<Je ~-U~elrli rje ·. Vla.çlí'o. ,ô tiUVi:'l'llil• 

dor -B~i1<ii'<:l,lto .V!Ílà.da_res ·co:,üi,ikou "ª 
tnterv~ntof Perlt·ó Lu,19,·fco quo Í>a1·, 
tiril. nQ pr.o>.11110. ·c11a· 7, com <lcfitlno n. 
~là!l,de i;oian.n de Citta.Jijo, af!111 <le 
pfosldir {tq11rila .:er.lmon)a. U ,_,,hcfe· do 
goVC·ru~ · i1llmtlro,' Che'ga ,~á á. ponte· so
l>rê o rio Par1111!ba 110 'dia to, .ondo 
strá r~o.-bl<l<Í, .. p~l,i Interv~ntor' _F'c,dro · 

.· Lt1dol'ico qti\' 'jl,ii fa:r4 àcompa11har pÓr 
attit,· atJtorfrla:rl·e·s · c1,·1~ e militares, 
~svec(a.Jríiénte convidadas para assls
t_ir á_.·IÍJa1JgUl'll()âO 80lc\1e daqueté tre• 
cho Cer1·qviarlo, 

AMAZONAS 
JJEP ARTAnJt:;1\'TO JH", SEGtJnAl'i'ÇA 

PUBLICA 

· ·' MANAlc'S, (A.SAPRESS)' ~- O <ÍCle· 
gado Alberto Tornaghi, tn,fombidc, _de 
remodel11r a poilciul local, entregou ao 
ir.terventor Federal os quadros vara 
a re!orm-- da, Chefatura de oi teta, a 

· <flllll Plliisa,rã a 1ênomlnar-•e Depar
·tal1')ento d:i Segur,an~a. Publica. 

• O vrojeto lnelue diversas lno,'açõe~ 
ciue o· int~~"ventor. _;eclel'al, apr,eclará 
afim dé determinar a llova regula
men·ta~ão des_se importante setor da· 
admini~L1'a~ão. 

SERGIP·E 
·v1s1TA· uo MINJSTir:o oA·· 

. AERO,\'AVTICA, 

ARAC'A Jú. ( ASAPRESS) .:_ A MI!• 
vite·_do ·Aero;''<'.:!Ubê local, o lltlnlstro 
,là. -Aeronautloa vlsltaré. · brevemente 
Sergf1ie;' sendo ·(!Ue ·por essa ocasião 
fará .. a ·'entr~"g~ d0· ºtirévets"· a. Üi,,a 
nova turma dé \)!lotos. A ela.ta da ,·1· 
sita àlnda. ·-não· Jol _ti·xa_da,. mas tud9 
in<!iéa :_ql)t,. ·ela• se· d&rll, provavelmén• 
te, ·na. uftlma semana· de ·fevereiro. 

ESTADO DO RIO 
BELEZAS DO .JOGO 

NI'j:'1!)P..Oi, <ASAPRESS) - Inte;e!s 
sante fato pass.ou-se no, ·cassino lca• 
·raf iia noite <le a·1. q,iandó teve Inicio 
o ·jogo ,:lenomlna.do "cann>ista ". A fi• 
g11raçã.o 89 deu H vezes cónsecµttvtts, 
As pes$oas ·aeerca:va.m-se <las·' mesas, 
fazendo jo·g-o,' atê que o C,Í.ssfoo; ·man

, dou suspender, iiM!ndo a. tt'ttervengão 
da Policia, pots o grupo que a.li se 
achava. jé. tinha mais d.e i.200.000 
cru~elros. Segunào lnforntRllÔe~. co

_(IJidas, esta.va.1n de parceria'. O fiscal 
da. rt11isa, o pagador e do'is. t>arcel-ros, 
•rodos foram detidos, estando a Poli. 
eia !a:~en/Jo as. necessárias. averigua• 

ALA G o·A S 
CASA DO EST.UD4N'TÉ: l'OBnE 

JlflÍCg,6, (ASAPRESS) - O Secre
tario do Interior reúnlti em /seu gabi• 
n~ú, os diretores el1! _todos os esta!Jé• 
leéltnéntos ele · ensino, comun lcancfo. 
lhes a dfspos(çil.o do governo alago_ano 
em fundar a Casa do Estu<láhte Po
bre. Sugérlu o titular dà pasta. qllê R? 
mensal ldAdes pagas pelos ahfnos do 
curMr\ secundartó tossem acrêsc!(Jas <lé 
'um cruzeiro,. cm· bener!clo do fundo 
ele ··1nstituic:ão, que proporcionará as.
sistencla completa aos .estudantes po-
bt'~S. - . • 

GRANDÉ JNC.!!JI\'D!O 

~I.\CE!ô, (ASAPRESS) '- -a~lnlfcs
to\t-se na cl\lade. de Mii.nglja.ba gran• 
qe ll)cenàló, àestr.•iln<J9 19 casas ppe
ra!'tils e c]esabrlgandi:> cerca <!e duz~n
t!I/S .·pesl;das, O fogo duróil n't~nos de 
meia. ·11oi•a. O fogo 'teve . órlll'~rii eni 
um· foguete (fUé caiu sobre uma .da_s 
cRSa~. prop'l·gaudo-$e o fogo·. pelas <ie: 
·mal~. pois as, referidas casas ~ra\1) 
cobertas c·om pai llR. · 

SAN'TA CATARlNA 
·Jll iru, S,\C,\.S J)I~ · 4çuc;4n 

l<'LORIANOPOLlS, ( ASAPRESS)' 
S•girndo 11111 con1m1·catlo · do· Instlf1Ho 
do Aoucar 9 do A,lcoôl, estão aen·do 
beneficiados nn capital -da Repnblka 
19 mil sacos de ·açucar cristal; Jll'llCe• 
dentes dê Se,rgfpe, destlnarlos ao ~~sta:
do de Santa Catarina, quê ~ofre escas
sez ·do 1>roduto,. tendo esta ci\iaclo atra
vessa.do uma, grande (l>lta. de àçucar, 
O Prefeito local. real_lzou · o c11,dastrô 
das resldencias, afh11 ·ae se1:e1n' .<lh;. 
tripuiqos cartões iie. ra.cfon~mento- .de 
cli~·et•sos· gene·ros alltiú>ntfotos,· fi\scali• 
7,a,ido, · a.o mes1110 _.tempo, _stra venrla 
Jl'>r 11a.rte dos va.eejlstas, eyltat)dó .a 
-ixpl'orà~ões. 

. >·BAl'A 
AS 1ru1·.:RAS l'RODUÇõl~S DE 

UAUVAO J<J FillRO 

iit\LV A.DôR, ( ASAJ:>RI~SS), .,... Jra. 
lanilo á reporta.g~m. o_ engenheiro 
baiano Euva)<lo Chagai,:: ·que cllrige 
as con$truçõe~ c_iv!s ele_. Volta. Jtedon
dl!, no 'Estl).dO do Rio, revelou ()Uê 
Coqueiro pi•.ód.uzir'á. ai1ualni~nte 60,000 
ton<-""1&.das à~ .. cãi·vã.o pata_. ~lto __ forno. 
40.00.0 pa1:a . funcll<;1l.o, alem• <le varias 
sub-pto'dutos, COll)ô :benzol;·: XilÓ, na.e. 
ta e ·sulfato amoniacal. O alto forno 
p. ,duzlt-'1. 300,000 t_onda!l.as. de fen•o 
g,\p.a; ii1,1J,.H111óht"e ,r:•t ·1,a:l : 41;Jántldàll'e 
do lingotes, 200.000 tonela,las de la· 
rnlna<)os, comprelindenrlo. trltho_s, até 
7,) quilos por -túctn::i,_ c11apas grossa~_ e 
fiÍ1a5 gahanizadas .e-. foih'l,S de fláll-
dt'es, . . 

ROl)OYI.\' P.UU . l'AULO-,\l<'O:'iSO 

Sr\LVADOR, (A$A!"fü~SS) - Ja ~e 
encontra a _3 qu.tJomctros das. f;inio
sas quédas cie ,água. de ij,uJo. Af_onsd, a 
rodcivla 111,e cst~ •. _seriqo co1rst:ruldu 
naquela -di rtção. De. acordo co-n) as 
declaraçõe~ do _Secreti!.l'lo da ·viação, 
clé ju_nho em dianle, se poderá v'Ja. 
jar (lesta capiüil até acquere local, em 
8 hor'::is, cortando êstr3.dàs .~1n · otitna:::i 
éonrU~ões de trafego, ' 

MARANHAO 
l'Olt IN1'r,;~Ç!l:O nos !SOLÚADOS DO 

CORPO 1'JXl'J1DTCIOXARIO 
SÃO LUIZ, (ASAPRl';SS) - Constl• 

tui1·am 1 sonsa.ctonaJ:· acontcci"m~,into ··a~ 
c1rl,monlas rei igtosas, · realizadas 1lor 
!n'tençil.-0 cios solda,los brasl!-eiros crue 
Corma.rãO o nôsso· _Corpo' gxpcdiciona .. · 
1·!0. O Sr. Arcebisvo Metropolitano foi 
r_ecebldo nas ilscadarJas da, Catedral,. 
onde celebrou a santa missa em prB
~onça' de to<la~ ás autoridades civis 
e militares -Ioca.ra ·t<;i1()0 asslsUdo ao 
ato numeroso pul>lic(). el'a noite, hou
ve lmpreslonil,ntê proc!dllo, tendo Si• 
do .coroada a Imagem de Nossa Se-
11hÓra_ <la" Vitorias ·no adro da Igreja 
,lo Carmo, 

. . 
~~K' C ~~0~Ab.HºU 

ºLl:UIONAWIO'! 
a tJE"é.k tlé. 1 ODOS 
u.~ O A I · O L I C U ti. 

C A .. R B-0 G EN I O TER API A 
· Nu doen~as •trtériei, perireri~as: tromho an~e1te obhterar,te moléHia 
de 'Rayn11utl et11 (Ceimhrns. Pdremidn,le~ frrn11. e11.r1grene~ em 111m10, 
formignmenlM, dores nas .pern11s) ~ ílrs. PUBLIO UI A8 e· MAIUO 
VEGN t - lfoa Marc-;>ni, 131 - 7.0 nndnr - Salas 710 • 715, 

das 16;~0 âs 18,;~o Fone: 4-5004 ' 

lnd'icador Profissional 
Dr, Vicente Melilo 

Pr11~a IIH Sé. 2;J , i n •nf1Hr • tj1tllf 2411 

Dr. Plinio Cottêa de Oliveira 
Hu,. tiurnunn ~n<'Hluva, · -178_ • 1.0 

·Ani'lttr _;..s,.ta 8~3 - ·ret.: 1-1278· 

Jovian'o lellet 
e 

• J. N. Cesar Leaea 
Ãd11ftg,td(•» 

f,.i.n /J~ M lserlcnrtitK, i3 -. $:1111. to, 

Dr. Franciàco, P. Reimio 
Hehnetàler · 

f-ti)a Sã,;. l:lentn:· 2i• - 1.o an.,ar 
s~111 s - •ret., a-rllo - 13. PAVU> 

Dr. Carloá Moraee de Andrade 
.1:tu11, 1:1enJ11 m1w \;011,titnt- _ l:11 • ·_4.0 11,111J, 

_li11!14_ Ili' -,- o l'el.1 ll•ltl89 

:or. Oúrval :Prado· 
M6atco Oeulleta 

a. . IIPnàdnr Paaltl ll;aldto, 1& 
·i.o otnc'I . . i.11111i' 6lll • U·. 14 

U!l,q. <111 R•1.11 . .1,;-, ttnnrr~nft1) . 
Cona.1 u.,o " l?,30 tioraa. 

'l'el. 1 · 3•71\a 

MEDICOS 

Dr. Vicente de Paulo Melilo 
Vllalc,a !14-dll•a · - 'l'abeN!aloae' 

Ralo• X ' 
Ulretor do Ml!l11n111or1<> VIia llnaC'oCe" 
éon1,1 tt. Marcoa1, lÍ4 - 11.0 anaar 

Apart.o 63 - -'l'ef.1 t-8601, · 
Re1.1 Av. ASUR tlranca p.o 115 

: Tel,1 &•&829 

Or. Cámargo 'Andrade 
Doeaçaa de. !enborac ·- l'arlo• 

· OP•l'IIL"'•• 
Da l:!en:. li'oru,gu.,sa e <Ili \laternld11de 

de 1:1, li'aulo . 
Con•.1 /lt, Senador l<'elJO n.o 200 

Tel,t lMIHl - l>u 1' . ... 18 ll<irH,. 
Sabel!nr l>ae 10 ·li n bnr,., , ; 

l:Ces,: Rutt l~ara•I tlé. R"rrna, 41õ? 
' _'l'el.1 1-011& · · 

.. D.r; Ceteati;n,o . Bourroul 
Roa., t,,co ~- li'1111lo, .g - l'eL: 3·ll6ll2 

Co111;1 ttua T de Abril. tu · 
Du 9 b I IIOrH, 

UlC . B fll01'40AB O 

··LE(~I( )~ARJ~·· 

R A. o· s X 

Dr. J~ M. Cabeflo Cani~a 
llllalUt:O ltAUIOLOtiUÍ'J'.1 

RAdft,.Utugnfttftlc•oa - IG.18m~e
~udfol6,ifc•o• e domlclllo 

Cona,: .. _Rua Marconi, Vt l llldltlclo 
Pasteur) • 2.o end, • 'i'dl,: •·066& 

l1es.: Rua Tupi, 6113 - · 'fel,: 6•fffl 
. Sã:1> Paulo . 

HOMEOPATIA 
· · Dr. Retende filho 

cona.: tt.. ·l:ieo1<<1or ·.,elJ4, · ios • 1., 
andar __ '4'el.;- ~-11u11 ... Oaa .-16 · 

,., 18 boràa., · · 
Rea.,' · Avent<la· Or •.. Arnaldo, 11111 

- '.l'e1.: 6•asi11 -. · 
jl . .· 

EN GE N H·E·I ROS-

Amador Cintra do t'rado 
llluaenh .. 1ro · À r11uu .. _10 . 

Arquitetura rellb ora, eoltgtna, .rtsl• 
dêncta• eoteuvae· 

Rua ·f,lbero Ha_darõ,, 461,. - titio Paulo 

1 O O O e A , · o· L I o o 
. e: .. 

.'Transcrevemos .do n.o 5 da 5.a se
rie de· ''O Líder. Marisno", a seguinte 
lista completa de Congrégad.os Maria
nôs elevados às honràs dos altares: 

JUNHO 

2. B. Maria Ana de Paredes, Vü-~ 
gem. - 1618-1645. . 

16. S, João Francisco Itcgls S. J., 
Conf. - 1697-1640. . JANEIRO 

19. B. Carlos de Sczze, Irmão Co-
11,djutol' O. F. 1'<4., Conf. -· 1613 -

. 18, . B. Gregorío Barbarigo, Conf, · 
, Bispo, Cardeal, - 1625-1697. 

20. B. Baltasar d.e Torres - 1563~ 
162'6 ..,.. S. J. Martir;, B. João B. Zola 
- 1575-1626 - S. J. Martir. 

·1G70. ' . 
·. 29; S. Francisco de Sales, Conf. 

Bispo, Doutor da Igreja, Fundador da 
Ordem -da Visitação. 1567 - 1622. 

FEVEREIRO. 

4. B. João dé Brjto S. i, Mart 
1647 - 1693. 

5, . S~o Felipe de Jesus, Escolásti
co· O. F. M., Mart. - 1570 - 1&.J7; 

7. ·B. Diogo Sales S. J., Mart. -
1557 - 1593. 

15. B. 'Claudio de la Colombiére 
S. J., Conf. - 1641 - 1682. 

·. 18. B. Teofanes Vcnard, Mart. das 
Mi:isões estrangeiras de P11rís. 1829 
- 1861 .. 

21. B. João Come!io (Conor 
O'~homey) - 1557-1594; B. Rober
to Southwell . - 1560-1595 - S, J. 
Martit; B. Tomaz Holland - 1600-
1642 - S. J., l\fartir: B. Guilhenne 
Harcourt ,- 1610-1679 - S. J. Mar-, 
tir; B. João Gavan - 1640-1679 '
S. J, Martir; B. Felipe Evàns - 1645-
1679 - S. J, .Martir. 

27. São· Gabriel da Virgem DolÔ
rosrJ, Escolastico C. P., Conf. - 1838 
- 1862 . 

MARÇO 

10. B. João Ogilvie S. J., Mart .. -
,1580-1615. 

17. B. João Sarkandcr, :'.Mart. -
1576-1620. 

JULHO 

3;' B. Bernardino Realino :S. J., 
Conf. - 1530-1616. . 

18. S. Camilo de Lellis, Conf. Fund, 
do!! l?P . . Camilianos, .... 1550-1614. 

19. S; Vicente de Paula, Conf. Fund. 
da Congr_. d.a Missão - 1581-1660. 

2:1. B. Rodolfo Aquaviva - 1550~ 
158;3 - S. J. Mart. Protomarfir daa 
C. M.; B. Pedro Berno - 1552-1583 -
S. J, Martir. 

28., 13. Ba1t_olomeu Capitanio, Vir•. 
gem, FW1d, duma Congr. de Irroás 
de Carid. - 1807-1833. 

AGOSTO 

2. S. Afonso d.e Liguori C .. SS. -IC, . 
Bispo, Com., Doutor da Igreja, Ftmda
dor da Congr. SS'. Redentor, -
1696-1787. 

3. B. Pedro Juliano Eymard, Conf. 
Fund. da Congr. · <;los PP, Sé.eram·. · 
18U-1868. 

· 13, S. João .Berchamans, · ·Esegl. S, 
J., Conf. -'- 1599-1621. · 

19. s'. João · Eúdes, · Conf. da .Congr. 
Serv. d~ Jesus e Maria - 1601-1680. 

25. .B. Miguel de Çarvalho S. J., 
Mart ...... 1577-1624. ' 

27. S. José · de · Calasans. Conf. 

A13RIL 

Fund. da Ord. dos Cler. Reg. das Es
colas· Pias - 155&-1648. 

31. B. João Juverial Aricina, Bisno 
, e Conf. _:, :t.545-1604. 

8. B. · Julia Billiart, ~irgem 
1751-1816: . 

16. Santa· Maria Bcrnadette ·Sou
birous, Virgem - 1844-1879. 

21. -S. Cunrado de Parzha11, fonão 
Cóad.jutôr O. M. Cap., Com. - 1818• 
1S94. 

24. S. Fidelis de Sigmaringa, O. M. 
Cáp., Couf. - 1577-1622. 

27. São fedl'O Ca11isio S. J., Conf • 
Doutor :da lgr~ja - 1521~1597. 

28. B,' Pedro Luiz M. Chanel S, M., 
Mart. - 1803-1841; B. Luiz M. Grig
nion de Montfort, Conf. F1;ridad, ela 
Comp. de Maria - .1$73-1716. 

MAIO 

7. B. Vicencia Gernsa; Virge1n, 
Fundadora duma_ Congreg. de Irmãs 
dP Cari.d. - 1784:..1847. 

11. S. Francisco de Jcrnnimo S. J., 
Conf. - 1642-1716. · 

15. São João Batista ele la Salle,' 
Conf. · fund. dos Irmãos elas · Escolas 
CÍ·istãs . ...:. 1651-1719, . 

,.21. S. André Bobola S. J., Mart. · ~ 
1591-1657; B. Crispino de Viterbo, Ir-
111~0 Coadjutor O. F. M., Conf. .:.. 
1663~1750. 

22. B, João B. Machado S. J,, Mart. 
-.1580"-1617_. 

í!3. S. João B. de Rossi, Conf. -
1698-1761. · • 

25. S. 1'Iadalena -Sofia Barat. Vir
gem, Fundadora da Congr. do Sagr. 
Cor. d.e Jesus. - 1[99-1865, 

AfARELUOS 
paraCHÁcCAFE 
01oclernos, elegantes, 
cm desenhos origiQais 

Nacionais e extrangeiros 

1h10 24 tle i'luio, 80-90-S. raulo 
- - -- - - ------:--........ ~- fANAM. 

Congregação Mariana da Anun. 
ciação de Santos 

_SETEMBRO 

.. 4. Martires Parisiense~; B. Rena• 
to M. Anddeux.--' S. J., Mart. - 1742-
1792; B. · Lobo 'Í'omaz de Bonnotte -
S. J., Mart. --' 1719-1792;1 B. Claudio 
Càyx-Dumas - S. J., Ma.rt. -- 1724'-,
li92 ; ,B. Carlos. Francisco Le Gué -
S. J,, I\dart. - 1724-1792; B, Francis
co Le. Livec ..... S. J., Mart. - 1726-
1792; B. Vicente I. Le -Rousseau - S. 
J., Mart. - 1726-1792. 

9. · S;. Pedro Claver S. · J., Conf. -
1581-1654. 

10 .. B. Carlos SpinÓla S. J., Mart 
-- 1564-1622. , . 

11. B. Marcos Crisipo, _ Ma1iã 
1588-1619; B. 'Melchior_ Gi·od.ecz; S. J., 
Mart, - . 1584-Í619. . 

18. B. João Messias, Irmão Coad. 
O. P., Conf. - 1585-1645. 

25. _ ~- Camilo Costanzo · S. J., Mart. 
- 1572-1622; B. Vi.cehte. Strambi C. 
!'., ,Bispo e. Conf., ...: 1745-1824. 

26. · Martires Cai,áderises: - S. Re
nato . Goupil; Í1mão Coad, - 1607-
1642 S. J., Mart.; S. Isaac. Jogues .-· 
1607.:1645 - S, J., Mart.; S. João de 
la 'Lamle, Irmão Coad. - 16.46 S, J., 
Mart.; $. Antonio Daniel -" 1601-1648 
- S. J.:Mart.; S. João. de Brcbcuf-
1593:- .1649 .:... 'S. J., Mart.; S. Ciu'Íi)5 
Garnicr - 1606-1649 - S. J., Mart.; 
S. Gabriel La.llemant .- 1609-1649 
S, J., Mart.; S. Natalis CI1abanel 
1615-1649 - S. J,, Mar~ 

- I 
OUTUBRO 

3.. S. Teresinha do Menino Jesu~, 
' Carmelita - 1873-1897. 

24. B_. Antonio Claret, Arcb. Conf. 
da Congr. dos Miss. do Coração da 
Maria, - 1807 -1870 

NOVEMBRO 

. 7. B. AntQnfo Baldinucci S. 
Conf. · - 1665-1717. 
- lG. _B. Paulo Naval'!'o $, J., Mart. 
.:.. 1570-1622, . 

24. B. Pedro Dumoulin-Borie -
1808-183? - Mart. Sem. Miss. .Extr. 
París; B.· João Luiz Bonnard - 1824-
1852· - Mart. Sem. Miss. Extr: París. 

26, S. Leonardo de Porto Maurício 
O. F. M., Conf, - 1676-1715. 

·28. B. José ·Pignatelli S •. J., Conf. 
- 1737-1811. 

DEZEMBRO· 

1. · B. Edmundo Campion S. J., 
Mart. - 1539-1581;- B. Roberto John
son, Mart. - 1543-1582. 

9. S. fedro Fourier, Cotú. Fund. da 
Ord. das Cônegas Reg. .S. Agost. .;.;, 
1565-1640 • 

29. B; · Gaspar dei Búfalo, · Conf, 
Fund. da Congr. d.os Padres do. Pre1. 
Sr,ng. - 1786-1837, · 

TOTAL ... 
Santos ...•...•. , • .. • • • • • 31 
Bemave11turados , • , .... , 52 

81} 

~ra reger os destinos desta Con· 
gregação · J\faria11a ao· aÍllJ comprorn!s, 
sal de 194.A, foi empossado, a. 6 do 
ll'.;'s p. P .. o seguinte Ccinsell10 geral: 

Presidente - José Teixeira 'Coe,· ·• 
lho; 1. Assistente - Ennfo Emme
ricJ{; 2, Assistente -- Henrique Fer
nandes_; Secreta'rio geral - Antonlo 
Cutinbola; Tesoureiro géral - Rodo!: · 
fo Eduardo Fonseca.: Instrutor 

SCIENTIFICAMENYB 

AS SUAS FERIDAS 
Marino lllaradei: Diretor da· Escola 
Not~rna Santo lnacfo - Manoel Pe, 
nha; Diretor. da Schola Cantorum, -
Byron Evange!is,ja de Almeida, · 
Consultores: 

Dr, ·Antonio Ahlas F'ilho. Angelo 
Auliciuo, Augeucio ~1irànda, Clota. 
rio · Correa de Melo, F'l'{lt1cisco Do
ming1;es Carneiro, Dr; Grimaldo Du· 
tra, .José· Luiz Gonzaga de Oliveira, 
Hell de Aguiar Hoto Junior, Marino 
Leite, Milton Evangelista de Ahnef: 
ela, Renato Marsfll,. Rolando · Claro. 
de ?tloura Negrlni, SyneGio de Án- . 
drade ·· Fernandes, Vicente Sever!ano . 
Morei. · 

• Pomoda 1ecc:ativa Selo Sebastlõo 
. combal• aolenlilica.m..nle _todo • 
qualque, alleccóo cutaneo como 
.. j(lffl: Feridas em çr•ral Ulc.101. 
Cha9a1 antigas Eczemas. Eivsipela. 
f'rleiraa. llachas nos pés a· nos selos. 
Espinha,. Hemonoide~. Queimadu
ras. Erupções. Piccdas de mosqullot 
e lnseclos venenosos. 

r·-.-~ 
. . !!_ ~, .. s_ -~!~~.!!l9. . 

-~_-_.liili· . . . . . . 

' -
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A LUTA NA FRENTE ORIENTAL . EM TERRITORIO ·DA ESTONIA 
As. tropas russas avançam sobre Narva, ....; Môbillzâção na Estonia ,Os na.;. 
zistas incendeiam as localidades al>andonàdas ·.. .. Cidades ocupaélas pelÓs. 
russos - Novos ataques desfechad·os· ...:. Conjeturas sobre a· sig11ificâçãô. 

politica da autonomia as republicas sovieticas. 
1.-rosCOJJ, (R.) ~ Depois d<> atra

~tissa.r a fronteira. ·da Estonla, as tr0-
11a.s sovieticas achani ·se l1oje lts por
ta: do Narva, primeira E(rande cidade 
ein territorlo estoniano e chave para 
o "corredor" de 40 qu!lometros de lar
gura. situado entre 'o lago Pelpus e o 
golfo da Flnlandla. 

üma coluna russa. que criou forml
'(laveJ a..meaça contra· a retaguarda da 
<:idade de Narva, continua. em sua ar
i·enleticla violenta, pártlda de Slantzl, 
:l5 qu!lometros ao sul, afim de ·cortar 
"' linha ferrea que se estende muito 
:atlem e que segue para o norte de 
Narva. 

·o rapi_dQ e vigoroso avanço russo 
está sendo· ef!cazrnente auxiliado pe
los guerrilheiros estonianos, que fa
:<em ir pêlos ares- treéhos da unic,i 
linha ferrea que liga as. guarnições 
g·ermJ.ttlcas do. Interior e em· torno 
<le Narva, com as suas bases de abas
tecimentos. 

A 3lODILIZNÇÃ0 GERAL NA 
ES'l'ONIA 

ZURICH, (R.) . - Ontem â . noi\e. 
e radio alemão divulgou que a mobi-
1,,ação · geral dó povo da Estonia ·foi 
1,roclamada pelo g·overno desse pa1s, 
em virtude da g.uerra estar se apro
:<imando das fronteiras nacionais. A 
ordem de mobiliza~!'lo, assinada. pelo 
presidente Mases, afeta, todo:, os bo
hmen;; entre 17 e 60 anos de idade;. 
lNCEl\UIAUA A LOc;;ALIUAUE UE 

lVAl\.GOllOU. 

ESTüCüLl\10, ! U. P.) - Os ale
,-nãt:s incendiarâ1n, por n1otivos· es~ra
tegicos, a localidade éstoniana <lc 
lvungoród, suburblo de Narva, segun
(lo informa o corres1,ondente da agen
cia telegrafica sueca em. ·1•allln, · Acres
centa. o. aludido correspondente que 
ternünou · a t:Va,cuação .<le .Na_rva, co11-
:,iderando-se que" muito breve se ve-
1 ificartt uma gra11de b1HaJha pela ·POS
:,e · da cidade. llll'I despacho da n\lesm:, 
,i.ge.ncia, procedente <!e Berlim, infor-
1nc. que os alehães estão utill2a11do jã 
voluntari<>s estoniatlos na frente de 
:Narva. 

ZONAS LUU'AS DE NAZIIS'l'AS 
MOSCOU, {K)' -' Anuncia-sé ofl-

cialmente que a costa do golfo da 
l<'inlandia, acima da embocadura do 
rio Narva, foi con1pletamente Hlirnpa" 
rle Inimigos. o mesmo acontencendo 
com a ferrovia N-,vgorod-Lenlngrado. 

A PENE'l'HAl}AO EM 'l'EIUUTORJO 
UA El!TONIA 

J\IOSCOU, t H. l - A "limpesa" da 
costa do golfo da B'ln!andia, .fClma 
da embocadura do rio Narva - anun ... 
ela.da em ttm comunicado russo. sig-
nifice que o exercito sovietlco estã 
"tualmente a 7 quilomctros para o 
interior da fronteira da EstonJa, no 
setor mais setentrional· da frente. do 
general Govorov. Indica 'tamhem que 
cerca de l 00 qu llometros da linha. 
costeira, a oeste rle Lenlngrado,. estão 
l 1cvres de alemães. 

CAl''l't;IIADA !'{<]LOS RUSSOS A 
(;JUADJ~ IH; ~lli:111 , 

MOSCOU, <lt. l - A cidade de 
'.\fl<hi. capturatla hoje ]~elos russos. 
segµndo foi oficialmente anunciado, 
estã situada na ferovia Lentngra.do-
1,uga, 22 quilomelros ao norte de Lu
ga. 

l\OVO ATAQUE nusso NA ZO.NA 
IJE V l'J'EIISK 

ESTüCOLillU. (K) - A agencia ale
mlt "D. N. B. '' divulgou um despaeho 
,to seu com,,ntarlsta militar M, Ha
lcnsben, nos seguintes termos~ 

••
1Na zona,_ de Vitebsk, os ·russos· lan

çaram novo f1 taque cm gl'nnc.le esca.,. 
1.'i, atirando A ação grandes -massas 
ele reserva5. 

Essa ofeiisiva chq:;a no n1omento 
em 4ue Vltebsk Já não. pode ser .con
~idt.>:rada como l.1edra. ang·ular da fren ... 
te alemã e quando é evhleute <iue Os 
movimento~ alemães no norte· <la H.us
sia já não dependem desta zona". 

A JIA'f,\l,11.\ Ili~. 1:\ \'f.:H:'\O NA 
n l,~SIA 

ZU1t!CIJ. (lt.J - u <'orrespo1ldentc 
militar <la ag~ll('Ía_ 1:1 '.emã ele uoUcias. 
coronel 8rnl'Sl von lia1n111er anu_nci'ou 
hojo il, noite ,1ue "a segunda uataiha 
pela posse <lü \-'itphsk teve inic1o". 

Disse mais o conHi11tari9ta. qu_e "A. 

~·ra,ndü batnlh,1 de Inverno na fren,te · 
nrielltH} C'Stfl. fl~(Jt'fl em plena eferVE'S• 
cencia em todos os setores, desde'· .o 

golfo d.a.. Finlandla até o mar Negro". na!, em nome, \,ão só da"· Ucranla;. co• 
Os pontos fócals da luta são consti- mo· de todas· as demais Republicas. 
tuldos por ambos' os .lados de Nlko- Ao mesmo tempo, o Ccimis'ario de· As• 
pol,. entr.e írovgrad e. Belaya-Taer- suritos Exteriores dà..·"Urtião nomeou 
kóv, na· area .de .. l.ovno-Vitebsk, e o 1>lenlpotenclarfos em ·.varlas :Republi-
norte de Nevei e entre o· lago Ilmen cas Sov!etieas, .. afiln de· flrmà.rem, nas 
·e a curva de Narva". capitais. destes e. em ·.Moscou;. os pon-
A.· OFENSJ.VA , CONTllA O "BOLSÃO'' tos (lê vista sobt·e. ·os• problem.as e'Xs 

N AZIS'l'A DO · DNU~PEn nIEDIO poiitica lnterna.oiónal não :se recidem, 
llfÓSCÓU, (R.) ;_ A emissora local naquelas conferenc.la,s, por, maioria de 

divulgou esta nóite.·o seguinte tele- votos. As. decisões só ·s.:, tom!tn.r por 
grarila da frente de batalh.a: . aprovação· una.nime, sem levar ·em 

·".A batalha pela liquidação do ubol- conta o numero.,de ,deleg;i.dos que· re-
s.lto." inimigo· do D11leper medio con- presentam · determlnadá, regl§.o. · 
ti nua sem ·um . momerit.o de pàusa. Finalme.nte, . ha' um: ou.tro. comenta-. 
Nossas· t·ropas continuam a avançar. rio, n.o .sentidó .de· que ,o objetivo da 
Os fascistas não têm um nilntito de reforma é fazer ·a.' reln.cor·p·orit,;:ão dos 
repoüso". . · · · · · E 1tados Baltiéos lt União mais ãce.l· 

,oo :4,L'l'O. COllANIJO. iwsso tavel por ess~s 'mesmos Estados.,e. pec 
. MOSC()U, j~,) . .;...· .. É . o seg'ulnte o. la. opinião mundial, ··Essa ·.ve'r'iião :é ·ex-

texto do, comnl.cado do Al~o. Com!\l}do piora.da· de pre·ferencia.· p~fa:p.Í:oi>ag11n-
russç da. mela noite de hoje: ' da aleml1, ti1as ,e.· desdenho~amente re-

"Na ·direção de Nar\;a nossa$ tto- pelida. por Moscou. ' 
pas contlm1aram ·sua ofensiva·· e CO;,,i.'JEC.'l'U.nA.S A .linoi>o.s .. ·tTO. DA 
oçupa.r'1.m nume·ro$lls lo,mlidéldeS. , · 
Nos. s.·a.s tropas ·.''llm1iai'am" com. i>leta- IÜJFORMA CONS'l'l'fUCIONAL SOVIETJCA . . . . 
mente i!e· lnímigos a cesta. do. golfo NOVA YORK,· ·(R·.·)·· _: A ·•p.ropõslto 
ela b'inh1.ndia, acima ·da embocadura 
do ·Narva.· Avanç·ando·· ao longo . das <1a reconstru.~ào ·ànuiclltda: ontem em 
praias do Lago Peipus, na direçã.o Moscou pelo· cômis~àHo:'das, Relações 
leste,. nossas tropas.--_ oc.uparan1 cer~o BxterloreS,~: sr. MoJOtOV, a/ ·••columbia 
numero de localidades. ·nroa.Ucasting Syst.em" fez .hoje a se-

Ao sul de Si\'erskaya, nossas tro- guinte irradlàção; ·· · ·· ~ 
pas colltlnu~ra_t'n ª· aVnnçar, trnvan- "'IÍnpoftanl.e:s 'qucstões:.;.de' ·. carate_r 
,Ia furl!lsos combates com· forças ini- lntei-nacicinal debcirreni :da· ·decisi!.o do 
migas, tendo ocup.ad.o .a cfdnde· ll!l Mi.- governo sovletlco, ., de. outorgar Jnd!'l-
chi, a estação ferrovia tia de Mtsins- pendei1clà · em assun·fos rle ·poll(lca ex-
kaya' e ,úrnierosas ciutrns loc,tll<liÍdes. torná as suàs ·l6 repuôlfoas.. · 

k· siul.oeste de l,yuban nossas tro- Bssa. transfo1·m·ação a:fetârtt o pro-
vas· _sob.repiJ,Jararn os o_hstaculus c-o·.. blema·:t{':ritoriál-. <pie a:tnea·c::~:· :ag~ra_ a 

· 1ocadO~ pelo '·inhnig·o· nas estradas . esfera thterlia<..-.onàl'l P.Ji:u · I)rtncipio: 
flor.estafa e ·continuaram a ;vanc:ar, essa uova conce])~ilo'· da .. ' Vniiio · Sóvle-
oéupandQ ·certo. 11umero de iocnlida- tlca· poderia estender-sé. aos no,·'qs 
tlos. No}o:SáS forÇas, _l1ntp&ran," coi)l- n-iet_nGr.os -qu~._ pasari(l_nl_ .. a::·fa.~~r_:.!)ane 
piotarnen\e de· .Inimigos a ferro,'ia tla Colifei:leraçiio'/ -'. ,São essas·: duàs 
Le.niiii:,·ra·d,l_.~óvgóf<.ld~ · · · Pt~rgunt~1s'tn1pÚr~an~a"s;·qU:8.hi_io~p.oderll 

A o,3sté'dtf NOvt·orod_ nossa~··tt'opa.s~ bér h~stú'.:nlaicÍas · il'l1i,àhúà.mente. · De 
1len·0cud_o. a·· resJsteo·cia htiillig-a e::· d~~~ qualquer manéif•a; :· ns ·-'nO\·a:s _tneQid_a~ 
·fâzCndo cOntra.-ata<1UfJS' aléinãt~s. ·con-- cl:Io ao, l<rori1lin, dHdo -::menos, - uma. 
titl'larnm a trnvnr hataJhas ofensivns. · · flex!bilidade ·.He ··,rçii.o, 1>ara.' a ,~olli~ão 
Foram · ocur,a<fas numerosas .lóeali<la- dos· iirol>len,.a,s · 1,olítfóos ·· de: apó's~ · 
déR~, · _ : .-- ·. _' · s;Ueti-a ,,. ' · · - · 

AD norte· de· Zvenig6rodl<a e de ·She- ternos.. · .. 
iiolá', nossas. tror,as continuàrain 'a: k teoria da' atual refonna pa.reçe 
batalha· de' ·extcrtnlnio· do gru1>0. ini- consigtlr ·110. j'l¼COnl1ecltnento d~ qu'e, 
migq ceread·o.· Num~rosas lo~alldades pa, .. ,dos vinre. anos,. as:· Republlca:s 
calrarn. 8111 nossti .-ocler. Nesse. setor pro,.,..,~dira.m ·tanto;'soel:Íl·. e :.lndnstrial." 
c1i, c·omlfafe nóssa ·forqa aerea · atacou me,'i'te, que ho)'e .podem' s~r·:considerri-

Venda Especialde Ver ão 
Sem compromisso · algum d~ .com
pra, gostaríamos que·! todas as pes~ 
soas viessem examinar as nossás 
ofertas para terena uma idéia mals 
completa das vantagens hiiguala
veis que fizemos. 

Em todas as seções . e v'lt ri ·na s 
exposições· que·· .. demonstr'am 
alta qualidade dos arUgos 

.a 
e .OS 

Preços de ocasião úni'ca 

162•1!0 Caixa : Postal, l ll 

nazistas contra-atacam ~olentamento na frente de Roma 
Torricella peló VIII exerci to .. . Rompi~as as primeiras linhas . cóm· · exl'to av-lões-tran~portes 'inimf-· d.a.s· con\,,.':_ tendo·· a·tin11:icio · a maior!~ 

CINASIO
. COR AC,.., o 9t ~IARIA gos. ·Treze· "Junl<ers-5~" · ro.:a'm des- dar;e. · ·· · ·. · . . . · . .· . · .. · •.. . ... A · ·IJ ,. . . · · . . t

0
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m.·b. ·~ t.es aereos ·e 60 , Tão grandos se .t9rn.aram }>S ;11).tê.:' . ., ~ ress'é:s a,!qulr'ldos· P0.11.ess;t~. ~ep\lbl.lcas 
Ontem, ·.;n1· to cios os setor~s da. frlln- ni, .csf<,ra cli111P.matlca.,, 'q·ú.e ·""': ln'1íôs, 

te. nosSns tropas desti-uiratn 73 tan- como. uma. necessidade, .stl.a tepres~n-

Ocupada 
de Cisterna 

Cassino 
Castel Oandolfo teria ... sido boníbardeadâ - .. A. luta erÍt· 
Os' contra=ataques . nas cabJças de ponte aliâdas . 

AFRICA, . (Rs ..,... Qs .. soldados. b;itáni• 
cosC.do flanco· esquercio do 'Y .Exercito 

··fizeram· aval}ços. · focais . n.a ·area do 
·Guarigliano, capturando numerosos 
soldados na.zlstç1s.. em gra,ande lmpor
lanc;la .e; s.ignlticacão. geogt~~lca a 
ca!)tura ·pelo. V lil Exér.ci~o.• da. .al!]eia 
italiana ·rno.n9nhosa 'd.e Torricela •. 
Com essa posição, ·ficam os· allados 
com tnals um .trla11guJ9. nas mon.tanhas , 
d.e~se -distrito, .onde a ocupação. ale
mã, é l!geirisslma, compr11endendo' ape
nas alguns pontos esparsos. · As for
·cas. de . patrulha . brita.l1icâ:s. levaram 
d!v~rsãs semanas experimentando a 

. . · · · · ,. · · 43 ·- , i 1 · · .· 'a'·ã.o ... eq1,.~.-i.0 l.· ·.~. d.Ire. t. 0 ,.:nn.·.·.·.-.< t .. raDnela 
. ·s~ndo ·quo 60 outl'vs. foraM· déetruidos ro. Senielha!l(és. t·ei,r.esentacõ~s · nl.o .(SOB .. INSPil. Çi\0 FEDERAL) de. Maria: .··· .. 1·-- '(illeS ·e-'áuaternm. ·'·:iVJO<,S· .,n m gos; ' ~ ~ -~ ~ ~ • ~ ,oy ~.. " 

CAIRO, (R.) - Os tanques e a !n
fantarla aliada• esmagaram a. primei
ra Unha ·de defesa de Cisterna 

OS CO~ID,i\-TES' NO !§ET.~:jt UE 
· HONTE CASTELLO . 

em terr.a". . . . . précjsa·m s~r ~. e Í,eJ .OJTiéUOS a_ pÍ-in-

D•f,.ºtg.ºt.do pelos ·Padre.s. d.r"-. Cora~~""' os co!\Ü:J'i1~\IUO$ SOilllE A AU'l'O- ciplo não.,· serão. sem Au'(l~a T,",i;;-e, 
, v '!i""""' · , .. NO·~UÁ· -UAS 1t11PUIIUCAS . rais, llmitandtiase, .. ·., .:Sll: ·. · con_tr,arjo, 

LONDRES. {H.) _ Nos circulas àu- áqueles r,a!ses com os qual~ ... as alu-

an'uilcia.. ·a ernissorà local: . 
Os alemães. embora lutando furio

samente, estão' cedendo terreno, lcn
·tamente, recuando p;i.ra o interior da 

QÜAR'.l'EL :GENERAL ALIAPO NO 
NORTE DA AFRICA, (R,) :..-- Luta 
selvagem está sendo tràvà!ia .no s·etor 
<la Monte Castello, eriti-e Cassino e 
'l'orricela, a 10 ··quilométros ao norte 
da "Linha Gustav". · Os alemães: .. reall~ 
~aram ali .3 contl'asataqUes, OS. Í}(Ja!S 
forani recha~ad.os. • . , . 
INVESTEM .OS . ALlADOS A.TRA Vt:S 

Rua Jagua;·ibe, 699 torizados britL•.icós, não' se dlscuüu di.das Republicas .têriFint~i'~!ises. r~c~-
. a reforma constiturcional sovietica; procos. . . '. . ', : . :·· .. ·., . ·, .. ,, ' ... ' 

Cursos Primário e üinasial - Curso de admissão 
grahdto, enl pleno funcionamento. 

ENSINO· EFICIENTÉ E EDUCAÇÃO APRlMORI\DA 

PARA SERVICOS TIPOGRAFICOS · 
Tais ~orno: - Têses. Livros, 

· e qualquer impresso em geral. 
Folhetos Revistas, Jornais 
- l'ro('urem as oficinas Uo 

"LEGIONARIO" 
RUA DO SEMINÁRIO N." 199 - fEI.Ef<'l)NE: 

- SÃO PAUL.O 

·4-0931 

ífodo Católico Deve Ler o LEGIONARIO 

manifestanrlo-.!!il·. apenas ,·un,. ·grande Com:enta-se, :a p.roposlto d~ ,refornyi,. 
lnte~ess.e pelas importantes inovaçõês que a Russl.a passar/~. !} '.ter \'.O~ ,P'\'iÍ· 

cldà.de, · 
A• sudeste de ·Cisterna. ninhos iso. 

lados ·4e resÍstertcia alemã foram var
ridos. por ·an'idades .encouraçadas ·àlia.
·,1as. 

que 't mfSllia traduz. Como ob.servou ponder,atÍt~· ,riai;' C01it\re11~.las ._h;1te,r/la·: 
o· Sr. CÓrclell' au1:· trata-s·é de assUJ1- cfonafs,' :Nesse·. particular, ·conyem M~ 
to .· da e:s:cl usl:va, alçada d!> Gover110 zer que os (mp,9it~ntes problemas .d/' 

, rus·so ·e cu)o.s. efeitps sõ .: poderão ser 
apreciadó,.. depois de . certo. la,pso de 
tempo. · .. El'rii·''dado sentido,. a. deac~n~ 
tra!lzacão ag'ora · 1nt1'oduzida ·represen, 
ta .uii, . retorno ·a,. situaçãÓ exl~tentc 
aiJ.tes ·da úonstlttiiç'ã<i Sov.ietlca· de 
Í923, qlje: estabéleceu. a. atual Unl~o 
elas ·Re1iub]lcas ·soyleticàs · th1ham·. seus 
comissa,rios, 11rçprlos . para . ass'untos 
~x:t~rlóres, co·111 poderes para êó11-
c!Úll'. t~àtados,. que: '.ttvera.m. pl~nó ivl
gÓr, · Poi-.. e.:emplo,'·.a ·,qç:ra11ia concluiu 
em t92i, .é.'com·.a:Turquia,: eni, 1~;2. 
Ora,, em. W23. ern. diante, a: únlã'o dás 
ReÍ>ublica.s Sovit1tica's assumíu o. con
tt·.oÍ!á> côm~l<>to .d/1 p·ouúca. tnteruacio-. 

Salazar •· teria . c·onterenciado . ·· .. -., .. •.· .· . ' 

com· ~ · :ministro : do ·• exterior 
· · · · .- · .. espanhol_ 

LONDRÊS, (tJ. P:) ~ Informaçües 
de.- fon'tM ,·fid~dignas . recebidas· ne.sta 
Capital ·dizem: q·ue .o primeiro minis'. 
tr(). de ·P.prt\lg/l.1,.-<l;lli. veir.a Sa.là .. za.:r, .. ·re• 
g, esJoU· ·a l,i11boa depois ,de uma vi.si· 
t&. de· 24' .lio.ras· li: Espanha{· dt1r.a.rtte.'a 
qual .conferenclqu .com· o ministro elas 
ReJa·ções E1>terlores ·.espanhol, concle . 
Jordana.·. 

·1~>·1'.~W(>-'S-:.s7tf,H W. A· ij I Z M A N ·N 1 
lnc:Jt141lve tliJO .. lli/!!rf4ínen~ . ~ _V.IRlt.en, OMSII. ,.x110~1çAn SP!TI •nm.,r•mttssc 
"º" :l>; .Jn~t·,.;!t' 1.111:n...-(i&ll· --'•··· -'11:•fn_ llrnn,,,i ~24 - l'eleffln• _.,-umo 1 

OSISfEMAtlÇijJfAOUE AÊREO AO REICH 
. o,~ liombârdeiô. :dê';Franciort 
dos·· na··:Fratif~\·. -_--. ~ovass 
qultos", na , Alemànha ·· ... 

. . \ , . . ;, . ','' ; .. 

- Objetivos atingi .. 
in.cursões dos "mos= 
Comunicados oficiais. 

· LONDRES, (R). -iQ .,MÍri~ter1o· l3ri~ 
.fanico do Ar e o Q, O. das·târçai; aé;. 
reas norte~americianàs .no.s. :.teati:os dll, 
guerra europeus, publl~rll,!t1 · . hóje uín 
comunicado çonJunto; . ll-n.l!):lél!i~.do: ., . , 

"As forçllS aéreas estl'ategicas, norte
america.nll.'l ná; Europá,' em : Séu · sexto 
maior atàq4e .. ~Íl1 7 .. d~ ,de, .oper,a.ç~. 
atacaram . F.rancfort, · ilnPOfW.ll~ 'cen.tro 
!ndustria.f e. -de· 'éomuniéa,.çõe.5, 'e; outros 
alvos da Âlemarihà., ocid.en.tat. - · : 

sora' dê . Berlim. 'anunciou oficialmente 
quê éinco aviões riarté-americano.s .e va
r.ios · ca.ças foram abatidos durante o 
ataque de "te1·ror" ·contra Wilhermsha
ve11 . e. outras cidades do noroeste da 
Alemanha; · realizado na· tarde ·de ante. 
Acrescenta. a. i11fo1·mação que na noite 
pàill;ada. . póderosas forç,as aéreas a.Je
mãs· ·atacaram Londres e o sudeste da 
Ing·lateri:a, observando>se grandes in-
cendiC3. · · 
no MINU'l'l'ERIO DA AERONAU.TICA 

. . . . . INGLt::S 

A . OCUPACÃO . DE NAMUR NAS ILMS MARSHALL 

· Pócnlrosà-- . f,orça., de -:- "Moera.tos" ··e 
"Fortaleza.: Voadorà.s!'.· foram' escolta.dos. 
por "Thunderbolts", "Lightnlngs" · ·e 
"Mustangs'.'. de longo ra.io.,·.de ação e 
apoiadas pór caçà;s ".Spl~f}rés~• .. e. "·Ty•. 
phoéms", · dá "RAF'', dos 'nominios·.e 
aliados. · · · . . .. · 

A . oposiçi.íó . de, <eaças •. ·~foi JraCll-. os. 
bombardea.dores · destrul,ra.m ·4 dessas 
maqulruts e os caças; oito, Dessas ope-

. LONDRES, (R.) - . o Min!ste.rio da 
Aeronautica. comunica: 

'' Durante a n.oite passada., os "Mos-
quitos" do Comando de Bombardeio 

DA LlNHA MGUST,\V" . . 
Q. G. ALTADO. NO ·NORTE DA 

AFRICA, o\.j . _, Réá1;'1ndo· á contra.' 
o{ens.lCJa· alóinã .. aas trot,as fraaricesas 
e nortesamerlcanas hwestem .agora 
pela "Linha Qust;i.v", tendo já alcan
ça,do casamaatas de·· cóscrei.o e, aço, 
locallzad,ts vrofundan1enle ,na reta
guarda da fortaleza nazista. .A reas 
çã·o germartica é . violenta, cl!sputan
rlo-se cada metro dé· . .terreno em. l.uta 
feroclssi ma. .. . . 

'l'ANQ,UES .l\Oll1'E~AM;Ell:ICANOS· NAS 
RUAS DE CASSJNO , 

Q. G. ALIADO NO NORTE. DA 
APRlCA. (H.) - Tanques a:merica· 
nos e.stiio. áLuando .dentro da cldacJe· 
de Cassino. p; luta prossegue• encar
n.içadissima de casa. étn casa; -cOm- os 
alemães resistindo· dese1:reradamente. 

úAS'l'EL GANUOLFO 'l'ERlA. SIDO 
NOV A.DIEN'l'E BOHDARDEA:DA 

ESTOCOLMO, (R.) '--'. Segun·do' ll 
"D. N. B." numa irradiação aqtli ouvf. 
da, a vlla de ,•erão do .Papa, •em· Cas
tel Gandolfo, teria s!clo bombardeada 
u1als uma vez · "por. aviões .inim'igo_s", 
ante-ontem. Doze bomhas t'erlam cal
do na Tesld'encia papal: O "h>1,ll" .e 
rlependenciàs tnteí-nis iía vila ruiram. 
Houve .uma pessoa- morta .e .<(Uàtro 
out r:, s.s,·ntlo dois guardas pontificios 
e dua.~ .. r_1anç;as, _ fe~idaS. ·· · 

. on .. \ IJA. 'l'OllRJCELA PELO . 
. f nt EXElt(;l'l'O' · 

Q. U. ,\ l,lADO NO NOn'.l'E . D,\ 
Al<'l:lCA, dt.J ·..,.... As -tropas. brita.ui• 
cas ocupàram 'rorricela, aldeia. ltalia• 
na ria frente do Vlll 1!:xerc!to; 

.. linllÍ,. .germànica nes.sa a.eréa, atê .que 
· o grosso d() exerci to se lançou em 
açã..o., . . . . . . 

. :, Os a.merican,os fizeram H-0 prlsio· 
11elros· ·nas· opera,ç·ões . de .. ''lhppe~a", 
:nos. ·"pontos fortes"· ·1nlinlgos .· a oes-. 
te de Cistl)rna:; . , ... 
CONTR.<l•A'fA(lUES ÀL'EJIUES NA, 
. ESfRAD4 Ll'l'TORlA.-ROMA 

Q. G. ALIADO ~O NORTE . DA 
Al•'l'UC.A, (Il.) - Confirma-se que os 
alemães acabam de· lançar sua espe
rada coill,ra-ofonúva na "catieca de 
ponte". de ·Anzló,. ao sui: !!e Rom.a. 
,ilem dessa. contra.ofe1wlva, os naazis. 
tas . desfecharam . violentos co11tra
ata<14es . a oeste de Cisterna, ·11a es
trada· Littoria~Ronia.. 1'10 "frorit." 
princfoâl do V Exercito, essas.-alnvcs
t.ldas (oram rechaçadas, mas a· Juta 

, não arre.feceu. . 
A contra-ofensiva ge1•al alemã ca. 

rateriza-se ém todo o . "front." do 
· V Exercito, tendo ·u,a area ·de Anzio 
c;orr,o de .Cassino, tomando·. for111a. d.e 
contra-ataques ao norte· de Perliglio
nl a. sudoeste de Cisterna, onde a lu
ta é violétita. 

Qs alemães estão poder.osamtnte 
fortificados. e reforçadQs .· em ·Vadlglio
ne, ·. de onde iniciaram sua contra
ofensiva mi. ''cabeça de ponte"·de .An~ 

. zio .. 
·. Contando .o ata.que que foi 'desfe

chado na .. area. a ·sudoeste de Cisterna, 
os alemães ·Iá· réal!zaram quatro··con
tra-atá.ques na zona da. "cabe(:a: de 
ponté, tendo . sldo, elitretanto, repeli
dos oom perdas, elev-adisslmas. 

raçõeB, vinte e .. um bohbarqeado.res e .um 
·An··1qu· ·,1·a·da··s todas as tro· pas niponicas Pr· oclam.·a~ã.o do àfmirante'.· caça. .não re'gre~rám .. · · · , < ··.·. · .· 

~ OB.JtTIV<>S. FRANOESE. ~TACADOS 

N• 't . ·4 . 1 .d d d h t J - . .A .. 1 t . a· m· n·a LONDRES:. (R'.) ..:... "Objetivos :m.l-

• a.tacaram· objetivos. na. Alemanhà Oci" 
dental. · Forà!n lançada.s tambem mina.s 
em · aguas inimigas. Aparelhos incurso
re.s · em operações •· de patrulha, sobre o 
norté da. França,' destr'uiram· um avião 
!nilnigo. . 

Não falta. ·um unico dos nossos aviões". 

Torriccia estã ·10.,allzadaa na. ·extl'e •. 
midade do flanco esquerdo .dàquela~ 
forças a!iarlas, 33 qµilome.ti·os da cos. 
ta adria tica, li um terreno elevado. que . 
do"11na o V,ale de· A·veritlnÓ. 
UIPOll'l'ANCIA 1<:S'l'llA1'EG.ÍúA DA 

. OCUPAÇÃO Ui,; .'l'OIUUCELA 

A "Luftwaffe'~ tambem voltou suas 
aliv.ldades sobre a· a.rca · da ''cabêba. õe 
portte" ·de, Anz;fo, sób a. perse_gutç.ãó 
constante das esquadrilhas al!a~s d.e 
caças. lffll l - · ce era a e a campan a con ra CV apao. --- · U a na Ir. a 1. • mares no n9i-te da. .. França.., f\irimi ·a.ta-· 

· · cados hoje, a luz. do dia;. por .a.viqes.da 

Q. G. ALIADO NO· NOR'rE D4 

.NOVA YORK, (R.) - Os japoneses 
que se encontl'am em Na.mur,. nas ilhM 
<le Marshall., at.uahnente. em poder dos 
·norte-americanos, morrera,m. em sua 
maioria, ocultos nas rulnas dos edificios 
bombardeados e destruldo.s pelo forte 
canhoneio. . 

Segundo· um te!égrania recebido de 
George Jonas, representante da · im
pren..sa combinada,. '' !;onelasdas .de ma7 
teria! e de abastecimentos · estão . che
gando. â terra e a in!a.ntarta da. Ma
rinha, que aba.teu a resltencla . inimiga, 
está descarregando · numerQ.,<-Os . navios" •. 

O combate terminou quarta-feira ás 
13 hora15, · com o ceréo dos ultimos de
fensores das guarnições de Namu'r e 
Rol. Os valentes soldados norte-ameri-' 
canos 'sentiam·· repugnancia em aniqui
lar as tropas niponicas, qt1e davam si
na.is de loucura, enquanto o pesado 
bombardeio aliado desmantelava suas 
casamatas de 1..imento arma.do .. Poucos 
tentaram romper o cerco, sendo dlzl· 
mados. 

Os soldados da infanta.ria. da l\1'a.ri-
11hà . · norte-ainericana viram com .. es
candalo e desgosto, entre· os escombros· 
das fortificações . nlponicas, numeros;u; 
;Pinturas oornograflcas. 

PROCLAMAÇÃO. DO ALMIRftNTE 
CHESTER NIM.ITZ 

PEAR HARBOÜR, (R'.) .... o· .f.lÍnl• 
:rante Chester Nimitz baixou uma· pro
clamação, na qualidade de Govemad.or 
das ilhas Marshall, sendo. a mesma '\(tr
gamente dlstribulda nll.'l zonas ocupa• 
das pelas tropas americanas; · 

A proclamação foi .escrita. em .l~ua
gem flrmé, mas·.am!stosa. 

bitantes civis destas ilhas, nias ao Con
trario permitir-lhes que continuem a 
viver e exercer suas ocupações de. ma
neira pacifica, tanto quanto . o permi• 
tam as necessidades impostas pela gu~r-
ra e sua propria conduta". . · . 

Acentua na proclama.çá-0 que os. ana
dos estão empenhados em· as.5egua.rar o 
bem estar da ;:,opulação das . ilhas, de
pois de 25 anos de ocupação nipon!ca. 

O ATAQUE CON1.'RA O JA~Ao· 

WASHINGTON, (R.) - Os exitos 
inic;'1.ls dos americanos nas ilhas· .Mar-. 

• sha1t fortaleceram a . cren~a. afora mais 
esplhada nos Estados Unidos, · de que a 
campanha contra os japoneses. poder4 
ser mais acelerada do que se pensava 
a .principio. . . . : 

considera-se aqui que a ocupação de 
Kwa.jaleln. com a sua. magnifica ·baia, 
poderá· SP.r comunicada oficialmente ·a 
qualquer momento deJJOis. que a. lmp~r
tante ilha de Namur foi captura.da:. 

Em1 razão das decla,ações ~Jrmula• 
. das pelo sr. Robert Patterson,. subasc· 

cretario da Guerm dos :-:E .. UU., a res. 
peito e, que as N.~ões Unidas· estão 
se preparando S.!(ora para atacar as· de-· 
fesas lntern.~ do Japão. os observe~o
res m!litr<" declaram que se torna evi
dente que a doutrina segundo a qual. O· 
ataque contra o Japão teria lugar c'.,e.~ · 
pois do esmagarr,eoto completo .da A,~-
manha. i">I modificada. · 

Um desses observadores _ referindo-se 
á. enorme e ci,ntinua correnre de . . li.o• 
bens e abastecimentôs que vai ·entran

·do em ação >10 Pacifico, d:.,-;.se . o· se• 
gui.nte: "Agora estamo.s . ·. preparadP,s 
para realizar operações em qualq\ler 

.. ponto do globo. O poder de ataque d~s 

. ~~:ta~!~e~~ .. ~onduzida separat!a e ~!f~e;:: .Aerea."7 ailu~cla-~ .. ofl- Tentativa de entendimentoentre 
·saJienta~sii'que operações terrestres de. INFORMA A RADIO.OE VICHY ·a .. E··s· pan·ha e .o.s 'a· 1·1ad·o· s 

grande envergad1,fra poderão: se desen- ZURICH, . (R) A .1·adt9 · eml$ora., d~ 
rolar: aõ .mesmo. tempo. que :espétacu!Ít.- Vichy,·. fornecendo; tii!onnàções aêllcio• 
res. ações ,a.nfibla.s no. Pacifico,. como o nà.is esta· notté· sobre ·o reide· hoje reali- 'WASHING'.l'ON, (R.) - O presiden· 
prova ·a. recente lnteoslficação das .atl, zado contra.· Tou1ón; diz:'.. . ,, .. · · te· :Roosevelt declaroú hoJe em sua 
vidades militares na frente. da Blr11Ut.· ."Toulon ,f<>La.tacada.·.por duaii·.ondas. conferencia com a imprensa que a 
nii : , · . . . de "Fortalezas,. Voa.dm::ai,".•.Um. dos .. a.pa-· Grã,-_Bretanha e os Estados Un.ldos 

DO ALTO COMAND.O ·ALIADO , ·bad. · sob t1•aball,.am juntamente no sentido de 
. . . reJhos atacanws foi. derru o . Je. a que· a. Espanha ma tenha uma neutra-

N,o· ··v'A D.E . . LHNIA, ·(JRN_D) r_A.·· .'o·.,co· 1nun1·ca·· ·• cidade. o numero de vltimas'alnda..·nao l!dade "real. Aci·e.scentou . o presiclen-
. é conhecido ·e '·os trâballios. de salva-

do. ,hoJ·e ·ct1v·u·1ga· do pe. 1o· Q·. G. do. a.lrrtl" ·· · · · · · - · 'te .nil.o 'saber se os· dois pa!ses seriam 
mento ·conblnuàm".C · .. ·· · ,. · .. · · ben, ·s(lced!dos ou não, mas tem es-

rante. lord Lould Mountbatten, anuncia BOMBAI\J>EADA, ,A ALEM,ANHA· . . 
o·segu!nte: OCIDENTAL'. , peranças.de que·ser!am. "A situação 

A. 0 norte· ,e ·a· oes·te· de =~phagà, as · ·· - -ia· · - acrescentou ... o pr~sidente - tem 
•"" LONDRES, ,{R,.) ,,..., ,Anunc . -'se ;"que fornecido muitas dores ele cabeça.". 

tropas chinesas ·estiveram empenbadM os :"Mosqtútos" .,bol)lb!ll'.dearam :a;. ·Ale• · AGUAR.UAM-sE 1111P.ORTAl\'l'IsS 

O HEROICO COMPORTAMENTO. DAS TROPAS 
.FR·AN·cESAs· NO. f R.O-Nl 

Troca de telegramàs, entre Churchill e. ô general' De 
Oaulle Cresce a exigenéia do· réconhecimento 

· . do Comité Franéês de Libertação. 
eni elilnlnàr .pequenos grtipo.s'de.solda- manha Ocidental· durante,à n.olte.pas- llIEDIDAs 00 GOVEnNo 
das japoneses; alguns dos quais haviam sada. . . . . .· . ·, , ESPANHOL A'UGEL, (R) .....;. A ''Radio Jcra.nce" O "NE\V YORJ,;: TIMES" PLEITEÍÍA. 
sido. cêl,'cados .. · · · · · ·· ATAQUE . .A.EaEO ·A :LQND~ES . LONDRES (U P 11: · .. _ RECONHE l'IIENTO DO .. 

·Na areia. de .'raro, não ,se reglstrou. LON. OR. ES, .. ,(R.). -.·· :· F. ó(: dado o.'.:slna1 f " b. '1t' i .... >. - . crença na~ anuncia, . que ó primeiro miniiitro· o , co. "ScE·1LllO. 
. .es,eras .r ancas que o ~overno es- ..Ch h·n · . · ·. . · · · ·· ·• ;. 

um.' só contacto entre. no.s.sas··tropa.s .e de alarma .atln~àereo nesta; ·ca.-p!ta.l, na panhol está tomando medidas para qr urc 1 · env.1ou O s<>gumte_ têlegra- NOVA YORK, (R.} ....; "Ja .ê tempo 
o ·inimigo., · . . , - . ·. . ; · · madrugada;' ·qe. bntein. •. ·. ·' '·."· ·.· ·. > ' . :satisfazer ·os aliados e. que possivel- 111a ao general Charles ;,de· Gaulle: .·· de se reconh.ecer O conselho Fi:ancês 

No vale de Kabaw, em 2'de fevere1ro, ATAQUE'··DE TERRÔlt:1'0NT.ltA ·mente antes de 10 dias oco.rrerão acon- "Aprésento-lhé. minhas·. con_ gratu-· de Libertação .éomo governo· provi. 
no••as ·trono•· ocuparam· Ngapun, ·. 32 Wl':HEL .. M.SHA. VE.·. N · · · 1 · d d 1 · · • F ·· · ·1 · "N · = .- ., y,c mentos· . e· gran e a cance, nem . lações pela .,. magnifica. torma.·.com.' ·sorfo da rahca - proc a,ma o e.w 
qullometrôs.rmi.is a sudoeste. . . · · LONDRES,· (UiP.) _; A,"r~t.o·.emls- ·todos desfav.oravel.s aos aliados. · · r ·. Ydrk Times" de hoje; :t a seguinte 

... Nossa.s\tl!Opas: avançàndo, ao Jongo,da. :A. ULTil\lA It.11:UNl.íiO DO CONSELHO <1ue suas tropàs lufam nas· a:tu·a1s bâ- a nota do jornàl: . .' 
línha · Kla.nchaw°Kwakyauj. encontra- · · · · · · · ··· · .' · · ·· ESPANHOL lhas. Recohf.orta· ver fortes <'•1t1ngs· "A chefia de general .. Char.lés Ile 
ram a:Jguma oposição inimiga ~ .Quilo- Roosevelt· submetido 8 uma " llfADIÜ, (U.· P.) - Todos os jornais en.te.~ . cle fo~ças : i:r;Í1ce'sa.s iut.(n. g ... uue fÓI posta a prQVa e vénceu, in-
metros. ·a sudoeste da. ultima daquelas. publicam com destaque e com grandes do ao.'iàa:o· dos ang!o~americanos. fato w,graimente. · • · . · 

lo~~id::r:·Huka'WÍig, nossas tropas es- . ;inte. rve. n.·.'l!ã .. o, oir ... ur.".ica·.· •. . !~;:;:J1n"ar7:. Uc;:af1~!~: a a:et~'::iil.o p:~~ nos l,o'mbra OS, telliPO.S!l_ assa.dos. o . fa.~! <\,:etp~~~!/e~~~i~~e~s ~:1;0": 
· ',.. ·· · ln ·1 Iram' !' f; · · · ·1:az augurar o· porvir". · 

As· operaçoe.s aereas cu pesa-· WA. SHIN .. G.T.· ON,·. (R:)·•.·''.:.:.,_. '.Em. · .. •.e. ntre- conselh.o de .mi.nlstros sob. a prestden- França. Já, é tempo· de se reconhe.ce·r 
tão á.vançando · em: toda a região. . · ela do· gen~.ral F.ranco. o General De G.aülle. respondeu: o Cc-.;1selho Jlrancês · de Llbertacãe ·co-
dos a.ta.Que. s' ~fetilados 'por caç.a.s-bQm- vista à· im:prens,i :hój~' i:(?pcê<lid.é!, o o. orgao falangista ~'Arriba" expres- · mo governo ,:PÍ'Óv!sorio •. Esse Pª.~·"º · · 'd R 1 · el · · · · · ".Agradeço o .. teJe,,râ1J11,na, qu. e . t.e. ve bardeadores n<irte•ani.erlcanoo,' contra pres1 ente ooseve t rev · QU que so- sa: "O governo ·'ratifica a posição da " pode ser ·toina<:lo e qualquer autoti• 
pontes. em Okahiptln, través do ramal. ·freu. uma Ô!)e,àção ·de'. menor ijupor•. . .,EsJ)anha - ãe ·estrita .neutralidade. Não ª· bondade .. de en viâ.r-n,e. em relac::ão dade con1tftulda fora ·da França· se-
de Irrawa!ldY:. i;mtre rrQmé e Tà.~gup. tancia no .Ho.sp. ita.J .. N_ava.·,l,., qu~i;-ta;..fei:-. se. cederã, por nenhum conceito, no a. atuação das tropai, francesas ~a rã. sempre provisorfa. Todos. quantos 
A .'POll~ ,que fie!!, .sttua,da· a lestê da.. fer~ · , ra ultima. A .operaÇ!lo,: CQnsiljtiu .na. caso de ,.pressão contra o direito de ltalla ·. °"ransmlto. sua mensagem ~" conhece1n. o·. povo fr8<nçei!,,sabeni .. p~r-· 

. rovia foi. lnutilizâdá e outra foi· seve- - d · manter tal posi~ão. Estudaram-se to- general Giraud " âs nossas trop,$. · feitamente que .as· franceses ê ·.que .·es~ 
. · ral);lente da.nlflcà.da •. !l'odos os, acampa~ · exti:açacr .de I.Ür! .. qúi.stif :;;situa O · ·na: ·. d!J,s: as. niedld:às n'ece•Mri:ts parn fac SuáR felklla,:õeR. servlr1'to ·de estimulo colherão seus proprtós ~hefes esen.1 

m~ntos e ;'lmstalàções japonesas· stuados ' parte po5lerlor•: da ·capéça, .A .operação · zer, .résp,>itú rtoRsa 11.-11trn lirla<le. ·o aos ,noesos. homaris. que .1utan1 dúra- au·vi<JJ. · n••nhunia a· futur·a· sltuatão de 
aQ .. longo. di rodevia, ent.fo .. PrQ!ll\;!:_e exigiu. O . émprégo ·A~· anastesia'.:Io.caI .. ··conselho, 1ireslrlirlo pelo caudilho, e:-.a- menfo ao lado: do.s. seus.: ·cam~.radas . De Gàule terá., qüe,·ser .e .. será. dééidi• 

1 

'" 

'' A. po1itlca seguida. pelas. forças dos 
Estados Unido.s. - diz • a pi-ocla.!.~.:;ão 
- ccm.sist.e em não .fazer ·guerra. aos. ha.· 

Nações Unidas .i.tcançou tais prnpo.·
çõ~ ql!~ w, guarill, na. E~o~i e JJ.Q_ Fa,,• '.,l'.áúng\lIJ, ,fora.oi :de".i\_S\4dos'.', ,,. · e tévi: •duração :de meiaihora. · ~lnou li<, s)t,!là.ção juLerna.cio.nal'.'.a. __ .., . br4ta.uic~o~ ~ ~!3l'.lc~nQa1 . .,.., . . da.' pelos 'f,ÇJ¾S coµipatrlót!is",. · : 

., . - . . ~ •- ;.'.·:", .. ·· :-~~ ·:·~~-~-L;.',\.:\~'.··.,·:., I:: .~.~-~ :-~-~.~;·~?~- : ><·.•~ : ;: __ ~ · .. ;:_-/ , -\.:.:.-·;·:.::t.:J .. ' '.:.:L· :._~_ · __ . ·-,·~" --~~· •---·-'·~ -__ .: __ .. ,.- _. __ , __ r .:.,.-' ··. - - ', .L·- >>- ·•. ·: .: ... ~-,.;,~- · .. · ... >;~> ~;/;3/J_";;_:.,_ .. :.. C;_;j-·'-"·--ce'===~· .·~~~, 



N'ossa edição de domingo p. p., em que 
'])Ub!icamos a r<'.SlJOSta do Revmo. Snr. 
l'e, Arlindo Vieira, s. J., à carta do 
snr. Jacques Maritain, esgotou-se com
pletamente. pelu qLte. atendenclo a su
gestões que nos foram. feitas por mui
:ta.s pessoas, publicamos novamente 
·:aquele trabalho em nossa eclição de ho
je, bem con10 o texto da carta do snr. 
Jacques Marltain, seguido de alguns co
mentarias elaborados por esta rcdaçüo. 

*** 
A policia do snr. Benito Musolini, 

~cr1h1panhada de forças nazistas vlol~u 
o teritorio papal. A este proposlto, a 
'.!mlssora. pontiflcla irmdlou o seguin

_te comunicado, reproduzido na impr<'n
. sa suL,;sa: 
• d' ' :irra 1ou o seguinte comunicado, repro-
duzindo na Imprensa suissa: 

"Na. noite d, 3 para 4 do corrente, 
guardas armados, que foram reconhe
cidos como pertencentes à Policia Re
publicana. comandados por Pietro Ca-
11.IBo, penetraram· na Basilica de São 
:Paulo, violando desta maneira os di
reitos de ext;-e.-terrltorialidade es
tabelecidos po1· meio de um solene tra
tado. · As autoridades do Vaticano, de
pois de informadas sobre este ato, diri
giram-se imediatamente a Basilica de S. 
Paulo, onde estabeleceram contacto com 
Pietro Caruso, apresentando seu for
mã.J protesto. A San'a Sé torna publi
ca. a expressão de seu profundo des
gosto em face dos acontecimentos''. 

Se essa noticia é triste. temos cm 
compensação uma. noticia auspiciosa a 
divulgar, ou, antes. a confirmar. Drs
pachos da agencia ·• Reuters" recebidos 
na semana passada reafirmam o pro
postto aliado de poupar a todo custo a 
historica Abadia beneditina de Montc
Casslno, que constltuc nas tradições da 
Ordem de s. Bento e de toda a cultura 
ocidental um monumento .de inconrun
dive! slgnlficaçf\o. Se bem que Olá na
:zistas tivessem estabelecido naquela lo
cal um, posto de obse1·vação cuja des
truição multo tnteressa.va aos aliados. e 
comàndó das forças anglo-americanas 
deliberou não bombardear o glorioso e 
santo monument-0, arcando embora com 
os Inconvenientes militares que dai de
COlTiam. E já agora parece que o cur
so do..~ aco11tcdmentos colocou Monte
. Cassino fora de qualquer no\ a possil;!li
dade rte dano ou destrnição, 

**~ 
Devemos · recolher ·com o rc!!,;ioso 

rtspelto com que guardal'iamos uma pa
giná . das "Acta Martyrum" todas as 
noticias que relatam a. resistencia dos 
catolkos contra a barbarie totalilaria. 
com efeito, tud0 quanto tenhamos fei
to em qua.Jque;· parte do mundo para 
debelar o ten-ivel surto de neo-paga
nlsmo que 1103 ameaçou. o abomlna,·cl 
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Gastei Gand.olfo bombardeada 
LONDRES, 10 (U. P,) - A radio

emissora de Roma anunciou que a vila 
pontll)cia de Castel Gandolfo foi ata
cada por duas formações de bombar
deadores, na manhã de hoje. 

A radio-emissora do Vaticano, por seu 
turno, fez eco de uma informação sur
gida no "Qsservatore Romano", . 011de se 
diz que as·· bombas calraín dentro dos 
terrenos da vila pontificia de Castc1 
Gandolfo -e que causaram danos e \'iti
m.·M. 

Na informação publicada pelo "Os
se:vatore Romano" assegura-se que é o 
terceiro ataque que é realizad_o contra 
Castd Gandolfo e não se teve em con
sideração que êsse, lugar goza de pri
vilegio e imunida(\e. de extra-terrlto-. 
rialidadc. · ' 

"A Santa Sé - acrescenta - .quan
do se realizaram os dois ataques ante

' riores pos essa circunstancia ao conhe• 
cimento das partes correspondentes. Ou
tras bombas cairam sobre propriedades 
da Santa Sé. Isto é, sobre o colegio da 
rropaganda, que é contiguo à vila pon
tlficia. com a qual tem comunicação. O 
colcgio serve, atualmente. de albergue a 
muitas famíllas' pobres que se encon
tram sem lar e privadas de tudo do que 
lhes pertenéla. ". 

Deve fazer-se notar que parte do co
legio da propaganda. está construido em 
terrenos que gozam dos du-eltos d.a ex
tra-territorialidade é e Justa.mente essa 
parte a que foi dEstruida, e onde as vi
timas, desgraçadamente, .são mais nu
merosas. 

O Santo Padre ordenou que se pres
te. Imediatamente, todo o auxilio po:;si
vel da Cidade do Vaticano às pessoas 
afetadas. 

O que sucedeu é ainda. mais vergo
nhoso. porquant, é do . conhecimento 
publico que a vila. -Í,ontifici.a e as pro
priedaàes adjacentes perter,cem à. San
ta Sé e se tinham convertido em refu
gio de mais de 15 mil pessoa..s, entre as 

,.quafa figuram mulheres e crianças". 

O Santo ·Padre envia auxilios 
à devastada , cidade de 

San Juan 
Através da agencia noticfosa ca-

. tólicr, N. 1c. chegaram dE1spachos· eia, 
Cidade do Vat:cano· informand.o · q\lé 
Sua Santidade o Papa Pio· ,xn: por 
inl'~rme,\io d.o Núncio Apos{ôllco 1ia 

· A,·gentina, Mxmo .. · é Revmo·. Mons, 
Jo;;~ lfietta, eqvlou gene1,os9s · a11x-i
li-Js a~utes. •d( cld:a,;fo ... a.a. 
S;;n Juan.' · ·· 

Jlfrmsenhor Fietta •viajou em avião 
cedido pelo governo· .?.rgentino e le
vou pes~oalmeNte au povo da açoi
taria cidact," a palpavcJ expressão da 
co.ridade do Santo . Padre. Sa.hease 
(flle todos os. edificlos religiosos dli· 
11ucla ciade, inclusive a Catedral, se __ 
actan: em ruínas. 

A 1 o eu ç'<!i o d o s a n to Padre "EM DEFESA DA ACÃO CATOLICA·"· 
n O b ·r e· z· . a· r ·o· . m· a n a O Revmo. Snr. :e. João Batista Lch• ' a :, ·. . · · . . ' . · . mann, S. V. D., .ilustre Sacerdote da 

olhos". - Teve o é!r. Plinio Corrêa. dd. 
Oliveira a feliz inspiração de pôr a ser• 
viço da periclitada Ação . Catollca. se\/ 
rico saber de sociologo eX]lerimentado: 
sur, tempera de. catolico militante, seu 
préparo e indiscutível valor de . apolo
gista ativo, seu acetidrado amor a Jgrr 

A genuina nobreza romana se compõe de familias ,das mais antigas e gloriosas da Europa, que se salientam 

por ume fervoroso . devotamento· ao · Santo Padre. Qu,an 'ao, . Garibaldi invadiu Ro~a em 1870, essas . familias, em ' ' . . ,' ' ' .. '' . ' ~ . . ' . . 

. sua generalidade, recusaram~se .a servir ·a cõrte· re.âl,' na, contihuandó a figurar 11a Côrte Pontifícia: dura11te 
. . . i . . . i ). .' ·-,.. '_', • ' • ' · .. : 

o cativeiro voluntario· dos Papas que· durou até o T1;itado·,fü!' ~atrãó... Só nessa ocasião a nobreza romana reabriu 

seus ·salões, fechados desde 1870:~ sinal de luto Pêla·a·n·exação dos Estados Pontifícios. Os melhores elementos da 
nobreza tomana sofreram uma. gu~ira . tenaz do. regilrie . fascista, c11ja légil!lação cla~amente socialista os expoliou em 
larga escala de seus patrimonios. Nem por isto cu1;va1;àm a cabeça, e durante a ocupação nazista recusaram os 
c::irgos de "quislings" que com a1heaç~s e promes~as lhes foram oferecidos. 

Nosso cliché répres~mta, da esquerda ~~ra a· direita os Príncipes C;lona e· M:assimo <' um Camareiro se
. ereto de capa e espada "di numero", em seus b~l()s e tradicionais tl'aj_es de cerimonia na Corte Pontifícia. 

· ·· Slm'"'uín." ík noosd iífüüíih iiiUíh\ii~t~;;.r11rcifusat'-1~~kitKicicí~: <Í.&·~i~o· ~i-- ·~'i:.·":ililismZric;·:\iJíõ"it °'íig1rãçuõ e·· n:1 ,. 
Pl/-blicamos um breve resumo, fon1eCi• sulco j_á. ~be_rto: . . . .·. . . ' . . · ·. · COilflltO - . nlí,o Ce"'5a ele. promover o 
do. r; 0 :.:.s agencias telet;n1f!cr1s,· da;; alo- b&ta. · ffl;ira -r. continuou. o' Santo' l)roi-.~.sso· esi:ílritua.l dO$ pÓvcs. 
ct1ção que No™"> Santissimo Senhor .o Padre.,-. a 'tradição c·-o progresso i.n• 
Papa.. tiil"igiu a membros da. nobreza. ro- tegram~.se um .a~ ouUo. A trapição sem 
ma.na, por Ele recebidos em aaciiência progresso é. uma. Nntradlção,. ·a.o i=o 
especla.L Publicamos hoje um rcsúmo que o progr,e$i;o sem tra.dição é empre-
mals c9mp!eto dessa importante e atual u, precipita.da que- se lan~a para :is 
oração, feito pela. agencia noticiosa ca- · treva.:. 

l\HSSÃO SOCIAJ, 

tolica N. C, 

congregação d~ Verbo Divino teve a 
gentileza de enviar a esta folha a, se
guinte apreciação a respeito do livro 
"Em Defes:i.. da Ação catolica.": 

"Si o Pr1,sidente da Junta Arquidio
cesan:,. da Açáo Catolicij. de i,ão Paulo, 
Dt. Plinio Corrêa de Oliveira, vem e1'?
defesa da Ação Catolica, de certo e, 
porque vê-a atacáda, mal comp\"eendi
da e mal int~rprctada, ou erradamente 
praticada. Realmente; el~mentos inimi
gos não faltaram, nem f2Jtam, que na 
Açã) Catoliéa ·enxergam objeto opor
tuno para meterem o bisturi da sua 
acerba critica; para lhe aplicar-º "Ana
tema." da sua condenação, e denegri
!?, com sua implacl'. vei maledicencia. 
Elementos não faltam que, por defi
clencia de bom senso, de compreensão 
Oll de estudo,. formam da_ Ação cato
lica cpinião c,:rada, ·º que em determi
nadas circunstancias pode produzir, co
m:> já produziu, efeitos bem lastimaveis. 
Urgia, pQi:J, que a.lgo se fizesse cm de
fesa da instituição ·tr,o' eminentemente 
catolica.. que· do Papa Pio XI mereceu 
ser cll~mada "a menina dos seus 

• ja catolica, e elaborar . um suculen,o 
estudo sobre a ma.teria que se compen
di'.I na.6lllsfera da Ação catolica.. O re
.sultadoCI temo-lo presente num respei
tavel volume de 382 paginas, dividido 
e mcinco partes, que tratam da nature
za da A. e.; eia, A. e. e da vida interior;, 
dcs problemas internos da A. C.; das ati• 
tudes da A. e. na expansão da douth
uá da Igreja e da confirmação pelo No
vo Testamento. Linguagem clara e_ de
sapaixonada, argwnentaçã0 · nítida e 
convincente, sã doutrina caraterisam o 
trabalho, que, alem do prefacio ·~~ 
Exmo. e Revmo. Sr. Nuncio Aposto11-
co, D. Bento Alolsi rvi:asella, mereceu a. 
mais calorosa apreciação · de abalisados 
cnticos càto!lcos, pelo que ao ilustre au
tor pedimos nos permiti lhe apresentar 
as nossas sinceras felicitações. · . · 

Pe.' João B.· Lehm.ann. s. V, D." 
Rio!Fev. 1944 

O falecimento da Fundadora da Congregação 
das Pequenas Irmãs da ffivina Providência 

Faleceu no dia 27 de janeiro pro
ximo passado, com 89 anos de idade, 
em Alessaadria (Italia), a Fundadora 
da Congregação das Pequenas Irmãs 
da Divina Providencia, senhora distin
tissima, pertencente a uma d:c,s mais 
ilustres familias italianas. Rica, no
bre, casada· com um distinto oficial, 
do Exercito Italiano, dama de honra 
da Rainha Margarida de Sabóia, mãe 
do atual rei da Italia. tudo lhe son-ia 
na vida quando Deus, que em- seus al
tos desígnios a escolhera para reali
zar uma . de suas mais grandiosas 
obras, tirou-lhe o marido. Despojou
se, então, de tudo o que possuia · em 
beneficio dos pobres, e das alturas de 
sua nobreza desceu até eles, fpc·,mdo
se por amor de, Deus, sc1-,a <' , .. :,~ de 
todos, dedicando-se especialmen,:.,, aos 
mais infelizes e desprezíveis. 

Para. manter seus .. pobres, viu-se 
~brigàda a nsmolar de porta em por
ta, mel'ccendo por esse gesto de hu
mildade ser considerada vitima de 
um des~quilibrio mental, por oqueles 
wie. a .. c;op,h<lcçrain, u9 .;is.)?le'!Jcjqr '•< da 
corte. ;,_; 

Em pouco tempo; o manto de. sua. 
caridade se11do insuficiente para abri• 
gar tantos infelizes, a ela se juntaram 
outras moças confraternizadas no 
mesmo ideal; e, embora· não fosse es
se o seu objetivo, _foi aco11Se!hada pe
las Autoridades Eclesiasticas a fundar 
cm 1899, uma Congregação a que de
nominou - "Pequenas Irmãs da Divi
na Providencia", arvore que cresceu, 
abençoada por Deus, cujos, ramos se 
estenderllm · ao Brasil e· Argentin_a, 
acolhendo à . .,ua sombraa, milhares de 
infelizes. A abnegada Fundadora te
ve a suma consolação de ver à obra 
definitivamente a.provada por S. S. o 
Papa Pio XII, gloriosamente reinante, 
em 8 de junho de ,1942. 

A Congregação p~ssmi' 52 Casas, sen
do ·24 no Brasil, cnj~ 'Casa Central é à 
rua ftanirú n.o 115, e. ç, Noviciado. à 
rua Di;s da Cruz n.o ~i. MJier,: Rio 
de Janeiro . 

Sua . ~epr!!sentante eÍn ll{JSSO paí.s, 
atuahncrrtc;. é·. a Revda .. Madie Ffami .... 
i-úa l~Úfit-a~ .··,:<.::,, ~ -

Consagração da Diocese de Pesqueira 
O Santo Padre pronunciou seu dlõ

curso em resposta à. saudação que !,he 
".dirigira o Príncipe Marcantonio Colona .. 

· Pio XII afirmou que o mundo 
atual presencia wn dos m.alo1·es trans
tornos de sua historia do qual há. de 
sobrevir uma nova ordem; ao advertir 
contra o perigo de· ligar-se demasiado 
ao passado, o Soberano Pontífice tam
bem se pronunciou contra as aventuras 
temerarias e contra cs profetas aluci
Jlados que fali.m de um falso e ilmforio 
futuro e sublinhou a.nte seus .ouvintes 
a necessidade de sempre se· orientarem 
segundo as verdades eternas da Igreja, 

··sua .. santidade passou a assinalar a 
urgente nece.ssidade de colaborarlores 
110 progresso para um futuro solido e 
feliz, exorta.tido seus ouvintes ao cul
tivo do c.onhecim.ento do .. passado, ao 
estudo . da )llstoria, ao : a.mor. pelos cos
tumes consagrados, à !ncomovlvel leal
dade- aos prlncipios eternos; ao mes
mo tempo mootrou-lhe.s. como . função 
.social de .. vital importancla, a ne
cessidade de. ·que se mescl~m coní o po
ve; e compreendam suas· àsp!rações e 
seus·. males -, seguindo ô exemplo de . 
tantos espJritos . nobres -; para desta 
maneira dffund!r e crlar·uma ordem SO• 
cial crist.ã. 11cs dlv_ersos ca.mpos dá ati
vidade , social. A Igreja ent.io, terá va
liosos cq'.laboradores na sua. empreza que 

A, transtonio soclal e . politico do 
molfenb - dis.w Sua Santic;a;d:, - está . 

, .p,r seguir uma nova · ordem que ~ó a 
Providencia de Deus, que dtrlge os acon
tecimentos humanos, conhece. 

O . momento atua.!, trasitorio, não é 
um mal em si, a me110s .que a destrni-· 
ção se espalhe e a rapina cave um abis
mo· entre o. que foi e. o que hã de vir, 
Esta · perigosa passagem da. crise -· fri
sou ainda. Pio XII -, pode ser a fonte 
da salvação ou a fonte d.a ruina irre
paravel. Insistiu que a meditação do· 
passado nos eu.sina que o rrial perpe
tradó foi um certo momento evitavel, se 
houvesse cada · Úm cwnpridÓ valente
mente com a missão .a que na. medida 

Con~resso Eucaristiéo no , 2.o · Centenario 
da "Arquidiocese da Guatemala 

CIDADE Dl<) GUATEJ[ÀLA, 28 
de Dezembro (N. C.) - Imponente 
e consularlora demonstração de t:m 
fervo\•oso renascimento · espiritual 
·foi·· a comun!Jão de homens do Co11-
g1;esso_ !!Jucai·istico Arquidiocesano, 
considerado nesta capital como o 
principal ato comemorativo do Se
gundo ccntenario de fundação da, 
Arquidiocese de Guatemala. Aos 
ai.os, alc1u de todo' o. Episcopáclo 
Gua'te:rualense, presidido pelo Ille
tropolitano, assistiratD o Arcebispo 
de Cnsco, representando o Primás 
elo Perú; o Bispo de Vera Cruz e os 
Bi,;pos Auxiliares de Santa Rosa de 
Copau (Honduras), e de Sant'Ana 
(Salvador). 'fambem 'assistiu, alr.m 
do Nnncio Apostolico em Guatema
la. e Sàlvador, o Nuncio Apostolico 

cos e pobres; nacionais e. estra_ng~i
ros, participaram, com fervor im
pressionante do Banquete Eucaris• 
tico, ante o assombro .elos organiza• 
dores do 't:ongresso. ao Coração de Ma ria 

P~t:>arando a consagração de sua 
Diocese ao Imaculado Coração de 
Maria, que se realizou no dia 24 de 
janeiro, o Exmo. Revmo. Sr. D. Adal
berto Sobral publicou a importante 
Circular que abaixo transcrevemos: 

CffiCULAR AO REVMO. CLERO E 
FIEIS 

"E' sempre com o coração cheio do 
mais patemal carinho que Nos diri.gi
. mos ao Nosso dediéado Clero e ama
dos fieis de nossa Diocese. 

Unidos ao Nosso rebanhó querido 
por laços espirituais indestrutíveis, 
cheios do mais santo orgulho pela mi
mosa grei que Deus Nos confiou, sen
timos especial contentamento quando 
podemos'fazer chegar a todos e a ca
da um dos diocesanos Nossa palavra 
de pastor e pai espiritual. 
• Fazemo-lo hoje,• neste dia em que 

Pio XII protesta contra a vio
. lação dos direitos de extrater

. riforialidade da Cidade 
do Vaticano 

BERNA, 9 (U, P.) - s. Santidade o 
Pa.pa. Pio XII apresentou um formal e 
enérgico protesto ao embaixador alemão 
ina. santa s~. atacando a violação dos 
direitos de extraterritorialidade do Co
!egio_ São Paulo. 

Em seu oilli"otesto, o Sumo Pontifice 
acenttla. qul"a violação foi cometida não 
só pelos republicanos fascistas, mas 
-tambem por forças nazistas. 

A RADIO VATICANO DESMENTE A 
AGENCIA STEFANI 

NOVA YORK,• 9 (U. P.) - A radio 
do Vaticano, numa transmissão anui 
captada, ·anunJia que .a agencia noticio
sa. "Stefani" e o governo de Mussolini 
emit-!ram uma declaração !alsa relativa 
à. Basílica de São Paulo. 

A transmissão se refere à noticia pu
blicada. no "Osservatore Romano" e 
que é a seguinte: 

"A nota publicada ontem no "Osser
vatore Romano" deixa claramente assl• 
na.la.do que forças armad:is, que se 
qua!U'icam por si mesmas, e unidades 
da pollria republi ~,na não pene~raram 
no Colegio São Paulo, e qual não exis
te em Roma, mas s;,,, tntraram forr1s 
11-, edüicio patriarcal da Bai'lica de São 
Paulo, -violando os direitos de extrater
ritor1a!ld~ Kq1.,.;iüç12ª P.iul.: ~olen~ t1·a-
'.;ad<l "t . 

1 

a cristandade festeja a Assunçãv glv• 
riosa de Maria e em que, com o co
ração cheio de alegria e esperanças, 
ha nove ano9 atrru; fizemos Nossa en
trada solene na Diocese. 

Por uma graça de Deus é do San
tuario Nacional de Aparecida que Nos 
dirigimos ao Nosso rebanho · dileto. 
Aos pés da Senhora Aparecida eleva
mos Nossa prece pelos Nossos Padre:,; 
2endo diante dos olhos a Diocese. in
teira, nomeamos cada um dos Nossos 
Sacerdotes e por cada um fizemos um 
pedido instante e fervoi·oso. Que a 
Virgem Mãe seja a estrela brilhante 
guiando os passos dos Nossos coope
radores. abençoando seus trabalhos e 
canseü•as, seus sacrifícios e mortificak 
ções no penoso trabalho da cura da.s 
almas ou nas diversas ocupações em 
que a Autoridade Diocejjana os colo
cou, E pedimos à Senhora Apareci
da que nos conceda forças, a' Nós e 
ao Nosso heroico e esforçacw Clero 
para continuarmos a trabalhar sem~ 
pre com mais ardor para a gloria de 
Deus. 

Depois de termos feito Nossos pedi
dos à Rainha do Clero e nossa Mãe 
Santíssima, queremos anunciar-vos 
que, em cumprimento aos 'desejos do 
S_anto Padre e como . numero espe
cial comemorativo do jubileu da Din
ces<a de Pesqueira, consagraremos a 
Diocese - Clero e fieis -'-. ao Purís
simo Coração de Mnria. Fa-lo-emos 
solenemente na sede episcopal, com a 
presença de todo o Clero Diocesano. 
Para isto escolhemos a melhor opor
tunidade que se nos óferece - o re
tiro do Clero. Podemos anuncia-lo 
desde já aos Nossos amados Padres 
e o fazemos com a mais intensa ale
gria; será iniciado no diç1 24 de janei
ro do ano vindouro e terá como pre
gador um culto e santo Sacerdote por 
Nós '.'lnvidado lf'ara derramar no co
raçãJ dos No~~os Padres, por inter
ccssao de Maria, as· mais abundantes 
graças. An~es. pois, de consagra.r,nos 
a Diocer.;, deveremos N<Ís; Bispo e 
Clero, desde iá, consagrar ó noi:so 
coração à Virgem M.ie, entregando
lhe todo o nosso ser, todas as nossas 
atividades, pensamentos e ações. Se
rá uma prep,iração para a consagra
ção final que deveremos fazer ;io ter
minarmos o nnsso retiro. Assim, pe
las mão, de M•ria, seremos apr,;sen
tados a Cristo Rei, nru;.~o Pai e Se
nhor, a ~uem servimos e desejamos 
ver "face a face", depois de nossa pe
regrina!'ãO terr~ ... a, na~ alegrias e do
çuras da oatria ce~~sti-,1. 

15 je Agosto, de· 1943, festa da . As-
sunção de Maria. . · , 

.t ~da&ertg,. :Bi.,JN P!! ~esg~ira11 • 

· das :Suas possibilidades e da sua fortale
za, o. destinou a Oivina Providencia para. 
o progre.5So e a perfeição do organismo 
social. 

A adequada contin uaçã:i da traàição 
- disse Sua. santidade - exige de ca
da.· um o comprimento valoroso eia mls-' 
são a que Deus o destinou, ou seja, 
aperfeiçoar a nova ordem que seguirá 
à presente crise universal. 

A VIRTUDE DA TRADIÇAO 

Muitos dizem - acrescentou - qu• 
a tradição é somente um palido · vestt
gio de epocas passadas que já não exis-

' tem mais; em suma, llle c.oncedem ~ 
categoria de algo que deve ser entre-

Alocução âo noVo Arcebispo de londresl 
por ocasião âe sua posse 

gue ª uma museu com veneração. mas O reccntementé eleito ArceLis-
em , verdade, a tradição é o que se opê>\l , 

··..à reação destruidora de todo progresso {"1 . de Westminster, .. E-x:mo. l\Ions-
isolido. A pà;aua em 1;1, constitui um senhor Bernard Griffin, foi investi-
'}sinonimo de movimento e de avanço do de seu .cargo na catedral de 
'4(.,ontlnuo, tranqullo, a.tiva,. ao passo que Westminste1:, em. presença de mem-
d) progresso somente evoca um movi- . bÍ·os da hierarquia · catolica, .. repre-. 
m 2nto para adeante, fixos os olhos num · sentantes dos 

0
<>'0Vérnos aliados, . al-

fa turo incerto. ' · 
Pela. virtude da tradição, a juventu- tris autoridades britanieas e · numA

rosos f'icis. ' Solclad.os de t.odas as · -~· iluminada e guiada pela experien-. 
eia, de seus antecessores, avança com Nações,. Unié!as figuraram ,entre- o 
pauso mais seguro, e intão a idade po- público que· acorreu .'p'a1·a assistir ao 
tl~ e11tregar confiadamente a. mãos maill ç1to de investidura: ... Para grande 

_ _ desapontamerifo de ·. todos, .o pálio 

'.ÍºESAR DO FRIO NA~O 'HA' não chegou de .Roma no . .momento flf oportuno para ser.: usacio na ceri-

ND 
monia, ,devido às dificuldades de l~fLEf AÇÃO NO VATICA transpo1'te impostas pefa guerra. 

, Foram· seguidas as normas usadas-A,;, ~sar da intensa onda de frio que 
.,,. . na catedral ele Cau forbury no seculo 

inv:ai ·e a cidade de Roma,. 0 .Sarito XV. A cei-imouia c·oinéiiou pouco· an-
Pa<&i, o. Papa mantem. a sua de- tes das 1(): hor/ts; quando uma ·pro-
cisãoÍ anterior de que Sl)ja suspensa a· cissão de Préiados saudou o novo 
calef~~ão dos escritoriok e habitações Axceoispo ua. po1'ta . ocidental e o 

· do Va ticano inclusivé aquelas reser- condt1ziu. para o cô1·Ó', .onde come{;OU 
vadas a Sua Santidade. a cêrimoÍ!ia ela investidura. Iinedia-

Es&i decisão foi tomada d_evido às tamente foi. rezada uma Missa p(!!i· 
condiç~ es de guerra que obrigam a tifical, e ·ap6s· a lêitura ao· Evàngc~ 

movi\·cis, . nos leve à vito1"'1 e ,ts 

pcs,a,j_as tarefas que ·atingiriio todas 
as nações . após a guerra. Unia das 
necessidades mais urgentes consis
te na renascença dó espírito da fa. 
milia Cl'Í8tã, que sofreu da !UlSencia 
ffrçadn do pai, da .separação da in
fluencia paterna e da ausencia 
das mães .durante longos períodos,, 
quando elas estão ocupadas f6ra do 
lár. Os triQunais de · divorcio são 
un\ii :arnea·ça pan1 a estabilidade da 
famHia. A manufatura rle apa1·elhos 
pará impedir a p;·ocreação. ele filhos 
deveria ser proilhda. Por outro la-

. do; deveriamo~ estimular os proje· 
· tos . ~ara ajudar, a restaura~ão d_a 
fanuha ·. neste pais. Devemos term1• 
nar com as habitações auti-hig-i('UÍ· 
cas e ~riar um sentido de · scgu
rançtt na vida familiar; Acolhemos 
com ·sátisfaçã,o o projeto de ajuda 
pccuniaria à · familia, csbo.;:ado no 
ultimo i·elato_rio do governo sob.re a 
scgm·ança social, contanto que a li
ho.rclade do individuo e ela familia 

mais e ·itrita economia e a aceitação lho, o. novo. Arcebi&po leu· suá alo- curto e cnerg-ico protesto .contra o 
voluntada de ·sacrificio":s e privações. · cução. · projrto de lei para a educaçií • que 

sejam 'ga1;antidas." Após fazer um 

Essa noticia é dada pelo recente O. divorcio, o controle .. dos 'nasci- afetará as escolas catolícas, o l!:xmo. 
volume·. "Atividades da Santa Sé, du- mentos, os seguros familiares e so~ l\Ions. Gri ffin· terminou rlizendo: 
rante·'w ~", q,ue compreende os se:.. ciais após a guerra foram al.udidos ''Duránte esta .guerr11.i a inglaterra 
guintes · ,~pitulos: Atividades de Sua pelo novo Arcebispo, que declarou: .enf,rentou uma crise sem paralelo 

. Santidade,' Alocuções do Supremo - "Vou dizer umas palavras de· ad~ na historia 0' ,não caiu. Esperamos 
Mestre, °"'.igesimo Quinto aniversario mir~1:'ão p_ela determiria1:ão d.e nossa que haverá de enfrentar os proble-

. da Sagré'l!lâ o Episcopal do Santo Pa- grand~ . na,ção· quando se defrontou mas de após. guerra, por· muíto difi
dre, o S ad;o Padre e a guerra atual, com grandes cris(ls. e difi,culclades. ceis que sejam, com a mesma deter-
Relações. ·. ~m os Soberanos. e com .. os . Em: 1940,. quando,. humanamente fa- miriat:ií.:> 'e ~onfüinr,:a". O novo Ar-
chefes cf~ governo, O Sacro Colegio, lando, tudo Pítrecia • perdido, . a na- ccbi~P<> p_ro1i uuciou a sua alocução 
Audiencíhs_ Especiais, A Cuda Roma- . ção,. sob- -a· tidera,nça .de nosso_, Pri- . do trono .arcelüspaJ,. com voz forte, 

. na, O P ~ss oal da Santa Sé, 9 . Corpo r· ·1 · • f • '· · · , · 
. Diplomat'icp, a Cidade do • Vaticano. m~iro lhnistro; ... e eternm1ou Prossc· que. 0.1 transmitida a tod,os os rc-
Revela o."'-lludido livro que a Santa ' gu1r .a juta. ·QiiiÍ'.esse. mesmo- espiri- cantos.d,i.. ,·astà. catedra.l ·através de 
S~ elegeu.1~1, ;Bill.Pos durante J~á~ ;· to,· ~a~e/l~O · !!~-· ~undaméntos . irfo- , alto,falap.tt)s. · · · -

. . . : . 
~--·~,_..,,·,!:...____:.t_____• -~,_, 

~le Honduras. ' 
Desde sua inauguração o l.o Con

l?resso · Eucaristico A1·quidiocesano 
Jcsenvolveu-se num "crescendo" 
maravilhoso de fen·or religioso, ca
da dia mais consolador, .até termi
nar no dia dos homens, cm que se 
via um c~petaculo de Fé Eucaristi
ea unico nos anais ele liistorfa gua- , 
ternalense, e que a imprensa da ci
dade chamou "noite historiea", ou, 
segundo frase do Representante de 
Sua Santidade o Papa Pio XII, "o 
milag-re dos homens". 

A ;s oito da' nmte, a Catedral :!lfe
trop~litana já. estava materialmente 
repleta de uma multidão de homens 
que SP. preparava para. tomar page 
na. Adoraçiio elo Santíssimo . Sacra
mento que precederia à Comúnhão 
e I\Iissa da meia noite. A 's 10 ho
ras, não s6 as três amplas naves, 
mag todo o prcsbiterio. o coro e 

.sua,1 depcnden<'ifts, as capelas . ane
xas do S,ierario e de No~~u Scnho· 
ra do So.corm, alwigavam imensa 
e inconta l'el multidão. 

O espetneulo qur> <le todas as par
tes se contemplou era edificante 
especialmente por se ·tra t_a,r de uma 
cidade em que os anciãos. de todas 
as elas.•es -sociais, haviám caido oo 
pa,;sa<lo em que os anciãos, de todas 
espiritual que os nurntitiha afasta-
dos dos Sacramentos. · 

O "milagTe dos home;1s" projeta: 
seu grande significado. até o fu. 
turo de Guatemala, fazendo .sentil! 
que uma \õ,Ída nova renasce na Pa• 
tt-i'a. Ao terminar ô Congresso, o cu• 

. tusiasmo de toda Guatemala foi· ac.i 
auge, em uma-. manifestação pÚbJi. 
ca ·sem precedentes. ,As três horas, 
da tarde começoq, a procissão, acom• 
panhando a Custodia Eucaristica, 
às sete da tarde, todo o Parque :Mi
nerva· estava inundado por- uma 
multidão que enchia os ultimos ~it~ 
quarteirões da ampla avenida·. · qi.e 
dâ aéesso ao pitoresco lugar •. VJsta; 
do altar ·monumental, a multidão> 
iluminada por refletores, parecia 
um imenso campo de trigo cujas es
pigas se inclinavam suavemente 
quando entre elas . passava o Pão 
Eucarístico. Mais de duzentas mil 
almas, alí congregadas, 1:eceberam 
a Benção 1o. Santíssimo. 

o Santo Padre socorre as co ... 
munidades religiosas de Roma 

Segundo telegrama. de Zurich, "q 
Santo Padre Pio XII tn.stitulu um ser
viço de socorro no Vaticano, destinado 
a fornecer· viveres. a nwnerosa.s ordens 
e comunidades religiosas de Reorna. · s. 
Santidade colocou tàmbem a. dlsposi .. 
ção dos refugiados sua residencia de· ve .. 
rão em Castel .Gandolfo. ··. 

Morte de · 1.347 sacerdotes 
Desde Junho de 1940 até fins rlo 

Seteti1bro de 1943, ·pei·deram a vida, 
pelos bombardeios aereos, 1.347 Pa
dres e H eligiosos ·na I talia, conforme 
a. declaração da S. Çongregação. do 
S. Ofrdo. Entre os mortos figura~ 
dois Bispos: os Ex:mos. I.IJ,:ms •. IIIon-+ 
talbetti, de. Reggio dí Càlabria, . e 
l\Ions. Bológua, de Campobasso . .A; 
Diocese mais ~tingida foi a de Na
poles, perdendo 

0

381 Sacerdotes. 

REABERTURA. : DA BIBLIOTECA 
VATICANA· 

Varias dezenas de confessores, 
<listdbuidos, pelo templo e seus ar
redoces, ministravam os sacr·amen
tos da penitencia a centenas de ho
mens, · que não p.,dendo resistir à 
i::-rnnrliosidade do espetaculo, resol
,·eram - nesse momento, seznnrlo 
su~s proprias declara~ões - -nnir
se à ineontavel , rnu1,:.idiio que se 
acercava de Cristo Hostia. Gmpos 
de professores, de estudantes uni
versi:ó'rios, rk opcrarios, de mili'ta
res -- especialmente .iovens - ri-

N. C. informa que a "Biblioteca; 
Vaticana, que durante varios meses 

· 1 permaneceu completan~ezÍte ., J~cha
da, · reabrirá. suas portas em ·brEive 
aos cidadãos da Cidade do Vaticano, 
aos membros do Corpo Diplomatico 
acredjtado junto à Santa Sé, ·e .a :ti~ 
numero r_eduzJ~!>. d~ pe!ISQa§ !l,U:~!fr!t 
zadas". · ., · 
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APROVAÇÃO:,iC:LJ::,$1A:STIC.A 

Redaçi;) e Admlms,ração 
Sua · do SP.!Yllnarto, 199 

1:e1etun~ 4. ·•93.1 
C<1IX'.1. Postal ,41-.A. 

São. Paul.,, 

-· 
A$••na.•Úras: 

Ano ........ ;.··· ., •..• ,.. • •..... C.rS 
E:aerlor .............. , • . . . QS 
Nume.-o .. ayulw ..• ,,,.. • • •.•.•.. Cr$ 
:.Numero atra~cto. • .•• , .•• , ; Ci:$ 

2.:too. 
51J,OU 

Q.40. 
1.00, 

Rogamos ao& no~ · assiriantl!s. co• 
municarem a. n.udaJiça de. seus enfle• 
i:e~ par.a. a uúx- P11stal 14.7-A. 

~CUR81).L. ~O RIO: 
Agencia noticiP-Síl. &ul
Alne.ncrma ··~~PX~s'.' · 

Rua <;ão José n u 41:. 
l"oJI.e.s :!2-4a7:; . 4-3-66'J:7. 

i\t)Uilj>ÍQ~e 

I'eç,am ta.beta, sem con,p,1·om~9• -· Nb publlc~mo~ co.11!.l!Otruiii.9 ® ~~-
»oa.s à-t1~1t~ ao n.o~;;o; q~ de, 
yedatores. 

7 DtAS EM: REVl:S.lA 
(t.:.oni;llu:,ão. da.. 1.• P.lU;,i1J.aJ 

~rigo . de "iclol<l,tria do· ~taç!o ", qu_e· 
qtevq preste~ a.. ~: a$&enhorear · do mufr, 
elo, · nã:o é senão. a co1~tÍnÚ;~â,o l:ú.lto, 
rica, do que fizeram· nos· d1a.:i de- ·Gão 
Pev.ro ou de São L,ino. ~s. ca..wuê.Js .1)21 • 
.sç.,,;uidos pelo paganismo d9s çe.s~a,res, 

fuls!m, d!3. um artig. PU.b.l.\raito, tl(} ".E;~, 
tado de S. Paulo" .pelo. Coml.ç_ de. Ben-. 
nlgi;en, recor!Amos. conwYi.Q.9.5,: ~ta§. 
~1oticias q,ue: se. s;im_,wli,Q a...<l. rtrn.ito. q_u~ 
O LEGIQ~,il:UQ. tem l~µj)lica..d9 SQbX!?. ª· 
luta dos c,a,.tolicos. c9qten)IJ0r.aneo;;. con
tr;1. o. to)q.füax.i&mo: 

''iYI!l-s é a)n(!a. mais· lnt.e,~te, o pa-, 
pel ela Igreja Catol\ca. Q~ B_9lglc.a. {;) 
Cardeal va.n l-1,oey expru,ntu..--se 11cber1ii,~ 
rninte co11t1·a ai; teort~ naziii.t~ e c~1-
t1·a uma. das matitUiçôes. pr-1!!,ctp~t..~ Qfl. 

. 111•opagancta. >l.lei11â - .. os ca,mp,J~ d_e1 t~a.
bal.ho para. a J.uventude. Ni\~ tcv, .i: 01e--. 
,clJ tambem de faliir ,em p~l rui. !ael!;I, .. 
e~ livre. A lgJoJa. não. tQJera. n·~ W\1$ 
recintos sag1,acto:., as manif~,Sl.a,j:~ or
ganiza.da~ pol' teg1onar4os pró . .el,w,.11àel!·. 
fardados·. Assim él)l ·· aJgu~ cp.sqà Pa,. 
dres cat-olícos- rectli,a,ra1ri-seo a, d,izer 
mi:;:;as funel:)1-e,s para. legt91~ai ios em 
presença dos seus C!liep:; f-,i.:,,âctO!l, _p-,..; 
reni aiaqa mais. ca.r!l,~lst,1 · !~ ( oi um-, in
cidente com [)~grC!Je,, que4t'i;e apre,,entou 
fartmdo ua, ig,,eja,_ dé ~,uillon, Quan
c1o chei;ou a. bol'a. da ~'/1{1unh~ o Padre 
Ji'ancettet irai;wµ dla,nt1> de QcgreJle sem 
lhe d,ir a, Hostla,. l:ilf ;rei~ protel>tou, e 
não U\e. teI•.d.o. Q; #'.idre- dado at!:ução, 
W!{~ll•O ~Jp. Olll7.l)I, o e diisae; "Eu . 011 
J:1.in$11.e.1µ'", Qe1?41',f diS5o, ft:~ o l'àdre de
JJl!si.tar l!-. eSJ?_a.tnJa. no altar, e disse-o 
ó jo-mal nazi,,P• "Le l'ays Reel": (IÍ,ri• 
gcu-o a atra·4',ssar o. coro e eom, wn ,·io• 
~e~to 111u.1u,q-, 6ot@u•o fora. da. p1·op1·ia 
iGrr;J?,,'.! •. · 1?111.- l:ti5e ato. Oegrelle: (oi exco-
1»1!ngado,. pelo ·IJispo {le . N:tmur. 

r.ià.1.s }tragléa. 'aine\a. foi a- sorte dÔS 
Paqre;;. ·. Sa\n_ion, Oebrtelrer, Necker e 
d,e .. :.;,Jrdel!elr, com: 69 a.11oi; de Idade, 
foi; . flizllad<;i ultln1'lme11k depol:i dos 
lf,tijfe.'l, · Salmon. bebitcker; Neclr.er e 
~lr_ke.t. El<ã foi acl!Sado de tei dado re. 
:fugia a. avtado1·e.1; ·lngles~ e de t<l-1:is 
-:.a.Judado a. fugi!\ U!,ll pouco màls tar
•de !ori,.m tuzUado:; · os. Padres Peters , e 
·o™irant: detidos tieroe 1942. Acusa.dos 
de pa.rt-lcipaçãQ das organtzaç{K's se- . 
eretas. 1·ecusara111 revelar .os· nomei, dos 
seus colegas-pa~rlota,s. Quando fo~m 
t~lidos cUa.nte do pelotão de ex'ecução 
UVJrretam nerolcamente, entoando o 
'~Te Dewn "': 
. T<ldos . esse$ exemplos .,rovam que a 
1gr~a. cont111ui: sem desfalecimento 11a. 
·cposlção ao regime dos Invasores mas 
t,odn o pavo eêtá tambem a.o reu · lado 
:,,1e$Sa luta. pouco espetacular. mas sem 
·,treg11as. e !>O(l.emos a.firmar ~ue os bel· 
,gas não ~rdera.m sua. a.lma e es~ra.m 
)COm 1mpa.ciericla. a hora. da. !lberturá· da 
,segunda frent~. para. p0derem, ao' lado 
dos :sew;; Ubi:rtadores, recuperar· a sua 
indepengencta." o . 

*}it. 
.c,.tmpre reconhecer, entretanto, que o 

Ulli~o paganismo ·de nosso dias não é o 
.l)'lfitico ou estrlta.ll!e11te cultuai. Ha um 
;,aga.nlsmo que não procura atrair 
~deptcs com o misticismo delirante dos 
novo.:. adoradoress do sol. nem l)rocura 
:intimidar os adversarlos com a. ca.tadu-. 
-:ra sombria dos ~olda.do.s nazistas, e nem 
.:faz . suas conquistas com a. efusão do 
, sa.ngue nos campos · de batafüa.. Pelo 
-oontrarlo. ele .llll ar,resrntt risonho. afa
. wl. a.traent.e. lnocuo. Se não faz dell
c-ar. as almas com '\1eniium falso mlstl~ 
cls910; sa~ instllar new e,mofümtes 11'· 

-l'emedla.veis, · sabe regala-IM com tor• 
J)Ore,s · toxicos , deliciosos· mas qua.sl in
vencivets ao c1,1bo de C<'ll'to tempo. Ele 
náo prostra. ao chão os corpoo dizima• 
>dos pela m~tralha: estlr .1.-0s deliclosa
:mente na. areia branca é fofa das praias, 

· :horai; lnteira.s. na euforia de um con
. tato direto com a na.tui·eza ma.ritlma, 
· na expansãó de todá. a alegrla. susfü
. ta.da. pe-Ios pa.noramas da. manhã. li! do 
. meio dia. no mira.vllhoso lito,al brasl• 
Je!ro .. na eXltltação Indefinida. de todos 
os desregramentos mol'8.ls: e psl~·fisi
COll. · Jl': 'o pa.ga.nisnto nudista · das praias. 

• Tambem este me!'ece $er combatido, · e 
COlll. qus vigor! 

**• 
Por isto n1esmo, soubemoo. com ver-

dadeiro entus!a:;mo do ardente empe-

nho manifestado dcsd~ cs prllnc!ms dia:; 
<le seu governo cpl.~ç,-1pal no RiQ ele Ja
neiro, pelo Exmo, 'Revmo. Sr. D. Ja.y. 
111e elo B~rros Ç!á.mara., 110 sentido de 
~;alisar a,s [lT(l.ias da. Capitacl cio l"aill. 

QuJça. pela. 'a.lta. influeàcfa de S. E:,cla. 
Revma., qu,, en:i ~l~ a1ocuções e nos 
coloq,uios parimíua1:!lil !)ão tlim cewic)o. 
de recomenda.r q: recato ;e a pu;:eza nos 
habites oaJ:o,eiµ·ios, a ·?Ql\cla clJl. ouana• 
ba.ra.. CO-U)~u· a. t'eprlmir- severamente 
OS RbtJSo,.<, QllC n~.ste $Elntldo se verlfl• 
CilJ"iml,. ~llle-se. · llOJe .. <li!!>. os b11,nl)iss 
t;,.s. ~- <l!rijam à$ pra.las somente de 
~ia.illo.l,. primeiro passo. sem du'vlda, 
parfi, . mertid~ 111!!-ill e11erg!ca;; nas pro-

, l'l<'~ p1:atas. 
A·l me~mo temp0, a. ilnN<msa cio 1i:o 

do Janell•o co"._eçu. a ~ g1ov1me11ta.r con
tra. a unoralldacle. das trajes balnea
rio3, crear,do, UJdQ, \J.m t,.lll)ll.erit.e cJ<o 
sall4bre reação, c/9 1J,aq1 muito (ievc1'119:; 
espe1·.ai. 

02111 efeito, a. reação prcci.:,a. de ser 
l,rndeqt<:, deve a1J(,!ar µa~o a. pa,51,0. Mas 

· uáo pc.,qe parar, . Nll,o .. compreendemcs 
·<JU~ se reprin1a t:i.o som~nw. a imol'a
M,i,de Cl<>S tl'aj~. u;;a<1os pel,o;, que t1an
-liiµi;,m Vel>¼ ruu,s em clem11,nd.i. cto mar, 
e não t~ml,em ;;, 4noral1d.a<l.e elos trajes 
qm,, despia\!, a ,11clull)cma1·1a., os banllis
ta~ ostep¼m ua µn,1pri µ1•a1a. 

Nào s,,_ [.)Ué\t 1m:;g11~1: 4u,:, 111, m:i.ra
wilbo~a.-.- !Jl·am~ Q!'~l.lo:ua., wn~1am sioo 
da.d.as lJOr :Pel/~ a. 11O.sro pai~, uáo · cvmo 
um_ l:lellC!tcio. um ou1a111e11w, wn me10 
41/. comv.t:eUlidermoh Sua cvnd.a:ae .e 0111-
110tenci1i. li:lu;. verfc1çá~ e san.t!dacle m
!il,ttas, U}a& c11mo uma wna de extra• 
lo;n~o,,faheiaq.e na qWJ;l 6~ pode ote11,
clet & 'Deu.s sem rec1;10 cl<: sançào. 

A este proposit,, um matutino ca
n•iocc; µull,;cvu uma reC:kxã.v ow,c,;.ta lllb.S. 

~ig111tlcs.til·a. 1;n1,ta,-z;e. ele wm, 1.0.ta c.J 
-ÇWfCI(! Qíl, t\.l.il.ll!lá. Clt .i~ V!J, ljU~. !<:.• 

_J!ennc)~. as µrJviúcuc1:.:s eia 110llc,a parn 
.a~:J,n~r . ceita:, zon;i;, & <.:apHaJ cal'.cca, 
1tcvq a se~ufüw teu~xào: do que atlia11-
:ta_"' ~n.ea1: a.lguma~ wnas, e ,peimitir 
.que " córrupçào uai, p1a.la5 va · auuwn
la.ndo caí:la vez n:a1.,~ o numero ae pes-

., $:Oa..'1 Qlle &e ctost.l.nam as zouas ., 111sR
n;wel,!J. '' 1, l:il, cori:, .eleita,;, ((Ue ·ai·gwu<::u1'1.1 
µo<tcna,. s;.r 1i1:ws 11-respo1ia,vcl~ 

'l'I o. mudo, está nisto o . U;igi,smo cl~s. 
p,ittlr;iario:; do cilvurcio a. ·vinculv.. l;'c1;• 
1,1i~ tudo <tUa.íi>J po~a uellilit..ar a 
ül¼(Jtui!l¼ du casamemo lft:l)ois. ale• 
ri,11,-..«i ·que- o ruvorc10. e. o w1,cu 1emeaio 
para. a. situ.-çáo. l'e.rm1te-se que a 1mo
i:alida.de se tmplaote 11.JS cos.tmn~s. e 
como renwa10 ~ 1,1rovoe Qllt! eia. ~eja 
tranaplallLad.a para. as Je1s. tl; pela re
pressão deste:, abttsQS, e não. pela Lm• 
t,llliUtação do diwrc;o que se con·i~Í.:IJl 
UisW~,m.os fato~ col)lo ~Me, que o Ula
rló Cie Not1c~ ao. 1:t10 public.u no clia. 
::Ili pµ.: 

"A Con:egedorla. ela. Ju.stiça. orga11iz0u 
uma estatl.stica solltv o~ tmbaluoi; na:s 
Varas ·cJe 'FamUuÍ., àµurand'.J QU~ ethle 
1942 e ·194:S, os casamentos 11esta. e.a
pitai, em ·confronto. cüm os ano& an
terlore.:i, OOf,l'eram, gramu, t'CdU!;S.0, ÍlsW 
é, 760 ca.sameut~ a 1ut:nos. 

!Sntrctant-0, u nwnero éte d~squites 
am,6ave;s aumt!utou, sendo 35·1 e1u. 1943, 
ti io~. ~m .i94.1. · 

QuanW â,Js. cfêsq\lltes litigiosos. cn1 
194:., ronan concedidos- l'i8, e· no ano 

• pa~a.C\o, 11 L 
Os GalilJlll~ntó.~ anulatjos. em. 1942 

l).tingJ!8,ll\ a. . 2:i, e no · ano L:ia,sada, a. 
11 ... 

INSTt1UTff DE SER',tflO SOCIAL ., 
As mat.rieulas do c.11rso tirep.!rató

l'io tio lu~titulo dt: ::ll:'l'v:i<.:0 Social es. 
t.irâo ·alJertas até o dia 21) rio, co1-reu, 
te, Os .interessarlo~ rll'vem 'dir gir-se 
à seile do ln,;til1tt,1, à l'tla <~11Ú1tin.o. 
,llocajuva, 176 ( pre1lio das Arcada,; l, 
em qua?qu,~r clia ulil. PXC<'lo o:; ~alm
clos, de !J.30 às· 11,30 ou du i0,30 às 
21,30 horas. 

SCIENTIFICllMENT'E 

AS SUAS FERIDAS · 
• Pomada ,eo::allva S60 S.basUào 
c:omb<l1e sci-entilie<1me.n t• Ioda· • 
~ualquer alfeccdo cu1anG10 como 
aeiam, F'eridas em 9eral Ulce10$ 
Ci,agaa antigas wemqs.. Erysipela 
frleir<11. llachaa no, pét, " no• Je101. 
E3pinbas Hemonoid.,.., Queimadu· 
ras. E:rupc6ea. Picc· la• de niosou>10<t. 
• lnsectO\' venenosoa. 

l
~,· 

!!~, .. ~~!~~I,l! 
Só PODE l'AUII HM 

.. = 
'RETIRO P[lO · RADIO NO ~ARNAVAL 

No -lutuíto de· faciiitár aos congregados. \ll'incípa.lmente ~os do interior, 
a Federação das Congregações -lllar!apas de !'.lo Paulo patro~nani. a irrad:a

, çãó das conferências' do retiro de carnaval. É a, p1·imetra vez que se pregará 
· um retiro pelo râdlo. As conferências serão feitas pelo Revmo. Padre Antônio 

1\Jonteiro · da Cruz, S. J., na Rá!iio Excélsior. frequência de 1.100 (mil e cem) 
quilociclos, Todas as;congreg:,ções que fazem retiro aberto, espec!almeute as do 
inlerlor. de,ven:i providenciar ·um aparêlho de rádio e reunidos os congre
gados na sede; sintonizá-lo para a Rádio Excelsior no seguinte lloràrio das 

, conferências: · '· 
· · Dia 19 - Sabado - As 12 horas - abertura elo retlr~ 

" 20 - ·nom(ngo - " 8,80 " - 1.' conferência 
" 20 --- " 18 " - 2.• 
" 20 - "·' " 20,30 " - 3.• 
" 21 -- 2,a..feh-a 8,30 " - 1.ª 
" 21 - " 18 - ·2.ª 
" 21 -. " 21,30 " - 3." 

· " 22 - 3,ª·feira 8,30 - l.& 
" 22 ·- " 18 - 2.ª '1 

" 22-.-. ._;" 21.so· - s.ª ~ 
.!! ~3 ,,..,. .!l ,.,..., .:.> $,:.lO '' ,,,.. l!J11ccub.ll:eu(o- do retil't;. 

LEGIONARI0 São Paulo, 13 de Fevereiro de 1944-

''O sa.nt o 
lamos publicar alguns comentários acerc.a cro. últjmp 

discurso do sr. Adolph Hitler, pronunc:ado por ocasião 
eia passagem do 11.0 aniversário de sua ascens.ão ao 
P.Oder, ·quando ·recebemos· a resposta serena e convincente 
do Revmo. Sr. Pe, Arlindo Vie·ra, S. J., à biliosa carta 
enviada pelo sr, Jacques Marltain ao "Diário" de aelo 
Ho.rizonte. J.ulg'<!mos dev.er dar preforê1,cia àquela irppor
tante colaboração, pe!o que só hoje, corn um atrai:o d.e. 
dua$ semanas portanto, nos é possível dizer a nossos 
leitores alguma coisa acêrca da últimi! oração do ''fuh· 
rer". O tema, entretanto; nada perdeu de sua atualldade, 
porque, tratado ã luz das últimas reformas constitucio
nais operadas na Rlíssia, adquire uma orecfaão de a:spec· 
tos ve_1'd<1cJeiramcnte singular, 

* * * 
Par11 bem compreendermos o alcance e o verdad.eiro 

sentido d.o discu.rso d.o sr. Adolph H it)er, devemos fazer, 
antes d.e tudo, uma anâl i:;: suc:n!a da at11al situação polí· 
tico-milit.ar. dá Europa, ' 

O ~P. Adolph H ltler não pode ter a menor dúvida de 
que está i'l'remediavelmente perdido, Por toda a parte, 
suas tropa& passaram d1 ofensiva para. a defenslv,1;, . Na 
Rússia, seus recuos i;:i?,o tclis que d,spensam descr,ções. ou 
co·meQtártoo. Nos 6alkan5, na Jtál.ia, em toda a: orla do 
Medíterr.ineo enfim, os insucessos mili.tares e d.-iplomã· 
ticos d<> 111.0 Reích se vão acentuando com uma nit:de,r 
in:clemen,:e. Recuam as tropas pardas na h.190,Slavia, re• 
cuam na ftã:ia, agitam-se na França. os sabotado°His e. os 
doscontente-s de t<1da ordem, treme e vacila a dip.lomae:a 
luso,hlspanica, a neutralidade o:omana carmnha pruden
temente para •Jm reg:me ele colaboração cada vez mai.~ · 
c:ara com os aliados, a 6élgica e a· Ho;anda se convu't, 
s;onam e·m movimentos insotreâvels d:e reação, até na 
paciíica região dos frios escandinavos, 1nd.lces alarm.a-n: 
tcs de de~c-:>n'ten,amento demonstram que o poderio na· 
ziGta ch~gou ao seu têrmo. Dos a!íad.os, o "governo re
publcano" eia Itália não passa de um fantasma; a Fin• 
lándia, descrente de qualq1.1er sanção alemã "flirta" es·. 
candaJosamente cpm os Estadcs UnidPs; o Japão humi· 
lhacio, vencido em seu su;-to· bélico 1oiclal, impotente par'<! 
conquis',ar as ilhas ou se eo:Jr;:iiar na China,, conson,e s~us 
recursos em gs.rerr,lh ·.s marítimas' e terre5tres ing·ló'rras,. 
que passarão a s~r inteiramente inúteis para o lmp.:riQ tio 
So.l Nasc·cnte qua11do os al:acJos tiverem v"ncldo na. Eu· 
ropa, e por enquan·,o de quasi n::ida adianta ~o R~ich, 
Com e.leito., uma vitória n pón;ca, :iá agora lntelramiwte 
Improvável, de que pode servir ao -sr. Hít·ler? Oig;un9s 
qu.e os japoneses clle13uem a des.embarcar na 'Austri[ia 
"-- s6 o Sarão d.e Munohausen poderia admitir hoje tal 
hlpõt.e~e - nad.a d.isto pcderia re',ardar ser:amente. a 
preparação da segunda freir:e. que repre-6entará. para. a 
nazismo a Iminência próxima e ,rremecliável do ct>lariso 
final, 1'udo isto é o qu~ te ve quandó se percorre com 
os olhos :OG países n,ão alemã-es. E de.ntro da Alem;mha? 
Quem podera exprim,r .o desaponto, a irr,taç«o, a aprcen· 
são, o óei ío que em ecpessas labaredas ha de sub.ir . a 
toclos os momentos até os. pés do odioso ditador, mani
festando-lhe o ímr,er·oso deseJo c!-o pqvo teut6n·'co. de.,que 
ele safa, e ~a'a Já'/ De dentro d:a · 1\lema1tha,. ele fora, çle 
tod.os os· lados, cada. minuto que pazsa traz ao sr, Mitl~r 
U.11'1 novo v so da im,néncia d~ sua ruíila, Hitler es~á pir• 
<J1do. EJe o .;abi,, ôal:e o o seu Estado Ma.ior, :;ab~in·l'.IQ,. os 
a.vé1.1.urei_1·os que 1,onst,tuem s.ua comitiva hallitual. E::, a 
~~~pe,to de tudo isto, Hítier luta. Porque nâ'l entrega o 
govér-no desde já? Porque r;ão foge para a Sulssa, o~de 
possivelmente lhe reste· alguma· perspectiva de v.ida, re.ti• 
rada e tr,1nqui:a, r:ara temor e desgraça d.o munclo?,Quo 
esp~ra eJe, que d1;sej11 eie, com o c;ue agora s:.ic~ce? 

* * * 
."> reliposta, salta:·á, provavelmerte .espontân<:a e in-· 

gênua, â mui;os lábics. Depois de· ter podido cons,(ier~r
se a dois parsos do poder mu11clial, Adoiph Hitler, clés· 
po'.a or1,llll1oso e tirân,co enti•e os que "'!ais o sejam,, :não . 
se deixa:·i,;i seduzi1· · com o oprõbio de uma pequena 'ili ela 
burguesa na Suissa, paseanclo eti-<re- o ódio de uni; ,e o 
esqu11ci.rneri;c, de o,itros um~ ex,stência que se-ria 11>reci
cament'.l o cipos::o C:e tudo quanto quiz ç son:iou: P:refe· 
rir:a ele mi.1 e mi_l vezes a mo~te, a ruína, a execução 
e.apitai trii;;ica, em um patíbulo armado pela í1·a de totlas 
as· nacóes, a· esse lento extíngl1ir·se, reti,·ado, trangiuHo, 
burgu.iis. de leão que morre surdo, meio, cego, velho; cm 
·un'la ·iaula, depois de ter dominad'o pelo terror toda, a··vas' 
tidáo· dos desertos, Napoleão preferiu a· aventura -dos 
Cem 01a:,, ao pequeno re nado de opereta na Ilha de El·ba, 
Hitler preteriria a tragédia de uma nova Santa Heíena 
a um tim de vida à Sancho Pança. 

·1,ecposta i.n1,ênua, díz1an1os, e com quanta razão•! 
NãQ entremos na análise da pslcolog:a de Hitler, q11e nos 
parece· rnte_i ramente dcfo,·rnacla nas comparações que se 
es.abeleceni entre ele .e Bonaparte. Hitler, a nosso ver, 
nac'a tem de heróico, scnáo ª? aparênc.ias que se3undo 
il3 necia;sidades de. mome11tc sàbe tomar, como hábil Cl)

n,ed.iante que é. A nosso ver. e.te é um Sancho Pança que 
representa l:)em o papel de Dom (lllixote, Nàda mais, Mas 
essa te.s·e é por demais delicada p<1ra ser suscept.i.vel de 
uma demonstração riç;orosa, e para servir a cálculcs. po· 
líticos pos!t.vos, frios, técnicos. Deixemos, pois, de lado 
a pessoa de Hitler como a vemos, na nudez d.e sua ptrio• 
nalidade psicológica !,equenina· e velhaca, e admitamos o 
parale-lo que se traça entre ele e Napoleão. Por esse pró· 
p~io paralelo, ver1t1caremos como são in&ufíç;íeotes as 
expl.eaçóes simplistas sóllre a pertinâcia e o org1:1lho de 
Hitler, para explicar a duração da rellistência alemã, 

* * * 
Tanto em sua primeir~ quanto em sua segunda abdi, 

cação, Napoleão não reuncíou de bom grado a 0 poder. 
Antes d.os. "Cem Dias" sobretudo, Napoleão quç ainda 
n.ão conhecera a cxtens;iv de sua· catástrofe, quíz r11sistir 
até o último contra os aliadoS', Mas ao lado dele, supor· 
tes de 5eu tronv, instrumentos de seu ·poder, lnci·ispensá· 
veis meios de ·sua ação,' tinha ele inúmeros generljis de 
.primeira e de segunda ordem, diplomatas, politlcos, fí, 
nano.stas, literatos, que eram a essência mais intima, .a 
estrutura m ~is. ín,erna do. sí&tema Imperial, All:lloci'<!dos 

. aos lucros do regime nos dias de grandeza, mas Jâ .esta• 
fados pelas guerras sem fim, pelos riscos ince1san~i!$, 
pela perpétua instabilidi,de cl.iii i11stitulções bonapartifõ· 
tas, os generais, os diplomatas, os senadores e os ban
queiros de Napoleão Jll não queriam perseverar em seu 
serviço. Eles sabiam muito bem que a sorte que desa-

d o d i.ab·o'l 
Pllnio Corrêa de . ' Oliyeira 

baria .sobre Napoleãci e oi; mel'.11b~o~- d~ t~a fam/11~/~obre 
as figuras lrremed:avelmenI~ tlg"dás:.-:110 seii ,í:fjj·stino. 
s.l!ria inexorável. Mas eles·. ~<1lii11n): jào,l)_em que fiapo· 
leão simbolizava toda a re~is!ênçia;,'q~'e càindo:i§.b'r.~ ele 
o raio da indignação européia; a- op:nlãrLpl'.íbHca=t.ot'liraría 

,com fatigada Indiferença ;A sobrevlvtW_c,aidas ·r.:lti!,zan;is 
que haviam fugido ::, ~e.mpo dos av.arj'a~oi; por~es do 
bonapartl$m9, para a sornbra de .qu11lquer' outro ~t:íigime, 
Par,a eles, uma ex:stêr.clà confortável ·em 'P1Jris ·;;r.índa 
tinha SCI,!$ atrativos e suás doçuras e' ppucó se lhes da,va 
que o direito li essa exi.&tê.nci11 -fosse conquistado à custa 
d·o .opr.óbrlo de Napoleão em !;lba. Esu era o fato. real: 
seus interesses se dissociavam c,los de Napoleão: trairarn 
o ·corso. como se trai um comp,1rsa que começa a emlla• 
raçar, Em esi;ênoi,1, é este o aentido das dua~ que(l.;13 de 
Napolf:ãO; ,. 

* * * 
Ha muito .récanto do 9lob<:1, em que .se podem .refu

giar, .n:io · direl Hltl.er, nem Goering 11em Goebbc.ls, Mm 
Himlir, mas toda a Imensurável e IÍ1ftµente·c;im;;rrllr.a d!>G 
ct:ímplice., subafternos, das figuras . de segun!la p.llltJa; 
i:lo$ e.xeçu~orei; d.írctos do.s çrlmes ni;i:h;t11,, Qµe cle melhÓ.r 
_p;ira eles, :c10 que prepar.ir ine$peraclamente um colaps? 
para o nazismo, retirando ao regime s1.1a inriis11ensáveJ 
.Co01=1eração, entreg;mdo a0 furor dos 'l!liado~ os .ch#e~ 
nazlst.as mais famosos, e fugindo er:n todas Ili& dirçç.ões 
.do globo·, com u at1,ibeir.is a~&rrotad11s de 9Jiro, em 
av:ões céleres do exéri;ito alemdo? A Su;ssa já dec:aro1.1 
que nãp ent,re{la..·á os tr'ansfugu .de q1Jalquer p.iíi; à vin, 
elita do;i aliados ou sej;t à j:v~ti.ça de Oeus e ô91;. homens. 
Na .Espanha! .se Franco oont!nuar no poder, muita genie 
encontrará guarida, sob nomes 1;upastc;~; e qom <!\! vi~ta~ 
gordas da políciJ falangh,ta. t:;:n:i Portur,at, jã hJ rriv1to 
nazista refu9iado, que, se 'híi~.- foi, entrel';ue até ll90.ra à 
just:ça universal, r.~o o será de .. futuro, l; o i,,1.1nd,o é 
grande. Depois de cinco anos de escirnder~o prud1111te 

· ell'l alguma aldeio(,1 do.~ .ArJdeE, em:algum pef,i,~o p(lrçliç!o 
do .Congo, em alsum'<! ilhota da .Ocea11ia1 , o furor doa 
alíacio . .s já ;erá arnaine.c;l9 col'.itr,1. muito 4,efe nazí3t_lj, 
Ser~ .o momento de delxar cair a .m,iscara. e go.:ar trai)· 
quHame.nte a v:aa. · 

Po.de .ser q11e, de .um momento jl,ira o\lti"o, ~to ~e 
-tenté. M~s não acredit'amos em tal, an~es c;la a,))ert1ir.1 dll 
uma segunda frente .que poc!e t.alve:c ainda demora.r 
meses. P.9~que1 Ha aí l.ln:il!l inc69ni·:a, .. qll!! à luz doi, _pon
'W& -de vista desta fõl.ha se en;,llca adtritrave!mcnt.e. 

* * 

Jaçinta . Marta, a Vidente . de · fatima 
e a · grande Revelação do, seculo · XX 

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

Deimées~àtío 'se"torúaria 'encare· · 
cer ~ i.nipo,:ta\1;,µi .. e_ atüâ.lidàde .dlJ 
assuritu que -senc episrafe. a es-
tlj.S fü1);ia.,5., . . , ·. 

É fora 1Íe ,Çt.1v;da '<JUe p-'Íi.tirua ,pa§· 
sa l'á a historia: -.-<la Lg,eja e>aos t'a!,
tos da Humanidade eoruo a graLÔ€ 
l,<"vcl~~fo do secmlcf XX, 

E os in$fi'tmÍ-tJlit-0; esúúlhjdus_ JW· 
lo céu pari! fazei· cb<',\;ar aQ;; ho, 
rnens a luz' d!'!~i'·a nova" Me.n~ageiu di· 
1 ina, foram dJ.la~ l'U1Je.s ê Íllg'Cll!)ÚS 
crea.ni;all qu~ :iiem stÍqucr .iioktrar 
sabiam: Lu~ia de ,Jesuil e ,J(J.c,inta 
Marto, duai:; p~to.rinhas pórtug.ui!.sas 
do Aljustrel, com 10 e 7 ànos de lda
d1·, respecti·vamente. 

Api·ésentaJas esti/,s pequeua.s cou
siclér:içõcs p_rclin1i11are8, .. eritremós 

. s<'m lll!(Ís_ rlélongas no ass1111t prin
cipal dl!ste artigo, ou seja, a dévo
ção :e, o· amor· reparador da pequena 
Jactuta para Côtn 'º Imaculado Co
ragãó de Maria. 

. A vida d~ssá p1·ivíle:;;i.ada: vidén
ie de· t'áthuá é .·veiú assini como. úma. 
''eiirta. da. SaiJ.tfosÍma Virgem'' , i.10 

dizei· do, mcsú10 fü11iuentissi1110 C,na 
· dial CerP.kira·, P!ll'a, ser lida. por to
das as· almai,; de hüa. voJliade. lJiz. 

· nos ·nielhor ilo .<111e pala'V1·as o qne 
Nossa Senhora· \::eio .fazer a .Fatjnu, 
e o qúe quer .. de· nó.s. 

h. pri~1eír-1,t !;!,iilda ,·ive, côn,i;ag•·n- NA .:ESCOI,ADE NOSSA 
!ln à gloria de· l)eus; 'à ·s11a pwpri::. : Sll?lli9a:A 
sirntifÍca<;ão e à.o · qéscmpenho dâ Não foi cci'hiiiwufo em·· neiihuu,a 
missão. que o céu a iác1.1iubirn, · ajus- · e~eola aqui <la ':ter~lt que a pequena. 
ta·nd9 sua .vida às l{egrai; 1)0 Lllsti· J aciata u preurku- essa cieni:ia subli
tuto de !)anta [)orotéja para ÓJ1-0e 'll_Íe e .pratí<'a do;il,Wo_r.repar:.idot· HO 
Nossa Senhora eneatnitillara-lbé mui- , , · · Hnaculatlo · Co_ raçil.o · <le .Maria; o:wB 
iô providencia. l_n.1. ente_,. os' ·pas.,;os_ e no . ' . · lla escola do céu,--no ,convhio te.ruo 
cpu.! teve a ve11tun1. de. p_rc>íesi;IJ.r <le- · l' · · h ., 1• · .·e ii.ruoru~o com a ,iam a ..,u. arai• 
fiJli tivame11t!.' a 3· M ou tlibTo de lt)3'1. so .. 
A scguJ).da faleceu, ~omo é :ialií<lo, Colll ;efeito~ . 
cm o;lo.r .de salltidade, a 20 .cle feve· r 

· · licl<>mhreriios a data de 13 :de ;ju-
reiro de 19':W, JJUlll 41.1:.spitaJ do Lw-. nlw de J9l7, .quê 1:1,;-siúa_la a ·scgu,\da. 
Loa. Aparic;ãd de Nosi;11 ·senhora· 1Ja Cova 

t de1Hca'do -e.~J~íulme1Jte o pre. da Iria: 
sente artigo a. esta: ultinià, para fa. i-,'esi;i!, celeste audir,ncía- dê Nõ;i;i.a 
zer re,;saltar 11n.1 (loi; tra,;o,; füais ad· Senhora aos Úê,:; · luÍmildes pastori
miraveis e e11cautadorc" de .sua ,í- iihois .dl! AlJrlst'rl'I, Jàeihta, depois 
da, 4ual se,ja .o da. sua devoçiio $ de receber da Senborà .a promes!a 
111110r rep;iradoi• ao lmae,tlado Co-- tfo fr 1.ti·evc pa1·a O eBu,. mereceu o.uvir 
ra~ão de .illaria. do.s Íabios puri,simos da A.pàrkão, 

Verific;,.-se pda leitura d~ sva ma- a& scgufot.l!s pnlavrat, embora 'diri,ii-
ra.Yilhosa b1og1:atia, reeentemeule das ·a Lucia: "Ele.;;;... Jesus_;. quer 

~ra, é ·curic;o que, se .Hitf.er e seu lncontavel J:ii.odo Il1l4lic~da, que· CSé/l. abcn~oa_rla J)ra- esta.bele~er nó mundo á dnoçã.o., ao 
de a~~eqlas não tiveHem s~não O in~utto ele servir a e~- tiea da pequena ,Vide1JtCJ ,para ,;oui a_ meu Imaculado Cotação. A qu~ 
pan~âo c:lmuni~ta, não. agiriam de outra torma; ' celes~e Raiuha do~éu ,foi tima dar:i a. a.braçal", prometo a, sálva:çâo e. st~ 

Co._m efeito, ã medida que a Qu.erra ~e prolonga, a flol'el:l maís. mitüQ~as que dcstle e~ rão querid:is de. Deus estas a.lmM 
propaçanda esquerdista viii p.roc\lrando f,ir.1~'\ólr por io.c!.o do .desabroebaram uo. ,jàrdin1 do seu como flores, postas por mim.-no seu 
o m11n<lo o prestiGio ela .VRS$, cm·a~ãu e ,que ~la toL11.Jc culti,ar com :trono";- · 

Obrlgado11 j preparação len~a e t~nica de uma ofen· uarticular ~~mer·o. · Segundo O . testemunho csêrito e 
s!va ci.ció.,:ca,• .os .athdo~ ang_lo.·ame~c.ana;s çlevem c~n- ~ , " Alinhavimdo e 01·dcnando os dh'er- ju1;ad() de L11eia de ,Jesus, foi nessa 
te11tar-se no n.omenfo com operações militares dcsenvól· - · 
·Vidas na ltãi-ia, entr-e teso-u-ros religiQSOS e trtísticos ii,• :':,('J;, füti;,:, e epi.:odiO!l con_ccrnenteii ,, mes1na Apat-:içiío de 13 .rle ,iuuhérde 
tangíveis, em un:iã .atmo.~fera ps·ioológJc.a (lelicacii~isi.mà, a este a$suntb que ~e 110s. depa1·11.l!l. ",lQ17; ;:qul! .Nossa Setihora, liati~i'a-

. onde cada passo deve ser nierlldo ante1, de ser empre, ~tij>Hr.,os aqui e acolá pelas rlil'e-. zendo ao reparo da -niesma Lueia de 
end:do. O "·homem da nia" não peroebe nada dlsto., n,ntes tases. e drcuu,;tancias de i11a ' qtití, se ·le,·ando seus âois coinpa-

. Mecie l)_o mapa o progres&o al'lg>lo·,une,rican.o. Me(!e, (le;. pycc.io~a eiiste11c11r, teµio~ cm mira nheiros para o céu, terià · de. fi<:ar 
poill., o Pn1uresso russo, e conêlue muitas vez.e& ~aí, que d:u,is coisas: primeii-o, rca)çâr a. .fi-· . aqui sozinhá, deu-füe· a_ scgu_iute res• 
ele fato a vitória está sendo principalmente dos si::vJêtlcos. g1m1. <Ili, p-eq_ne!la ,,'írleute: do F'ati- posta que calou profundamente no 
Pode-se imagío!!r iodos os eq11ívo1:os: ícieolótiicos, as .imbi· ina, 110 sentido de ot:erecet à "uo:ssa col'açi,io_. Ele Jácinta: 
gu:,dades se1.tlmeniais, os .risoós esp_i,rit11;ií~ qµe e_!)Sil ve; · · · 

a<lniiraçiió. e à. no:;sa. imita_ ~ã. o um. ~ ?Ião, filha; ·Eu nunca ~- dei-rificação ·su:má-rill traz con.s.lgo. A .Bú:.s.ia ,ayan9<1; .e. já . . 
vai ext'e_ndendo sua iriftuênr::ia pela Europa c~_n',ral. t,;1-i- llOVO nio1'!1?lo de <lcvo,:ão ao, I1uae11fa.- · xarci:! O liieu Coração Imaculado 
1;1e~, gentílmente, vai recuando, Nlfu que não fute: Mali d9 Coração de ~faria., plasmádo de será. o teu refugio e o caminho 'que-
esse pa·ladíno do anti-cornu-nismo prefere ~e tal manelr;i, coufornjidu:iie· couí o.s plano:;, iut~\1- · te conduzirá até D,eus, 
com.o de&.fê.cho da guerra que não podi: yen,cer, a expan· i;õcs e revelações d11 Nussa Seu.ho- "E· :ao ·dizer. estas palavras, cs-
são russa à expansão angfo•americana que, perdeficló . J,ii, Rpa1;.i\Íid1t Íia Co1'a, _dá. fria'. Se- c1·tl\:e .Lucfa rle :le.sLts, a, 'A,p·a.rição 
,fimboriâ na' P.~GSia ,;onas ter_rltpj,,l.ál,ç lm~.nsai;, ,eié,~i;tOJ, \lWWlo, ree11qlar,,.1ltt,éJl.}U __ U)_·l~'ll .. ª"· ;,dos abriu ·a~ mãos. (a~endo-noa,penetràr 
inteires, pref.cre dej:r,ar ,q;;,ie:,isto ~e _dê, . .a r.eté,ra.r ~a .flliÓfl · ,, t · · · " · · · i 6 !l t · d 1 · 
ocidenta:I os ex.ércitos imobJtü:a~s na E.ur.opa ,o!iupall.t \ª~Pt\ 0 ~ lll,q_,-iJ1iJPfc~s;9~~u{e;.~ (un~- n? :Pe to· re e 9 q-qe eª! e:xpe-
à espera de .uma se:iunda ,f.t'en:te,'.-o·aca polegiida <(Uf;' :Hl, ' 'e.r~ll!S que ·,caraetenza,µ:i, <!:~ 4,pan- d1a. Parece-me que neste dia, es~ 
tlir perde na Rússia, perde-a em .p;;r~e para ,mal:J'ter nJJ i;õ";; d.., Nos~a fümhoi·a de' J.i'athna, · reflexo teve por. f~lU principal in!un~ 
Qçidcnte europeu 115 fôr~as qw: ,,e_tar.d;;m a .;il:ertur-a · ,)uu1 mJa<;áo à dcvo~â.o e reinado do dir em nós um conhecimento e, aruor 
da segunda fr.cnte. Em eutros ,termos,-co-:0.:.ado ,cntr.e dpi1, ; sea ln1acalado, Com~tio, ne~tes c,a.- etpecial para com o. Coração Ima• 
ncJve~E~rios, :está nai. mãos dele of:>~ar.pelo avanço. de ·IJ!l'.l lbmito~os tempos. A devo~ão ao. Co.. cúlado d~· Ma.ria. Desde esse· dia 
ou do outro, Optou pelo avan}'o -dos ci:>r-,rnn:-stas, ~. ,por _ ra~ão de Maria rev.es.tc na .Boa. No-. sentimos por Els hó conção Ulll. 
isto .contin1.ta plenv.menfe senhor do front oc,C::e•1tal em '" de Fatima os vercl:,d~iros cara.- amor ardente". 
.que tudo está tranquilo, e dcfen~ - palmo a ,palmo, é t"'res de idéiá aenttica e fondameu-. 
'?erto ·-:- .o -fron:t Oflie,nti:;l .ap~nas ,na med.id;t do ,que ,lhe tal. 
e ,possrvel, 

Retenhamos est.i oonsequêncJa: :ent~e a ;Rl'.íss'a ,e a 
coligação anglo-amerfcana, -Hitler ,prefere ,o ª"-anço .da 
primeira. [;)errotado, procura ·ínf,lui·r ·na configuração ,do 
mtindo ~e amanhã, ti: este seu ·último crime, 

* * * 
1':sta preferência _pelQ · preclominio russo na ,Europa 

ele a.manhã transparece em ·seu diswrso. com ·uma e!are-a 
merídilrna. t com pra,er, co.rn voll'.ípia, est.re9ando as ,mãos 
ele contente, c;.ue ele anuncia ao m.indo que a vitória do.s 
aliado~ ser,í ·a vitória da Rússia. 'Hip6crita ni.sto ·como 
em t1.1clo, ele omite de dizer que seu re11ime é -idênt co, 
em essência, ao dos comuni.süis, e que sua vitória seria 
.a do.;; COAWl'.l(lltas de -Cami.sa .parc:Ja. Com, 0$ exa~eros, as 
cleformagões, as mentira• que lhe são p~6prias, traça o 
quadro de a"1lanhã como sendo o de .11ma ,inr.ofreáv.el ·vi, 
tõria do bolchevismo, 

* * 

A irrupção de Hitler na H ist6rifa .ê 11 .de um ver.dad~I~' 
.r~ anjo das. trevas, se.me~-ndo em .. tô.rno de J;i a forrup,
·Çao, a mentira, a .çonf1.1s110., ·mali'azt:JO· .em toda l.1nha., •,:: 
procural)do o maior detr.imento da Cr.istandade .com .a 
obstína9ií.o com que um .Santo .Jnãcíp de Loiola _.proi:ur.ava 
a ma!or glória de De~111. . 

O povo possue por vezes um raro senso t-eo.16,giçg. 
Conta-se que, quando os molcq1,1é$ vo ·.Rio 110 ,tempo·,<le 
Pedro t queimavam os Judas de trapos e ;palha, ,nos :sál:!á
dos de Aleluia, di;r;iam que estavam queim.indo p '•.sarito. 
do d,iabo·'' •. O :diabo, çom efeito, tein .pessoas 'j:(lle -~.e ·déNO· 
tam a ele a~~ os ext-remos limites da -degradai.ão, como 
D,aui, .tem ps ~eus Santos. 

A,úténtic.o "s'<!nto dó diabo", Hitler, esmagado, .per
dido., fracassado, conta ainda com sua cohor.te 1.nf~ 
p21ra o supremo malefício: já que não poude .esmagar a 
Cristandade -vencendo esta guerra, procura tornar,lhe- o 
•mais difícil possível, o dia de amanhã . 

A proposito déstc s.cgunclo•. ponto, _ 
s~jtvnu.; penuitido citar a<1ui ·Llllla~ 

. 1,alanas gr:rvcs e puti.deradas · do 
.Lniinc11ti,;.iu10 Canlial ,Patriarca: de 
Lisboa, n .. .Mauuel- Go11çalves Cere· 
Jeira: 

"O ciclo das Aparii;:Ões de l!'atima, 
iniciado a 13 de mai.o de 1917, uáo 
foi encenado aiiida, l!'atin1a afo,fa 
tiiio disse· a Portugal e ao mundo,. 
todo o seu segredo. · 

Cremos que a:s Apari<;ões de Fa
tima abrem na bbtoria da bumaui
dade um novo pel'iodo -:- o do· Co
rn.r;ão [macttlado de Maria. 
• Justificadamente pôdeuros acredi
tar CJUe pela. interces.são do Coração 
Imaculado de i1al'ia grandes coí.as 
prepara Deus par:l. o mund(! ... 

O que se tem passado em Portu
gal . proclama o milagre; ê o prt:!--
11uncio do que. o llllaculado Uora1;ão

. Je Maria• prepara para o mun<!o.-
Ao <·ontemplar ns ruinm,. t'ume

gau tes e en$a11gucntadas da terra· in
teira cm gueri·a ... talYez muitos se
,iâtu teJ] ta dos a pe~sar 110 fim do 
1Uundo,. E porque uão pe11sar antes, 
quando se crê· na Provideneia de 
Deus e 110 Col'ar;ão maternal da Vir
gem Imaculada, que é o. doloroso 
na:5citnento de um mundo novo?, .• 

· E acresceú.ta· 'f,uéia; 
A. Jacinta. dizin.'mé ·. de wez l'!lll, 

quanclo; '' Aquelê Senhóta disse que 
o seu Imaculado Cotação sérá o . re• 

· fugia e o caminho que te conduzirá. 
&; Deus. Não' gosias tanto'l Eu gos
to elo :SeU Gora~ãó. t· tão· bom I" 

Faúa cabalmelite umn1ês, pÓis foi 
na dá ta UJernora vel · dá pdiueira Apa
rição, a 13 de ,\lai,o de l!!Í7, que eu• 
tre a celeste Aparigão e ·os huJDil• 
des pa$torir1has firmara-:Se um sole• 
ne co1upromis:;o de àmor repàrauor 
ao Imaculado . Cora~ão de· Maria. 

- Não quereis, ,lissc-lhes a Vifão, 
aceitar de boa 'lontatie, os sofrimen
tos que Jesus vos enviar ... em repá• 
ração e cm desagravo das blasfemias 
a ultrajes feitos. ao meu Imaculado 
Oora.ção? · 
I. - Querem.os, respondeu Lucia, 

em nome dos três videutes. 
E a Jacinta,. fazendo eeo à voz 

de Lu;ia, respondeu ·tamlrem: 
- Qucrel!los, sim. Queremos· ofe• 

recer sacrifícios e desa.grava.r o Co• 
ração de Maria ot'endjdo. 

Na terceira Aparit;ão de 13 de 
.julho de 1917, Nossa Senhora quis1 

com extremos de Mãe e. solicilude. 
de ca.rinbQsa l\lestra., .doutriuar · as 
três criaoças na deu.eia pratica des• 
sa bela virtude do _amor. reparador 
ao seu lmaculado Corai;ão, ensin'Ru• 
do-lhes, para ser repeti ela com fre• · 
quencia, particularmente ao terem 
de fazer alguns sacrifícios, a seguin
te oração-ofereeimento: ~.e A T o· L :1 e o s 

· E nesta hora dolorosa de expia<;ã'.o 
para totla a qwnanidade, que a Vir
gem Sautissima anunciou aos viden
tes como castigo do abandono do 
l-.rangelho, ê para Noss;i Senhora· de 

·· l•'atima que se levantam jâ em mni· 
tos lugares da terra, mãos suplican-
tes"... . 

. O' meu Jesus; é por vosso amor, 
· pela conversão dos . peca.dores, pelo 

Santo Padre e em repa.ração, das in.• 
juria11 :cometidas contra. o ·rma.cula.• 
do: Coração de Ma.ria. Comprem exclusivamente suas lóias e $eus .presentes na conheci<l.Jl 

JOA'LHARIA 

CASA CASTRO 
RVA 15 DE NOVEMBRO N, 28 e 

• 
Ot=ICINAS 
PROPRIAS 

• 
• Jrnfoa, '""""'º''"" .., U~--.--. ," .. · .J. ,CESQIÚUI da Rua Anchlet~). D.OS ~!oriO!I ,e 'E 1, E Cl T & ) 1' 

. . 

Como ·. fieis belgas libertaram 
seu Parnco. 

Divulga N. e.: . 
"Acllava·me ua · prisão com outros. 

S'\cerdotes, porque 110s havi!lmos 
atrevid.o a proclamar que o ENange· 
lho desmimte os ensiJJamentos do 
nacloI)_al-socialism.o; Um bel.o dia., uor 
traz. d.as grades dos cárceres ~ qua
si que não acreditavamos no que 
nossos ouvidos esc11tava1'n - ouvimos 
ca1.1ticos de fé entoa.dos por um ·gran
de coL·o:; · logo- ouvimos os hufros e 
co_!11pre.!>!.l~e.l!l.9ª. !:)nJítp~ qu,e n2s:;iQs 

paroquianos se ach,i.vam · em frerit.e à 
nossa prisão. Uma chuva de cartas 
e pacotes invadiu a ceia, através i;las 
barras. 

'1 l,.o_;o, .se rei .eHêncjo. J!::;;cutii.\l)os 
: os pai,.sos da Ollarda e ressoiiram 

atroadoras .âs vozes que grJtavam: 
"Libertai-os,· Jiberc).ade aos· nossos Pá· 
roe.os preso.s, porque cotl'lpartil\'Íamos 
inteiramente suas convieções. Não 
são mais culpados do que ,nós. Que
r.emas ver o Diretor". 

·os guardas -não sé atrevere.nl a 
(azer nada, apesar da· multidão es
Litr desarmada:. Uma .delegacâo de 
gomerui 1aJPJI .C9.lll 9. ,!,)Jr~t9J a;1. fi·i·. 

. . . 

-·· - ,, - . . . 

são, e poucas ho.ras depoif do inci• 
dentn, e.stava11ws 1.ivr,es". 

Esta c.a.rt_a é fie um Sa.cerd.<#J anõ-
11imo, _pu!Jlica(]a pelo dlarJi>:\ma ''Le 
Peuple" - das orgaµlzaçõe,s de re:sis· 
tência. 

Ençaderoação de luxo? 
Oficinas grá.ficu do 
LEGIONARIO S.. A, 

Rua do 199 

A Mensagem que Nossa Senhora 
troi.xe da céu à. terra,' aparocendo 
seis vezes na Cova da lria,. não se
rá. a grande Revelação do seu Co
ração lmaculàdo, apresen~ado · ao -
mt1ndo nesta hora apocalitfoa da his
toria da humanidade · como Arco• 
Iris de esperança, como penhor. cer
tissfmo de paz e salvatão, é como 
ultima. tabol!- .de_ salvamento para os 
iudivi<Iuos, p:tra. as .familias, para: 
a ·socieda:de e· para- a h-umani(lad<i 

··universal'/.· Não . resta, a. ·menor:. du
vida que Nossa Senhora sde, ,Fatima 

. :,e pi-opoz âfravês das' sllas 'Apari~ 
çõ~s confimar e io.ce11tivat por toda 
a pa&te, a devoção· ao seú, lmâcula

. do Coração como meio de. salvar o 
mundo, · 

Tão profundas e· imlelevelmente 
g_tavaqas ficaram. no Clia~ão de_ Ja
etuta as palavras da d'l'Tina Mue e 
.Mestra celeste, que · daf _pot' diante 
riunea mais as esqueceu, trazeúdo 

. constantemente à flor do~ labios, 
sobretu!}o ao ainiudar· seus atos ~a 

· arnor, , de mort.ificação e sa'brificio, 
por. vezes até betôieos, essas. pala
vr,Is _do oferecimento reveladas por 
N<l$Sa Senhora. _ 
· .Tendo. cm , vista· sempre estas in• 
tenções recomen<iadaa. pela . U.aiuha 
do eêu. ,la cinta passava, o: . dia intf!i• 

. ro a compor- tesourinhos espitituai:s, 
foitos. <le atos de amQr, valorizados 
com 11.lll aem numero de saeri{icios, 

(A seguir) 

ouao· CA IJTl<'J.,AS 00 M.ONTl\ OI! -~ 
-- JOlJ\S USAllAS 1t BRll.lfAN111:s -
Compro oa2:mdo o~ mMho're, DrP('fl~ 

Rua Alwrea Penteado, aoa, 
3.0 andar - fel. a-nao • 1 - ·DE.J.·._MON ACO· 

" . ,·, _i:_~~ :· ·-_ -. _: ,· 



Sãa Paulo, IJ de Fenrtiro de 1944 

13 DE FEVEREIRO 1. 

SANTA CATARINA DE RICCI 
~· . ' 

Não Desperdice! 

Santa Catarina. de Ricci; nasceu 
mil lillorença, de familia. ilustríssima. 

Conforme o costume da epoca, aos 
·,cte anos de idade füi confiada às Re
:tigiosas do· Mosteiro de Monticelli. Em 
<:cntato· com a vida religiosa., - tanto -se 
_;lhe afeiçoou que quando teve de voltar 
ta:> lar paterno, n.o meio dos trabalhos 
,ctomesticos 'conservou os costumes do 
,.conYento. 

Bem a contragosto da. serva de Deus, 
,seu -pai tratou de dá-la em matrimo
-:nio a um jovem de suas relaç~s- To
•davia, tanto a Santa insistiu. que sua 
:familia desistiü do plano, consentindo 

_ ql!c tomMlie o habito da Ordem domini-
cana, no convento de Prato. na Tosca
na. Ca.tarlna_ contava, nes.sa ocasião, 

-'apenas" quatorze anos de idade. 
Havendo rompido definitivamente os 

laçcs que · a ligavam ilº mundo. a jo
vzm sentiu a mais pura alegda, e de
dicou-se ardorosamente à conquista das 
wirtudcs de uma religiosa perfeita.. 

·o::sde logu fez tais pí·ogresso_s, que a 
l:;;ila de &ua canonização confirma a 
.santidade angelica pela qual se dis· 
-t.:11guiu já no noviciado. 

Cs trabalhos mais inferio1·es da casa 
:nãj consegu_iam faze-la recuar, tão ad
:miravel era sua humildade, pois tinha 
'o _espil'ito sempre_ em Nosso Senhor. 

Apenas com vinte e cinco anos, foi 
eleita superlorà. cargo que ocupou até 
'a morte, servindo como adnliravel exem
plo a suas irmã:,, na pratica de todas 
.as virtudes. 

Assim. na comunidade reinava um 
,otimo espírito catolico, pois todas. as 
:irmã:, procuravam segua o modelo -que 

. tinham sob os olhos. 
Tomá.da de intenso amor a Jesus Cru

rcificado. tinha sempre deante dos olhos 
:a Sagrada Pátxão e Morte de Nosso 
:senhot, e nos tabios constantes Jacu
latqria.-;, - pols seu maior desejo con• 
sistia em poder participar dos sofr:
mentos de Jesus Cristo e sentir em seu 
corpo a · Sua agonia. A meclita,;ão da 
sagrada Paixão consütuia o seu pão 
quotidiano. 

Milagro$mente atendida, de forma 
lbelissinia; .todas as qulntas-tciras. ao co
.rueçar as meditações da Paixão · de Nos• 
.so Senhor, entra,·a em extase. em que 
])€rmanecia até a tarde de sexta-feira. 
:Neosas ocasiões, sua alma via a Sagra

-«:lz Paixão em todos os pormenort·s, to-
1nand:l parte em muitos dos grandes 
sofrimentos do divino Mestre. 

Alem destes. concedeu-lhe Deus ou
tros sofrimentos, em virtude de doen
ças graves e dolorosas, que. em, vez de 
entibiarem, pelo contrario, aumenta
vam sua fé. 

Na sagrada Comunhão encontrava a 
:graça e -forças d'vinas. para carregar a 
cruz com merecimento. 

Dépols de receber a Sagrada co
J11u1lhão, as demais irmãs viam-na ro
<eleada de luz celestial, e elevava-se acl
:ma. do leito o &eu corpo càstlgado por 
duras , mortificações.-· 

Não repousava mais de tres. horas 
cada noite, e, por qua.rents e oito anos 

. aumentou-se- exclusivamente com pão e 
agua. 
· ·. ·Era um.a. vida de penitenciá. tanto 
':màls · admliavel, -quanto se sabe que a 
Santa nuncà cometera um . só pecado 
mortal. 
- Com as demall; ln11ãs, entretanto. ti-

11ha. as maiores atenções, quando as via 
sofrer. 

Essa extraordlnaria vida de peniten
cia foi · cumula.da d~ grandes graças_ 
poli; catarina. possula · o dom da prote
,cta, -do conhecimento das cousas -oc4I• -
tan. da cura mllagi·osa de doenças, e 
<la multiplica.cão dos mantlmentoi; em 
favor dos 'lOIJres. 

A Virgem· Sant!sslina, ~ quem dedica· 
va uma ardente ctevOÇão, - ca_racteris
tico de todos os santos - dignou-se 
aparecer-lhe, e recltnar em séus bra
ços o Menino Jesus. Tambem - Nosso 
Senhor apareceu-lhe multas vezes, con
.solando-a · em co!oqúios actmtravels. e 
impr!mlndos lhe os slnals das chagas nas 
mãos. nos pés, e' no lado, tornando-se 
celebre a visão de Jesus crucificado, 
cujas mãos se despreenderam da cru~ 
para abraça-la. 

Esses fatos, bem como a oferta de 
um anel, em outra visão, como sinal d.e 
união mistlca. são mencionados por S. 
santidade Bento XIV na bula de ca-
11onlzação. - o que confirma a certeza 
de sua autenticidade. 

Tais -pro,•as de predileção divina fo• 
ram sempre ocult>,dos aos homem, pe· 
Ia humildade extrema da grande San
ta, - que ordenou mesmc:, fossem quei
madas as notas que outra u·mã toma
va desses fatos milagrosos. 

Não_ lhe era po.~sivel. t>ntretanto evl• 
tar que a fama de sua santidade se ex~ 
palhasse cada dia mais. 

De toda a parte ocorriam pessoas de 
todas as posições sociais para ouvir-lhe 
os conselhos e pedir sua intercessão 
jL1nto a Deus. 

Causando esws fatos violencla- à sua 
humildade. rogou a Deus que re~trln
glsse os benefícios ou ao menoo não os 

manifestasse aos homens, no que foi 
atendida. 

Foi mesmo causa de novas provações, 
pois sofrell o desprezo de muitos, que 
até- mesmo a. taxavam de irnpJstora e 
hipócrita, com o que mostrou a maior 
conformidade e ,paclencia hlexgotavel. 

Nos dias tristíssimos. de .famação e 
calunia,_ mais do que na epoca da,., pro
fecias e grandes mila.gres. a Santidade 
de Catarina se manifestou admiravel. e 
São · Filipe Nery, seu conterraneo ti
nha g1·á.nde consideração pela serv~ de 
Deus, com quem mantinha c~nstante 
correspondencia. 

Teve ele u:.1a visão da San, .. , com 
quem . conversou demoradamente, de 
forma milagrosa. 

Santa Catarin&. foi ac~metida, no 
fim da vida, por doenças gravlssimas e 
multo dolorosas. e a Sagrada Paixão e 
Morte de Jesus, que sempre fora obje
to de suas meditações, tornou-se ainda 
mais o mofiv<) predileto de set. pensa
mento ao se r,reparar para a morte. 

Com a imagem de Jesus Crucificado 
nas mãos. recebeu com muita devoção 
os ultlmos sacramentos, e na hora da 
morte. com os braços abertos -em cruz, 
entregou o ~lrit? a Deus. 

Nesse - momento, as Irmãs present€s 
ouviram dil;tlntame·nte uma musica de 
harmonlàs 'celestiais, e Santa Madale
na de Pa.zzi, -que se achava em Floren
ça. teve· uma visão da alma de Catari
na fazendo sua entrada triunfal no ceu, 
acompanhada por grande multidão de 
Anj~s. 

Santa Catarina, que. faleceu a 11 de 
fevereiro de 1590, foi · canonizada por 
Bento XIV, em 1746, dedicando o dia 
13 de fev_ereiro a sua veneração. 

"'LECilUNAHº.O" 
a . Ol!V~:H 111> remos 
U~ t,AJOLIC..UIS 

FORMAÇÃO MARIANA 
Prosseguindo no seu Curso de F'or

mação para Congregados Marianos, 
a Academia Mariana fez realizar on
tem, mais uma anla de Formação 
Mariana, .que esteve à cargo do Dr, 
José Luiz Brito Viana, advogado e 
diretor da Academia Mariana. 

O assunto desta aula foi o re
guõnte: 

1) Da organização geral da Con
gregação, Qrganização ideal. Organi· 
zação prática. Diretoria Geral. Auxi
liare~. Atribnições da Diretoria Ge· 
ral. As eleições. Cond ções de ele
giuilidadP para· os cargos da Dire
toria Geral. Condições a preencher 
para os demaLs cargos. 

2) Departamentos, secções e CO· 

missões. l•'inalidades e divisões, 
3) Atribu·ções e deveres da Di

retoria Geral. 
Para essas aulas estão convidados, 

alem dos Congregados já inscritos, 
os demais de São Paulo. 

As inseri ções para este Curso es
tão sendo feitas na sede da Academia 
Mariana. à rua Uarão <te -Paranapia. 
caba, 50. Informações pelo te!. 3-7995, 

Já está à venda a nova edição: 

CONFISSõES DE SANTO AGOSTINHO 
Auto biografia de um grande pecador e de um grande santo 
O livro que maravilhou génios, 1'>cnsa<lorcs e escritores mun
diais de tôdas as épocas. ü o livro que mais plenamente satisfaz 
à inquietação profunda e angustiosa das gerações que lutam. 
C~cla página deste livro empolga, arrebata, çpmovc e anima. 

EDITORA É DISTRIBUIDORAs 

L I V R A ·R I A B O A I M P R E N S A 
Rua #,\ssembléa, · :JS Sob. Caixa Postal 

D. F 
1.672 

RIO DE JANEIRO 

ATENÇÃO - A "LIVRARIA BôA IMPRENSA" atende a 
pedidos de qualquer livl'o pelo serviço de rc
cmb.olso postal. 

l------:---:'------------------1 

JUVENTUDE · FEMININA CATOLif A 
RETIRO DE CARNAVAL 

Reina gra,1de entusiasmo entre as 
J1Jvens da Ação Catoli<'a, pelo proxi
mo retiro de Carnaval. Muitas 
acistas já fizeram sua inscrição, res
tando poucos lugares nos colegios on
de se realizarão os exercícios espiri
tuais, Para os membros da J. O. C., 
· haverá retiro recluso no Colegio 
Sant'Ana, sendo pregador o Revmo. Pe. 
Manuel de Almeida, Vigario Coopera
dor de São José do Belem, 

A ent-rada está marcada para as 
18 horas do- dia 19, sendo necessa-
1'\0 que as interessadas retirem, quan
to antes sua ficha de ingresso, na 
Sede. 

Para os membros dos demais secto
res da: -Júveritúde foi organizado 
retiro no Colegio -- Ass11J1ção, à alame
da:. Lorena, 665. sendo {'!regador 'o 
Revmo. • Pe. Geraldo da Proença Si
gand, D. D: Assistente da J. E. C. 

; 

Informações pormenorizadas a res
peito desses movimentos podem ser 
obtidas, diariamente, na Sede da Ju
ventude Feminina Catolica, à rua 
Condessa de São Joaq4im, 215, das-
14 às 18 horas. 

IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO 

Participando do movimento que, a 
convite --do Exmo. e Revmo. Sr. Vi
gario Capitular, a Liga das Senhoras 
Catolicas está promovendo, afim de 
oferecer, em nome das associações fe
mmmas da Arquidiocese, uma ima
gem de Nossa Senhora da Conceição 

à. Escola Naval do Rio de Janeil'o, ft 
Juventude tem solicitado a coopera'-
ção dos seus varios sectores. Para 
isso poz à disposição das dirigentes 
uma lista que se encontra na Sede 
e onde podem ser lançadas as contri
buições dos circulos. Os donativos 
serão entregues, até o fim - deste mês 
à Diretoria - da Juventude que, por 
sua vez os fàrá chegar à Comissão 
Central. 

Esta oferta é uma prova de grati
dão da Arquidiocese de São Paulo 

H aos bravos alunos da Escola Naval e 
ao mesmo tempo uma homenagem à 
memoria de D. José Gaspar, tão tra
gicamente desaparecido. 

CURSO DE RELIGIÃO 

Desejando proporcionar não somen
te aos seus membros como a todas as 
moças que se interessam pelo estudo 
da .Religião Catolica, oportunidade pa
ra esclarecimentos sobre assuntos re
ligiosos, a Juventude reabrirá o seu 
curso de Religião no mês de março. 
Será desenvolvido, este ano, novo 
programa, visando aprofundar os co
nhecimentos que, por ventura as 
alunas tenham ou dar-lhes novos. 

Afim que as novas matl'iculadas fi
quem ao par da materia dada, existem 
os resumos das aulas anteriores que 

· podem ser adquiridos na Sede. 
Dado o aproveitamento verificado 

no ano passado, é de esperar-se gran
de "interesse pelas matriculas, que já 
·se acham abertas, à rua Condessa de 
São Joaquim, 215. 

1 
' 

LEGTONARiú 

EVANGELHO 

Confusão 
OOMINGO DA SEXAGESIMA 

(S. Lucas, 8,4-15) 

Naquele tempo, como uma grande multidão, saindo das cidades acorresse 
a Ele, disse-lhe Jesus esta parabola: - "Saiu o que semeia a semear a' sua se
mente, e enquanto semeava, uma parte caiu ao longo da estrada, e foi "rilcada 
aos pés, e as aves do céu a comeram. E outra parte caiu sobre à ped· nas-
cendo secou porque não tinha umidade. E outra par.te caiu sobre e- os,. e 
nascendo com estes, foi sufocada. E outra parte caiu em tena boa, " .. ascen
do deu m fruto centuplo", Dizendo· estas coisas, exclamava: "Quem tem ouvi
<los para ouvir, ouça": - Interrogavam-lhe, no entanto, seus discípulos que 
significava esta paraboia. Aos quais Ele disse: "A vós é dado conhecer o mis
terio do· Reino de Deus, aos outros, porem, só em parabolas para que vendo 
não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o significado da parabola: A se
mente é a palavra de Deus.. Os que estão ao longo dá estrada, são os que 
ouvem; depois vem o diabo, e tira a palavra de seu coração, para que. não ve
uham a crer e assim se salvem. Sobre a pedra -estão os que, ao ouvir, rece
bem com alegria, mas- não têm raízes, erêm por algum tempo, e no momento da 
tentação se afastam. A parte que caiu sobre os .espinhos entendem-se aque-

· les. que ouviram, mas indo ah'az das solicitudes, r·quezas e prazeres da vida, 
&ufocam a palavra e não dão fruto, Aquela que cailJ em terra boa são aqueles 
que ouvindo com cornção bom e otimo, guardam a 1:1alavra e dão fruto na pa
ciencia". 

COI\IENTARIO 

A doutrina de Jesus Cristo deve 
ser recebida em coração simples e 
puro, para .dar fruto. Coração Eimples 
e puro entende-se aquele que está ' 
vasio de outras preocupações que não 
sejam a gloria de ·ncus e a salvação 
da alma, de maneira que todas as suas 
atividades se subordinem a estes dois 
amores - que vivem conjugados -
e sejam por eles animadas. Caso con
trario, tentará sempre o homem a con
ciliação do impossivel, isto é, atender 
a Deus e ao mundo, cuidar de sua 
bemaventurança e procurar todos os 
prazeres da tena. 

Quem ler este evangelho verá que 
a razão porque a palavra divina não 
frutificou no coração dos três primei
ros grupos de pessoas que a ouviram, 
foi porque não reinava aí a pureza e 
a simplicidade, mas L1ma confusão de 
afetos entre si independentes e desor
denados: . não havia unidade de aspi
ração, subordinação de inclinações. 

Se quisermos, pois. conhecer a pa
lavra de Nosso Senhor e sua Igreja, 
e manter-nos fiéis a ,Ela é mister var
rer de · nossas cogitações qualquer 
conciliação com o mundo, ainda que 
nos pareça difícil a tarefa, bem, corno 
inofensivá a conciliação. No momento 
em que aceitarmos a possibilidade de 
i.una vida simultaneamente catolica e 
mundana, no momento em - que 
acharmos possível um cristianismo sem 
luta contra nossas paixões, e os ini
migos da Igreja, no momento em que 
parecer-nos conveniente um armísticio 
com os -herejes e as heresias reinan
tes, nesse momento perturba-se-nos 
o discernimento das coisas da Fé, e 
passamos a não entender a palav1'a' df;l 
vida da Santa Igreja e a professar um 
Catolicismo manco, e portanto, fal
so. Porque desse momento data, para 
dizer pouco, o começo de nossa apos
tasia. E' o momento em que começa
mos a querer conciliar a palavra de 
Deus com os espinhos das solicitudes 
desta vida, especialmente com o dese
jo ardente do bem estar., da tranquili
dade comeda, .de uma bemaventuran-
~a "terrena' alhe"ia a lutas. ' ' 

Daí a confusão e anarqui.i interior. 
Infelizmente é o panorama que depa
ramos, nas circunsta_ncias em que vi
vemos, já ·não com aquela raridade 
que se deveria esperar. 

O LEGIONARIO reproduz hoje os 
comentarios que fez domingo passaéio 
à carta com que o sr. Jacques Mari
tain pretendeu responder aos atrigos 
do Revmo. Pe. Arlindo Vieira, bem 
como o artigo deste ilustre membro 
da Companhia de Jesus. 

Essa polemica mostra como um es
pírito lucido, que tantos serviços pres
fou à Igreja, deixou' de ver claro nos 
ensinamentos pontificios porque a lu
ta lhe pareceu por demais aspera, e, 
portanto, julgou necessario uma tre
gua entre o Catolicismo e as outras 
confissões religiorns, para o bem co
mum terreno: como se a Igreja não 
fosse militante, e pudesse des
cansar antes de ter desaprecido da 
terra o ultimo hereje.- _ 

Porque foi o sr, Jacques Maritain 
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levado a essa confusão? - Porque ad
mitiu a possibilidade de convivencia 
da palavra divina com os espinhos 
das solicitudes terrenas,· Desde esse 
momento jâ não viu claro nas atitu
des da Igreja, e confundiu a permis
são de um mal menor com a pro
clamação de um estado de coisas em 
si bom, e não teve duvida em profes
sar "unia nova aplicação" dos princí
pios catolicos mediante a violação des
ses mesmos princípios! Eis a que che
ga um espírito lucido, quando abando
na a paciencia de manter os olhos vol
tados para o céu ainda quando ele 
se tolda de maneira a parecer não se 
abrir mais. 

Este exemplo de tentativa intercon
..fessionalista, sob aparencia de realiza
ção de uma sociedade "real e vital
mente cristã", não é unice, talvez me
lhor dil'iamos, não vem isolado. De 
todos os lados, repontam iniciativas, 
ou declarações baseadas no mesmo 
principio: · uma sociedade cristã que 

- resultaria da colàboração de todas as 
confissões cristãs, ou "familias reli- t 
giosas" como diz Maritain. Ora pro- · 
pugnam semelhante nbsurdo como 
meio de fundamentar a sociedade na
quilo que o Cristianismo tem de eter
no e perene, e transcende a todas as 
suas efemeras realizações no decur
so da Historia. De maneira que tl;l
riamos uma sociedade ºvitalmente 
cristã" pelo desaparecimento dás li
nhas divisorias entre Catolicismo, 
Protestantismo. Ortodoxismo, etc., 
que seriam outras tantas re!llizações 
cfemeras da eterna beleza do Evan
gelho. -
Santo Padre, afim de que todos se es
forcem por .que tenhamos uma paci
ficação espiritual das Nações, tomam 
alguns .medidas que destoam da 
finalidade da Igreja que é levar os ho
mens à salvação no mesmo sentido 
interconfessional, como é -o caso da 
Revista da Liga Feminina da Ação Ca
tolica da S,uiça, que deixou seu titulo 
de c;ifolica; para 1;eunfr os esforços de 
todas as mulheres suíças de. boa von
tade, catolicas ou não. Quem não vê 
que essa não poderia ter sido a inten
ção do Papa, ao considerar que a fi
nalidade da Ação Catolica é a salva
ção das almas, e esta só se obtem pe,
la conversão à verdadeira Igreja, a 
Catolica, Apostolica Romana1 

São todos indícios de confusão, . de
vidÕ à falta de retidão e pureza de es
pírito, que deveria procurar "primei
ro o Reino de Deus e sua justiça" e 
não ao mesmo tempo a justiça do rei
no de Deus, e a bemaventurança na 
terra; pois que esta, na medida ,do 
possivel, é fruto daquela, e não 'é 
mister que absorva as preocupações 
dos homens, desconfiados da Provi-
dencia de Deus. • 

Muito menos pretenda-se um.i re, 
novação espiritual pela confusão das 

' crenças religiosas, e ainda menos uma 
sociedade "real e vitalmente -cristã", 
onde a Igreja Catolica se coloque c,m,
bro a ombro ao lado das confissões 
religiosas que renegaram a verdade, 
e· blasfemaram o nome de Jesus Cris
to. 

Ainda uma vez ouçamos a voz de 
Sua Santidade Pio X, alertando 
os fiéis contra esses engodos que na 
Ig1·eja · têm sido frequentemente re
novados. 

O Santo Padre, na Carta Apostoli
ca contra "Le Sillon", enuncia o prin~ 
cipio: , 

"1-Jão, Veneraveis Irmãos, não exis
te verdadeira fraternidade fora da 
Cal'idade Cristã, que, pelo amor de 
Deus e de seu Filho, Jesus Cristo, Nos
so Salvador,· abrange ~ ;odos os ho
mens, para os consolar a todos, e pa
ra os conduzir a todos à mesma Fé, 
e à mesma felicidade do Céu". 

Está claro, pois, c1ue a caridade 
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cristã so e vei·dadeira quando enten
de levar o.s homens à_ mesma. Fé, e 
a mesma felicida do céu. 

Esfabelecido o principio, mostra o 
Santo Padre como erram todos os que 
pretendem uma estrutura social que 
desconheça este principio: 

"Separando a fraternidade - con
tinua o Papa - _da caridade cl'istã, 
assim entendida (portar.to, com o 
fim de levar os homens à mesma Fé, 
e não numa colaboração- de individues 
de crenças diferentes), a democracia, 
longe de ser um progresso, constitui
•ria um desastroso recuo para a civi
lização". 

O Santo Padre, pois, não considera 
urna sociedade em que vivem lado a 
lado, confissões diversas, numa lar
ga tolerancia e colaboração, como a 
realização dos princípios· católicos, mas 
como um recuo desastroso para a ci
vilização. E a razão é porque o bem 
estar da · sociedade só é possível pela 
união de todos na Igreja Catolica. Eis 
suas palavras: · · 

"Porque, para se chegar, e Nós o 
desejamos de toda nossa alma, à 
maior soma possível de bem estar pa
ra a sociedade e para cad~ um de seus 
membros pela fraternidade, ou, como 
se diz ainda, pela solidariedade univer
sal, é necessaria a união dos esphitos 
na verdade, a união das vontades na 
Moral, a 1H1ião dos corações no amor 
de Deus, e de seu Filho, Jesus Cris
to. Ora, esta união só poderá ser rea
lizada pela caridade catolica, que é a 
unica, por consequencia, que pode 
conduzir os povos no · caminho do pro
gresso, para o ·ideal da civilização". 

E não se diga que o !i>anto Padre 
estabeleceu estes principias como re
presentando o ideal, e em absoluto, 
com intuito de reprovar os movimen
tos que tendessem a uma paz social, 
e a wn levantamento moral e espiri-

. tua].. menor sem.· du-vida, -m;s: em si 
bom, e que .seria ·obtido pela colabora
ção. de todos .os crentes, independen
temente de suas · confissões religiosas. 

De fato, está encíclica foi escrita 
contra "Le SHJon" e o,.:que "Le Sil
lon" pretendia era . precisamente · i,st<J, 
como se-vê de súas intenções pela e:K'
posição que de sua doutrina faz 'ô 
Santo Padre nesta 'mesma carta.· 
Leiam-se estas palavras do Papa: 

"Eis µma associação interconf<1ssio
nal, fundada por catolicos para traba
lhar na reforma da civilização, obra 
eminenteme11te religiosa porque nâo 
ha civilizaç?o verdadeira sem civili
zação moral." e não ha verdadeira 'civi
lização moral sem a verdadeira -reli
gião: é uma· verdade demonstrada, é 
uni fato historico. E os novos sillo
nistas não poderão pretextar que eles 
só ti·aba:Jhatn "no · terreno das reali
dades praticas" onde à diversidade -das 
crenças não importa. Seu chefe tão 
bem percebe esta 'influencia das con
vicções do espírito sobre. o resultat3o 
da ação, que ele os convida. qualquer 
que ~eja a religião a que · pertençam, 
a "fazer -;:,.o 'terreno · das realizações 
praticas a prova aa excelencia de suas 
convições pessoais". 

Aí as palavras do · Papa. Com ·ra• 
zão não poderiamas nós repetir - dos 
movimentos ,atuais o que o Santo Pa
dre disse do Sillon: '.'O "SOpro da re
volução passou por aí?" 

Nos tempos dificeis, pois, porque 
passa a humanidade, não nos desvie 
nossa pusilianimidade deste principio 
salutar, que constitue- o· coração puro 
e simples onde frutifica a palavra di
vina: 

"Só na Igreja .Catolica Apostolica 
Romana.só pela adesão ao Santo Pa
dre, o Papa, Vigario de Jesus Cristo; 
é que ha salvação mesmo para a so
ciedade terrena", 

==========--================================-========================·•======-================ 
Para certos literatos incorrigtveis, me

tidos a sociologos, e que pretendem pas• 
sar por catolicos, esses mesmos que em 
assuntos profundamente ligados à dou~ 
trina da Igreja e dela dependentes, em 
vez de se basearem nos documentos 
pontificios e <.m autor-es catoll,'>s, cos
tumam -procurar apoio para suas téses 
em semi-convertidos ou -cil;matlcos "tor
turados" e -.. blasfemadores", a expll· 
cação do tota.litarll;mo estaria simples-. 
mente na reação anti-liberal e anti
burguesa. ,de apos-guerra europeia n.0 1. 
Afim de mais uma vez mostrar acs nos
sos leitores como o Estado t,ota.lltari:;., 
resulta de um plano ha multo acalen• 
tado pelas forças secretas, e cuja- rea:-i• 
zação já vinha sendo preparada len• 
támente, mas com firmeza, transcreve• 
remos hoje nesta· secçf•" a parte · ini· 
cial do capitulo: "O Estado, soberana 
mestre de todas as coisas". do. magis
tral· trabalho "La conjuration antichrê
tienne ", livro publicado por Mons. Hen-
1·i Delassus · em 1910 e que recet.~u as 
bençãc.. e apro~·ação de Sua Sr•ntlda
de o Papa Plo X, de santa memoria, 
atravez de Ull'/l. carta de seu secreta-
1·io de Estado, Cardeal- Merry. De:l · Vil!. 

=-i:*~~ 
-.'1 O templo que as forças secn:•1S de• 

sejam edificar segundo o plano que J. 
J. Ruusseau traçou em seu Contrato 
Social, é o Estado Sfi'berano mestre de 
todas as coi:-,:is. que absorve em si to.; 
dos os direitos. tanto os dos ind!vid;os 

,quanto os da .familia, t:•1to os das a.s~ 
§<;lfj?Ç9~,S q~_nt-g ~§ ~! I~rej~ .. 

Eis ai, dirão, uma utopia e uma preten- , . 
são tão · monstruosa quão irrf "Jizavel. 
Não; para os' maçons, para os revolu• 
clonarias, .é o Ideal -e um ideal para o 
qual nos f~zem marchar a grandes pas
sos. J. · J. Rousseau dissera que em· vir
tude do ca.ntrato social que ele supunha. 
à base da sociedade, contrariamente à. 
naturtzà. humana,- todos os homens 
pertencem totalmente à. co·letlvldade, 
sua pessoa e suas forças, seus dh·eitos 
.e seus bens, -É o que as forças secre
tas desejam realizar; é bem: a isso que 
a Revolução deseja chegar; é Isso e só
mente Isso que póde · dar a explicação da 
maneira. ale S<tr e de agir do Esta.do 
contemporaneo à proposito de tudo e de 
todos. Em todas as co!SM, el: se. estor
e.a. por restringir os direitos particula
res: seu desej~ é de os suprimir intei
ramente. 

*** De -inicio -e sobretudo. o cidadão não 
tem o direito de ser cristão. "Nada, 
disso_ Taine, interorétando o. pensamen
to fundamental do contrato social, é 
r,als c-..'ltrário ao espírito social que o 
cristianismo'. , . Uma. sooieda'de de cris
tã.os nã.o mais· será uma. sociedade de 
homens, porque a patrla do cristã.o não 
é deste mundo." Torna-se necessario -
reconduzi-lo cá para. baixo, torna-se 
necessarlo reduzir seus pensamentos à 
conquista. dos bens terrestres, torna-se 
necessario que ele ~r~nça todo intei
ro à sociedade à qual ele !oi confiado 
inteiramente., Vemos, assim, o catoli
co tratado como inlm1go no ~ta:dQ m~.
conic~ · 

NOVA ET VETERA 

DE ROUSSEAU A IIITLER 
O cidad-ão não tem o direito de ser 

proprietario. Tudo que ele tem, bem 
como tudo que ele é, se transforma em 
bem social. Assim, vê-se o direito de 
propriedade qesaparecer pouco a pouco 
deante das usurpações do socialismo de 
Estado. Os Impostos cres_cem e se mul
tiplicam sem cessar. A utilidade publica. 
desapropria com uma consciencia dia a 
dia mais ligeira. O Estado -se apresen
ta como participante das. vendas e das 
doações, sobretudo das sucessões. Ele 
já fala de impostos sobre a renda e de 
impostos progress!vos, destinados a nl· 
-velar as propriedades, a igualizar as 
fortun~s. ou mesmo a fazer que o Esta
do se torne o unlco e exclusivo proprie
ta.r/9 .. Já no seculo1 XVIII ele se apos
sara .de toda a propriedade eclesiástica, 
e h~je deita a mão sobr.i a que havia 
sido rEiconstituida no seculo passado. 
(Mons. DelM:ius se refere sobretudo ao 
confisco de propriedades eclesiásticas 
pelo governo francês no-1nlcio deste se
culo - confisco contra o,qual o Santo 
Padre PloX lançou veementes protes• 
tos). Amanhã, ele se apossar.:.., do mes
mo modo. dos Instrumentos de traba
lho: - minas, usin,s, campos, tudo se• 
rf. nacionalizado. 

~ãQ e.~º IÍQ~!lPJ~ Q~ !J!lnll !l,\l~ !). ~t~• 

do reivindica. como pertencentes à co• 
letividade, mas as forças de cada ln· 
dividuo: - "Cada membro da socieda
de lhe pertence, com tOdas as suas for
ças." Torna-se necessarlo que em um 
futuro proximo o Contrato tambem se 
realize sob este aspecto, e que o· Esta
do por meio dele chegue a atribuir a 
cada um as funções que ele terá• -que 
preencher na sociedade. sob sua vlg!lan
cia e em seu beneficio. Os monopolios 
de Estado, que vão da Instrução publi
ca à fabricação de fwno e de caixas de 
fosforos, ~- o funclona-lismo publico que 
·pouco a pouco se estenpe a tudo, são 
ontras tantas veredas que nos condu
zem a essa escravização universal. 

Para chegar a e~e ponto, importa so• 
bretudo -assenhorear-se das forças nas
centes, das gerações que surgem. Assim,· 
o primeiro cuidado do Estado revoluclo
narlo é de se · apossar da juventude. 
"A1l crianças, dizia Danton, pertencem 
à Republica antes de pe~ncer a seus 
pais; o egolsmo dos pais póc!e ser pe
rigoso para à Republica. Els porque a 
liberdade que nós lhe concedemos não 
vai até à educação de seus filhos co11-
trª !\ ll~~ ~~ti~f'i § JJ!lQJ ~rJ'Y, 

no discurso que p1'0nunc1ou em 1&79 
para obter o voto do famosc artigo VII: 
- "Existe um pai de familia que a.bar
ca todos - é o Esrado." 

lÍl bein nesse ponto de vista do dl· 
reito exclusivo dg Estado sobre a ju
ventude que nós vemos o Estado mo
derno se colocar. Sua legislação me• 
lhor estudadà, mais serrada, suas leis 
mais intanglveis, são as que tendem a 
suprimir toda liberdf,-!e de ent"'.10, a. 
r~unü· sob a ferula do Estado, a eu• 
tregar à súá educação as crianças de 
todas as familias, da escola d!.ta. ma
ternal (jardim de infancia) às Faculda
des. De inicio, é seu Interesse formar 
as vontades pelas quais se mantem. pre
parar os votos que o manterão, implan~ 
tar nas almas paixões que lhe sejam 
fa vora.veill, Ideias que secundem a cons
trução do templo. Não tem ele o dever 
de formar as ge1lções de modo a tor

-na-las aptas ao mais 'perfeito runciona.-
mento _ do pacto social? "A educação 
nas regras prescritas -pelo povo sobera
no é uma _das max!mas fúndamentais 
do governo popular". disse J. J.- ~.)US• 
sea.u. É i)Or ela que se forma o cida
dão, ·"é ela que deve dar às almas uma 
fórma. nacional"'•; "l,s bôas. instituições 
~º!9nâ.l!i fã~ U !l~Q ;Q~S.Yllm mg., 

lhor desnaturar o- homem, tirar-lhe sua 
existencta absoluta para lhe dar uma. 
exlstencla. relativa e transportar o eu 
para a un!Jad,; comum.''. (J. J. Rous
seau citado por Talne em L'ancien ré
gime, pagina 324.) 

*>1-* 
Desnaturar o homem! - Qu~ palavra. 

podia melhor dizer o que deseja a sei
ta. o que ela faz nas escolas do E,• ado? 

Para chegar a. realizar seu 'desígnio 
sem multa oposição, ela começou por 
dar à Juventude Instrução gratuita; 
ho~ ela. acresc"nta a alimentação e o 
vestuario, nos liceus e r.as escolas prima
rias, esperando assim ter por cumpli~ 
ce o interesse. 

Nem se diga que o direito que a Igre
ja recusa ao Estado, ela relvindlça pa
ra si proI>ria. Não, a Igreja respeita os 
direitos da liberdade natural ao ponto 
de, si um pai. uma mãe não pertencem 
pelo batismo à sua Jurisdição, ela se 
cónslderar como Impedida de Intervir 
na educação do filho até que ele .a.tin
ja idarie de se pronunciar segundo sua. 
propl'ia consi:.ie11cia. A Igreja conside
ra como um a.tentado contra ~ direito 
natura.! a educação dé um filho n.enor 
na religião cristã contra a vontade · ex- · · 
pressa de seus pall; não batizados, e 
não permite que ele ~ia batizado. E 
mesmo quando o filho catollco. de pais 
catolicos chega à malorldade, ela não 
o admite à profissãc, religiosa sem sua 
permissão, si ele . lhes é necessaric co
mo arrimo dtl !a.milia. 

- i*! 

o Estado insultado pelas forçai. -se• 
eretas · compreende que ós filhos não po• 
derão pertencer-lhe completamente en
quanto não abolll' a. familia; enquan
to esta subsistir, a voz da natureza pro• 
testará contra sue, lnti'_usão. AI estâ por• 
que ele tende à supres.sã<, do casamen
to. No pensar dos sectârlos, o "c~a
mento civil" e o divorcio ~ão etapas 
que devem conduzir ao amor livre, e 
por conseguinte a:o Estado,· 'unlco pai 
nutrtcio, unlco educador das gerações 
vindouras. 

A abolição da famil!a, a supressão da 
propriedade, o antqullamento da Igre- • 
ja e a sufocação de toda associação que 
não seja a pertencente 'ao E.~tado, 
"todos est;!s artigo,s, diz Taine, .são con
sequenclas lrresistivels do contrato so
clat Desde 'O momento em que, entran
do em um corpo, eu não me reservo nã-

. da de mim mesmo, ren,mclo somente 
. por isso a meus bens, a meus filhos. à 
minha Igreja, a minhas opiniões. Ces
so de ser proprletarlo, pai. cristão, fi• 
_ losofo. t o Esta.do que ~ 6Ubstltue a 
mim mesmo · em . todas essas funQões. 
Em lugar de minha vontade, ha a voh-
tade publica, lst<. é, em teoria, o ar• 
bitrário rlgido da assembleia, da fra
ção, · do Individuo que deteip o poder." 

Este é o_ templo que as forças secre,
tas estão em v~ de edificar; em que 
elas nos fazem entrar, passo a passo, 
antes de estar concluldo; em que elas -
preten,ciem abrigar · is geraçJes vlndou• · 

t:M i a 11..Ymªllh:lªil~ m~!ríh '¼ 



_,_ 
LEGJONARJO São Paulo. de Fevereiro de r94J. 

"Os Direitos do Homem'' eo LEGIONARIO 
"Sr. Redator-Chefe. 

Acabo de .ler a documl?:r~tação que o sr. teve a gentileza de enviar-me 
l? lhe agradeço m.ui vivamente esse precioso conjunto de testemunhos 
que o· sr .. reuniu em "O DIARIO" com .. resposta aos ataques de que fui 
alvo. Esses testemunho~ são ao mesmo tempo tão honrosos para o meu 
pensamento e tão caros ao meu coração que quase me vejo tentado a 
agradecei· tambem àqueles que os provocaram com seus ataques injus
tos. Sinto-me feliz por exprimir minha gratidão a seu excelente jornal 
e a. seu diretor, bem como a todos cujos nomes o sr. reuniu em suas 
colunas, a .l!'r. T'.lm:in, a Amoroso Lima, ao Padre Castellani, ..• 

Engano curioso. · O DIARIO publicou excerptos da obra do 
Revmo. E'e. Castellani, sob. a forma de entrevista jornalisttca, ad
vertindo que se tratava de estratagema tecnico para interessar 
melhor ti leitor. O Sr. M aritain ,se informou muúo bem áos 
varios artigo~ suscitados por sua oora, antes de responder! 

• 
· ... a Fabio Alves Ribeiro, a Luís Santa Cruz. 

tJm filósofo vive resignado, de antemão, a ver seu pensamento ex
posto às deformações daqueles que o lêem de es;:,írito prevenido ou com 
preconceito apaixonado, $obretudo quando trata ele de questões difi
ceis e controvertidas. Confesso, en~retanlo, que "esfreguei os olhos", 
como se diz na França, quando li o artigo do Revmo. Pe. Arlindo Viei-
1·a, no "LEGIONARIO" de 31 de outubro, e que não compreendo como 
~m Sacerdote, cuja boa fé não quero pôt em dúvida, pôde desviàr-se tão 
completamente do sentido do que escreví, e entregar-se a processos 
polêmicos tão afastados do espírito de sua Ordem quanto dos preceitos 
~e Santo inácio, em matéria de controversia. 

A dissertação do Pe. Vieira desfigura inteiramente minhas posi
!;;Ões e minhas idéias e calunia bastante gravemente, perante meus hmãos 
~atólicos, aquilo que me é mais carc que a pupila dos olhos - a fideli
\:l;idé e .a integridade de meu apêgo à doutrina da Igreja. 

"Dissertação" O Sr (?.Jacques llfaritaln resvala para o mesmo 
terreno que seus de/ens~res. Não viu que o trabalho do Revmo. 
Sr. Pe. Arlindo Vieira não era, uma dissertação mas um mero 
confronto de textos, ligaaos entre si por uma ou outra conside
ração raptda,, e que par isto deveria ser respondido, não por uma 
dtssertação como agora faz o Sr. Jacques Maritain, mM princi
palmente pela citação e analise de textos. Infelizmente, como os 
leitores veréio, tod.os os argumentos do S.r. Jacques Maritatn caem 
/ora do alvo, por esse engano fundamental. 

o sr. Jacques ·Maritain nada tem d.e 1nats caro do que sua 
fidelidad.e á Santa Igreja de Deus. Muito bem: esse deve ser 
o sentir comum ele todos os fieis. Mas S. S. deveria: lembrarcse 
de que um Reltgioso que é caluntador e mentiroso está a dots 
passos de abando.nar a Fé. Com que fundamento S. S. prova -
néio se trata de uma -afirmaçéio ma8 de uma prova - que fot 
caluniado? De que modo prova que o Pe. Vieira é um caluniador? 
os leitores analtsem até o fim a sua carta: essa prova 1ião àpa
rece. 

• 
Detesto as querelas de pessoas, tilas sou no entanto obrigado a pro

(estar abertamente contra essas calúnias, baseadas ora sôbrc malenten
'1idos, pelos quais. talvez seja responsavel a dificuldade do assunto, ••• 

"Pelos quais seja responsavel a dificuldade do assunto". Ago
ra: iá se trata de um ignorante, um mediocre. Porque, realmen
te, se bem ,:ue o Sr. Jacques Marltain tenha escrito obras muito 
profundM, esta t precisamente uma das que menos o são. Para 
verifica-lo basta folhear o livro: Será que nesse réo te.o facil
mente ·-vadeavel sossobrou o Revmo. Pe. Arlindo V ieii·a? A quar
demos as provas. porque até· aqui tivemos só tniurias, afirma
ções gratuitas• texto, nenh1i1n. 

• 
••• ora sõbre um processa- de insinuação indireta, absolutament@ ía

!acioso, ora. sôbre userções por.si mesmas (reserva feita das intenções 
j;lo autor) plll'a e simplesmente mentirosas. · 

"Insinuações indiretas" como? No seu artigo o Rcvmo. Sr. 
Pe. Arliitc!o Vieira iaz, pelo contrario, afirmaçôes muito peremp
torlM. peremptortas dem,ats até, segundo o gosto de muitos dos 
h!per-admiradores do Sr. Marttaln. Quais estas insinuações? por
;ue o sr. Marítatn não cita uma? Mais uma vez, rcgistr(l;mos 
nosso desaponto: nadá de textos cm uma polcmtca cm que só c;s 
texto3 Interessam/ 

".Reserva feita das intenções do autor." Como assim? Todo 
homem equilibrado e medianamente culto não pode de bõa. Jé 
fazer .antas e tais .caluntM. Bom filosofo. o Sr. Maritain sabe 
dtsto. Como então co1icebe .a possibilidade de "Jazer reservas das 
intenções do autor2" Poderiam ser bôas, si sua atitude fosse, 
como diz o Sr, Maritatn. de um despudorado ca;l1wiador? Somen
te se ó R. E'. Arlindo . Vteírq: fosse um incapaz para não dizer ptor. 
- O 11,pat:xonado filosofo, tão _sensível para perceber injurias 
que ndo existem, vai-se desmandando nas 111a.ts pesadas c gra
tuitas tnvecttvas contra um ilústre Sacerdote brasileiro. Lembra
nos o que lem,os algures· que uma pessoa sensível é aquela 11uc 
por ter calos nos pés, vive a pisar nos pés dos outros. 

• 
Os· escritores que me tomaram a defesn em "O DIARIO" rest;tl,éle

,::eram claramente. a verdade; é O.ão tenho que retomar aquí os pormeno-
1·es 'da discussão,... ' 

O Sr. Jacques Maritain excusa-se textualmente de entra.,. 
•no pormenor da discussão" Mas entrará no que ela tem da 
essencial? O que é essencial?. A nosso· ver os textos. Onde estão? 
Esvercmo-lo,. 

• 
• '. .. que eles - e principa!rnente Fr. •i·auzin - magistralmente leva~ 
1·am a cabo. ~aço questão, porém, de acentuar minha concordancia com 
eles, e .de sublinhar. de maneira especial, a importancia das observações 
contJdas ria declaração de Amoroso Lima e no estudo, tão completo e 
tão decisivo de Fr. Tauzin. 

Se o Revmo. Pe. Vieira houvesse tomado o trabalho de ler meus 
livros objetivamente e sem prevenção. teria compreendido que, desde 
niibhas primeiras obras, não tenho cessado, quer criticando o êrro, quer 
propondo idéias construtivas, de lutar, por amor da vei·dadeita liberdade 
contra essa falsa noção da liberdade que a Igreja condenou sob o nome 
i:le liberalismo, e que ele me acusa caluniosamente de querer ressuscitar. 

Mais uma injuria. E' um leigo que escreve, e sua in)urta 
atinge um Sacerd.óte, um membro da, inclita, Conipanhii:,, de Jesus. 
Perguntamos: Como demonstrar o Sr. 111aritain a procedencia 
desta sua infuria? Onde os textos, peruuntamos mafa uma i;ez: 
- Mas, dir-sesá• · 011 textos aqui não são necessarios, já que 
o autor <teflne. nestu. càrta, seu pensamento. Não é, porem, disto 
que se trata. O pro1Jl1mw. é saber si seu . livro "Les Drotts d.e l' 
hmmnc" expôe 'a Doutrina catoltca, e si a expõe bem, com cla
reza e Precisão. Em outros termos, trata-se de saber st o livro 
ci bom ou máu, pódc · ou não póde ser recomendado. O que só 
com textos do proprio livro se pode discutir, 

• 
Porc1ue esta acusação? É porque sofro hoje no exílio, defendendo a cau
:sa da liberdade cristã e humana, contra a praga totalitária e contra os 
opressores do meu país? Pode-se defender a causa da liberdade sem 
~air em um êrro que, invocando, a liberdade, a de~~rói. 

· Está ai uma insinuàção. o . Pe. Vieira teria atacado M aritain 
porque este · é · contra o totalitarismo. Quererá. dizlJ'I que o Pe. 
Vieira é · totalttario? ' Ilouve quem qufaesse crear. entre i-.1s essa · 
falsa ee[uação: ser contra Maritain é ser a, favor do totalitaris
mo Dez anos de· luta do LEGIONARlO co1itra o "eixo" e todos 
os tot.ilitàrios ai eswo para esfacelar. no que nos diz respeito, 
e.mi equaçéio infantil. Quanto ao Revmo. Pe. Arlindo VMfra:, não 
temos. proe1iração para o defender neste ponto. Defende-o s~ 
nomeaàa melhor do que poderic;mos fazer nós. Defendem-no os 
muitos artigos que contra o totalitarismo escreveu. Mas é i;u
rioso que essa manobra . parece ter certa conso·n.ancia com 11.~te 
t011ico do Sr Marítain ~ra, cotncldencia? I!:' poss~'Jel. Notemos, 
entretanto, esta mr;,, "m~rtssima." coinciàelicfa ... 

Publicamos, hoje, 0 texto integral da carta que o sr, Jac• brasileiro E isto .tanto mais quanto, por _pouco: que .se tenha 
ques Maritain enviou a "O DIAR 10", na qual responde ao artigo lnformad; das éoisas do Brasil - e -não· precisou_ Informar-se 
que o Revmo, Sr. Pe. Arlindo Vieira, s. J,, escreveu para' o de tal porque Já sabia de tudo· i!lto. - teria· po·d_ido. no_tar .que 
"LEGIONARIO" acerca do livro "Les Oroits de l'Homme", da não eram i:;anhestros os· fntelectuaisque·contendiam._-em.torno 

-autoria daquele filósofo francês. das. idéias expressas em seu liv.r() .1',l.,el!. Dr.olts ile )'Homme", ~ 
Não é hábitó dessa fôlha, publicar artigo!! que divergem de que tambem não era no !,ertão ·do ~ra.stt.,. n~s fiml:i,l_as da. clvili• 

sua orientação: o "LEGIONARIO" não é uma tribuna livre e só ução em nosso.território, qué se diaé.utia -0 problema. Os C_on: 
se sente no direito de transmit:r a seus leitores O que considera tentlores eram - para mencionar· os mais Ilustres· r de -um lado 
a doutrina verdadeira, 0 Rc;vmo, Sr.· Pe. Arlindo, Vieira; me.m,bro dos mais -conspícuos 

Entretanto, a ·di·scussão acerca do age>ra já famoso livro do, da êompan!iia de J.esus . Sacerdote brasileiro dé vasta cultura, 
sr. Jacques Marítain assumiu um carater tão absolutamente jor:naÜ$ta brilhante; edu~ador d~ reconhecide>s e relevantes mé: 
inédito, que não seria possível continuarmos a tratar do assun- ritos orador sacro distinto; do outro lado o Revmo, Sr. Pe. Frei 
to, sem fornecer a nossos leitores O próprio texto integral da Seba'stlão Tauzin, professor na .l:niverl!idade Católica do Rio de 
rcspqsta do sr. Jacques Maritaín ao Revmo, Sr. Pe. Arlindo JaMiro tambe.m dí$tínfo ·orador sacro e· jornalista, que ·traz .o 
Vieira. ' hábito Íncllto e veinerâvel dos filhos de São Domingos, e o sr, 

A esta altura, convem ·umà "mise au point" de toda· a ques- Alceu Amoroso Lima· Tristão' de· Atalde membro .da Academia 
tão. Em 31 de outubro do ano p,p,, 0 Revmo. Sr. Pe. Arlindo Brasileira de Letras, 'í,rofesso·r da un·ive~sid.ade· Cátólica do Rio 
Vieira publicou um artigo nesta fôlha, em que fazia 0 . confronto d• Janeiro comendador da Sant. Sé. O teatro da ~iscussão: um 
de alguns textos cio livro "Les Droits de l'Homme" do sr, Jac- 6;gão·catóÍico de. SâÓ Paulo, ·outro di1 Minas, Serão tá~ "canhes· 
ques Maritain, com outros textos, extraidos, estes, de documen- tros",. tão do ''sertão do Brasil" as figuras que part_lciparam da . 
tos pontifícios. Do confronto. concluiu·S. Revma. por uma incom· discussão; que .a acompànharam, que por ela se interessara~? 
patibilidade entre a doutrina exposta nesse livro de Marlta:n, Insistimos longamente sôbre .éste aspecto do probl~ma, especial• 
e a doutrina dos Sumos Por. :lfices, mente· .piira demO'nstrar o que .pode o entusiasmo, o afeto, quando 

O tema do artigo estava, assim, rigorosamente circunscrito: chega a se tra.nàformar em. paixão! .. . · 
não versava sõbre toda a obra de Jacques Marita'n, e muito Ora, foi precisamente por esta. paixão· que, a nçsso ver, toda 
menos sôbre sua pessoa, mas exclusivamente sôbre um de seus a discussão em tôrno do assunto escapou .completa111ente ao 
livros, Pode-se lér todo o artigo do r~evmo. Pe. Arlindo Vieira: terreno em que $e deve.ria ter conservado obst.in.adamente 11e 
não se encontrará um só trecho em que o aute>r generallse · suas quizesseni os entusiastas totais de M.arítain chegar ~ uma .r~fu. 
apreciações até o ponto de afirmar que ·tambem em outrás · tação triunfal das asser~ões -do Revr,,o, Sr,. Pe, Arlindo, V,~ira. 
obras Maritaln sustentou O mesmo pensamento, Aqueles a Quando seriá··-neces~ário tomar··os textos,·.e citar no mesmo livro 
quem a argumentação do Rcvmo, Pc. Arlindo V.le!ra não.· cori- os·· outros textos que os completavam, esclareciam, que arrazas• 
vences.i;e incumbia, pois, situ.:r,se rigorosamente no m_esmo ter· sem aniqu'ilassem destruii;sem a ponto de não deixar pedra 
reno, e demonstrar: sôb;e·p'é,dra, linha 'sõbre linha a argumentação do Revmo. Sr. Pe. 

a) ou que o Revmo. Sr, Pe. Arlindo Vieira cito4 mal os Arllmfo Vieira, a defez:à tomou rumo Inesperado. Já não se tra• 
trechos cio livro "Lcs Droits de l'Homme", do sr, Jacques Ma-· tavà ~e mostrar ou qu~ os trechos eram incompletos, ou falsos;, 

, ritaln; ' oú mil lnterpreÚdos no artigo do· Revrrio, Sr,_ Pe; Arllndó Vieira; 
b) ou, que s. Revma. citou mal os textos de Encíclicas e Passando de um fato concreto· e preé-iso -:- um artigo· contra· um 

outri>s documentos pontifícios que inseriu em seu artigo; . 'livro ..,.. para umit- _generaHzação '·infundada e ·total_mente gra• 
c} ou, finalmente, .que a oposição entre os. textos do sr •. tulta - uma refutação que se dirigiria, não contra, um livro de 

Jacques Marlta!n e os dos documentos pontifiéios era irreal. rviai-ftaln mas uma campanha .contra toda a sua obrà e, mais, 
Como se vê, toda a discussão deveria consistir em uma -re- eo·ntra a' sua p.rõpfià pessoa· - os artigos em prol de· Maritain 

constituição de textos, ou em uma exegese. de textos. De qqal- feriram de preferêncià as .seguintes teclas: 
quer forma, tratando-se da apreciação de um pensamento fixado 1 :_;_ Maritain não erroú pÓ.rq·ue não poderia ter errado, por• 
em um livro, tudo quanto não fosse a apreciação dos textos cons- que é· um grande: filósofo; um profundo pensador; · 
tituirja. digressão Inteiramente incapaz cle refutar .com seguran• · 2 ....... Ém outros livros de Marltaln ele- disse o contrário do 
ça o trabalho do nevmo. Sr. Pe. Arlindo Viefra. . que lhe atribuiu O Revmo,.- sr. Po; Arlindo· Vieira, pelo que em 

Infelizmente, todos os sentimentos podem clesper.tar paixão, ",L:es Drolta de i'Homme" não pode -ter _dito o que lhe foi atrl· 
e nem .mesmo as inclinações mais explicáveis e mais nobres es- buido; 
capam a esta regra. Como já publicamos, somos os primeiros a 3 _ Os textos citados ·pelo Revmo, Sr, ·pc, Arlindo Vieira, 
reconhecer que na. obra do sr. Jacques Maritain se encontra mui• · · · l'd 
to de admirável, ao lado de aspectos que não nos agradam e que como em geral todos os textos de Maritaín devem. ser I os com 

"espi'lt de flnesse", e·-portanto não. ·podem· ser interpret~dos ,em 
em tempos já tivemos .ocasião de apontar. t, pois,. explicável seu sentido Íiteral, · 
que a simpatia, mais ainda, a grat:dão e a fervorosa admiração Em· último lu,.,_ar, desacompànhada lnfeliz:mente · de qualquer 
de muitos católicos tenha de ta-1 maneira radicado em seu afeto · · " d 

tr11_balh_ o objetivo de reeomposlça_·_o ou de hermeneutica, vogan o a figura do sr. Jacques Maritain, que se tornassem propensos a " · . • · · gratuita ·.em meio d_e out.rás afir __ ma_ ções; vinha· a asserçao es_ sen-ver em cada dlscrepancia de algum e·scritor ou pensador lima 1 clal, a Qn;ca que lmportava demonstrar, e precii;amente. aque a 
injúria, em cada argumentação contrária às teses do, sr. Jacques. em abôno da, qual nada se citou de concreto e irretorqu1vel: os 
Maritaln uma irreverência que toca as ra:as do insulto, textos produzidos eram Incompletos ou -unilatérais. F:a.lou,se de 

A paixão tem destas coisas. Ainda as.ora, quando um cios 
órgãos católicos de maior difusão. em Minas, estampou a carta- tudo. Ficou ,de lado O essencial,· 
re~osta do sr. Jacques Maritain, não tivemos a surpresa de notar Ora os ·argumentos aduzidos· de nada adianta.ram. O primei
no artigo de apresentaçãó esta constatação enternecida e êurio· ro supunha que todo trrande homem fosf!e Infalível_. 'O segundo 
sa: um homem como ele (o sr; Maritain). se i:,reocúpar com umá não era menos singular. Um ·11vro é uni livro; e um pen~ador de 
pobre oontroversia entre _canhestros habitantes do sertão do fibra' nã·o precisa de uma blbUoteca Inteira· para se faz:er com• 
Brasil"? O Brasil é hoje, por um Jôgo Inelutável e autoin'átieo pre~nder. O livro. "Les Droits de l' Honime", se contem eJ<pres
de circunstancias, uma potênc:a que já atl!a de modo muito sen- sões capaz:e's de ·.1nduz:lr em êrro · um leitor:- e Isto .ainda· -que 
sível no cenário internacional. Na prccente guerra, todas as involim.tzirla_ménte -~ i!. uín livro c~nsurável. porque· ningliem 
chancelarl·as do Antigo e cio Novo Mundo se intercs·saram àti- pode 'déixar de· reconhe·cer. qu·e um leitor que leia ·s6 esse· llvro 
vamente ·pela fixação de nossa atitude, Não nos . acharam '"oa- ficará mal orientado, o' que .é suf;cientl!' para tornar o. livro mau,. 
nl1estros", nem o Foreing Office, nem a Wilhelmstrasse, nem a o t·erceiro argumento, do ~esprlt° de finesse" é ainda. mais curlO· 
Casa ·sranoa, nem O Quay d'Orsay, Pelo contrário, viram, sentirán,; so Não vanios aqui tecer umas em tôrno da clásslcá distinção 
pesaram em tcda a sua extensão a lmportancia que O Brasil entre "esprit geometrique" é "esprit de f!nesse", f_elta po,r Pas· 
já possue no mundo de hoje, E essa ímportancla cresce de minú, cal. O que ê indiscutível; é_ que quando um filó,sofo escólástlco 
to a minuto aos olhos de todos os povos, Aos olhos de ·fala, .ele deve servir-se ·de· termos.adequados para remover qual• 
todos os povos, sim, e o sr. Jacques Maritain ·tem suficiente quer dúvida, dizendo sempre clara _·e precisamente o que pensa. 
penetração e talento para o· perceber com clareza. Ao preparar Se. um filósofo não procede assim, não possue o· bom _método 
para o "DIARIO" a longa carta-resposta que hoje ·publlcanios, o escolá:.tlc·o. Ora Máritaín não deve ser assim, e temos ·o direito, 
si", Jacques Maritaln, filósofo mas tambem homem de ação, que mais ainda o d;ve~. de.o interpretar,tomando .cada uma de suas 
quer pesar na orientação do mundo contemporàneo, pretendia palaVl'liG ~m sw sentid~ pr.óprlo;· . :- . · . . . . · . 
consolidar a influência de seu pensamento em um dçs paíse·s ele 'Publicamos as anteriores' respostás· do• Revmo, Sr. Pe. Ar.· 
cuja orientação Ideológica depende indiscutivelmente o curso da lindo· Vieira ·áos ·comentários que seu 'ártigo suscitou em nossa· 
história das idéias em todo o futuro do mundo. E o. sr". Jacques imprensa, Nosso; leltore.s tiveram ocaslâ-o de apreciar o bril~o, 
Marltain terá ainda visto mais alto. e mais lcnge,·. De ciência a serenidade, a segurànça com que· defendeu sua posição. HoJe, 
certa, sabe e:;se escritor toda a influêncíá que O Brasil tem par• publlcamo·s mais· um de seus explêndídos e seguríssimos traba· 
t;cularmente no futuro da Cristandade. :Já somos hoje um dos ibos, Mas fazemos mais .. Damos o· próprio ·texto da carta do sr, 
maiores blocos c·atólicos do mundo. Qi.tantos viajantes nos che- Maritaln, para que à liingu,em fique .dúvida sôbre o .verdadeiro 
gam do v.aticano são acordes er.1 afirmar que as vistas da San_ta aicance, das pala·vras· do filósofo ~m questão, Ã margem d_este 
Sé se voltam para nós com atenção cada vez: maior. E .disto te• texto, publicamos alguns .comentários n_()Ssos. Textos, _textos e. 
mos tido no Pontificado de Pio XII manifestações multo espe- mais textos, só e unicamente textos e hermeneutlca de tex:os 
ciais e não muito distantes ... Filósofo que se preocupa especial, deveriam ser a base, a raiz, o· fundamento_ de toda essa dls• 
mente em orientar a opinião católica, o sr. Jacques Marltàin cusGão. A traâução da earta do sr •. Maritaln 6 extraicla de "0 
agiu mui sabiamente, procurando explicar-se perante o público .JlARIO" de Belo Horiz:ónte. 

Na verdade, quanto ·mais discernimos o êrro do liberalismo teológico, 
tanto mellior avaliamos o preço da verdadeira liberdade cristã e huma
na. É dentro das perspectivas da filosofia da história dos tempos moder"'.'. 
nos e considerando o conflito tt-ágico que opõe hoje o totalitarismo pagão· 
e a civilização cristã, que tenho conduzido meus deri'adeiros trabalhos, 
cm que procuro precisamcnt<! quais são, para a idade. histórica em que 
nos encontramos, as melhores condições de rcaliza~ão efetiva dos prin
cípios que o Pe. Vieirn me acusa de negar, e notadamente as melhores 
condições de realização efetiva dwua cidade poiítica cristã, dum Estado 
l'Cal e vitalmentc ci'istão. 

Me~ livro sôbre "Os Direitos do· lÍomem·. e a Lei Natural" (que é 
mil ·ensaio °filosófico e onde discussões teológicas não estariam em lugar 
devido) ..• 

"Onde· discussões teolpgicas ·não estciriam em lagar devido". 
Outra afirmação .curiosa: Trata-se ilé constituir -u,ni Estado "vttal 
e· realmente pristão", ou seja miz. Estado conforme ao q11e a sa
grada Teologia nos tnsi11a sobre a missão, as prerogátiva,, os di
reitos de que por divina instituição a Igreja é senliora. O'ra de
finir essa missão, _essas prerrogativas, esses . direitos é um -capi-
tulo da Teologiit. :Mas. um· filosofo d,á Estado "vital e realmen~e 
crlst/'to" afasta . ítu111 gésto solerte; entre dois parentests, a Teo-

- 01, Jos.é II - po)'que perseguiu a I grcja poré111, não a pros0 

cn.•jCU intêiramerite, concebe-se. Mas isto não se concebe na; 
pena · d.e um filosofo que· presto1t á Igreja, tão· grandes e incon-
testaveis serviços qúanto . Maritaiii. · , . . . 

Por tstó; nao. compreendemos como Maritaiii aca.ba P(!.1 . d,zef. 
. que é "cl&icali8mo _de· Estado". o regime de José l! .. Séria ele• 
ricaUsmo. de Estado ·um regime cm que o Clero invadisse a eifc• 

. . ra _-iJé .. tzç4-0 pro-prla ® -Podet · Temporal. No reinado de Jo# Il 
. iot .·º confra.rlo qlté. se tieu'-o. Estado legislçiu até sobre Zitur.gia. 

Que. clerica,llsmo, .. ppis • é este? · . · 
. , · . . it.não-ialernos cm "estado clerical prussiano", pois não con• 
. ·seguimos atinar . c~mo o Sr. Maritain, filosofo ca:tolicp, poderirt 

acha.r . que fim estado protestante pode ser clerical tal como· Uill 
estado catoltco. 

• 
... e "que a Igre:ja condena e que nós não quere:mos a l'.reço ne,. 

nhum" dizia ha dois ;anos D.·SaJiége, Arcebispo de 'l'oulouse. · 
C~mo Amor~so Lirr.a .e· fr. T, u~n justament~ lembrar~, · propo~ 

uma solução. prátic.,. <:orno :a melhOl'. cm dadas ,cirtunstancias, não. é, de 
forma algti.ma, declarar. (à maneira de mu~tas das proposições condena
~ -come, teologicamenie. '1!ih.erai_s"). que esta, solução-~• ~' únic3: boa .de 
dll'Cito. il, absolutamente a. uruca. JWità. Acusara o Pe. V1e1ra de hberalis
mo S. S. Pio X[ pôrque ... résolveu a questão romana'·'duma maneira,,
à melhor.sem duvida nas circul)Stancias dadas,.- que, sem nada ~bando
nar dos princípios' enunciados por Pio .IX,1 abándonafa entretanto· uma 
si~ação de fa~ lia qual .esses princípios tinham dúrante muito tempo 
cnco.ntrad.o aplicação? 

Sobre·:u questão. estar aqui 1JU1l :posta, como vçremos· ao crt• 
ticar . à exe1npli/icaçélc- tomada ao tratado de Latrão,· o· Sr. Ma
ritain · desvia o assunto • . Ninguem nega que; cm circunstancias 
concretcu, pode a prudencta aconselhar uma toleráncia:, isto é uma 

-inti1)licação. de principios, para se evitar ·mal maior., o que .Ma
ritain · prectsarta·demonwtrar é. que nos Direitos. do Homem_ ela: 
.não sustentou ,que ·a· ~eparação da Igteja e do. Esta.do /(L não se 
pode mais !Zàmitir, em virtude ttdo · de circunstancias çoncretas 
de fato, mas de . prin.cipios . que melhor sé fÍxaram. Isto é. que: 
o. Sr. Marttàln. dev/Jrla mostrar: E não só não mostrou, s!náo que, 
nesta mesma carta, ·póuco mais abat:xo, ainda mantem a mesma 
teso que lhe atribue. o R. · P. · Arlindo V~ra. · E de fato, a rWUio 
porque iá não se. pode mais 11ropugna,r um · estado cittolico com 
mi privilegias proprios da Jgrejá, é,.segundo.dii: o Sr. Marttain, 
nesta · mesma carta,' porque "a sociedade política:· tomo1t conscien• 
cia na: -sua propria:. esfera, do . princtpio da igualdade dos dt• 
reitos políticos ,e sociais." T0m01t consdiencia, isto· é,. antes não 
o possuia. be11i este prmcipfo; agora o possue, porque· aperfei
çoou~se. tomou -dele conscien/!ta. Não vemos como se pode~m e1;pó'I' 
de 11ianeira: ma:i.s clara . a passagem de um momeµto · ltistorico 
em ·que vigorava, -um principio contrario, para este moderno· em. 
qúe cameça, a vigorar o principio novo. Ore;' tudo ·isso nada· 11ia1s d 
d.o que ·afirmar, em.· principio, a necessidacle da. separação entro 
a Jgreja e o Este.de. De · maneira que as. resalvas, que o, sr, 
Má.ritain coloca neste. topico de sua cartà, pouco o., auxilitt1n. 
Certamente não são s.u/icientes pará 71elas · b{h'lear .· o · enitirio. da 
injurias assacadas. contra uma pessoa, digna· de. ·todo~ os respei• 
tos p~los serviços qtle presta.. á Santa Igreja,, e passar~se'póT' ind .. 
· cente nesta. ·contenda • . : . : · , . · . , .. · . 

Alem· do mtzi11, 'ª e:i:emplificação- tomada ao tratado d!!: Latrã» 
1ulo vem ao caso. Deve-se dtstinguir,. entre. ,"111ellior'; e, "mcnM 
má." Uma .solução pode não ·ser otima:, mas ·sér· a, "melhor" em 
determinadàs circunstancias,. e, neste caso, serií. sempre "bôa". 
Uma solução que. :,i:ào ·· sctttsfaça· aos ·princípios niinca, ê "bóa"• 
mas -poM ser, eni 1feterm,lnadtis · circimstanctçis, a .fireferivel por• 
que viola menos o principio; e então nllo ·é· "melMr"· m.a, 
"menos mã", isto é, é sempre "rui1n,,, mas, no caso, "menos 
ruim." - Uma iguàlàade · de direitos a· todas''iis confissões reli• 
.gu,sa, viola -sempre. ô principio esta!ielecido pela . . Santa Igreja, 
E', pois, · semj!re· '"má", mas pode ser "meiios md.': Nó tratado 

·. de Latrão, salvou-se o·.· principio, a . soluçifo, .: pois, . jot ·, "Í>óa". 
"menos boa" •. pote1n, d.ó que a ·aue ··existia anteriormente 'á· lnva• 
são· das tropas i,artbaldlnair, 

• 
to11ge • de negar ou de · clesdenhar qualquer dos prfocípio:. eternos 

invoéiíélos pelâ'. Igrej~; · àpliquêi-m.e · ao mesmo' terhpb°; à: justüicàr os 
, 1odos de réali:iação que uma• época "sacral::, · como a · Idade Média, deu 
à easés prinéípios '( e> aqui a!gúrÍs 'me a~tlsáram de quérei' voltar aos 
tempos de Gi:eg6rio VIl) e ·a ·mostrai' que ~ossa época .ex.ige outros modos 
de realização dos mesmos princípios; eu não digo (absit!) o a.bandon(), 
desse~.' mesmos .princípios, .••. · · 

O'ra .prectsamente neste topico · a confusão ·perdura.. "Do11 
mes1rios principias". .Os principias .da Igtefa, são claros: · s9 ·. a: 
uittli,o é· boa. Optcir. pór · Úma sttuaçao· que · infringe aw~ imico 
principio, não é ·:procúrar para ele um . outro, môdo. de rca(t#ri• 
çl%o". Eni outros termos, quanrlo a Igreja se equipara: plena.meti• 

· te às seitas 
0

d~s(dehtes perante à lei civil, não ha ntsto· "um 
outro modo de realizar os principias" .que regem o assunto, ma:, 
. umci infração a esses principias. 

. Assim ... a lingúag~m ·de li!aritain - dév,éremos diz<ir "fazcn• 
rJ-0 .• abstração de suas lntençpes"? ..,. , dã. · azo à_o equivoco. Lendo-o. 
dtr-se-ia que es~a ·sltuácão, que "reali:ta de outro modo os prin• 
ctpios", é .conforme aos príncipios. Porque ·uma, situa~do·.que ná<> 
realiúi -um principio é contraria à ele; e uma 8/tuaçâó que é 
contrária a· 1tm · prtnclpto nn.o o. realiza: Certamente, hâveria si• 
tuações .que tnfringittam ainda· mats completámente esse prin. .. 
cipio, pelo que a simples igualdade .1uri6.ica: ·das. seitas. com li• 
berdtale pata ·todas.· ainda pode ser .uni .mal menor. Um . mal, 
pOTém; uma infráçÕ,o de. princípios. E ·nunca um bem nwd.icó .ma~ 
genuino, uma "outrc; realização" dos mesmos· ·princípios. 

• 
Ai está um texto... não do artigo do Pe. Vieira, mas do· sr. 

Jacques Maritain, que merace 1mtitci nota. Ele confirma de 

cérto modo as asserções do Pe. Arlindo Vieira. O Sr. Jacques 

Maritain acha posstvcl "realisar efetivamente" os principios ca
tolicos a respeito da posição da Igreja e das seitas perante o 

Estado; acha passivei a "reali~ação efetiva de uma cidade' poli
tlca: cristã, dum Estado real e vitalmente cristão" em uma ordem 

da coisas e1n que: 1) a igreja .não seja oficialmente reconhecido 
pelo Estado como unica, verdadeira; 2) mas pelo contrario · seja 
tratada em posição de igualdade mais ou m<mos co111pleta com 
outros cultos. Analtsémos os tennos da asserção. Uma "cidade p('• 
litica cristã'', mn "Estado real e vitalme1ite cristão"' são uma 
cic!adc. um Estado organisa<ios conforme os ensinamentos de Nosso 
Senhor Jesus Cristo e de sua Igreja. ou é isto, .ou a linguagein 
humana perdeu todo seu 1>alor. O'ra, cmsiderar que uma tal 
cidade, um tal Estad.o estariam orgaiiisados conforme os ensina
mentos de Cristo e de sua l greja é um erro, porque esses ensina
mentos preceituam exatamente o contrario, a, saber: 1) a Tgre• 
ja deve ser reconhecida oficialmente pelo Estado como a unica 
verdadeira; 2) e não pode pots ser equiparada de modo ·algum 
aos cultos dissidentes. O Estado que não reconhccé a. Igreja, como 
verdadeira é oficialmente acatotico, oficialmente não professa a 
Fé catolica, duvida oficialmente da divindade dâ l greja Catolica. 
Como então é um Estado organisado segundo a, doiitrina: da Igre
ja? Como é um Estado "real e vital1ncnte crtstão"? Ma;i, _dir
se-fi. o reconhecime11to oficial da Igreja como unica verctadeira e 
um rotulo. o rotulo não crea a· vida nem a realidad.e. De acordo. 
Mas quando um Estado não reconhece_ oficialmente a Igreja como 
verdadeira, quando o rotulo não é catolico; quando prefere para si 
um rotulo acatolico,. quando ofzcial1iicnte descrê, algo na sua rea• 
!idade profunda é aéato!ico. 

logia da discb,ssád! A Teclogta: é o estudo éla. Revelação. Afii-
1nar riu.e a Teologia 11adà tem que ver com o "stàtus" /1iridico .da' •· .abandono que se encontra na raiz aos erros do liberalismo! Eu 
Ígrefa; na sociedade civil é. afirmar que qualquer que seja a . digo justà.rii~nte o contrârio, póis aplicar um princípio ·é o contrário de 
Revelaçéio esse "status." serd o mesmo. E' a.firmar, pois, q1ie a. abandoná~lo! Aí está todá a confusãd de que a calunia contra- mim 
Reveiaçéio . não intéressa: á situação. jurídica, E' afirma, a, Igual- · lança fuão · · 
dade de situa.ção jurídica: da Igreja que ,,ossue· a Revelação e da.~· • 
seitas que não a possuem. Mas não unia igualdade · ç~nsentida 
com pezar: umá tgualctade, velo êontr.ario, de direito e. dccor,. 
rente da fonte cristalina aos prinéiptos. Nexo profundo e forte 
dessa afirma~úo .'com a anterior/ 

• 
••. tem por. objetivo criticar a falsa fil~sofia ' ("liberal") é:lesses dl

reltos, e' estabelecer os direitos da pessoa ·humana,. numa fi!osoffa cristã 
do homem e do Estado. O Pe. Vieira 'extraiu desse livro um trecho em 
que falo d' "esse tip1> dê. "Estado cristão" (eu. havia posto· intencional
mente. entre aspas essas duas palávras) .. de:que se.gabavam os governos 
menos realmente cristãos c1a· ·erà. absolutista ( e dos. quais :os mais ·belos 
exempl~s; nptemo~lo de passaiem, são a Austri~ de Jo~é U é a P1;ú~.sia 

. de Frederico Guilherme II), para fazer crer que eu · atacava a próptia 
concepção de Est;idO crisJão OU d~ cidade política cristã; e qtie CU est.ava 
em de~acôrdo com os ensinamentos pontüícios. Renuncio a· dar um qua
lificativo a semelhante· processo. 

Repetimos. O rotulo não é a. realidade. Nem a realidade é o 
rotulo. Mas quando o Estado é oficialmente se1n Fé,. algr>. existi' 
nele que anda e1n funda, desordem. Não pode ser realmente, vi
talmente catolico um homem q1ia não professa publicamente · a 
Fé catolica. E' o que diz: o Catecismo. O mesmo se diz. do 
Estado. 

E' certo que,· posta itma situação de fato irrcgulâr, a Igreja,, 
como ocorre p .. ex, em Portugal, pode consentir e1n uma. situaçá" . 
juridica: de igualdade co111 outros cultos. A irregularidade da. 
situação pode ser tal que a Igreja prefira, atp essa igualdade in
justa e injuriosa, a u:na 1mião. Lamentavel prova de que o Es
tado, dirigido embora por homens de intençilo eventúalmente boa, 
tem algo de visceral e profundaniente irregular, qué faz com 
que a, propria · 1greja, Mãe entretanto sempre extremosa e se
quiosa de colaborar com seus filhos, /1tja de qualquer colabo
ração com ele A l areja prefere descer de seu trono de Ralnhà, 
de sua situação de Mãe, a aceitar uma. tão intima união com 
o Estado E isto seria um Estado "vital e realmente" amoroso de 
sua Mãc!2, 

Outra injuria, e atê agora sõ afirmàçõcs griltuitas, desa
companhadas de qualquer prova que as· fúndamente, 

• 
O que eu atacava - meu obrigado a Fr. Tauzin-por ·haver resta~lecido 
a verdade a t·espeito deste·ponto e de tantos outros,·- era uma carica
tura. farisaica da.·cidade. cristã. O que eu atacava era o clericalismo de 
Estado que engendra as paixões anti-clericais, •. , 

. Estd ai .uma ciii'iosà ·e. ine:i:plicavel associação dê ideias. Pen
samos como o Sr.:Jacquetf Maritatn: a politica:·relfgiósa:·de -Jos{ 11 
eta detestavel, peia sua · constante tngerencia · em·. assuntos reser~ 

· vàdos ao. Clero. "l,teiJ. primd :saútstão", diz:ia: Frederico tr de 
Josê ll, ironicamente, por ihottvo das mil ·e mi! - incursões do 
Imperador em materia de cuitô, revelando tÓdas. uma descon• 
Jta:nça morl/ida contra o· Clero; 

PO'l' Isto, no combate á Igreja, .José n foi tão longe quanto 
podia. Ainda estàvâin- vivas.· as tradiçeíes glôricsas do reinado 
da ·pttsstma Maria ·Tereza,, sua mãe, e ás habitós de tn.il anos 
de civtltsaçn.o cristã. ·Josi ·.f I tonservou, pois ao Clero, alg1tmiu 
das e~terioridaàÚ e honras · oJíciais que. seriá chocante tirar-ll!e .. 
Mas fol -itm antí-cZerical conriicto, simçtrico com o que seriá 
Po1J!'bal. na Historia portuguesa: Falar do, clericalismo de . Josl 
II é· pois Ui.o singula:r quanto /alar do. clertca.ltsmo · de E'omõal. 
~ue um · ~omunista · achasse que Pombal· ainda.. loi muito- cleric!li. 

"Aplicar uin principio é o contrario de abandona-lo", sr.m, 
Ma°s con$entir . n'd violàçáo do principio, dizendo-se que egsa vió• 
lação não é uma. vft>lação · mas uma "realização ·dtfer.úr.te" do 
vrinclpk), uma realização "diferente" e não: uma "vtolaçáo in• 
completa", é: cotsà, 111.ulto ·triste• para.' uni pensador católico. 
_ Quanto á injuria:, gfifamo•la, com o com.entario cmferiDr: izt6 
agora. o Sr: Jacques Marttain não aduziu um só tc:i:to que a· /iln• 

· dan~ntc. ' · 

• 
A divisão religiosa entre os homens ê úma gran<:le desgraça.-Éfato, 

,porem, qtié ela, existe, e que as sociedade~· modernas .abrangem cidadãos 
que; ao. mésmo tempo ·que pertencem a .famílias religiosas divérsàs, de• 
vem concorrer , para o bem comum temporal do Estado. ' · 

Indiscutivetmtmte, quando lúz essa divtsão relii:,iosa, essci "des• 
graça". em certos casos o mal menor cons/ste na Inteira igual• 
da/1.e· de seitas here-ticas com a lgrafa: de · Deús, a igualdade e11.tre 

. as que se prostituiram e a Esposa fiel. MàS um Estáão,. uma ''ci• 
dad6'' onde a, divisão seja tão generaltsaàa e tão .funda ·que. a 
"polis" 1á não pode professar oficialmente o :Catolicismo; não é 
nem "real" nem "1Jitalmente" cristã, Poder1 hái!er catolicos na 
socied•.àe, e áté muitos. Mas atisim com.o ó homem qµe não pro• 
feissa. a Fl catolica não ê éatqlicó, o: Estado leigo tambem nlio 
ê um Estado ca:toUca. t' o · que ensina em expresso11 termo& o 
insigne Taparem, em seu "Tratado de. Direito NaturaÍ". Dtze1' 
qué tal Estado é cato~co .é dt"!er. que um homem que o/ictalmen• 
te se diz a-catolico podfl ser catolico. . 

Aliás, não exageremos a desgraça em que· estamos.' Nem nt! 
Brhil, . nem em, outros patses contemporaneos, a divisão relJgtosa 
·t tão profunda:. Ha talvez menos here1es no Brasil do que: .Mouros. 
e Judeus. na Espanha de Isabel, a Catolica, .. Na. maior parle: :doa. 
pàtses la°tinos, e e1n· outros talvez, como i,or exemplo,. na BeÍgicrt, . 
onde' Tia · 1Úli · forte' cánttngente de Flamengos; nai 4ustria, · na 
PoloiJ,iá, a verdadeiro. críst: religiosa não constste em uma rup• 
tura declarada de umá parte ponderavel da -populCÍçàó com. a: 
Igrefa. · As. masseis continuam. catoitcas, m:as o. tesouro da Fé 
minguou nG-las a tal pánto, que 1ust_jftca à dolorosa exclamação 
da Escrituras · "Diminútramts!I . as . verdades entre os filhos doa 
homens." esse depauperamento de . verdade, .essa anemia relígio• 
8a:, essa carência de ·vtta.lidade e autentic:tdàde catolicas .atingiu es• 

· pectalmente as :concepções da 'optnião publica sobre a preeminen• 
·eia e llberooi-e da ·rgrefa PH.1ctsámente por isto, . untca e excl11si
vamll1lte Pó:r isto,· o regime ·de união entre a lgrefa e o Estada 
esta exposto . a · degénerar em 'uma tirania: . dis/arçadà. E' por 
isto, e só por tsto, que, em Portugal -e em outros paises, a Igreja; 
,Pre/ere ,a separaçti,o ti untti,o;· Prefere-a não. ·como um bem. jamais 
como e1 realização ,de umc sociedaaé· "vital o realmente· crntã",. 



mas_ prl!cisamente como uma dolorosa contingência decorrente da 
1:arenc_la de vitalidade, de realidade cristã, no corpo social. 

Disse-se que Marttain deve ser interpretado, não ao pé da 
le_tr.cz, mas com "esprit de fine~sc". E' realmente esta a imprCJ
:;ao que se tem, lendo-se a.lgumas de suas fra.ses. Essa por exem
plo: "as familias religiosas diversas devem concorrer para o bem 
,com1,m do Estado" parece abstrnir inteiramente de que se, como 
disse linh~ acima, a divisão religiosa é um mal imenso essas 

t E: G l U N A R l 'o 

tra um Sacerdote digno por todos -011 titulos do réspeito dos fieis. 
Confessamos que não era este o sistema de polemica., qua.ndo Ma
:-itain escreveu o "Primauté du Spirituel". Talvez. naquela. epoca 
o Sr. Jlfaritain estivesse mais habituado ao& _precettos de Santo 
Inac!o em ma.teria de controversia. 

e,, 

base na razão, Sou profundam.ente grato a Fr. Tauzin por haver mo:;;,. 
trado o verdadeiro sentido dessa filosofia política, num estudo admir.ivel~ 
mente <!onciencioso e aprofundado, em que restabeleceu, no seu contei,.
·pe, Vieira, e em que p.ôs em· foco os pontos de doutrina enun~ados, em 
obras antériores (especialinente em "Régime Temporel"), qµe óQnt~em 
os fundamentos filosóficos e o comentário antecipado de me·u fü'tinh0 

sôbre os Direitos do Homém e a Lei Natural. · 
Condenou assim as interpretações êrrôneas em que sê lançou .o Pe. 

Com w,:11,1 caridosa soberba o Rcvmo. Padre convida-me a rctra., 
tl;lr,-me .4os erros g1:1e ele generosa e gratuitamente me atribuiu. 

Tomo a liberdade de rogar-lhe humildemente que releia o que d 
Doutor Angélico escreveu a respeito da caridade fraternal e da co1,re
ção fr~temal, assim. como do que é d<!<yido em justiça à. i-eputaçíio do 
pró;.frno, e q\le e~ami1w $Ua conciência perante Deus. 

, "!ª'!1ilfas · religiosas" quando são religiões falsw, são de f~to uin 
v;trzo!o corrosivo a circular nas i;ctiLs do Estado. Evidentemente, 
cnqu~nto o Estado não tenha a dita de as ver abandonadas pelos 
:;ubditos, deve força-las a ser o menos _possível nocivas, e O mais 
pcssivel uteis na fraca medida das verdades que carreia'Tn ;unto 
com seus erros, ·em ·sua doutrina. ll!as a expressão "familias re
ligiosas", empregada sem Útas restriçõe.s, com toda a doçura e 
d1.gnidade da expressão «familia" na pena de um filosofo , cato
ltco, sugere quast a ideia de que essas "familias religiosas" dei:cm 
viver "em familia" umas com as outras, cooperando fraternal· 
mente, esquecidas para todos os efeitos e em todos os terrenos 
sueis dtssldcncias, no bem temporal, tarefa comum. a tocta., 

e 

• Não ·se pretende absolutamente com isso atll'mar que a verdade e o 
erro tcem os mesmos direitos, nem 'que as diversas confissões ,religiosas 
teem por si mesmas e em si mesmas os mesmôs direitos, nem que o 
"progresso do tempo" deva fazer ver como a.bolido.s .os direitos sup1·e
tnos da Igreja, nem que fosse necessário rejeitàr em princípio (como 
insinua mui fal5amellte que eu faço o Pe. Vieira) toda estrutura do Esta
do em que a l'eligião católica tivesse wna situàção jurídica grivilegiada, 
e condenar assim o qué eldstiu dúrante . séculos de civilização cristã! 
Diz-se somente que, nas condições histódcas i;le no:;isa época, é Vé\nta• 
gem para o bem comum temporal e é vantagem para a Igreja consentir 
ela em não fazer uso do direito supremo que lhe pertence,. e aceitar para 
os seus, como o fez na recente concordata portuguesa, uma ,condiçãc 
jurídica de acôrdo com esta igualdade dos direitos ·entre cidadãos que 
o Estado reconhece na suà própria esfera temporàJ.. · 

Vieira e as asserções fantásticas que .pretendem que um filósofo, que 
tem constantemente afirmado a transcendência da· fé cristã com res
b2ito a toda filosofia pólítica e de; toda forma de governo, proclamado 
ta ri.to. a necessidadE! duma política cristã como 'duma filosofia cristã, com. 
batido· o naturalismo e o laicismo e sustentado que a cidade temporal 
deve oftrecer aji:da positiva à obra espiritual ·da Igreja é ser ela mc~miil 
àtivada e sublimada pelas iruluências do Evangélho ... 

Não básta. á cidade temporal "oferecer a.iuda positiva á. obra 
cspirttual rJ,á 'Igreja e ser ela mesma . atii;àda . e sublim!Zda pelas 

Não foi caridosa wberba, Sr. M:arítain, mas fraternal ,cor• 
•cçáo, sobre o que tomamos a liberdade de insistir. Seria tam• 
bem conveniente que o St. M.o.titain, qite humildem.ente se con• 
!essa com V(tngloria ser discípulo de Santo Tomas de Aquino, re
.;isse a 11taneira como este Santo Doiitor tratava aqueles que ~e 
(iesvia.vam da rela àoutrina. 

., 

influencias d.o Evangellío". Sé foi só por isso que se ,bateu o Gostãria de acrescentar, a propósito àa página .que parece tê-lo mats 
Sr. Maritatn, se é. esse seu "programe. maximo" em ma.teria. de 
doutrina, .ele se contenta com.pouco. Em tes ... repetimos, 0 E:stádo escandalizado, que, segundo a recente Concordata, concluída entre él 
deve ser · óficfa?mente · catolico pela mesma, ta.ztto por que O 11.0mem . Sa11ta Sé e Portugal, o Estado português "admite a liberdade. de cultos 
deve ser ofiefalmente catolico., Isto é, Estado· e homem aevem,. e não_ sustenta uma igreja oficial" e não obstante "não é neutro em 
um e outro, professar a. Fé, como condiçá-0: para se poderem dizer matéria de doutrina .e de moral" pois "adota os princípios da doutrina 
catolico~. E foi. 0 , que· eni obra.s ante,riores O sr. Mp,rita.in sus- e moral cristãs, ~atólicas". Fala dessa maneira S. E: o Cardeal Patdarca 
tentou. Porque agora pa.rece ele contentar-se coni tá.o pouco? de Lisboa, no seu Discurso, de 18 de novembro de 1941, em que exalta 

E,1te araumcnto já está refufff.do' 'llCias notas acima. 

(l 
magníficamente· a Ygloriosa pobrez!l" a que está dessa forma condenado 
o Clero. " ' 

E lato tam'bem que no currer da história moc'rerna a sodedaàe po!!
tica t~m?u conc.i~ncia, na ~u? próp1'ia esrera, do princípio de igualdaàe 
do~ .tf;1t~1tos p~l!t1cos -e s~cia1S. Como se aplicarão, nestt•J condições, os 
Prl~':1p1os catohcos? Pedn~do ~o Estado que rejeite os cidadãos não
catohcos, ou .f~zer del_es c1dadaos de segunda zona, ou obrigá-los a se 
tornai;e~ catoh,cos pelo menos na aparência? Ou pedil1do, como eu faço, 
ao p~oprio &.tado .temporal que se impregne dos princípios e do espírito 
<-atohcos, na _sua _vida so~i'.11 e polí!ica, ao mesmo tempo que reconhece· a 
!odo~ seus c1dadaos, catohcos e nao-católicos, direitos políticos. e sociais 
1gua1S? 

A oposi!;ão que o Pei Vieira crê ver neste pont() entre mh1has posi_. 
ções e ã encíclica ''Libertas", é pui"amente ilusóti&. Alem disso, o ?tevmo, 
Padre. que pretende ter lido e· relidó atentamente ineu livro, não notou 
que nas páginas, que ele. incrimina, eu não falo do "direito comum" dum 
Estado neutro mas dos direitos iguais duma ".cidade vitalrnente cristã". 

''Portugal, diz ainda o . Cardeal Cerejeira, é o único país .concorda• 
· · . .tário da Europa, em que o. CJero que· exerce a mais alta função social • 

.. ;enteuda a doutrina cristá à democracta, p1:ocura nWll Esta~o ateu não recebe do Estado (salvo o que trabalha nas missões do ultramar) 
·'O .i.deal,.riuma cidade fraterna, p,;ega'abertamente a separa!,ão da Igreja e qualquer subvenção". 
do·,Estado, nega os cJlteitos supremos. da Igreja é da verdade sobrenatu· 
ral e-prófess11, os-er,rosdo liberaJismô··e do· smon. Por mais insensiitas E actescenta: "Outro aspecto do regime instituído pela Concordata 
que':sejam·tais· ~serç~s:mentirosas e caluniadoras, foram, no entanto, é O da reciproca àu'tonomia da lgreja e do Estado. Cada um é indepen
assacadas ·contra mim por um Sacerdote. · dente .e livre na sua 1·espect.iva esfera de competênc_ia. Nem o Estada 

· O problema focalisado neste paragrafo não é craro. A primei
ra frase parece. afirmar, lida em conexão com as demais, que uma 
ve:s que {iofe a. s.octedade é igualitarla ndo t prudente Mnl con
ventente ••rejeitar. os cid.11.dãos não eatolicos, ou fazer deles cida· 
dãos de segunda .ona, ou obrtg!J,-los o. se tornarem catolicos pelo 
menos na aparenci<(', O'rà éssM alternativas são muito d·iversas. 
A Igreja. sempre tondenou que se forçasse alguem a professar 
a Fci c:atoiica fticis i1npõe gravemente aos Chefe3 de 'Estado que, 
na me(Uda do 'l)Ossive!. tendam a excluir das Junções publicas e 
do exerctcii. de dirr:itos politieos ou de ·cargo~ de influencia o 
hereje. l'drque considera o Sr. 111arttain tmpossi1'el isto? Por 
causa ')ó igualitadsmo modemo? Pessimo 1gualitarisino, que equi-
para a Igreja verdadeira li falsa, e acaba por exigir ,que o .exercí
cio das funções publicas seja confiado tambem o; herejes, que disto 
se -podem servir para propaganda da heresia. 

Mas se essa falsa' noção de igualdade é 'l)essima, e produz 
,efeitos religiosos tão importantes, será a11enas "na sua propria 
esfera" como afirma o Sr. Marttatrt. q1ie as 'sociedades modernas 
"tomc.ram eonsciencia" ·do prt11ctpio da tg&aldade dos direztoa 
politicos e sociais? '' Na propria esfera·•,. não: Ta.mbem na esfera 
rl!ligwsa. 

Isto posto, o que significa ai a expresso.o "tomar conscien~ 
eia"? Cobrar noção de uma; coisa verdadeira. Não· Ú "toma cons
ciéncia"' do erro. se as saciedades modernas "toma,,am cons
ciência" de mn principio igualita~zo, dir-se-ia que essa prtnctp1O 
é verdadeiro. O'ra esse principio é errado. Logo, ou O Sr. Mari
tatn se erprimiu mal, ou p~11sau nial. 

Depois, não compreendemos a alternativa que o 'Sr .. llfarlta!11 
formula. A -não agir a.ssim. tornando ••cidadàos de segunda zona~ 
os hereje/¾, seria preciso - e é o que lhe parece conveniente -
"impregnar o Estado temporal dos . Princípios e espírÜo catolt
co~. ria ~ua. vida. social e polltica, do mes.mo teinpo que reconhece 
a. torhs seu.~ cidadãos catolicos e n4o êatolicos, direitos politicos 
e so.ciais igjl(tis". · · 

Por. ~i se .vê como rea.!mente o que. o sr. 3Iarttain afirm1wa 
nos D!f.;itos d.o Homem, na _sua objetivuiade, estábelecia o prin
c!ptu dll igualdade, e não a tolera11cia dá igualdade; como a.ltlis 
já. salientamos· acima. ' 

Pois ·q~e pretenderá o Sr. Maritain, quando descia num ci~ 
tado ÓJic:iaimenie leigo, 'que se peça á este estado · que . ''sé tm· 
pregne dos prtncipzos, ,e do . espirita catolico na suei vida social 
e poltttca, ao ií,esma tempo que reconlÍcce a todos os seus ctda· 
dãos, . catolicos e não-catol!cos, direitos políticos. e lactais igua.1s? •· 

O ma.i está precieaincnte nisto. Màriôain. ·concebeu· uma '«ci. 
dade vitalmente cristã." mas que não 1 Ó/kiiallnente católica, 
nem é neutra. O que será .então? 01{ o q!Ul ele concebe niio ~111 
sentido;. ou é um Estado que não. é neutro porque· .é cri$tão, ma.s 
é interconfessional >porque .não é. câtolteo ·O/ictaimente .. · E ~to 
como unico meio. de realizar hOirJ em· dia, na. ~octedàljle 11Wder11a, 
os princípios da. Igréfa, se'm se esquecer que ha em tollos .os ;,alsc: 
latinos - sem fa!ar ém outros como iJ, Austria - ·unia maioria 
catolico. esma.gadora., á quàl· essa. pàlittca jamais eon,viria. Que· 
sentido teria um pan-crtstianismo oficial no Brasil pór uem.-
plo? Absit! 

l!;i;crevt expressamenti,, 4.ue neste caso, se ,nao E:· cuuma .·Sltuaçijõ jurídica 
privilegiada, entretantó· "é ,núm direito igual cristão, num direito igual 

. iuspilildo por seu próprio espirito, e· numa iguál equidade çristã, que a 
Igreja católica encontraria uma assis~ênoia aprop_1·iada: à sua obi;-a" (p. 43?· 

Mas como espera o Sr. MiLritatn essa si(11ação inspirada. pel.ó 
espírito catolico, . em. uma . organisação política , em · que. tOd,os .· ·oo 
ca.rqo3 são Jra11queados promiscua.mente a koinens com e sem Fé? 
Não é esperar uni efeito . ca.toliéo ·de uma éausa eventualmente 
acatolica.? As pgs. 42 e 43 de seu· ·uvro são Cl.5 untcas ·.que, M art
tain ·cita. Vemos nelas uma explendida confirmaçdo- íllt ·teM dó 
Revmo. Sr. Pe. Arlindo Vieira: Maritain cbnfla. ·em uma· oi,ra 
cri.tá genuina, que agrade a todos os credos (pa1i•cristá pots) 
e que seta realizuda pelos adeptos · de todos eles. E tntende . q'ue 
nesse pan-cristia11tsmo se "realizam" os principias. da. _Igreja/ 

e 

G, Pe. Vieira não viu tão põ'uco que, t,as mesmas páginas, acentúei ex·
pre:;samente comp, has condições. observadas, a. sociedade ciyil. póderia 
e déveria ainda auxiliar positivamente a obra da Igrej~, de mitneira que 
os direitos supremos desta possam sér exercidos i,or· outro mo4o que nfo 
o de um:;\ situação jurídica privilegiàda, e que eia seja ajudada àinda 
mais na $\la missão espiritüal (p. 42), , ' • 

E' interessante esse pensa,1n,ento do Sr. Marltatn. · E:r:ige: utt. 
Estado oficialmente neutto em que tódos os i:redoi religl_ôS'OIÍ t~-
11hài11 ·os mesmos direitos, e no .e-nta.nto quer que a soc!edad$ 
cívil tenha como dever a.uxiliar ·a.. o~ra dà Igreja.. Náo é! i,sto vió: 
Jar o sacrosanto principio da· igua,ldàdt de · todo$ · Oa credoS' til.o 
a.rdorosamente defendido pelo ai,aizotjado Jllosofó' cristão? ou, 
acaso deve o Estado auxiliar a 'todos oà credos, e néste ca.io, BC· 

· ria uni propugna!lor da heresias? 

o 

tutela â Igrêja, nem a Igreja se intromete nas coisas do Estado. 
Depois de · tQdas as· nc,ss~s notas based.da.s ,exclusivamente no "Os . que falam na supremacia do Estado, devem logo acrescentarJ 

texto .que o leitot tem dea1it<i dos olhos, em que procura.mos por ' escravizawio da Igreja, e portanto da conciência católica. A autoridada 
os pontos· nos ii, pode~êe julgar.de mais úta·infurla, bem como do F.stadó é ábsoluta.segundo a própria doutrina católica - mas na. 
destas la.mcnta.ç6c::. domin_io gue Jhe pertence; 

a 

O ~esmo .::iaeerdôte usou tanibent contra mim um processo de 1nsinaa
s·:? indir~ta totahnente si1)gular e. verdadeiramente intoleravel .. , 

J!afa. uma inf!L~iit;· Vejamos a prova. 

• 
••. que consiste ~m citar longos· tre.!hos da Carta .a -respeito do .Sil· 

lon e de vá.das encíclieáll pôntüícias, declarando que elas são "urpa res
p9$ta 'fulminante" a meus "sofismas", os qW!i.s, em qualquer hipotese, 
µãô ·haviam .ainda pascido, e Jazendo àssim ó, candido leitor acreditar 
qile ós erros de toda a natureza, 'denunciados nesses trechqs, se referem 
a · teses cuja suste11tação me é. atdbuidà. O processo é simples e hábil, 
ei:nllora um tanto pteéipitadó. Nãó . se recomenda pela si.ia honestidade 
intelectual · · 

Ha. -um ditado portugucs que d;z: '!Quem usa cuida." Vem-
. nos ele ,à memoria (1.() ler' e$te trecho .d'Q. carta; tió Sr. Marítatn. 

Ndo lia· ~o ,tiunào· leitór 1ienhüni que sefiz levado · ct let o . a.rtígo 
do l'e. Vleirct q~ não saiba. ·que Pio X, autor da cci.rta contra 
Le silion · v/iieú muito ,a11tes do Sr. Maritatn publicar Qs Direlros 
do Homém, ge 711à11etrê,, que ninguem -- a 11ã9 ser o Sr. Ma.ri
tc.in J... .viu nas citações do Pe, Vieira uma: refu.taçi!o fulminante 

, d/td/1 aos "SO/f,sm/J.S'' do apai:ionÍzdO filosofo depois de ~r elê 
esértto . seu livro. 1 Mas todos éntendem que as respos.tas }ulmt• 
na.ntes ;ã tinhani sido dadai anteriormente e que o Revmo. Pe. 
Vieira aplicou, ap_enas· ás dóútrínas de Marita.in, co1no poderá apl 
ea-~as i!s de quaisquer oútros ftl.ósofos que apare,am depois dele 
aos quai/1 tambem se a'iutte a . càrap119t:1, · 

~ o 

(; Revmo, Pe. Vieira tel'ia podido, nun,a discussão leal; analitar 
minhas posições ~-procur~r mo;;tr_à1•. e,m que, á seu VE!l', ,care9en:i elas de 
-consistência' ló,gi'éà ou· negligenciam um ~pectó ·da ·verdade. 'Em luga1· 
disto, conténtou-se cm falsüicá-las é desfigurá-las; ·contra elas invo
'cando, sem análise nem -discustão,· textos pontifícios que .condenam er
ro3 que eu reprovo ê . que . afirmam princípios que . e\l sustento. 

· 'deni, mais injurias d guisa de argumentos. 

"Foi o Cristianismo que introduziu no mundo e~ta separação da 
temporal e do espiritual, sôbre que assenta toda '':a civilização cristã. 
~ ela a fonte da liberdade da GOnciência. 

"Só porque e,d1ite, a Igreja não só a defende mas realiza-;i. Por 
isso procµram dominât:-la ou suprimi-Ia· todos os que aspfram ao domí• 
llio totalitário. absolutct. do homem. 

"O Estado portuguê$,,reconhecc .à Igreja como ela é e assegura-lho 
~ liberdade; mas não a su~enta, protegendo-a como 1·eügião qo Estado, 

..Devemos dizer, em no°"e dos princípios, que o apoio material do 
Estado não-se· opunha àquela ',.e.utonomia. Significava apenas o reconhe
dment<:> da necessidade púbiíc2i: da ação. da Igreja. Sem competência 
par;i satisfazer as necessidades r~igiosas e morais dos 'cidadãos, o Esta• 
do ·assegurava à Igreja os meios .r,.nateriais de as atender. 

Mas o fato é que o Estado pof'\,tuguês não sustenta a Igreja. Nem 
esta lho pediu, nem nas atuais cfrcu~tancias ele o l)oderia talvez fazer, 
Deste fato resulta maior pureza na st..°\' missão evangélica. 
. . "O que a Igreja perde em proteção oficial, ganha-o em lÍberdade 
virginal de ação. Desligada de compromis~s com o poder político,.adqui .. 
re a sua voz maior autoridade junto das co~iências. Deixa a César intei
ramente· livre o campo, para melhor se ocú~,r .do que pertence a Deus, 
Ela é o pur.ó" vaso de cristal donde · se derrál)la o tesoiro da revelação 
cristã". 

É pet111,itido. pensar que, nãci pedindo que · o ,catolicismo seja religião 
de Estado ein Portugal e renunciando a · qualque1· "discríminação social 
ou política em seu favor (cf. Os direitos do llomein I! a Lei Natmal, p. 41) 
não entrou a Igreja em contradição consigo mesma,' µem t:O!ll o Syllabús, 
nem com a encíclica Quanta Cura, nem·com a encíclica Immorlale Dei. 
nein com a encíclica Libertas? t permitido encarar ce1t11ci boa e oportu
na a solução nova que acaba de ser assim posta em prática? É permitido 
pensar que ela anuncia uma orientação prática, partiêuJarmente válida 
para noS$o tempo, sem· peru;ar evidentemente por ism. qu~ ela é a única 
sol uç:o possível de direito, nem lançar o descrédito às so)U!)Ões por meio 
das quais .os princípios·súpremos, a que esta solução permanece flel, se 
realizaram antes, de outra forma? 

Outra cousa não sustentei nas páginas em que o Padre Vieira ima~ 
gina que eu re~uscito o liberalismô. 

[)e tato, como pretende o Sr. Maritain 'que uin Estado err 
que todos. os niembros, catolicos e não catolicos têm igual titulo 
para·, participar do governo do pais se h1ipregne dos princípios 
e esp1rito catolicQ5? Só numa hipotese, e seri(L esta que· todos' Ói. 
herefes estão inteiramente d!Í bôa fé, de maneira q1ie l>asta mos
trar-lhes· os princípios .catolicos e o espirito eatolicQ e eles imé• 
dtat.amentc os abraçariam. Nest.a 11.ipotese, de jato, 0 Estado, As citações feitás por Fr. Tauzin ·remediaram (elwnente tsta 

. desde que di/undis~e :os princípios catoiii:os; temmiaria. impreg • . omissão. , .. . . . · . .. . . _.. . . . . . . , 'o 

'Jà que minha honra de filósoío católico foi posta em causa. não se 
julgará presunção que eu lembre que, no Discurso de 18 de novembro 
de 19~1,. de que citei trechos acima, S. E, o Cardeal Patriarca de Lis):ioa 
teve a bondade de, a propósito da luta do Cristianismo contra o natura• 
lismo ·e o paganismo moderno, citar meu nome com palavras ~cepcional
menté benévolas. Não tenho a pretenção de merecer elogio a.-lgum. Mas 
afinal tal testemunho público, e emanado de tal autoridade, 'nx>stra que 
ha úa. Igreja outras opiniões sôbre mínha obra de filósofo que não. as 
doi; êmulos do Padre. Vieira . 

nando-se .de principias e espírito catolicos. Mas, queni não ,Vé Quanto aó inierconfessionàfümó condeiádo l)Or Pio. :X, ,não se rele::-:. 
que "ssa. é uma canta ingenuidade? Quein nã.o vé que essd :ati- · ria evidentemente ao convívio dos cidadãos na sociedade póliticli· (0. Boa ·parte •de seu trabalho é focontestavelmente verdadeira: a que 
tudtf iiáo ~e coaduna. com .a praxe da lgre.;a ·qui? com&ia.· penas .próprio Silfon teve autorização' i:,ara retomar ·sua· atividade,· contanto ·que' , . 1 . . • . d , 1 d 5 b p . u· De 

1 ·t· f · " · - · · t . l't· ) A · . - · e 'constitu1da pe as c1taçoes · as .. enc1c icas os· o eranos: ont ices. · 

Mh;1ha principal preocupação,· porque amo-acima de tt~do a-~rclade,. · 
tem siq.o à de conduzir esta obra dentro ,de wua fidelidade integral aos. 
ensinamentos da Igreja. 

grav;.sz·nias para ·os Jierei·es. e suwo·e .a pos"iot·tz·dn,'e dA. coiztu- se rans ormasse nwna or,.amzaçao puramen e po J tea . aproxunaçao . . _ ( 'd b I d h ild . t ~ .,. • ""' ~ f ·t J p v· · · t · ú · 1 · nh · · paria estas c1taçoes e e parte tam em, num p ano to o um emen e. 
-aci·a? "'a·,"IJºn' nu111a outra ;, 1·pote,·e . pod.erza O E~tado o]z'ctal- e1 a pe o e. 1e1rá, entre es e mterco1. ess1ona ismo e mi as con· , . 1 "" • ,. ~ • • • - , · l · 'dí I humano,· as páginas d.e meu livro que ele me fez. a ho11ra de citar igua • 
m ~nte 'e1·go impregnnr.se dos pr·tn.c1·p1os e e'·:pi·ri·to ·catot1co· s. A cepçoes, e sunp esmente n cu a. · · · b · 1 d · d · • · te·· ·t v , ~ ~ mente, ~1 01·a l.so an o-as : e. seu contexto, e .que eu ·nao ria escr1 o 
saber: oa catolicos estáo com aa redeas do governo, e os ltere1es, Mais uma asserção grdtulta. do. Sr. ll!arltain. Dfaer ,que a a.pro• se não as consfolerasse verdadefras) não encontro no seu artigo do "LE-
e111bora conserveni os mesmos d/reitos pulit,coa, e portanto a poó- xtma~ão que faz O R .. P. Vieira de suá, concepções e O inter• GIONARIO" e· na .'sua res,tiosta a "O DIARIO", senão umà série de 

Que Deus n'le conceda a graça de me firmar sempre mais nessa fide~ 
!idade, a exémplo de meu mestre Santo Tomás de Aquino, que, no seu 
tempo, não se viU isento de ataques violentos e infundàdos, sem qué te
nham jamais podido abalar sua .. swna confiança na Providênci;i, e na 
Igreja de Jesus Cristo. 

~ibiltdade de exercer no governo a mesma influencia que os ca- cotifessionalismo do Sillon é siinpleamentc ridtcula, é facil. De- -imputações falsas e "serenamente" contrárias. -à verdade, em que ele 
tolicas, não. 'l)ercebem que o golierno está impregna.ndo o Estado nzonstrri-lo já não O sei4 tanto'. Nossas notas acima O tem mos- procura esmagar~me ·sob um dilúvio de erros condenados que outros 

Protestando-lhe ainda uma vez:, sr. Redator_-Chete, minha p1'ofunda 
gratidão pessoal e meu vivo· reconqecimento a seu jornal e aos escrito. 
res cat6Jicos que nele tomaram fraternalmente minha defesa, peço-lha· 
aceitar a expressão de meus sentimentos de devotamento e de amizad, 
cordial. 

dós prtnctpzos e espirita catotzcos: de maneira que quànao "esJre0 trado, que não eu sustentaram e dos quais 11ão pa1ticipo. 
garém os olhos" perceberão que está.o de fato num estado vital· · 
mmite catolicn, sem que o tivessem percebido, Nov.amente é unia; C Idem, novas injurias. 
liipotese que resuma ingenuida.de e la.nçaria duvidas sobre a bóa O. JACQUES .MARITAIN"~ 
fé com que os catolicos ofcreceria11i sua colaboração aos dissi-
dentes, · 

Ha uma outra hipotese, e seria qÚe um estado "real e vi• 
talmente catolico" não seria. o Estado o/zctalmente cato/ico, mas 
um estado pelo menos oficialmente cristão em que todas as 
conJissôes cristãs vivessem e11i l>óa paz eolaboraudo -para o vem 
comu111 Neste caso não vem-Os como a /iipotese do Sr. Maritai11 
se diversificarta do. interconfessio12alismo condenado pelo Santv 
Padre na etictcltca contra "L.c Stllon". Como se vê, novamen·te 
pretende o Sr. Maritain mantercse em tcrnmo equivoco, o que 
não é proprio àe um filosofo bem como não é pruprto de um 
catolico firmai pé em terreno equivoco para lançar 111.jurias con-

Será preciso acrfsce11tar que, t10 falar dos homens que "cr~em .· 11a digni .. 
dade da pessca hWl1ana, 11a justiça, na liberdade, no amor ao próximo", 
apelava eu justamente pa,a esse fundo cristão que subsiste em tantos 
homens que não· professam, entretanto, p cdàtianismo, par.a. esse fundo 
cristão, que é preciso revivificar e tornar conciente de· suas origens? 

Os eolaboratiorl!s. de "O DIARIO" levantaram o _inve\"l,tário ·de~as 
imputaçõe~ errôneas. Protesto, pol." minha vez, contra elas. ,Antes de 
lãnçar contra um homem que; ha trinta anos trabalha pela verdade 
católica, Íl:CUfações tão· graves, dever-se-ia .. estar bem certo de não caiu., 
nlar, com isso, um irmão .na fé, e de não .ser; ·por SU\1 vez, vitima dessà 
miopia intelectual que, em linguag·em filosófica, se éhanui "unlvocismo" 
ou incapacidade de apreender o' valor anal6gico do.s prir.'Cipios trans
cendente~. 

Aqui términa a . quasi intel'ntinavel carta em qu_e .o Sr. Ma• 
rlta.111. · ao lado d~ um,· acervo de iniurias, repisa afirnicições, e nlio 

. aãua uma só· prova que realmente déstrua os' argument~s ,d.o R. Pe. 
Arlindo Vieira, Muito pelo contrario. Que1n ttvcr ·I!- paciencta dtl 

ler atenta.mente nossas notas vertjtcar(L como esta ntes-ma carta. 

do Sr. · Maritain confirma a suspeita contra ele levantada pelo 
ilustre ;esutta, que com seus artigos não /],a duvida, préstou tnes• 

Penso ter lido com tanto cuidado ~ reverência, qÜanto o Revino. 
Pe., os documentos pontifícios de .que ele faz praça; de modo particular 
a Carta de Sua Santidade Pio X, a rnspeito· do Sillon. Não ha nenhuma 
identidade entre as posições que sustento · e. as do Sillón. Foi por 
oposiçao atenta aos. erros do Sillon, como aos outros erros 
condenados pela Igreja, que propús · a filosofia política que julgo de 

Mais umas inj~rias. A. esta alturà da, carta do Sr. Maritain 
jli ndo nos a.ãmira, ttniauel serviço cí causa càtolica. 11 

=.:=-.. =========================='i'================================================ 
O t.EGIONARIO tem a satisfa

ção de publiç'lr hoje a resposta 
decisiva do r,eu colaborador, 
Revmo Pe. Arli••do Vieira, S .. J., 
à carta que o sr. Jacques Mari, 
tàm enviou :, ,;o o,ario", de Belo 
l:forizonte. · 

Fazendo.o, queremos testemu• 
nhar aqui, de publico; ao ilu;tre 
Sacerdote todo o reconhecimento 
que, como católicos, lhe ·devemos, 
pela coragem, acerto e brilho. com 
que soube definir e· sustentar o 
pensamento de quantos não con
cordavamor; com as idéias conti· 
das no livro "Os Dire.tos do Ho, 
mem". · do sr,· Jàcques Marltain. 
Os artigos de s. Revma. vieram 
causar verdadeiro desafogo noi. 
meios catol ic'o$ onde se cons1de· 
rava çom cre~cente apreensão, 
quer as sombras qµe existem na 
obra de· Marltain, quer o incon
d cionàlíszn6 apaixonado com que 
essa obra foi aceita cm alguns 
meios. i ais circunstancias exi
giam uma palavra de esclareci
mento corajosa, 'autorizada e çon· 
vincente. I!; este o valioso serviço 
que.o Revmo. Sr. Pe. Arlindo V1e1• 
r<) acaba. de prestar ao Brasil ca. 
tolico, com. a autoridade· de seu 
Sac:erdoçio,· de seu talento, sua 
cultura; sua. reputação. 

.Em nossa 4! pagina publicamos 
para informação dos leitores, um 
reiatc de toda a polemlca, e o 

· t~xto da carta-resposta do sr. 
J.acques. Maritain acompanhado 
de comentarios etab,rados pela 
redação desta folha, 

Publicou ".O D:ario" de 23 de Ja. 
neiro um .. longa carta de Jacques Ma
l'ita;in dirigida ao redatoHho!e da 1·e· 
;terida folha, na q uai o ilustre escri· 
tor repele as àcusaçõt1s que lhe , fi. 
zemos ém artigo publicado no LE· 
GTONÀIUO cfe, SJ d.e Ou(abro p. pafl'• 
sado dec.l'enovar os erros .do liberalis• 
mo em sua. recente . obr~.: .. Les 
droits de l'homme et la lo! naturel· 
le"; 

!'ião rebate l\!aritai1\ diretamente 
nossos argl11ne11tos. oomo ele ~'les
mo o declara, mas atem se à d,•resa 
f.eita em numero espe"i81 de "0 Dlâ
liO" p9.r um grupo de seus (j,lsclpu-

los e admfraclores: "Les écrivains 
qui out pris ma: défense dans "0 Diá
rio•· out. clairement rétabli' la véri
té, et je o 'ai pas à reprender ici le 
détail de la discussion q1r·11s ·out, 
et avant tout le I;ere Tauziu, 
nu,gistralement condulte". 

Ora, em outro artigo publicado 110 
LEG!ONARIO de 12 de Uezembi·o P. 
passado, most1·amos quão in!uudadas 
sâJ · at ràzões dos que em vão se es· 
!orçaram para interpretar as pala
Vl'a~ do mestre no sentido da sã or
todoxia. Nem faltou, nessa série de 
artigos mais ou menos apaixonados, 
uma prova de ql1e ati-namos com o 
verdaueirc, pensamento de Maritaiu. 
U 11 dos seus ma's a.rclornsos disci
pulos abalançou,se a afirmar, no in
te,1to de deíender o mestre, qu_e a 
obra magIBtral de Dom Paul Be
noit: "I,a · citê antichrétlenne du XI.X 
siécle''. simples e lumino~a explana
ção dos documentos pootlficlos, aos 
quais nos referimos em uosso artigo, 
já não se acíatava a este complicado. 
seculo XX. Desfeitos os argumentos 
doJ discípulos · de Marlta!u, com os 
quais se 1Úostrou de acordo o mes
tre, não há para que extender,nos 
em nova~ cousiderações afim de pro
var í!Ue as asserções do autor de 

, "Les dr91ts de l'homme et la !oi na
tuMlle" não condizem de nenhuma 
modo com os ensinamentos da Igre
ja sobre as relações entre esta e o 
Estado· Ha porem um ponto que exi
g,i algum esclarecimento. Lamenta
mos sinceramente a linguagem desa· 
brida e insultuosa do emerlto escri
toi· e nisto atguns ele seus discípu
los se U\Oátram . dignos do mestre. 
Chama-nos .Marttaiu de caluniador 
nada menos . qué seis· vezes. Acusa
nos de o ter Hdo com espirlto pre· 
venldo e preconceilo apaixonado.; 
chama noseas asserções de "purà e 
simpléimentc mentirosas"; chega ao 
QXtrem<' de intimar-nos a exi:mlnar 
no:.sa conciencia diante de Deus. 
Essas in\'ectlv-as violentas destoam 
de todÔ em todo de uma discussão 
serena e desapaixouada e nem 'vão 
bP-m <.:Om a proverbial polidez !ran• 
cosa. 

A verdade é ele si .mesma luminosa 
~ pão PJ,:!C.~~ do,!J)g(! ~j,UQ d.Q ill~_Ul• 

A DEFES D E JACQUES.MA RITA I N 
to para impor-se e dominar o entcn• 
di:uento bumano. Quém reéorre a 
tais processos dá mostras· de. que 
lhe falham argumentos para. corra. 
bora1 · sua tese. · 

Após nosso primeiro artigo do LE
GIQNARIO. muitos se dignaram de 
manifestar a boa impressão que lhes 
causou a objetividade e· serenidade 
de noss::.. argumentação. 

Nem faltaram ai elog!os aos n1éri
tos. elo grande conve1·tido que nos 
tem legado obras de lnestlmavel Va· 
lo!'. Não foi outra a orientação, segui• 

. da em nosso ultimo artigo. Pedimos 
vênia ao leitor para trazer aqui uma 
longa citação . do mencionado arti• 
go, na qual transluz nossa sincera, 
admiração pelos dotes péregrin,os do 
celebrado escritor e ao mesmo tem• 
po se manifesta como as idéias, de 
Maritain, há três lustros apenas, 
eram bem diferentes das que são 
preconizadas no livro que· mereceu 
nossas criticas e causou não pequeno 
escandalo a quantos o leram· sem 
espírito prevenido ou preconceit.o 
apaixonado. ·· 

Po11dere o leitor as linhas seguin· 
tes e confronte-as com o que diz Mari· 
tain não só em "Les droits de l'hom, 
me ta la !oi naturelle", senão tamlJem 
no libelo que escreveu contra nós: 
,;!11aritain não pensou sem'pre assim. 
Houve um · tempo em que· ele. ·com
}Jreendeu melhor a missão •da Igre
ja e soube. defender·· com galhárdià. 
seus sacrosau.tos direitos. Em· 1927, 
Ioio ·após a condenação da· Action 
J,'r;i.nçaise, publicou o talentoso escri• 
t ,: uma da$ suas ob~s· em que se 
1•esplra. a mais pura ortodoxia· é iim 
profundo senso catollco. · Referimo• 
nJs ao "Prlmauté du Sp°irl\uel''.,. ·Re• 
lendo essa obra. magnifléa, .Maritaín 
já não se reconheceria, a si mesmo. 
Aconselhamos a nossos . jovens leito• 
i-es que d<~sejam haurir em fonte se• 
g&ll'a um pleno conhecimento do pro
blema das 1·elações entre , a Igreja 
e o Estado,. a leitura dessas paginas 
ditada,!! pOl' um ei.pirlto prlvilel(lado 

P. Arlindo Vieira, S. J. 
que élltão possui, nl'.> mais alto grau 
o que se chama '"sentlre cum Ec
clesia". Nessa obra incomparavel não 
ha sombras· nem pontos n1?gros,. mas 
tudo. são· Jactos. de luz.· Respiguemos 
algumas pass;i,gens: "Ce drolt · de la 
cité de D leu. sur lll.. cité terrestre, el
le-mên1e 18 · postule eu vertu d'une 
exigénce ,interne. Elle -est ordonnée 
en effet à, Ull, bien COllll.IlUl'll teÍnporel 
qui n'est, pas àeulement d'ordre ma-

, tériel, mais àussi· et principaie1nent 
d'ordré moral: 'la v:ie· humà.inell'ieut 
bonne (vle vertueuse) dé Ia multltU• 
de rassemblée eu un corps social: 
"communlcatlo ln bené v1ven~o" (l>g. 
2ól. Nos .. Direitos do homem" nega 
l\Iaritaln ·este. direito da cidade de 
Deus ou da: Igreja sobre a cidade ter• 
restre ou- o Estado,. pois segundo ele, 
,;tornou-se necessário que no plano 
temporàl o· principio de igualdade dos 
direitos se aplique as diferentes fa. 
mllias religiosas", Mais explic:ito ain
dr se torna Maritaln em outra ])a· 
gina luminosa: " •.• la cité n'est pas 
vraiment servie si Dteu . n'est pas 
premiar servi. La regle de co'nduite 
ci i la vle '-flldlviduelle et' · social é ne 
pouvant · pas ta.ire abatraction de 
l'ordre surnaturel ét, à proprément 
parlei·, mie . aagease polit!qué com• 
plete ressortissant à la théologie, te 
pi'lrice, pour blen ·exercer eon oftlce, 
dolt' être lul•méme !Ílstrult <ians cette 
scl_ence, et consulter ceux qul en ont 
le dêpõt". · 

"Mais l'ordre des agents corres, 
pon·il à l'ordre des· fins. SI la fln du 
souvernement terrestre est sllbordon
néé à. la tln du góúvernement spiri• 
tuel, ·.il t:aut que celul'.cf alt po11volr 
sur ceiuHá, qu'U pulsse le. dlrJger 
pil.r ses consells, ·et, si cela est exl• 
gê par l'!ntérét des ames, lui com
mander par ses ordresi. C'est aitisi 
.q11e i'tglise ,a drolt d'a,utorité. sur le 
polltlque ou le temporel lui-même, 
non eu. raison del! cliosea. politlques, 

· mais en raison du spirituel qlii · s'y 
t:·ouve engagé". (pgs. 26,27). Essa 
doutrina pregada por Marltaln en1 
1;)27, e que é aliás a doutrina da. 
Igl'eje. não. se ada.ta a sua "nouvelle 
chrétlenté"; seriá absurdo preten
der que , •• a Igreja cátolica reiVindi· 
que j1111to as sociedades modernas o·s 
privilégios que usufrula em iuua cl• 
vrnz·ação .do tipo sacra! c.omo"à da 
Idade Média" (Drojts de. l'~omme, 
pi;s. 40,41). Is~o se, opõe ao ••estado 
d. evolução e de· conclencia de· si 
mesma, •a que' chegaram as socie• 
dades . mocPernas~·. (idem). Entretan• 
to, na m·esma obra que foi objeto de 
nosso~ louvores,· escreveu Maritaln: 
"eette doétrlne est ·immuabJe»; Por
que é· pois que se alterou n.eates ulti
mos anos? Tudo, no "Prlmaiité du 1 

Spirituel" é ouro de Uno qullate". 
Atê aqui o trecho do artigo de .12 de 
dezembro. Fieis ao nosso prop_oslto, 
deq.:anio11 de parte um confronto mais 
aprofundado entre a luminosa e· se
gura doutrina de Marlta!n ha. quln• 
ze anos e os devan~los do. mo.so!ó na 
hora _presente. Ha _ainda um ponto 
q;ie deV(I' setesclarecido, ·um equlvo, 
co que. deYe. ser dls~Jiiado. 

O e;emplo de Portugal aduzi~o por 
l\tarltaJn em · sua carta ao redator
chefe de •·o Dlario" não vem a· pro• 
posito; rião vem ad rem~ . · · 

Leão xm; na enclclica "Immortale 
Dei", ensina que· em ce'rtos casos, 
pro bono. pacls e para se ev1ta1·en1 
maiores· males, pode a Igreja abril' 
mio ·de seus direitos, 011 ~elhor, po, 
da , o Estado. tt>lerar a liberdade de 
cultos, Dai a. concluir que essa deva.· 
ser a norma g~ral vai . um abismo. 
E esse abismo transpõe o Id!ll;Lllzador 
da "nouvelle chrétlenté". Vai. ele 
muito. mais longe" a.inda. Dlz que não 
só vode o Estado tolerar .a liberdade 
de cultos, mas que "se tornou neces
sario qucf no . plano, temporal o prin-

. cipio da. 'igualdade dos direitos se 

apli(1U'3 as diferentes famlllas". De 
maneira que a slmples toleraucla se 
converte em dever rigoroso .,por par• 
te do Estado de pôr no ri1esmo pé de 
igualdade a Igreja e as seitas dissi· 
dentes, o erro· e a verdade. E isto, 
não neste· ou naquele, país, em vir
tude· de. circunstancias especiais, .mas 
até nos pafses onde· a quà.se · totaÍi• 
dade é catollca, pois assim o exige 
a evolução das sociedades modernas · 
que já. tomaram ºconciencla de si 
mesm~s". O contrario sel'la "introdu· 
zlr .um principio de· divisão na so
ciedade polltica: e faltar· dessa ma-
11eira. ao bem comum temporal". (Di
rr~tos do homem, pg; 40). 

E não •venham dizer os disclpulos 
de Marita.ln que o mestre uunca 
ensinou tais coisas. Ai estão· suas 
palavras fl'.>rmals. Ninguem convence, 
rá do coJ]tr~.~10 nem a nós, nem ao 
leitor sl_sudo, Tão pouco 11tnguem ja
mais conseguirá provar que tais· dis
pá11ter.tos não estejà1n em · fla.;rante 
contraste com os enslna1úentos dos 
grandes Pontlt'lces que condeuaram o 
liberalismo. Do que escreve Marltain 
se conclua claramente q11e os princi
pios de Pio IX e de Leão Xlll já não 
podem TeguI.ar as relações da Igreja 
com o Estado e. isto· de um modo ge-
1·al. Não se tràta da situação espec\al 
deste ou daquele· país, mas das i;ocie
dad4:1s hodiernas em , seu · co,\jtinto. 
Suas palavras são peremptorias: "E 
no estado de evolução e de conclen· 
ela de si mesmas, a que chegaram 
as sociedades nioderµas, uma desc1·i· 
mlnação social ou pol!tlca eni favor 
da 1gteJa, ou à outprga de · privlle
gios temporais a seus ministros ou a 
seus fieis, 0\1 unia polltlca de clerica• 
'!ismo, seriam precisamente de natu· 
reza a comprometer e não de aJu· 
dar es11a missão espiritual". "Por!s. 
sn mesmo q11e a sociedade \JO!ftica 
dlterenctou iµais perfeitamente sua 
esf~ra proprla e seu objetó teRlporal 
e reune de tato em seu bem comum 
tempóral .. homens pertencéntes. a tS.: 

. m!Jlar rel!gfosas diferentes;, tornou
se nece.ssarlo que no plano temporal 
o principio da igualõade dos direi
tos se aplique a estas diferentes fa
milld.s. Ha um só bé mcomum tem
poral, o da. sociedade polltica, do 

mesmo modo que na um bem comum 
sobreuatural, o do lteino de Deus, 
que é ,supra-politico. Introduzir na 
soéiedade política um bem · comum 
teinpora~ dos fieis de inpa religiã0; 
e qm, 1·eclamaria para ehis uma si, 
tuà.ção _privilegiada no E1Stado, se• 
ria 11.troduzlr um principio de diVi• 
são na' sociedade politica e faltat' 
dessa maneira ao bem comum telll
llOral" (Direitos do homem; pgs. 38, 
89 s) 40). . 

Mas não era essa a situação do 
mundo no tem}Jo de Pio IX e de 
Leão XUI'! Não havia ent.ão · na so, 
cledade . homens pertencentes a dl• 
versas famiii:.is religiosas? A condi• 
ção, até do · p:.ilses catolicos, como a 
F1-ança e a ltal!a, não era ainda 
pAor do que a dos tempos atuais? Foi 
pr..cisamente nos ~-g'*mentos ora re• 
novados por Marltaln · que se basea,, 
ram Lamennals e seus sequazes pa,, 
ra eidgir uma revisão ·. dos postula.
dos catolicos ·e a adatação da Igre
ja aos tempos modernos. Não é sem 
por l\iaritain se encontram quase 
motivo que as tazões apresentadas 
ipsls va:rbis nas proposições do Syl. 
Jabm condenadas por Pio IX; Eiu 
nosso primeiro artigo poderá o lei• 
tor, ·ç,bservar ·essa ~pressionante 
coincldencta. Por todos esses motivos 
digam o· que quiserem os disclpulos 
'de .Maritain, julgamos e continuara, 
mos a _julgar suma.mente perigosas 
as doutr.inas defendidas pelo filoso• 
to em sua obra: "Les drolts de l'hom• 
me et la loi natureUe", Qualquer lei• 
tor catoUco ou não catol!co, esclare• 
cido . sobre o eMino autentico dos 
Imortais . pntifices que ·· definiram a 
questão tão delicada. das relações da 
Igreja com o Estad'o,-qualquer leitor 
assim informado que a leia, sem es
p!rito 'prevenido e sem preconceito 
apaixonado. facilmente se convencerá 
de que Marltaln prega uma doutrina 
que não é a da Igreja e estabelece 
uma nova tese que coincide nem mais 
nem menos com' esta proposição con• 
denada por Pio IX: "Em nossa epo. 
ca não convem maiii que a rellglãQ 
eatollca seja. considerada como nnica. 
religião de Estado, ex.ctujndo ' tQ\i~ 
os demais cultos"• · · 
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TELEGRAMAS DO RIO 
N O T I C I AS M I L I T A R E·s 
J:XSTRUÇ()ES PAR.\ O FU.'iCIOX.\.-· 

lllEXTO DO e. P. º· n. no Alt 
RIO, (Asapress) - O Ministro :Sal

·gado Filho, em portaria sob n. 47, 
de 1 do corrente,· tendo em vista o 
interesse de obter u1n maior rendi
mento na Instrução de preparação de 
oficiais da reserva do segunda_ classe 
'da aeronautica, baixou as .. Instru
,ções" para o funcionamf>nto do C. P. 
-0. n: do Ar, que revogam e substi
tuem as baixadas pelas-portarias e de-
,cretos anteriores.· -

O C. P. O. R. do ·Ar, resultante cta 
:fusão do C. P. O, H. do Ar do Galeão, 
S •. Paulo e Porto Alegre, destina-se, 
sob o regime de internato, á. ·ror·ma
ção de oficiais áviadores necessarios 
.á constltuição das reservas de 2.a 
classe da· Aeronautlca e deJ)ende dt• 
r~ta.mente,.do Estado '.Maior da Aero
na.utica e, do ponto de vista adminis .. 
t;l'ativo, os grupamentos são con~idr-
.t·ados adidos ás bases onde funclo· 

_:nam. 
A portaria em questão garante pa

·ra os alunos atualmente matriculados 
nos estaglos basicos e avançados de 
instrução de pilotagem o prossegul
rnen to normal do curso atê sua con
clusão~ O ciclio escolar clesenvolve·r .. 
:se-a. em 12 . meses, compreendendo 4 
períodos consecutivos de 3 meses ca~ 
da um. 

Dispondo sobre o corpo docente, a 
·portaria ·n. 47 regulamenta sua cons
tifülção, , deveres e direitos. No que 
\Jiz réspeito a. 0,fganização geral, l'ol 
dada a.· seguinte constituição organi· 

. caz_ comando e ~ireçâo1 por u1n coro .. 

nel aviador, quatro grupan'lentos cor
respondentes aos quatro períodos; 
secção de ensino e secção de .adminis• 

-tração. 
\'L\GE~( DE lNSl"EÇiiO QO MI.XIS

'l'RO DA AEROJIIA-UTICA 
rao, (Asapress) _ O Ministr·o Sal~ 

gado Filho, que viajou em visita de 
inspeção á.s zonaS aereas situadas no 
norte do pais, desceu na cidade de 
Cara velas1 onde o 'aguardava o bri .. 
gadeiro Goines, cÕmandante da ~.a. 
~ona Acrea, inspecionando detaJ11a .. 
damente as obras já concluídas e es
tudando o projeto de localização da 
nova pista e instalações. Em seguida 
decolou com destino a Canavielra e 
Ilheus. Nestas duas cidades do sul 
da Baia o Ministro Salgado Filho te
ve .oca'.sião de inspecionar as tnstaJa
çües que. ali estão sendo feitas para 
'Pernoite de equipagens e para csta
c;ücs ··de radio, bem como as condições 
do campo, que foi bastante ampliado 
no sentido de atender a.s exigencias 
dos aviões <lo governo. 

Rumando para S. Salvador, o Mi
nistro da Aeronautica realizou na 
capital da Baia varias -inspeções. se .. 
guindo_ viagen1 com destino a H.e
cife. 
PARA CON'STRUÇ,\O E APAREl.llA
GE~l DE SEIS CAÇA.SUB~lARlNOS 
· 1:uo, (Asapress) - O Pr@ldente 

da .Uepublica assinou um decreto.Jet 
abrindo, pelo Ministerio da . Marinha, 
um ·credito extraordinarlo de 25 mi
lhões de cruzel~os para. as despesas 
com a construçã·o e aparelhagem de 
seis cata-submarinos. 

N O TA S E C O N-0 M I C .A S 
EXCLUIDA DO . RJ<JGUIE DE. AD,ll

NIS'l'RÁÇAO 
RlO, (Asapress) - o, Preslden',e 

<ia Republica assinou decreto exclu'.ll1-
<lo a 'Socieclade Skoda Brasilcfrr.~ s. 
.A. do regime de Administra~âQ .. 

'P.REVISAO DA. AHIU~CA DA<)'.\ DO 
IMPOS'l'O SOBRE A., Rrn:V.UA 

RlO, (Asapress) . ..:_ A pre,.nsào do 
sen·igo de Imposto sobre · .l{,enda, pa
l'a. o exerclcio ·de 1944 admite a ar
recàdação de quatro bil)'.1ões e _qul• 
l'theri_tos milh.ões de.· crv.'ieiros, apro
::c.imadamerite, induinq,., a· contribul
ção.:parà Bon·us de G1/erra. o Impos-

. to provavel ·sobre 11foros extraordi
narlos ·atingira. ·um 1Jilhão de cruzei-· 
2·os, com tendencla · Para aumentar. 

. CYI/}.'lJRA J.JA JUE~'l'A . 
RIO, . (A.iiapress)' ."- A cultura da 

menta est:l. ria. ordeú1 do di\!,, Os Es
tados ·de São P,a.ulo, Paran:l. e· Minas 
Gêrais, especta,J.1nente. o primeiro, es
tão se dedicando ao· seu cultivo. Não 
!01·a a,, prolongada estiagem e a pro-

~ela:torio 
Oeral 

do Procurador 
da Republica . 

lÜO; (Asapress) - O 1-'rocuràaor· 
Ce.ral· da Republica i',caba d~ ·apre
sentar ao Presidente Vargas um re
Iatorio sobre· as ativiclacles <lo· l\!irns
tcrJo Publico Federal, durante o ano 
passado, · acentuando inicialmente a. . 
círcunstancja de não. ter havido n2~
se. peI'iódo· 11el1hu'rnà ·alteração· na es. 
t1·utura desse. aparelho. 

O Servlç·o em diversas re'giõ,cs pro
cessou-se l'ém. andrmàÜ'dad,_. ·· cÔnfÓr• 
~e pode ser. verificá<lo J;,élos rclato-
1·1os .<los .·procut·a.dqres :t'egio11áis; A 
cobrau<;n da: <li viela ;.diva. orçou em 
2i.11;;.~.- 11 ~i-uzei"roS, .~abe.lldd ao Dis
trit.,- __ _p, ,Ji-,_r ... 1. l .a. in1i1Ürtància de ..•... 

. 9.293.9~: ,:;ruzeiro:,s' e a São Paulo . , 
8,262.347 cruzei'ços, Fora1n arrecada ... 
dos 3:002.208 ,'cruzeiros como heran· 
,ç;as vacalite~ ·· ·deferidas pela Uniã.o. 
A Pro_curar1,nria Geral enviou ao Su .. 
premo. Tribunal' I~ederal .mais duas 
1nn ·-c~;u~ AS, -·fnn centenas das quais 
a Uníão,/ fói _ diretamente interessada. 
Recebe.iam·· parecer da Procuracloria 
g-eral /1.4·74· ·processos. Segundo o 
Proc~~ador Geral, nenhum dos 'l'cr-

1 
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dução paulista atingiria a um valor 
aproximado de lúO milhões de cru• 
zeiros. O quilo desse produto esta. 
valendo nos Estados Unidos 29 do
lares, ou sejam ce1·ca de 580 cruze!. 
ros e1n nossa moeda. 

SAFRA DE ARROZ 
nIO, (Asapress} ~ Segundo dados 

colhidos pelo Instituto Hiogranden
se de Arroz;, a. nova safra desse ce• 
real no Rio Grande do Sul deve atin
gir a sete milhões do sacos. Desse 
montante, tres milhões destinam-se 
ao . mercaclo interno, -sendo que o res
tante será exportado, estan·do quast 
todo colocado. 

RIO,· (Asapress). - São bastante 
promissoras as colheitas· ·de arroz 110 
Bstado da· Paralba~. 

Para faserf o · beneficiamento desse 
cereal, foi remetiéla nova maq·u1na 
beneficiadora pa!·a o· distrito. 'de ca
choeira, município de Guarablra, cuj,i
usina ali existente foi transferidct. 
para o C<impó do Espirito Santo. 

ritorios recem-criados tem atividade 
forense interessante a União. em gril:u 
bastante para justificar a criação de 
procuradorias regionais _·nos n1es1nos. 
E1n - consequeneia1 , será' <·q11veniente 
um ato legislativo. estabelecendo ·íJr'O
cu·rador0s nas respectivas circun~ ... 
crições. 

O Procurador Geral louvou. a ação 
dos procuradores regionais e-0do. fun
ci'onaJisn10. 1

• 

Aprovado o programa de 
cooperação em ~ateria de 
san·eam~nto · entre · o Brasil 

e os Estados Unidos 
RIO (1\s:tpress) -· O Presid<mte da.· 

RcpulJlica assinou. decr·eto aprovan
do o processo relatiyo ao, prosseg1Ú-
1nen to do proS"rallla :,de· <;ooperaçãO. e1n 
n1atcria de sanea1llento,'. a·. cargo·-· elo 
Serviço Especial ·de·· Sande· :Pui>lica, 
assinado entre os . governos do. Brà
sil e · dos Estados_ U11idos, e abi-lncjo, 
para atender . ás despeli::ur cleêorr.en
tcs, crcdtto espei:lal do 10 n'iilhões 
de cruzeiros. 

Criação de Coletorias 
Federais 

nro (Asapress) - O Presidente 
da Republica assinou decreto crian• 
do as coletorias federais de Saran
du e Caxias, no Rio ura.n·de ao Sul, 
São Joaquhh, Carmo de Cachoeira, 
Adolfo Dutra e Delfim Moreira, em. 
l\Iinas e Andradína em São Paulo. 

Fabricação de artefatos 
de borracha 

RIO, (Asapress) - Os tecnicos do 
:àfinJsterio da Fazenda juntamente 
com a Comissão dos Acordos de 
\Vashington, vem estudaudo diversas 
ques'tões referentes ao problema co
mercial dos artefatos de borracha. 
Nesse sentido a reportagem carioca 
a.bordou un1 dos representantes do 
referido cmuercio, que entre outras 
cousas sali8ntou, que cPora\1 antc, 
quen1 quizer actquirír un1 noYo pneu, 
terá que devolver o usado. 

Conctecoradó pelo governo 
português 

RIO, (Asapress) - ·Noticia-se nes
ta Capital, que o sr. Uustavo Capa• 
nema1 ?vlinistro da Educação, a.caba 
ele ser condecorado pelo. governo por
tug'uês, com a g1·ã-cruz da Ordem de 
São Thiago, pelos trabalhos desen
vol vídos em pró! elo acordo ortogra
fico luso-brasileiro. 

Atrazo no noturno paulista 
RIO, (Asapress) Somente ás 

20,30 horas, ·chegaram os passageiros 
do noturno paulista que deveria clle• 
gar ao Rio 11a 1nanhã de 9. 

O noturno J)anlista ficou reticlo em 
Belem de onde foram os 1rnssageiros 
conduzidos, em trem de bitola estrei
tn. para a estação de Alfredo Maia. 
Nesse trem viaja,·a o Secretario ela 
Segurança do Estado de São Paulo, 
sr. .Alfredo lssa · Assaly, que se en
contra hospedado no Palace Hotel. 

Trabalhos do Conselho do 
Comercio do Exterior, 

em 1944 
RIO, (Asapress) - O ·ministro Ma. 

r-io l\Ioreira, 1>reside.nte do Conselho 
do Cotnercio E::>:terior, declarou quo 
aqu,ele Importante orgâo durante o 
ano de 19H terá grandes tarefas e 
i1noort.antes, tais corno estabeJecer
planos de socorro e abastecimento ·que 
coniµt.•.tirâ ao Brasil executar, com 
relação aos paises a.gorá sc.b "o jugo 
do naslsmo. 

Adiantou o ministro 'que tamberil 
cuidara. dos. trabalhos e planos com 
os quais o Brasil se apresentara. á. 
Conferencia da Paz. 

FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEl--1 

Yin~o Creesotàdo 
"SILVEIRA" 

· Grande Tónico 

Plano rodoviario nacional 
1:10, (Asapress) - Já está quasi 

'utt.imada a derradeira etapa para. a_ 
a<lovção <lo plano rodoviario nació
i,aJ, elaborado Pelo Departa.mento 
!\'acional de · Estradas de l:odagem, 
Segundo esse plano, serão ·.estabele· 
cidos troncos rodoviario:s lii;ando o 
Brasil do Norte· no. Sul, e· de Leste a 
oec-te . 

Reforma no ensino primario 
municipal no Rio ~ 

RIO, (Asapress) - O ensino pri• 
ma.rio, 110 · Distrito !federal, foi refor
mado p'clo Prefeito Dod~wortil, de 
acordo Co1n decreto assinado. Pela re
forma., três series coznporão o pri-
1neiro ciclo cha1naclo ".funda111cntal", 

·~ l~ G I O N A· R 1 O tâo l'aulo, 13 ele Fevereiro de 1944 j 

Colegio Anglo -Lati no 
O Colégio Anglo=Latino . manterá durante o corrente áno letivo de 1944, os seguintes cursos, c9m 

turmas MASCULINAS E FEMININAS: 

COLE' G I O 
' ' 

e LA' s s I e o 

Cl·ENTPFICO 

·a I NA' SI O 
ADMISSÃO 
P R I M A' R 1.0. 

às exames de admissão para a r.ª 
funcionarão durante os três , períodos: 

série ginasial serão rbaliza<los lia 2.~ quinzena de fevereiro. Todos os t;lll"S0S 

Manhã: .das 8 às 12 horas Tarde: <las 13 às 17 horas ------ Noite: elas 19,30 às. 23,30 horas 

As matrículas serão recebidas até 15 ele Março. Os antigos alunos terão preferencia na reserva de lugares, até 15 de .f everciro. 

INFORMACõES NA SECRETARIA DO COLE'GIO 
RUA $AO JOAQUIM t4.0 580 . " . TELEFONE: 7 .. 0025 

con11'londo-se ·de duas· series ·o curso 
~ JJre-vocaciona'l. As escolas, . afim de 

1ninistrare111 ~o ensino pre-vocacional 
serão apareÍhadas com oficinas de 
1netal, 111a,Iefra, a1~glla, etc. 

As meninas terão noções de econo
mia domestica e puericultura. O mes
mo 'decreto jil. cuidou do estabeleci
mento de horarios para o funciona
mento elas aulas, preo.cupando.se 
tambe1n con1 a, uniforn1idade do ensi
no primario na Capital. determinan
do, nes:=se st~nttUo, ,<Jue a refonna a
brangerá tambem, no que disser ao 
mesmo grau de adiántamento escolar, 
os institutos pa1·ticular·cs de ensino. 

45 mortos por .desastres 
de trafego, em 19 43 · 

rno, (Asapress) - A Policia do 
Distrito Pcdernl pub.licou uma esta. 
tistica referente ao ano de 1943. Por 
ela pode-se ve.rificar cíue houve nesse 
ano 4!!9 desastres de trafego, haven .... 
elo 45 mortes ~ 623 feridf)s. 

O trafego no Rio São 
Francisco 

nro. (.\sapress) - Dado o i:,;rancle 
tnieresse despertado, n~stes· uJtimos 
tempos, i)elo 'trafego fluvial. ligando 
o nOrte ao sul do. pars, o Cornandan
te F'rederico Cavalcanti <le ,ÜbtlífUt:r
que acaba de prestar as seguintes 111-

f'lrmações, na sua qualidade de. Co
ordenador do referido serviço: - O 
transporte de passageiros pelo rio s. 
I<'ra.ncisco e seus afluentes está sendo 
féito regular1nente, existindo 26 va
pores em trafego, <los <ruais. J 2 de 
passagem :fÍngela, rio referido percur
em media;· de 30 a 40 via.jantes de 
primeira classe e 150 de. segunda. Jn
for111:a, depois, ciue descendo o rio S. 
Francisco, de Pirapora a t.ó J oazei ro, 
a viagem se .processa n un1 pii'ri odo ele 
7 a 8 dias* levanclO a viagern ein sen
Uclo contrario, agua cin1a, de 9 a 10 
dias, cobrindo o tra.ieto 1-'irapora
J oazeito 1.400 quilo metros. Sobre o 
1neço das pa.ssagen~, informa :ser a. 
passageiu singola, no referido peí·cur
so. a ele 1.a. classe do ·cr.$ 3ü4100 e a 
<le 2.a classe de. er.$ 171,0p. O Coor
<ienador do Trafego JC!uvíal do Vale 
do S. F"rr.d1ci sco, ·esclarece ain<l~ os 
interessados, cru,c no caso de trans
porte de n1ercadoriiis en1ba.rcadas por 
viá fCrrea, ·11a toda, ·a conveniencic1, 
e1n:.sérent a-5 1nesmF.LS crnbarcadas .en1 
tra(egó-1r•.utuo, o que e'Vita as despe
sas· de- armazenagem, .carr~to e in ... 
termediarios, ' 

:Situação dos diplomados 
pela extinta 5.a serie dos_ 

cursos ginasiais 
RIO, (Asapress) - O Ministro da 

Educasã.,o acaba de tomar uma solu
t:lo qtie ern muito virá. atender ã si
tuação dos diplomados. pela extinta 
"<Luinta. seriev dos cursos ginasiais. 
Para a 1natricul:i. nos cursos Superto~ 
r<'s, abrindo uma. exêeçã.d, no nresen
te .. ano,- se os portac10res de diplo1na 
do curso complern.entar não fore1n 
suficientes ctn numero. ao p\'eenchi-
111en to de .todas as vagas, podefã.o as 
restantes yagas sêr preenchidas pe

. los diplon1aclos pelo curso ginasial, 
regin1C de cinco anos. 

Este ano, tal prerrogati\'a atinge 
tambem os candidatos aos cursos 
suporiores de Adn1i.nistraçào e ~J.ti .. 
nnnças. 

llecreto . dispondo sobre a 
execuçao da lei organica 

do Ensino Secundario 
RIO, (Asa'press) - O .Presidente da 

Republica nssinou o seguhite decre
Ici contendo disposições para_ a exn
('.UÇão da' Lei Organica do l~1isi110 . Se
cunclario: 

· "Artigo Lo - No ano de 19 H as 
p1·0,·as fíuais 1 a que (-'Spccialmente 
se refere o artigo 4 7· elo ciecreto Zl.~H 
de 4 de Abril <le 1932, scrão~consictc .. 
raclas con10 11111 concurso de _sele~ão 
para o preenchiri,ento das vagas exis
tentes na primeir,i serie do e,;tabPl~
cln1ento de ensino superior e111 que 
os candidatos as realizarem. 

Parag. Unico - Sem prejulzo d()s 
candidatos que .hajam satisfeito toclas 
as condições estabelecic1a·s no Para
grafo J.o do art. 47, do decreto <:ita
do, poderão sdr ~-dmitidos· á presta
ção <las pronts de que trata. esse ar
tigo, os candida-tos que hajan1 f.;atis
ieito ·as exig,cncias de frcH(uencln.. nos 
tennos do aí;t. 35 do n1esmo clecret o 
e a.prese.nte111 proYa de tcrein alcan
çado nos estudos da segunda serie cio 
curso complc1nentar u1na das duas 
condições seguintes: a) - nota igual 
. ou superior a 30 em todas as disci
plinas; b) _ .ou 1nNlia arihn~tica 

· jgual óu sunerior a 50> no conjunto 
das· disciplinas, e nota 1g-ual ou· su .. 
perior a 30 em 4 disciplinas pelo me· 
210S, 

Art. 2.o - Os alunos da segunda 
se ire <lo. curso cornplen1en tar que ha
jatn satisfe_ito no ano escolar Ue 1943, 
ou anteriorn1ente, as condlçôes ou 
uma das conclições· inciicadas no pa
rag"rofo unico do artigo antcriOT1 po
derão semp1~e, na . epoca regulamen
ta.r, concorrer á. 111atricula. e1n curso 
<le ensino superjor nos 1nes1nos ter
mos e condições estal>elecidas para 
os pot·tadores dos certificados de li· 
cença classica ou de licença cienti
fica. Os ai u n ô s da segunda 
serie do curso complementar que não 
l1ajam satisfeito no ano escolar de 
1943, ou anteriorn1ente; \1enhuma das 
duas condl~ões indicadas no par_a
·grafo · unico do artigo anterior, Gevc---
1·â.o, pàra prosseguiinento dos estu-
dos, adatar-se á terceira. serie ão cur
so classlco ou ào curso cientifico e 
submeter-se aos respectivos exames 
de licença. . 

Ar't. 3.o -- ·os alunos não habilita
dos nos exames de -licença são con
·siderados repetentes da ultima serie 
cursada. 

Artigo 4.o --'- O IIHn!stro ela E:duca
ção fixar!\ as condições e rtisporá 
sobre as· demais. lnstrucões para . a 
realizaçã('I de exames c1e licença gina
sial de segunda epoca no ano de rn14 
0 ben1 assin1 para a realização dos 
.exames de licença classica e de 11· 
.çença cientitic<1- vara os canclidatos 

que concluircm no àno de 1944 a 3.a 
serie do curso classico ou do curso 
cientifico, fixando. alé1n elas condi
ções de iliscriçâo, as di8ciplinas e os 
programas que dev7m \'crsar tais exa
mes. 

At·tigo 5.o - O disposto no presen
te decreto-! ci relativamente ao curso 
cotnplemcntar se_ aplicará. a todo$ os 
casos tanto nos estabelecimentos cJo 
ensino superior federais como nos 
sujejtos á inspeção federal. 

Artigo ·6.o - J~ste decreto-lei en
trarâ. em vig·or na tlata de sua publt
cação, ficando revog·adas as dlsposi· 
{!Ões em contrario 11

• 

lncendios criminosos 
em Teresina 

J:.IO; (Asaprcss) - Durante os me• 
ses de Agosto e Setembro ,10 ano pas
s~.do registraram·-se nu1nerosos tn .. 
t-cnctíos e1n 'rerezina, capital do 
Pia.ui. Nesse periodo foram destru1-
clas 59 casas, fica11do ·ao <lesampa1·0 
úE~ntenas de pessoas, todas de condi
ção hu1nildc, tende 11crecido carho
~·lizada, num incendio, un1a, cr~anr;a 

.. <te· oito n1eses. 
A Policia daquele lsstado nordes

tino, en1 rigorosas ·<1i1igenc1as, con
seguiu apurar que os incendios ha. 
viam sido provocados por bombas 111-

cendia.rias e que o mov,e! do àtenta
do fora a baixa politlca partidaria 10-
Cal, revelando os· ·seus autores Intui
tos de fria perversidade1 inteiramente 
estranhos à índole e aos sentimentos 
brasileiros. 

Envia.dos oS volumosos autos no 
Tril>unal de :Segurá11ça Nacional, vem 
agora os incendi.arios de serell1 de .. 
11unclados corno Infratores da lei de 
guerra pelo I':'ocuracior U ilberto An
drade. 

O novo embaíxador 
da Argentina 

. :h:(d."·. (A.saprcS~) _:_, ,Os telcg-ramns 
· 11.rocedent~s · ele Dueno5 Aires, danei o 

noticias da nomeação elo sr. Felqle 
B~pil, parà. n·o,·o e1nbaixac1ot· argen:.. 
tino em nosso r1a:~. cm SuhstituiG:-10 
ao general Arthuro H.awsori, tora1n 
recebidos com simpatia Pelos círculos 
<liplomaticos desta Capital. O sr. T•'e
li1-.e 1-Jspil é, sem duv_ida, u1na grande 
figura diplomatica portenha, tendo 
~·üt.·vido d~rante _nntito te1npo nos _~s
t~dos Unidôs. A nomeação do sr. )!:spll 
para l'~mbalxador' ar.ge.nino junto ao 
noRso Governo n1ostra a importancia 
(Jtte tem para aquele pars visinll,? 
suas relações con1 o nos:so ipa:s. 

Radio, Tamoio • 
:C:10, (Asapress) - De acordo com 

decreto assinado polo Presidente <la 
P.epubl!ca, a Radio E:ducadora do Bra
sil. uassará. a deno1ninar .. se, d'ora
vante, Ha<lio Tamoio S. A. 

Estatlstica das . prisoes 
efetuadas no ano passadó 

nro, (,-\.s~prcss) - A. ~-eguncla De
legacia ·..,...\uxiHa.r. forneceu á hnprensa 
limn. e~tati~Uca do 1110,·itnento daquc .. 
la i)elcgacia durante o ano finclo. 
Por,ela. pode-se ,·er que fora1n r(,,a.
lir.adas 186S prisões ~m flagrante, elas 
quais 1610 do "hicl1eiros". !<"oram 
fdtas 955 delençôes vara avctig11n ... 
ç\'cs, 'ten<lo sido feclufdas val'ias c:a. 
sas _itue bancttvam o Ujogo do bicho", 
!=-Oldo, tc1rnbem, a1-reca.dados de con
travimtorés Cr.$ 2!1.852,0(1. 

Condecorado com a ordem 
do Cruzeiro o Oal. Oeorge 

Dunhan 
TITO, (AS:1.lll'CSS) - 'l'enclo em \'IS• 

ta os gra ndc:s servi~os prestados pe ... 
lo 1;cneral Geon;c Du1~hai1 1 à:-;sisten .. 
te do Coordenador dos Assuntós ln· 
ter- ... \rncricnnofi, ::-r. 1~elson H.ocke. 
fciler. e che[o do Departamci1to de 
!-;aude e. Alimcntaç:ào, · o Uovcruo re
solveu <listingui-lo com a Orden1 do 
Cruzeiro elo. :Sul. 

.:\ cerf1nonta:· da entrega da n1a1s 
alta. cotnenda bn:t::-ilcira áqur..1 a: flus
t,·e figura do Corpo de ::iaude Jlu t,;xer
cito. norte-atneric:~no verificou-se no 
Palacio da Uucrra, sendo presldlcla 
pelo general Souza li1 erreira~ chefe _ do 
Grupo üe Sau·de do Exercito bras1-
lclro. 

Sr. Paul Vv,n Zeeland 
J:.1O, (Asapress) - Pelo Cl!pper 

ela Pan-American chegou a esta Ca
pital. procedente elos E~-"tados Untctos, 

. o sr. Paul Van Zeelan<l, ex•n1ini-lro 
elas nch.tçlJe.s li,;xteriores da P,el i .. lca e 
atualmúnte, presidcntt:i da Uo1~,ssão 
elos Estudos dos Problemas de Após 
Guerra, cuja sede é en1 Londres. O 

•Ministro Van Zeeianct foi recebido pe. 
lo embaixador da Gelgica e pelo cne
fe do cerimoniai do Itamaracy e por 
altas autoridades. 

Aprovadas as novas tarifas 
da Central 

HTO, (Asaprcss) - O MinlsJro <la 
Viação, aU":;,.<1e11do ao exposto pela 
CcntrRl do L": asil e tendo em visf.11 o 
parecer do Conselho de 'l'arifas e 
'l'ransportes, resolveu aprovar as no .. 
vas tarifas para a referida ferrovia. 
As passagens ele suburbios., tanto &S 

de primeira como as de segunda clas
se, qualquer que seja o numero (le 
secções pc1·corridas pelo passageJ ro. 
serão aumentadas <le dez centavos. 
As den,ais tabelas <le preços rle pnf:
sagens não sofrerão alteraç-ão '.l'am
bem foram aproYadas pelo titular <fa 
pasta ela Via.ção · as tarifas de llaga
gens, enc<>n1endas, animai!::i e 111erca• 
doria:i da n,esma estra,da de íerr~ · 

Concorrencia 
trução de 

para Cons= 
um frigorifico, 

em Natal 
r:ro. (Asapress) :_ o diretor-s-cral 

do Departamento Nacional do Portos, 
Hios A <,..~ana.i~. clevida.mP.nte n.utoriza
do pelo ministro <la Viação. (JUe por 
sua vez teve avrovada. sua expoSJ<,;áO 
de _motivos pelo, presidente ela Hepu
Ullca, mandou aUriJ~ coilcurren.cta pu
lJlica pa,ra a construç;ão ele u1n gran
de frig·orifico no porto de Naü1J. A 
referida constru~ão dev·crá -ter capa
cidade para 4.500 litros dt: leite dia• 
ris de cl1op. Terã tan1bem uma. la-
1 O toneladas eh~ peixe, 5 tonela.tJas ·tJe 
frutas, 3 toneladas 1!0 ovos e ;JUU bar· 
ris ele chope. 'ferá. tambe1ú uma ta
lJrica ele gelo ~ constará de um sô 
1,avi1nento csun :J6j .. 1uetru~ l!Uuctrados 
<le arca. 

Ruo 24 da Maio, 80/90 
SÃO PAULO 

O "LE< ;1uNAHIO" SJG
Nll- lCA 8UA l.~11 UHA 

E 1-0HMAÇAO · 

Pia União de Nossa, Senhora 
do Santissim_o Sacramento 
Festejando ft a sua Excels<J, Padroei~ 

ra a Pia União fará celehrar hoje, 
às' 8 horas. na lgreja d9' sànta . m. 
gênia, missa com cantico,s e comu
nhão geral. Seguir-se-á o inicio das 
visita~ a Nossa Senhora, as quais 
sérão encetfadas, depois da reza da 
noit& . 

Às 20 horas será rezado o terço 
com ladainha e sermão, recepção de 
novos associados ® benção solene 
do Santlssimo Sacramento. 

A intenção particillllr. ·para. o mês 
de fevereiro é alcançar d(:l >Nossa -Se• 
nhora do Santíssimo Sacramentd, o 
feliz êxito dos retiros espirituais 
que serão realizados pelas Congre• 
gaçôes illarianas, Filhas de. Maria o 
demais fieis que o deseia.rem fazer 
durantg os 3 dias de :CarnaYI. 

NOílGIAS DO iNl~,RiOR 

CACHOEIRA 
· FESTA DE SÃO SEBÂSTlÃO 

l\Iai,: uma · \'ez Cachoeira tribJ.l ~ou 
no inclito martir as homenagens sin
ceras do sua vcncra~iio: 

Os festeiros D. Andi·aclina Reis 
Pinto e Sr. Joviuo lllendônça de 'fo• 
do não pouparam esforços para <lar 
todo o brilho às festivi&des. 

.,\ en tracla da procissão teceu o 
panegírico do glorioso Santo o Pa
roco de Cruzeiro. Re.vmo. Pe. Gtt
briel Lopes de Oliveii-a, que ·a t_odos 
encantou com. sua palavra· fluente e 
cheia de un~ão. 

NOVOS SEMINARISTAS 
Seguiram dia 31 p. p •. para T~l1· 

\mté os meninos Oswaldo· 'reodoro, 
Kelson Vilela Pinto, Sebastião Cae
timo e 'José Carlos ele Oliveira, os 
quàis · ingressaram no Scminario Dio
cesano. 

Cori'i' a ida ilesses qnatro meninos, 
conta nossa cidade com seis se~li
uaristas. 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA ... 
PREPARANDO O RET'IRO 

A "Imifação de Cristo", fecunda 
ém pensamentos salutares para a 
nossa alma, des11erta em nós, o amor 
da solidão e do silêncio. "Busca tem
po oportuno para atenderes a ti, e 
pensa a miude nos benericios <le 
Deus". Ora, atender cada um a si 
mesmo é procurar conhecer-se me
lhor, para melhor agir. Para 111e!hor 
nos conhecermos é necessário afas
tannos todo o ·estorvo das distra
ções. Recolhermo-nos em santa com
punção. Concentrarmo-nos. Criaturas 
criadas por Deus e para Deus, ha em 
nós um anseio rle perfeição. No en
tanto silo con tln,•1s as nossas que
clas. ~'requentes os nossos desfaleci
m mtos. O pensamento da morte, não 
raro, nos enche de temores. Mas, che
ga-nos, consoladora a palavra da 
--Imitação de Cristo": .. Não percas, 
irmão, a esperança de adiantar-te no 
espírito: tens tempo, ainda é hora 
propícia. Por que _adiar tua resolu
ção? Levanta-te, começa Já e dize: 
mãos à obra. É hora rio cumhate. É 

e3ta a ocasião de emendar a viela". 
O retiro espiritual! Bis um me,o 

excelente para adqulrir a virtude e 
obter a graça! 

O retiro espiritual a realizar-se, du
rante o Carnaval, vai pro1>orcionar
nos · três dias de solidão, de silêncio, 
de convívio mais íntimo com Deus 
Nosso Senhor. Será tempo oportuno 
para pensarmos nos interesses de 
n'lssa alma, preparando-nos para a 
conquista ela [e!it,idade, Para essa 
conquista é preciso que cada um sai
ba vencer-se a si mesmo. '"A maior 
de todas as vitórias é vencer-se ca
da um a si próprio". 

O tempo precioso do retiro se apro
xima. "Agora são os dias de salva
ção; agora é t•npo aceitavel". 

Uma graça do Céu parece rondar 
ao deredor das Filhas de Maria, das 
moças católicas, das leitoras desta 
secção: f: este convite insistente da 
li'ederação Mariana l<'eminina para o 
próximo retiro .!e Carnaval. 

Por providencia di·1·ina, os colé
gios, onde se realizarão os santos 
exercícios espirituais,, puderam ofe
recer, à última hora um número maior 
de lugares porque foi retardado. e~te 
ano, 0 ilücio das aulas. Assim .pois, 
a .l•'ed<mtção · está ... em condiçi)es d-e 
pod .:r receber novas · Inscrições, em 
sua sed,{l, à Praça rla Sé, 47, 10.0 an
dar, diasiamente, até o dla 18, das 
14 b 19 horas.-

As Fi!J.as de Maria, ativas ou por 
devoção, as Aspirantes e Apresent:a.
das abram o Manual. Pro<,urem o 
mo(\elo de regulamento de vida que 
cada Pia União propõe às suas ·asso
c,iad.is e vejam que para merecerem 
o título de Filhas de Nossa Senhora· 
não podem eximir-se dos santos 
6X.6fQÍC~O§ l')§J.J.i!JtU.<!{S, ~!)!!), :l)l!mV~ 

jusiv. É necessário que participeni 
do p:·óximo retiro que se realizaTá. 
nos dias 20, 21 e 22 do corrente • 

TARDF. DE ARTE EM BENEFICIO 
DA "BOLSA O, JOS!l: GASPAR DE 

AFON.SECA E SILVA" 

Disse alguem que o dinheiro é 
mau senllor, mas ótimo escravo ... 

Com espírito verdadeiramente cris
tão, sejamos ótimos senhor~s desse 
bom escravo encaminhando-o para. 
a· prática d; caridade. E um dia. 
011 viremos, então. esta palavra feliz:· 
"Vinde, benditos de _meu ~ai". 

!<'oi com as expressoes acima que a 
I<'erle.ação Mariana Feminina convi• 
dCJu as [1'ilhas de Mat·ia e suas Fa
milias para a Tarde de' Arte a reàli
zar-se, hoje, na re.;ldêncw de um dos 
m ,mhros de sua Diretoria, à rua da 
Liberdade 899. 

Com esta festa, de carater íntimo, 
espera a Federação encerrar a cam
panha qne. desde 1.0 de Maio de 1943, 
vem promovendo, em favor da "Bol
sa Filhas de Maria da Arquidiocese 
r,e São Paulo", a qual receheu, de
pois da morte inesperada do segundo 
grande Arcebispo de São Paulo, a. 
clenominação de "Bolsa D. José Gas
par de Afonseca e Silva". Com este 
donativo que será oferecido à Obra 
das Vocações, as Filhas de Maria. 
irão concorrer para a formação per
manent" de um Sacerdote • 

Esta Tarde de Arte que será :i 
partir das 16 horas, conta com o gen
til concurso de vários artistas en
tre oyquais: Osvaldo Leon Bertag, 
na R'ul Bottl Cartolano, Angela Sal, 
Je]. I1.1ez Decourt e l\'Iaria Cesar No
gu<Jira, 

Constituem o programa cantos clf 
camera, canções Internacionais, nu
meros de piano, canto, declamação e 
violão. 

Será exibido um filme, recordan
do passagens da vida do saudoso Ar
cebispo que deu seu nome à Bolsa. 

OFERTA DA IMAGEM DE NOSSA 
SENHORA DA CONCEIÇÃO 

A ESCOLA NAVAL 

Despertou grande interesse entre 
aJ. !!'ilhas de Maria, a idéia da ofer
ta de uma imagem de Nossa Senhora 
da Conceição aos bravos alunos da 
Escola Naval qne tão heroicamente 
quiseram salvar as vítimas do pa
voroso desastre de aviação que rou· 
bou .a vida ao nosso querido Arcebis· 
vo. Váriàs Pias Uniões já entregaram 

. o seu donativo, esperando a Ferlera
, <:ão poder encaminhar à Comissão 

Central, constil ui da por membros da 
Liga da~ Senhoras Católicas a ofer
ta das 'Filhas de Maria d; Arqui
diocese em favor dessa nobre inicia• 
tiv~ · - - ·- -· ·-___,,._ · · -- · --- .. 
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C AR B O G EN -1·0-T-E RAP IA 
Nu doen1:as , rteria1! perif,•.1 :(·a~: trombo angelte obl1teraüe .,no!êàtia 
de Raynaud et<i. (Caimhrlls r-!:I remió:trlM frilll!. i:nngrena.~ .em an1e10. 
formigamen!os. dor"s OII~ r,ern,,;,) -- l)rg MARIO Ul":GNÍ e PUBWO. 
'DIAS - 1-lus Mimoni. t3l - 'Z.'· .andnr - · Salas '110 1Jô. 

das 16,30 às 18,30 -- Fone: 4·50Õ4 ·------------···-·-·-·-------------· 

TE AT R O S E· C I N EM A S 
PROGRAMAS DE·HOJE 

PRl.MElROS EX!BltlORES:, 

ART PALACIO - rmperio da dernrdem, com Randolph Scott. ,.....Al'A, 
BANDEIRANTES - o castelo do homem sem alma. (;Qm· peb:irah Kerr. - D, 
IPIRANGA - Tristezas não pàgam dividas. com Grande Otelo. - D.-. 
METRO - Senhorita Ventania. Lana Turner.· - .R. 
OP.IJ:RA - Os anjo:; e os gangsters. com Lo Gorcey. - APA.. · 
PEDRO TI - Heranca Inesperada. com I{an!'! Richmo11d, - A. 

O pre'ça da perfídia, com Johnny Mao UrQw: - AP A 
RlTZ - O pr!Jnelro Ministro, com John Gielguél. -- A.· 

SEGUNDOS [XIBIDOR.ES 

41,HAMBRA - Amor e hl'ooicidade, com Libertad Lamar(lue. APA; 
Alguem falou, com Phl.is Stanle. - APA 

AMERICA - Noite do passado. c'Om Ronald Colman. - APA. 
Damll- em oerlgo com Warrem William. - .iMC. 

ASTORI A - Bola de cristral, cqm Paulett Goddad. - APA. 
O alegre vagabundo. com RÕscoe Karilc . ..,- APA. 

AVENIDA - Ao desoetar do mundo, com Vitor Mà.ture. 
' pomba e' o milhafre, com Leo Carrillo . .;.. APA. . 

BABlLONIA - CaU).rina 8 Grande. com Ellzabeth Bcrguer, - D. 
Justiça vingadora, · com Tim Holt. - AMC. 

'/JlUJSll, -.- Set.e noivas. com Van Heflln. --- A. 
_ Bomba.rdeiro. com Randolph Scott. - APA. 
~./MZ POLTTEAMA - Paixão de aventureiro. com Pedro.Lopes I,agart. -'U. 

' Sublime alvorada, com ·obert Young. - APA... . · 
BROADWAY - Cinco· r.ovas no Egito. com Frachot 'tone. -APA.. 
CAMBUC! - O grande mot.lm. com .Clarke .Gabl. R. 

Oama t-m perigo, com Warre· William.·- AMC. 
CAPTTOL10 - Aquilo sim era vida.. com Álice Faye.- "- ·D. 

Wele!ro . fantasma. com Milton Berle. - AMC. . 
CARLOS GOMES - Namoradas da marinha, C">Dl Glorlt.,Jean. -· R. 

De Londrt"s a Nova York sem escalas.·· · · · · · ·. 
CAS.A VERDE - Safari, com Douglas J"afrbanks Jr. - AE'A. 

Frankstein encontra Loblshomem. cc;ii.11 Lon-Chaney. - APA · 
Clr{EMUNDT - Cidade que nunca dorme. com Joel Mac crea. - APA. 
COLISEU - Marrocos. com Ma.rlene Dietrich. - 11., 

Canto ds, vitoria. com Gloria Warrem.' - APA. · 
COLOMBO - M!guel.Stroi;:off. com· Akim l'amiro!...;... AMC 

O Falcão contra ataca. com Ton Oonwa.y ...... D. 
COLON - A bela e o monstro. com Frances Dee. - ·R., 

O PÓllt!quelro. com Otto Kruger. - APA. 
CRUZEIRO - Mergulho no inferno. com Tyrone Power. - Al'A, 

Uln cientista ~traido. com Boris Karloff . ...e AMC. 
ESPERTA - Ser oú não 5er. com Jack Benny. - APA 

Juiz de Arkansas. com Roy Rogl!rs. ,.... A. · 
Contrabando de guerra. com: Wi!lian Gargar. --- . AI:' A, 

FENIX - Moleque Tilio. com Grande Otelo. - 1.r A. · 
Sêrenata azul. com George Montgomery. - R. 

GLORIA - Nascida para o mal. com Bette D,vis. ~P.ti, 
Na ~a.lada da noite, com Lon- Chancy. - Al\fC; 

1l0Ll,YWOOD - Sete noivas. com Van Heflln. ~ APA. 
Paçadoras de maridos. com Doeis Powell. - D, . 

lDEAl, ..,. Traquina. ena.morada. com Gloria Jea\1 .. ...,;. APA; · 
·Fruta .ctblçada, com De_ana Barrymore. _; ÂPA. 
Capitulou sorrindo, com Brlan .tJonlevy. - R. 

lRT S '-· Adeus meu amor. com Rosallnd· Russell ._ ,R, 
Juventude de hoje. com Oennls O'Keefe. - APA, 

·· O filho do delegado. com Bob !.ilvingstoll. - AMC'. 
z.ux.--.N'olte dopassado •. com Ronald Colman. - APA. 
· O dedo do de~ti110, com Chester Morris. - APA . .... · 

MOD'ER.NQ - Adeus meu amor,' com Rosalind · Russell. - ,!l. 
Ursadas e peruadas, com Edgard Bergen.: - APA. 
O filho do rlelegado. com Bob Li9lngtol". --AMC. 

OBERDAN - Na calada da noite. com Richard· D!x .. - AM"C. 
. l'tivals. da Tropa. com Pat O'Brlan. -· APA.. . 

ODEQN l5alá àr.ill) .... Luar em Havana.·com Jane F'ra:;ee; -:- r.. 
Uma aventura em Paris. com Jobn crawford. - R. 

- Sala .. vermelha - Turbilhão. com Bctte Grable. - D. 
· Sherlock do ar. com Red Sheltón. - A., , . . .' 

'.Ol.lMPfA - Ladrão que'rouba ladrl\o. com o gorcJo.e.on1ag'l'O . .,..._ l?, 
· : · Olhos acu~adores, com Edward Amold, - R, · ·· 
PARArzo - Para sempre e um ·'ta. com Merle Obet·o11. - APJI. 

Rancho. al11gre. com Tit. Gulzar - A. · · 
PARAllfOUNT,- A 'dupla vida de Ancly Hardy. com, Mickey Roone.r .•• R. 

· A mulher que eu deixei. com Ray Mac Donald. - R .. , · 
PARATODOS - Laços eternos. com Deana Ou1·b!n. - R. 

Viemm dinaínltar a Amenca. com Qeorge Sanders. - Allfé:.'. 
l;>AULTSTA - Mergulho n~ inferno. com TYtOna Power. - ,tP,t. 

Esposa por convenlencla. com Deanna Barrymore. - R. 
f>-AULISTANO - Plcardias de Cow-boy, com Joe sa.wyer. - APA.. 

Ta:d · S,,nhor. com William Bendlx-. - APA. 
PENH·A.-'- ·Kat.Jren. com Shlrle:v Temple. - A. 

' . .Sete dias de licença. com Vítor Mature. - iz. -
PlR.ATlNTNGA :.... Amor e heroicidade. com J:,lberta.d La.marque.· - Al'A, 
· · Uma aventura Pm Paris. com Joan Crawford. - R. -· 

REOR.BIO 1Lapa1 Suez. com Tyrone Power. -'- AE'A. 
Mocidade ,do bantiho. com Ray Mac Donald. · - APtl. 

RECREIO ·•Centro> Tres marinheiros n,i. ch11vn, com Claude Hulbt3, -· J, 
REX - Um ·,rosto e sei.• vintr.ns. com George Sandevs .. - R. 
· . · .rrm~o em armas. com Allan Ladd. - R. . 
RIAL,TO ,-- Vale _a pena roubar, com P.dward F..obinson. - .-1/>A. 

Sargento Imortal com Henry Fonda. - R. - · 
ROSAR!O -, Esta terra é minha, com- Ollarlcs Laugton. - ÂPA. 
R.OXY. - O co1nando negro. com John Wayne.· - APA. 

: Quasl casados.com Jane Frazce. - R. ' 
SANTA OECll,!A - E' proibido sonhar. com· Mcsq11lUnha. - A. 
S Vieram dinamitar a Amertca. com George Sanders. - · All!C 

ANTA f!EtENA - Detetive a força. com John MUls. - A, 
· · Tensao em Shangai, com Ja.ne Terney. 
SAN·TO. ANTONlO - Noite inesquec!vel. com LOreta Young. - R 
. . Malandro dP sorte. com w. ileery. - APA. · · -
$i!O Bl!:NTO - Minha amiga 1''\lcka. com Roddy MacdowalJ. -

Uma cabana no ceu com Rochester. - D. 
SAO CAET4.NO - N'olte inr.squecivel. com Loreta Young. - r.. 

O malot sovina do mundô: com Jac'i:. Benny, - ·R, · 
SAO CARi.OS - Nolt~ l!o ·pecado. com Charles Boyer. ~ p., 

. ·Cuidado com as salas. cont Dom Ameche. - APA. 
SAO G,ERALDO - 40.000 mil cavaleirQs, com Grant Taylor,-- ~ 

A' sombra da· cn1z. com vario~ o.tores ....... A. ' 
SlfO .JOSE' - Olhos ela 11olte: com Ed. Arnold. - A/110. 
· · Lourlnha tio Panamá. com Ann ~other,1. - APA: 
Slfo tUlZ -. Somhra dos acusados com Wa.rrem WUliam .. _;, Al'A, 

Paga o .iusto oéln oe~ador. rom Wi!liàn Holden: ...:. R. 
SAO -PAUl,O· - Ladrãn que rouha ladrá.o, ccim o magro. e o gord<?. - R, -

.. · Original rjecado, com Jean Arthur. - D. 
SAo PEDRO - Ni1 lur de unia .,strela. com Hugo del. Canil. - D, 

O dedo do destino, com Ohester Morris. - AP A. · 
UNIVERSO - M!r-uel Strogoff, C~l Akim -ramlro!. - A/lfC. 

·o Falcão contra at.'lca. com Ton Conway. - D. . 
Vll,A PRUDENTE - Dois aviadores avàrla.dos; com 'aüd ,Abott. - A, 

Senhorita amabilidade, com Joan carro!. - .AIIIC. . . 

EXPtlCAÇôES DAS COTAÇôES 
·A. - ACEl'I'AVl!:L - Filme que pode ser vlstr por-toclos,.en,l;ora scni pro, 

vetto moral. · . 
B - aor.1 - Filme que pode se~ Visto por todos com proveito -moral. 
AMC -;- ACEITAVEL MENOS PAR/, CRIANÇ.C\S - Filme QU'l pelo enredo 

· .0ll cenas node Impressionar o publico infantil. · 
BPA_ .. - BOM. PARA ADULTOS - Filme que pode 'ser .. visto com p1-ovei',o 

mora,f tão somente por âdultos. - . · . 
APA. - AOEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que POde ser visto tii.O 

some11te · Pôr adulios embora . sem proveito moral. . . 
R. ·-. RESTRITO . - Filme que ,•elo enrecto ou cenas eleve ser estritamente 

reservado a pessoas de solida formação moral e religiosa. 
D. - DESACONSELHAVEL _ Flime que pela gra,ve lnconven1encla do enredo 

ou cenas. deve ser evitado poi qualquer publico. 
M. - MAU - Filme. prejudicial para qualquer pubtlco. 

· NOTA: -' l'l~ Importante que o es~ctadot não se COtltente com a sil'nples coti~ 
çao rio rume ou da peça ele teatro, mas q\le I rocure conhecer r,\?IO 
mellOs alli;uns detalhes da ,r;ttco lllto · justificará uma cot:,.ção. CJ\Íf· 
afirmada 5etn nenhum e, menta.rio. poder1. parecer tnjust11.; e SO• 
bretudo, com a leitura de uma analise (JIJe põe em rl!levo 01r ele• 
mentas bons e maus do filme o espectador pouco a. pouco. educará 
sua conclencla e aprenderá. a. julgar po1 6i meJ.-no. os outroi:; · filmei, 
que lhe forem apresentados. · . . ' 

O boletim da Orientação Moral dos F,spetaculos eo~ém uma 
critica 4etalhada de todos os mmes exibidos en• S. paulo. e:• pub!J·· 
cado semanalmente, e a assinatura anual custa Cl1 ;5,00 n11, .ca
pital e Cr$ 30,00 para o Interior. Intonnações n11, A$800le.r4o dos 
Jornalistas Católicos. á rua QuJntino Bocaluva, 173, 3.o ,mdar, 
sala 207 ...; Fone: 3-7760. 

Avisamos aos nossos assinantes que às as;.;naturas, ~ra 111il iiovecentos 
e quarenta e quatro sofreram um acresc!mo, ,~~ Cr$ 5,J0,. p~santo fi,?T• 
tanto a custar Cr$ 25,00 para a capital, e:: C-a.'. 30;00 para o IMer~r por a1io • . 

... ze.c.ze.1% • 

LEGIO-N AR:ºJO -1-

Notícias 1 ALTA IEIPERAIÍRI D8 IISSO IERiO ___________________________ .., __________________ _ 
agrava os .males causados pela .impureza do sangue. As mo
lest:ia:s ,.tlo 1:cora:çii0 ltatnam~-s:e :àilüii-va-s:: ;a falta ,de ,ar aum:enta, 
-a ,pressão ,d@ -sang.u-e :se ,êleva, ,deter.minando ,anciedade <e :mal 
:estar;, ,pa~pita~ões, tontur.a:s, -eançaço, .suo.r.e-s ~r:io·s. 

B A I' A 
lUELHORAlIE:'\TOS NAS ESTRAD.\S 

SALVADOH. (ASAPRESS) ..,.. A S&• 
cretarla da V !ação su bm~teu a apre• 
claçào do ln terven tor Fed,eral o pro, 
gra1na da. exect~ç:ào, no· corre1lie ano._ 
dos n1elhorameritos nas f!Stradas car .. · 
ro~aveis, Tal 1>i-ograma visa a me .. 
lhoria dessas vias_ de transporte que 
a\ua.Jmenfe ·\em sendo ttluito· ·utiltza .. 
das. 

JEJU~J t~ ABSTl,..,E~CJA 
SALVADOR. (ASAPH.ESS) - O go., 

~·erno diocesano dirigiu um a viso aos. 
catollcos. lembrando que continua 
ainda este ano, em vigor, o indulto 
coucedtdo !)ela Santa Sé, sobre a let 
do je..f.um e da abstlnencla, que ae,•erâ. 
ser obser'rn.da apenas e_m dois· clla8,. 
na quarta-feirà de C"lnzas e na sexta·· 
feira santa. Nos demais· dias em que 
ha,ia a obrlgatorie<lade do Jejum e. 
da abStioencia., os fieis deverão con1-
llensar a mortificação dlspen$adà., com. 
·a p:rà.tica de boas obras e ora_ções. · 

RIO GRANDE DO SUL 
EXl"ORTAÇ.\O or,; CAR~.lil 

PORTO ALEGRE, (ASAP
0

l{ESS) ...... 
A.. p'roposlto <fo um tele11:rama publléa,. 
do na Imprensa local referente- aos 

º'ac~rtlos r,aJ'a éxportação do carnes. d:i,. 
Amer!ea do Sul para al>astecer as Na. 
~ões L'nidas. despacho_ es$e qu& não 
lnctu!a o Brasil como {orrt~c~rlor. (o, 
mos Informados no Instituto Sul-Rio· 
S?randensé· de Carnes d€: QJl.C, no teJe"I' 
srama, que pro·cede de No\'a York, .11.a 
~·n1 equl\-·oco na áss_ertiva de qu·e. ne ... · 
nhum acordo foi éstabelecld,o para,. ,i. 

e.xportação de carnes brasilêlras pa,r~. 
a Ihgtaterra. · · 

A Inglaterra, Segundo nos l11!orll1011 
o ln::;tituto. tambem firmou un1 oon, 
trctt<> de comp1·a . de \.'art1es do LJra'" 
si! ~ .11e1~ e.stão estivut,,<los os pre.ço,i: 
l_)al'a as catues congel('.das eos vari.0:1, 
t!p(.)8 de consen·as, Ápen'l,s nRo {Oi 
fi:.,ada a ·quallt.ldade · a exportar. lf••· 
cou po'rem cou,·enclcma<lo que 1H1uele. 
.11á!s comprará toda 'â. nossa produçii,o 
de cat'no exportá Ycl. 

A'BAS'l'EC!àIEX'ro DI~ "~ClJ'CAlt 

POHTV Al,EGRJ,) AS.\PRESSJ - . 
Está ass~gurado o al>ast1;Ci mento (le. 
al,;uçar de~ta· capita_l por alguni te~n.;: 
·pó. 'F'oram <let:ietnbarcado:::s ü.300 :sacos 
d\· açucar, procedente de P~rnambu.
co. 

, 100 ~IIL CAJX.\S DE: Ç&DOl.A 

POR'l'O Al.marn:, '(ASAPRr•:s:» 
Cem mil caixas dD cebohis. · por (a,1.t4 
ci ,- colocaçã.o, estão se (J<;t~ri"or.ando 
nos armazens deste l~_st~do. o: preco 
desse produto foi Ciiwdo para 60 .cen• 
t,nos o quilo, 1 

BATIDA l'OLICIAL !li'.-\ A:\''l'IGA 
••1-,RAl'iSliE!\'VJ,;IHt,l,'\" 

POHTO A Ll1lilll~." ( ASAPRES:3-l ,..,.. 
0-<_agentes da !Jdeg~ci.a de Ordem Po, 
l[tlC'l " 1:locla). rJeranr'uniÍt' l:,á,tida, . mi 
sede_ <la So'iled;,de. Bet\eJlcêiite de A_i;. 
sistehc;1a Medica, antiga.- UK-raJ1sk({11 ... 
, •. ,·Jen", em virtude· d:i,. feJel'iüa So
c1o~larJ"' s~r r·econhe1.·•darnente urn nu .. 
<"l~o nazista. que ohédccla. ã ocd~1Í!1 
das a u torldaàes _alemãs. De -àcol'd") 
com os .est11,tutoi<. tia Soq!~rlade, só se. 
riam itC1elta8 como. soei o;, : a.~·- pesf?oa~ . 
quo falassem o ,iJ~nião.· 

Q µÍ'esid<if1\c, sr.' Vllhe!ra1n' .R\gJoit 
Kol11, m,scido 110 13ra$ll mas p:irt!d,i~ 
rio d<r nazüwio. vem dirigindo ~ $ó
cte<1a,l<l ·11a mais rle r)Óls ano~ ti foi 
um rio~ lid~l'es i,,u:a filla~ão da !nstl
tuh.;ão A~ orgalli7..a•;ões e~tr_àn.g~fras 
da._ Alenia.11 lu,. A !em . do pre5Ídei1t'e,. foi 
preso Al~xa,ndr-e (;t'~ecke, a:lenii'lo na.
to, que era -fiscal <ln r,:;1ri1:>alx11-d/l. ale-
1hil. jirntl:> á 8ocledade 'e que c.ont1·0-
IQ.va S:IS nna11ça~. 

,\ s,,,•tedacJe Henefletente (le A~sis·· 
foncla Merlkr,. l)OijSlle iliver$a6 · caSfl.S 

n·estn. <~ij pi tal e pa'rte do 1;eu :c;;tp1tu:l. 
,ê t~~l_lf)re,gft<lO OIH E>nH>l'e$f i1'J'u>s, · aos 
~eu~ a$socia.dos. de acordo c()m as· Ot"·· 
<h\lta de: \'Oll ÜOSS'-1, Qll6 foÍ atlid0 
jqtúo ã P.mhat.x.a<là. A.1_< .. m&. o· st"!u ·c-a
plfal i! .at1iatmente calcula,<)(• em ioo.ooo 
crtp:,•roa, ~ont1~lhui11do cada ·,psGoc(a• 
do. -fom 6 cruzeiros men;sals. 

CASPA 
Quéda 

dos 
Gbellos 

um mect.lo.il . á.lomão, uuel .llit.-exi.d'll .a 
todolif O$ al!•oe\11,dot em -<tHelõ -de Jl.ln.1x ... 
gia. e ollnlca&, p~i:eebe 6°"' cnrnelros 
POt< 'iu~s, · enque.nto, doll!I mtedlco.11 lb.ra.
sllelros, q-1.1e preetaoo 011 t11oom® ·-tr~
balhoe PJ;"<>tliiion11,\'- rtcell em ,a.l,)enà.s 
250. cruzeiros mé1,,als. 

R~<>l! Kel.11 e Alel(an #?li ,GoeeJ<,e, .giJe. 
(ot-am qee!QQS µela :i:'QJl!eta pa.ra. ave. 
rlgu.al,õ.e~, dei>ois d11 'Pl''!'lftare.m dec,Ja. 
u,çõ,es fora1u poato• em. Ji.b1!>.r.<la!l.e. o~ 
Hvros d.e, .e~crlturag'ão •da ~o.ole.llade, 
apf,eencllcloa. ~la .. Deteg.at ,.ta ,tl!> -O;r,!l.e1i1 
l?otitlea e Social, ª" q 1!.:l.l.O ,d'!l ,t9:4:1 
el'8, ·,ei,orlt\lrados em l1'3rguâ ,a;Jentã. · 

FROVÀS ANULAÓAs ;;NOS EXAMES 
Vl'ST.J,BU,-,Á,IUi)I;° Q~ .· •"4tU ... DA.DE 

Dl!l Ml\:lU(U~.41 
POR'.CO ALfilQRlll, ~~:,_{P)tESS) -

Poi àt\t1laita à.· l)l'Q.Ya, .. de '.¼:t;1$.lê.11 ,tlo.:i 
l\Iedlcjna. lo.:,a,l. Ha. p6-1c~ dia« .i<le11-
tica, medida fol toma~0. com referen
ci.a â l)rova 'd.e flslca; pois se· reg:s
e:i.:ames ivesi.tbular~s. ~a l"acul(lacle de. 
t1:ai·at1\ 1 rreg11latl<l.a,~,j dia.n 1):(1'.çlÍt.di,.~ 
'p~lós e<itlld'\l.ltes, e11~, .!'." q111;1'.~l!I .lt dp 
q_ ue um <10.11: . çx,H11.i1·ia,.tj_o_re~ tel'.i!I, :le.
doo.a,d:o, J)ai:t.tc1.1la~mt i:tti& -~ ·.;i:1s.11n_s .c.11,u~ 
dlda.tot, o ·<pi,é ~ t_>tc•IIPi,j,o po:r J!à\1. · · 

A ,j,nÍl.llí<;ll.o · <l~ ~r<i.-a .de :1:1) g.1~, -f._oJ 
ba.seàd:a, noe mel!mQ~ ~9tivo.s;' 

ESTADO' DO RIO 
I>M!.OV A C.tl.\1\1.1..':Jt•.Sfl:' 1,JJJJt;S .A: 

tQ.CAt.tD"-0~ .'tm J>,UM.-04 
Nl'l'l'.;lÍQ!, (,\$<\",li,:$$) = ,O i;;-over,

n_o do . .lil.stado, d:,>, 1;t1.,,. por .s~,sest~.o .d~ 
Qrcte,nI dos, Actvo~ivl~, .!lelJ " '1().l'.I')~ d'i> 
Ltdtce :\. \Qe:a,U4ac!ct' de' l'af;i.<:h•, ,:t.!'ste 
I<1s.tàd~. e1.1:i. ho,me~!llt:"m1 • b.!"fo)ce. .cJ, 
da,<te. ~ed11~l<l.a & ~\1.1,t:á:s 'Pil1o~ ·!Ía~~t11,,;_. 
~ c,otô1,I~ cl:1.-i,:,a. · Joe;i.t .f/.!l~9q!LW;'I<?~ · 

se · a; .,e:sea . h.<;>m.e11hjem, ~·p.j ,ers-~er 
1Jt11 1\ui,rco d& irrl\A\tp PJ!. M4!1>~ JoN~i
le/~a,. · 

t~\CU,ÓA A ,'l.'l9llUHlMP4 f)~ -VJ;:. 
.lt.\.t), ~ $-lak~Wf,!iJ,J() Y.4:nG,Ui 

, :f>.F;1;-~0~0U3; (~A?liJi:3SJ = .o, 
pre~ldente, · G~titllo, ~,i.r~l/.l' · ioheE<TIJ . ,,. 
ciit.1 ol.<ta..~ pua.· iQ•dar !li t.!!11Jpor,rda. 
oHci·at (jo :verí\<!. $, .a-:~c11'-, .vi,.,.fou pelll. 
<>~t,;ac!a d.e. \"O~agim.; !lil! .çoín1ia.~iMo.. 
d<.>~, &€4/f 11tu,<talJ.t.e'! .11e _or4eni; .. J.,~o 
após· à s11-a.-<Jaeia.~a. .<1,stl )'eram 1)0 J?a. 
la.elo .Rlt> Negro. àt-i'tlt 41'· i,1.1mprJmen, 
ta,r <!. l'./i)t1C~ <l.<1. l:'la.çã,<:\, p Pl'e!!ll to 11fa.r. 
cto Alv~ e-~- cju(a. ~a,..rltY filho, alem 

_de O\l.tfae. _\)ersonti..ltcla.df>~ .. .de 4e~t1J.<41Je 
ela. o14a.de . eel.'t·a1v1.~ 

1~4~1:Clll(~~T(i O!l 1-JjJ lfl,;'J'O. 
nti; oiemo. · 

· P'.Ei'l'l:t0PQJ;,lS, ~Aa\:PR~SS) - ,Jõ'a, 
le,:e11, 'll'e11t<1, c14a<te o, !!'r, Ca.rlo!! Q~Qrlo 
llla~,u~nllae;_. 4lt~H>i' d11, . J::quH11-U~a. 
Cont·a.va. 'O.·e'!.,tlfito 6.i -'all~ .e era.· lltto 
do, _Jlltlll~al. 0'5Ql".ÍO. , t;:) _çorJ>Q de~ceu 
pal'a o Rio, ei.-. ça;rrg -e11r-,cial d11- J..eo• 
poldi11.a; t.tt\().O Ili.do fl-.llV!'lla<lo no ce• 
1uiterlo. d.<1 _Sã<i J'*o. l~tillta., 

'l'l\~MB.A .Pf!l '.A,G V4 
C'<\~fPO~. < ,\~A..P:iiUl~l .,.,_ No ;!.r~ 

-rata! . cje Sant0, Ant;,ari,o, .Distrito (je 
Cat111'<:>s, , ea/1,1 · uma:. Jl'•m!Ja , (le 11.Jt!f!., 
,;lerr_iit,1uJ.<lo <ilV<ll"Sa, t!t!S'!-, e ca11~11,11,Jo 
011tros- da\10~.' ltl~lu$i..,~ A po11te tntJn(. 
ctpaj ij\t11ad~' de11~ro qâ. 'ucje.'dg llWl>I; 
ciJ?lO, :Não }).(>!l'l:.<j '\'lt~ae pessoa!~. 

PEftNAMBUCO 
',AF{)XJ),..~&~'N hf.: ÇO.Jt$4IÍ-.Ôtó' 

Aol,,~M,~,li . . 
ItECl.fl'/, t4S,\'.l"ltlilS$) · .. ..,,. O • 11forl~ 

r'!n te tnt.rnin, at'l,1.111c'I~ ndo ol!cii!-'tn/~n
t~ o. af4ndame,uw ª* ~or•a.rlos .;,·fo .• 
m:Ies Wé11ér1and. e l'i,iq;e~l;i.n•f, ·p.e_là 
a,·laçii,o 'l ·eN!l"-~ra. all;1.t1a, --,io ·.A:t;la::n
tlco SuJ, nos, Pr.lm~lro.':1 . 4111-1 'd& jit~ 

. Mito, d~darO,u (fUe·-.og Íravioa· 1:,:-:oce. 
dlam do Japão e desh;,cavatrj de. ,6 a 1 
iuil toJ1~1a4a;i', . , .: · 
. Arl\1al!íes • ot:i.t1·~ro-'!.m~111~. ~vJcJos 
forii,m 4~u,n<1a<10~: Pi>J11s · \)roprltl..s trl.
pul;,.,;:õ~<J. a.pr~eiadendo • .11e: e'ndr.ets.utó, 
l,lº"-il(lé t{l18,jlti~11,dé . j],.; bO!Tit'/':1,1t •. 'su .• 
ficl~111~ ~ar~ ~- J11,brkaçã'.o clt~ õ mil 
pneu~· - . . · 

<.>s sol)rev1,:-ent(•$ reco1!1illm1 ~ JittrJ. 
sll)nadoB, foram .enviado~. 11. 'um ,citm
µo de co11centracao no norUe ,do :rais. 

p A R A 1 BA 
CONMGR.\ÇAO AO 5SMO, C®.,I.ÇiiO 

D.3_ l!f.\Jtl,t\. . 
.. JDfO )>1.':SSOA, <ASAf.R l!l,SS) -
l'l.e:i.hr-ou-.se a. c~rlmol)la, de ·C01isa. 
i:ra\;i\.o 4a. Arquld!occso ao Cora:i;í.o 

,<Je i\Iai:ria, ll&• Cãti,ára.l ~eti'QfWÜt.",i.ria. 
,JA~H>,~1>. p~ ()~l\V.\O OI~ 'l.'ll)J>Íl~'). 
JO.\o PESSOA; us_Af'HE_ s~_- i.e~ 

ra:nte o Conil'tlhó lle Geo1,rii.t ..... :o -eu, 
~e11helro l,,eon Clerot revtlou;. a ,c;ps. 

. ten0\a de. ,:,a.rv!i,o d~ ·pe4ra· em .a.lS--\lfüt 
ponto,s do _territorl,> riaraj bar,o. · · · 

Acre11centou mai.11 -~ 1ntor1tttr,o1ite, .da. 
dos concretoi ·sobre a l_mportalnda. ,de::i-
·ses deposi tos. · 

AMA Z O N:_A S 
Df:f!4D4 ~E1"TO 

llf4NAC$. <ASAPn:a:,i;sJ - O <'le~a.
bamento de . iím pavilhão di!- ·lllsçoja 
Tecn!ea de ~an;JU.f! oc;!.~lono11 · a mor. 
Js> dj> 1,11na pe~6oa, satndo feridas me.ia 
trt11, o. desal>a.mentó f.ol con1<11l'.111enc1!1. 
da ·ruptur.tf, d.e '·qma ,v.fga., de cl!nénto 
arma:t10 qve . s11.11fentá.,·a gra1Hle PM'te, 
do telltallo do. e41flclt,, 
.. Socorros 1.1rirento for.a!ll. provl<le!l-

ciados, sendo "" ferltlos ienio&vldos pa.. 
1·,;i. • Santa Cii.11&, O 4iretor .d11. E:!'-eolà 
comunleou. o fato á. Pfv.lJiifl.o -de i:)b,JJs. 
<lo Ml_nhsterlo da 1!íd11ca,;:4o, 11é'll!'lo os , 
i,ref1Jl;os da flrm• i:1:mstr11tor,a, or~a
dos em cem mll cr,uzeJro.1. f/l!la;ndo .,. 
mesma empenhad11 em. coi,strul-r üne~ 

. dtá.tamente : . nov.Ó pavilhão rara as 
·o~iclnaoi de t11n<ll1,ão da. Escola. •rec-
.~Jca, , 

P.ABA• 
TEJIU'ES'l'.ADE 

:B'EL'E:l\1, (:A'S-:A:P'.Rl!lSS) - :A v.lla. ,a-e 
Coracl foi sacudida :p-or ,u111a ,v.l'olen
·ta tempestal'le s·eca. ·que scibr.esa:Itou :a 
.l?O.Pt!JAç/1,o. Uú1a t.éi:r.ivel ventania. rtes.
telhou ·tíúmero.sas 'ca:sas e -a.-r:rancou 

· m4lta.s arvo1:es. ·Esta é a :segunda ,ve:a 
· que, ,aconte.ce ·tal fen.o.meno · ·naquela 

1tnca:.lil:lafü;, tlistante · ~ qutlom:etros 
,dl,l;,ta ,capl:tal. 

IlD.N!UES SJ,;lll \BANCUS 
1.B:E.LE'M, (.lo\:-S:APoR.E.SS) - ,Os :j:Qi,.. 

ena.is de.sta capital nil.o se confoi-:mando 
cóm · a apreseut<lçáo dos :n.ov_çis ;bnndes 
ã .J)qpulaçíio pa1,aense péla .Con,parthla 
.d.-e . .Ele_trlcicla:de, ,tec.am :11<:rces. ,com'en• 
-:t;tirl:os ,Jlctb,t'e ,os :novos ·VlllCúlos -.rem 

. ·.iw.11.0013 .e ,com .a,p:e.na.s .uni ;iS.IU>'l)r.tll ,c.en-, 
!traaj \}lani.· ,apoJo ,Jios ·.PB!S<aa.JelttO'll. lNes,. 
tes b_on-d.es .s.em .a.ssent.'Qs l.'.olins ,os ·,P,,.&· 
sag.e"i·r<,s ·,l\e~tnan_-ene1n ;ué ·.p~, :tie1n· 1oun
f ort-o algum, -o -que ·tem ri1et·ecldo uma 
setie. .d.e .P.Uhenla'S · :11or ,pa;-r,te ,:do ,p,u. 
·b,1Jco. · 
.P~T.Ill ·}',AR.A. .A ,GIJ!IA·l\',A ,1'1RA:l'i--

.Ç(¾s..&, tO J.~-:I\lil.&:V.(l:N<.rQB lll~R.:Amà 
1E.EUJ.lmil:, ,(AS:A;f,ltE$1) - w:t~jantlo 

,em ill.lll füi-,n~no,1·, ,se-g,nlu pa11a e. l©.uta.-

As ·éhagas, ferida·s,, ecze.mas, ,1mstulas e :outras afecções 
da péle -_piorat1i de .aspeto ,e· .se alastram. · . 

Ess:a e .-a ·ocasião "em que ns 'metfrc-o-s ,colhem ,surp.reeriden
.tes :r,.esultar.!os ao ,prescre>\ter o Depurativo-Tonico 

·Este w:alios.o ,aiü¾iliar no tratamento eia Sífilis deve -s-er toma<lo 
em ·quálq.uer epÚca do ano: sua co.mposição à base de plantas 
.medicinais <O ltQnna,m ·um :depnrati= :leve .e 1r:e:me, ,c.;-a,paz ,de 
:rur;gar o sangue, 11iesm:o c110 'ver.ão, sem .a'ta.cnr .ó .estonra_g:o 
,0u qualquer o.utr.:o -:orgão. 

·nà aqi,a,noll'Sll,, ,o ,conQnel ;inagnllhães :Ba
r.ll/ta. ,(i) l,n:t,erv,entor .neste Estado "'.,_ 
-g,uiJl 1â.C$lJm>:a,.n:1tat10 ,dns. ;sns. J.\:t'.!'utla . , · 
lS.ot.e.Lll.o, ,r:et>.n.eli.én.tarrte ,.Uo .1>,alaiilo 
·:r,,1,;1,mai:w.t.1;; .• A:lvà.t.o 'Atl:álf:o, wonsutfa'u· 
~,nld . do -':Els.tafü,;; IÍindól:fo ·M-wguit,a,,. 

,Comece .a tomar 1~je ·1nesino ,e liv.r.e~.s:e ·uma ·-v.e.z rle 1;eus 
m:ta:le:. 

7.9 ·,E. tC. 

. dire.t,o,r. ;d!) \D, E. J . .P.:; ,te.neú.t'C ;Paú.l, 
, :P.~t.€\1·, ~itdante .de .m,dens ,do ,1ro.'.ltir

l\1Ld..O.r .d.,_ ,Gi,.iaina·; ~ ,.o ,0cll1e1nai.o_gi:W:u;.
·Í.l!- .Ltiller.o L.uaa.1;d:o. ' 

. :P ABA N_,Jl 
~O.MEMJ>,II.A t\6.F.S D.O . ,CJl:ll:i..O.e< 

.D,\ l,A,P.t; 

(L,,!,:l'/4,, · ,(.,M'JAt?Il.BiiS1) - :lieàllzou-~, 
-4.l!L ,ll, A,s· j].O ,nQi,as ,é. ,me.ia,;nce<>.ta ,et·da.
."1<1, ,~l/).11e :m.ls.sa ,M.lebtad.u. ,p.elo .;;'l.r
·<>e.bl~P-!l :l\1et.ropolitan<i, .:e;st.ando :p.nes.en-
"""s ,J:J .l:.nten,.ento.r .Feder.a.! ,em .Santa 
,Ça;ta1·Jq1a. ,e .o. ,Ca,JJ'Hão · ;FloJtru; • .Se~.r.e-
iario dá. Justiça do Bata.n\l., ;,,,w.re-
,<i,e.uJan-te .fü, ;Iu.te.n-011 tdr ~lan-uél :Rlbas 
,<:-oin.par-l\c:et~tll :tauti,em · ;à'ó ,,i;t_Q: . ,o .Ct>~ 
,n11,pdaMe .da RQ_g'lão. 'Gêt\<stllll 11.iHP.T. 
HÔrges, ·teclas as .autor.il:la-tles ,e "',s -di· 
-~·<?rsa.s · ·de1:e,;açõ"'$ ,tl<i .c-on•i;re814lsta-s. 
E(n .se.gulcla-'.á n:ri>is;!., ·ncaltz-ou ... s:e mma 
;ro·1.\1a.r,ia pará ,a 11ir.a$lada.çã.:o ,da-s ·urna;s 
1wor.tuà,11las ,do <Genera:I iCll,nneir.o ,e ,'llo 
seµ ,A1iµdante de -CampQ. ~o L>aill.:air ,o 
,s,a,r c,o!f-,a ~=-º· •.p,r o'i',e,rJ·u ,~oq:en
:te ~ls.<>11.11so, ,o . sr. '.Matfü> ''.Ilfü.urolo. ,Go
~ul)s · :Qa,1·,11e.tr-o./f,ilho :do .llerol .. 1'll!!edln,
;tau,ne11~l> :atPl>,i, 1t.,~ve ,hugs.r .f< l1>1,tuw ,d0 
l>s>l~.i;txi :Mi!Uta.r ailu5'.h<t>., ,p.Eilo ,,cw,UJ>él 
"it',eo.(lu,r,e.to. .ilembosn,, -.0.ariY(l.1>da:nte ,tio 
;p.~_s,t,lj.Çl'i~lte.~to .ç!a l,a))/l., ""-s .,:l.ua,s. ,u.i.:.: 
n~ ,,t~_ra;t;l.l . .cà.rx~gadas 11»'!l<l'liJ ·l;(eo,,losis 
l-:Le;tto.r ,fi' ,Ra:ünundo Sa,_11,na:m. íii.eto ln~ 
11,l'.r,v.el).,f.<>,r ;Ne.neu ;E.amos- .e ;Pela :sr. 1\!a.- · 
Ti.ó Çarm,~ro ",U.m aviá\f ,da lF. A. :B., 
so'li>J°<t'\VO~~ ,o iloca.l,, ,lanç.e .. u_ \Uma 11ne11-
sap(em, .h~-~lll\-$'-"'m .da ·.E;µ,e Awea c1o 
·Ç1\lf,l.tJ,b.a, .. u,n .de.tacarru,ufo ,ml,s.t<), ,de 
tco;.c;u -Oo .E>:-l>.r!\lto .e ,éla,;:Po.HC\ia .ao 
~i·.ana., . \Pr-'*<t!'.l.ti .a.s seoÚt!.neifola,s de_ 
.e.s{J'.19.,.' :oo au.0:meu.to em · qµe :as ,ur11as · 
'l}ajKIJ.Xàm .~o _jaz'l.gó ,pe~petuÔ, ,a.:s'.f;j .• 
la,.nllo .eui ;s~guJda,, ;diante ,d:o · :Pa,n'teon. 
.l)..~. l:3;3o, '.ho.l'as, :r.<ia;tJ;,du,cse :um/l. -sei;
s!Jt> ,éH~ica l'lo '0.o.rig_ne,ssl\; 'fazenl'!o 11so 

· Q :ri.a,1a1,:ra o 'D.r. ·Pe:él:ro ·,Qi.~l\'lion .. 'l\'J,/1/l:s 1 
'tíio,r('.t o;s. C.!LT!l.'\"8'1.1.iSt~,s :r-~ii:H~ni llnl/J. 
lº,ls._ila' ;J.,Ol/ Jlo:n.tos .hls-U>Úc.os da ,r<\li.lã.il, 
111g\"r.es q1,1e .riimemor!ln1 .o J;rl•ndJ> .e1>:1~ 
:.,o,dlo dó •.ü=o ,da .Ut>i>-; _visitll!l1dt> 
it,i.;n(1>eq1 .o :M-useu .da !Ue:v.-r.a.u,çã,o, 

C'EARA' 
A.::>.-n'E.R.'f;J,#H) no ',EXJtfD, .SR. AnCÉ-

. lH&'i>O . 

;FÕ)i'l'i..LBZA,· (ASAP;RI!1SS) .- · Co, 
. ni't\'morpµ,"se' di;i 11 nestã. · cidade, o 

ani1'êrs;ir.lo natáfü•.lo de D. Antonio 
Lv.stosa, atu;li Are e bisÍ>o· c;lesta CiJ,Pi-
1aL 

. ' ; 

:APA.RELUOS 
l"araCHÁe<:AFÉ. 
ni !>k.f"DOS, ~Teg.i ates. 
.cw ,d~i;lims.wigfoais 

· .. ttaclow .e ;e.xttangeiras 
\ Podem aer u.dq.uirido~ 

tamb.érte - em l Q pflJíª• 
tn.enloa pttlo·~~l 1lc:u~o .Su,ape:1

•. 

.MB.ts ·uma -,;emanll- ce :eata.remu-s já 
,dimtro ,dagueles ,.,dias Wl,.'da'dcw.amente 
'SC:lenes ,da vldll, l\1arlana: Ds dias :de ;re-

.tlm. 
'!Nunca ·.e.omo desta '\'11Z .a ·ireàlimçãt> 

-dQS .refüros 'tom-ou. ·um ,asJie.cito ,:de •.tan
ta ;ti~dade, 'nunca canto .:a:g:u,a. eles 
'i.rfu>. ~µ- )p.!1,1,'a. _,demonstr,ar ,o iRCata
mento. o u,preço, :a ·veneração que as 
,oongi,ega.),.Õl?s .votam ,aos. ·Exerclc!os ,e:;
,Plrituais. 

A convulsão >SOc.lâl -e nnundlál iProvo
CllJia pe,la. ,guerra; ·;i, falta· de aeonmda
.ções; .a ,Uificultla.de ,fie \ttiaru;pom; en- · 
-.fim, to.ela -a ·serie ,tle 1m:ltieé!lhos rque .são 
ire ·dominio .publloo. :mwe!ID.m· .ll, nós, 
Cqngregatloo Mar.ia.n~. éde !ÍreilJlz!l,l.lnlDS 
,a-qules miros !ht1Pon1l'ntes se 1m~lll'l11, 
não .só" iguanto :ao :Elumero <:ire· )palffil.dl

'p!l.1.l~, mas tai!Iibmn ,ifllllinto aos :'fi.utes 
()()Jhidot.. . . 

.Não afirmamos Q.ue ,os retiros -O~lll 
_p'a,rtlclpação numerosas cté retirai:rtes .se
jam o ideal, mas a.'.Mnnamrx: ,(JOjWl.ct0.$. 
q.ue 'os frutas cclhi(:!os de -tti,ls :r:dtiros ;ftl

-ram e_xceléutes ,e, f~m. claro _<do <Q.,lie .se 
,poçlerá. obter no dia.. ·em qmi ·,p~ermtrs 
,realizar retiro8 de ,acordo cam cás ,pta
.xes para eles estabelecidas. 
~. afinal çle cp11tl\s uni' milro níí.G · 

depende proprl;;tm!Uite ,do .numero •.de .:re
tirantes, mas sim .de :modo ipêlo- .quàl 
.caçla part!clpan te re poíta, iilã:'o 1n1.e
·,ressa.ndo a est.e sabel" ,se ,'!,em :um ,ou· •mil 
.compa11helroo. 

.Costl.Ul'.a-se dizer, e é ·ve11élafié ;mil ve
ms comprova.dá, .que ha mBJes':gtié ,veem 

Homenagem da &ongregaçãs 
Mariana dos alJtaiJoms-

à' E. 1. M. 198 
No dia 5 .do corrente mês., :realizou

~ nós estabelecimentos .das CC. MM. 
do Colégio S5o Luiz, 1lffl1'!. :r~união dos 
Oongregados Marianos atm-.ido:res, ins
-êritos na Acàdemia Mariana ,e ,ó\lrsan
do a E. I. M .. 191!. Esta reun:ião fDi ·1?llll 
l1Ptnenagem ao sr. sargento Antonfo 
'R-ennó Ribeiro, 'instrutor chefe·· da 
E. I. M. 198, seus aUKiliares e toda a 
Escola de fustrução :!\!Ii:litar. 

O Rev,mo ,P.e. Walter ·.l\1a.riaux abriu 

pua '.ooin; li'l!Sim :a."ct>ritece .com ,.os xeti~ 
.ros. . 

-W~ ~ wa~ .se.ne ,de ,mn.1~ollhos 
que menciona.mo,; ,vão .. aer:vlr ,de- ,pcdr,a, 

de :tuque •tle ,ca.da ,c~ngregado. : ' · 
· ,cada ,um va:htlemonstrit~ :o seu 11:p;e• 
çó, .-o ,seu ,estor:ço .1>ara.. ,cumprir ,com ,o 

que ·i'tlm ·-ezj)re&Sam:eríte .e.sta.bêlecldó -~ 
:r~gras .mar.l:aruÍ'B, 

;t>.jgamos ,ãelll oréÍ>llÇl)SI: cs6 ê -eongre
. gado vertiàdélràmente digno . d~. 'no
àne, ,a.quélll ,gue· ,oumpre . .o ·,pr.eceito ,dos 
exercidos espirituais. 

Portanto que cada Congregado faça. 
tudó--.o que .estiver .ao.·seu alcance pa

-xa. .t:utnpllir iCl!IJll iSÚR ·.Obrigação, tll1la VC3 

.que .as ,quatro turmas organiz.ada5 não 
,.comportàin praticamente nem a. decl
')UA parte fdl:lB .Congrega.tini da Capital. 

~futmos e l.nslstlinos; as con
,gr~ rtle1fem· \l'll'0V!éienciar par& que 
,em iSIJlll, '5éiei,, .m:t !Jla siidé de Congre
,gâl,m,l!S ' 'VJsirilms «jam realizados · ,os 
e11ei,1lic'!vm ~. téunindo--se duas 
011 ~ •COlil~Ções ma. ~de de uma 
,t:1eias 1!: '.&llhreaJl.zS1!'ldo 08 retiros fecha• 
,tl01!. ~a.tlt!IS ,é>u. ;a~rtos. 

rcaae !Isso :sella, ~e tÔà~ -i~possivel, {j® 
~ tflllil1tze .oo mentJs "dm-ân'te •os d ias de 

' \C!Mr.na:wi.t t\un !Pl'Q-tL :de ~Jedade, crím 
'.Mil!B ,e :o.0n1im:!;ião ,füar'.!Bs, 'J;lerços, Ho-
1'.-as ~; Wms ,'$.a.crag, 'Oficio ·de NO/l
,.sa ~a. l3eni;b com •o :Santlsslmo, 
-•etc,, ·dtc. 

Tuí:b 1ssQ te p[l!õslve1 rdeade ,que pro• 
yJfietlc18.do ta, -teml]Q, tl)'Clr_ :lsso l"éco.rrien
<tla.mos multo ~ a ,e~' não 
"1éúre.m itudo \l)IU'A :à .ultima- bora. 
,O~ -é,sde je. ,com (~ réspectl

y(i.ii lfladres Dll'etor.ei; ,a, melhor maneira 
;de se ,tileslt1lilml·birem ·'Clo que acillla · fi
.cou. ,elq)OBtt!. 

,ç~e jl ,noticia:Ínos, haverá nes
:te ,al:JP._ :apenas ,q.ua:tl'o . turmas de · reti
~ ~ ~umte.s . lugs;r'$: ,Coleglo ~r
;quld;!0.oosanci e Liceu Cpr~ · de Jesus, 
·1)8.ra· · C0Q),l'egailo,'s°'!nàlores; 1ÓOleglo. São 
l3É,m,t,c,, _para, C01'Jgregados menores; co
i~o Santt'l A:gbstltfüo, para· noviçq.s · e 
ca.ndlda't,os. . . 

Os ultl.mos :CQup(jlls estão à venda ~a. 
,Casa, !=d, ·iua 24 · de · Maio '10-SÓ; . . 

OONCENTRÀÇAO DO AL'.l'O-DE 
. MNT'ANA 
Continuam •OOO'll .ú:ltensida.de os p1·e·. 

]!l'd.l'atlvós •pera .a.· ;grande .&mcentração 
Mar.la.na :com gl/e a OÓ?igregação de 
Nossa. Sen:l;lora. 4a Paz (Paroquia. de 
:SSnta Teres'!.nha) .. dô Altó de Sant' Ana 

a reunião sàtutiando o ;&1Tgento _Rennó, e, agradeoendo-11:ie •€Jll nome 306 êcm ~ · 
gr-egados Marianos a, dedicação, .eíÍ
ciencja e 'brilho com t,1ue tem tlesm.:. 
penhado ;mas ftinções. . •. 

coinemor,Mlã .. ·-seu · t.ercelro aniversario, 
n~ ,d.ia' ·'27 cjo cor;rérite. 

· Todas. a.s . Cougregaç~ · deverão par
" tlêipâ-r ,da:· cmlcen'tfflçâ<i, · ea.t'la -quá1 ·él:lm 
·. Slll!t reS]Jetl~ia , ~â.n®U:a. .dMIIO;. a5.5lin, 

~li. d~.a.t:ã.o' ,(ie'· flliaJ amor : a. 
Nossa, . S'en'ool'.a. te ·de 'tra,'tetnll.l · &J?llzacle 
-â. con~i;ão wvemxianloe; 

A seguir, ,-dois membros da orquestra 
dos . C.ongregados . do Colegio São Luiz., 
execut,ar;un :varios· nmneros. · 

Logo após toi proiet.ada m;.a .serie., 
de' quadr9s artistico-r.eligiosos, ;apr~ 
sentando Santuarios dê Nóssa Senho
ri:t, A fita foi ilustrada ,pelo Pe. Wal
ter l\liariaux s.:.J,, que, por sua' lon
ga estadia en'I Roma, c,;mhece a fun
do Ólii ~rittiàriós da Cid'ade ·Ete~a; • 
. Pata. finalizàr a . reur.Í.ião, fez uso da. 

palairra o_ sr, sargento Renuó''que · d1-, · 
ri,giu .aos éongregados Marianos pà!a-
vras de in_centivo-. ' 
. Estiveram 'presentes, alem . dó hóme

r(ageado, sua ex.ma. sei:ihora, membros 
d;i. diretoria. ,:la Cong1·egação M.aria:., 
nà dos atirndores congregados. e aU- _. 
radorç,s da E, I •. M. -198. 

'• Empotio. Pa d a ri'a -é 
'.' Confeitaria P.'.ai,a n ~ ·· 
_ G~t:r"-- -tllmf'nfriíi~ ·~à~ ~ bb• 
.COÜfCJ!, dr tod» u qualidit.dl'!o · - . 
. Apmnta --$l' em-,,mo,n,fll~ ,parll, -~a··· 
'tament,.,. batb-lldmi ·•,utré-eF'' etc: • 
' AV~;Nú>A -8KfüAUI<iJKO 

Alem · clf&loi ':estai nova ·. cóncentral_;âo 
tu pa;r;te do l)rogl'.allla de concentrações 
para >j) corrente M)Q. e. ~om . cerlez,a, se
rá.·. honrada. com a presença. ,de. s. Excll!,. 
Revma.. Moos. -Vlitarlo capit\]lâr que, em 

· Poâ. deu mostras d<!! , seu· patenra1 e 1n
teruio ••amor - ã.s Côn~a.gôes. oompa• 
reeendo' doe~te e com -enonne -sac:rifi• 
cio .. 
)';b;ia. nova conçetttJ:il,:ãr; ,'- - uos ser• 

y i . para . de'monstrà.r Jµa.js " . ' vez nos
sa tilla.1 obediencl,a. -e nóssn ·1ntcns:i amor 
ao caro Viga.rio Ca~tular. . 
• 'iNo <proxhno ,,1umere1 1)Ublicaremos l'l<l·· 
vamenté à_·irttigrt. do ·programa dos ft:;• 
t-eja&. . -- ' . . . .• . ' . • . . . 

·_.A J. E N ç Ã O 
· Vidros, Qua9rosie _EsJ)~Ihos 
;' Co1pca-sé.éniqualquçt pair-

- 'ro. Bom e. Barato 
' Ali r e cl. o .. M e y ·-e r 

' Fone: · 5~3t.3I_ 

Indicador Profi.ssiônal· 
, t.-.iaz AN'l'C),Nlt/N.o U9'1 . 

FON l<J: 1-0SS3 1 

DISPENSA ·OE JEJUM:· E 
· ABSTINENCIA< . 

-Instituto · Moderno 
ADVOüAO'OS 

Dr.· Vicente · Melilo 
Pr11,:u <fa ;,l~. 2:j z,, •IJ/1~1 .\Sul~ f45 

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 
Ru,. l..!Ufolfno HnoHJu\111, l7ti · •.. ,,o 

Alltl>1r. - l>Hht ii;i, Te'!.1 :l,7276 

Joviano leJlet 
e 

J, N. Ceaar Leasa 
4tho"-rtdt1• . . 

(~,:n ,.,,,. M1t,·r·1,,,.r<11" ia - .:,,:,111 004 

Dr. franciaco P; i<eunão 
Helme1ate.r 

Ru11 Sã<> ~~"'"· z,14· - 1.0 11iidar 
S1tla.:a -· .,-..,1., 3.uo • s. PAt.'!,O 

Dr. Carlos Moraea · de Andrade 
L-tua l:lenJnt1111n 13<,u~, .. n~ :~ .. f-il "1111, 

.;,.1., 18 - . re1.1 ~-IHII 

Dr. l)_urval. Prado 
W.atco 01ml111a 

a. Sei,adnr Panlo ll:cfdlo. Ili! 
<-O .. n~. t:!lllru 611 • 18 • H 

(l!ln). 8\1 fh1a .lns6 tinnlfêr'l!n) 
Con1,: 1C ao ~ 11.~0 boru 

______ T_e_1._:_2_.1_i ... 1_~ ____ 1, 

ME o I e.os 
Dr. · Vicente . de ,.a,Uo Melilo 

lllh•J•·• 1tt111,'.a, - , 1'11h~r"otu11a · 
' ...... 'li . 

tJire111,· dó .......... ,,.,· \'lia . ff•• ....... .. 
~Ql:111,, _1$, l\!Ní<lj)IU,· 8f :_ . 'ti.o ltllQU 

· 41iart,o JIS - 1·e1;i f,41$01 
'l'tetM Aff. A"IJ" l:ij-., """. tl.<i 116 

1'i&I.: A,J!li9 

.o,. ciun•r10· Andrade 
. (JUl'll~ll• flit Jl~ullmea ·:_ l'•rlOI 

. . .,,. .. , • .:i. .. ~· .. . 
Pa tloo. J.'v·,u,.:,,;,..., ~ -"" \f11ter111'111cle· 

411 ld, l-'11ulu 
C0fl•.: lt. IS<on""''' lf~lfc') n.o Sll6 

. Tel.1 ~~11141 - 1J111 11 •• -ia noraa, 
1!!111>11d<>• l>,n Ili a, ti· lit>tO 

Reli,: l•hJII f:1,._,,.., '1•. R"f'Mli •S'l 
. 'l°el.1, '•461UI . 

Dr. Celeatíno Bourroul · 
aea., •~""· ,i, . "'" ,,,.,_ . • ;... 1·e1., . ;.seu 

Co111.1 Rn11 1 de Attrtl a,r, o,_. fl. b I i,éir11., ..... 
· ' ~J!:R s l'ttur&~All o 

ºLE(;Jc >NART"'" 
t u,.-\'e,:11 ori 1·not11, 
u ., ·" -a. , o· l a l. li ti 

R A J O.S X• 

Ôr.'i M. Càbei~ Ctlm~oa 
· 11.ll:Ull.0 ltÍUJIOl,Util&'I.A' .. '·, 

RAdto .. lJia&~~~,h·,~ ••. ;_-· ·._*.:~_~IÚf'.a, 
· Rnlll••l~f,,.,. a d<>&lc>lllu ·. . 

Cotie.: ·.Hu .. · .. M.arcoo1 .. 114, .~;,,;10\e> 
P11.~teun • i.o "nll '. "'.fét,: '.4, (16f>õ' 

Hn •. : Rua 't'op1 •. 6S3 . .;.,.. 'J'el.f -$•·4142 
· Sãn P,,c1.D· ··-:.: _,, ,, .''. 

. A. Curia Metropolitana baixou o ·se. 
iutnte, aviso: · 

,; PRAÇA,· DA 5e • N;o . 1m 
·. $AO PAUl..O 

, Fundado · ein 191? ' -
.OAl.;fl-LUlil{AfllA . 

l i\U_U'fGRAFlA 
. O. Melht1t, . l!:nfüÍi, 

Pelo Mi-!hot. P.retc 

"Efu,, virtudt- dà faculdade i!ipostolr
ea; -ei.1~aordiu1jrie ; acerca, do .jejum .-1e 
abstinencja,. dada, .por:.motivo. da . guer• 
ra . aos, 'Ordini1rios, !°"ais,·: pelo: S;m_to . 
Padre Pio XIl;.enguant:0. perdurai' o -

' ~ado de belf~erarictà.. em·:que se en- · · · · , ' ·· 
contra o pafs'. o ~xmo. e Revmo. ·Mori-: Milh. ares;_· de soldados_ dos EE. 
senhor Yi;tàrjo Cai,ifolar. cÔhfirn'la e,., 

A~c1~aemp1e119viitora,dispensagera1 .. . UU. çomungam no Natal 
2~~~~7,:r:::::.'J:i~;1;::t', . ;l_a:_~-~_fe_!_~~~~t2~ .. i~E!f:~l!~éf )~f 1: ·.· ta·o~ .. '_:~_ .'· 

0u0
11!a.e_._.n~i,n~ •.. P~.1°~c·_.ª_· ·arªh.ª1·1º1, po·' re1!_ºe.1'acl ª!a

1
:_ 

Foi,": -Z--063~ ..... , uas· 4 h',~.ln,riis.: 1
·' r "~ " " 

~es.-: ifone: .. i;;.;rni~ - . Jliar~lir.: i.oHi . Refa-.:ões Publicos dos M.triu:heiros, 
- de ~- :tis 6•norà.f;; 1>e~o Útii., :.o~;io .. ,'· · Ao anunciar eStª disi,ensa tempor~- se revela . qne :o Cor pó de. Marinhei-

ria do· jejum e da abstinencia, .. os. ros c'omeinoroa :o 0. ·a~cimênfo· ·do Me-' 

EN ü ~-N ti E-1 RO.$ 
Am.dot Cilltra d~·. t>rado, 

.. _ lGti)~•~b .. ~r~), 4r,Qu~1~l,;: · · 

,A,ou1leturoi · <'•li .. _., .. a.; f<>Jea1na. .r•••· 
dênolate ool•U""• ·,· .. · · 

Búa· Libero Uad,arõ · t61 - l:lâÔ Paul• 

·'.I ou o e, A · 1 o ,-L r e ~ 
d e Y .ê · 1 e· t O 

Revmos. Parocos, Yii:-arfos. ;Reitore.~ de • . ... · · • . 
J.grE1.ias e. Capelães . e1c:Qrtero 05 fiéis · nnJO Jesus, eom Mls~as, <I~ Galo ce

. a que procurem 'comutáll é~tás' obras .. lebraà4s em, grandes teatros e .alta• 
de· peni~encia_ ·com' feryorosas preces, res ao ar livre,-<leante dos quais -00. 

· e, i,rint>lp;almente com à recitação do mimgará)ll' milhares · de · fuzileiros, 
Sant_o, ;Rosarfo,. recomend~d.f. ajnda à marinh~íros,. erÍfenneiras . do exerei~ 
~r~bc~ ,;al~ª-1: de JUtros ato§_de mor- . to do .Corpo dé Mat'Jloheh:os avia-' 

.tif1caçao -crista, nao •presentas pela··. d.' ··., 1·d"'" E ·· · · ' .. · ·: 
Santa . Jg~ja ,rnas sempre' mérltoi-icis . ores . e. $0. u,uOS, . . 1!1 ·· 012tr~s . rc• 
di.nte, de:-Deu~ e .utilissirnos à nossa gwes se_ celebràr~m .IIIISSIJS do Galo 
propria '~antifit-~cãô. · para o~ Corpos 'de Artilharia e iU:• 

(a) C()ne~() _Paulo Roliin Loureil'o, fanb:1·i:i P. .paxa. as t!'OP8ª !le P,11!&< ·. 
Chanceler do Arcebispado", quedltita~ 

\ 
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Cresce de intens,idade a fota na ItaHa 
Os 
.da 

nazistas tentam 
ac, s-ul d• Roma 

em furiosos ataques destruir a · cabeça ele 
Disputado encarniçadamente o dominio 
Tremendos duelos de' artilharia. 

ponte alia- . 
de · ·.Cassino: . . . 1 

l 
~. NAPOI,,!l)S, 12 (Reuters) ,.... Conti• 
~ua violenta a luta na cabeça de pon
i:Euie Anzlo. A ·proposlto, deClara uma 
irrad!açã.o norte•amerlcana: "Os 260 
qul!ometros quadrados. di hbeca de 
ponte sã.o teatro de uma. luta excep
cionalmente violenta. Ambas as par
tes sofrem . perdas val!Ósas. A arti
lharia aliada entrou em açA.o lnten. 
111amente e poz tora de combate gran
iles grupos de tanques nazistas, 

TREMENDOS DUELOS nm 
AltTlLJIAIUA. 

ARGEL, · 12 (Reuters) - Foi auto• 
tizadamente anunciado que um tre. 
tnendo duelo de artilharia estâ eendo 
travado na. cabeca de ·ponte de Anzio 
jl,o sul de Roma, entre os aliados e os 
1)-lemães. 
~S PERDAS ALIADAS SEGUNDO OS 

NAZISTAS 
Zl5.RICH,. 12 {.Keuters) - As tnfor

tnações germanlcas aobre a luta · na 
<:a.beça de ponte . de Anzlo, declaram 
hoje que as tropas aliadas Jâ sofre• 
~àm na batalha, desde o seu desem
barque na a.rea de Netturi.o, a perda 
dé mata de 4 mil prisioneiros e a des-

r 

trulção de 80 tauques. 
Dlsl>UTAUA CASSINO CASA A OASA 

ZURICH, 12 (Reuters) ..:. Berlim 
contessou oficialmente que as tropas 
norte-americanas, pela terceira vez, 
lograram penetrar na parte seten.; 
trional de Cassino. No entanto, apõs 
sangrentos corpo a corpo, diz a infor
mação germanlca, os aliados foram • 
novamente obrigados a retirar-se da 
cidade, 

EDl RUINAS A CIDADE 
ZURICH, 12 (Heuters) - Foi ofl• 

clalmente admitido em Berlim que a 
cidade de Cassino encontra-se em 
rulnas, em consequencla dos ultlmos 
combates. 

A LUTA ATINGIU SEU CLIDIAX 
ZURICH, 12 •(Reuters) - A radio 

de Roma anuncia que a batalha pela 
posse de Cassino atinge agora o seu 
cllmax. 

Os combates estão sendo travados 
- segundo a emissora fascista - nos 
suburblos a nordeste de Cassino. 

COlllUNICADO OFICIAL ALIADO 
Q. G. ALIADO .NA AI<'RlCA VO 

NORTE, 12 (Reutcrs) - J!l o segutn. 

{lLLM t'/gal'l'ttS _ 

SOUZA CRUZ 

A DESCRICÃff. NAZISTA DA LUTA 
NAS FRENTES EUROPEAS 

ZURICH, 12 (R,euters) - JiJ o se
guinte o texto do comunicado de on
tem · do Alto Comando alemíl.o: 

"Na :trente oriental as· nossas tro
pas n~. decorrer de vlólenta luta,. que 
ainda · prossegue em · varl.os · setores, 
rechassaram de novo vlolentlsslmo 
ataques sovletlcos na ·reglíl.o · a oeste 
de. Nlkopol, ao. sul de ·Krlvot Rog, a. 
oeste de Cherka.ssy; a tesje de Shosb
khoff, nas proximidades ô.o Berezlna, 
nas proximidades ·de Vltebsk e na re
gÍão entre Luga e o lago Pelpus. Os 
<-ontra-aiaques alemães. eliminaram as 
inf)ltracões locais do lnlmlj:!O e nessas 
mesmas Investidas, as forcas germanl· 
cas · extermlnaritm e;rupos de comba
te russos e forçaram as forç.as so
:vletlcas a ceder terreno ·em varlos 
lugares. Ao sul · de Pogreblsche, foi 
arilqullado um ; grupo de combate 
1·usso, cercado a retaguarda da. fren
te. As forcas alemãs fizeram 1,200 prl• 
sioneiros e os russos perderam a Inda 
700 mortos, bem coll)o. numerosas ar• 
mas e outro material de guerra. 

Na. região ao' sul dos pantanos ·de 
Prlpet, as tropas de uma .. dlvlsíl.o ale
mã de tanques, 11um assalto de sur
presa, aniquilaram poderoso grupo de 
cavalaria sovletlc_a. 

No setor central, a 151.a dlvlsllo de 
infantaria da Baixa- Saxonla, sob ô 
comando do glmeral de Divisão Weber 
e a 206.a · dl.vlsã..o · de lntàntarla. da 
Prussla Oriental, Í!ob o ·comando do 
tenente-general Hitler.' lutan.40 sob 
0 comando geral do -general de Infan
taria Jordan, dlstlngulram-se e~pe· 
cialmente. 

Na frente· n1eridional· da Italia, na 
cabeQa de. ponte da . Nettuno, as for
,;:as alemãs prosseguiram nas opera
ções de llmpesa na: ri.gl!i.o de Aprll
lia, · tendo- capturado· a, estaç::!o ferro
vi:i.rla. de Aprlllla. Os ataques lnlmi• 
;;(OS ã.s linhas .alemã-li· Joram frustra
dos pelo fogo concentrado de todas 
as a.-.nas. 

Desde· o desembarque das forcas 
norte americanas na cabeça de ponte 
de Nettuno, os aliados· perderam mais 
de' 4.000 prlsipneiros, e· 89 tanques. As 
praias e pontos d~ .. ,;lesembarque do ini~ 
mi~o nessa cab~ça de. ponte estíl.o ex
postos ao fogo !,•cessante das. ·bate• 
riàs pesadas alemtis d,,. grande al-
cance. . ·· · . · 

A noroeste de Cassino trav/1,ram-se 
violentas escaramuças durante t'l>do o 
dit de ontem,. 

O inimigo. que penetrou pela ter
ceira vez na parte setentrional de 
Cassino, fQl mais uma vez obrigado a 
se retirar Idas rui nas da cidade, apõs 
sangrenta luta corpo a corpo com os 
g:·a1.adeiros alemães. 

Uma colina si tua da a noroeste de 
C<\sslno que as tropas alem1is haviam 
perdldo, foi reconquistada pelas for
ças do Relch durante um co,:itra ata
que.· 

Nas demais partes da frente, o ini
migo desencadeou ataques bastante 

· intensos. mas apenas contra as posi
ções elevadas alemãs. no setor si tua. 
do a leste do golfo de Gasta. Esses 
ataques lrilmlgos foram repelidos em 
parte por fogo-concentrado e cm par
te mediante contra-ataque. 

As unidades ele escolta de um com
boio alemão, ao lago de Monaco, â'ba
teram 5 avlões de uma esquadr!llla 
inimiga que o atacou. Mais 2 avlões 
!r>lmigos foram abatidos no 1ecorrer 
de batalhas aereas. 

Bombardeadores· de grande ralo de 
ação alemães afundaram um petrolel-. 
ro inimigo de 8 mil toneladas ao la
do da costa Oriental da Irlanda .. Ao 
meio dia de onte, esquadrilhas de 
bo1nbardeadores norte amerjcanos,' pe
netraram na Alemanha Central com 
poderosa escolt1't de caças. As podero
sas defes.as antl-aereas alemãs que 
entraram Prontamente em açã.o, im• 
peclifa1n que os aviões inimigos cle
se1!cadeasse.1n seus ataques concentra
dos. As bombas, lançadas a esmo. 
at!riE(lram principalmente •os .bairros' 
resldenclals ela cidade de Brunswlck. 
Cincoenta e um I aviões Inimigos, dos 
quais 32 quadri-motores de ºbombar
deio foram derru.bados durante vio-
1 en tas bn.talllas areas ou pelas bate
rias anti•aereas alemãs. A noite, 
aviões solitarlos inimigos lan~aram· 
bombas sobre os <liversos pontos da,·. 
Alemanl1a Ocidental e Setentrional". 

IMPHESSOS? 
Oficinas gráfi~as do 
LEGIONARIO S. A. 
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PIANtlS se H w AR r z M A N N ·I 
Enclustve t1on aoartamf!nto · - .vL~ltem noss~ exnoslçAo. ~em enmpMtnl~~r 
.. Roa u .. Jcial'.' ·li.e Dar.r'1a, ::.:i:: - A~, A11;11n Hrn,..,_,. ~24 - l'elefane 6-llllliJ 

te ,o comunicado do ontem do Alto famoso· mosteit'ó que- apresenta o as ... 
Comando aliado: pecto de um vàsto edlflc!o refangu-

"Operac,:ões terrestres · - As , tro• lar. · · 
pas do V Exercito fizeram mais pro- Durante multeis' dias as P.atrulhas 
gressos em Cassino, onde a feroz re- 'aliadas avancaràm·, i,lesta. ·região" àté 
ststencla. Inimiga. continua. Em outro chegar perto dos seus· muros. Con
ponto do "front" principal, forte con- tudo, os artilheiros; não 'atl~a·ram •. uma 
tra-ataque foi repelido. Na cabeça unica salva ·de canhão.- contra o··edi• 
de praia. de Anzlo, ·do v. Exercito, o ficlo, que constltÜJ) um excelente pos
tnlmlgo continua a fazer experlenclas to da observaç1!.o '.para· qs alemã.es. As 
da;s nossas. linhas.! Chuva e neve caem ordens nesse sentido <são que os gran-
no "front" do VIII Exercito. A /:l,tl• dés monumento.e .dá ·.rel!gUJ.o ,e da cul• 
vida.de esteve limitada a patrulhas. . tura ter1!.o· de· ser'. respeitados até o 

Opéra,;Ge11 àereas _ Ontem, bom. 1 Hmite extremo da·:lnev.ltavel necessl
bardeadores pesados, 'em cooperá.cão dade m!litàr. Os homens empenhados 
com as forças de terra, atacaram con·· na batalha da. região de Cassino dls• 
centraç9es de ,tropas em, Albano, Cls- cutlram o problema. de saber' se, con
terna, Cecchlna, Valletrl e Campoeleo- siderando a· abadia .como um objetl• 
ne. ' Caças'-bombardeadores fizeram vo militar, os alia.d.os poderiam :t,r!var 
varreduras de bombardeio na area em o·s alemães de uma 'das suas maiores 
torno .de Roma. vantagens na dura; luta pela ·posse da 
- Na noite de arite,ontem para on- · cidade da Cassino.· 

tem cacas·bombardeadores atacaram Um dos -argumentos .ê que enquan
um transporte rodovia.r!Q perto das to os alemãi,s ocupar~m a elevação 
areas .Alba.no-GeGnzaro. · poderíl.'o fazer facilmen.te .as suas ob. 

Três aviões inimigos foram destrul• servações sem ter.;ne.ces~i.dad.e de usar 
dos durante o dia. Sele dos nossos o mosteiro e portanto . as vantagens 
estão· desaparecidos. militares · resultantes .da de$truli;ão 

A Forca ·Aerea do Med!terraneo fez do edlficlo níl.o cc:,mpenaarlam a per~. 
aproximada.mente 850 "sortidas". A da para 'a humanidade , ·de .um dos 
aüiridade · aerea ·Inimiga sobre a ca.• seus grandes .tesouros ,culturais. Por 
bega de ·praia foi l!gelrisslma". outro lado, afirma.se tambem ,que .o 

recinto na.o ameaçado da abàdla. ofeA l'OSICAO DAS CIDADES 
BOMBARDEADAS rece uma serie· de· postos ·protegidos 

Q. G. ALIADO NO NORTE l)A para observaçíl.o :e estudo. 
AFRICA, 12 (Reuters) - A cidade Ao ordenar qúa a abadia não fosse 
de Albano, na via Apla, que o comu• canhoneada, o Comando Aliado levou 
picado o!lclal anunciou ter sido ata• .. em. consideração a vida dos ·mong~s 
cada, flca· 20 quilometres A sulesto :Beneditinos· e cerca de 2.000 civis. ·que 
de Roma e tambem n:f rota de su- ali · se refu·giaram •. Alem disso, gran. 
primentos. da capital italiana para a das tesouros culturais e· artlst!cos .são 
zona da ·cabeca de praia do Nettuno guardados nessa abadia, bem como 
e Anzi o. parte da famosa. , bl blloteca de Bene· 

A poucos qullometros ma.Is adlap- detto Croce .e muitos· tesouros que fo• 
te, ao longo da. via Apla, ficam Valle- ram para . aü levadoa . cpmo me(Jida. 
trl e Cisterna, ,tambem· atacadas· pela de-segurança. Ignora.se :se ·essas:.rl• 
aviação aliada. quezas foram· retiradas -pelos· alemães. 

A. SITUAÇÃO DO MOSTEIRO DE Em todo o caso; existe' O receio de 
!llONTEl CASSINO que os alem1!.es tenh.am devastado tu-

NAPOLEs;. · 12 (Reuteri;) - O . AI• do atrás de ·si. A venéraçíl.o pelo mos• 
t·o Comànd1' Aliado pÚferiu aceitar teiro de Cassino é compartilhada por 
grandes saêrlflcloà á. permitir a des- ·todos os italian.os cultos que• atribuem 
truiç§:o do -grande monumento, cons• aos B.eneditlno.s. o de,senvol'vimento. da, 
titúldo, pelo mosteiro de Monte Cassl·· tecnlca agrlcola ·.e' das' artes nas: :e()O• · 
nó, casá-míl.e da Ordem Beneditina; que' càs de obacuraritlsmo. ·e· os P.rtmelro11 
esta· quasl envolto no •sangrento redo- . esforços .em. prõl dà .crtaçíl.o . do ldi.o
mo!nh.o da guerra. De multo longe, ma italiano. (a) -· _..· . Cecll l:lprtnggs, 
no vale .de G;arrigllano, pude avistar o correspondente ,.especial da Reuters. 

"'· 

Venda lspecialde v·erão 
Toitos os adigos comprados para 

o Natal, assim como todas as no" 

yidad.es de vetão, oi~r,c.emos por 
1; 

·Preços bem reduzidos 
Raaa DireUa, 162-190 

\ 

OS · . NIPONICOS ·TERIAM ABANDONADO O FIM. DA LUTA NO SETOR · DE . LENINGRADO 
A · B A S E O E M A DAN G A caça ao$ nazistas ~rca.douo ,ltolsiio de Shpolâ ~ Os inimigos inortos em 

A limpeza· .dos terriforios conquistados na Nov~ Quiti'é - A 
-base de Madang é das mais importantes da região. 

Govorsctie - A presen;a de forças hungaras na frente·~ Comunicado oflcial 

.; 
SIDNEI, 12 (RetÍrers) _.. A:i!Unc!a.-se 

que, ao que ·parece, os jtponeses bail· 
donàram a. importante bare de Madang, 
na Costa da. Nova Guiné, a 24 quiló
metros a. noroeste de Lae. 
CONCLUIDA IMPORTANTE FASE DA 

· LUTA NA NOVA GUINI1: 
·sIDNEY, 12 (Reuters) - James Hen

ry; · correspondente especial da Reuters, 
a . proposlto do· extermlnio de uma for
ça Jà.ponesa. de 14.000 homens, que se 
achava. na ·Nova Guiné, dá a seguinte 
tjescrlçã.o dessa.s significa.tivas opera-
ções: · · 
·."Uma. dMsão nlponlca reforçada, 

consUtulda de Infantaria, artilharia. de 
campanna, . corpos de engenharia. e ser
viços mlxtos de baiie naval, encontra· 
va-se em situação desesperada. desde al
guma.s · sémanM, á proporção que as 
unidades ·australianas de campanha na 
"jungle" · avançavam pelo norte, afim 
de encontrar os norte-americanos em 

SMdor. O. con-edor em que os japone• 
ses -estaváni comprimidos; 'entre o mar 
e a. . cadeia. de montanhas · de · Flnister

. ra., estrelta.va.-se cada. vez 'mais• até , que 
os nlponlcos foram . finalmente . .cerca
.dos. · suas linhas de abastecimento· e 
comuntcaçã.o foram corta.das ,e· suas ro
tas de escape ficaram bloqu~~ por 
montanhas· quasi lntransponiveis e pe
los australianos do vale de . Ramu. A 
fome ·e a, doença, bem como-.bs con:sta.n
tes bombardeios aereos e os continuos 
ataques da.s u.nldades navais aliadas le
ves, aumentatain · a ,devas_ta.ção entre as 
tropas terrestrés japonesas. .. ·. 

A junção das forçás australianas com 
os 'norte-ameriearios em 'Yagonl, .a 15 
milhas de Saldor, . pôs flin á ininter
rupta. perseguição do;,.)a,pone.se.s por um 
terreno de d!ficlllmo percurso, de, ma.Is 
de 240 quilometres, e concluiu a fase da 
campanhá da. Nova Guiné, Iniciada com · 
o desemba.rqúe em Flnschafen, & 23 de, 
.setembro do ano IJM5ado. · 

LONDRES, 12 (Reuters) -'- Tudo 
indlca que o fim da batalha de Le· 
nlngradô será uma Imensa .éatastrófe 
para os exercltos .de Hitler na Rus
sla - anuncia-se autoriza.damente. 

CACA AOS NAZISTAS Ci,;RCADOS 
MOSCOU, 12 (Reuters) -As forças 

alemíl.s Isoladas no bolsão de Shpola, 
estã.o sendo ca~adas sem misericor• 
dia. A situação para os nazistas pio• 
rlt de hora em hora. Os alemães, caso 
não ·se rendam, serão eliminados numa 
escalá jamais vista nesta gue'rra. 

A CAPTURA DE GO~ORSCHE 
MOSCOU, 12 (Reuters) - Anuncia

se . oficialmente que nas ruas e nos 
arredores de Govorsche, centro distri• 
tal da região de I{lev capturado ·P:
la.s ti·opas russas, estas contaram mais 
de mil· cada veres de alemães. Na mes
ma area foram apreendidos mil ca
minhões do Inimigo. 
AS .TROPAS HUNGARAS NA }'RENTE 

ORIEN'l'AL ' 
MOSCOU, 12 (Reuters) - O bureau 

de Informações da Russia publicou 
longá nota contestando a veracidade. 

VIOLADO O lRATADO DE LATRÃO 

No Pala&io de Latrão, atinente a famosa Basilica · 
.constantiniana, Sua .. Emineilcia· o Cardial Pietro Gaspar~ 
,ri acaba ·de assinar o Tratado que· resolve a questão ro'." 

. mana. Nesse Tratado. o sr. Bcn;to Mussolini. aue vémos 

11a· fotografia ao Jado do Cardial Secretado de Estado, ~e 
comproinetia, a respeitar a integridade do territorio pon.; 
Oficio agora acintosamente tl'ansgrcdida pelas troJ>as 
naz:i-'fascistas. Mais uma Palavra t;Je honra auc .se viola, 

da· Informação. da agencia. no,tlciosa ,· 
hungara, segundo. a qual .as. tropa.a 
hungar·as nã.o. mais estJo ,lutando na. 
Russia. · 

A nota sovletlca declara que ao con
trario dessa• alegaçA.o centenas de .sol
dados é oflcla1a hungaros têm sido 
aprisionados Ultimamente. 

:MOSCOU, 12 (Reuters) - A nota· do··· 
Bureau da Informacões da ,Rusaia sua• 
tentando que :ha tropas hunga:ras com• 
batendo na frente ·orientá! ao contra
rio do que ·afirmaram circulos auto, 
rizado11 hungaros é vasada em termos .· 
violentos •e conclua ·textualmenfo:· 
"Afim .. de agradar H!Uer, a camarilha 
que gover.na a Hungria -arrasta os 
soldados -húngaros á.. morte e ao mes-

. mo te)1lpo declara hipocritamente , étl!e 
as tropas hungaras 11ão estão .combà· 
tendo na frente germano-sovletlca, 
:r.ras a verdade prevalecerá.. As decla· 
rações !eit11,s ·.pelos soldados hun1a1aros 
aprlslonadoli desmascaram os hltle. 
rlstas hungaros". · 

RAID CONTRA A. FINLANDIA 
ESTOCOLMO, 12 (Reuters). -- Anun

cia-se que 150 aviões russos. toma.rara 
parte no novo rald contra ·a Flnlandla, 
tendo por objetivo o grande. centro 
Industrial de madeira de. Kokta, si
tuado a 120 qullometros de Narva, na 
Estonla. 

PARAQ,UEDISTAS RUSSOS NA 
RUJIIANIA 

BF-1:N A, 12 ·(Reuters) -- "Diversos 
par;:,,.,,.,l!stas russo.a, lnclust:ve mu-
11,~rc~. (oram lançados recentemente 
na L:e~sa rábla e em torno da foz do 
Danub10, na Rumanla" ·- anunciou 
a radio suiça, citando um de,ipacho.de 
Btwarest e acrescentando: "Todos es• 
tavam bem armados e traziam expio• 
si vos e radio-transmissores, mas fo
ram aprisionados antes de entrar e1n 
ação". 

COlllVNlCADO OFICIAL llVSSO 
MOSCOU, 12 (Reuters) - É o se

guint3 o comunlcado de ontem do Al
to Comando Russo trá.nsmltldo pela 
emissora local: 

"Na direção de Luga, nossas tropas 
continuaram· sua ofensiva. Unidades 
de· uma de nossas formações efetua
ram manobra de !lanciuearnento, cor. 
tando a retirada do Inimigo e ma• 
tando cerca de 400 .alemães. Nossas 
tropas· capturaram 10 canhões, 20 ine
tralhadoras' de grande. calibre e· 70 
carroças com suprtmenfos. Durailté o 
d'a de hoje, nossas tropas ·abriram 
caminho e ocuparam diversas locali
dades, Inclusive a estacA.o ferrovia.ria 
de 'l'olmachevo, Que era de grande Im
porta.nela para o lnlmlgo. 

A o·este da cidade de N<ivgôrod, nos
sas tropas travà.ràm !)ata.lhas. ofensi
vas e ocu•,·aram dí111ersas locaUdade.s. 
Nos combates travados.pela,posse des~ 

,sas localidades, mais de 600 alemães 
foram mortos . 0 . desmanteja,d(!S. ·trê~ , 
tanques e dois ca.ni1ões d(I au.tospropulc 
são· do Inimigo. Nossa força· aerea 

· liombardeou . e metralhou tropas inl
ni_igas. Duranti> .. o. dia, no:Ísos . pilotos· 
dest,uiram 3·.Comboios· ferroviarios, 8 
c;,rihões .de ca111i,anha e. 'l; auto-pro
pulsão, .60 carnlnllÕ<•~ e um de\oslto de. 

, 11,u.nição ·e <liepersrtram 0 dizimaram 
uni .batalhão. 

Ao norte da.s cidades de Zverlgoro
dkà e ShpÓia,- nóssás: tropas co.nt!nua
ram lutando para· a extermh'iàtíl.o ao:··· 
1,rupo ilnlmlgo cercado. Unlda,ies de 
uma de nossas torma,;:ões, 3Uperando 
a resl.stenóla alemã, ·· ocuparam uin 
voderoso. ponto da reslstencla Inimi
ga, a aldeia de -Yanovlca. Os soldados 
ele outra forma<;ã.o capturaram as lo
calidades d·e 1'vadovl;,a, . Nubokov-
1<'.hutó,:, Nabo.)toy, · Sede'tn, · Yar, Sere• 
r1 in e rvneôv~. ~ess·f!:9 :·mesmo ·setor. ·noS-> 
sa~ tropa~ lsoláram dlver~as -unida
des alemãs do grosso ·de suas ··torças 
e estão· aniqujlando-as'. Nas :vizinhan• 

ç:as e nas ruas de Govorlscbe, cent1'~ 
distrital ·. da . res.lA.o. de Kiev, onten:, 
capturada pelas tropas. sovlettc·as; ·to• 
ram contados mais de 1.000 cadairere! 
de alemães. li'oram capturados 24 pa• 
nhões, 65 metralhadoras e mais de 
1.000 caminhõés. Nossos pllot·os ·estão 
lriutlllzando as tentatlvaà Inimigas 
de enviar- abastecimentos âs divisões 
encurraladas. Em combates aéreos 
foram derruba.dos, durante o da, 10 
aviões trl-motores de . transporte 
"Junkers-88", assim como 4 caca!1 
alemíl.es. 

A oeste ··da <::idade de ,.Apostolovo, 
,nossas trópas capturaram diversas .lo-. 
calidades. Numa det.ermlnada area, oà 
s·o1dados de uma de nossas unidades 
penetraram á. retaguarda Inimiga Q 
atacaram uma unidade alemã em .re• 
tirada. Cerca de ·100 hltlerlstas foram 
mortos no encontro que se seguiu. , 
Um grande grupo de alemíl.es foi fei. 
to pr(slonelro, Em outrQ setor,. nos• 
sas tropas, continuando o avanço, ani• 
quilaram 3 companhias de lnfanta.rla 
Inimiga e destrutram 15 ·canhões, « 
capturaram 95 camlnhôef! ,/com supr.\. 
mantos. 

U'm destacam,mto de' guerrilha. que 
opera num distrito de Volybla, ·ata-, 
cou de emboscada uma coluna ale. 
mã, destruindo. 17 caminhões, lnclu. 
slve um pequeno transporte, onde via• 
javam 4 oficiais alemã.es. Foram mor. 
tos oú feridos 900 hltlerlstas. Os -guer• 
rilhefros de outro destacamento des• 
carrilaram um trem blinda do alemao•• 

Ataques de Wilkie a Roosevelt 
WASHÍNGTON, 12 (Reuters) - Q 

Sr. Wendell Wilikie declarou que o go• 
vemo do sr. Roosevélt perdeu o direi• 
to . de dirigir os Esta.dos. Unldois, pros• 
seguindo na sua. campanna .eleitoral pa• 
ra derrotar o presidente Roosevelt nas 
eleições presidenciais deste a.no ... l)lssa 
mais o sr. Willkie: "preclsamoi; de um 
novo llder, que não conserve a. nação 
como um campo de luta, onde grupos 
do povo lutam entre si, para. assegurar, 
em esta. divisão, a sua continuidade no 
poder". · 

_O controle de reservas de ·0-leo 
apó, a guerra 

.NOVA YORK, 12 . (Reuters) O 
. ".New York Times" faz previsões sobre 
os Importantes planos da Russla, da 
Inglaterra. e dos Estados únidos, para 
assegµrar depois da.. guerra · o contro)e 
de .95% das reserva-5 de oleo existentes 
M Oriente Medio. DiZ o jornal que isto 
será para os 1 palses uma arma efetl• 

. va nàs conferencias de pa·z e no··comer• 
cio e na. polltica. externa de post-guer-

. ra. . 

Recuam as tropas· do «Mare., 
chaf)) Tito · 

CAIRO, .2 (Reuters) - Anuncia~se 
que unidades· navais brltanicas, agindo 
em conexão com . os gue1Tllhelros do ma
rechal Tito, !lfundaram 4 veleiros ale• 
mães na llha de Hver, ao sul do Porto 
de . Spalato. 

Foram capturados 85 soldados. germa• 
nico~. . 

ABANDONADA A DALMACIA 
. .. SEl'TENTRIONAL .. 

LONDRES. 12 (Reuters) - Foi Ofi• 
ciaJ.meilte revelaqo . que . as ~ropas de 
g1;.0 rrllhelros Iugoslavos retira.ram-30 'da. 
Dal!riac!a. setentrional, para a província. 
rtc: r -ilnt. n::t, r.marüa... · 
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O gal. Mark Clark agradece a 
cooperação dos Senhores 

Bispos Italianos 
DIAS D E PAZ NA CASA D O P A'I C OM·U M o Centenario do. Apostolado 

. · A respeito do bombardeio de Castel-

~

andolfo, registramos a seguinte nota, 
iblicada pelo Nuncio Apostolico em 
ash!ngton, e retransmitida a esta ca

jPital pela agencia norte-americana 
,:;µnlted press", ·que contem inaprecia
fe!s esclarecimel)tos sobre os fàtos ali 
e71-ridos. 
,~ WASHINGTON, 17 (R.) - O De-
1egado Apostoiico nos Estados Unidos 
p.eclarou, em nome do Papa, que a Vila 
pa.palina de CMtel Ga.ndolfo não podia 
rer considerada objotivo militar, Em 
sua declaração o Delegado Apostolico, 
,Sxmo. Mons. Amleto Giovanni Cicog
~~ni, di.sse o seguinte: 

"S. Eminencia, o Cardeal Maglioni, 
iSecretario de Estado de SS. o Papa 
Pio XII, enviou-me instruç~s para de
clarar que as recentes informações apa
recida&, na ilp.prensa e atribuídas ao 
Alto Comando Aliado, segundo as quais 
'.o tfrl'itorio papalino de Vila çastel 
,Gandolfo está "satui:ado cte alemães e 
);JOÍ"tanto sujeito a bombardeio" não são 
:verdadeiras. S. Eminencia declara que 
:nenhum soldado alemão foi admitido 
dentro dos limites da Vila Pontifícia, 
que é neutra., e que nenhum militar a·lc
;não se encontra presentemente nela". 

Uma declaração supl~mentar, divul
gada em nome da Conferencia N~cio
pal Catolica, declarava o seguinte: 

"A proposito da decJara,üo do De
legado Apostolico nos EE. UU. deve ser 
recordado que, seg-undo intormaçõ2s re-_ 
,::entes da Cidade ,do Vaticano, o San
to Padre franq1_1coú a Vila Pcipalina de 
i=;i,stel Gandolt"o, inclusive os aparta
:mcntos oficiais, para os que foram p:i
~·aclos de residencia. pelo bombarcieio 
das zon~ limitrotes. Calcula-se que mi~ 
lhares de pessoas r~ceberarn asilo na 
:Vila Papalina, inclusive mulheres e 
crianças. Os recentes da.qties a ca.,tel 
µandolfo causaram a -morte de varias 
centenas desses refugiados e a evacua
ção de muito mais. Uma il'!'adiação do 
:Vaticano afirmou, em 25 de fevereiro.'' 

(Col)clue na 2.ª pagina) 

O general Mark, Clark, chefe ·nor. 
te-americano na Italia, obteve o au. 
xilio de varias Senhores Bispos e 
outros Prelados italianos, desde que 
suas tropas desembarcaram na Sicí
lia, informa o "Catholic 'Í'imes", de 
Londres., 

A seu pedido um grupo de senhores 
Bispos aceitou cooperar com as auto
ridades civis e autorida'des de ocupa
ção, para a reorganização das zonas 
devastadas. 

O auxilio elos represen lantes da 
Igreja tem sido eficaz particularmen
te para o restabelecimento das a.ti
vldades educacionais e pàra obter a 
voltti do povo , à normalidade sob 
as novas autoridades adminis'tratl· 
vas. 

Por estes e outros serviços, o ge• 
neral 1\lark Clark exprimiu a SS, 
Excias. Rennas. sua gratidão. 

Pastoral Coletiva do Episcopa
do tcheco e moravo 

A N. C. informa que o '' Lidowe 
L:sty", publicaçfto catolicu, pubht:ou 
umtt Pastoral cios Senl10res B1suos 
checos e moravas, acerca dos ;is· 
temas totalitarios, destruidores das li, 
beru.adcs pessoais e civis e conde· 
nando toda classe de -atei~mos, ma
terialismos, comunismos, assim como 
o culto ao l~sta.do e a raça. 

Informa-se que a Pagtoral faz um 
apelo aos checos e aos eslavos pa1·a 
que sigam o exemplo de São Czes· 
law, e para que defendam a pureza 
da I1'ó Catolica. Por razão da censu· 
rn imposta pelos alemfles. a Carta 
só pôde ser publicada muitos meses 
depoi"s de stibscrita.. 

Padre ArUndo _'fieira 
A' comunidade dos Padres J esuitas de Belo Horizonte agradece pe

nho1·ada as manifestações de solidariedade e desagravo enviadas ao 
Padi-e Arlindo Vieira, Diretor do Ginasio Loyola daquela Capital, pelas 
injurias veiculadas contra ele por um diario ele Belo Horizonte. 

·1· .. ..,..,,,;----- a) Padre Ccsar Dninese, S. J;; Superior 

· o· '-, - 1 · -, · - cte · · ~ -~-. - ~ 

· if\nf' ! H'tíl~ -_ fb~ílflíl .nr(ll1'0{lthíl<.' ... · _ .. _ ·-·-c~níl!117~ti'2.fl 
._ 1u!BJ..: UH.JUtJ · lí,nt:u_ f:euüo~lJUJ ·u -·: -m1U1fH.;~~""Jt1· 

A agencia noticiosa N. e. rin cksr,n .. 
r:l11 recente da Cidade elo Vntic·«no ili• 
:for111a· _ que- s. Sagrada Cor.grC'g8eho i:wr: 
Jatos: canc1uiu os processos de cir1cr_1 

causas de canonlsaçúo. Acredita-&~ po
rem que as cerimonias de procla!'.!JsC·· 
~ão de cada um dos Servos de Deus só 
IS~ realizarão depois da guerra. A mcs
;t11a congregação concluiu tambem cin
~o causas de beatificação. 

Estão prontas para a canonisaçiio a,5 

seguintes causas: 
Luiz Maria Grignion De Montfort, 

fundador da.s ~'ilhas da Sabedoria e da 
Bretanha em 1673. F'aleceu em 1716, 
sociedade de Maria, nascido na Éa!xa
isendo beatificado pelo Papa Leão XIII 
eni 1888. Entre as grandes benemeren
cias. que fez à Cristandade, urna das 
:maiores foi sem duvida o livro que es
creveu: "Tratado da Ve~dadeira De
voção à B. V. Maria", obra c!asslca e 
-proveitosissi.ma a todas que a consul
tam. 

Madre Francisca Xavier Cabrini, nas
cida na Ita!ia no scculo XIX e fale
cida nos · Estados Unidos em 191 ', ( vi
\'em ainda milhares de seus contem
i1oraneos ,/ benefkiado.s); foi be[l.t[fica
da e111 1934 por S. S. o Papa Pio XII. 

Jeanne Elizal)eth Bichier des Ages. 
hascida no seculo XVIII eJ11 França e 
:falecida em. 1838, co-fundadora das Fi
lhas da_ Cruz. beatificada pelo mesmo 
l'ontlf!ce ei;n 1934. 

Bernardino ReaJ!ni, notavel pregador 
· jesuíta, nas.cido no seculo 2:v1 e mor
to em 16113, beatificado em 1895 por 
Leão XIII. 

João Pecll:o de Britto missionaria je
suíta nasc_ido em 164 7. sofreu o mar
tirio em Ranna (Goa) em 4 de Fcve

rell·o de 1693, sendo beatificado pelo 
Santlssimo Padre Pio IX. 

AS f}VAS BE.'\.TffICAÇÕfü3 

As ca.m.as de bcatifícaç.ho pron~aG 
parn a cerimonia fil~-l sào estas: 

Venera vel Contardo FerriIÍl, celebre 
profcss~1· de Direita Romano e lente de 
diver~as universidades italiana~, faleci
do cm 1903. 

vcneravel Madre Joana Iklanque, 
fundadora das Irmãs de Sant'Alla da 
Providencia, faJeclda em 1736. 

Veneravel Madre Joaquina de Vedru-
11a de Mas, fundadora das Carmelitas 
da Caridade. falecida cm 1854. 

Venernvel Vlcenta Maria Lopes Vl
cufia, fundadora do Instituto Espanhcl 
das Filhas de Maria Imaculada e mor
ta em 1890, 

Veneravel Alice Leclcrc, francesa 
functidora do Instituto de Nossa Se
nhora, falecida em 1622, 

Os cfrculos catolicos de Londres, 
kmbram como o Exmo. Monsenhor 
Hanrian, diretor da Missüo Papal Aus
trnliana, previu o trucidamento em 
massa dos missionarias catolicos no 
Extremo Oriente, 

S. Excia. Revma., que tem grandes 
C<'llhecimente.s do odio que os nipo
nicos votam à Igreja. receia muito 
fundadamente que os niponic:,.,, ao se- ' 
rem forçados à retirada trucidem 
todos os missionarios. 

Finalmente, o Exmo. Monsenhor 
Hannan o:ilcula que dos trinta e dois 
vicariatos apostolicos, existentes nos 
mares do sul, os quais estão sob a 
supervisao d,1 Delegação Apostolica 
au&traliana, dezessete ainda cstiio em 

ARRASADO O H!STORICO MOSTEIRO 

OE f~ONTE CASSINO 

Nesta cripta, em -Monte-Cassino, repousavam, os restos moiiais do glorioso 
l'atl'iarca São Bento. fundador de uma das mais benemel'itas e ilusu-cs Ordens 

;Religiosas 9.ue · flores_ç~m na Santa Igreja, e PatJ,·iil.U=ll <!~ !odos Qlt , 
· Mo»ges do Ocidçn~ · 

Castel-Ganclolfo, parte integrante do tcrritorio po.nbi Úcin, .6 rcsil:lenc1a ,fo vnúo dos Papas, qwl fogem a~ clhna 
ele Roma, nocivo nessa quadra do ano. A respeitei dos bom bardcios que. tem sofrido, acon:íclhamo~ aos kitores:que con-
sult2m a nota publicada nos "7 dias em1 revista".· i - . ·. , . . _ _ 

Nosso cliché mostra Castel-Gandolfo em um -de seus_, ilias de paz, quando·.um grandc·_grupo de Religiosas Vicenti
m,s e,péra sua hora de audiencia para prestar tiliai homem agem ao Santo Padre. 

A peregrinação a L~:1:-~.;. -
A estação do Vaticano jnforma que 

na festa· de Assunção, visitara:n ·a 
grnta de Lourdes mais de 30.000 pes· 
soas. 

.No fim da semana haviam. visi
tado a grnta 60.000 11eregrinos. Mui
tos deles haviam chegado a pé de 
todas as partes da E'rança, inclusfve 
de Paris, apesar das enonnes difi
culdarles. Esta foi a 70,ª peregrina
çfto nacional francesa a Lourdes._ 

poder dos niponicos, que já mataram 
muitos missionarios, por -fuzilamento 
ou por frio assassínio a arma branca. 

Outras noticias dizem que tropas 
japonesas, indiferer.tes à bandeil'a neu
tra espanhola que se 1àgilia sobre a 
missão catolica espanhola ern Chanteh, 
na China, atacaram a dita missão, in
st.Itaram o Bispo, o Exmo. Sr. D. Ge
rardo Hcrrcro, que ,) Vígario Aposto
lico de Chanteh, e levaram consigo di
nheiro e bens no valor de mais de 
400.000 dolares chineses. O Exmo. Sr. 
Bispo foi esmurrado quatro vezes, uma 
delas por um soldado ,japonês que 
o revistou e lhe roubou a caneta tin
teiro. o cinto e o dinheiro· que tinha 
no bolso. Os soldados ieril·am grave
mente com suas espadas as freiras es
panholas, na cabeça. e todos os mem
br0s espanhóis da rni'ssão foram "ex-
tremamente insultados". · 

O "Catbolic Times", pc,r sua vez, 
declara que as mlssões maristas 110 

Vicariato das Salomões do Norte fo
ram saqueadas, pelos japoneses. Os 
edifícios fon.1m destruídos, depois de 
serem retirados os metais de toda es
pPcie e levados os vasos sagrados, en
quanto os paramentos e os altares eram 
destruídos ou distribuídos entre os na
ti vos, O correspondente acrescenta 
que 22 l}Jissionarios, inclus'ive 7 frei
rns maristas, foram feitos prisioneiro~. 

CIDADE UNIVERSITARIA 
'reve lugar dia 15 a cerimonia elo 

lançamento da pedra , fundamental 

da Ci.lade Universitai'ia de São Pau

lo, a ser levantada no Butàntan, Es

sa so!enidàde, que foi presidida })e•' 

lo btcrvcntor Fernando Costa e as

sistida por alk autoridades, foi 
em comemoração ao -primeiro cinco

entenario da fundação da Es-cola Po

litecnica, A pedra lançada será 

a base de consfrui:ão dos pavilhões 

ele mebilurgia do Instituto de Pes

quL;as Tccnologir.1-1~. gne func.iQ.I:l~!:á 
auçxo à ~ê.<12.1ª fo1iteQuic;,.' · 

Protestos .. contra a -nova lei -Educacional 
da Inglaterra 

_,folicias, gue n \)~ :chega1:a.i.11 por in
tennedío da. ageµcm noticiosa cato
llca N. C. relatam e-orno o Episcopado 
Britanico rtiiteirou; \ em recentes ·de
clarações, SéUS prOPI, ,sitos de lutar, 
coin todos· os 'meios !e).;ais ao seu al
cance, contra a nova Ld Educacional 
que está para ser subm~ tida definiti-

'. v-:mente ao P~rlan1fnto. \ \Pela n_ova 
lei se pretende arrancar ao.•. catohcos 
suas escolas, para submete-las' _ao con-
trole do Estado. · ·· ·, 

"Jarnàis entregaremos nossas '~sco
las" - afirmam os ·Exmos Srs. Bit\'?OS. 
"Ainda que acolhemos as disposiç~es 
gerais da l<:i, no que concerne a re·
construção do: sistei:na nacional:de edu-'. 
cação; queremos '·que fique patente \ 
que jamais aceitámos, que não aceita
mos no moml')nto e que nunca aceita
remos o texto da: lei, tal qual foi re
digido". 

OS .RA!\10S SECOS DA VIDEIRA 
As seitas religiosas que tambem §ão 

minorias no país, anglicanos e -ecle
siasticos livres, aceitaram as disposi~ 
ções impostas pela lei! Os catolicos 
- . como fazem nota os Senhores Bis
pos ...;;· os catolicos ergúem-se sozinhos, 
cómo minoria religiosa, em oposição 
ao projeto. 

OS TRil:S DEFEITOS PRINCIPAIS DA 
LEI 

Opondo-se ao projeto o Episcopado 
Brit~nico faz objeção a três pontos 
da lei: 

"1) · _.'., A falta de reconhecimento 
dos direitos dos pais de familia, no 
que concerne ao estabelecimento e 
orientação das escolas. 2) - A in
fluencia excessiva do Estado quando 
se trata de determinar o tipo de es
cola que as · cr_ianças hão de frequen-
tar. 3) - A i'njustiça intoleravel das 
condições que wpõe a lei de educa
ção,.· e · que tornariam impossível para 
os catolicos o cumprimento de suas 
obri~ações" •. 

CONSEQUENCIAS 

Para manter as 1.432 escolas ele- " 
me.ntarei; catolicas do país -,- segun
do a lei por votar-se.- os 2.370.000 ca
tolicos do: país, em sua · maioria 
trabalhadores, teriam que contribuir 
- nos proximos -vinte e cinco anos - . 
com 10.000.000 de libras {um bilhão de 
cruzeiros aproximadamente), mais os 
correspondentes interesses. Nos anos 
de _ maior contribuição esta ascende
ria'ª 600.000 libras( perto de 60 mi:O 
!hões de cruzeiros) por· ano. Os ca
tolicos mio' podt!m aceitai', '.nem. curo-

. ,J2rix , e.ste comP,romisso, · · · 

"E' absurdo supor que tal possa fa
zcr~se", disse aos professores catolicos, 
em uma convenção, o Exmo. e Revmo. , 
Mons. Thomaz Flynn, Bispo de Lan,
caster. <;ue- acrescento: 

"Pensai na _ reação dos soldados, dos 
marinheiros; dos ;i.viadores, quando ao 
regressar aos seus lares, comprovarem 
que durante. sua ausencia. se ameaçou 
desta maneira as escolas dé sew;: fi
lhos... Nem sique;r quero pe~r no 
cc;nflito que surgiria se se intentar ar
rancar-nos as escolas, depois de tudo 
ó que teinos fei por cumprir com nos
so dever, J?ara manter nosso posto .no 
_sisfoma docente, do país" .. 

Mais . de um. milhão de catolicos da 
Grã Bretanha tem sub_scrito petições 

· ;,ue são· apresentadas aos membros do 
Pwlamento para protestar contra a 
inj1\,tiça da projetada.Lei Educacional. 

\ ' . 
onAÇõES EM TODO O· p AtS 

', \ 
Tão ·g,\..,ave é a. ameaça que a Hierat

quia manxlou que se t·eze uma nove-· 
na naciona·\ em, todas as Igrejas e Ca
pelas da Iug'laterra e do País -de Gales 
implorando , ~,, auxilio divino para as 
e.,colas catolic:'l.s, 

1.o Congresso,. de Crian~s 
catolicas em ·. B~enos Aires 

Com marcantes fest-·~ celebrou-se 
.na Rcpµblfoa . Argentrn,'i o Jnbileu 
Episcopal - do Emo. Can\ial Copelo. 
Sobressaiu pela significa~\\o e pela 
imponencia de 'que se -rode~u, o 1.o 
Congresso de crianças <>atoi\cas. A 
cerimonia do encerrament_o "{onsti
tniu viva demonstração de fé re'l,igio
sa. }<jram 120.000 as crianças re\mi
clas para homeu11gear o emine,',te 
Purpumdo argentino. e para elev~\l' 
as suas preces pela felicidade da na-' 
i:ão e pa?. dos povos. Dirigindo-se às 
crianças, disse S. Emcia: "Não me' 
esqueliais d1anté · <le -Ueus; -no meu 
jubileu episcopal qhe mais me apro
xima do fim da. minha exístencia, ir
rompa dos vossos labios, de vossas 
almas puras, màis fervorosa do que 
nunca, · a oração liturgiea'.: Deus' e 
Senhor de todos os fieis;' olbai pro· 
picio a quem quizestes por à frente. 
da Arquidiocese; concedei-lhe ser 
util com a s_ua . ·~vra._ e com o seu 
exemplo aos Qlll' Q"overna, para que 
com o. rchnnhn · que lhe. confiastes,. 
9\Jtenha a yida ~terna"~-- ··· · -- ·· 

' Em 1846 o P. Gautrelet publicou 
em Lyon um '"opusculo no qual o 

,Apostolado da Oração era aprese~
tado, explicado e proposto ao pubh
.co com suas praticas e sua justifi
cação tcologica. Segundo uma ex
pressf,o predileta do autor, o Apos· 
tolado da Oração seria a Propaga· 
c;ão da Fé por meio da Oração. As 
Comunidade,,, os Séminarios e ou
tras instituiõcs adotaram · logo as 
praticas muito simples do Apostola
do da Oração, experimentando a re
ilovação do seu espírito de zelo. A 
19 ele Agosto de 1849 o Papa Pio 
IX, então exilado cm Gaieta, publi
cava o primeiro Breve Pontifício 1-1 
favor do Apostolado ela Oração, con
ecdenrlo-lhe riquis,,imas indulgen
cias. Para unir por um la~o scnsI
,el, os grupos e os associados entre 
si, pnhlieava-sc na Casa ele V.i],5 
uma correspondencia frimestrnl, que 
referia noticias, sobretudo das l\Iis
~ões. E assim foi até o ano 18fü, 
cleci,,ivo na historia do Apostola<lo 
ela Oração, A ohra foi então con
f iàcla d,efinitirnmentc ao P. Henri
que Ramiére que, de Vais e da dio
cese de Pnv, a lcrnria, até os con
fins do nm1;do. 

Primeiramente, a petli,lo dn P. 
Gautrelet, publicou e1q llOY'\ ctli,;iio 
seu livro: o Apostolado ela Ora~iio, 
cujas duas edições apareccl'am, umn. 
em Pt1y e outra cm L;yon, qµasi ao 
mesmo tempo. Em segunrlo lngar o 
l'. Harníére deu ao Aooflolado ela 
Ora<;.ão un; ot'gúo: '' Ô Meno;ageiro 
do Co1·a~ão de Jesus', enjo primei
ro numf,J'O apareceu em Puy em Ja
neiro de 18ül. O P. Ramiérc torna
Ya-se assim a alma da Obru da qual 
foi o p1·imciro diretor geral; · perma
lleccu fiel ao .. pensamento primitivo, 
mas com uma ~cguran~a e um,' entu
siasmo extràor<linário, levou à. seu 
pleno dese11rolvi111culo os genncu.s 
}utentes na grande Obra. Para elr; 
o Apostolado da Ora~ão tiuba por 
fim "pronH)ver entre os cristiíos 
cs~as trcs cousas, que na realidade, 
siio uma só, e às quais Deus· parece 

' te1· unido a salva,;ão da socici!adc, ri 
sabei·: a. vercladeir,i devoção ao Sa
grndo Coratão de J C$US, u união das 
almas neste Divino Coraão c a de
dicação ·ativa aos interesses d:t 
Igreja". · Inlitnlq:Y,L seu livro: "0 
Aposto;aclo da Oi·a,iio, sant_n lig;a'_ 
dos corações cristãos, nmdos ao 
Cora,ão ele ,Jc,sns para obter Q triun
fo da Ig1·eja e a salvaçiio das al
mas". '1\. Obra crn bela; seu funda
dor, de primeirn ordem; o S. -Co
ração de ,Jesns ahcnçoou a 1-1mbo,. 

A intenção principal elo Apo.,to• 
lado da Orai;ão no auo de lD:l-1 é in
contestavelmente que o Ccntcna,,:·:o 
do Apostolado da· Ora<;iio scj3 ec
lcbrado de tal mancirn que prnduza 
copiosos frutos cm 'tudos G,i Centros 
~la Arquidiocese. Ern uniíi•>, com ~ 
seu exercito, o mnior do nr:111<10 ( :b 
milhões de associados) e o mais po~ 
cleroso (sna anria, a orni;iío) " com 
o Sauto. Padre Pio XII o '"Pnr,:t 
de 111ãos· posta~",· rrze-r::os afi111 do 
que o Apostoludo rh Un;,)o "c:'.t 
cada. vez 111:iis co1nprc()Y,didn e pc .. 
netre cm todos os. rceau!,is do Bra
sil. 

"O 1\ po,.:,to1ar1o exige ~ú~ tLen to da 
santif~ea<;:lo: sede e.,1da n:z nw!s e 
cada. vez rneliior arpiilo qne .}ª :-U'L~, 

e qnereis ser, cm ~on.formid,:ilo ecn 
o Yosso nome, isto é:_ sede sempre e 
cada ,~cz mai.s j\;ryoro~·.os apnstulus 

rlo Cora,;ão DiYino e da Qrn,iÍo: s,,
dc sempre ~li]i~·cntcnientc c:{~~('S e.: 

atctuos:1n1cntc gnnrro.so~ <'lY1 ~:i-11 e; ... 

A posto lado, em eorrcÁp,mrler a to
,·citar os nwics o,uc vos dá o YO'óSO 
dos os desejos que o rnc~mo Aposto
fado vos ensina a Jc-r no Cora,ão rlc 
Jc<élts" (Pio XI). 

O Apostolado tia Orn~i:O conl inn:1 
na sna ma1'!:ha gloriosa, :ipc:;;ar ilrt 
gucrrn. ]'; a Bclgicn, foram fu:ralmlas 
323 scc~õcs especiais elo Apostolado, 
eutre -os beligerantes .. No norte da 
Dclgic1Í àos 4.800.00D habitank:; 

· pertencem ao Aposto!aclo 330..100 
homéns, dos quais Hi.300 são Zela
dores e 170.000 a:,sociados. 

= 

O -MOVIMENTO CATOllCu ~-. ! íl ~ f ~ [\;: i1 ,:~· :~ 
u ~u:Lnu ú.J,'.~;~y 

. . . t.·~ 

.:, •. ,"<·*"'±,:,c.,r,,;<.,~.,,;,,~sw~~'.'~;~~'~«··_·-~'t :~':f~i?•~..,,,,;-,~ .. ~1',;e_>'i-<:,.,:c.,~, •• ,,,<~f,;~:·t~n 
LUTA CONTRA 05 . NA2Il5TAS _ - ·, . -

Os · catolicos est.üo desempenhando 
um p'apcl importantissimo fü• movi
mento holandês de t·esistência cont:·a 
a penetração intelectual germanica, 
obsel'Va o comentarista espécia] do 
"Times". Com efeito, as ·autoridades 
germaniciis muito se têm esforçado 
para restabelecer a vida academica 
numa base favoravei. à sua concepção · 
da Nova Europa. Todavia. têm logra
do pouquíssimo exito em consequen
cia da· escassez de estudantes e da 
·atitude obstinada dos quadros docen
tes. Inicialmente, o inim,igo tudo fez 
para desencorajar as atividades inte
lectuais, as · quais reconheci;im ser 
perfeitamente incompatíveis com os 
objetivos germanices.- Não obstante, 
recentemente, os alemães ordenaram 
o reinicio das atividades . (mi versita ". 
rias, sob , condições inteiramente dife
rentes. Algumas dessas Ul1Íversidadés. 
porem, especialmente o Colegio de 
Economia, da cidade de· Tilburg, que é 
catolico, bem CÓm a Universidade Ca
tolica de Nijmegen, recusaram reini-

• ci.J.r. seus cursos. Somente um nume-
1·0 limitadíssimo, tanto de professores 
como de estudantes, obedeceu aos de
.seios geizmanicos. Entrementes. os es-

' 

Perseguittos os catolicos 
· do Sião 

Noticia a rad'io do Vaticano que a 
sede cen.tral das Missões de· l'ari s in
forma que a situação dos catolicos 
na Thailandia (!'lião), tornou-se bas
tante precaria. 

Tem-se feito nso <la violencia con
tra eles e em alguns casos os cato· 
llcos são proibidos de reunir-se, sem 

' exceção alguma. · 

htd~:P.t.0.0::: qr2 c::r::_!pàr8.f11 n..s i'-·L_r:u·~·ta..
~::õe:c; e fing:~·tttn çolabo~·21-, ·c0~1tinur1-
ram seus·,. estúdoft 1\ü1da ha poucc 
soubemr;s das primeiras fci·motuc;:s 
clandestin2.s~ Jevadas a · efe.íLo apcsür 
de todas as dificulc!ndcs, 

Os estudos para essas formaturas fi
zeram-se com a assi;;tcncia de .profos
S0"'8S que. são de o,ini?io quG o ensi~o 
não deve morrer na Holanda. Dessa 
forrna, na Holanda, como a!iús em to
da a 'Europa, está condenada ao fra
casso a tentativa germanica de sujei
tar à sua dominação todos os pC\'OS 

''inferiores", não· só corn o fim de in1-· 
por s~!as doutrinas raciais como tam
bem com o proposito de preparar uma 
terccir,i guerra mundial. 

Noticia, vindas da Holanda contrnn 
a not~vel firmeza 'aos estudantes da 
Universidade hoÍiindesa contra o nazis
mo. Sua atitude foi de tal maneira 
hostil que os alemães quiseram força-· 

· los a assinar uma "declnrnção de obc
d1encia" para que pudessem conti
ntiar a fr;quentar as aulas. De 12.SOtl 
estudantes. apenas 2.0o'O assinaram e 
entre as assinaturas. figuravam no-

, me! obviamente imaginarios, çomo 
Mat<1 Hari.- Trotsky, etc. F.m vista clis,
so, todas as universidades foram fo~ 
chadas, a exemplo de Leydcn. que é · 
a Universidade principal ela Holanda, 
rvhis tarde as auti>ridacles ordenaram 
a · reabertura das universidades., mas 
a Universidade Catolka de Niimegen, 
a Escola Superior de Economia Ca
tolica de Tilburg .. e outra~ neg~ram
s~ ao faze-lo. Tré's mil e quinhentos 
estudantes foram deportados e us q110 

ficaram preforinun desaparecer D s~ 
exporcrr> il mais leve suspeita de· cola~ 
boração. Pratieamente todas· as estu
dantes do sexo feminino adotaram a 
mesma atitude. · 

ODIOSA VI OlACÃO DO lFRRrron~o. ílo. o ' 
(' , ' 

'~ 

SOBERANO PONTIFIC[ -

' ' ' 

A Basílica <:10' São Paulo, fo~a dos m·uros, ilustre moirnmcnln ,b r,h,d,1<le 
cristã,· violad:~ ignobilmente por esbirros do "·gnverno'l 'fascista, ,ina,·0ce neste, 

çliché Da pureza de suas li.nllas classicas, mundialmente fa~1cs.1s ·-

/ 



· tOINTANOO. 
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O EXSlKO SUPBRIOl( 

4.nunc_fa-se para lll"cY~ -'n promul. 
_ j;ai:ã:o d1: um decreto _ ·1woihi11do ,em 
·· itodp · () território n-:.-<ifonal o funcio

:nan\ento __ d_e l1'ae>Âúadcs não recouhe
eidas. pe;Io ,.l:<},,ài'.rio. O ensiuo parti
\;u lar supei:.ior não rfoixará de exis
Jfr; -po1,é1,1 · ilP\'(fl'Íl e~t a1 sob a m·i<•H-· 

· 'fa<;f& ,<lo_ lÇsta<lo, sol, a sua a pro,·a
i;ão: '.K_(é ,ce_rto ponto,, o eusi110 -;par
ticular_ ,sc_r::í. o primc.i1;0 a .lú.c.rar eum 
)i.$to, pois é do COl1 hecirnen[o púh!i
~0 ,QS -1-epelidq,, e_sea·nd;, :os can5ado~ 
UJelas "fub1•icas de diploma·s"·, qne_ 
embaiam ·a boa fé tk tt· · sem 11.t1111e1,p 

· - ~o incautos. En.trdant-·, é Ja11,1:--·ta-
-.. , Jve[ _a baixa do ~1ive] tllOl'tll co[rt.irn, 
_-y '.nuê tem .. provocado .a, ocJo,,iio <cie]if'H. 

· -.';_-_Jte1..pseudo8_Íudit.i,[os de millura. ,•o
. ,;.c'!íno- •(J\1C fon::11J1!0 a ,Ír.Jtcn-~111:iio -nfi-

Jeia! .. - f;. sabido qi1e as g-ra:1do~ u111-
·- - J;vcrsid,1tle:S n1edie\:tliB hro1anüu ex

jpo.ntaucamcute ela vital idade do a m
:biérité ·cultura 1, Hve1·aJll 01·ig-ein nüo 

. _ !)1ÍC1ai. :e .:i.cilml'.am J)OI" se imiscuir 
·;i:ip_ .E~tado, ·se11i pertencerem ·pro
l)t:tamenté · iw K-stado: ih antiga;; 
'11nfrrrsidac!Ps riiío _exhtiam en1 1iome 
~a s:i'.,enwia do E,,ti1tlo, rna;s fuu
-:;io·11arnn1 w,1; r -direito -pruprio. 
:não .-1-·lcg-:i,ln, o que não ÍnlJ?<·drn 
que elas fos,<•111 , .•rdru'l,·irm1H•111•! 

· ':Pa'rJe iuteg·ra11le ·.:h, ~;stado. -í,;-- •falo 
,!}U,e_ 1111ni tn]. ,iih,1<;~0. náll ;,e (•.o:up,i. 
}L•c lrl\lÍ\_Q <.;0111 IIS mO<lCJ'll8~ doll·· 

-.trinas soiHP. o 1,;cit;1<l<J e• a. ôolw1an111. 
·,nas a i'ealidml.c · hi,:Storica e vin1 foi 
iesirn. 

· :,\_ vfnladP é (JUC VÍ''Cll)Of' .t11Í1a hO· 

1i:a. ei<·cp,;ional il~ eris.!, l~1itn,1:iuto, 
-ine~1e·a.~s~1n1o <lo ro.,;i1,o· Sll[)c1·ior_ lia 

·. 1Urua: que,~tito a-ssás dPli,·ad,t, q11e ,,xi-
jge · tiJ/la a atr11r::i.o. Os S<'mirntrios 
:lliafoÍ-r·s ::siio 'in;;"fti ut os de eültnr:t 
1>u1icrioi·, e como fái~ i.,~111 si,,lo r~
co11Üi!('),lo~ _iilti11t;Jl)1rlil('. 11;)(1 nl';r~,jal. 

· ._lll:.ti\' iJJhio;,11,;,;.nte. Ol'a. Cjll<' ó 1•:s
·_twlo-··o:;:-- rcco11-h·~1:,; ou niit), isto de. 
penck.-'rlo_. <·~-is,'irni~ruo ou 00· -ln'i<'is. 

. _ 'lno o'rfofal~ \\ln~ l1a mna i•ois11 '(jllt' 

-·-- esc.ip'a:·:·ã1isol\1f11111f'li1~ l\' comprt,·n· 
.eia ·"ifo·: -~ridl'I' r(ihlieo,~·. 1) i'll'lf'.Í, 1111· 

:UH::J_to .'.los_' Semii1àl'1<'>s i ,iiíri ,lr•1)en11,, 
lle))\°,_õ'o. "lº<'(·onhcl•Í111~nto, ll('lll rhi 

·_ar_i1·(i.':.:!Çµ0 .. -~--_il_~_l.11 .,.(:IH ·ri;i·ali~t,<;:in do 
;D,ta<fi,,-,_J,,to ô Ú.11 n~su11fo- qrtc ,·ai 

em -,.-Ii~i~ Q<rntm d,1 ju-1·i;rÍi~~o. tkll

:~,l'O -,Jla· -~,hernni:1 -p·xd11siv:i d:, l,~·-,·r
·~a. e-"'COlt~iit.1i-c --11111 -d,•st·e:s ponto, ,·tta. 

'JJitaisr· -'pt>lo,· qnni-,.; ·si• ·pode af'erfr 
,da 1í&i·n1aliila<le rh- rela,·i'iL; cn"ri'<' :i 
Jg,-eJii,/o 'i•lsliido · Ü 1il;1;fo r :i ,,por
:tuu"í,la'dé ila forn:n\"iio · ili, f11t nr.,, 

:t;,Íee,i·d~(_c~ é u~~u11ti, eiclu~h-:u1,c11.t•: 
Gtle~;í.~ti~9, : -

EvíCl~11ttirn·c·ni1', niin, r,tf11:,í d,, rn·
- ; ;:nlJU~)liÍ .,t;<Íl'Íll~ IÍit,-: •i;J[i> ,<:<~CS ,]o !<'· 

·gislaíltii' ·patrio, .a.o Jlloi 1Ji; n !'11nei,1-
111amcuto do~ é,i<Llicleciurc..lo, ,k 1•11· 

., ,lSÍlltf};i_j"i)~r]ór ll,jü Of.t<;Ía!if;i°11u,_ .. -~ I JJl. · 

. - g(Í• q)(JÚ.fl' ,<fo _lév,_e .a'.J\J:l'Cja, <'ltl pnn. 
· ~o d-t>, "tlll,, c1u1:it1a_,l é?11: Q'ue remo; n pc-

,.~J .31a:-;1_:;.!<d1;;1.i': :·~ · _a._- .n·tetu;Ütl sob1:c o ;1 -.:

~u-oto;·.i!fin1 -,le -crue o cleerl'to •111c ~" 
lirntnciit' ÚttO' (1ónt.-eu!1a ll!iil·i~·11idaii,•s, 
CJUe /v\:i11híÍ'm:- dar a;,o _-1i inh·,·pr .. :-a

-.-;ô~t:'.itr~i~)'PÍ\••;f()Sil:', Pmlrora ifo•vit j. 
. J:r)(l;;,'·.:n';;'~ :·11tlr~,,Í.~,;aic1u !( ü1te;,;úo 

!'.!~ -c1ééi·eto. - · 

S·ClENTIFIC.AMENTE 

AS SUAS FERIDAS 

H L. t G I O N A R I O'' 
SEMANARIO CATOLICO COM 
APRO~1 AÇÃO ECLESIASTJCA 

lkdação e Administrnsiio 
Rua do Seminario, 1()9 

Telefone 4-0931 
Caixa .Postal 1<17-A 

Assinaturas: 

Exterior ............... .. 
:Numern av.ulso . , : • • , , •.• 
-Nume,o .atrazado , ....... . 

.Cr$- 25,00 
CrS 50,00 
CrS 0,40 

CrS • 1,00 

Rogamos aos nossos a5sinanlcs. co
,municarc01 a mudança -de .seus cndc
:J:eços para a Cab.:a Postal 1'17-A. 

SUCURSAL NO RIO-: 
Agencia noticiosa Sul-
Am~ricana "As,1press" 

Rua São José n. 0 49 
Fones2i-4375 43-6637 

AnuncÍ!:s: 
Peçam tabela, sem cnmpromi~rn. 

Não tJtiblicnmos nolaho1·a'.::io de 1,cs
soas cxtmn'l1as ao nosso quadro de 
1·cdatorl'.,11, 

O LEGLONARIO tem o max!rno 
prazer em ,·tceoer \'ls1tas às 'llIBtaJa
çõcs de ·sua -~r .. ção e ot'iciuas mas 
pede qu~ não ,,,:,iam as m"smas teltas 
nas 2.as. a;as -e '<-OS ft:ira,,, par exi
g ,nela~ tio .,..rv,1ço. 

l DlAS EM REVISTA 
(Conclusão -da 1.• pagina) 

que mais de 10,000 refugiados se cn
co_,itvavarn na Vila Papalina e acrescen
tou que .a-.inda nAQ liles é possivcl pa.r
tir dali. Con.scq:,ie,utcmentc. acrescen
tou a .irradiação, qualquer ação behca 
contra a Vila Papalina ser,á não só 
ume. vi@laç'ão do~ direitos de ,ext,·a-ter
ritorialldadc. corno consUtuirá mn pe
rigo para milhares de refugiacos", 

O 'Exmo. R<"vmo. Sr. O. Jayme de 
Bawos :cnmaTa.. A.rcebispo do Rio de 
Janei,,o. 9:caba d~ publ-icar mi.-gt,ifi('a, 
ciJrclJia,r sobré o ensiuo -e111 que, inicial
lll"1·lt.e. •manlfesLa sua satisfaç>'lo por V€

rifica1· que Ó "o estudo C:lt l'Cllgiüo 
nos estabelecimentos de ensino publi
co primn1'io e tecmco-profisslonal ji 
é ·mn tatzi ·cousolador·., E ncrescenla: 
•- lss0 nos )ennlte zsµerar que. frequen
t9..ndo-cs·, co1n proveito as criança· nôo 
formem seu cspil"ito em ambiente de 
indüercnca religio.<:a. Embora o inda 
nem sc1npr{~ tão propicKJ c01no ·o dns 
escola.q catolkas. encontra-se não rnrn 
naqtmlas. gmçac a-o -zelo individual e à 
c:>nsc"iencía. do corpo· doc~nte, cuidacto
S'.l. orientação c.·i:,",-ã. Deus szja louva---_ 
do"! 

· l\fostra a seguir o documento que 
"outro é. pJr eles ventura, o pauorair.a 
do ensino s,·cundario ·• O nuinero de 
colcgios catol!cos e ginasios catolícus, 
principlllmcnte para rnpa~. é bem c~i
gu., e Ha maioria dos. cutros náo ofe- · 
rcvc a.oo joven:,; 00 ne{.;C&:>a1·ios cl~n1en- \ 
tos dt: aduc~<;ãu l'cligiosa. szgundo as 
leis -et<irn~ · do Uecalogo, explicado pe
la Igreja .. Mestra e Colltna · da Verda-
de'·\. ' 

Ocp:>is de lastimar o fato de "rsta
bclcdm~ntos catclicos. de bela aparcn
cia. ocm múntadcs tecnicamente, dota
d.is de \<Jdos os requisitos pedagogicos" 
dc:scu idarem da ~duc-<~-ção . religiosa. 
su~r.:,umdo-a por "normas de 111cro 
naturali.~1110 _e maximas humanas", S. · 
Excia, Revma. i.[irma·: ' 

"iJ a.ssi111 que va.i. aumen' ancto• los
,tima-velmente o numero de con~c!encias 
1m11 formadas. ou de!'onnadas. e que a 
despeito de tantas exigencias da pecla
gogin moderna, não se consegue plas
mar o carater e a conscle1;cia Faltá o 
essencial: sem religião, não lla moral. 
A moral cha:mada leiga. a moral agnos
tica e ateia não resiste a muitas prn
Yas". 

É ctevel' indeclinavel dos pais, lcm
bn~ S. Excià. Revma., oferecei' à prolé 
uma educação co1.forinc aos etwnos en• 
sinament,o~ da Igreja. Condena a circu
l_a, Oll internatos 111 istos e inostra "não 
haver justificativa para a mat1'tcu,1a de 
éatollcos em colegios eivados de here• 
slas ou em tais Ulternatos onde imp<::ra 
a co-ectucaçõo. _ 

A circular do Exmo.· Snr. D. Jaime 
de Barros Camara é um documcn,o 

LEGIUNAUIG 

A "Questão 
,, 

Os trágicos acontecimentos que 11ubmergem no mo
'nlentc. o centro e o sul da Itália afectaram profundame~te 
a situação da Santa Sé, A chamada "questão romana" 
aelquiriu, assim, nova atualidac!e, Não será _demc:is, pois, 
que, à luz das tristes evidênc,as destes clia, de luto, ra. 
ciocinemos um pouco .sõbre e@, E, para isto, comcçemos 
por lhe dar os termos essenciais, 

* * * 

A situação internaclom:l especialíssima do Santo Pa· 
dre ·provem de três causas essenciais: 

á) o carater d'vi.no de sua missão; 
b) o inevitável conflito dessa missão com o dc•re. 

gramento das paixões humanas; 
e) _o carater universal da Santa. Igreja . 
Analisemos o alca11ce de' cada uma dessas causas no 

assunto de que nos ocupamos, 
D'isse alguem que a doutrina católica se a,sení~lha a 

uma corrente com muitos cios. Aceito q primeiro, todos 
os outros se seguem necessariamente, .com uma coerên· 
eia impecável, Esta verdade precisa ser tomada cm gran
de consideração na análi><e deste assunto. 

A Igreja ensina que a Segunda Pessoa da --Santíssima 
Trindade, "se fez carne e habitou entre nós", que "pade, 
ceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto 
e sepultado", e pelos mér'.tos infitiitos de sua Paixão e 
Morte resgatou a l1Umanidade pecadora. Afim ele -a~sc
gurar aos homens a con~inuidadc dos benefícios da _ Re. 
clcnção, o Divino Salvador instituiu uma sociedade so
brenatural, à qual incumbiu da triplice missão de santi. 
ficar, ensinar e governar as almas em· tlldo quanto dis. 
sesse respeito a sua eterna salvaç.§o. Essa sociedade é a 
lg reja C;;itól ica, 

fundadi1 peta próprio Deus,· invest_ida de poderes 
sobrenat'.lrais pe!o próprio Deus, organ:zada segundo sua 
imutável estru:ura pelo próprio Dc•.,s, a ·Igreja adquiriu 
Ítnpl1cit.amentc um direito a existir, a se dcscnvõlvert a 
exercer sua div:na mi~são, a conservar sua· i1ivatiávcl 
organi;:iiçii.,;i, que paira acima do arbítrio ele -tbdos os 
homer,:;, de todas as instituições, de todos cs · Estados, 
tanto quanto o Céu paira acima da terra. 

Com efeito, s~ Deus instituiu, organizcu e· dotou de 
uma rnissão a lf;rcja, qualq'ucr homem, (!ualqUer -c·ias5C, 
qualquer Estado que queira suprimir- esta - instituição, 
alterar essa organização, cercear a liberdade dessa mis-· 
são se revoltará con~ra o pr6pr:o Deus, Essa revol~a será 
um cri1r.e, quiçá o peior de toc!cs o~ ·-crimes. Nunca po.' 
rem, por.mais prolcngada e ·triunfjlntc que parcça,·oerará 
e:n beneficio ~e quem quer, que seja O direito de tr.:ns
fcrrnae a v,olência em orc'em normal de· coi:;as, e alterar · 
de qualquer forma aquilo que, procedendo de Deus, a 
n~nhum hon,cn1 é ti~ito «1!crar, 

Fundada p
0

or Deus, pÚa o scrv'ço · de Dtus, a lgrejà 
só a Deus Ccve con";as de sua micSâ~. \E!a é, poiN, n~ 
esfera própri.J de suas atividades, icto é na esfera erpi
ritu~I, soberana r.o sentido mais nmpio, genuin~ e- nc .. bre, 
da i:aiavra. l',;Jo ha poder terreno C,\le _ p:cva:cça co:1~ra 
e la:, 

* * 

((, .;.·,., 

.! -
CoiJ~e_i atj_áJ} Ôiiv~iia 

' .... r·.~, 
Piinio 

11ma fôrça e uma rit;iÍ;,;e:a atê, então, de~c<1nlliwi_das. Mas 
esta -b~la realidade n'ãó,:~i'ii~,e:i-sérrt~o-Atievitã.it"ét reverso; 
da medalha, l~•tit~iaôl,:'·~füWàn,í§11t_é,; ~';'!!!à~aclit, o Sumo· 
Pon tifice passou a issr;'.áLi\í~ké\cl_ê~/i'tip9Ji:'~i~o1ª' a· .~rcl e 111 -
humana, Tocar •no ·pápa"do ç.,"'.sac:Udl"f-'á::Ci:>Juna •q)le st1ste11' 
ta o m1,111du, ',:: .• ;,;(!'.;,> ··-_ ·-;,\,;,; 

Ora -·chegamçs:aí, ;ío ·s·ê~:U't\ifo,'.'•é1&tti'entó -éta qtlestãb 
romana - a missáó->etpírituil,1 dÔ;;l>áp.,cl-li, bwfazcja' e 
gloriosa entre as qu~'.:máf#, o sejam • .-:~usçjtou,"t~o passado, 
suscita 110 presente,. ,s,\Jséit~_rá -até a coi-isúmação dos sé, 
cuias uma inevitável opos/ção; : . : -

Quando o velh_o Simeão, sustendo nos_ braços tremu; 
los de emoçãç, o Mení110-0eus, fez no Templo de Jerusa-· 
lêm, sua célebre profecíá, ·" meus olhos viram o t!"u Sal, 
vador," que aparelhaste ante a face ·de- todos os povos,· 
como lume para ser revelado às nações, e para· glória do 
·teu povo'de· ls~acl", acrescentou ·"eis aqui está posto este 
menino· para ruína é ressurreição ,de muitos em Israel, e 
para ser o alvo ao q11al ~tire a_ contr,J.dição'\ itto é o 
poi1to de mira contra o qual sé atil'ará a contradição, a 
oposição, ·o furor._ de todos os 1mp1os. 

Â impiedade teria um meio fácil de faz:cr mentir a 
profecia, e de encobrir a divindade da. Igreja: consisti· 
ria em não a coml:iater. Desde que a Igreja deixas•e d~ 
ser, tambem ela, o alvo contra o qual se. jogam todas as 
oposições, todas as baixezas. todos os ódios humanos, nã? 
teria divina, porque Cristo" será duran_te todcs os séculos 
o alvo deste ódio, e onde as setas elos partidários do mal 
não confluC'm, ai não está Jesus Cristo. 

.Pelo contrário, até nossos-dias e até o fim elos •éculo~, 
os imp·ios ·têm cumpriélo rigorosamente a indefetível pro-· 
fccia. Com um furor, ora desmascarado e b~utal, ora sn
t;az e falâcioso, sempre pel"severante e ativo, descle o i11i
cio de nossa ·era até º"' dias presentes, a lgr_eja tem ·en- _ 
cohtraclo no exer_cício de siia missão as maiores oposi
ções, Ela preceitua hl1 ;,i!dade às inteligências. orgulho· 
sas; ela impõe mode,•a,·~o às sensíb!lidaele-• infre.nec; ela 
obriga -á uma inflexivo! mortificacão os· sentidos desre
grados; ela dobra· é 'c,uebra os insttntos· que nos· arraa~am 
ao rifal. No dia em,que ela deixàsNe de o fazer; a impié, 
daâe rião a Odiaria. ·ma:s, Neste -dia, tambcm, e:a não 
seria 111ais de Jesus· Cristo, Mas_ esse dia nunca chegará, 
porque a ·igreja é indefetivel, e· C~icto nunca a abandona, 
rá. -Até o fi"m dos -séculos, e:a terá o seu trono circundado 
pelo ân1or qe tqda>< as almas. de .csccl, mas_ ouvi-rã, s,1-
binilo dás profundezas éo inferno até o. escabelo de seus 
pés,· o concêrto de blasfêmias, de lnjtí~ías, .o murmúrio 
confuso é onimodo 'das conspirat,ões urdictás ·contra ela 
po1• todcs os .sequazes de Sata"az na terra e nos infernos, 
_ 'Dois dos e!emen~os escenci?.is da "questto romana" 
já se deline am, pois, a nossos olhos, O Papa é um so, 

, beran() e:<f)h~itual, jr'l\,es.~t_do de. Vtna it1a'lienável e ilit~n· 
giv·e1 n1iscão orlgl~ac'r. i.o próprio O(,us, Ma~ essi sobri· 
rano tem de lutar cm toda a extensão do. orte da· terra 

· contra os poderes da:i trevat., para a rca:iz;:ição de seu 
"c(';irio enCM[JO, 

* * 
, Sc~c,·ano de unt · re,ino t~do _.c::;_ri1ritt'~I, pi:.ra ·o . Pêipa 
não ha ·fronteiras; Jesu~ Cristo· a~a:eu pecs:>almentc to· 
ela~ as f'ron~ciras do mundo n:> que cliz· respei~o ao rei· 

s~ é c:-;te o cr.sinnmento ea lgre]a. c::in1;Jreen::.:c- r.~ nada Cs;piriteâl ·do Pa!)a, quanc!o irnçôs ao:; rffis~·onárics 
facilmente i;ue, r.m r~lação aos poderes c:ia terra, a ·1111·e· q,ie e·nsc'n_ass~_m ••a ~o.dos cs pó"vo:;, bati:ando-os em nome 
ja só possa aceitar cerno lcgiLnia uma crclc:11 C:e c·:>t~a·6 ·cio Padre, e do Filho, e do Espiri~o Sz:nto", Toc.loa cs po· 
qi.le r~cor,t1eç::i 1n~t:r;r<i.:1:·;c1;·tc _as cJ_1lscquênc1as .ccç;;sa vo::, forãrn chamados â 1:;reja. /\ 1:-;rcja e':ittendcrá sôbrc 
clou-~rina, ScbcrZt:·.~ p~rêl t~dos o.-; fins <!e Z!Ja r.1J:1:3ã~ ·_cs~ · · .. to.do~ eles seus benefício$ e ·zt!.:::-.· bençãos. 9 Papa tcn1 
pirituali a l_g-re~~ Cútó:ic3 tem o d:rcH:9 dn te 111::ivt:..tr _l.i· e terá .súdltos s-uecc.s e:. rtH1·a::l1cc; .n'~w.:ycrrJ<inos e !i'.à-
vre:nente no inundo ir.te\,·o, ele cn3'nar o qué i:cm eo'.en- t:1eses, tem_ e te1'ã f lh~s nc_s gelcir~s (a .Sui:;sa e nos 
clà, de·-_se d~:;cnvo:vc1~ à v~:1~:.1ci!', scr.-1 saf.,c·r _ern n~ni1utr.a a:1dentes arcnais do Sah.~ra, ~a~ re3i·ões térr-idns c.!a An1a-
destas ativic!2clcs a mcn:,.r cci mais .leve .rcs'.rigào.- _ zõnja e.na c!eso:ação f'i;!!ern;:11 ç•a·Groenland:._a. :Es-ta l{ifcja 

l~~o poNto, comprcer.clé-se pedeit~mcn~e· que- o. -Snn'!o .rtUé. c!eve·- abrar.:;"er todos os povcs~·- ·p.or, isto: mesmó nãÓ 
Padre, chefe visível dezsa sociedade espiritual scblc::~·na, · pertence a ~en!lum .. ·1tcles, )t5o t:ccle e ·_não deve<"er go, · 
é no ,sentido pleno da palavra um verdadefr(l sc,:ie_r.a110,. 9·,c· .y_~rn,a~a. por ncnlium ·povo· da t~rrn. "Ca~olic:sn10?• Guer, 
mais 1alto de todos oo soberanos ela tc~ra, pçrque.. ia't-cs: ,,-di;;c~, ·",u11 iveraalJ,sijio''..,J\Ji1'i:-.-er·sai,'--- a/ lgfeJa n.ã·o l"o.li'!ra é· 
tido de misKão cspíri-tuâ: e divina, que Íior is~o ;nieifrno na~ .tofe"r.arii qualqU:erc-- .tentat-:va no sentido de ·~e •tr.;:ns· 
sobreleva em sublimidade e nobreza _toC:as a:,·. outn:;s ,_formar cm ·instrumento .d<'l. ambiçãó· óu 'de poder. de, a·g:.,m. 
soberanias tempora:s e terrenas, como o Céu p,c1ira aci· - !i"~vcrno ou ·de. a!r;um povo, Ma"s;. rcciproczimonte, cn: 
ma ela terra, · , quanto no mundo houver déspostas. e··cr,minosos, havern 

Não que remes dizer com· isto qt1e â !:;:reja toque o homens - que conccbz:m o torpe e N:tcrílcgo (le~ign:o de 
gcvêrno temporal do ml>nc!o. Cristo en,3ino(r e a Igreja é:icraviz:a/ a. Igreja Cat(ílica a_ seu de;;cfo C:e m;:;ndo" ou a 
conse,va com desvêlo a doutrina da di~,inç~o e,;itrc o_ Po. sua vaitiaC:e ~atrioteira. Ora, ele ,que ·forma• se poderia 
der Espiritual e o Potie'r Temporal, Pairahdo ;;cima da p,ocessa1:. czt<i crime? Qual o uolpe soler;c, en9c11:10so, 
terra, o céL: nem devora, ner'n esmaua, nem opdme a ter· -ráp:c!o, que. colocar.ia na dcpe11dén;;ia C:e alguni·- po_tentado 
ra: pelo contrário, céu e terra continuam perfeitamente fclii os catól:cos do mun:.o inteiro? Ev1den'.emente, um --
distintos na orcem universal ela criação. M3s é o Céu corpo tão vasto i;ó pode ser _comínado per um ,a:entado 
que ilumina a terra, vêm "cto é.tu as condições ·que tor• contra_ •ua ·cabe·ça, Dcmínàda a S~ -de São Pedro, estaria 
11am a terra aprazível e habit;ível. A luz do Céu ilumina clomitlad<1 -a Igreja, -Par-;, o conseguir,- quanto·.já ,se ten· 
magectosa e placidamc11te a ordem terrena, em .lug.ir· de teu! .[\Jcsta tarefa, qu11n~os- os fracassados! Entretanto, 

'à perturbar ou subvcrt'er, 'Assim tarnbcm a igreja, pai· quantos .aint!a até a •c'bnsumação dos séculos, a e:npre· 
rando sõbl"e todo~ os poderes temporais, não os dez_trói. en-derão!- · 
não os abzorvc, não os climint1e, rnas pelo contrár'.o iiu'. ·A lcre:a pre.cisa, po!_s, de uma_s:tuàção tal que o Su· 
mrna de tal maneira a própria vida tempor:-if, es:imula ele .. mo· Pontífice não esteja expcc~o- aos_ at_entados de -mãos 
modo tão ativo e fecundo toc'as as circunstancia::, favorá· sacrílegas. Soberano E._spÍritllal, convem a sua sobe,an:a 
veis à ordem terrena, amplifica, eleva, consolida e ncb'· .. for pc_lc, meros uma nesga de território em que realmen· 
lita de tal .maneira o Poder Temporàl sempre conservado_ 'te não seja so:,crano nenhum poder da terra; Não que, á 
rigorosa e plenamente soberano na e><fcra própria, que os mingua desse terri-téri 0 •o_ Papado desaparecesse ou se, 
revolucionários de todo;; os matizes sempre se11tiram que deixasse ·enfeudar a qualquer pais.· Mas e_sta situação tor· 
não havia meio ma·s seguro para abalar o Poder Terc\· .nar_ia fáceis e quiçá impunes' os atentadçs que_ lhe _seriam 
peral do que atacar o Poder Espiritual. Deve.mos "d,,f a feitos, e, _embora não 1a1iJJuganclo o Pontífice, trariam ao 
César o que é de César e _a Ocus o que é cie DeL1s". ,bas desempenho normal de suas· tunções prejuízos e per~urba. 
muitas coisas que a César devemos dar, ·nenhuma é, mais . çõe~ zem c9nta. A liberdade espiritual _da Igreja - o que 
gloriosa, mais útil. mais honrosa do que o cliad~r,fa real equivale a dizer a indepenC:ência e"piritual do .mundo, re- _ 
ele filho· de Deus. Césõlr só é plenamente sob1era 1_.-,o, intei· clama como cond:ção ess_enci<1I um território em que o 
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:·.Éilt~ ,os .. c!ÓC\lmenLos ~ci-itos do pro• 
pri~ p·uni1ó de tucta -de jesús. em obedi
encia. ao seu Dirct.or Espiritual, e re
centemente publicados com a aprova
çfo da autoridade ecle.sia.s"tica, existe 
um no qL1aL dcclai-a. a vidente como, ao 
dia 17 de Dezembro de 1927, foi i,un· 

_ to. do Sacra.rio a perguntar a Jesus 
'' c0:1110 s~tisfaria. a ordem do_ confessor 
de escrever alguma.~ graça3 recebidas de 
Jrsus" e se. a origem_ da devoção ao 
Imac11Jado Coração de Maria estava 
cnc~rrada n:>_ segredo 9ue a Santisslma 
V:rgc:11 111cs Unha Gonfiado. 

se possível . for, e reeitanclo um terç~ 
c:im a. meditação, durante quinze m!
nutoc, de um ou mai.s mi.sterios do Ro
sario, tud() com o fim r, na intcnçáo de 
desagravar o mesmo Imaculado ·co.a~ 
ção. 

As_ ,,anta.gcns, inerentes a essa. prR • 
tica salvadora. re:sâltam das palavra~ 

· da. Aparição: "Pr~meto assistir .na Jtp
r da. morte com as gi·a.ç.i~ -pecessarfa.s 
pa.1'3 a. salvação a todos aquclés que a 
pratiquem ,com fidclida_dc'!, 

"Da. 11ratlca. dessa devoç!io-. ,_- müd:t. 
à. consagra-.ão, depende _a guerrn él,1 3, 

paz do · inundo'.' .•• 

JcsuJ. em .vó:t clara, fczcihe ouvir cs-, 
tas pala.nas: _ 

'' Minha· .. filhà, csci-cve tudo o que. te 
pedem e tudo que te revelou a Sa11ti~ 
-ssima· Virgem, quando te falou desta cte
voçã'.J, escreve-o tambcin; quanto ao 
rcst-:J do srgrcdÓ continua o sil<>nclo". 

Deixa-se JXll' ai racilme1)tc perccbti
qu3 a Consagraçii.o ao seu Imaculado 
Coração,· pedida por Nossa Scnhorr., 
deve carateri.sar-se por um vcrd:ideiro • 
espírito de reÍlovaçãci mm-ai rcvestln~ 
do-se de um cunho essencialmente rc• 
para<lot. 

O que .cin 1917 foi revelado a este 
rcspcitó, escreva Luéia de Jesus, é o 
seguitltc·: · 

Pedindo ela para os levar 11a.ra o céu, 
a S:Httis.sima. Virgem respo11dcu: ' 

- ,. Sim. a Jtcinta. e o· F'rancisco lc• 
vo-os _em _breve. mas tu _ficas cá mais 
algum tcmp_?: Jesus quar. servi-se de 
li para me fa,zcr conhécer e amar' 
' ~le que,· estabelecer no" mundo a. de
~cç;io, a.:, meu Imaçulad11 Coração. A· 
quem a aurnr;ar prometo a salvação e 
serão qucri<las de_ Deus estas almas como 
fl~rcs postas por mim a· atlon1ar o seu 
trvnc". · 

D~ cllla,s cart-~ ela I1·mã Maria Lucia 
ele Jrsus ao Scnl1or Bispo ele Leiria, 
,cm data cÍe 19 de Mal'çO e 20 de Abril 
cb 193n. respetivamente, transcrevemos 
o~ seguin~rs ·excel'p1·os concernentes à 
me;.ma dcvoçi\o. relaci:>nada intima• 
méilt-e com es tragico~ acontecimentos 
da hora, 11resente: 

"Da. 111:atka desta devoção unida à 
,·,msa~raçfro ao Imaculado Cora~ão <le 
1\--Iaria, <l<'pen,lr a l{Uerra 01,1 a paz .<lo 
m111Jtlo: 1>or iS.•o eu desejo tanto a sua 
rroi>"-ga_çáo, e sobrc'tuclo por, -sei- essa a 

_. \'Gn-tadc do nosso bo11_1 .. Deus, e <la ncs~a· 
t.io 11ucl'ida l\Jãe do cêu'.'. 

•
1 Nt:rsa. Senhora. pronictru adjar pa

rn mais lartle o fo1;;clo _ da Guerra se 
for IH'OJ!Ugaàa e praticada esta dc,•oção, 

\'cmo-la afastando. etsc castigo a ma
neil'à que se ,·,,o fa.zendo esforços pai-a 
a pro1)ago.i'; 1nas eu t'çnho medo que 
11.):1 pfi.o pcssa1n~s {azcr 1nais do ·qu~ 
f,izcmcs, e· qu2 Dem. pouco contente, 
lei'~ ntc o braça de· 5ÍJa Miserico:-dia e 
deixe o mundo a.s,;:ilar-se com cese cas
li;;-~. que s~ra como nunca houve, HOR· 
RIVEL. HOH-RIVEL ". 

É lambem mercc-edora ele especii,l 
rógi.stro, por Cstnr inti111arne_11te ligada 
co1n cs;;;~.s c:/muntca.çõ~s · d·ivina.s. a st-: 
guint.~ i)~Ss~_geili ·ctc ·· ~11nà :Outra carta 
cl,a mcs_ma \'id~i.tc: Irmã Ma;-ia Luci_a 
$O·_ --s:u : Dir~tci· E,pü·itual, -·_ datada - de 

.: iú41: . . . 

>: · .. Nc~'5; sênlior, cm· ate~~'.,_~ a ;cansa~ 
gr».ção--ijue és· Exmos: · -~ · Revmos, Pt:e .. 
i/r1as pnrtuiu:'ses. t1zcnú11 da Nação ao 
Imacul:Úio Ccraçfto' ele l\fari:1. 'proinétc 

. umá pí·ot-cçâo especial a nossa l'at,-ia 
(?-11rant-e ~esta· guerl'a: ,: que··· esta protC.;. 
<.:~Í·} sf.rá a."' t~roYa da~ ,:-raças f!UC coi1-
ccclc,ia. às m:trn, n,,çõe~ se, como ela, 
Lh~ tivessem· sido Consa·g:l'aàas." 

A D~VOÇi\O REPARADORA AO 
lMACULADD coru.çi\o DE l\1ÀitIA 

D:scjando ardentemente NJs..~a sc
nllorn estabelecer em bases . solidas: e 
ao mesmo tempo praticas. bem como. 
iiropagar a cruza.da '· rcparatlora re\'c• · 
Jac\;i, a~s trcs pa.,t.ol"il1l1os na primeira 
a:}arição d~ 13- de Maio de 1917. ctignnu
s~ aparecer 1·cccnt~mentf' , à Irmã Ma
ria Lucia para cn.,inar0 1i1c a pratica da 
devoção :: rrparaciora dos prlmeil·os sa
lJados ·ele cinco meses segu,id'Js. Ncsi:a 
aparição disse-ll1e Nossa . Senl1ora: 

"Vê, minha fillla, o meu Coração 
ccrc><do de ,,spinhos <1t1e os homens in
g,·a tcs a todos os mo1nentos me cravam 
<'Cm blasfemia,; e ingratidões. 

Pol sem duvida; por es~e motivo que 
Sua Santidade Pio XII, na cxortaçf:o 
dirigidà nd ano passado ao orbe cat:;
lico, ao emejo da celebração do mé-5 
de_ Maria, apcland'.> pa.ra uma nova 
cruzada mundial de preces endcreçad;,s 
ao trono da Rainha da. paz afim de re 
conseguir a. paélfieação do ·mumlo. 1T

co1nendava novamcnt-e a consagração 
.slmultanca com "o proposito de me-
lhorar'' a, v Ida". · 

i;; com essé Intuito que a proprla R'.J,i
nha do céu se dig1wu descobrir ao 
mundo por intermedlo de sua ~rva e 
confidente. Irmã ·M:atla Lucia das D:>
re..1, esse novo ill~io de- reforma ·-espiri
tua.J pela pratica dos primeil'OS. saba· 
dos do mês, consagrados ao seu Ima
culado coração. 

A GRI\NDJ,; REVELAÇÃO DO CORA4 

Ç,\O DE MARIA 

Não resta a .menor duvida que Fa;,• 
nia é uma grancle Revelação, e co:no 
tal passará a historia. da Igreja e aos. 
fastos. da humanidade, porque ai P-Pª" 
r~ce Mossa Senhora com ·o seu Cprnc.á o 
coroado de esµlnllos pedindo reparn· 
çáo pelas ofensas de que é alvo po1' 
p~.rte cloi; homens. ingratos e solicitan• 
do a Consagração a esse mesmo Ima
culado coração. conio melo _e· penhor cie 
paz e salwção para o nnmclo, f;ua 
sz.ntiélade Pio XIÍ. conhecedor profun
do das 11.•iaricôcs e Ji,,Iens'agens de Fa
tima,• acoiheu· o apelo da Srnhora e 
consa~rou solenemente o ·mundo ·110 

seu Imaculado Coração. O gc.sto · elo 
sant:i Padre tem sidó imitado -por mui
tas_ diJceses e atê nações. como ~~ C:cu 
em Paí-tugal, Bclgica, l'ran~a. Eipanh:i. 
~ suis.sa. 

--N;,. celebre Aparição de 13 de JulhO 
de 1917. Nos.sa Senhora clign'.>u-s.e con

- f~r aos trcs videntes um impo:.t:rn'. ~ 
s.0gredo. com prJibição tcrmina-ntc de· 
o revelarem a ninguem. 

A:; tres venturosas cria\1ças, . modelos 
-de ctocliidade e· sub~:.;são às ordens eia 
Senhora. souberam manter a t~C:o o ' 
cust:> o segrcd~. misterloso. 'clsfenC:~n,ló~d ·;; 
cliante das mais seâutoraiv ptome.ssas e 
das mai.s- aterracl:>ras ameaças .. 

·.ocus '.pm•mitit1 afinaL que -Q- .segredo 
de Fatcima. conservando tão -hcroiccmen
tc duril.'nte 25 .anos, fosse •.em pai·te clcs
vcndaâo. a~ . ensejo da auspicbsa oc:>r
rcncia do Jubiieu argcnteo c'.as Apari• 

_-çõc,1, . festivamente comemorado 110 cor
rer de. 1942. f: o segredo qué ccultava. 
a grai'it:e Rcvclnçõ.o do seculo XX. 
'o A' primcir~ rase desse· misterioso sc
grcd'> cons~ti'u. segundo a ·declaraçã 1 

dr, -videntc ·Lucia.. na vtsr,o terrifica. do 
inferno que a mcsm,i; vldcnte clcsc:·ct•e 
·ccM cores npP.vorantrs ... 

"Em seguida - a e~sa visão .!.. _ Jc
vant><-m::s os olhos pa.ra Nossn Sc;1ho• 

· ra. · que nos disse com ':londade e tris• 
tcza.: 

•--Põmada_·seccÓ!iva Sõo Sebacl\60 
··eom,ba<e _sci-,_nliLeament,i todo • 
.i.uolquer ,.afleccào euroneG como 

.. ,sejam,_., f~ritlqs.. em. 11etal. Ulceras. 
· Cht1g0.> onliga• E:c,emas. ~1y111pela 
_ F.ri,;iros ... R<;icha$ oos pés-~ nos seios 

oportuno nesta ho1'a confusionista. 
• rament'e estável na sua soberaniõJ, quar.do filho -de Deus. Ppntifice esteja a salvo _de toda- e. qualquer mão sacrílega. 

Tu, ao menos. procura consolar-me 
e dize ,:ue prnmrtó assistir na hora éla 
1nnrtc. com a~ ~Taças nP.ce:s:-:.arias pa .. 
ra, a salva~ão. a· todo~ o, que t>ratiqurm 
" devoção l'C]latadora do,; 1u·itnt'irm sa
b;uloo de cinco meses scguidQs " 

i\cahais, meus filhinhos. de contcm
pl~r a.' tt-ell1CtHla 'cisão do. inferno rara 
rncle vão as almas d.,, pobres prca,h
rrs .. rara as •alva,•,_ Ocus riucr estahc
lecr.r r.o mundo a dcv,,ção ao meu lma
c-ula!l<> Coraçii.o Se liir.rdes o '!U<: e,1 

vn~ rlis.scr; ~a1var_:.~"-âo n1t1itas alm,as (; 
,:btr.rãn a oai , . ,\ ~-,,erra va_i acabar. 
- a de 1914 a 1918 - mas. sr não deixa-
1·cm 1k ofender a. Orus. no l'Cinar_lo de 
Pio XI começará outi·u pdor ... (!uan
clo virdes uma noite, alumiada !}Ol' 1m1;t 
1117. ,1.,scnnhulda, . ~ahri qur é o sinal 
qt1e Deu-. vil~ dá ~e (?Ur vai punir o 
mundo de seus e.rimrs. 1>or mri~ da 
,:.-ucrrat, da. fomr- e- da 11r1·seguição à 
lc;;-rf':.ia ~ ~" Santo-- l.~ad 1·': Para· a . im ... 
r~dir virei [l<'.tlir a consa;:rar•ão da Rns
f.~a, ·a. n1e-u fma.<"uhvlo Cora<:âo e · a <-O-
m,,nhâo, rr-pa.r;úlnra. 110~ , primdroS · sa· 
badM, Sn atend<'rrm os meus pedidos, 
a. nu~~ia. sr: convertr.rá ·,e terR,. r,az; se-
uão. espa 11utrá ,ru~ erro~ pelo inu:rulo, 
promovrndo ~·urrràb e l)Cl'SCgUi~ÕCS â. 
l:;rc.ia; o~ bons serão m:irtirh:ti!os. o 

· _Espinhos _ Hê"rnorioides · ,Que1madu: 
·'raA. Erni:,cM• Pfec 1as d~ mc;qu11<><1 

e insf!Clos vanencsos ·1·,---~ . . . 

. !!_?_,,;.~E_I~~.!!.~~ 

~~m·m· . . ~ .. - _ .. -~ •.. ::kd ----· 

Quanto a.os atentados praticados 
contra a. _Basi!ica de São Paulo fom 
dos Muros, que pelo Tratado de La
trão é pari.e 1t1tcgrante dos Estt
dos Pontificios. entendemos que corn
tituem injuriosa violação da soberania 
do Santo Pl\d1·J, merec9ndo o mais ca
loroso protesto tie todos Oll catolicos. 

A dest ruiçã,, de Monte-Cassino, mo
m1mimt:i venJrabilissimo· da plcdacle 
cristã. é lamentada em todo o orbe ca
tolico. Entrincheirando-s, ali. os -nazis
tas cl"caram clrcunstancius ornpicias ao 
d~sastre que agora sucedeu. Se Musso
lini tiv<'>ssP- ouvido a · voz âe Pio XI; c 
não se tivesse al'ado à Alemanha, nem 
a.s causas diretas nem indiretas de tão 
tl"iste ocurrencia teriam sob.-evindo. 

UAJOUCOS DE IODAS AS NAtõES 
REU.NEM SE EM LONDRES 

As .tirns "il,, Lo111lrc>' siio atual· 
ln°en,té,::~lllVÍ v('\.tln,lr•irn cxpo~i~ão de 
.uui:fn1:nie;:, VP<'m.i;e os gorros n.cha
ta<l°os -rl~s:-pol,_,;1.,~<i~. ns hoÍ·IM v!'rme

-lhas. rlo~ .franrc~r;,., ,,;,. varins kepis · 
âos ·llTI.1e.rien-r10~, -Pt)l-re nnifnrm<'s ri<' 

:tc-héc.os,P.':h••l:.rns. - (lc, s_ol,lailo< ingle· 
sei; pa lest.1·11 m Mlll ·o., bola 11dr~""'· 

, como-'-vPlb0"' ·r11m11rnrlas .. ,"1~111 g:ra11-
iie pa1'-tP <>~.sM hn11'1Pli!1< ~no: Pn tolieos. 
Pôde-€:!' n\e>rn1n füzPr ']l1~ _B rnnio1·ía 
<«<s- ,-.,r,17??,s,.,e~~ ,t,,;,,!,1,,:;h __ s .!'. )Y,>),,-,?5 1> · s;Í ()/ 

'bein' cnmn M fra°nf<P~P". ?iJp,:11)~ rn.' 
·•fre (Íg: hnlall<f<';(>S ,'n<'Oilfl'lllrl·~P !1111i• 

tos, o~ no1·n<''.!'ÍJP~i's. rm geral niío 
· profrili~a-111 o f"/ÍJf\li;·i~1nn. 'n1:1" 'Pntre 

: ;i...~'-__ 1;;·:Ar~~: ~ mc1frnnn• ~ g1·anrle a 
_péJ·e~n.fagcm rle í·11tolirtis. 

. A-::.irÚ:_lueneia <lPo,1' cn11hf'CÍl1\CDtO 
·piutua;'eiti"to .será pc,iueua cutrn os ca.-

tolicos da fng-l:ite>n·a. f; mais uma 
pro"a r·rn uni~·er~:di<lnrit, da lg-rc,ia. 
Hara é a srnmna em que n5o se ce
lehm uma Ui·,sa 'solene, por al~um 
n1otivo na11inn11l de paí~ alii<lf\, Ain
ifa ha ponf'.o celflhrainos a fcstn de 
Sfo \Venec,ln11, rat.;0110· da Tc'.heCO$
fovnq11 ia. Ti\·e R. honra tltJ fazer a 
pridica. Houve nessa t'l'~ta uma no. 
ta muito ~impa.tfoa: a Mis~a foi e,-., 
\!!l1rada em lntim; minha <mr~fio '/01 
foit11 i>m i1~,i-lê~ e um Sacrrrlote t•the. 

co .folnn f>111 s·ua lín~ua mat<'rna'. · Ao 
fim rla cerimnni11- foi ent<>ado o, ·bino 
na<'ÍOllll I rle 'fclrnco,;;Jova']_nia. 

O f11rn•ral rlo Canlial flin,'Le-v tem 
en ra ret'e1·i~ t i1•ns !le in ternll<'ío.óa i irlade. 
1'a C11tr<lrnl rrunirnm-sr_, oficinis 
bel_ga;;, polo11<':s<>~, f"l'anr,,:r.,jcs, ho]at1-
dcscs e lcliccos. O e,-p_e.laculo era 

., .. * * 

O s·oberano Pontífice é, pois, o mai.:., a"ito soberJno 
dentre os que na terrh existem, l': de ·tal mJneira ele o é. 
que violada, sojiemada, de qualquer t4·rma abaladJ sua 
soberania, tremem, se a_l,alam, ruem, ·por terra toda~ a~ 
soberanias temporais, Desde que o /-'-apado foi instltuido, 
o Poder Temporal adquiriu com i ito um esplendor novo, 

Vemos, pois, que .dó carater· divino da_ mis_são pen· 
tifícia, das inevitaveis 0_11osições suscitadas por e,ssa mis· 
são, do. çarater universal _.da Igreja, brota como inevitá· 

. vel consequência a necessidade _de um territóriq onde o 
Papa seja soberano ~spiritual e t~mporal. 

No próximo ,artigo, mostraremo" a ·sabedor.ia e opor· 
tu_nidadc das disposições mais_ relevantes do_ Tratado de· 

. Latrão, e analizaremos a:, condições criadas pela. guerra 
moderna para a solu;,áo· da "questão romana", 

--------------""'---------------------------------... 

e L. ·a co-s 
Comprem r~Jusivamente suas ióias e ·seus presentes 

J O A L H A.RI A 
na 

C·AS CASTRO 
RUA 15 fiE NOVEl\IBIW N. 26 

da R.ua Anchieta), 

e 

• 
OFICINAS 

'PROPRlAS 

.. 
• 

,U nico& 1:vllCfl~sionario1 doe AF A ,r Ã, · 

DOS relogio11 • E L E C \T R· ! • 

'-----!'!(----------------------------------------
i111p1·es:"ior,ántc, l~ntrn os :ilto$ · P1·c
laclns of.fcian1cs cstiiYH :\Ion~_rnhor 
Sprl-lm:·,u. Outro rlia mcmo1·avcl foi 
o dos fnnernis rio gcMral Sikors
ki. t,. ~Iis,a !'oi r-elelm1rln pnr J!nn
Rt>nho--1' Gil\dina, Bispo polon/is. !ln'. 
via, Tcprcs<'.ntnntcs <lc torlos º" pai
s11, amerkanns. A litnqia lntinn 
_',C'sso:lrn eoino _simholn ele nnirlndr 

l<'alamos <los !(r!lll<les !'ocos. .:\ln, 
11a 'ainda 011t.1·as lu;:,,,, menores. C't'· 
lch!'arn·S<' mnitns Miss:i,;, parn ~ru
pos 1·c,!n,,ido,, com seu Cupcli'io. 
Q1111tro paÍ!'les têm l:(TP.ja n11<,i01rnl 
cm Lourlrrs P rrg-u\armentr ílrlrbr:1111 
snns cerimonia,; ,i'(llig:i0>ns. O,; po
l0nescs fn•qt1e11hm mnito sua i;rre
ja, .innto à qual resirle ag:orn ur11 
t:i~po rla!]U<'le país. 

Na eelrh1·P pra<:a Lrir<',trr Sq11a~ 
te _existe a lgr·efa frnnc,l',,J <fo ::.:o
trn Da lllP, cnm nrn i;: rl<> 80 :mo·, ,J, 
cxistcncin. A lc:,tc de Lon..-lrL'S c:-:is-

tia tamhern n dô" Catolico~- Alem~c~ 
que foi' rlc~trni,ln por ocn~ião de um 
elo~ 1·aitl~ nazist:i~. 

E~tabclcr·crnm-sc inlp()_J'lailt.rs con
t.11<:tos entre cssc·s catolico"s e os i11• 
~·leses.. E,<e c01ihccili1l')llO r,ccipro
('O dai·:í otimos l:rnto~ rp1ando. vi1•r 
~- epor:1 <la p11r., 'Agora, muitos c:om
prccnrlrm · nwlhor a· nnivrrs:ilirlAr!e 
(]ttc trnz o fato rle ser <rntolico.· _ To-

. c:os se comunicam dentro dM nlr'"·. 
1110_.-s prinr·ipios e na· nwsm~ Fé: pra

"'fiea111 ·:1 111esnin'lit11l'!,ri:1 em lnlill!. a 
l'l'n.-lrm ll .llc•ns · 1i111 r:ulto · co;m;1n. 
( Cü [' Y -!,, t·:TH A~). . 

Pe. John Murray, S. J. 

t. 1'1101'1\UAK O 

.. LEGIONA-RIOtt 
8 OF.VF-H Ili! l'Ol)O:, 
OS L&.lOLll.Oh 

JORNALISTAS MEXIGAtfüS 
Preórclirln 1le solene :\Iissa nn ·,Ha

silic:a, de :'\()5Sa Sculiorn de U11ad.1-
l11pr, 'l'unclon-se no· :\kxíeo a As~<,
cia,;üo Nnciom1l de Imprcnsri. e, 

Jorn;1]ist1Js Catolicos.. A 110Y11 iuo· 

titui,Cto _ 1,1;.:1:qpn_ esr,ritoi·es_, _jornnJís
tas, liv1yirÓ-", ·_ Ímpn:s.,or.cs., :.ri,,,1'Jí1Io
n,s, .f•tl,i:-:·,:aJ'o;.;. prndutort•.s .11(; p;ipr•I, 
ag,e11L,1,,,._ <lp -p\r:,.ricid,1de e diqt_lg-ndo
_l'l';; catoJj<;os.. 

Celc'.>rnu n Santa ~fi-"R o. ,1h~11<' 
d:t' Ba-,ilieà e pn~.rou •o serniiin o 
dLrf'toi ,la A,snci:u::io I'. ,José A. l"lo· 
mern. -~. ·.l,. '' l{pirnimo-no;; tlis
w o·. orarl,;r :_ aqui -no · recinto : de 

Fcpç,vt1e,. c.mn C\_ 11obrc e ~enc1'11,ó 
irleal. d,,·_ t1~:iiinlh11r111<i:, 1wla ('1·ia1:iío 
rle uma imp1·e11:-n · eatnliea forl.e, <lc
lmixo da· prnte><;iio de Nossa Se11l10-

~· 

T2m portanto, como objeto 111·incipal, 
essa clevsção, ensinada e recomcndacla 
pot· Nossa Sent,ora. de,5ag-ravar o seu 
Corn,;ão !macula.do das ofensas e do~ 
ultmjc.s de qur é - alvo pJl parte dos 

"-hon1cn0 ingratos. 
A natureza da mesma consiste em 

rrllMgrar ao Imaculaclo C,1ração de 
Maria o ,,l'imciró sab8 elo do mes, 
fazendo nesse · dia a éomunllão eura
! istica repara.dora, assisL111do a missa," 

Instituto _ -Morterno 

o 

PRAÇA DA SE N.o 
SAO PAULO 

Fund>1do e,n 1917 

DAI..."! ll.<H,Rt\l•IA 
l'AUU Ili H A F 1 .-\ 

Mr.lhnr t';n~1no 

163 

l'elo l\'11·lhot · l'1cr;o 

Hora santa ·para .empregadas 
·domesticas 

Promo,·ida pela Pía Ln.ião rlo Ex

t<'l'l)r:1o :siio -To"é rr.a,izar-se,á; ho,je, 
tliH '.2f), -,la;; 17 ài. ~s lio1'as: lHI Ca

. pt'l,i _11.a.;' 0r.1-r~, _ ri~ )3anl is;;imn Sn-
1·ran:ic1l'.l-u,, -·à _ rn;r 'Barão - de ,{gua.t:e, 

- irín:t Hora ·Sanl~ para•as e111p1'{'Z>'Jas 

!loÍnê,füris. -. 

· fautõ rac11~<' terá. muito '!Ur Hofrc.r, ,•a
r.ia"' narõP,~ _..,rrão :tniquilada::-. 

ror fim o mru lmarulado Coração 
triunfará, o Santo Padre con~agra1·
n1e·á a. R-usSia oue <õte convcrt.c1'á e .se-
1·:i ccnrediclo ao· mundo a.\g·um tempo 
de 11az". 

Não se pode. por tanto. duvidar qut 
as a,pariçoos maravil11c.<às de Fatin~a, 
confirmaclas p<3r tanto., mila~l'CS e a\Jl'O
vadas pela autoridade da Igreja. prrn
dem-sc. eviclrnt<"mênte á-cs t1·agicos 
acnnt<'~imento.s d<'stes nós..so,. dias, _. · 

"Ha vinte e c-incc anos. comenta o 
sabia Cardeal lldefonso Sdrnstcr. Arce
bispo de Mil.ão. Q\le a 3a-ntissilúa Vir
~cm à.pareceu a tl'es lnócentn...s pr.sto
rinhos. revel,;,ncJo-Jhes a c;ra.ndes tra
ços. o que setia. a ·historia da Igreja e 
da humanidade no" ~ucessivos Pontüi· 
caclos- de Pio XI e Pio KIL 

Nn~s"' Senhora. enrptanto vaticin_à,·a 
ao, t.rc., o:ist'lrinh<>~ o prox.imo fim drt, 
,ximelra grande o;uerra. que de fato 
terminou em 1918. ,uivertia•CE logo. de 
que se o mundo não ·se emendasse. no 
Pontificado de Pi() XI rebentaria outra 
rr•üs tenivel qije afruinaria varias 'i1a• 
çõcs. 

Ji.· 8a.htissima Virg~m deplorava_ R:J 

mesmo tempo a propaganda aka da 
R1~ia. _-chcgançlo mesmo a prenuncia<' 
a, vítimas que os vermelhos havh1m• de 
mart'irizar na. catolica Esp,a nha ". X 

(A seguir) 

C A R B O G E·N I O T E R A P I i:. 
N q~ ·t10P.Il(!1is·· • rtt~rütt~ pt.H'l h 1 r1<·:1s: tr.oruho nri}.:;Hlle ·ohhle1 li li te 1uo1P.:-t 1"; · 

de· 1!11yna11,1 i>t" · ll 'inmhras "~tr,•mich.te~ fr111s gnr,1.:1',·na~·.ew ,nu,10, 
fornl.i);'a111n11los., rlorp,; ·nn,; pnrn,1,;} - lks. l'l'Hl.10 lJIAS e 1\1.'\lílü 
l)l<;U!\ l - .1\1111 M11n·1i11i. 1:n - 7.'' !!n,Jnr - _ 8nlns 710. 715, · 

<};.i!, IÓ,30 ali 18,]0 - Fone: 4 5064 .. 
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São Paufo. 2ó ele Fevereiro (Ié ·19~4 

AINDA "OS DIREITOS 00 HOMEM 
E A LEI NATURAL'' 

No suplemento em rotogravura. do "Estado de· São Paulo", um autor que 
-1ie quis conservar no anonimato e assina simplesmente "E. R.", . .'faz alguns 
comentarias sobre os rbcentes debates suscitados· na imprensa · catolica pelo 
livro do sr. Jacques Maritain: "Os direitos do homêin . ·é a razão . natural". 
Sobre este artigo, não podemos deixar de tecer alguns.· rapidos comentarios: 

O ponto .de vista essencial do sr. "E. R.", ele o exprime -ria seguintê/frase: 
~'A mais velha das. religiões, que é a liberdadl!, tomou a dianteira a todás as 
-0utras. Enquanto ela subsistir, as demais tambem vicejarão. E' ·por .esse 
::mgulo, naturalmente que Maritain. encara a Igreja". Em-. ·outros tennos o 
bem supremo do homem é a liberdade. Ela deve ocupar na hierarquia dos 
,•alares o mais alto lugar, ela merece um cuito superior. a todos os outros 
cultós, ·na· peria do sr. "E. R.", ela aparece como verdadeiro, !dolo. . · 

Mas, poder-se-ia perguntar ao sr. "E. R.", se a liberdade é. o maior dos 
l:iens, onde fica a verdade? E' indiferente que a.religUio ca~olica seja a-ver
<ladeira, ou a budista, ou a protestante, ou a mahometana? O essencial não 
,é que o homem acerte na escolha da religião verdadeira, mas· que ·tenha a li
berdade de acertar ou de errar, conforme seu capricho? Deve-se dar ao ho
mem, em todos os terrenos, a liberdade de fazer o bem e o mal como entenda? 
Então o sr. "E. R." é um anarquista. E' só em· inateria· de' Religião que o 
J1oinem pode fazer e propagar os disparates que entenda? Neste caso, o Es-. 
tado não pode cerce:::: nenhum abuso, desde que venha envolto em pretextos 
·religiosos? Se o sL "E. R." governasse o Brasil, permitiria aqui certa reli
gião indú que preceitua qu.~ a viuva seja qúeimada viva sobre a sepultura do 
marido? Não? Permitiria a propaganda dos pi'ot8$tantes· "mormons". que 
.apregoam a mais indecente depravação dos costumes, · o f:1;árico àmor_ livre? 
Tambem não? Mas então ·todas as religiões são: livres de propagar o que 
Entendem, desde que não entrem em desacordo. com as· concepções do sr. 
"E. R.". O sr. "E. R." respon,~eria; provavelmente,. apopletlco, ·que .só os cul
tos compatíveis com a "ordem publica e os bons· costumes'? tem liberdade de 
ôifusão. Mas então ha um cr'iterio doutrinario. pelo qual ·as 'religiões dévem 
_.ser medidas, e não pode haver ampla e irrestrita liberdade ,de· religiões, nem 
a liberdade de religiões é o maior de todos os bens; . Isto, evidentemente, se 
-0 sr. "E. R." é contrario à cremação de .viuvas e ao· .amor livre dos 'mormorui, 

Então, no que ficamos? Ha uma famosa "ordem publica", ·uns famosos 
~'bons costumei."' que limitam e condicionam essà. divina liberdade._ de que. õ 
:;r. "E. R.". é tão cioso. No que consiste essa "ordem publica?!! No que consistem 
~sses "bons costumes"? .A liberdade é o mais alto-de todos os valores. Mes
·mo ássim, esses dois são mais altos que ela. Quei:n ,os .define, quem os con
serva em seu sentido legitimo verdadeiro? · Quem preservarll de· caruncho 
,ou de abalos esses dois conceitos que são os mais altos, valores do' 'homem, as 
duas colunas da ordem humana segundo· deve -entender o sr. "E, R."? 

Digamos, em qualquer caso, que o sr. "E. · R;" tenha :Já suas . doutrinas 
sobre o assunto. Evidentemente, o sr. "E. R." ·entenderá qÚe essas doutrinas 
elevem ser protegidas pela policia. Com efeito, ·chefe de policia. o· sr. "E., R.", 
ele soltará todos os carros blindados, atirará todos. os gazés lacrimogeneoi;, 
trancará no fundo de todas as suas enxovias os que propagarem religiões 
contrarias à "ordem publica e aos bons costumes". Ou - ínsistimo.s - per:. 
:mitirá (fazemos-lhe a justiça de que nço permitirá) a cruel queima das 
;viuvas... "' 

Pelo proprio mecanismo de suas idéias, a policia · do sr. "E. R." conhecerá, 
.'t)ois, de questões religiosas, avaliará as religiões .segundo um· criterio oficial 
fixado pelo Estado, e proscreverá, perseguirá, impedirá as que divergem. des
se critero. Quem diria? Chefe de policia, o sr. "E. R." seria necessariamente 
:um grão-inquisidor. 

E livre-nos Deus do contrario. Co;ntradizendo-se, o · sr. "E. n." cresce
ria em nossa estima, e prestaria ao pàís insigne beneficio. 

Mas esse grão-inquisidor que tem uma idéia. ·certa de "ord!!ffl\ pub.Jica" e 
âe "bons. costumes", uma ordem objetiva, clara,· verdadeira, .que, ele· vê . com 
toda a evidencia que é certa, que ele entende que todo homem sensato · deve 
;ver como ele, e em consequencia da qual achá ·que todo homem. que não vê 
como ele não é sensato - esse grão-inquisidor teria ~m qualquer caso -serias 
dificuldades a enfrentar. , 
. O sr. "E. R" acha, por certo, que na questão .do divorcio.- damos ,um 
exemplo entre mil - é licito pender-se para um ou outro lado, .e que portim
:to seria uma violencia contra a liberdade, a santa divina e intangível liber• 
ôade, proibir-se, quer a divorcistas quer a anti-divorcistas, que propagasser.: 
suas idéias. Com efeito, para o sr. "E. R." tanto uns como ciutros se conser.:. 
:vam no terreno da "ordem publica e dos bons costumes" •. 

Entretanto, os anti-divorcistas em geral não pensam. assim. P!!lo coll
irario, combatem o divorcio precisamente porqµe o cGnsideram nocivo . não 
só aos "bons costumes" mas ainda à ''ordem publiéa,''. Assim seu conceito 
·sobre uma e outra coisa -. sobre a ordem publica e os bons costwnes ...J. é 
diverso do do sr. "E . R.". São coisas que acontecem. O sr. "E, E," ·cnten-

·. ·derá. que a policia deve proibir o que é contra .os. bons costumes; .· ·os anti
divorcistas tambcm. Logo, os anti~divorcistas são · pela · proibição da pro,1>a
ganda a favor do divorcio, ~ .imprensa. O sr. "E. E." esbraveja, .briga,. se. 

.insurje, torna-se até perigoso para a "ordem publica". Tudo isto porque? 
.l'orque,algum chefo-de policia anti-divorcista não··tem o :conceito -do sr "E . . R." 
sobre "ordem publica e bons costumes". _Óra, . como.· ninguem tem o, direito 
de divergir neste ponto do sr. "E. R.", o· sr. ,"E. R.". se revolta,· se indigpa, 
vocifera contra a autoridade. Em outros termos, tarnbem o . sr. "E; R." tem 
seus dogmas, e se irrita contra quem os transgride, Autoridade, ele· os impõe. 
Subdito, revolta-se contra os que não os aceitam. Qual, a düer.ença ·entre o 
sr. "E. R." e os que aceitam os dogmas catolicos? Uina só,, e-muito pequena: 
as verdades em que cremos foram reveladas por Nosso . ~nhor .Jesus Cristo, 
Deus e Homem verdadeiro, e conservadas pelo infali\>'el inagisterio da Igreja; 
.Os dogmas do sr. "E. R." lhe forain reve1"'1os por ;ua razão; A diferença 
ttão é outra ... e "excusez du peu". 

O sr. "E. E." é, pois, muito dogmatico, . Mal$ até do que nós. Nós acei
Jamos dogmas. Ele os elabora. Tanto ele quanto nós achamos que a poli
_cia deve cogitar dos que violam certos dogmas. Um dos dogmas do sr "E. R."
.lé que a Inqt.isição é uma instituição visceralmente injusta, por: inais ·benignos· 
!',1Ue fossem aliás os seus juízos. Em tese, em · principio, a inquisição é .uma 
infamia. Logo, o sr. "E. R." prenderia e faria responder a: processo o inqui
sidor Torquema/.a, de, aliás, pouco saudosa memoria. · Mas o sr.· "E. R." 
:não é muito coerente, pois que acharia o cumulo ·que Torquemada o mandas
se prender e julgar. Porque? Torquemada tem um dogma pro-inquisição, 
como o .sr. ''E. R." tem um dogma contra-inquisitorial. Não é Torquemada 
tão livre como sr. "E. R."? Não, diz o incongruente sr. "E. R.''; ,E· não, por-. 
que? Porque as idéias de Torquemada não são as do sr. "E. R.". E, mais 
:uma vez ..• "excusez du peq". 

O fato é que para o sr. "E. R." ha dogmas,. ha policia pro~etora de dog
ni.as, e ha excomungados. O sr. "E. R." excomunga, por- exemplo, do rol dos. 
homens dignos de viver, todos os "espíritos intolerantes, reacionários, inqui-, 
.sidores". A expressão é vaga. Pelo conteudo geral do artigo do -sr .. "E. R.", · 
parece que ele inçlue nessa linha o Hevmo. Sr. Pe .. -Arlindó Vieira, S .. J. E' · 
provave~: um jesuíta! O sr. "E. R.'' provavelmente não gostá dos jesuítas. 
O_ fato e que essa gente não tem lugar .no mund,9 de hojé. Porque? , Porque 
11ao pensa como o sr, "E. R.", sobre os conceitos de "ordem publica e bons 
~stumes". · 

Mas o curioso é que o sr'. "E. R." gosta muito do sr. Maritain. E tem 
!á suas razões muito boas. Fundamentalmente dissolvente em seus principias, 0 sr. 
,,E. R.'' percebeu que na cidade "vitalmente cristã" do sr, Jacques Maritain o 
sr •. "E. R." poderia continuar a escrever o que escreveu, sustentar -que a·. Ji-
1:ierdade vale mais que todas as religiões unidas· e somadas, é rnesmo a mais 
:vel~a de todas; que nessa sociedade tão "vitalmente cristã" . elé, "E. R.'', po
der!ª fazer em favor de seus dogmas os adeptos que entendesse; até _que a 
isoc1edade deixasse de ser "vitalmente cristã" pelo triunfo do sr. '!E. R.''. O 
is~. "E .. R.'' vê tudo isto, e se rejubila ·com tudo isto. Tem razão, sr. "E. R.". 
;E por JSto mesmo. que achamos muito avariada a sociedade "vitalmente cristã" do 
eer. Jacques Maritain. . 
.. Por fim, entramos em um terreno em que pensainos do mes~o modo:· a 

!<'cidade fraternal", a cidade "vitalmente cristã" é·. muito mais compativel. com 
1,ie?s _princípios. de adora_dor ·da liberdade, do que com os nossos principias de 
(:l'JStaos que colocam aClilla de tudo aquele que disse: "Eu sou o caminho a 
;'Verdade, a vida". O caminho, a verdade, a vida estão na Igreja e não no in
~erconfessionalismo. 

Estudos sobre São Francisco 
de Assis 

- O E:nno. Ucvmo. l\Ions. Fcrnan 
Jlo Cento, Nuncio Apostolico do Pe
~ú, está promovemlo concursos so
hre "São Francisco de Assis em seu 
tarater de Patrono . da Ação Cato. 
lica", do qual podem participar es
~ritores de qualquer nacionalidade, 
iile idioma castclhal'IO. 

Outorga-se um primeiro premio -
j!egundo puhlicidade rlifnnditla pe
lo Comité Orga1iizador, de mil soes 
wle ouro em efetivo e ·300 volumes 
-~a primeira edi~iio <lo trnbalho 
~encedor; e um segundo premio d11 
~.uinhentos lloes de ouro em efeti
;vo. O prazo vence em lima, tm, ano 
,-· partir do dia 17 de sc,te1.Jb:·o de 

1943. A obra poder:í constar de 100 
paginas. O Comité ao publicar as 
bases mencionadas ,inclne, entre ou
ti:as, as si,guintes Mnsiderações. 

. "São Francisco de Assis formou . 
(!!! ~i,:ºito ~~.Pi.!}tgal ~ntre g pq. 

vo; desarmou os od\os no mundo; 
foi b.enfeitor di.t h11mànidade; foi 
enfim, o bomem que viveu a lmita
(;ão de. Cristo". 

"A Ação Catolica te~n um modelo 
e um guia,- e esse modelo e guia, de
ve ser estudado devidamente. Fa-

. zer conhecer seus rasgos social-apos
toücos, para·· dcmo~trar · as razões 
do oficial e justo titu!Q · de Pat1'0no 
Universal, é a finali\iade e tema do 
concurso . • • São Francisco de As
sis já tem sido bastante estudado 
pot· muitos escritores de todas a8 
classes e de todos :os credos,. nos 
campos da historia, da literatura 
e da arte; ·a~ra· nos falta destacar 
sua figura especialmente no ponto 
de vista social-catolico". O objeto 
desse certame é "ti:atar de divul
gar e difundir, por meio de uma 
analise ps1eologica e educativa, as 
ines,,o-ota veis efotilações de seu· espi
rita catolico e apostolfoo, para que 
os militantes· da A,ção Catolica pos
sam aprender do ," poverello" o se_.. 
gredo com que sQu,be tran§formar o 
D;!Jg!g~" t. . 

I;EGlONARICI 
·. , 

Não· Desperdice! UMA D A lA SIGNIFICA TI V A CENTRO "FREDERICO OZANAM" OE SANTOS 

í:>@ 
Deposite suas tcorioniias na 

' 
PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO 

"f'N :MEMO·RIAM" 
DE D. JOSÉ GASPAR DE AFON

SECA E SILVA 
Encontra-se· já distribuido peÍ~s 

livrarias da Capital, um "In 1Iemo
Tiam" de D. José Gaspar de .Afon• 
seca e Silva, o inesqueciycl .Arcebis
po de· São Paulo. 

Trabalho cuidadoso,. val~ por.· um 
1•epositorio dá vida e · da obra do 

· grande antístite, prestando ao .mes
mo tempQ homenagem significath·a 
aos saudosos monsenhor Albdrto 
'.l'e_ixeit-a Pequeno e. padre Nelson, 
Norberto de, Souza Vieira. 

A .obra, . organizada pela Chance
laria do . Arcebispado e imprensa. .na 
Editora '"Ave .Maria'', condensa, na 
p'.imcira .. parte, traços princ/pais da 
vida. de Dom José Gaspar, desde a 
infancia á ascensão .ao sólio arqui
episcopat ;Na segunda: parte, encer
ra a coletanea dos mais· sugestivos 
e expressivos ártigos da · imprensa 
nacional so)Jre o virtuoso p1'elado. 

Contem 31_2 páginas e é ilustrada 
com cerca de 50· fotografiàs, consti~ 
tuindo portanto, embora singela, con
digna homenagem á memoria de. 
Dom José Gaspar de .Afonscca. e 
Silva •. 

No momento em que a atenção vi
gilante da Santa Igreja se volta mui
to especialmente para o duplo proble
ina da' santificação do lar, e. do incre
mento· das vocações sacerdotais, me
rece ·éspecial registro o 100.o . aniver
sario do nascimento da Ex:ma. Sra. 
Da .. Maria· .Matos, que teve a . rara fe
licidade: de ver dois de seus filhos pro-
movidos às fil~iras do Episcopado 
Bràsileiro. . . 

Com· efeito. a venerànda .senhora foi 
mãe. ·de . dois Arcebispos, os Eiµnos. e 
Revmos. Srs.· D. Helvecio Gomes de 
Oliveira, de Mariana, e D. Manoel 
Gomes··de Oliveira, de Goiaz. 

Os · dois. ilustres . Prelados, perten
centes . ·ambos ·· à benemerita Congre
gação Sàlesiarta, estão à testa de duas 
importantes circunscri<;Ões eclesias.
ticas de.' nosso país, onde se têm deii
tacadó por' suas altas qualidades de 
inteligencia e coração. 

Em uzn gestó; que causará nos cir- · 
culos. catolicos · de todo o · país grata 
1·epercussão, o sr. ,Tones dos· Santos 
Neves, Interventor Federal no Espiri
ta Santo' enviou ao Exmo. Revmo. Sr. 
D. Belvecio ·Gomes de Oliveira o se
guinte telegrama: 

"Exmo. Revmo. D. Helvecio Gomes 
de Oliveira 

Mariana· 

VITORIA, 4 de Fevereiro - Na 
data do Cehtenario nascimento Vene
randa Progenitora Vossencia vg tenho 
grande-prazer comunicar ilusfre ami
go assinatura decreto .lei 15.253 que 
autoriza · reconhecimento 1iscola Maria 
Mattos como escola Normal Rural vg 
uma demonstração eloquente especial 
apreço p:ieu. Governo pelas imperecí
veis obras· realizadas Vosssencia Mu
nicípio Mchiéta ·sob· influxo suas pe-
1·egrinas, '-'.irtud~. pessoais, Atenciosas 

. saudações. . 
Jones dos Sant'os.Neves, Interventor 

Federal". . . 
· A esta missiva. o eminente· Prelado 

respondeu nos seguintes termos: 
"Exmo. Doutor Jones Santos Neves 
Interventor Federal 

. -- V~toria E. Santo 
Acusando atencioso telegrama V9s

. scn.cia comunicando. ru;sinatt..·a decre
to oficiallzação Escola normal Rural 
cidade Anchieta ao ensejo ·ocurrencia 
ct•ntenario nascimento minha saudosa 
progenitora vg rogo eminente ·patri-, 
cio tão· proficiente e altivamente dirige 
destinos 'nosso querido Estado aceitar 
meus agradecimentos pess_oais nome 

A SOLUCÃO DA CRISE · DE CULTURA 
D. Aidano Erbert, O. S. B. 

A única possibilidade de- solucionar 
a hodierna crise de' cultura está pois. 
na conversão dos homens para a fi• 
:nálidade que Deus lhés.traçou, cr!an• 
dO-:Os em, sua lmiigem. 

Esta-conversão deve realizar-se não 
s(f ·no plano.' sobren-aturã_l, nfas tam• 
bem .no natural .. Tão-- profunda · é ·a, 
apostasia. da. ordem div.ina,. que a. bu•. 
manldade ·perpetrou.· A evoll\ção · PJO• 
derna do -homem, inicfadà. ·é Jntensi· 
ficada com ardbr ca&i vez mais de· 
c!dldo; estav;i. sob a ·dlvis,i. da liberda,. 
. a·e contra. Deus, e. ameaça hoje ter• 
minar em verdadeira. escravidão hu• 
mana. . 

. Pareee: hoje incrivel, como .aihuma• 
nldade·'pôde ,ser tão · cega e desti
tuída de ·instinto espiritual, E mais. 
incompreensivel ·ainda· parece, ·que 
nem hoje a ·compreensão do caminho 
desnorteado do. homem moderno se 
impõe· a 'todos que refletem ·sobre as 
cousas humanas. O ideal antropoló
gico concebido no limiar da época 
modérna, em. franca · oposição à Re
velação positiva de Deus1 . e. entroni• 
. zado na·· mentalidade. ocidental pela. 
Revoluçíio Francesa, lsto é; a con· 
Vieção gratuita de o homem ser. bom. 
por natureza é jamais .ter perdido. a 
per!elta Integridade natural, !ot Uma 
ilusão nascida dó espírito de rebelião, 
Um ideal artificiàl, construido· e 'ir
real, Na medida em que ·isto se tor
nava patente, a humanidade, já sem 
direção .superior, entfogou,se ao er-
1·0 -cüametrah'nente oposto, ou seja, à 
opinião de q'ue 0)1omeJ.11 só pode· ser 
governádo como bofüem-massa, sub
jugaélo e adestrado a maneirá de ani
mal feroz. A. antrol)-Otógia saciai' IUO• 
dern.1, 'partindo dos ideais de Rous· 
s_eau duma_ naturál bpndád'e humana 
e do postulado dos intàngiveis direi
tos do homem, como revolta · entu; 
slsta contra tudo· que ·pudesse · coi
bir a liberdade; vem a n'Íorrér hoje 
na negação do direito natural _e nas 
consequências âaf resultantes duma 
verdadeira. es'cravização do individuo 
ao coletivo. · 

O homem moderno,. querendo ser 
autônomo · e dono exclusiv·o ·c1e· seu 
destino. re·negou à diguidade de cria
tura d~ Deus, correndo noS nossos 
dias o perigo d.e perder as prerogati
vas 'de imagem de Deus. lronia div!· 
na. Na medida em que a humanidade 
apost~tou da reJjgião de Cristo, que 
tende a levar o homem par!I a · fina
lidade sobrenatural da união com 
DF1us, ela perde/ progressivamente e 

. em função de fatores inerentes à sua 
· emancipação das leis · positivas .divi
nas, aquela última e básica garantia 
da dignidade individual humana; ·que 
se encerra 110 direito natuí·al. o ho
me111· ·h10derno corre.· o iminente peri• 
go de já,,não ser trata.do· por' s~us se· 
malhantes eç:imo viva. imagem de. 
Deus, dotada de decisão própria e· di· 
reitos' inalieniiV"eis, mas como ani· 
mal gregario entrosado · passivamen
te no coletlvC?, . perde11_do asAÍm a· fi· 
natidade natural de .sua existência, a 
possibilidade de. Ei,er, em sua indivi
dualidade definida, vivo reflexo de 
Deus. A situação trágica e já, insu-
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portavel porque infrahumana de ex
tinção _da liberdade e dignidade indi
vidual a que o hómem -moderno está · 
chegando, no fim de seu roteiro SO• 

berbo de Í).postata · da rellflão de 
Cristo; permite-nos ver no direito 
natural a-sanção da. ordem Mbrenatu-
,ral •. ·. · 

O prlm~iro · passo ,"1- ser dadp pàra 
uma solpçãô. da hodle,rna erise de s.,ul
tura parece pois a reintegração do 
dfrélto natural° e o abàndono do posl· 
tivismo jurídico. o direito natural 
que se concretisa ·'nas. inclinações es
pecíficas da natureza humana é a 
base indispensa vel para a exis
tência duma sociedade humana 
organizada em Estado. Sem o direito 
nitural que de modo lmplfcito, atra
vés da própria natureza humana, ma
nifesta- a vontade de Deus e a ordem 
ontolõgiea. e ll)Oral estabelecida pelo 
Criador, nãó ha quem tenha. autori
dade para. coordenar os individuas 
em sociedade, tie~ pode ha'Í'er quem 
tenha. obrigação de· respeitar leis · po
sitivas humanas .. O positivismo jurf. 
dica que necessariamente tende a 

. estabelecer O portador da autoridade 
· fonte soberana do direito leva fatal
mente' à supressão do valor do indi
viduo, à · est.atodul!a e, com isto, à 
<l.issolução de toda cultura humana. 

Como norma ontológica do agir hu-· 
mano, o direito natural ensina ao ho
mem o caminho para. sua finalidade 
natural. Ergue pois mna balisa for
tíssima co,ntra as veleidades arbitrá
i'ias do individuo e contra as ten<lên

. e ias ·totalisantes · do Estado. Reunindc 
assim, nà qualidade de lei teõnoma 
inerente à. natureza humana, as pro
priedades construtivas tanto · da lei 

· autônoma .. com·o da lei heterônoma, 
o direito·natural garante.o equil!brio 

· 1ah!l e dÍnàmlco entre as forças d:s
persivà.s do subjetiv_lsmo e as forças 
optessiva1i' do eóletivo · escravisador. 
-Tanto um como outro contraste é 
destrutivo ele .verdadeira. cultura, por· 
quanto paralisa a atuação espontanea 
e di&ciplinada dos prestimos indivi-
dÚais; · 

A-conversão para Deus em sentido 
puramente natural importa· pois em 
que cada uhi re'alize em sua vida indi
vidual -.os postulados do direito natu-
1·al; que respeite nos outros os mes
mos preceitos manifestados pela na, 
tureza humana; e C!._Ue. os poderes 
publicos. · ·a legislação positiva não 
abandonem a base do direito natu
ral. 

. Como já foi frisado, o mandamen· 
to do amor do próximó constitue o 
mais cfi!)iente incitamento para os 
indivlduos respeitarem entre si os 
ditames do direito natúral. Exercer a 
caridade não. quer dizer, em primeiro 
lugar, dar esmola, mas criar espaço 
vital ao proximo, cuidando que cacla 
um possa, na medida do possível, 
realizar por sua vez as aspirações 
especificas da natureza · humana. A 
soluçi'n das questões socais não de
pende só _de emendas de leis e; me
nos ainda,· de Intervenções draconia
nas do poder publico a favor de clas
ses;. medidas estas que, entendendo· 

:ir ·ao eritmntro de justos interesses 
de -u·ns, _costumam ferir interesses não 
menos justos ele outros. A solução dus 
questões sócafs e, com isto, ·à gara11t1a 
d.i, paz e conciordfa dos cidadãos ºdé· 
pendt. essencialmente da conciência 
dos próprios -indivfduos educados pa
r~ /i respeito das exigências do direi
to natural. 

Manter vivo este respeito é o pri
meiro. dever de eoncféilcia de cada 
homem, o ·prlmefro postulado do amor 
do ptóximo, e à primeira função co-

. ordenadora d!!, legislação positiva, 
,_continua). 

tambem meus irmãos parentes conter-
1·aneos amigos ponto Confiamos DelL0 

Silbermos corresponder espontaneo 
quanto expressivo carinhoso gesto 
vossencia home!l.ageando virtudes cí
vicas religiosas veneranda Patrona Es
cola dirigida Irmãs .Carmelitas desta 
Arquidiocese ponto (a) D. Helvecio G. 
Oliveira". 

Conferencia do Dr. Ezequiel Varela 

Com este decreto do Interventor Fe
deral, o Colegio Maria Matos, que as 
Revmas. Irmãs Carmelitas da A1·qui
diocese de Mariana fundaram na ci
dade de Anchieta foi equiparado à 
Escola Normal Oficial da Capital, e 
declarado Escola Rural Padrão. 

Na cidade de Anchieta, faleceu san
tamente em 159~ o fundador de São 
Paulo, Pe. Joseph de Anchieta. Na 
mesma cidade nasceu o ilustre Arce
bispo, D. Helvecio Gomes de Oliveira. 

Sob a. presldencfa. de honra d~ Exmo, 
e Revmo. Sr. D. Idllio José soares, 
Bispo Diocesano de Santos, o Centro 
Frederico Ozanam realizou; no cl1a 22 
de Janeiro, maiS uma sessão festiva, 
em preparação às festas jubilares da 
Sociedade de São Vicente de Paulo, em 
santos, à qual. além de muitos Sacer
dotes e inteletuais, compareceu, tam
bem, o Exmo. e Revmo. Mons. Luis 
Gonzaga. Jf,lzzo. Vigarlo Geral da Dio
cese. Aberta a sessão pelo presidente do 
centro, Dr. Antonio Ablas Filho, e de• 
pois das orações determinadas pelOll 
Estatutos, foi Ilda a atá da· sessão an
terior, que foi aprovada e assinada p_e• 
10s componentes da mesa. Em seguida,, 
o Dr. Antonio Ablas Filho. discorrei:: SO• 

NÃO EXISTE EDUCAC10 "NEUTRA" 
Debates na Cam~ra dos 

"Na escola ou ha, ou não ha Reli
gião; ou ha ou não ha patria; ou ha 
ou não ha familia. Mas, não se pode 
admitir que um mestre possa procla
mar-se neub:o no problema da fami
lia, impondo silencio às crianças quan
do se fala a respeito dos pais ou do 
lar. Isso não seria nunca uma neu
tralidade, mas uma grave om1ssao, 
uma traição ao espirita da familia. 

Sustento que quando a lei impõe 
o silencio obrigatorio e a ausencia 
obrigatoria de toda pratica religiosa e 
de toda palavra religiosa no seio da 
escola, não escolhe uma doutrina da 
neutralidade: escolhe uma decisão a 
favor de uma posição filosofica que' 
esta perfeitamente· definida, que é a 
filosofia naturalista da vida". 

Com estas yibrantes palavras, o 
députado catolico sr. Horacio Terra 
Arocena sustentou na Camara dos 
Deputados do Uruguai um debate para 
firmar doutrina sobre o problema da 
educação em relação . à escola leiga. 
No decurso da sessão brilharam os 
postulados da doutrina catolica sol.ire 
educação. 

NÃO E' NEUTRA: E' LEIGA 

..J ·sr. Terra Arocena começou a 
refutação da tese de que a escola ofi
cial deve ser leiga para ser ne.utra, 
com estas palavras: 

Deputados do úruguai, 
·escolhe uma decisão a favor de uma 
posição filosofica · que está perfeita .. 
mente definida, que é a filosofia, na
turalista da vida". • 

NAO ESTÃO LONGE DE HITLER 

"Senhor Presidente: Quanto mais 
longe estou eu de Hitler- ou de Mus
solini que os que falam em uniformi
zar a mentalidade do povo com o en
sino oficial! E' em nome da liberda
de dos pais de familia, quE? nós esta
mos reclamando desde ha muitos anos, 
em todas as tribunas a repartição pro
porcional escolar. Nós reclamamos 
a repartição proporcional dos. dinhei
ros publicas; nós reclamamos que os 
pais de familia que, no exercício da 
liberdade de ensino, escolhem uma es• 
cela de orientação religiosa para seus 
filhos, não sejam consideràdos parias 
e não sejam privados do auxilio do 
Estado,. a que eles tem. direito;,, 

"Coisa muito diferente é o privile
gio. Privilegio,, senhor Presidente, é 
o que tem hpje a orientação laicista, 
isto é, a filosofia naturalista da vida, 
que reserva exclusivamente para si 
todos os recursos oficiais para sua 
orientação, enquanto proscreve . a to
dos os que tem uma orientação sobre
natural ou religiosa na educação". 

"Nós reclamamos a repartição pro
porcional escolar porque cremos que 
é a formula democratica por excelen
cia. Clemencea~ mesmo, quando se 
discutia o tratado de Versalhes, de
fendeu com toda sua autoridade esta 
formula de repartição. -proporcional, 
para impo-la nos tratados de paz aos 
povos como a Polonia e como a Tur
quia; e sustentava Cjue era a formu
la perfeita da liberdade de conscien
cia". 

A UNIDADE ESPffiITUAL 

"Ha quem pretende que se pode 
educar de uma maneira neutra. Não 
ha contradição mais profunda que es
ta. A educação é algo de carater so
cial, e não só de uma sociedade pre
sente,· senão de raízes historicas". 
"E' a transmissão de uma herança 
social, de gej;ação em geração, com to
das as suas caracteristicas, que nin
guem tem o direito de mutilar deli
beradamente; e esta-educação é inelu
divel na escola, porque . a educação é 
um ambiente. Esse ambiente é a con-
servação, é o conselho, é a direção da "Nós - continuou o senhor Terra 
ccnduta, .é .a .... norma. geral da convi- ,. _Ar~~~~él..-:- ·SU.~ ,Ç,St~g,s .. Ju_taudo,.por. 
vencia, é · a pratica da vida e é, so- uma posição ·verdadeira do Es-
bretudo, a atualização dos motivos, tado no problema educativo, conside-
desses motivos cujo culto está na es- ramos que é sumamente perigoso o 
sencia do que se chama educar e que argumento da unidaéicl espiritual do 
ao mesmo tempo é inseparavel de um pais. Ah! ~enhor Presidente! Se hou-
<leterminado conceito filosofico da veramos de defender a unidade es-
vida. piritual do país, eu pergunto: Por 

que se creou o proMema de irreligião 
"A educação - hoje mais do que num país que era universalmente 

nunca se compreende esta verdade - religioso? E agora que se quebrou a 
é uma vida, ao mesmo tempo que uma "d d · , uru a e espiritual do pa!S, agora é que 
preparação para a vida, porque ª se vem levantar o estandarte de que 
criança, eaquanto se prepara para in- é necessario unificar todos os es-
corporar-se como homem na socie- piritas sob a palmatqria do Estado. 
dade em que vai viver, tambem es- Porem, antes era necessario destruir 
tá vivendo. E a escola dexe ser a d 
vida, e deve dar tambem uma vida a unida e espiritual do país, porque 

não convinha!" 
harmonica com os ideais do lar". 

Um dos deputados do partido socia-
Neste ponto, o sr. Çamba, um dos lista, o senhor Cardoso, alegou que 

l"epresentantes do Partido Batllista dar auxilio monetario ao ensino con~ 
(liberal e leigo) interrompeu para sus- fessional era um ato de parcialidade . 
tentar que ante o fato de "uma quan- o snr. Cardoso _ disse erra Aro
tidade mais ou menos grande, às ve-
zes imensa, de hoine11S divididos em cena em resposta' - não pode ver o 
celulas familiares e mais tarde agru- 11ue eu vejo, com igual clareza me-

ridiana: que entregar o dinheiro a um 
pados e divididos tambem em nume- ensino 01·ientado, naturalista, fechado. 
rosas orientações ideologicas e de pen- com proibição de toda palavra reli-
samento, o Estado tende a unificar tu- giosa ou vida religiosa na escola é 
do isso"· · Ao velar por eS!a unidade tambem um ato de parcialidade total 
social, o Estado por vezes deve defen- da parte de, Estado em materia filo-
der-se "das orientações nucleares do 1 sofico-religiosa, na qual o Estado se 
àr, ou das pequenas associações que proclama adoutrinario e não infalivel. 

se formam no seio do Estado". "O deputado Cardoso entende que 
"O senhor deputado Gamba - foi é O Estado que entrega a criança à 

a. imediata resosta de Terra Aro cena csco la. e eu protesto contra ess:1 fra-
- toca num tema extraordinariamen- se de um sentido lamentavelmente to-
te perigoso: o Estado na miEsão de uni- talitario nos labios de um deputado 
ficar a mentalidade social ; o Estado gue não pode senti-lo. Não · é o 
prescindindo autoritariamente das Estado que entrega a criança· à escola. 
ol'icntações legitimas das familias, As crianças não são do Estado. Elas são, 
para impor uma pauta, uma meta, uma primeiramente da familia; e es-
doutrina. Terreno perigoso, por- tão os pais, por lei natural, como 
que o totalitarismo, que é um mal guardas e defensores da Íiberdade de 
atuai, não consiste simpk~mente na consciencia e da orientação da erian-
nêgação da eleição democratica dos ça. De modo que, como é que o Es-
governantes.. O totalitarismo supõe, tvdo é .:iuem tem de entregar a crian-
em primeiro lugar, uma .concepção so- ça? _ Porque é o Estado.quem vai en-
bre a mi.ssâo e a falta de limite de tregar a "riança? E' o pai de familia 
ação do Estado. A democracia não é o que escolhe a escola para a criança". 
só um regime político, rhas é tambcm Algume se levantou para refuta-lo. 
um conjunto de conceitos que estão Em respo,;ta. afirmou o deputado ca-
Cç;mo prologo de toda concreçâo poli- · tclico: "Pela lei natural, a familia é 
tica." ar:terior ao Estado. Ou é o Estado, por 

O DIREITO DA CRIANÇA 

"Entre esse conjunto - insi.stm o 
orador catolico - está o re·conheci
mento de uina quantidade de direitos 
q~e existem antes que o Estado, e 
diante dos quais o· Estado se deve 
apresentar respeitosamente Refiro
me, senhor Presidente, aos direitos da 

. pessoa humana, aos direitos da fami
lia, e ao direito da criança: porque o 
direito da · criança nunca está, na or
~em · natural das coisas, mais garan
t~do que quando está garantido pela 
hberdade na direção e na tutela dos 
pais". 

"Na· escola. ou ha religião, ou não 
ha • religião: na escola, ou ha patria 
ou não ha patria; na escola, ou ha fa
milia, ou não ha familia. Porem não 
posso admitir que um mestre possa 
·proclamar-se neutro no problema da 
familia, impondo o silencio às crian
ças quando se fala dos pais ou quan
do se fala do lar. Isso não seria nun
ca uma neutralidade, isso é uma om\5· 
são ·grave, isso é uma traição ao es
pírito da . familia. Eu . sustento que 
quando a lei impõe o silencio obri
gatorio e a ausencia ohrigiatoria de 
toda pratica religiosa e do toda pa
lavra religiosa no seio da escola, não 
escolhe tJrrua doutrina de neutralidade: 

acaso, que tem os direitos totais so
bre a familia e a p·essoa humana?" 

QUANDO SE CORTA A RAIZ 

Ao concluir, o snr. Terra Aroceqa 
desmascarou o fa laz raciocinio Jaicis
ta: - "Senhor Presid<>nte - diEse -
quando ~e corta a raiz de uma arvo
·re, a arvore niío se seca imediatamen
te. Pode ser que ainda possamos nos · 
aproximar dela para reclamar-füe um 
fruto; porem ao cabo de algum tempo 
i1té a ultima das folhas estará seca. 
E eu sustento que quando s'e suprime 
sistema',icamente pela coação do F,ta
do a religião a um povo,· ao cabo ·de 
alguns anos e~se povo. se torna 
propriamente ateu; e então, senhor 
PresidentP, eu sustento tambem a 
form,ila de Benjamin Kidd, que não 
i,i-a ci."tolico, mas era um sociologo de 
fama, e que dizi-,: - "Não é a socie
d&de que faz a imoralidade, nem a 
sociedade que faz a religião; mas· é a 
religião Que faz a moralidade, e é a 
moralidade que faz a sociedade". E 
por isso, senhor Presidente, · quando 
s,• começa a minar a ·seiva religiosa de 

· um povo, no fim de à!guma·· gerações 
recolhem-se os frutos nos quais não 
se tinha pen~ado nem se tinha acredi
tado, como não ac,~dita A iienhor 
deputado Cardosa'":c 

bre as finalidades da. sessão, e, pross~ 
guindo, realçou as qualidades moreis ~ 
inte'letuais do co11ferenclsta. desta. ~oite, 
sr. Ezequiel A. va:re1a,, doutor em .11• 
losofia. 

Pronunciou a. seguir sua. brilha.nte 
conferencia. o Dr. Ezequiel A. ·varela, 
que é o secretario do Centro Frederico 
Ozanam, 

Desse valioso trab~o extraitmóa · 011 
seguintes teíctoo : 

''E no alto dum -pa.tibulo, ensa.nsuen'." 
tados pela. desordem e pelo terror ·essa 
mesma infeliz . bumà-nidade ergueu,- co• 
mo supremo desejo, como gran4e am• 
blção, um codlgo que reproduzia, num 
vergonhoso plagio, deturpa.da:i · pela 
incómpreensão, as · velharlas · do Slriâl. 
aquelas· mesmas normas que um. dm, 
havia já. dezenas de · seculos, o Cne,• 
dor promulgara, para felicidade dos ho• 
mens e para o progresso dá hlllllAnlcta. 
de: os direitos do homem. · 

MM. ~mo todo direito pres$Upi5e wu 
dever, · aqueles homeiu; qúe não . conhe
ciam os deveres e que o propriQ ·Ep1;: 
euro regeitaria,, não podiam, como não 
puderam . ter o:itros_ direitos, àlem da 
1norte infernante · e Ignominiosa.. 

O filosofismo, · tilho e$PurlO da ver• 
dadelra filosofia, criara a hidra, revo
luciona.na,, monstro temvel de mU ·Cll• 
beças .que deveria devorar, com a, çl• 
vlllzação, oá seus proprio.s. crladorea, 
produzindo o irtevit.a.veJ cãos. 

E a sociedade humana viu alvorecer 
ó seculo XIX. sob a, dupla.' !mpressãO 
de haver repudlado u trediçoes· cio IJM• 
sado, sem haver encontrado o caminho 
do porvir. 

Tudo rolara no · sangrento . turó~ão 
revoluclonar!o: tronos, . a,ltl!,res, homens, 
cultura,, civillzaçãO; e desse ró! extraor• 
dinar!o éle crimes e atentados, de ba.rbll.
rlsmos inqualificavels, tirou a. huma.nl• 
d!l(le apenas um lema: I,lberdade -
Igualdade - · Fraternidade, !lema. que 
serviu para, justificar novos crimes e 
atentados contra. Deus, e a.s criatura&,. 
porque-a Jiberdede da, revolução. tomou
se a. mais ~ruel das tiranias, e. .tguel• 
dacle, a mais hedionda, da1nn1sturas e· a 
fraternidade, aquela. ·santa. frat.ernida.de 
que o Divino Redentor pregãra e ex!!m• 
pliílcara no mandamento ma.Is subJ!me, 

· o sopro renlucionario transformou-a. no 
mais soez ca!nlsnio, 

A huniandade encontrou-se :orfã: · sem 
fé, sem esperança, e sem l!berda,de", 

Depois de discorrer brflhanWmente 
sobre a vida. e obra de FrederiC9 ·Oza
nam, o -orador declarou:· 

"o historiador, o Utera,to, o gloto
logo, o filosofo Frederico Oza.nam, o 
homem extraord!na.rio que fez do jor
nallsn10 , uma, ca.tedi-a. . da catedra. um 
pulplto e eia, filosofia um templo; ô es
critor fecundlss!mo que em uma. "e:xL~ten
cla curta, de a,penas quarenta. anos,. pu• 
bllcou mais de quarenta obras, o · ho• 
metri discutido e admire.do pelá. . lntele~ 
tualidade do seu tempo, deixou . uma 
obra que eclipsa todas a:i obras do . seu 
privilegiado cereoro: a. nossa Socledede 
São Vicente de P;:iulo. 

Fundou-a em 1833, em plena. flora.• 
ção da. sua radfa11te juventude, quando 
apenas comi,1êià.fa: .vinte e.rios .. Foi o 
seu poema. a, flor perfuma.da do .seu ll• · 
ri.smo, o fruto sazonado da. sua !ê, o 
produto · .do seu !l,lllr · fraterno a.o · pro• 
ximo, .a quinta eissencla do seu puro, do 
seu belo, do seu Integral franclscanls
mo, porque ele sempre se confessou um 
dlscipulo humilde _do "Poverello.",' co
mo tambem o fora .São Vicente· de Pau• 
lo . 

sugeriu-lha. o pa,uperlsmo então rei
nante, modelou-lha a, sua fé inabale• 
vel e a1tmentou-lha o . seu · verda.delro 
amor ao proxlmo, principalmente· aque• 
les que sofrem e que ocultam. o seu· so
frimento, aq11eles que curtem em· sÚen• 
cio· as dores mais a,tx,:w.es e conservam· o 
pudor de que não lhes ouça,m··os gemi
dos, aqueles que os .felizes ela ten-a.. não 
vêm e não. conhecem. porque o fausto 
que os rodeia lhes diminui o horl.oon~ 
te . visual, fazendo-lhes perder a noção 
de conjunto. 

Para esses, que · são tantos, infeliz• 
mente. Frederico -Ozânam criou a. su& 
obra ma,xlma, .. organ128Jldo . um cod!go 
evangellco, de levar-U:ies aos tugurlos 
ocda se ocultam .. às lllllonsardas onde ae 
a.montoam, o . pão mater!a:J para, o cor
po e o pão espiritual para, o esplr!to: a 
a,m!zade que conforta,, o conselho que 
esclarece, o consol'l Que enxuga as la• 
grimas e o balsa.mo que clca.tr!ze. · a:i 
feridas pl"lduzldas pela. dor, pelo ln• 
fortunlo. pela desgraça e . pelo abendono. 

Para eles deixou a, suá obra. prime e, · 
para. nós. seus confrades e humtldes dls• 
clpulti.~. · o seu glorioso e magnifico 
exemplo." 

Terminadas as palmas. ofereclda,s pe
lo auditorio ao conferencista, usou ria 
pa,lavra o Exmo. e Revmo. Sr. Bispo 
Diocesano que. depois de falar sobre a. 
sociedade de São Vicente de Paulo. fe• 
licitou ·o Centro Frederico Ozanam pe
lo a,postolado que vinha. desenvolvendo. 
Referindo-se · a.o conferencista,, enalteceu 
o . seu- trabalho. d!z.end<. ser o me=o 
erudito e multo op0rtuno. Prosseguiu s. 
Excia. com palavra de estimulo ao 
Centro Frederico Ozanam ao Qual dei.• 
xou uma bençlim muito especial.· e. con
cluindo, encerrou a sessão com as ora
ções regulamentares. 

INSTITUTO DE SERVIÇO SOCIAL 
FORMAÇÃO .DE ASSISTENTES 

SOCIAIS . MASCULINOS -
MATRICULAS ABERTAS 

Continuam abertas as matriculas 
até o dia 29 do corrente, neste estábe• 
lecimento destinado a formação de as
sistentes sociais masculinos. 

Os candidatos devem ter curso se• 
cundario · ou. preparo equivalente, . mais 
de 18 e menos de 40 anos de ida
·de. 

As aulas do Curso Preparaiorio, de 
Íl equencia obrigatoria a todos . os can .. 
didatas, deverão se iniciar no prQlÜ• 
mo dia l de março, · 

Programa:- - Serviço· Social, Moral, 
Bj,,logia, Historia, Círculos de Est11.
dos e Visitas Sociais. 

As matriculas podem ser feitas na 
sede do Instituto de Serviço Social, à 
rua Quintino Bocaiuva, 176, 1.o andar, 
sala 116, de 9,30 ·às 11,30 e de 20,30.:às 
21,30 horas, exceto aos sabados. 

O Instituto é aprovado pel.t Autó
ridade Eclesiastica e e~tá en,- re1:!ime. do: 
inspeção· ""tadua!. 

, .. _...._:__:, __ ~_,_: 



A Ação Católica é 
eminentemente re
ligiosa. 

Pio XI 

.CATHEDRA P.ETRI 

PROB~EMAS, 

Ação Catolica e Vida Interior 

LEGIONARIO São Paulo', 20 'de Fevereíro de 1944: 

Oat.oliea A Ação Catoíica Brasileira é 
a milícia maxima do apostolado 
leigo instituída por ato coletivo 
do Episcopado brasileiro a pro~ 

R E A L I Z'A C O E S 
f • .. .-.. 

E 1 D EA IS 
vado pela Santa Sé. 1 

. Novidade :.da. ·.Ação· Catolica Associações Av..xiliares 

A PIEDADE TR A D I C I ON A L Como conservar em nós o tesouro cia graça 
Dizia-nos ce,ta vez Sua EnÍcía. D. 

Sebastião Leme que muitos fizeram 
, da Ação '-Catolica . uma Filosofia Ale

mã trailspai·ece frequentemente em 
certos tratadistas que de,sejam ver 
cousa que etn si deve ser simples, por
que, na vontade do· Santo Padre, até 
a~ pessoas das . classes mais humildes 
podem e devem a ela .pertencer. 

. 
Federação das Congregações Martanas 

. E111 26 de Janeiro de 1S23, o Sto. l"a
tlre Pio XI, o glorioso Pontífice da Ação 
Catolica. baixou uma Carta Enciclica 
para comemorar o 3.o Centena.rio de 
S. Francisco de Sales. O Sto. Padre co
meça por apontar mais uma vez a raiz 
dos males contemporaneos "este imen
so desbordamento de cupidez, fonte prl· 
melra das guerras e dos conflitos". A 
lgreja cumpre remediar este mal .pro
fundo das almas, e pa1·a isto o Supre
mo Pastor aponta os exemplo,s e. ensi
namentos dos Santos, e, na Enciclica 
em questão (Rerum Omn!um), os exem
plos e os ensinamentos de S. Francis
(t) de Sales. Logo se vê, pois, a impor~ 
tnncia desta Enclclica para os · mem
bros· zelosos da A. C., que realmente de
sejam colocar novamente o mundo na-S 
trilhas de Jesus Cristo, arrancando-o 
do cataclisma em que ·se d~spenha na 
aua loucura. 

Veja.moo; a.ssim, o que disse Pio XI 
de S. Francisco Sales: "Eis que se apre
senta muito a proposlto o terceii'\:1 cen
tenario do nascimento para o Céu de 
um santo eminente. celebre não somen
te por se ter tornado Insigne na prati
ca de todas as virtudes, mas alcda por , 
haver formulado os princípios e o me
todo dê santificaqão." O Papa, p01-tan
to, elogia não somente a vida do San
to, ma.s a sua dout.i·ina, a sua'escola es• 
piritual, e a 'propõe como remedia !iara 
os males de _ nosso tempo. Ora, · infeliz
mente é uma cruél verdade que os ma
les do ano de 1923, em que foi escr.íta 
a Enciclica "Rerum Omnium" só fi· 
zeram crescer nestes .vinte ultimós anos. 
Portanto; a atua!ldàde das orientações 
de Pio XI ainda é mais' flagrant< em 
nossos dias. Enganam-se, a.,sirn, os que 
por ventura pensem que a escola es
piritual de S. Francisco de Salles é 
:i.lgo de "demodé". ou bieficaz para re
solver a crise moderna: e enganam-se 
l)Orque o Papa afirmou o contrario. 

Ora, acontece c;ue a vida. de S. Fran
cisco de Sales nada mais foi do que o 

-espell1o de sua · dout1ina. E assim Pio 
:XI o apresenta à imitação dos fiéis: 
"'Alguns pensarão taivez que S. Fran
cisco de Sales herdou ao nascer tais 
q•;alidades morais, e que ele foi uma 
destas. naturezas especialmente prlvi- · 
Uegladas que a graça de Deus preveniu 
com o dom da doçura: eno prllfundo ! 
relo contrario, ele era.. mesmo por cau
sa de seu temperamento físico, de um 
l'latm'al dicifil e Inclinado à co.lera; 
:mas, tendo-Sê oroposto por modelo .Je
sus Cristo, que dis.se: "Aprendei dé 
mim que sou doce e humilde de cora
ção". ele vigiou constantemente os mo
vimentos de sua alma, e. fazendo-se 
violencia, conseg·uiu tão bem comprimi
los e- doniina-Jos que nlnguem melhor 
do que ele fez lembrar, em toda a sua · 
pes:;oa, o Deus de paz e de mansidão, 

"Sua. t,iografia contem uma passagem 
que é prová. notavel destes c9mbatcs 
intimas. Os medicos aos quais. após sua 
lnorte, seus santos despojos foram en
tregue,; para o embalsamamento. en
contraram o fígado quasi petrificado e 
reduzido a .pequenos calculos: esté re
!llomeno lhes revelou quais violencias 

e esforçoa ele teve de se impor, pua, 
dominar, durante cincoenta anos, sua. 
irascibilidade nativa. 

"Assim. pois é a. sua força de alma, 
sem cewi.r -alimentada. par uma ré· 1·0-
busta e um ardente amor a. Dew;, que 
s. Francisco· de sales deveu toda a sua. 
doçura. de modo que se lhe pode apll• 
car ao pé da letra esta .palavra da· Sta. 
Escritura: "Da. força saiu a "doçura". 
E pela. d0(Ura. apostolica. que o distin• 
guia, e que, no dizer de S. Joi!.o • Crfsos• 
tomo, é "a mais forte das violenc!As ", 
el-' não podia deixar de possui!·, para 
atrair os corações, este poder que o 
oraculo . divino prom:ete aos mansoo: 
"Bemaventu:·ados os mansos, porque 
elt's possuirão a. terra." . 

Nem s. Francisco de 5alM, Doutor 
da. Igreja., . nem Pio XI, Papa, acharam 
que isto · fosse antropoõéntrismo, vir
tutocentrismo, psicologismo, etc. etc., e 
outras coisas. horrorooas. Mas. como to
do o mundo sensato admife, eles acha
vam· que na. continua e severa vigilan
cia dos movimentos da. alma. e no. 
comprimir e dominar as pàixões estava 
a base da verdadeira piedade, da pie
dade tradicional da Igreja, da. piedade 
que faz os santos. Mas continuemos a 
ouvir a palavra de Pio X:'1: . 

"Vejamos agora, Veneravels Irmãos, 
como S. FranciScc cie Sales, ao mesmo 
tempo em que se mostrou· pessoalmén
te um modelo amavel , de .santidade, 
tambem indicvu a -todoir, por seu.s es-, 
crltos, uma. via segura e rapida. para. a 
perfeição cristã, e como, nisto' ainda, 
ele Imitou Nosso senhOr, que ensinou 
pelo exemplo e ~la palavra. 

"Ele escreveu, nesoo cletignio; 1ü1me~ 
rosas obras multo celebl'CS, entre as 
quais dois livros multo vulgari.sados 
ocupam o primeiro ·1ugar: Philothéa 
<Introdução à vida. devota) e o Tra
tado do amor de Deus. 

"No primeiro, S .. Francisco de Sales, 
sem subtrair à. verda.de!t-a. pledaúe a 
justa · austeridade que convém à vida 
cristã. a. distingue em primeiro lugar 
desta severidade exagerada qué auus• 
ta e desencoraja as a!m!l.l! na .p1·a.tica. 
àa virtude;· depois, ele se consagra ln• 
tetramente a mostrar que a. santidade é 
perfeitamente eompattvel cilm todos os 
dever~s e todas às condições da vida no 
mundo, que cada um pode, em me!o 
mesmo do s~cu!o. levar uma Yida con
forme a &'!us interesses eternos, desde 
que · nãO se deixe invadfr e impregnar 
pelo espírito do mundo." 

s. Fi:anclsco de · Sales ensinou, po1·· 
tanto, aos · que vivem no m'undo, o mo• 
do de viverem indenes do espírito do 
mundo. Que pensar daqueles, que, sob 
pretexto de apostolado, pretendem <>s
tabelecer uma cspccle de ae:irdo entté 
o espírito .do mundo e o eapirlto. de 
Cristo. atenuando quanto posa!vel a es
te. para não incomodar àquele? Mais, 
que ir-nsar dos que .desejam que mes
mo aqueles que' se reuraram do mun
do ~e reconcillem com ô &pirlto do 
mundo? . 

No prox!mo numero terminaremos 
esta breve analise· da Enclc!lca •• Re• 
rum Omnium". 

PELA LIBERDADE DA IGREJA 
-,_ lição de um Mestre _: o Fundador dos Assumpclo• 

nistas e a liberdade do ensino na França. 
Nosso Senhor Jesus' Cristo nada 

lem tanto a peito quanto · a liberdade 
ele sua Igreja. Por isso, aqueles que 
mais se devotaram à causa · de .Nosso 
Senhor foram sempre os que erri apre
ço tiveram a liberdade de sua dileta 
&posa. Deste numero foi o Revmo. 
!'e. Emanuel d' Alzon, fundador da 
Congregação Religiosa dos Agostinia
nos Assuncionistas. E' neste sentido 
a lição que hoje nos vai ele dar, se
gundo o testemunho de um de seus 
J:;iografos, Polyeucte Guissard. 

"E' . conhecida :, questão dos "de
cretos" que inauguraram em 1879, a 
perseguição contra as congregações re
ligiosas. Jules Ferry, ministro da 
Instrução Publica, apresentava na da
ta de 15 de março, um projeto de lei 
sobre a liberdade do ensino, cujo fa
moso artigo 7 estava assim redigido: 
•· A ninguem será permitido dirigir um 
~stabelecimento de ensino publico ou 
privado, de qualquer orde;;-1 qU'ê sej.:,, 
pu. a ensinar, desde que pertença a 
µma congregação não autorizada". 

"Apesar da bela defesa da minoria, 
foita por Eticnnc Lamy, o artigo 7 foi 
votado na Camara em 7 de julho, por 
)333 votos contra 164. 

"0 Senado, menos sectário, talvez.in
timidado pela L·esistencia que se de
senhava de maneira generalizada, vo
tou o conjunto do projeto, com ex
cecão do artigo 7 em 15 de março 
ele· 1880. 
· "Ora em 29 de março, Jules· Grevy . 

· promul~ava dois decretos: o- primeiro 
impunh~ a dissolução dr;s J-,suitas 
'dentro de três meses; o segundo exi
gia, no mesmo, espaço de tempo, de 
.todas as congreg.çõcs de homens ou 
·nmlheres não autodzadas, um pedido 
cie autorização, mediante deposito de 
seus estatutos, regulamentos, balím-
~etes e estatísticas. . . 

"Imediatamente, os religiosos enco-
1·ajados por uma parte do .Parlamen
to e a imensa maioria dos Bi~pos, qo
J,-,ca1·am-sé na defensiv:i.. Os Padres 
Picard e Bailly rept·esentavam o Pa
âre d' Alzon nas reuniõbs que Se ía
iz1am neste sentido. 

"Á , questão de saber se deveriam 
eles .pedir autorização, responderam 
·unanimemente "não". Reconheceram 
todos que ·o pior perigo seria a diver
,gencia. . Por. isso, antes de se empe
:nharem a fundo, seria necessario co
nhecer o pensamento de Roma unica 
que poderia dar uma palav1·a de 01·
dem. 
· "O Pe. Picard aprov,:',,.,;1 ur.~a pere~ 
grinação. a Roma, para avistar-se. com 
o Cardial Nina, no dia 23 e com o Pà
pa, nó dia 24 . de abril, em · audiencia 
P.rivada. LeãQ ;X'.lll ;foi J;J.uito. ;fir .. 

me nas suas declarações: "Os dec1·e
too são maus: nada podemos fazér a 
não ser reprova~los e condena-los. Eu 
externei meus sentimentos ao embai
xador da França. Não me reportti ao 
que tinha sido publicado porque 
era melhor deixar que os religiosos e 
os Bispos agissem. Era mélhor que 
não parecessem estar obedecendó 
a uma 1palav1'a de comando. A una
nimidade dos religiosos é considera
da como· uma 1·esistencia abe1·ta. Eles 
desejariam dividir (as congregações) 
e lutar contra cada un1a cm parti
·cular... E' necessario permanecer 
nessa unanimidade e combater: a Re• 
ligião sairá vitoriosa". 

"O Ministro Freycinet viu-se muito 
embaraçado: esperava ele soparar. as· 
outras congregações da causa dos Je-· 
suitas, e depois· semear a divisãd en
tre elas. A solidariedade perfeita na 
recusa de pedir autorização e de en
tregar os e~tattltos, o levava ou a ce
der ou a entrar no caminho da per• 
se~uição. 

"O Pe. Bousquet, Superior Gc- · 
ral de Picpus, fol delégado para levar 
a Roma a decisão dos Religiosos, Es
ta foi plerrãmente áprovada pelo so. 
berano Pontífice, que, sem se pronun
ciar oficialmente 1•ecomendava uma 
unanimidade na 1·csistencia. 

' 1.'fo dia 29 de junho exph·ava o pra
õo dos três meses. Os Jesuítas. foram 
expulse,;. Perguntava-se se o mesmo 
não aconteceria aos outros Religiosos. 
Mas o gover110 .1·etrocedeu". 

"M. Freycinét, comprimido entre a 
C~•1ara e os Religiosos, procurou uma 
"composição". Entrevistou-se com o 
Arcebispo de. Algeria, o Cardial 
Lavigerie, com Mons. Bonnechose 
Arcebispo de Ruão, e com a Nun
ciatura Apostolica. Desde que já não 
era mais possível esperar .nenhum re• 
querimento pedindo autorJzação por 
parte dos Religiosos, o g1>verno se 
contentaria com uma declaração de 
lealdade e deferencia para coin o· regi-
me estabelecido". · 

E assim salvou-se, pela coragem, 
firmeza e união das forças catolicas, 
o direito inauferivel que· Jesus Cris
to concedeu à Igreja de ensinar a to
das as nações. 

IMPREssosi 
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E' dificílimo,· atentas 11ossa fra
queza e fragilidade, co"nservarmos 
em nós as graças e tesom·os que de 
Deus recebemos: 

1.o porque temos esse tesouro, em 
vasos frageis; em_ um corpo. corrnp
tivel, que um nada perturba e abate. 

2.o porque os demonios, ladrões 
·muito finos querem surpree11deí·-uos 
<le improviso para roubar-nos é des· 
pojar-11os: - espiam dia e noite o 
momento fa:voravel; pam este fim, 
cercam-nos incessantemcn te para 
<levorar-11os e anebatar-nos. em um 
·momento, por um pecado, todas ns 
graças e todos os me1·écimentos que 
pudemos ganhar êm muitos anos. 
Sua malicia, sua expericneia, suas 
manhas e seu numero devem fai:el'
nos temér infinitamente essa d<>s
graça, poi3 peswa.s mais acumuladas 
dê gnt~:i.s, mais 1·ieas de virtudes, 
mais baseadas cm experiencia, ma.is 
elcv11d11s em santiclude, fo1·am sur
prcéndidas, roubadas e saqueadas 
desgra(;adamente. Quantos cedros 
elo Libat;o, quanta,; estrelas do fir
mamento se VÍt'am cair IDÍilerável
nÍen le é pe:·der toda. a sua elernçiiô 
e elariuade em pouco tampo! De 
onde proveio es~a est:·anha mudan
ça 7 Nfo fo: fnlla de graça, que nin
guem dela earece que não a tenha; 
foi falta de humildade. Julgaram· 
se m11is fortes e poderosos do que 
eram na rea!idnde, m:tis capazes de 
guardar seus teso1rros; fiaram-s~ e 

{'·· ·,;,r.• .. ~. {t 

apoiaram-se em si proprios; julgaram 
sua casa assaz segura, e seus cofres 
bastante forte;; para guardar- o pi·c
cioso tesonro . da . gra~a, e foi por 
causá dessa presunção 1mperceptivel 
que em si proprios "tinham, bem 
que se julgassem apoiado" unica.~ 
mente na graça de, De.us, Aue o Se

'nhor infinitamente justo perrujti11 
que fóssP-m roubados, a\,àndonnn• 
elo-os a si proprios. Infelizes! Se 
recorressem à :tllâe de Dcús, essn. Vir
gem podero-sa e fiel teria guardado 
sP,u tesouro como propriedade sua, e 
11 lé ,mesmo teria considerado .essa 
guarda um dever de justi!;a. 

-, -(o)-

E' difícil perseverá1• nà ·gra~a por 
causa da estranha corrupc;íio do 
mundo. O mundo está, atualmente 
tão corrompido, que é quasí neces• 
sario que os· corações religiosos: se
.iam ma:culados, senão por su:LJa.rua,, · 
pelo menos por sua poéira:.:..... de 
modo que é um milagre mna pessoa 
consérvar-se firme no .meio dessa 
torl'ente impetuosa, sem sei• -catre• 
gada -por el/l-; .no meio desse mar 
ten1pe;;tuoso, · sem ser submergida, oi;t 
saqueada pelos piratas e corsa1•ios; 
no meio desse ar empesto.do, sem ser 
intó~icada; é a Virgem uniearuen• 
te fiél, na qual a serpente nunca 
ter e pa1-t.e, · que f ai este milagre em
favor daqneles. e daquelas que a ser
vem dó modo que lhe é agradavel. 

Um dos sintomas de Filosofia Ale
mã transparece frenqúentemente .em 
bem no fu'ndo a natureza mais recon• 
pita que çonstitue a novidade, o novo 
ser, a entidade · lnóral desconhecida 
que constitui a Açãó Catolica. 

Como acontece .com · as pessoas que 
se . barnfustam . por esse lado, a pro
funda obscuridadé por que se metem 
fa-Jos esquecer a.s verdades comezi
nhas que o póviléo conhece, admite, 
compreende e· pratica •. 

A Ação Catolica é, como diriam os 
fi!osofos', "positivai! institutionis" quer 
dizer, criação. do Papa, e portanto nin
gueih senão Ele pode dfae1· o que e 
qual a · novidàde em Ação Catolica. 
Ora, o que acontece, é que ,o indivi'
duo Jorma pára si "a priori" um con
ceito de Ação Catolica, mais ou menos 
.bonito, · mais ou menos enquadrado 
num cslluematlsmo em que sua ca:.. 
pacidade geomet.rica · aprecia ver ain
da as· cousas· humanas, e depois deitá 
o vei·bo pi.ra demonstrar a "verdade" 
de sua posição, machucando quantos 
irnpecilhos encontra pélo 'Caminho, .e 
que deveriam 'ser religiosamente res-
pl';itados. · 

Assim~ por exemplo, alguem· aí por 
ter- formado pára $i um conceito do 
ap0stolado da· Ação Catolica, não teve 
duvida, para .manter sua criatura, de 
sácrificàr definitiva.mente.o poder tem
poral dos Papas, e ·o pensamento do 
Papa sobre· esta (fUestão.. . 

Retiros to Carnaval ·- Concentração Mariana 
no A.lto de Sant' Ana - Varias. 

RETIROS 

"O Congrega.dó e o Carnaval. Esta
mos deut1'0 da malfada:da epoca do · car
naval, que · exige do Mariano. conio de 
todo o cristão bem formado. atitude 
clara e intrepida, digna de um disci• 
pulo, de Jesus CrIBto. 

o carnaval é o· rrrinadd do demonio, 
é o imperio da materia sobre o espirl· 
to, é a ·loucura. o desvario,. a sensuali
dade. Renovação funesta .das festas pa
gãs da antiguidade, tep1•escnta. o culto 
da carne ·em todas as suas ínodaUda
des e perniciosas consequencias ·para· a 
dissolução dçis costu111es. As tristes . ale
grias que proporciona nem de longe 
compensam as formidavels conseqliep
cias e prejuízos morais, nem os ·enor
mes· gastos ~cunia.r!os que acarreta. 

o carnaval · é um •verdadeiro flagelo 
publico, um mal social digno de com• 
bate, uma lnsania · popular, q delirio das 
multidões. 

Para quem tem fé, o carnmal'é uma 
pratica reprovada pela Igreja, que man• 
da, durante esse tempo de Jocura uni• 
versai, expôr o Santissll}l.o Sacramen
to. ~ a reparação por tantos crimes e 
pecados, o desagravo por tantas blasfe· 
mia.,, despudor e irreverencias. 

·Nenhum Congrega.dó Màrlano poderá 
jamais tomar parte nos folg"Uedos car
navalescos. Uma das dQas; Carnaval 
ou Cangre.gação Maria:'ôa. 

·pieda.dc. deverão· enviar um relatorio 
miimcioso· a. esta Federação, contendo 
um resumo · de todos os atos 'pratica.
do~. . 

A todos os que não participarão de' 
retirai; .. ou atos de ·piedade, lembramos 
'que durante os dias de cai'ltaval em to
das as Igrejas haverá exposição do San
tissimo e é lá, junto aos sacra.rios; re
cebendo a Jesus-Host!:i, ou prostrado 
de joelhos e adorando0 0 é que é o· lu
gar ct,s que se julgam dignos do nome 
de cristãos. 

CO:-j"CENTRAÇÃO MARJANA NO 
ALTODE ·SANT'ANA 

No proxlmo domingo, dia 27 do cor~ 
rente, teremos fl11aimente a segunda. 
concentração Mariana deste a.no e que 
terá lugar na Paroquja de Santa. Te
resinha, para comemoração do tercei-, 
r,:, · aniversario da Congrega',ão Maria
na de No.ssa Senhora da· Paz, ne Alto 
de Sant'Ana. 

Todas as Congregações tomarão par
te, devendo. cacta uma. seguir para o 
l~cal da 'concentração, munida da res
petiva bandeira, e encontrando-se to
das no ponto final da linha 43, afim 
de seguirem incorporadas para o local 
da Missa. · 

JUVENTUDE FEMININA CAJOLICA 
Não admira .que .. por esse caminho 

chegue a pessoi.. a esta candida con
clusão de uma frescúra de· espírito 
aclmiravel:· "A Igreja rE?tomará a dí
reção, do temporal não precisamente, 
por sua auforid'adc e ,ação direta, mas 
indiretamente, pela autoríd,Jde e 
ação dos seus filhç,s, os quais membros 
da sociedade · civil, colocados a testa 
dos . négociós temporais por humanas 
rázõés ~e competenclá ·ou de escolha, 
estariam ao mesmo tempo cheiós de 
e~pirito cristão capà'zés de transbor- \ 
dar". 

Esperamos que cada congrégaçãô"'d'e
sen volva. o ,seu programa para os dias 
20. 2'1 e 22 de Fevereiro. Que os Con· 
grega.dos, fieis ·ao seu desejo de senti• 
1·em com a Igreja cerrem fileiras pro 
torno de Nouo senhor Sacramentado, 
comungando nesses dias e aclamando
O no _augusto trono da exposição. Que 
o ca.rnavai implo e pagão, venha ser-

À.s 8 •horas haverá Missa cn.mpal, no 
'pateo interno do Oratorio F.estivo. da. 
Pa.roquia. Será celebrante o. Rcvmo. Fe. 
Agostinho Mendicute. Diretor da. Fede
ração das Congregaçõe.s Marianas, que 
pregará ao. Evangelho. Comunhão ge
ral de · todos os Congregados. Aws a 

·Santa Missa será distribuído um · lan
che a todos os presentes, oferecido pe
las Fam-llias católicas do bain·o de San• 
·ta Teresluha. 

ÀS 9,30 horas, discurso por um orador 
oficiar: da Federação: co1·0 . falado, P'!.; 
los cong·regados Marianos. 

VOCAÇOES 
Um dos frutos mais consoládorês 

dv trabalho da Juventude Feminina 
Católica são as voco~ões que Deus Nos

so Sênhor se dlgna C:eitar em seu seio. 
Graçà especial do Altissim.o, .. repre
senta para as joveils que \abutam na 
J uvcntudc .un,a reco,mpensa ·de seus 
trabalhos, uma c:ónsolação para seus 
dissabores e um estimulo l)ara sua 
virtude- e gettci·oslclàde para com. Nos-
so Senhor Jês11s Cri.Sta. . 

Neste ano, ainda neste niês, fove a -
Juventude a irtdízlvel alegria dé ver 
duas de suas socias- se consagrarem a 
Nosso Sénhor Jesus na vida · religiosa, 
onde itão tnisdobràr sêus · esforços no 
stntido de torrtar a Igreja mais conhe• · 
cida e: mais amada, e assim contri
bdir por que se difunda o Reinado de 
Jesus Cristó Rei. · 

No dia 2 de fevereiro ingressaram 
1,a Congregação das Conégas de San
to· Agostinho às· acist'á_s Maria Apare
cida. Pap·aterra Limongi, que dura11~e 
todo um trienio foi esforçada . pres1-" 
dente da Juvénhtde Estudantina Ca
tólica Femirdna; e Maria Zdia Rosa 
do Vale, dirigente do circulo dé JECF 
110 Seminario da Gloria. 

A Juventude ao 111esrno tempo que 
félicita elsas suas socias que assim lhé 
dão um esplendido · exemplo dé gene
rosidade pa1·a cóm Nosso Senhor, roga 
ac Altíssimo se digne dai: a esses seus 
·antigos membros as melhores graças 
de perseverança e santificação. · 

Com essas duàs novas postulantes 
· dé Congregação Religiosa perfaz a 
Juventude .um numero consolador de 
acistas que se consagra1·am a Nosso 
Senhor pela profissão dos conselhos 
evangelicos. · Para estimulo. nosso,. da
mos os nomes das mesmas e das Con
gt egações Religiosas a ci ue hoje per-
tencem: · 

A partir de 1940 entraram para 
Congregaçó!'!s Religiosas as .seguintes 
acistas dos varios setores da Juven
tvde: · 

JOCF: Maria José Ricardo - Pe
quenas Missionarias de Maria Ima
culada; Carmem Camilo - Filhas de 
l\'lal'ia Auxlliadora (Salesianas); Ma• 
l'ia José Exposito - Carmelo; Maria 
Nunes - Filhas de Maria Auxiliado
ra (Salesiana); Antoni11 Ferreira 
Irmãs Vicentinas; Julieta Corr~a .;..; 
Idem; Celina Relvas Pais - Irmã de 
São José · Silvia Ribeira - Servas do 
Santissím~ Sacramento; Helena Ces
t«ri ·.- Irmã Vicentina; Mària Anun
cia.ta Relvas Pais - Irmã de São Jo
:;;é; Desolinda Chueco - Missiona1·ias 
Zeladoras do Sagrado Cor~ção de 
Jesus; Maria Artero - Idem; Emília 
Ramos - Idem; Beatriz Ramos 
l:dcm • Nair dos S,rntos · - Irmãs Vi~ 
centi~as; Mafalda Prestes - Idem. 

JIC: Ana Maria Meireles de Morais 
- Conegas de Santo Agostinho; Ma
ria Aparecida Farhat - Missionarias 
Franciscanas de Maria; Coralí Azeve
dó Branco - Idem: Jcsuína Messina 
- Irmãzinhas da Imaculada Concei
ção; Maria Eunice Meireles dos Santos 
- Pequenas · Missionarias de Maria 
Imaculada; Odete Quadros Leme ~ Fi
lhas de Jesus; Maria Aparecida Papa
terra Liinongi - Conegas de Santo 
Agostinho. 

JECF: Maria da Gloria Souza Lima 
--- llmã de São José; Mal'lza Albu
querque Lins - Carmelo; Maria do 
Carmo Oliveira - Irmã de São José; 
Dulce Moreira - Irmã Marcelint1; 
Alice Pais de Almeida - Carmelo; 
Lucia .F!orende Cerquéi1·a - Filhas 
de Maria Auxiliadon~ (Salesiana); 
Maria· Zelia Ros11 do Vale - Conegas 
dio. Santo Agostinho. 

Faltam ainda nesta relação as ju
cistas. 

CARNAVAG 

lJu1·ante estes h·ês · dias comagrados 
pélà incortciéncia do povo a folias 
pagãs, as acistas que não puderam fa
zer retiro fechado, devem reparar a 
Nosso Senhor Jesus Clisto· pelas ofen
~as ele qve seu Sacratüi~imci Çorai:ãci é 
t1bjeto, · 

RELIGIOSAS 
Por isso, devem, não apenur. sé abs• 

tEcrem completamente de todó e qual
ciuer divertiménto carnavalesco, mas 
amda dedicarem mais tempo à ora
do, bem como fazerem · atos de peni
tencia e mortificação. Espécialmente., 
não déi:í(em de fazér adoração e hora 
santà, . nas .igrejas em quo se expõe 
o Santíssimo· Sacramento de manch·a 
solene. 

CAMl'ANHAS DE PASCOA 

E' já témpo· de se ir cogitando nas 
campanhas ele Pascoa que a JU\·en
tude costuma promover, esp~cíalmen
t,;, nos meios estudàntinos e opérarios. 
Ainda neste mês haverá reunlõés pa
ra a.JECF e JOCF no intuito de pre
patar essas campanhas. Desdé já, se 
inicie à ca'mpanha de oi·asõcs por fo-
tc-n~ão c;ias me~iüas. · 

. NOSSOS ESTUDOS 

Em março reiniciar-se-ão as áulas 
tlo Cutso Superior de Relígiãó, A3 
.inscriçõts já se ·acham abertas ha se
àe da Juventude, à rua. Condessa de· 
São Joaquim, 215. O<ldica-se este cur
so às moças que desejem ú.m conhe
cimento mais solido dá. Douti'ina Cris
t5, bem como conhecer a grande har
mónia que reina entré , todos Ós Dog- · 
mas Catolicos. Na sede encontram as 
inte!'essadas· Lodas as inionnaçõcs que 
desejarem. . 

O programa de estudos .parà este 
ano, na Juventude sérâ em parte .o 
que nos enviou a Junta Nacional da 
Juventude Catolica · Brasileira Femi
nina, Alem disso, a JICF fará um es
tudo sobre a· Carta Apostolica de $ua 
Santidade - Pio X "Notre" charge 
apostoliqué", de 25 de agosto de 1910, 
que condena os erros de· "Le Sillon" ; 

. pois estes ensinamentos têm hoje em 
dia grande oportunidade, diante des
sa corrente intcrconfessiónalista que 
pi·etende solapar a Igreja. 

A JOCF estudará este ano os Man-. 
dismentos e orientações para o proce• 
dimento social. · 

Todas as campanhas sejam prepara
das em círculos de estudó. 
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E FUHMAÇAO. 

Os catolicos, pois, não precisam cui
dar que o Estado seja catolico oficial
mente porque todos os cidadãos, aih• 
~n que não catolicos e infensos à Igre
Ja, embasbacados diante da alta 
compe.tencia do!': catolicos · ou então 
mesmo. que neles não 'reci:mheça~ 
('(\mpét~ncia, por mera e altru.istka 
c~ridade, o~ eleg'.')tão para os postos de 
ccmánd,-, dos ne.e:ocios · temporais, de 
úr de ele~ transbordarão o espírito 
cristão! E, como num .desses sua-
vcg encantos de historias de fadas, a 
So-iiedacle· se sul1)reenderá catolica! • 

E' rt:almenté aclmfravel! Oxalá fos
sé esta a novidade da Ação CatoHca. 

TANAGRAN 
· Otimo fortffi<'a111e 
feminino exc:lu.si• 
,;111nente temtnlno. 
MÁr<·e de· ,eu~ bor• 
moritoá. especiais 

. '.l'anai;iran refuve
nesi:e e mulher, 
1 llnagran 6 o te• 
lí'léd10· tndic•adt> em, 

fodns es eai:M de 11h11timento. 
l"U!õ!à!I precoc-es, en.velhPdml'iito 
préináharo. cahélnp hranrm, an
tes do tt•nioo EM. todas u 

dl'tl1tarh111. 

APARELHOS' . •. 
para CIIAéCAFE· 
modernos, cleg11utes, 
cm dcscnbos originais 
Nacionais , exttangeius 
l'odttm ,e, utl,1ul,ido, 
tambó111 •111 J O !"'!Já• 
111m,111a pelu"l'la11" ~uc,-e". 

lt~4 24 de ~fuio, 80-90 ·S, Paulo 
~ /A.t.JAJ4. 

PARA SERVICOS · JIPOCRAFICOS. 
. Tais como: - Téses, Livros, Folhei os Revistas, Jornais 
e qualque.r impresso em geral. - 1'1·ocurein as oficinas do 
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. vir de ocasião para qúe o congregado 
Mai·ia.no dê provas da grandeza de sua 
fé, da integridade de sua purem e da. 
força de sua disciplina .. 

Maria.nos, a postoo. fortes e intrepl· 
doo, contra o carnaval." -

Transcrito do Bolétlm-circular n.o 2 
da Federação Dioce.san.a. do Ceará. 

Nada mais temos a acrescentar sobre 
a necessidade imperiosn. dós exercícios 
espirituais; graças a Deus e lés estão 
arraigados em todas 'a.s congregações 
Marianas do Brasil. 

Destí,Lcamos. porem, no b,:,letim ·acima, 
o fato auspicioso e significativo de ciue 
M Congregações do longinquo Ceará or,
ganlzaram. em suas sédes os progra
mas . de retiro e em suas sédcs os exe
cutam. 

Que 1\ão fiquem para. trás as con
gregações da capital, onde 11asceram 
os retiros e onde, felizmente aíndà ha 
inumeros recursos que outros , lugares 
do n?sso Pais nã.o podem . dé6!rutar: 
facilidade ·relativa em . transporte, em 
acomodaçÕ€1l e em sacerdotes. · 

Tudo depende, porem da organização 
previà. 

E, uma. vez qus já éstamOIS em pie• 
no perlodo carnavalesco, vamos vêr co
mo se portam as nossas Congregações, 
quat~ as que qrganlzaram retiros em 
suas sédes; quaú; as que atendem ao que 
está expressamente estati.ldo n.as nos• 
sas Regras. 

Vejamç.s como se portam àS Direto~ 
ria~, pois embora a direção e orlen• 
tação dos. exerciclos ca.ibam a.os· R. R. 
P. P .. Diretores, a in!ciO,tiva dos exerci
ciot, no sentido de obterição de local, 
adesões, auxiliares. etc., etc., ·cabe ex
clusivamente às Diretorias, sempre que 
em suas sédes ou em Joca,ls por elas 
obtidos, . venham a ser realizados os 
exerciciÓS espirituais. 

Conforme já noticiamos algumas ve
ze.'l, haverá quatro turmas.de retiro, nos 
scgul11tes locais· e com oo seguintes. pre
gadores: 

Colegio Arquidi0C"sano Congrega-
dos Maiores - pregador, R. P. Waltc1· 
I:l'Iariaux: 

Colcglo Santo Agootlnho - Noviços 
e candidatos - pregador, R. P. Helio · 
Viotti: 

Liceu Coração de Jesus - Congrega-
• dos Maiores - pregador, R. P. Eduar

do Rebouças; 
Co!eg!o s. Bento ~ congregados Me

nores - pregador, R. E. Eduardo Re
bouças. 

Alem destas, um grupo de Congrega
dos organizou uma turma que fará seu 
retiro em Barue1·i. sendo pregador o R. 
P. Paulo Bannwath. 

As turmas de retifo obdecem ao ho
rario seguinte; 

6 hS., levantar - 6.30 oração da ma
nhã na Capela - 6,40 Missa - 7,30 
café - 8 hs. primeira conferencia -
O hs. côro falado - 9,30 terço e leitu
ra espiritval - 10,15 segunda confe
rencia - 11.15 ai.ame d!l consclencia -
11,30 almoço - 13 hs. ensaio de canto 
- 13.30 Via Sacra - 14_ hs. pa'~stra 
por um Congregado - 15 hs. tercel!·a 
confel'encla, Exposição do Santlssimo, 
Hora. Sa.nta e Benção - 17 hs. · quar• 
ta conferencia: wmpo li",re - 18,30 
jantar - 20 hs. oração da noite: exa.
mo de consclencia - . 21 rui. apagam-l;e 
as luzt~;: L"epouso. 

Aqueles que por motivo de ·. forr-a 
maior não puderem participar das. tti:"'
mas de retiro, ou de praticas de pie• 
da.de, recomenda.mos que f'uçam o Pro• 
g1:.<J.ma-Retiro a se1· irradiado .pela P. 
R. O. ri,' Radio Excelslo1, organizado 
:;raças Aa uma nimia gentlleza de seu 
D. D. Diretor, Mons. Bastos e ·seus au
xiliares. 

A Radio Excelsior irradiará uma serie 
ele con!erericiai, a cargo do notavel ora
dor R. P. Antonio Monteiro da. Cruz, 
obedecendo ao seguinte horaric: hoje; 
amanhã e terça-feira, às 8,30, 12 hO• 
ra;; e o.s 21,30. 

Quarta~fe!ra d• cinzas, às 8,30. 
Os quq, acompanharem o retiro pelo 

ra.dio, embora renha~ com isso, um 
g1·ande p1·oveito pa1·a. twi.s alm;i.s, não 
fi'\'.m des01>rigados - dos exercidos, 
mas o farão em out~·a. ocasião, i,ara o 
que a Federação · está tcmandQ provi• 
denctas desde, jâ. 

Todas ·as -congregações ·que organiza-
1·em 1·et!ro.s ou proe:rama.s coni atos de 

Às 1 O horas, grandiosa. procissão de 
Nossa Senhora Aparecicla encerrando a. 
concentração. . 

Ninguem devc1'ã faltar a esta con
centração que será honrada com à pre~ 
sença do nosso amado Vigarb Capitu• 
lar, Mons. José Maria Montei!·o. 

VARIAS 
SliO BENTO DO SAPUCAi. - RC• 

ccntemente foi eleita. e empossada a d,i· 
1·etória que regerá os destinoir da Con
grcgaçi!.o Mariana. de São Bento' do !5a• 
puca1 e · que está assin1 constltuida.: 
Presidente - Mateus Pupeo; Vice-pre;. 
:;!dente ,- José Luiz ela Silva; Seére
tario - Joi!.o, Rodrigues de Lima; Tc
sJureil·o · - Pedro Faria; Me.stre de 
Noviços.-. Benedito Xavier de Paula. 
s-Ao PAULO 'Vila Pompeia; ...... À con• 
gregação Mariana. de Vila. Pompeia em,
po.ssou solenemente a. diretoria para o_ 
a1io .de 1944 e que está formada peJos 
~e·guintes congregados; Prcsídente ..:. 
Herculano Pacheco; secretario - Jo• 
sé Dias Filho; A~istente - Marco Au~ 
reHo souza Verlangiel'i; Mesfrc, de No
viços - Raul· Pacheco; Tesourei!·o -
Norberto Alonso; APQn_tador - Fl'an
cisco Sablno Sagrado; Departamento 
Artistico - Ma.rco Aurelio s. Verlan
g1en; Departamento Litcrario - . No1·-, 
bcrto Alonso; Departamento Musical -
Luiz Ro.sa.telll; Departamento de Fl• 
nanças ...;. Jpi!.o Rico Neto e Depa,rta• · 
mento filsportivo - G!ecio Alves de Je~ 
su:,. 

8110. PAULO Vila Anastacio - O 
Rev1no. Padre Aníaldo Szelecz, O. S. 
B. fundou recentemente na Paroquia. 
de Santo &tevão em Vila Anastacio, 
nesta.· .Capital uma nova Congregação 
Mariana. Está. se processando a de• 
vida ereção carion_ica para depois t1·a
ta.r-se da ag1·egaçil.o, dessa mais nova 
congtegação · mariana. da Capital, a. 
Prima Primaria. Enquanto Isso o Rev
mo. Pa.dre Diretor nomeou provisoria.;. 
mente a primeira diretoria da congre
gação, que bataJt.ará pela sua definiti
'Va orga.µização e que é a seguinte: Pre• 
sideute - Jorge Micsik; Assistente 
Roberto Thesln; Mestn de Noviços 
Joaquim Campos Junior; Secretário 

· Miguel Curto Rodrigues; Tesoureiro 
Ant0ni11 setto; Cónsultores - Vicente 
Vlcll!ei;a e Antonio lwclla Carneiro e · 
Apontador - Waldemar Valente. Ao re
gistar esse acontecimento felicitamos o 
Revmo. Padre Diretor e os 15 fundado
res da novel congregação. 

SANTOS - A Congregação Mariana 
d~ Operarias de Santos. dirigida .. pelo 
Revmo. Padre Luiz Roumanie. S. J. ele• 
geu os novos membros da diretoria que 
foram solenemente empossados e ·rege
rão os destinos da.queJa congregação du~ 
rante o ano de 1944. A· novel diretoria 
estil assün. constituida: Presidente 
Manoel ·Gaspar: Assistentes - Custo.:. 
dio Gomes Thomé e Jacintho da, Pon• 
te Junior; Sccrctarlo - Oeraldo Alva-
1·ez Vivian; TCl!oureiro - Caetano Po~ 
!itano; Instrutor de noviços - João 
Garcia. .Filho; Consellleiros - Francis•.· 
co Augusto, Ismael Martins Morgado; 
Nelson Augusto Cesa, · José Marques, 

· Amcrico de Je:;us Melão. José Marque.s, 
Adriano Tavares da Silva e José AI· 
varez Vl v ian;. íJ!reçãc da Caixa de As-, 
swtencia., Presidente - Manoel Vieira. 
Rodrig·ues; Secretado - Alberto Cacta-, 
no Oliveira e Tesoureiro - Joaquim 
Francisco Lopes. · 

SÂO CARLOS :__· A Congt·egaçã.o Ma~ 
ria.na. de Noss.., ··senhora Aparecida e 
São Sebastião, da ·cidade de Sã.o Car• 
los. empossou a diretoria. para o corren• 
w ano, que está assim constltt1lda: Pre~ 
s1de11te -:- Arlindo Possa.; Vicc-p1·e.si
dcntc - José Vicentini;· Presidente dos 
Menores - José de Oliveira Bueno; 
Vice-presidente dos Menores - Pedro 
Rotta; 1.o Secretario - Antonio d1l 
Souza Cabral; 2.o Secretario - Hulll.:. 
berto Da.1·ezzo; l.o. resoureiro "- FlaviO· 
Malerba; 2.o .Tesoureil·o - Marcilió Al
ve~; Mestre de 'Noviços - José Cordei• 
ro Filho: Orador Oficial - Hug~ Au• 
relio Paulino; · Bibl!otecario - Vicente 
Raf._,~h: Consultores - Eglsto Benetti;. 
Ardebal Reis Matos, · Serafim Ribeiro, 
Rau} C.auss\m. Jos6 za,nom e' ltalo ca~ 
sela; Porta bandei1·a - Coacir · José 
Menegati: Zeladorea - Antc>niQ de' SQ.u~ 
=. e Alf"" Dnl'i.a.. 
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FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
acham recolhidas, e, longe do carnaval, 
er,tregues aos santos exercícios espi-
l'ituais. . 

Um retiro espiritual bem feito é: O MOVIMENTO CATOUCO NA INGlATERRA 
EVANGELHO 

c·ARNAVAli .UOLSA D. JOSE' GASPAR 

Desde 1.o de Maio do ano passado, 
~tavam as Filhas de Maria cmpe.: 
,nhadas. na fundação d11 uma Bolsa 
<rle Estudos, para a fo1mação de um 
Sacerdote. Era um meio de concre
tizar as resoluções do IV Congresso 
Eucarístico Nacional. Assim, a cam
panha de orações .Pelas vocações sa
cerdotais passou a ser acompanhada 
ele uma outra .que pudesse remover 
o~ obstaculos de ordem material, pa
ra os jovens qu~ sentem o chamado 
elo Senhor. Feita a primeira coleta, 
11a grande .concentração de Maio do 
ano passado, que reuniu, na capital, 
milhares de Filhas de Maria, scgui
r;;m-se ()s donativos individuais, as 
contrib'4içõcs das Pias Uniões, tendo 
se encerrado a campanha, com uma 
Tarde de Arte, realizada, domingo 
passado, na residencia da 2.a secre
tai;ia da Federação- Filha de Maria 
Ana Candida Ferreira da :Rocha. i' 
·· Com ó produto dessa Tarde de Ar

te conseguiu a Federação completar 
os 30.000 cruzeiros que constituem a 
"Bolsa", encerrando-se com essá réu
hião artística a campanha ha meses 
encetada pelas Filhas de Maria. 

O programa esteve a cargo do te
Í1or Osvaldo Leon Bertagna que in
terpretou, com maestria, varias pe
i;as classicas e canções internacionais, 
acompanhado ao piano pelo sr. Ru! 
Botti Cartolano; das srtas. Darci 
Nunes harmonista; lnez Decourt e 
/\lmiria de Campos, pianistas, e Nair 
,Cesar Nogueira, declamadora, que 
)lbrilhantaram a festa com se•.is dons 
nrtist1cos. 

Completou o programa a projeção 
ti~ um filme sobre a concentração das 
filhas de Maria, no dia l.o de Maio, 
.ciuando D. José Gaspar era Diretor 
ela Federação Mariana Feminina, ten
cio sido, tambem, apresentada a pro
Jeção fixa de fotografias de D. José, 
cm varias epocas de sua vida. 

Aos presentes foi oferecido um fi
no lanche, por nimia gentileza da fa
milia Ferreira da Rocha que se des
ôc,brou em atenções para com os con
vidados, tornando-se credora de 
imensa gratidão da Federação Maria
na Feminina. 

Assim, r.um ambiente de grande cor
chalidade, decorreu a festa de encer
ramento 'da campanha em favor da 
Bolsa "D. José Gaspar de Afonseca e 
Silva", oferta das Filhas de Maria para 
a formaçâ<S permanente de um Sa
i;erdqte. 

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 

Dando a seguir a relação dos con
tribuintes da Bolsa "D. José Gaspar 
de Afonseca e Silva", a Federação 
Mariana Feminina manifesta a todos , 
i,eu profundo reconhecimento. 

Agua Branca - 100 cruzeiros; Agua 
Rasa - 50; Aqueropita - 240; Siio 
José do Belem - 100 : Barra Funda 

500; Bela Vista - 1.003,80; Bosque 
125; Bra2 - 65; Brooklin Paulista 

,- 60,20; Calvario - 300 - Cambucí 
218; Casa Pia - 300; Casa Verde 
100; Casa da Divina Providencia 

- 100; Colegío Maria Lnaculada -
100 ; Colegio Sion - 1.600; Co)egio 
Sagrada Familia - 151; Colegio San
ta Inês - 330; Consolação - 1242; 
Cu!ato da Sé - 1.000; Escola Domes
tJca Ma1·ia Imaculada - 110; Exter
nato Nossa Senhora Auxiliadora -
220; Externato São José - 460; Frc
guezia do O' - 58; - Úuararcma -
100; Guarulhos - 100: Ginasio das 
Conegas R. de Santo Agostinho 
500; Hospital Nossa Senhora Apare
cida - · 50; Imaculada Conceição -
200; São José do Ipiranga 100; !taque
m - 42,20; Itaim - 75; Itü, Colegio 
Nossa Senhora do Patrocínio - 80; 
Jundíaí - 50; Jundíaí São João Ba
füta - 60; Lapa - 200; Mogi das 
Cruzes - 300; Nossa Senhora Apare
cida do Ipiranga - 21.2; Nossa Senho
ra Auxiliadora - 45P; Nossa Senhora 
do Bom Conselho - 32; Nossa· Senho
ra do Bom Parto - 140; Nossa. 
Senhora do Carmo Acliml!\ção - 88; 
Nossa Senhora do Carmo Liberdade 
- 113; Nossa Senhora das Dores Ipi- , 
ranga - 10; Nossa Senhora das Gra
ças - 40; Nossa Senhora do Monte 
Serrat - 29 : Nossa Senhora da Pe
nha - 200; Nossa Senhora do Sagra
do Coração,. Ponte Pequena - 20; 
Nossa Senhora da Saléte - 78,50; 
Nossa Senhora da Sa.ude - 177 Nos
s,, Senhora 'do Santíssimo Sac1·amen
to - 150; Nossa Senhora de Sião Vila 
D. Pedro - 200; Osa'sco - 85; Parada 
Inglesa - 165; Parque das Nações -
75; Sanatorio Pe. Bento - 20 : Colo
uia Asilo Santo Angelo - 220; San
tuario Sagrado Coração de Jesus 
- -100; Sant.uario Sagrado Coração de 
Maria - 170; Sant'Ana - 600; San-
ta Casa 235; Santa Cecilia 
4.105; Santa Generosa - 50; ·Santa 
[sabei - 30; Santa Margarida Mal'ia 
- 75; Santa Terezinha de Higienopo
lis - 2.100; - Santa erezinha Alto 
de Sant' Ana - 130; Santo Agr,stlnho 

rcpal'ação para o passado, santifica
ção do presente preparação para a 
eternidade. Não podel'iam as Filhas 
de Maria ter escolhido exercício mais 
proveitoso para os dias de Carnaval 
do que o Santo Retiro. 

Alem dos retiros · organizados pela 
Federação muitos são os promovidos 
pelas Pias Urtiões, em suas sedes ou 
colegios proximos. 

Comunicaram-nos a realização de 
retiros as seguintes Pias Uniões: 

Agua Rasa, Calvario, Externato Nos
sa Senhora Auxiliadora, Itaquera, 
Santa Cecília, Braz, Nossa Senhora 
do Santíssimo Sacramento, Nossa Se
nhora do Bom Parto, Bela Vista, Pe
nha .Vila Pompéia, IndianopoEs. San
to Amaro, São Domingos, Bt·ooklin 
Paulista, Cristo Rei, Consolação, San
tuario Coração de Jesus, Santa Gene

. rosa, Santa Terezinha de Sant' Ana, 
São Januario da Moóca, Dispensario 
Nossa Senhora da Consolação e Casa 
Pia São Vicente de Paulo: 

Ofereceram lugares às Filhas de 
Maria a Juventude Feminina Catolica 
e a Liga das Senhoras Catolicas (As
sêciação do Restaurante Feminino), 
que tambem organizaram retiros re
clusos para o Carnaval. 

Uma Unlversi~ade Gatólica for .. 
nece 5.000 aluno.s para 
o exercito americano 

Informa Noticias Catolicas de NoYa 
York: 

"Flutua sobre a Universidade Ca- ' 
tolica cle Fordham ·uma bandeira com 
duas grandes est~das. A estrela de 
ouro honra a 47 alunos de Fordham 
que deram sua vida pela patria. A es
trela azul recorda os 5.000 estudantes 
que prestam serviço ativo nas foi-ças 
a1madas da nação. 

Desde que comegou a guerra fo
ram condecodardos pelo governo dos 
Estados Unidos 47 alunos de For
dham; um pelo governo britanico e 
outl·o pelo governo de S. Majestade 
a Rainha Guilhermina, da Holanda. 

Quanào se diz que os Catolicos, na 
Inglaterra, são três milhões, OLI ~e
ja, cerca de seis por cento da popu
la~ão, não se tem uma idéia exata 
da vitalidade da Igreja, nestas ilhas. 

· Ifa eem anos calculava-se que 03 

f~eis da Igreja Catolica não passa
vnm de 100.000. Convem 11ão ésque
ccr que a I nglatcrra naquele tempo 
tinha a metacle ele sua atual popuo 
la~fLo. 

Reinstalada a Hierarquia Ecle
,iastiea cm 1S50, com a criar;ão <lo 
Ai:cebi,;pado de \V esiminster, a vi- • 
cb religiosa catolica foi em cons
tanle progres~o, d:mào passos vcr
dar1eiramente prodigiosos. 

1\ tun lmente os 18 Arccl,ispados e 
Bispados <la Inglatêrrn e do País 
ele Galés, e os 6 lla Escocia, dispõci11 
d,i mais de quatro mil Sac,crdotes 
scculards e lle 111il uovcccnlos e cin
cocnla e sete l{cligiosos, sem cçmtar 
llS FrciL·as. 

Durante esse tempo as Pai'oquias 
foram se multiplieando, e junto a 
C'las ~ntgírnm u~ Carns Rcsiclcnciais 
de Heligiosoc;, pr,ra auxiliar o labor 
do Clero. 

Existem agora, na Inglaterra, 39,j 
Casas Hdigiosas, ou Conventos para 
hom<'n~, e 1.104 parn mulheres. Suas 
atil·idades se desenvolvem especial
mente no domínio ela Caridade e da 
Educaçiio. Bm algumas Dioceses 

« T E O Z O O L O G I A )) 
O jornal cito!ico "Univ~rse" mos

tra como a crescente determinação 
nazista de propagar a ·'religião ela 
raça superior" transparece claramen· 
te 11 um recente artigo cio jornal ger
rnanico "Die Nation". 

Inicialmente, "Dic Nat:on" presta 
isignificativo tributo aos escr'tos 
de Lanzlil>enfells, de Viena, o "'pro
feta e místico da nova geração ale· 
mã e cio l\'acional-soc'alismo", sem 
cuja inspiração O proprio "Mein 
Kampf" de Hitler não teria sido es, 
crito. 

- 227,60; Santo Amaro - 125; Santo 
Antonio do Pari - 1.000; Santo Ina
cio de Loiola - 120; São Caetano -
20; - São Cristovam - 70 : São Do
iníngos - 50; - Sãq Francisco de As
sis - 105; São Geraldo - 300; São 
Gonçalo 300; São Januario da 
Moóca - 150; - São João Batista -
400; São José· do Belcm - 1.800; São 
Judas Tadeu - 90; São Paulo do Be-

· tem - 30; São Rafael - 500; São Vito 
- 30; Seminario das Educadoras -
40; Sumaré - 143; Tremembé - 65; 
Vila Esperança - 72,30; Vila Fo1mosa 
- 57; Vila Guilhel'me - 36; ViJa lpo
juca - 50: Vila Maria .... 85; Vila Pom
péia - 227; Vila Prudente 25; Vila 
Zelina - 40; Coleta do dia l.o de 
Maio de 1943 - 1.300 ; Tarde de Arte 
Mganizada pela F. M. F. e donativos 
diversos completam a quantia de 30.000 
cruzeiros. 

,,Os condecorados pelo governo norte
americano receberam no total 77 cofl
decorações e 7 citações na ordem do 
dia. 

A sna "obra prima", porem, foi a 
"Tcozoologia", que se propõe mos
trar que quase todos os povos foram 
degradados ao uivei do macaco, com 
exceção .. do sangue divino que flue 

RETIRO DO CARNAVAL 

Desejosas· de seu aperfeiçoamento 
e~piritual, deixaram as Filhas de Ma-

. ria, por três dias, o mundo, buscan
do, na paz de UI1,l retiro, o silencio e 
a meditação sobre as verdades eter
nas. 

Desde ontem, milhares de jovens se 

Dois barcos da Marinha de Guena 
dos Estados Unidos têm os nomes de 
Robert A. Eurig)_1t e Richard J. 
Dempsey, alunos de Fordham. Eu
right perdeu sua vida na batalha ele 
Midway; Dempsey morreu em comba-
te no sul do Pacifico". 

1 da Alemanha". Em conscquencia, 
cJntinua "Die Nation", o povo ger· 
manico deve desenvolver-se segunc!o 
todas os recursos científicos, inclu
sive a esterilização cios tipos inferio· 
res. 

FALECIMENTOS 
Faleceu, dia 5 do corrente, às 15 ho

ras, nesta capital, no Convento Vicen
tino da Pénha, a veneranda Madre 
Maria Hermeta, Superiora Pr!)vincia~ 
das Innãs Vicentinas de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Mato Grosso. 

geral e, ~m pa1·ticular, à Arquidiocese 
de São Paulo, às quais Madre I-icrmc
ta, no sel'viço da causa catolica e do 
ideal vicentino, prestou relevantes bc
ncfidos. 

os Senhores Bispos encarregaram 
Ordens Religiosas, dos cuidados pas
tornis, em determinadas Paroquias. 

1:; extremamente mcritoria a oura 
realizada pelos Colegios, muitos <.!o: 
quais podem competir com os me
lhores elo país. Assim, por exemplo, 
o de Santo Edmundo, o mais ant1-
g-o de todos, o de Downside, o de 
Usba w, o' de Amplefarth, o de Sto-
11yhurst, varias éentros dirigidos po,· 
J rmãos das Escolas Cristãs e por 
PP. Salesianos não estão atras 
dos mais perfeitos etitauelecime11tos 
de ensino, como Eton e Harrow. 
Nessas escolas, preparam-se os jo
vens para ingressar em Oxford, Cam
briclg·e, . Londres e outras famosas 
Universidades. 

O qne mais chama a atcnc;ão <lo 
visitante é a magnificcncia elos cdi
ficios escolares, rodeados de formo
sos parques, amplas pra<:as de cs
pol'te e a cxistencia elos mais moder-
11os equipamentos escolares, a higie
JJC e a vida social. Sem duvida PS

ses Colegios podem ser comparados 
aos melhores do eon tinente europeu, 
c muitas vezes ~uperam-nos em gran
diosidade e beleza. 

EGIZALE 

A perseguição religiosa con
forme o Episcopado alemão 

A profunda preocupação dos Bis-
. pos eatolieos alemães pelo declínio 

alarmante da moralidade entre a 
ju,·entuue hitlerista acaba de sc1· 
frisada pelos comentaristas catoli
<:os _de Londres, uo ,domingo. Essa 
preocnpai;ão, adianta'm as referidas 
fontes, foi perfeitamente traduzida 
pelo Cardeal Bertran, de Bl'e;lau, em 
ma Pa5tOral de Outubro sobre o San
to Rosario, na qual declarou: .. A an
sÍeclacle decorrente elos perigos que 
amea~am a juventude germanica per.a 
terrivelmente sobre os Bispos ale
mães. Exi~tem na Alemanha forças 
qur são abertamente hostis à Igreja. 
Essas força.s põem éln perigo a re
li6i.io de nnsrn juventude e a vida 
<le nossns familias. Pol' sua Ycz, o 
Bispo de Muenster . Exmo. · !\Ians. 
Von Galrn, chegou à me;,ma conclu
são, quando em sua ultima Pa,to
ral, rogou a bern;ão didna para "a 
juYentude germanica que cone gra-' 
ves perigas". A instrução catolica 
se está tornando <JUasi impossível na 
Alemanha, continua o comcntario, 
1>or causa da terrível carestia do~ 
livros religiosos. Em virtude des;;a 
sitna<;ão, as autoridades catulirus 
resoh·eram elaborar um catcci,rno. 
reduzido, ma,s 111esmo para esse ye· 
queno catecismo o govemo nazi,,ta 
não concedeu papel, embora os ecli
lorcs ela Alemanha disponham das 
maiores facilidatles para a impres-

OOMlNGO DA QUINQUAGESIMA 

( S, Lucas, 18, 31-43) 

Naquele tem;,o, tomou Jesus os doze e lhes disse: "Eis que subimos a 
J~rusalem e serão consumadas todas as cousas que foram escritas pelos 
Profetas do Filho do Homem. Será, de fato, entregue aos gentios, e ludibriado, 
e flagelado' e cuspido; e depois que o flagelarem matá-lo-ão; e rcssu•citará 
ao terceiro dia". - E eles (os discipulos) nada entenderam destas cousas, e 
era esta palavra cousa ·escondida a eles e não entendiam as: éousas qui:, 
eram ditas, 

Aconteceu, entretanto,. que ao se aproximarem de Jericó, um cego senta·. 
va-se ao longo elo caminho, e mendigava. iste, ao perceber a turba que pa•sa
va perguntou o que era. Disseram·lhe que Jesus de Nazaré passava, Excla· 
mou então, dizendo: "Jesus, Filhij de Davi tende piedade de mim". E os_que 
iam na frente, repreendiam-n9 para que se calasse; ele porem, clamava ainda 
mais alto: "Filho de Daví, tende piedade de mim". Parando, mandou Jesus 
que o conduzissem junto ele si, E como ele chegasse, perguntou,lhe, dizendo:. 
"Que queres que te faça?" E ele disse: "Senhor, que eu veja", E Jesus lhe, 
disse: "Vê; tua fé te salvou", - E logo viu, e o seguia. alorificanclo a Oeus, 
E o povo assim que viu, deu louvores a Deus. 

COMENTARIO 

.\ vida de Jesus Cristo tem uma 
certa continuação na sua Igreja, e 
cn tre os fiéis. Foi assim nue a per
seguição de Saulo, atingia-o direta• 
mente embora fosse voltada contra 
a Igrc'ja e os fiéis. E é doutrina cer
ta q11e a Igreja constituc o Corpo l\Iis
tico de Jesus Cristo. :Não é, pois, de 
se admirar que as cousas que aconte• 
ccram com a Pessoa adoravel elo Se· 
nhor se repitam no rlecurso da Histó
ria e o que Ele sofreu no seu Corpo 
fis:'co, sofra hoje a Igreja na contra
di¼ào do século cm que vivCé'mos. E 
este é precisamente o tempo, em quo 
as potências infernais se atiram mais 
rnrlemente contra a Igreja e o espi• 
rito de Jesus Cristo, procurando Inu
tilizar o esforço de uma e desterrar 
para lodo o sempre, o outro do seio 
das sociedades humanas. Jesus, com 
efeito, nestes dias de carnaval, é en
tregue às folias pagãs que não dife• 
rem rios ludibries e flagelos com que 
os gentios procuravam reclnzi-lo à im
poténcia; e como então o que pre
tencliam era deixa-lo só, execrado por 
todos, abandonado de todos; assim 
hoje o intento infernal consiste em 
afastar os individuos da Doutrina, 
preceitos e espírito de Jesus Cri~to. 

*** 
Os meios são v:ir!os, mas ·toei os eles 

tendem a um mesmo fim: o clominio 
da sensualidade, o vicio que enerva 
á vontade, amolece o animo, l.orna o 
homem incapaz para as cousas gran
des, as grandes heroísmos. Ora é de 
hernismos que vive e subsiste o Ca
tolic!smo. O ataque, porem, não é 
improvisado, nem surge de modo re
pentino. É preparado de longa data, 
pois é preciso que os frutos do car
naval niio sejam efêmeros e suas 
festas não venham a ser um fracas
so. Por isso cria-se primeiro ambi
ente na sociedade por meio dessas 
pequenas cousas que irradiam e clão 

por ú1il outi·os pretextos eom quê sd 
procura um tóxico para a conciência, 
vai-se criando, firmando, tornando 
mais denso e mais profundo um am• 
lllen·te de sensualidade (que aborre• 
ce o ambiente de pureza e castidade 
que é próprio de Jesus Cristo) do 
qual O carnaval não passa de um mo, 
mento mais agudo, mas pel'feitamentfj 
toleravel. 

Não ê este o conceito em que s~ 
tem cómumente o camaval? Porque? 
Porque as modas e' os bailes já pre
vararam os espíritos de maneira q(le 
o que aparece no carnaval não lhei; 
parece jâ cousa muito clifcrente. 

··E eles (os discípulos) nada en:. 
te11cleram destas cousas, ,e era esta 
i,ala vra cousa oculta a eles, e n:l o 
entendiam as cousas que eram eli
tas". - São Lucas tem receio de qu6 
se Hão acredite que realmente os 
apóstolos não compreenderam o que 
llles acabava de. dizer o Divino Mes
tre. Por isso repete e repisa o mes
mo conceito três vezes: "nada. en· 
tenderam", "era uma palavra ocul
ta", "não entendiam as cousas ... '! 

Não' é para admirnr; pois as pa
lavras de Jesus Cristo eram bein 
ctáras. De fato, que é que lhes dis• 
se? - Disse-lhes que seria •·Judi• 
bria.do", "flagelado", "cuspido" e 
"morto", Nenhuma destas pa1avras 
tem qualquer significado sibilino~ 
oculto, ou trópico que torne dificll en. 
tende-las. assim que são pronuncia• 
das, - No entanto, os apóstolos na
da entenderam de nenhuma clelas É 
realmente dificil de se admitir. Pot• 
isso para que não houvesse duvida. 
nenhuma, São Lucas repete esta mes• 
ma asserção três vezes. 

CRITICA· BIBLIOGRAFICA 
A ilustre '1-eligiosa, nasceu em Re

naix ( Belgica) aos 15 de setembro de 
1861, falecendo. portanto, aos 83 anos 
de idade. Madre Hcrmeta, que no 
scculo Ee chamou Marie de .Bouorie, 
entrou para a Congregação de São Vi
cente de Paulo cm 13 de setembro de 
1879 e proferiu os votos aos 27 de se
tembro do ano seguinte. Veio ao Bra-
5il em 1897, onde' prestou serviços no 
Convento de Olinda (Pemambuoo). 
Em 1889, veio para São Paulo, onde 
em 1907. fundou e dirigiu por varios 
anos, com grande descortinio, o Con
vento e colegio mantidos pela Congre
gação no bairro .da Penha. Ali foi 
mestra de noviças e superiora, desta~ 
cando-se os seus esforços no setor cio 
ensino primario e profissional às 
crianças e jovens daquele bairro. Fi~ 
nalmente, em 1927, foi elevada ao car
go de Madre. Provincial de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Mato Grosso, cargo 
em que revelou excelentes qualidades 
de dirigente. trazendo à Congregação 
grande desenvolvimento. Estabelecçu 
diversas novas residencias e casas de 
ensino, admitindo como Superiora nu
mero invulgar de candidatas à vida 
religiosa. 

Durante todo o dia 6 p. parnado, o 
cort>o da saudosa religiosa, . na Capela 
do Colegio Vicentino da Penha, es
teve expostó a visitação P.Ublica. Mi
lhares de pessoas ele todas as con
dições sociais, desfilaram ante os 
restos mortais da Revdma. Madre 
He1111eta, que foram seguidamenté 
gunrdados por suas Irmãs de habito. 

. são ela Jiterntura· nazista. Fatos ~o
rno e:;te.\ conclue o, comentatlor ('!\· 

tn]ico, ilustram as condições da Jg1-e
,ia Catolica no III Rei~h de maneira 
muito mais verdadeira que todos os 
falsos protestos do go,·erno nazista. 
de quo "luta para sahar a civiliza
;;ão ocidental. 

tom. Porque são pequenas, a Pias não 
se atende muito: só espíritos estrei• 
tos se poderiam ocupar de semelhan
tes ninharias ··de miuimis non 
curnt praetor"; porque vêm ao en
contro das inclinações -da natureza 
.-:- p. ex, o desejo nat~ral de exibição 
tão próprio tlo elemento feminino -
nào só não topam com impecilhos. se
não que contam com valioso e per
>Si8tente aliado. E assim, a titulo de 
moda, para evitar ana,cronismos, e 

O mesmo se dá tambem com os ca• 
tolicos com relação ao carnaval, ás 
moelas, às diversões e ao ambiente 
'lp'osto do século em gáal. O espiri• 
to de pobreza, de mortificação; de mo
déstia, de recato, de humildade é um 
pirito berrautemente contrário ao es
espirito tão e o n t r a r i o ao es• 
ria, de ostentação, de orgulho, de 
vaicfade; que é inacreditavel como 
haja catolicos que não percebam es, 
sa difei-ença, e não tenham o menor 
pejo de ·contribuírem largamente pa, 
:l"a que esse espil'ito maligno conti• 
"nue a dominar a sociedac!e e nela 
<leito ainda raizes maís profundas. E, 
neste intuito, nâo poupam armas ne· 
nhumas: exemplo, palavras, il1sinua, 
ções, etc. São apóstolos ãeste' mal, 
Realmente nada compreendem de Je, 
sus Cristo. Não o conhecem. - Como 
se arranjarão no dia do Julzo? Não 
'terão receio daquela palavra tcni• 
.-eJ; '' Na verdade não vos conheço":t 

"'O ultimo trem de Berlim 11 

(LAST TnAIN FROt\l BERLIN) 

por Howard K. Smilh 

T1·adução de Antonio Accíoly Ne
to - Edição da Empresa Grafi~a 
"0 Crnzeiro" - 2.a Edição - Rio 
de Janeiro - 19·13. 

O autor, correspondente de radio 
norte-americano, foi tal vez o ultimo 
reporter dessa nacionalidade a deixar 
o solo alemão antes de ser declarada 
a guerra entre o Reich e os norte
americanos. Passara já em 1936 
uma curta temporada na Alemanha e 
voltou para lá mais tarde, quando a 
Europa já se via mergulhada em ple
na guerra. 

Howard procura relatar com fideli
<lade todos os acontecimentos que pre
s,,nciou. em Berlim e esforçando-se por 
:ser objetivo na apreciação do povo 
ai.emão. ele se destaca de Shircr e 
outros narradores dos acontecimentos 
l'C,centes, po.rque Howard iá pertence 
ao novo rumo da propagànda yankce 
que procura explicar o· domínio na
zista na Alemanha, salientando que, 
clepois de ter caido uma vez no abis
mo nacion11l-socialista por culpa pro

-,,ria ou não, o povo não dispunha 
mais da faculdade de se livrar do en-

Telegrama. de Lonch'cs no.s dá noticia 
das declarações de Lord Trcnchard, 
;s::gundo as quais ·• à custa ae um gran
de u umero de perdas seria Inadmissí
vel qualquer esfo1;co para Impedir a 
destruição de Roma". Deante desta 
tremenda ameaça que paira sobre a 
s,rnta Sé, nosso coração de catolleos 
5e confrange e não podemos detxar ele 
pensar que essa situação de falta de 
garantias para o Soberano Pontlflce. 
que se encontra nas mãos das hordas 
nazista:i, é fruto da, usurpação dos Es
tados pontifício:; e de.Ilia "diferenciação 
d:i. esfera proprta da socleclade políti
ca. e de seu objeto temporal". tão do 
agrado da.quelcs que limitam P. "csfe
l'~ propria" da. Igreja às quatro pare
des da Sacristia. Muito oportuno se 
toma. portanto, relembrar algumns 
verdades sobre o pcder temporal da 
::anta. Sé, atravez da.s ·paginas do li
vro "O protestantismo comparado com 
o cataliclllmo em suas relações com a 
Civilização europeia., do grande Bal
ines: 

"rodcr tcmpo1·al. Por multo temJJO 
esta palavra tem sido o espantalho dos 
reis, a senha dos partidos anticatoli
cos, o !aço onde têm caido muitos ho-

mens de boa fé. o a.Jvo contra que. 
com mais liberdade. têm assestado seus 
tiros os descontentes politicos. o, es
critores ofendidos, os ca.no~ta.s aclus
tos; e nada mais natur!!.l. pois que 
nesta materia achavam la~go campo 
para desàf0gar seus rcse1limentos. e 
verter suspeitosas doutrinas; certos de 
que aparentando zelo pelo poder dos 
n1onarca.s encontrariam para os azares 
que pqde§~egi o.{er~çer-s~ ç!q}$(i,.la pr9-

. gcnhoso feitiço que viera sobre ele.· 
Com efeito, as imponente:; reafüaçõcs 
que o novo régime produzira durante 
os pl'imeiros anos dê sua existencia, 
lhe serviram para despertar entusias
mos delirantes, e assim arregimentar 
facilmente em seu favor a grande 
massa 'que, à moda dos romanos da 
decadencia, clamava por "panís ct 
circenses,.. 

O autor friza logo que de inicio não 
pretende apresentar uma obra pro
funda. E' um mero relato ele suas 
observações, inteligentemente apre
sentadas, no tom e estilo proprios dos 
jornalistas e homens de impt·ensa. 
Traça bastante bem o processo de de
cadencia da psicologia popular com 
o· evoluir da campanha contra os so
v1cts. Relata bem a questão judaica 
e bastante mal a questão religiosa. Ha 
varios assuntos importantes que Ho
ward critica ou aprésenta e que niio 
podem ser referidos numa apreciação 
curta como esta. 

"O ultimo trein ele Berlim" é um li
vro que merece ser lido por todos 
aqueles que se ocupam dos aconteci
mentos atuais. E' um docwmmto in
formativo e ilustrativo de certo va
lor. principalmente para aqueles que 
não acompanhal'am de pérto os acon
tc•cimentos que conduzil'am à aluai 
situaçiw: mas tambcn1 não passa dis
to. 

teção nos pa.lacios dos reis. Não é aqui 
o lugar de discutir tmia materia. que 
tem dado campo a tão acalora.das e 
eruditas disputas; e. seria isto tanto 
menos· oportuno. quanto não é na.Lura! 
que na atualidade potencia. aJguma nu
tra receios com respeito a usurpa.ções 
temporais da Santa Sé. Esta, que, di
gam o que disserem se,us lnlmig·os, tem 
mostmdo em todas as epoeas, até hu
manamente falando, mais prudencla. 
mais tino, sofrimento e cordura. que 

·nenhum outri:: poder da terra; tem w
biclo tambem nos dificiiimos tempo~ 
modernos colocar-se em tal pos1çno. 
que sem diminuir sua · dignidade. ~em · 
:. apartar de seus altos deveres, a dei
xa r.ão obstante desemba.r,.,ç-ada e fie. 
:(lvel, para se havei· conforme ·reela
mcm as circunstancias diferentes. 

É indubitavel que o poder temporal 
do Papa :;e havia. com o decorrer dos 
tempos elevado a. tão gra.nde altura, 
que já não era sómente o sucessor de 
s. Pedro. senão um consultor, um ar
bitro. um juiz universal, de cujas de
terminações era perigoso dlssentir, até 
em negocios meramente políticos. com 
o · movimento geral da Europa este po
der se havia deb.ilitado algum tanto; 
contudo. qua.ndo o protestantismo apa
receu, com;erva va tal ascendente no.5 
animos, ill,Spll·ava tais sentimentos ele 
veneração e respeito. e dispunha de 
meio.1 tão poderosos para defender seus 
direitos, sustentar suas pretenções, 
apoiar seus ju!zOs e tazer respeitar seus 
conselhos, que ainda os monarcas mais 
poderosos da Europa consideravam co
mo inconveniente de muita gra vldade 
num negocio qualquer. ter como adver
.sario a corte, de Roma: por cujo moti
vo i,r~s;yrª ym. ~:il.:Er, íi9ill ;.rMid~ 

Em 1940, entre grandes festas da 
Congregação e seus amigos e admira
dores, às quais se associou pessoal
mente o saudoso Arcebispo D. José 
Gaspar de Aforuseca e Silva, Madre 
Maria Henneta comemorou o jubileu 
de diamante de sua profissão religio
sa assinalando então 60 anos de vida 
religiosa. na pratica ininterrupta da 
virtude, da ora,ão, do sacrifício e do 
apostolado, que sempre caracteriza
ram seus labores. 

(J falecimento da ilustre e' veneran
da Religião constitui, pois uma grande 
perda à Congregação Vicentina cm 

Dia 7, após diversas Missas cêlebra
das na Capela do Colcgio, o corpo foi 
transportado à Matriz da Penha, onde 
o Rcvmo. Padre Tiago Klinger, 
C: SS. R. cantou solene MisEa de Re
quicm. Logo a scgufr, saiu o cortejo 
funebre, acompanhado por uma cen
tena de religiosas vicentinas, delega
ções de colcgios desta capital, sodali
cios paroquiais, numerosos Sacerdo
tes, alem do Exmo. Monsenhor José 
Maria Monteiro, Vigario Capitular da 
Arquidiocese, e de grande massa po-
pular. . 

No ccmitcrío, após descer o corpo à 
sepultura, usaram da palavra o sr. 
Henrique v·an Deurscn, que em nome 
da patria oprimida saudou a ilustre 
religiosa, que tanto bem praticou no 
:serviço de Deus em terras brasileiras, 
e o Exmo. Monsenhor José Maria Mon
teiro, que agradeceu os benefícios que 
n São Paulo e ao B1·asil prestou in
cansavelmente a saudosa Madre Hcr
mcta, testemunhando à Congregação 
Vicentina e à nobre nação belga, es
ses sentimentos de gratidão, que ou
tros não eram senão os da propria Ar
q uidioccse. 

(! 

No Mosteiro Dominicano de Cristo· 
Rei, cm Vila r'ormosa, São Paulo, fa
leceu no dia 4 do corrente mês, aos 34 
nnos e. 5 meses de idade, e 5 anos e 4 
meses ' ele sua profissão rcligio5a a 
Tievda. Soror- Maria Emanuel de San
ta Catarina. 

NOVA ET VETERA 

A Igreja 
afinco captar sua benevolencla e alcan
çar sua nmisacle. De maneira que Ro
ma havia-se coustituicto cm centl'o ge
ral de negoclac;õcs, e não havia assun
to Importante que podcsse subtrair-Ee 
à sua influencia. 

Tanto se tem declamado contra cs.~e 
poder colossa.J, contrn, es.5a pretendida 
usurpação de direitos, que só parece 
que os Papas foram uma serie de prr,
fundos conspiradores, que com seus 
mancjos e artifícios a nada menos as
piravam que á monal'qula universal. 

Já que se tem querido blasonar de 
espírito de observação e de analise dos 
fatos, era neccssario reparar que o po
der temporal dos Papas se robusteceu 
e estendeu quando ainda não se acha
va vctdadeiramente constituído ne
nlrnm dos outros poderes; assllu. cha· 
mar-lhe usurpação. é não só uma ine
xatidão. senão tambcm um anacronis
mo. 

O Lranstorno geral cm que se acha
vam sumidas todas as sociedades 
europeias com a irrupção dos bar
bltros, na Informe e monstruosa amal
gama que se fez de raças, costu
mes e tradições. não ficou nenhuma 
base sobre que podesse estabelecer-se 
a clvilisação e cultura, nenhum ponto 
luminoso que iluminasse aquele caqs, 
nenhum elemento bastante para fecun
d;:,,r ele nqrq as ~~m,ntc.s de rcr,cu:rnçãq 

1~ 

e o Poder 
qt1e jaziam sepultadas no meio das rui• 
nas e do sangue, senão o cristianismo; 
e assim é que dominando, humilhan
do. aniquilando os restos das outras rc
Jigiõea, se eleva como solitaria coluna 
no centro duma cidade arruinada, co.· 
mo tocha brilhante no meio elum hori
zonte de trevas. 

Barbaras como eram os povos con
quista.dores. e cxaltaelos com ~us triun
fo~. dobram eomtudo a ccrviz debaixo 
do cajado dos pastores do rebanho de 
Jesus Cristo; e estes homens tão no
vos para eles, que lhes falam uma lin
g·uagem superior e divina, adquirem so
bre os fero2.es c.,udilhos daquelas hor
das um ascendente tão eficaz e dura
douro. que. não bastou para o destruir 
o decorrer dos seculos. Eis-aqui a· raiz 

· do poder temporal; e bem se compre
ende que elevado o Papa sobre todos os 
demais pastores no edifício da Igreja, 
como a soberba cupula sobre as demais 
partes dum magnifico templo, seu po
der devia tambem levantar-se sobre o 
poder temporal dos sim1>:es Bispos, lan
çando alem disso ra.izes mais profun
das. mais robustas. mais travadas e ('S• 

tendidas. Todos os principias de legis
lação, todas as base~ de sociedade, to
dos '.1S elementos de cultura, tudo quan
to havia ficado de artes. de clencias, 
tudo estava nas mãos da religião, e 
tudo se colocou· multo naturalmente à 
sombra cio solio pontificio: pois que 
este era o unico poder que se exercia . 

~ 
~~J apteciaÍ(>teJ. _ 
DOS PRATOS SABOROSOS 
-ASS!:GUP.AMOS QUE, 

··""' todo$ os alimentos 

preparados com Moiz:er.a 

Dur1ea ~éb deliciosos e 

ée focil dlge5tão. Moizena 

Dvryea é um cvxilíor indispen

sovel da ar• 
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Temporal 
com ordem, concerto e regularidade, o 
unico que oferecia razões ele estabill· 
dade e firmeza. Sucederam-se umas 
gherras às outras. uns transtornos a 
ou,ros transtornos, umas fármas a ou
tras fórmas; porem o . fn to grande, ge
ral. dominante, foi sempre o mesmo; e 
é cousa de rir ouvir tanto fala.dor a11c
lidando um fenomeuo tãó. natural, t:io 
incvita vcl, e sobretudo tão provcitom, 
'· serie de atentados e usurpaç&s con
trn o poder tcmporar. 

Para que um poder scj~. usurpado é 
mister que eiüsta; e onde ·existia en
tão? nos reis, joguete, e a cada passo 
vitimas de orgulhosos barões? No povo, 
tropa de escravos, que, graças aos es
forços 'éla religião. se ia tentamente 
emancipando? que reunindo-se para re
sistir aos scnhorc.s, levantando a voz 
para reclamai· a prqteção dos reis, ou 
µedindo à Igcreja auxilio contra os atro
pelamentos e vexações duns e outros, 
era não mais que um ~onfuso embr!iio 
de sociedade. sem regras flxas. sem g<l
verno. sem leis? com que boa ré se tem 
podido comparar os nossos tempos com 
aqueles tempos, querendo-se aplicar 
regras de deslindar, só admisslveis cm 
sociedades que tendo já desenvolvido os 
elementos de vida e éivilisação, e assen
tadas sobre bases firmes e duradouras, 
ordenam as funções dos poderes sociais. 
entrando em m inuciosôs detalhes f.!l

bre o limlte das respectivas a t.•füuições? 
Não se d~v~ ter esquecido ',rne dis-

correr doutra maneira é pedir ordem 
aos caos, regularidade as ondas duma 
tormenta. Tambem não se devia. ter 
esquecido um fato geral " constante co,, 
mo fundado na mesma naturcz,a das 
cousaJ. fato de que clá repelidas lições 
a historia de todos os tempos e pai2k:s, 
e que se tem mostra.do dum mocto mui
to nota vcl rtas revoluçõe~ dos po\1)S 
modernos. o qual é. que sempre que ha 
na s0C-l(·dade uma grande desordem, se 
apresenta. um principio forte para a 
contrastar. 

C·>mcça-m a lula. t·epctcm-sc. a l'i
rnm-s-1. multiplicam-se os choque.,. po 0 

rcm afinal cede o principio ele dc:sor
clcm ao principio ele ordem. e l>')r multo 
tempo fica dommamc na soc+~dade ·o 
que obteve o triunfo. !!.:ste principio se- . 
r:i. ma.is ou menos justo. mais ou me
nos racional. mais ou menos violento, 
mais ou menos apto para preencher o 
objeto de seu destino; porem, .seja qual 
for, e como quer que fôr. sem11re pre
valece, a menos que durante a luta não 
se a presente outro melhor e mais for
te que po~sa substitui-lo. 

Pais bem. na idade media este prin
cipio ern a Ig rc.ia cristã; e e!'a ela a 
unica que o podia ser. porque em seus 
dogmas tinha a verdade. em suas leis 
a justiça, em seu governo a regulari
dade · e a prudencla. Era. ela então o 
unico elemento de vida, a depositaria 
do grande pensamento ciue devia· reor
ganisar a sociedade; e este pensamento 
ná.o era abstrato e vai(O, mas sim po
sitivo e pratico. aplicavel, como descido 
da boca d'Aq11e1e. cuja palavra fecun
da. o nada, e faz b1utar a ruz do meio 
das trevas, Assim. devia suceder. que 
tendo os seus do:;-ma;; penetrado o co
ra?[::> d.,· sociedade, tambcm .se devia 

"Si sal evanuerit in q·Jo salietur?·i 
- Esta asserção· de Jesus. Cria to, re. 
fere-se em primeiro lugar, aos Após, 
tolos e seus sucessores. !\ão lia a 
menor duvida. Todo o catolico, porem, 
é, no seio ela Sociedade, o fermento 
que ha de levedar a massa. Cabe
lhe, pois papel semelha11te ao do sal 
que condimenta os alimentos. Deve 
ele espargir o bom odor de Jesus 
Cristo que tornou o ambiente agrada
vel aos olhos de Dens e objeto das 
complacências divinas. E esta obri
gação não é onus livremc11te acei
to, mas dever imperioso que lhe Ílll· 
põe o cara ter. do Batismo. Pois bem, 
o Catolico que faz profissão de se.' 
gulr a Jes11s Cristo, e lhe desconhece 
o espírito é comparavel ao sal inson
so a quem se t·esponsabiliza pela d$> 
terioração do meio. 

apoderar dos costumes a sua moral pu• 
ra, fraterna.! e consoladora; e que as 
fórmas de governo, os sistemas df le
gislação, participassem mais ou meno~ 
de sua. poderosa. influencia. Isto sáo 
fa.tM, nada. ma.Is que fatos; e analisan
do-se com elc.s outros, como é, que o 
centro desta religião, que com tão legi
timas títulos ia estendei.do seu provei
toso predomlnio, cstav&. nas mãos do 
PJntifke romano, bem claro é que seu 
puder se devia achar elevado sobn; lo• 
cios · o.s Jutros poderc.s da terra. 

Depois de contemplar esse magnifico 
quadro que a no.ssos olhos desenrola a 
fiel e simples narração da 11istoria, de
ter-se nos defeitos ou vlcios d'algu1w 
homens, alegar demulas, erros ou vi
ciO.'.!, patrimonio !nseparavel da huma
nidade, andar em busca deles atrave~ 
de larga. serie de tenebrosos secu!os, 
amontoa-los. reuni-los num ponto de 
vista para. qu~ firam com mais força, 
e surpreendam a credulidade e igno
rancia, insistir sobre os mesmos. exa
gerando-os, desfigurando-os e cobrin
do-o~ de negras cores, é ter mui curta 
vista, é conhecer muit'l cs·cassamente 
a filo~ofia da. 'historia; e :;obretudo, é 
mostrar esplr1to parcial. vi.sta3 pouco 
elevada~. sentimentos mesquinhos e 

· rancorooos. ll: preciso dize-lo cm arta 
voz. para. que se ouça, é preciso repe
ti-lo uma e mil vezes. para que não ie 
olvide: não se respeitam os limites que 
não existem, não se vioiam a.s leis 
quando se formam, não se introduzem 
perturbações na sociedade quando se 
fa3 . desa.parecer o caos, que a envolv,e. 
Isto fez; a, lr.rc.!::.: 1,m fi7.i,ram 9s ,Pa• 

• 



T LEGRAMAS DO RIO -
JIOTAS E.CONOMICAS 

NãO PODE!ll ABRIR Míi.O DA PARTE 
DO SALARW QUE LHES CABE 

· :\_110, (ASAPRESS) - O Ministro do 
Trabalho acaba de esclarecer que de 
nenhum modo podem os empregados 
convocados abrir mão de cincoenta. por 
cento dos 01'denados, a que tem direito. 
, CIA. NACIONAL DE ALCALIS 

RIO, (ASAPRESS) - O Presidente 
da Republica assinou decreto lei, isen
tando de imposto e. selos os atos de 
constituição da Companhia Nacional de 
Alcalis, 

ESCASS~S DE MOEDAS 
DIVISIONARIAS 

RIO, (ASAPRESS) - Faltam moc
ôas divisiona.rias nesta capitàl. Isto faz
se sentir periodicamente, mas agora as 
proporções são assusta.doras. 

Os niqueis desapareceram quasi · que 
tttalmente da circulacão · ocasionando 
queixas de toda a parte, principalmen
te do rmnercio que se encontra em 

· grandes dificuldades para fazer trocos. 
Procurando o sr. Caio Marques, di

:retor da Casa da Moeda.. este nos afir
mou não saber qual a causa de seme
lhante escassês, pois há pouco a Casa 
da Moeda remeteu à Caixa de Amorti-
2ação. um total superior a 1 O milhões 
<de cruzeiros ·m .lfloedas divisionárias. 

O diretor da Casa da Moeda apre
sentará uma exposição de motivos ao 
ministro da Fazenda. afim de que se 
possa tomar providencias que o ca.so 
i-equer. 
l!. REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 

SOBRE LUCROS EXTRAORDI• 
NARIOS 

RIO, (ASAPRESS) - O Ministro da 
Faze·nda l'euniu em seu gabinete, os 
srs. Euvaldo Lodi e .João Daudt de Oli
veira, respectivamente, presidente da 
Confederação Nacional de Industrias e 

• I<'ederação das Associações comerciais, 
fazendo-lhes entrega do projeto que re
gulamenta o decreto sobre os lucros ex•. 
traordinarios. 

o titular da pasta solicitou com ur
gencia a. apreciação do referido pro
jeto. 

Tivemos conhecimento de que a re
gulamentação será idêntica à do impos- · 
to de renda. · 
ISENÇÃO DE OIREITOS E TAXAS 

ADUANEIRAS 
RIO, (ASAPRESS) - Despachando 

uma exposição do ministro da Fazen. 
da, o presidente Getulio Vargas defe
riu o pedido de Isenção dos direitos e 
demais ' taxas aduaneiras feito pela 
Unifo dos Lavradnre., de Algodã0 . de 
S. Paulo para 6.000 toneladas de tiras 
de ac;o d~stinadas ao enfardamento de 
algodão. 

RIO, (ASAPRESS) - Despachando 
uma solicitação da Laminação Nacio
nal de Metais S. A., de S. Paulo, o pre
sidente da P..epub!ica autorizou con
cessão de isenção para os direitos de 
Importação. 

BATATAS PARA O RIO 
RIO, ( ASAPRESS) - Em reunião do 

Conselho Superior da Associação CJ
mercial do Rio de Janeiro, foi sugeri•. 
da a !d?. a Santos de dois navios pa
ra conduzir os estoques de batatB.s ali 
existentes e destinados ao consumo da 
populacão carioca. 
PRODUTOS ALIMENTICIOS POPU• 

LARES E. . . DE LUXO 
RIO. (ASAPRESS) - Os cafés. já 

puzeram em pratica a resolução do Ser
viço de Abastecimento sobre os produ~ 
tos alimentlcios populares e de luxo: 
Foi, a~sim, servido pela primeira vez, 
o pão escuro, custando 10 centavos. O 
pão branco de trigo . passou a custar 
20 centavos. 

NOTICIAS MILITARES 
CAÇA-SVIlllARINO "JUXIHAí" 

RIO, (ASAPRESS) - Healizou-se 
na ilha das Cobras a c~rimoni a <la en
trega da bandeira doada pelo mu
nicipio de Jundiai, do Estaclo de ~!ln 
Paulo, a.o caça-subrnarinn fia nossa 
Arm·ada. que ten1 o no1ne daquela 
0idade paulista. 

A entrega foi feita pc,lo l)refe1to 
Rt.nrtque Docü,worth, sendo a bandm
ri. haStea<la l)Cla sra. Dods\\·orth. 

AVIAUOUES DA F, A. li. l\OS 
ESTADOS VNIDOS 

RIO, (ASAPH.li:SS) -Noticias pro
cedentes de Orlando, na l 1'lorida, re
velam que os a vi adores brd.si leiros da 
F. A. B., que tenninnsam, naquela ci
dade norte-americana, um curso in
tensivo· de vôo tatico, na base aero
:nautica do Bxercito, dos ~E. UU.,<" se
guirao dentro em breve para n,n•o 
posto, onde receberão un1 outro tre1-
Damento tatico. 

As autoridades militares informam 
(lue a atuação desees avia(lores, seu 
destino e a na tu reza da instrucão que 
-vão r,eceber, não poderão ser revela
dos. 
A VISO SOBRE LICEXCIA~II::XTO DE 

SARGENTOS 
RIO, (ASAPRESS) - Bm aviso mi-

11isteriul foi declarado a. todos os 
co1nandante8 do unidade e Chefes <fe 
r~partições e cstabeloClmentos n11l!
tares (!ne. deve ser 'fielmente ohsf'r
yado o <lisvosto no aviso 1.876, ele Ju· 

º desabamento do tunel 8, 
na Central 

RIO, (AS.\.PHJoSSJ - Em conse• 
(Iuencia das ultilna~ chuva.si dt:.salJou· 

. ciurante a. tarde ue 15~ a abóbada do 
tunel ·n.o 8 da Serra do .!\lar, entre 
as estações de .Paulo J;'rontin e Pai~· 
rof.iras, na !!;. li1

•• .e, B.~ oca.sionancto 
a. interrupção do trafego pela bitola 
laq:;a, Um volume de terra calculado 
em 10 mil metros cubices terá de ser 
:removido, trabalho esse quo sa esten• 
tierá. pelo espaço de 48 horas, duran
te as qu&is será parcialmente sus• 
!)enso o trafego para São Paulo e )?e. 
lo lio7·izonte. 

Serviço especial aereo en" 
· tre Rio e São Paulo 

RIO (ASAPRESS) - E1n virtude 
·õa falta ele transportes entre esta 
capital e São Paulo, a. Companhia ,te 

Serviços Aereos Cruzeiro do Sul es
tabeleceu u1n se1·vlço especial dfl 
;t\i-iões entre> as <luas capitais, os quajs 
:partirão de hora cn1 hora, durante ns 
dias 17, lS e 19. Esse gesto ela Com
:panbia é cligno do maior louvor, 

As· construções no Rio 
RIO, (ASAPHESS) - Desde o prtn

.cipio do ano vem se acentuando c·on
sideravelm<:ntc · a, atividarte da con~
trúçâo éivil, não .só no cenlro corno 
nos. suburbios e nrrahal<leR, espeernl
ment.e na ·zona ma.is central ela <'i

cl.a.<le. Mas a. constnH!ÜO nfLo se limi~a 
:apeilas a ectifieid~ para apartamentos. 
escritorlos ou r:asns residenciais. '.l'a!
ve~ 1nals· accntuarlà $eja a construção 
de cdifidos para fabricas, na zona 
industrial. 

Não estão sujeif"'~ ao Esta" 
tuto dos fundonarios 

Rló, (A::iAl'ltE:Sói) - O Departa
.inento Administrativo do Servlço J:-'u
blic? esclareceu que os ministros do 
Suprúlno 'i'rll,unnl não ~stão sujeitos 
.o.os estatutos dos í'uncionarios pu ... 
l>Jicos. 

Obrigações de Guerra 
RIO, (ASAPH8SS) -'- A Caixa <10 

Aniortização está subst ltuindo, paJ:.ts 
tespectivas Obrigações de Guerra, os 
l."Bcibos de imposto de renda dos con-
tribuintes que integ:rall7.arH m suas 

~·1uotas nos 1n~·sos <le 8etembro, Ou
·1e;1bro e de I a 13 do Novembro de 
JB4:3. Scrã.o col1rac)os os juros dos 
meses vencidos dentro. do s,.:1nestre 
.-~m que :se efetuou a integralização, 
C1os Sü bscri tores con1pu1s·o1·ios .. 

O petrolio da · Baíâ 
'RIO, (ASAP!H]SS) - Conciuinóo 

mais un1a viagen1 de ins}Jeção ao 
Serviço de t:;ondagem que o Governo 
vem realizancio nos campos pctroJt
íeros da Bain., regr~ssou a- e.sla cn
·oital o Cel. ·João Carlos Barrelo, pre• 
sldente do Conselho Nacional do 1',
trollo. 

.Momentos apôs ilelxar o aparelho 
que o concluziu, fez ligeiras <leclara4' 
ções á ilYllH'e.nsa, dizendo: ".Posso ga
rantir que claqul por. <liante, co1n a. 
11lt.ilização do materia,J novo que aca
ba de, chegar dos 1(~1:J. UO., sCrâo in
tens!flc.tdos os trabalho,; de sonda,. 
gem. 

Durante os oito dias <JUe ali passa
mos, trabalhnmos tntensarnente, sen• 
do·-tomad<lS toda~ as providencias ne. 
cessarias para aquele fim". 

Coneluinc1o, . dec.l.arot.: o presld~nte 
ao c. N. l".: · 
L ''Yàm'lii igçrª,' tfutªi; diJ, ·1n®11tr1-ª'~ 

lho de JD-13, que determina o Jlcenc!a-
1ncnto dos sargentos oriundos elas es
colas preparatorias, que já tenham 
co1nplctado um nno de e1:rviço em cor-
110 de tropa, contingentes ou estabe-
lecimento militar_ · 
I,;LOGIO À 'l'Illl'ULAÇAO DO SUIJ. 

JJA!lll\·o 'I'UPí 

1:.ro, (ASAPltESS) - o almirante 
Ing-l'l1an, comn ndante da 4.a eEquadra 
norte~~:unericana, que opera no Atlan
tico Sul, enviou ao co1nandante nRval 
Uo Nordeste, uma nota. em que faz ex
pressivo elogio ao comandante da 
guarnição do submarino "'rupí", per
tencente h 0squa.dra, naval brasilel .. 
r:i,,, primeiro que tomou parte em 
exereicios de trnin:rmento coin uni .. 
darJos de superficie e aereas da 11 Uni -
ted States l\avy", 1,restando inesli
mavels serviços. Gentro do programa 
elaborado, e vencendo todas as di
ficuldades com absoluto desembaraço. 

ltESPOS'l' A CO:\'SUL'l'A 
UA ::.n n. H. 

RIO, '< ASAl'RlsSS) _ Hespondemlo 
a uma, r;0n8ul!a rlo chefe da ::;eg·uncta 
Hegiào l\1ilitar, o .Ministro da Uucrra 
declarou f(UC os sargt,ntos que muda
rcn1 de se<l.e por terem aceito matri
cula. em Escolas do Exerd~o. têm clt
reito ao paganwnto da ;tjuda <lê eusto, 
e:-mbo1·a venh;.;.m R ))_()reler a qual1d:1 .. 
rle de sargento~ por efeito de 1nat11-
cula. 

lizaçfio <lo 11 C:ás dê Ar.atú". Isso re ... 
presenta alg'"o de hnportante, sobre
tudo nésta hora e1n que escasseia1n. 
os con1bustiYcis·", 

Proibido o ingresso de me-= 
nores nos bilhares 

RIO (ASÂ~HESS) - Atendendo ao 
fato de que à "permanencia de meno
res do idade naqueles recintos, sendo 
mormente ii. classe dos colegiais, que 
no envés do frequentarem as esco• 
las, vão para os referidos salõês d! .. 
vertir-se, o Juiz de Menores proibiu,, 
desde 14 p, p., o iilgresso de meno~ 
res de da.de naqueles recintos, sendo 
os proprletarios elos chamados •·sa• 
lões de bilhar" de acordo com a, re
ferida portai-la, multados desde cr:i; 
50,00 até Cr$ 200,00, devendo, nos ca• 
sos de reincidenoia da infração, ,i, 
m1!!1ta ser cobrada em dobro. 

Condenada a Empresa 
Viação Brasil 

RIO (ASAPHl~,lS) - A Empresa 
\ 1 Ja.çã.o elo Brasil, .acaba de ser condP.
nacta ao pagamento <la multa. de B:l.106 
eruze!ros. e !Jü centavos, e1n virtude 
d(', ter, em janeiro t.le 1942, um ctos 
seus ca,rros, atropelado uma moça, 
<1uc ficou com uma <las pe1·nas par
tidas, .. rcsulta.ndo <laf ter ficado defet • 
tum-m. A importancia/ em que foi con-
denada a tHn-,..resa, destina-se _ás cus
tas proce~suais e indenização pelos 
(iefeiLos adquiridos. 

Novo membro ·do Tribunal 
de Contas 

I!lO, (ASAPHESS) - O Presidente 
da J~erub1ica assinou decreto nomean
do o ar. J l!'suino de Albl1querque pa
ra membro rlo Tril>unal de C,;mtas (lo 

Distrito FerlC'ral, na \·i:tg·a aberta, <·on1 
o .fakdn1cnto do Sr, \Va.ldomiro i\la· 
galhãe!::, 

Estatistica pluviomctrica 
RlO, (,\SAPRESS) - A estatlstica 

pluv1omctrica <lo 1nês passado no pe-
1·iodo qu<> ,·ai desde o 

0dia 17 até o 
dia 10 do col'rcnte, acttsa uma tabeJa 
do 418 milímetros de ehuva áo par 
c1o uma escala do apenas 6 dias de es
tiagem, enouanto que no n1esmo pe• 
riodo, o ano pasf-!ado. houvo uma es
cala de 12 dias (le"' estiagen1· ao ··lado 
fie uma ta.bela pluviometrica, n1ar .. 
cando 2,1. 7 milimetros de chuva, 

Majoração no ingresso na 
Central 

r:.ro, (AêAPIU~SS) - O ingresso de 
1>essoas na gare da Estatão Pedr'o 1ll, 
acaba clú ser elevado para Cr$ 0,40, 

Fabrica Nacional de Motores 
RIO. (ASAPHESS) - Viajando em 

a,·ião da Linha Internacional da Pa
natr, regressou dos Estai.!os 0ntdosi, 
o Brigadelro do Ar Guedes Muniz,. que 
teve coneorri<io dcsen1barQue. 

E1n ligeiras declaracões á impren
sa, o Brigadeiro M:rniz disse ter !do 
aos gstado.s lJ n tdos, para tra.tar da 
aquis!çíl.o do ultimo material <lestlna
do á Fabrica Nacional de Motores, 

Informou ter encontrado a maior 
boa vontade por parte das autorida
des norte-a.me1·1cana·s, o que perrriiuu 
que fosse sua mls.são coroada de 
exito. 

Acrescentou o P,.tgarleiro Guedes_ 
J\Iuniz, que dentro <lo dois meses se
rá.. feita a· ... inauguraç~.o ila.· Fabrica 
1Na.i;'íoiiáfM'l!otor'ei..· ~ · ... "':"·,-=-= .. :.:-_ ~,.,;;,,::..- ->=;".::-=:- •• ,.,.r _____ ~- .-

Passageiros da Europa 
nro, (ASAPRESS) - p'rocedente de 

Bilbau e escalas, chegou a esta Ca
pita.!, o transatlantico espanhol "Ca
bo de Buena Esperaza", trazendo a 
bordo 134 passageiros, dos quais 21 
se destinavam ao B.io e os restantes 
a Buenos Aires e Montevidem 

Nesta capital desembarcaram os d!· 
plomatas brasileiros João·· Severiano 
da I1"'onseca, ex-conselheiro da nossa 
e1nba,ixada na F,spanha, Ivã Ualvão, 
ox-consul em Portugal, e Orlando Ar
ruda. 

O consul Ivã Galvão trouxe uma 
bela coleção de quadros do pintor 
brasileiro Pedro Americo, que estlve
rà.tn ern exposição, em Lisboa 1JoI' 
ocasião do centena.rio do nascimento 
ciaquelo artista. · . 

Em transito para Buenos Aires via
jam os diplomatas argentinos .Eduar
do Vlada Candolia, Francisco La Pia. 
ta, José Caro, Jo.sé Cabaler"O, 1~rnesto 
Anselmo Nogues e o diplomata chi· 
leno Jacó Juan Lueb, bem como u 
religiosos espanhols. 

Embaixador Jorge Prado 
RfO, (ASAPRESS) - Noticias pro

cedentes de Lima, Informam que a 
legação peruana na Inglaterra, to! 
elevada a categoria de embaixada, e 
e_ :ie o sr. ,Jc-rge Prado irá ocupar o 
referido posto. em .L011d~es, apôs 
seis anos de estar á testa da legaç;ão 
peruana nesta Capital.· O Embaixador 
Prado é tido em todos os círculos co
mo um grande e devotado amigo da 
nossa Patrla e o seu afastamento 
causa grande pesar. 

Regressou para Assunção 
RIO, (ASAPRESS) - Viajando pe

lo avião transcontinental seguiu pa. 
ra As~unção o Ministro da Educação 
do Paraguai, sr. Slgurado Gross 
Bro,vn, que viajou acompanhado do 
sr. José Holanda, adido cultural do 
Brasll junto ii. embaixada em Assun
cão .. 

Instituto Nacional de Oleos 
RIO, ( ASAPHESS) _ Vai ser cons

truido no quilometro 47 ela rodoYla 
,Rio-Sito Paulo, proxlmo á. gscola .Na. 
clonvl do Agronomia, o Instituto Na
cional <le Oleos. As obras desse Ins
tituto ficarão em cerca de (JUatro mt-
lhõés ele cruzeiros. · 

Administração dos Territo= 
rios Federais 

RTO, (AS.\PTIESS) - O Pres!den
t~ da. H.epublica assinou decreto dis .. 
póndo s0bre- a achnlnistração dos 
Te-1Titorios Federa!s: 

Art. 1.o - As leis tributarias fc. 
derais ·aplicaveis no 'l.,errilorio do 
Acre:, fica1n extensiVas aos Territo
rios criados pelos decretos lei 4.102 
ele 9 de Fevereil;o de 1942 e. 8..512 de 
13 de Setembro de 194:;. 

Art. 2.o - As repartições ar.reoa
dadoras federais, situadas. nos Terri• 
torios do Amapá., Rio Br.anco e Jguas. 
sú, ficam subordinadas, respectiva. 
mente as Delegacias Fiscais· do Te• 
zouro Nacional nos Estados do Pará, 
Amazonas e Parana, · as localizadas 
nos . Territorios de Ponta Poran e 
Guaporé, ás Delegaclas · Fiscais do 
Teso1,1ro Nacional no Estado do Mato 
Grosso. · 

Paragrafo uniéo - O Territorlo de 
Fernando Noronha fica subordinado â. 
jurisdição fiscal da Delegacia. I<'ls
cal do Tesouro Nacional do Estado 
de Pernambuco e da. Al{andega. de 
Recife, sendo quanto a. esta, na par •. 
te relativa. fts aquisições de selo. 
· Art. 3.o -· Este decreto lei entra

rá. em vigot na data de sua publi-
cação. · 
Art. 4.o - Revogam.se as disp'isi-
êões em contraria. · 

Secretario da . Educação 
da Baía 

RIO, (ASAPRESS) - Foi convida• 
do pelo general Pinto Aleixo, lnl:er.
-ventor Federal, na Baia, para o car
go de Secretario da Elducaçi\o daque
le Esta.do, o· f>nr, Ferna"ndo Souza, al
to funci<inar;o do .Ministerio de J:;du
eaç;ão o Saude. 

.centenario 
de S. 

fRACOS e 
ANEMICOS 

TOM~M 

Vinho . Creoseta~o 
"SILVEIRA" 

Grande Tónico 

da Republica 
Domingos - ., 

RIO, fASAPRESS) A 27 do cor. 
rente, . a. Republica Dominicana, si
tuada na, Tegião -onde nasceu a A1ne
i:foa, come1norará um seculo de 11• 
herdade, entre as mal~ brilbantes tra. 
<lições de cultura e patriotismo. Uma 
delegação b1,asileira, sob a .chefia .do 
sr. l•'reitas Vai~. representará o Bra. 
,,u nas festas qile serão leva.das a. efei
to n~sa, ocasião4 

Venda de passagens 
na Central 

RIO. (ASAPRESS) - AR passagens 
da, Central do Brasil serão vendidas 
com uma. an tecedencia., de 1 O dias t, po
derão ser transferidas de trem ou 
individuo. Para isso serão cobradas 
as seguintes percentagens:·· transfe
rcncias até 5 dias da salda elo eom-' 
boio- 10 . por cento; ._g.e menos de ~ 

dias até 2 - 30 por ,cento; elo menos 
de 2 dias até 4 horas antes da salda 
do trem ·_ 50 por cento. Depols da 
partida. rlo ,trem o P'l,Ssagelro poderá 
revalidar a passagem- ou consegtlir 
a restltui~ão da importancla median• 
te uma taxa de 6J, po1• cento. 

_Encadernação de l~xo? 
Oficinas gráficas do 
LEGI0NARI0 S. A. 

Rua dó Seminario, l~j 

.CEGIONAR.IO 

Aquisição ·de. obras de Pedro 
Alexandrino · 

O ,governo paulista pretende acl
quirir todo o patrimonio artístico, de 
Pedro Alexandrino, uma das maiores 
glorias da pintura nacional. Pedr9 
Alexandrino, natural desta capital 

. foi pintor de grande proje~ão, tendo 
o seu nomCl atravessado as frontGira$ 
do país. O titular da pasta da Edu. 
cação, sr. Sebastião Nogueira de Li
ma, ouvido pela reportagem, c1cclà-· 
rou que faz grande empenho. em que 
o Estado adquira as ob.ras · désse pin
tor, já tendo mesmo,,depois de obtida 
a autorização elo Interventor Fer
nando Costa, entrado em tmtendi~ 
mcntos com a viuva do artista. Para 
estudai· esse assunto e .tratar da a
q\iisição elo pátrimonio de Mestre 
Alexandrino, foi organizada uma co
missão, a qual apresentará o :seu re
latorio dentro de ,breves dias. 

Elogia a «Na1ional Welfare 
conference>) um PreladQ. 

canádense 
"Não sei se e·xiste em algum ou

tro país uma organiza.ção tão comple-
ta, nem tão eficaz para. fomentar a 
unidade dos catollcos e para torta. 
Iecer a· Influencia da Igreja . no que 
se relaciona com o be1h comum· da· 
nação", disse Ô Exmo. e Revmo, 
Mons. Pául .Bern'ler, de Ottawa, Se· 
ci:etario da Hierarquia do Canadá -
para o grupo da lingua francesa -

·depo:s de. ter estudado durante duas , 
semanas a organização e. o funcio
namento :da "Nationa1 ·.catholic Wel
fare Conference" na .cidade de Was, 
hington, conforme N, C. em recente 
numero. 

O Exmo. e J;tevmo. l\[oqs, Bernier 
foi enviado a Washington pelos Or· 
dinarios canadenses, os·quais e111-sua 
·ultima Conferenc:ll- qptnquenal, . re
solveram estabele.cer no Canadá uma 
organização cll.tolica permanente, a 

, serviço d-0 bem comum, semelhante 
em suas Unhas gerais à "National 
1,Velfare Conference", 

"O nome da organização. que o 
Episcopado canadens.e resolveu fun
dar ainda não se conhece --:- disse 
S. 'Revma. ~ porem p-0de:se dizer 
com alguma probab!lldade que irá se 
denominar "Conferencia. Cat_olica Ca
nadênse ". Seus escritorios. ;centrais 
serão em Ottawa'\ 

o Exmo. Sr.· Arcebispo de 
Zagreb e os nazistas 

Os alemães não se atrevem a _pren
der o Exmo. D. ·Stcpinaé, Arcébispo· 
d(. Zagreb, a despeito tle toda a hos
tilidade que aquele Prefado · vota ao 
nazismo - informa o jornal eatolico 
de Londres, The Unive1·se: Pouco de
pois de ser fuzilàdo como refem o ir
mão do. Arcebispo; o corajoso Phéla
do falou a 20.000 .fiéis,. condenando o 
sistema· alemão · de fuzilar inocentes. 
Os . Padres qué .divulgarl\Jll · copias 
do si.irmão ou leram seu texto, dos pul
pitos, foram presos. Só na Dalmacia, 
82 Padres foram aprisiónados por es
sa razão .:...., acrescenta o. orgão catoli
eo, Mas, muito embora . o Arcebispo 
de Zagreb. haja sido denunciado va
rias vezes pela imprensa nazista, até · 
hoje ainda não foi preso. Os alemães 
não ousam d.ar esse pass_o contra. uma · 
das figuras mais .populares da Iugos• 
lavia. · Já . os nazistas sentem sua po
sição nesse país gravemente ameaça
dn pela hostilidade da população ca
tolica. 

Proibi-se ao, Clero · Hungaro 
qu·e favoreça . siste111as pcuti

cos extremistas 
Um despacl10 ·cie Budape.st, dirigi

<lÓ a diario de Estocolmo "Dagens 
Nyheter,', e .registrado pelo Escri· 
torto de Operações de guerra 'ele No
va York revela que o Exmo. e Revmo. 
Mons, 'Julius Czapik, Bispo de Vesz
prem, Tefutou energicamente um pa
dre por este haver escrito eru uma 
revis.ta que a democracia era "anti
lrnngara". 

Conforme o despacho, o Exmo. Sr. 
Bispo disse que. o artigo "não repre, · 
sentava a opfnião .do catolicismo hun· 
garo·•. 

Pouco antes uma radiodífusora 
hungara em programa inglês dil·i
gido à Europa, disse que o -Exmo. 
D. Czapik, em sua mensagem ele 
ano novo reproduzida pelo diario 
"Vjsag", havia advertido a seu Clero 
contra favo1'itismos por. ·"qualquer 
ciasse de tendencias extremas", 

O Prelado acreséentou; 
"N'inguem .pode constituir uma no

va ordem no mundo, nem a ninguem 
é permitido faze-lo, se prescinde das 
leis de Deus e das leis da Natureza" •. 

Padres · Salesianos · assassi-, 
na dos pelos ,, nazistas · · 

/ 
Um exemplo terrivel das per.segui

ções ao Clero na Italia ocupada aca
ba dé sei· dado pelo jornal de Napo
les, Risorgimento. Esse jornal italia
no a proposito da transferencia dos 
Padi·es. Salesianos de Case1'ta para uma 
pequena aldeia nas · coHnas de San
ta Lucia, diz tevtualmente: 

":A.penas por brutalidade . e terrivel 
crueldade, os alemães incendiaram es
.tá aldeia, ·onde assassinaram quatro 
Sacerdotes da Sociedade de Dom Bos
co e mais três Irmãos leigos de Tu
rim, O Revmo. Pe. Chiarem, que con
tava. noventa. anos 2 qµe em sua ju
ventude havia colaborado com .São 
João Bosco, foi . assas~nado enquanto 
dormia; enquanto que o · Revmo. Pe. 
Bargiatelli, càm alguns outros,. foi le
vado ·aos kardins do Conven.to , e, _em 
seguiaa, fuzilado. · 

A unica explicação . para essa bar
baridade é o fato do Revmo. Pe. Chia
relli conhecer perfeitamente a· lingua 
inglesa, que ·aprendera durante o pe
riodo de professorado que · exerceu no 
Colegio Salesiano de Birminghàm; de 

, onde mais tarde partiu como missio
IJ,ario para a Polonfa". 

"Seria superfluo qualquer outro co-
,~~nt~ri?8.só?. r~ talt.,'. camw~'.'1.. te_l'. .. 
mma Q . ·ISOrgunen o.. ~. · · -

Se'rmão· do Emo. Gardial de 
·Milão sobre a proxima 

conferencia da paz 
Suá Eminênc;a o Cardeal Ildefoüso 

· Schuster Arcebispo de Milão, ·ao pro
. nunciar ~eu sermão, de· Epifania, em 
janeiro ultimo, insistiu na necessida
de de os· e·stadistas se [proximarem 
da conferencia ela paz com o espírito 
com que os Reis :l.1agcs do Evangelho 
se aproximaram da gruta de Belem. 

Os esfadistas - dis.se Sua Eminên
cia - deveriam trazer até a confe
rência da paz os misticos presentes 
do ouro, o incenso e a inirra. Em 
outras palavras, devem trazer a ga
rantia. aos . povos, tle· um. 3ccesso e(lui· 
ta(lvo as fontes da riqueza nacional; 
devem proc.lamar em 11ome dos Esfa.
dos moderhos sua adesão à Religião 
- ·e, finalmente, d13v'em fazer concor
·dar com as leis da humanidade e da 
caridade as nor :is estritas elo go
verno. da soc:c:lade. 

VISITA OS SANTOS LUGARES 
· O GENERAL EISENHOWER 
De J erusalem N. C. informa: 
Agora é possivel publicar detalhes 

da visita que recentemente o gene
ral americano Dwight D. Eisenho
wer fez à Terra Santa, 

Depois <la conferencia no Cairo, 
visitou os Santos Lugares - ·incln
sive , o Santo Sepulcro e o Monto. 
Calva.rio - a~ompanbando-o como 
guia .o M. R .. Pe. Paschal Kinsel, O. 
li'. i\I., Presidente do Colcgio da Tpr
ra Santa. 

O general Eisenhower e seu acom• 
panhante visitaram o Horto_ de 
Getsemani, o Monte das Oliveiras 
e Belem, 

Depois ele saudar a dois Religio
s.os franciscanos compatriotas, o ge
neral Eisenhower expressou sua 
complacencia pelo privilegio de urna 

, visita como essa aos Sagrados 
Santuarios, depois <los ardores da 
Conferc:néia do Cairo. 

OS JOCISTAS DO· CANADA' 
Mais de ce1ito e cincoenta · re

'presl!ntantes de ambos os sexos, pro
cedentes de quase todo o . país, par
ticipa'ram 11a ultima "Se1na11à de Es
tudos" da Juventude Operaria Cato
lica do Canadá, celebrada em Que
bec. 

Quinze diocese::, do Centro, e do 
-Leste canadense achavam-se · repre
sentadas pelos ·membros mais esco
lhidos. da J, O. C., organização que 
ali alcançou grande desenvolvimen
·to, contan,do atualmente mais de 
50.0,00 associados. EJstiveram presen
tes tambem as delegações dos diver
sos ran:10s especializàdos da Ação 
Catqlica e igualmente os Conselhei
ros e outro,; membros do ·Clero na
cional .. 

No .decorrer dessas atividades, os 
delegados apresentaram-se ifo Pala
cio Governamei1tal onde foram rece
bidos. pelas autoridades civis a qUein 
expressa'ram a razão e os objetivos 
ela "Semana". Os jovens Laurette 
Lar!vfêre e Pierre l)'orest, presiden· 
tes respectivamente dos ramos .femi~ 
nino e masculino do. movimento, .fa
laram, nessa ocasião,. em nome de 
todos os operarlos elo país, solicitan
do a·· cessação do trabalho noturno 
para as jovens e as mães de famil!a; 
outrossim que se mantivesse a proi
bição · das atividades do partido co
munista no Canadá e que se restabe· 
Iecesse régulamentação mais justa 
a respeito da· idade de ingresso ao 
trabalho pa1 jovens e cL·ianças ... -

São Paulo, 20 de F'cYerc:ro de,. 1944 1 

.,Generoso gesto das tropas 
norte-americanas na Sicília 

A agençia noticiosa N. C. em des
pacho proveniente de P.ittsburgo in
forma; 

"Em rcspo,ta ao apelo· do Exmo. 
e Henno. Mons. Salvatore Bailo 
Gucrcio, Bispo de níazara de Vallo, 
n,i Sicília, os membros das tropa,; 
norte-americanas · estacionadas na 
localidade "ewasia ram seus bolsos\' 
para ajudar a reabertura de escolas 
ca tolicas na Si e ilia. 

A noticia foi extraída , da carta 
. que enviára o sargento Earl ]!'le;bing, 
paroquiano da Igreja de Sto. André 

,.,, -nà cidade de Pittsburgo - a seu 
F'.aroco; dizia nela: "Se . Vossa 
Heverendissima tivesse visto a cada 
mn dos soldados "esvasiando seu bol
Go" quando o Prelado. pediu ajuda 
para as escolas, fechadas por ex
trema necessidade, seu coração 
transbordaria de alegria". 

Os soldados encheram por eom· 
ploto uma. elas igrejas da_ Diocese do 
nions. Ball1> quando se efetuou a 
eoleta. · 

21 mil sacerdotes e 53 mil 
religiosas 

Segundo as ultimas informações 
da Agencia FIDES continua em 
franco descnvolviiµc11to a evangeli
za~ão elo mundo pag:ão. Atuàlniente 
trabalham nas Missões 21.916 Sa0 

ccnlotes e 53.0~5 ·Ileligiosas distri
buídas nos diferentes. tcrritorios de
pendentes da Congregação da Pro
paga!l(llJ. Fi<le. Os Irmfios · a11xiliares 

são 8.835. Da estatística são 17..33i 
as religiosas nativas, o ·~1u~· significa 
para bem da Igreja indisfarçavcl El. 

coí1solador aumento de ·voca~ões in• 
digenas para o serviço de Deus. , 

Gapelã,es :para o exercito 
americano 

WASHINGTON, (Intcr:America~ 
na) - O general "William Arnold~ 
chefe dos capelães ·do exercito aul('
ricano, acaba ele faicr um apelo pa-. 
ra que se · ap1'.eséntem pelo 1m•nos· 
859 capelães })ara as fci1:ças milita~ 

. rcs. ' ! 
A força aerea precisa de pelo. me~ 

nos 350 capelães ~ o exercito 509, 
de acordo eom o relato.rio recente
mente apresentadQ . pelQ generai 
.Arnold. 

A hospitalização de mais de 50 
capelães e a morte em ação de nu~ 
meros outros contribniram. para 
aumentar ainda mais a atual escas• 
·sez, afirmou o génel'al Arnold. 

Os capelães militares ajudaram a: 
ti'ansportar os soldados feri~os, 
muitas vezes permanecendo sob in~ 
tenso fogo- inimigo para administrar 
os u ltimos socorros espiritua.is aos 
moribundos. Alguns · dc:sses capelães 
perderam, a própria vida, porqué· 
pref'eriram confortar os feridos 1ws 
campos de batalha, a procurar 
rnfugio seguro na retaguarda_ · 

O general George C. l\Iarshall, no 
seu relatorio uicnal apresentado no 
sr. Hénry · L. Stimson, seéretario do 
Departamento da Guerra, declarou 
que o exercito tenciona construir 
4í8 capelas para a administra~ão 
de assistcncia religiosa aos soldados. 

Os perigos de certa literatura "infantil" 
1 

Tam~e01 no Mexico existe esse problema. 
Despacho procedente . do' Mexico 

por intermedio de N. C, informa: 
"Ha uma miasma moral .que in

vadiu nosso ambiente e está 'in
fecionando e corrompendo a alma das 
crianças, e esse miasma. é a série de 
historietas "soi-clisants" infantis", 
com estas palavras a Secção de Ação 
Familiar da União dos Catolicos Me· 
xicanos denunciou 11a cidade .do' JHe
xic.o o perigo que para· a infancla e 
para a juventude significam as his
torietas ilustradas "clesca:radamen-
te indecentes". · 

Anteriormente, o diario "El Uni
versal" publicou o memorial que fo.-· 
ra enviado ao Presidente da Repu
blica pelo professor Luiz l\Iorel Suá· 
rez,. sobre os danos causados por ai· 
gumas· publicaçõe;; ·infantis, e a ne
cessidade de censura eficaz, O dia
rio "Ultimas Noticias" informbu re- ' 
éentemente que "tanto na Secreta-

• ria da Educação como na Assisten
º· eia P·,1blica, se estuda atualmente .o 

repulsivo .problema, ;-.fim de evitar 
que a 'infancia m~xicana se inipreg
·ue das numerosas historietas' imo
rais que abundam nessas publi
cações". O Boletim ela· Legião Me
xicana ela Decencia informou por 
sua vez que o periodico "Pepin" pu· 
blic,.va u_ma historieta imoral, 

A Secção Familiar da União dos 
Catolice<, Mexicanos fez circular m!
!l.ares de folhas volantes C<-'m um ape. 
lo aos pais cl,;, familia, nos seguintes 
termos; '' Com absoluta tranquilida
de vf,n1-..os: pais como r,eus filhos ,e 
entre.;;illl A ·leiturn, f!Qs i' pe.J?i~e~"• 

' ·' ,_._.,. ~-- G -----· .,·.• •.. ·. _____ ,_,• .~:.,(;.., 

"paquines", "chamacos", e demais 
pt:blicações dessa especie". Seria. 
"quasi interniinav1ll ·a lista de histo-
1~etas · que são perigosas para as 
crianças; muitas têm argumentos· in
teiramente improprias; outras, um 
fundo imoral que não se poderia to· 
.lerar nem mesmo para adultos; é 
muito comum que os desenhos· se
jam perigosos para a pureza. Outras 
historietas fomentam atos delituo
$OS, como a organização de bandos 
e quadrilhas ele rapazinhos que se 
dedicam a cá.usar prejuízos e inco• 
modos a toda a vizinhança. 

"As estatisticas dos tribunàis in
fantis têm provado .como os argu
mentos policiais de contos e peli· 
cuias itêm contribuído. para o aumen
to •h· delinquencia" •. 

· "Por outro lado - acrescentam aa 
consideraçôe~ - o menino . que ·se 
habitua a esses contos üifautis :tor
na,~e incapaz para ·as. leituras 
serias e de verdadeiro proveito, 
Acostumado a ler somente legen
das ao lado dos desenhos, acha ini· 
possivel ai leitura de uma pagina .. de 
um livro. As poucas palavras de 
tais legertdas costumain ser dispa; 
rates gramaticais,· e carecem de:' or-. 
tografia. A paixão pela leitura ela· 
imensa variedade dessas historietas, 
impede que os escolares prestem a 
devida a-enção às anlas, façam ~suas 
tarefas e 'preparem suas ·lições". 

A c'ircular conclue aconselhando 
que se evitem as historietas .ilUs· 
tra.das malsãs e que ao con:tr;u:iQ '~-ª 
fomentem .a.s boas leituras •. 



São Paulo. 20 de Fc\'crciro ele l\H--1 

I E A I R O S E C 1 ·N E M A ·S 
PROGRAMAS D.E HOJE 

PRiilfEIROS EXIBIDORES 

'AR1' PALACIO - A1,acaxi azul, com Rancllinllo e Al.v<l.rertga - ,D. , 
BANDEIRANTES - A c:;tranha morte de Adolfo I'l'itler, com Luchvumg 

Donath. - APA 
.llROADW A Y - Do fvlcxico cl1egou o amor, com Ti.to Guizar.' - A. ·· 
. JPIRANGA - Noite de am()r, com Gracc Moore. - R.· 
· METRO - O brasileiro João ele Souza, com Sandl'o Robci'to, 
OPERA. - O palhaço faz o artista, com George Formbi. 
PEDRO II - A gal'ola. é elo barulho. com Judy Canova. _; A. 
RITZ - Berlim na batucada, com Procopio e outros. - APA. 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

ALHAMBRA.--: Impcrio da desordem, com Glen Ford. - APA. 
Sacriúcio ele p:1i. com Pat O'Bricn. - R. 

AMERICA - Original pecado. com Jc,,.1 Arthur. - D. 
O dedo do destino. com Chcstcr Morris. - AP A. 

ASTORI A - Garras an,arelas, com Humphrey Bogart . ..:.. APA. 
N'ol.icias de !.a pagina, com Lloyd _Nolan. - APA. ·· 

AVENIDA '-· Rainha dos cadetes, com Sonja Henic. - AMC. 
Lcg·ií\o dos condenados. com George O'Brien. - AMC. 

BAI3ILON1A - Tudo por ti, com Jpan Leslic - APA. 
Set.c noivas, com Van Hcrnn. - 11.· 

BRASIL - '111crgnlho no i11femo, com Tyrone Powcr. - Al'A. 

• 
Espos,i. de ·convcnicncia, com Dcana· Barrymor.e. - R. 

BRAZ POLTTEAM A - Amor e hcr,oicidade, com Libertad Lam:arquc. - APA. 
Uma -aventura cm Paris. com Joan Crowford. - R. 

CAMBUCt-'- Aquilo sln1 era vida, ·com Alice Faye. - D. 
Noite inesquecível. com Loreta Yourtg. - AMC. 

CAPTTOL!O - Mc1'g·ulho no inferlio. com Tyrone t'o,i•cr. - APA. 
Um cientista distra,ido, com Boris KarloH. - AMC. 

CARLOS GOMES- Ctiacla para amar. com Joan Bennet.t. - AI'.1. 
Catarina a Grande. com Douglas Fairbanks Jr . ..;.. D. 

CASA· VERDE - Punhal assassmo, ·com Lloyd Nolan. - APA. 
·Vinganç?. sangrenta. com John :V!a_ç Brown. - AMC. 

CINEMUNDJ - O rei do bairro chinês, com Akim Tamirof!. - Al'A. 
. Luz que se apaga, com RonaJd Colman .. .-e' R. 

·COLISEU - Mtg11r-l Strogoff. colil Antcin Walbrook. - AMC. 
O 'falcão contra tttaca, com Géorge Sandcrs. ~ D. 

COLOMBO - Tristezas nii.o pagam dividas, com Grande Otelo. 
,Shcrlock' no ar. com Rcd Skc!ton. - A. 

··COLON - Ditinha a dengosa. com Pegy Moran. - A. 
'.Pau ele cabeleira, com Lcou Erro!. - A. 

CRUZEIIUJ'- Sete noiva,. com Van 1,énrnn. - A. 
Çom ·os braços al}rl'l.os, com Mickcy Rooncy. - A. 

ESPERJ A - Melodia tragica. com John -Garnck-. - R. 
Aventura de Hollywood com Chcstcr Morns. - AMC. 
Alegre vagabundo. com Hoscoe T{arm&. - APA. 

FENIX - Safan. COl)l Dooglas Pairbanl{s Jr. - APA. 
Quando a lei canta. com Charles St!lrret. - Ail!C. 

IDEAL - Sombra de uma dunda. com 'l'herci;a Wrigt. - Al'A. 
O tumulo ela: munlia. com Lon Chaney. - APA. . 

IRIS ~- Ursadas c pernadas, com Eclgard Hergem. - APA. 
O falso de:cg?tcio com Tim Holt. - AMC. 
Marujo mtrcp1do, com Spcncc1 Tracy. - B. , 

LUX - Na luz de urna C'strcla. com Hui;o dei Carril. - D .. 
Dama em perigo. com Wancu William. - ÂMC. 

MODERNO - Mama mns1cal. com Leon11 Errol. - APA. 
Louririha do Panamá. com Am1 Sothern. - APA. 

OBERDAN - Capitão avcn1u1·eiro. com José Mojica. -
Que pernas. com Jmx l•'alkenburg - Al'A. 

D. 

ODEON 1Sahi azul> - Amor e hcro1cidadc, eom Libertud Lamarquc. - AI'A. 
Nlgt1cm là'lou. com Nona Pillx-mn. - APA. 

ODEON ·tSala vcrmclh~I - Bsta terra é nunlia, com ·Maurccn O'Hara. - AI'A 
U1na cabana no céu. c:om Rocl1cstcr. - /J 

OLIMPIA - Nmte c!o passado. com Hona!~ C"!man. - Al'A. 
Vde1rn tantasma. com Milton Berlc. - AMC. 

PARAIZU - - Sem,-,, mas salJ1d,1. colll Judy Cauova. - A 
O sabotador. com Robert. Cumnungs. - .1MC. 

PARAMO{}N7' - Tlirbilhão. com Betly Gral)le· - D. 
Esposa -e-m 1Je de g:tJ~rra, com Larry ·s1mms. - A. 

PARATODOS - A dcq,Ja v1ctn cic Handy Hardy, com M:ickcy Rooney. 
Tudo por ti, eorn Joau Lcslic. - APA. 

PAULISTA - A dupla nela ele Andy Harcty, con1 Mickey R.ooncy. 
Vicra1n d1nan11tar a An1t•nca. emn G'corr;e San ders. --..t1 AMC. 

PAULISTANO - Molcqu~ Tiii.o com Grauctc Oleio. - APA. 
Londres. Nov~-York sem c~scala..s, com ·Hex Hal!ison. - APA 

PENllA - 'l'raqmna enamora.da, t:om Gloria Jean. ~ APA. 
Volta ao passado. com R.011alel Colman. - APA. 

PIR,1'1'/NlNGA - Turbllhi\u, com Bctiy .Grable. - D. 
Lua.r cm Havana. curn Jane f nrnec. - U. 

R. 

11.. 

REcn;,,·10 1Ccntl1JJ -- ~'.nro11tro cm Londres, com Mich<;je Mory:m. - AMC. 
Regresso rciumb«ntc. com Gloria Jean. - A. 

RECRl,;lO (Lap:u - Detetive a torça com Jolln Mills .• - A. 
Quando morre o cha, com Bruce Caoot. - APA · ·, 

RIALTO - O crime do silencio. com Lcon Haynes. - D. 
Sob a luz das estrelas. com Margarct LocKwood. - APA. 

ROSARlO -· Ctnco covas no H;gito, com Ench Vol1' Su·o11cin1. 
ROXY - Garras amarc,as. con1 i-lumpllrcy Bogart. - APA. 

Noticias ek l.a pagma. con, Lloyd Nolan - APA. 
SANTA CI!CI LI A --- E:;ta terra é minha. com Maureen O'Ham. 

Subiun~ alvurada. com RolJ Young. - Af-JA. 

AI'A. 

APA. 

SANTA HEL!iNA - Tarzan o v111gactor,·com Jot1hn;y Weismu!er. APA. 
Ser ou não ~cr. com Jack Bcuny. - APA 

SANTO AN1'0Nl0 - Noite do [)assado, com RouakJ Colman - APA. 
O maior sovilw do ,11u1!Clo. com Jack Hcirny. - R. 

SÃO BENTO - O caslclo ciü t10mcm sem alma, com Devorath Kerr. - D. 
Artillwlro acrco. com Cilcst.ci· ~1orris. - ,!. 

SAO CAET.~NO - NoiL~ do pt1-ssaclo, com l{onatd Colman. - APA. 
Dama cm perigo, com Warren Wllliam. - AA~C. 

.:iÂO G/':.'RAL,DO - Conn é ,riste recordar, com L,il.letlad Lamarrtue. ,1!'A. 
Zandunga, com Luµe Vele~ - APA ' 

SÃO JOSE - Cairo. com Jcanrtl.e Mac üonald - APA. • 
Prisionç,lro de cuu Vt!llW11c1a, com Bill fiemy. - •A. 

SAO lUJZ - Traquma enammada. com Ulona Jean. - APA. 
SÃO P>!Ul.O - Noite do passado. com Ronald Co!man. - Al'A. 

Ca1lto da vitoria. com Gloria Wanen - APA. 
SÃO PEDUO - Laclrà<• qut' rouba laclrào. com o Gordo e o M,wro. •. lt. .. 

Caçadora de maridos com üicK Powcll. - D. 
UNIVERSO -· Trisle1/.as mio pa~arn d1v1ct.1s, com Grande Otelo. - D. 

Sherlocl{ no ar, ·com Red Skclt.011. - A 
VILA PRUDl:':N1'E - Hccifc de coral, com Jean Gabin. - R. 

Afrontando o pcn~o. com Tm1 Holt. - AMC. 

EXl'UCAÇÕES DAS COTAÇOEE: 
A. - ACEITA VEL - Filme que f)ode ser visto por todos, êmbo1 a sem pro

veito moral. 
B. - BOcvl - Fllmr que pode ser visto por todos com proveito moral 
AMC. - ACEl'JAVl,L 1'.llsNOS l'ARA GRiANÇ';\S - Filme que pelo enredo 

ou cenas potle unp1·essionar o publico infantil. 
BPA. - BO.M PAJU\ 11.DULIOS - J<'!lme que pode ser vtsto com proveito 

. moral tão somcn te por adultos. 
APli. - At)l!:1'1AV"EL PARA ADULTOS - l'Hme.,gue pode ser VlôtO tão 

somente por adultos cmtmrn sem provcltu moral. 
R. - RESTRITO - l''ilme que pelo cnrcclo ou cenas deve ser estritamente 

reservado a pessoas · de solida rormação moral e religiosa. 
D. - DESACONSEt.l-1 A VEL - P'ilme ciue pela, grave inconveniencia do enredo 

OU cenas, dc\'e 'ser <'Vitadn 1)01' qualqllCl'• publico. 
M. - MAU - Filme l)re.iudicial J)ara qualquer publico. 

· NOTA: - g i.m1>0rlnnle qur o cspectaclor nilo se contente com n simples cotn-
taçi\o do fllrne ou cta neç.a de teatro. mas que procure conhecer pelo 
menos alk.lltl, dct;il11c, da critica. Isto jost.iflcará uma cotação que 
al'irnmda ,em .neniium "omentario. 1)0derá parecer mjusta, e so· 
br~t.nclo, cnm a 1citurn de uma ananse que põe em relevo os elc
ln1:mtos bons e maus do rume o espectador pouco a pouco, educará 
s.m conc1mcia " aprcndcní a julgar por si mesmo os outros .film01 
qllC th:: fo1T!1l apre.sentados. .:a 

O bo!_c·. im ela Ori01,tac;ão Moral dos Espetaculas contém uma 
c1·1tlca detalhada de to,;o, os filmPs exibidos cm S. Panlo. E' publi
e'l.do senrnnn!mcnl.c. e n assinatura anual custa CrS 25,00 ·na éa-
p;taJ e Cr~ :io,oo µnra o rnterior. J.n!'om'lações na Associação cios 
Jornalist~s Católicos. á. rua Quintino Bocaiuva, 116, 3.o -anaar, 
sala 207 - l·'onc: :J--í760. 

Avisamos GO<:: nossns nssinantes t[IW a.~ assi)ultnras. para 1nil ',LOVcccntos 
o quarenta e 1111alro .sofr"<w1 ll1Jl. acresci>11"1. de CrS 5,00, passando 11or-
tantc> a cnsta1 Crs ~v.00 para a capital, e cr'$ 30,00 parf}. o intc7'ior por ano. 

A ag;cneia ele i111/ll en-« (·;, to! i,·:1 
rwJonesa inf'orlli:I l/lW :IP ~CI dis1•1tti
do pelo g·o\'(ll'BO poluu('";~ nc1 i:ixilil•. 

1llll plano delaJJi;1d,, parn a 1·pc·o11~
tru<;üo da \'ida <' e t,(;Ji1·a 11:1 l Jo!o1Jia 
fot·u·ru aprt::.-t11t;~dos llfJ\'()r d,1 do:-,; ;..:íJ

bré a persr;;ui,;,10, 11nz1cl.i ua l\,lo
pia. 

Assim ficou se 
autorit.lade~ 1"11.i,111, '"I" ii1111',ll11 
pratiea111e11(c [oda·~ '" :1t1,1J,11i,·~ u. 
'.(:lllto flll scl,· llio<'e.'"' plllr,Jle,;a,; 

Numeros:lB igr<.'j.as pnlnnP~a~ fo. 
:1:am foch:ul:ts e 1·011q•rl idas_ t'llll'l'· 

pos.itos. milit:nc~. ~:-JnJ~!l'::i " (·rw!u,J. 

ras. A sÜLW<;:Ío ,Io ( 'lern pn!oH(1 :-- win 

lTIOStl'ô. sinal ,d.'.Tun de• 11wllin111. ,\ in
da l':'tão preso.- !.::!O(/ Sar·,•1.J.,f ,,, 
:nos ·,rnm110~ dP <·<HH'.Ptil 1·:1<::in dP Da· 
c!iau. '\lajrln11sÍ; P 0.,11·C'si1n. ,\!Ít o 
n1omento da ,,jj :ida n:1111 i,i" li:11·,,n,; 

Sid~-i Tuzifado:-:. nu :i, .;.;a,.._i?1nd(':-s I111:-

canipo,- dt• c·<>11":'nlr:i\'iio pcrlo <le 
;2.UOQ pa~erJutc;:e. ' 

A 
1
atidtl:ide religíos·a das outrus 

]7 !Ji11c:cscs du chauwdo "Guvemo 
li,·raJ'' « ela l'olonia Ucicle11t11l, fui 
rc·.Im:id11 de cincoent:l por ceulo. 
l\,io se pcnuitt• aos S.1ccl'(lotcs o cn-
siHo si1gl'udo da., Hei igiiío nt1s c:sco
:.ar-· ~ o~ cu~:n mP11!0,; catolicos niio siio 
1:11to1·izados: a imprensa calülica es
t,í auwnla,;adu; lliio SL' pcl'milcm 
puhlieai;ôcs catolicas. O direito sa
grado d,~ p11l,li.1·ar jornais catolicos, 
direi(" de qu:e os catolieos de todo o 
llllillll" nào ubrc1ll mflo, foi dcsprc-
~adn 1wlo 11azi,mo pn;;ão, pnra o 
qu:11 s{,. /w verdade, 11aquilo que fa .. 
, orcee aos ~cus Íuíer(s'ise.s. 

LéH 'E PHCJP<AC.AR 0 

u LEGION ARIO', 
e· OEVEH. 1..H:. 1 VOC'~. 

LEGIONARIO 

Notícias dos Estados 
B A I' A 

:\O\'AS I'AllOQliJ;lli 

SAl,VADOH, (ASAPRESS) - O .\r-
<:r·hispo Primrtz da Baia creou duas 
11ova~ Pat·oqulas: a da 1Senhora (la 
!'-ianrle, nr,~t::i, capital, que terá snR. 
.sedú n.a lgTe>Ja do me:smo nomê~ na 
11rrtl~A. Severino Serra., e a olltra f'lTI 

ti,-1.nt.a. Luiia. no iriteribr· c1·0, Balado • 
llIO S}i.O t'll.\XCISCO 

,;_\ r:\' .\ non, (,\So\PllÉSS) - I<'R .. 
lando á i111prc•11sc1, o trng:'enhei!'o 
Paulo Queiros. chefe do !O.o Dist1'i-
to <10 Fiscalhrn.ç;ão· ci~ Departamen
to rh~ Porlos, n1os e Canais, reparti
c:Ho que .su1:1erintencJerá os servh;;os 
rio alto e médio São Francisco, reYe-
10"...1 qu0 o ~;overlló f~rlf'l'Rl' reservou 
um credito ele fiO rnilhões de cruzeiros 
para a exr-cução ele importantrs 
nllras naquP.1c1· c.rRnlle al·Leria fluvial, 
r.11ja função cl':onomlt:a' e t:iYilizadora. 
10111 ~do~, ohjr-to dQ notaveis estudos 
dnfi no~~os {'COnomist~H·i e sociologos. 

Com r·~se <T<:dito o 10.o Distrito de 
Fi:-.(ializHc:üo vai arlqnirir o aparelha
rnr•nt.o rlú drc11~g·<>n1 ú embRrcac:ões 
::t.propriafhts para a 1itnpésa do leito
do rio, d~v('ndo, ainda, e:-..ccutar as 
ohnis tcn<lf'ntes á fixação das ma1·
i:;ens, ronstrur:ão de {'staleiros para. 
a. a.mplia(:ào da frota fluvial e rebo .. 
ratlotl'1'5 o~·stinados ao transporte de 
moreadoria8 .• \dC'antou o e11trc,·ista
d0 q11<-, Hlc1l1, cks:;es fl(•t·vic:;os serilo 
<'on:--;tn1idos nas principais cídadés d.a. 
1,a.f'ia do São Fnt nciH·o ~.-randes €'1ll
porios P. ap~rell1ado~ os ~eus portos 
,·.orn :t construção de <:ais e endica· 
nH~n!Ofi in<lispe11::;aveis á proteção das 
rnarg·en~; 

O:,;; trabalhos serão átaca,dos ime
dia.t~mf'nt<>, lPndo scg·uido, urna tur .. 
ma d('; fi eng-enhei·ros <iue tomarão as 
prinH·iras mecli<las para.. a organiza. .. 
ção dos ~<:-rvi'ços. 

.A fim de facilitar uma rapi<la. co .. 
11111nkac;âo entre o:s diversos :setore~., 
~(..-ão in~talados cn1 todo o n1édio São 
Frand:-:f'o_ po3tos ele rn<lio.comunlc·a
<::1n que inforrriarão, diariHmente, á. 
chefia. solire o a,ndamc·nlo das cl>ras. 

P A- R ANA' 
J-;~_1'R.\DA f'OX'J'A .GROSSA. 

IGl'!\SSO 

f'O:S:T.\ r;1w:-;;;A, ( ASAPI1ESS) 
ra~sou por e:=-la ci<1a<Jc o çapitHo 
,J<J;lo Garccz do l\'aseimento, g0Yer-
11rtdor do Tt:rritorio de h{uas:iú, o 
qu~~ 1 co11r;f>d,,11 int.t'ressante entre,·tsta, 
<i. in1pr1•n!:"a locA!., 

O (:ntr0v1st:ldO snlí0nt'()H a ncecs~i
d;:de da·_. rt~(';l0i'a.,~â. <los trahall~ns da 
cnn.'-itru~~âo rlfl rodovia oPnla G~·út.;sa ... 
Vcn du lguassú, :(1etcrm;~1t1da. J1f'lO 
pr.,sidt•l!t,• U;:i, l!epu\Jliea; q!J,t;1lUo por 
o,·a~ião cJp, sut~ ultima v!S:ta a cstn. 
dtlad{'. O capitão .João UárcE:r. elo 
N'a~C'in~c111 o eonfc..~i·endorá com o <·o
roni>I .José Ho(lrig--ues <1.i Siha, chc, ... · 
fp ri~ Comiss,i.o ,te l.<;s~r~n1.ls d~ Ro- · 
clag·{··ns. qr1<· se acha,, presentmnente-, 
11a capital da 1-tepul,lica. 

fi!O GRANDE DO NORTE 
,1on,1w,·1·0 IH-; DII'LOJ1A'l'AS 

X.\'l'.\L, l .\SAP!(ESS) Encon-
1.t·am•st~ 11el'.:lli1 •'l'aJJ.itttl o~ diplomatas 
1,,asllf·in1~. ,,\ntoHio \'iatrn, prirnciro 
:--•-cr<'l;1 rio cta uo:-s!->a embaixarla ein 
1'1:u1rl<I. sr. Pirl1

1

0 Gomes e .\lfredo 
l\'og·u(>ir:1. \·il'0.t•onsul na. cidade de 
Porto, t!ll\_ Po1·tng·al. 

E:-.ta. sendo e.:--q,en.1do o ~r. Pimen· 
td Dramlii.o, que via.ia. ·vái'h. a, l!i~
J)a.llh<i. 011rle ini assumir o posto dê 
(·1Hll;1ixar1or do Hra:::;iJ, ju'nto. aque 1 e 
Uo,crno. 

MARANHÃO 
J'.\'J'Hll,ll.\.111·:.\TO IJO Ll'l'OllA L 

<'.,o LUJZ, (AS.\Pr:l~SS) - l:Jm en-
ir~\·i:-:t.:-L conveúida ao Diario tia Z\'oitc, 
u :'\linist1·0 Salgado l•'ilho dt:cln1ou 
qn,~ a defesa do litornl ·111·asileíro ést:'i. 
sr~11t1n f~it,1 com a maxima atenç:âo, 
pndeÍ1ciol!l:of afirnw r que está quase 
c.~ompl<'b1nit'llte hanido ·o perig·o da i,i
r.1t,ni,1 1rnhn;tc1. Kalieutuu. a !-iog·uir 
<JUú t·~:C-t! c>xito se· cle\·e. parlieiilar
rn1:•nte a i)l';-1\·uro dt)S aviado1·es lJra
~ilciro~ a cuja r~sponsabilidacle esta 
<·ntr,~g·11<' n g·i.~·an1cR,'A larêfR elo JHl'" 
11·nllia111ento do mesmo ime11.:: ........ lito
ral. 

,\ n noz E Jl.\U.\<:'ú 

S.\O l,l;J%. L\S.\PRM8S) - neu
t':crn-se o:-; exportadores de arroz e 
lrnl,a(:ú, pnra trata, dos prohle111ag li· 
g-a.do:-; <L ~ss~· dois produtos. Dentro 
,los prox1111os fitas. seguirlt 1rnra os 
1Gst:vlo8 uon\eslinus, o sr. ~dson Ca
Y<.Llea.11li, ork111ador ·rlos Serviços de 
El'onomia, n fim de. c..;olocar , o arroi 
nwranl1l'nsc>. nas coopcrntiva~ a~:ri ... 
c-i1las qu,~ r11n<"io11:1111 eom a a.ssisten
cia lC-t!nil!o-financcira dd Bstado. 

ALAGOAS 
1,·.,z1,:.,1us ncon.l'OllADAS 

Sl-!lt\'1(0. UE l<'OJIE:0.'l'O AGlllCOLA 
:SI..\CJ,;1u, ( ASAPJ:ESS) - O Go· 

V(:1·110 do l~::;;Lado it1<.·orporou as faz.eu· 
cl:1s "Fl'io" e "t5anta I1,é", ao Servko 
<le Fu111ento Agricola. As referidas 
faze1H.las Rt!réio a1no\·ettadas para o 
cultivo do alg-oclão e para a formação 
da "citru8", cst.n.ntlo amlrns co1n 'nú.tis 
do mil pés cte laranjeiras em· excelen· 
te:5 condic.:õe.s, dHven<io durante o cor• 
renle nno, s~r plantadas maiS: muõas 
do laranjeiras. 

Exist1."!m aincl:l., culllvn<los com a1-
go<lào. :10 hect,u·es e l O com algodão, . 

os quais ap1·esMtam possibilidade 
~11in1a,dol"a. 

;\s condições locais das proprieda
des prestain•se perfeitamellte á. irt·i
ga~ão artificial assim como ao u,pro-
\'eítamento de trabalho mecanico da 
na tu resa. 

Dada a situação de menos de 5UU 
metros da cidade de União, e a dis
tancia. conveniente de necife e de 
)iacéiô, o Go·verno resolveu adapta
Jas â criação,' em larga escala. dê 
porcoJi:, co1n final idade come retal, as
si nt como para a cultura de plPntaa 
alimenticias. 

~e E AR A' 
ESCOLA DE APR.t:SDIZES DE 

1lARll'\ Hf)I nos 
I"Oít'l'.\LP:ZA, (ASAPRJ,;SS) - C-~11-

to e setenta e çinco candidatos fo
ram cti•l'o,·ados nos exame~ de se}c
~.1o lnteletual, ntt Ji::scola de Apren
dir.es ele t-ial'inheiros. Em Abril cle-
,·erâ ser iniclatlo o pP.riodo de t.rc:'i
namento, de 6 meses, àntes de serel11 
os mtsmos inco_q)orados na ativa. 

RIO GRANDE DO SUL 
. O:'i'DA DI~ CALOR 
POnTO ALEGRE, (ASAPRESS) -

Yn(ormações cl1egadas cio sul do con
tinente dll.a co11ta de 11ma grande t>n-
<la de calor que estil. abrasando aquela. 
zona. 

os éícitos da canícula rigorosa Ps-
1 l!o · se .!~sendo .sentir tambem, no Rio 
Gr:tn<lo do Sul. 

1~m CordolJR. na Argentiria, a tem· 
pei'atura. chegou a 40.o C. em nosa
rio ·na 111e:nna reJ>ublir:a. a 3!Lo e. 
adtantanclo-s:e mesmo c1ue em alguns.: 
Jl(Hltos fo1·am registradas tempera.tu• 
ras de H.o C. 

SANTA CATARINA 
SI~CA E CALOR 

F'LOR!A:,ilJPOLJS, (ASAPRESS) 
'l'errh·el ~eca está. assolando a.s 'paJ·· 
tcs norte e sul do Estado, a Clual vem 
se prolongando e causando serlos 
prejuizos á lavoura. 

A temperatura nesta capital yem 
sendo de 30 graus á sombra díari&
mentc. 

SERGIPE 
SE.UA;';A DB CR1MlXOLOGI.\ 

AnAéAJU, (ASAPRESS) - :,ierá 
realizada brevemente, nesta capital, 
a. Semana de. Criminologia, promovi .. 
da peló Dr. CarYalho :Keto, Consw
tor Jurídico do Estado, 

P A.R A' 
A \'IAGEH DO SH. l\lAGALHAE!l 

B.\RA'l'À_, 
DELEM, (ASAPI'.ESS) - Segundo 

noticias chegadas a esta capital, o 
coronel Magalhães Barata, que se e,1-
contra va e1n Cayena, seguiu 'para 
Georgetotvn, capital da Gulana. ln• 
glesa, onde foi recebido pelo gover
nador Gordo·n Sethcn e autoridades 
inglesas e americanas. Em sua hoh.
J'a houve ·uma )·ecepção no ·Palacio do 
Go,·crno, onde lhe foi oferecido un1 
jantar. A convilê ·ao governn(lor da 
Gn\a.n:t, o lnter,·entor F,ederaJ neste 
lsstado sobrevoou os pontos mais pi-
tores(;os ela e.Idade. 

MATO GROSSO 
OS ClilA.BA \'OS I<} O Dl:ÍSCA\'SO 

DOllll:'i'lCAI, 
1\"estJJ, ca1>ital a onda de cnlol' ni'io 1, 

cheg·ou â. sua intensidade n1ax[nia. 
l'LA/1'O DE SAS'IMME~1'0 

· C:111AD.\, (ASAPTIESS) - Por mo• 
t.i \"O ela~ feiras lhrres desta eapital 
tercra passado a funcionar· aos llo
mi ngos,. un1 orgio ·local pr•opõe qur:, 
f\S mesmas passem a funcio·rtar nuri1 
d!a. util. Alega o referido. org-ão que, 
sendo a 1ioJiulaGâO desta catiital 
quaSt que em sua tpta.lidade. catoli
c:.t., ahstem-se c)e fazer suas comóras 
para assistir' á Sta. .l\!iss·a. Us ven
dcdol'(:S, vo1· sua ,·ez, p1·erercrn, en1 
muitos ca$0S, deixar de ,·ender aos 
domingos, a ter que violar o precei• 
to do dN;canso dominical. 

PORTO ALB(tREJ, (A;'iAPRESS) -
neutro em breve será. iniciada a per
furação das· l'OChas da obra <la co11~-
truqílo ele uma. s·1·an<tA barragem cm 
Salto um dos gi-andes eni1>l'ec1ldinic.·11-
tos do plano de sa.nenmcnlo e (jtlO 

í0l"neccrá ·energitt ~let;rica, por preço 
rect·uztclo,. ,ac Rio ·Grande do S:t1J. 

.Já ÍOl'all1 Ultimados· OS projetos de 
barras-em de Passo do Inferno, pa,·a 
a ,c:onstruçâo de· un1 gTA.1Hle tuncl que 
des1oca1·â o rio Santa Cruz para San
ta MRrià, numa extensão ele dois· mil 
e trezentos metros. 

PERNAMBUCO 
l'OS'l'O .\ r1Qt:b! DOIS SUB~IARIXOS 

. XAZJS'.l'AS 
n1-;cnn!:, . t ,\8APH.l!Jd~) - Fora1i1 

revclátlor; pelo Quartrl Genera 1 da. 
4.a EsquadJ~a ·Norte .. américana, tle1 h • 
Jh~s sotne o ar11nda1nento de dois 
subn1a.1~iuos· ·11ar.istaK, reeentemente 
an11 nci"H.dos pelos norte-a mcricanM!. 

lJ falo ocorreu énfr.ll a ilha Asccn-
cion o Natal. · ~ 

o µrlmelro a.f,indamento foi prati• 
ca.do pelo ténente Vance ·JJa\vkillH, 
t~ndo o suünmrino sido avi's(ado ve
lo .suh-oficlal Manelk Hoide. 

O inimigo rertgiu tendo atingido o 
a.\·ião ·l(Ue <JUa8i se perdeu. O outro 
·atui1damento foi" pralicãdo pur st-.i:,; 
ámire1hos .que fizeranJ sete ata(Jues 
deS1>ejando. :.!3 llom lrns:' 

Quem pri1Í1cdro aYistou o submari
no, [oi <! 1>iloto t~nente Cllarle3 l:Jal--, 
dwcdn; citie tende> sua munic:;ão 0sg;o· 
tada, ,·oltou A UaSe, tendo antes atin
i;-ido · o iiitmig·o, i mpossilJililando-o do 

· su hme)·g·ir. 
l_tp:iec -P,'d<; ,, . 

O 11:1esmo orgão, baseando-se é1n 
- sugestões elos ma.is interessad<Js, su-
gere que as feiras livres deverian1 
~CL" roolir.adas ás S('gundas-feira~, 
dia. em ·que 11ã0 há nesta. capital car .. 
ne .,Yêl'cle, pão, ne1n peixe. 

ESTADO DO RIP 
ItViDt·ç,~O l\'_A \ ~~:\'ll.t IJt; C.tR:-i~1 

NITJ,;J(UI, (ASAPRJ,;SS) - Poi< <le-
te1·minação do Prheito desta capi. 
Lat, ·os as:ou::;·ueiro-:; só r•oderão ven-
cter aus seus fregueses cincoenta JJOr · 
ee·11to dn q11antirlado de carne atual--

, 1~1erito ,·enGlida. 

'l'llOMII/\. IJ'AG UA 
CAMP08,. !A8APHI~8SJ - O Pt·e

f-êit() dlc'!.lta cidad~ ,1nandou verificar os 
danos causados J)e]a t~ ômlJa Jle. agua 
qu-e ca~u .::;olJre. Banto EUuanlo, uca-
sio\úuHlo o desaterro da cabP.ceira de 
ponte sobre o , 1ale que corta o .Po .. 
voado. A .J,.Ollte, <lenuu:idnada HPedro 
Surdo", ficou c·ompletan}'cnto dcstrui
dA-, · Os tH'ejuizos, consequentes tlesta 
tromba de agua, são avaliados en1 de ... 
z:enas de milhares de .cruzeiros. 

O Prefeito determinou a reconstru
gão i1llç,cJh-1.ta da ponte atingida., par~ 
facilitar u escoamento da prorlu<;áo 
de cerc..,is protlueidos naquela reg·ião. 

CA UT~:J .AI: UU MUNTI! t>ft ':itll'IIHHU 
- JOIA::, tl~AllAl,' 1!. 8Hll.HAN·1~:i:, -
(."nmp1·•• 01-t,!1J;ndo ,.,(;, rnPlhn'!"'r~ nr .. rr,~ 

DEL MONACO 
--,...-------·--- ·-· ·------

Benefico trabalho da organisação "Serviços 
de Auxilio. de Guerra", nos. EE. UU. · 

Da ·a;(encia ·noti1:iosa K. C. tr:ms-
nevcrnos. a noticia ,;cguudo a' qual 
n ,Junta de Con;elhcirns dos Servi-
ços-.rfo Auxilio de tluerra da "Natio
i,al Catholie Welfare Conference" 
c~bo~on uin amplo programa de au
xílios "· de bencf'ir:iencia pnrn con[i .. 
ntrnr n obra que desde sua funda~iio 
c~tá ll'vanclo a cubo, ta11to nos Es--
1a<lod Unidos · eom9 no estrnngeil'O, 
O Const!llio foi ·constituido p('lo 
J,:xmo. e Hevmo. Mons. Edward !.\Iooc 
ney, Arceliispó d~ Detroit, Úiretor 
d;i ,1 unta· Episcopal da "X aliom!'l 
Catl1olic W clfare Conference. 

.. O prngm\na d,,s Servi~os de Au
.. ,iJio d~ Gueri·a foi eslio~a<lo pelo 
Sr. ,loh!l Burke, Direto!' da Junta 
ele Conselheiros. Os Servi~os de 
Auxilio de Gucri-a lern a seu cargo 
11 realilar·ão de nlllita,; das ativida
des· qne tlcscle o C'.Olllcto da g·ucna 
lcv,n:a a cabo o Comité\de, Auxilins 
e de Emergencias cfo Gnerrn, orga
llÍr,a<lo pelo Episcopado Catolico dos 
Estadtl~ Unidos, 

llfons.-Burke informou acerca rlos 
:wxili;is que' a organi~a~ão presta. 
aos refugiados que estão nos 
Estados Unidos, media.ntc os Comi
tés Calolicos pro reftigiados; dos 

v._uxilios ao povo de :\!alta; do fJl'O• 
grama. para a evacua,;:ão :<las criau-
~us e refugiados procedc1itcs de tJll• 

rnero,,os paiscs. \>lll'Opcus; do auxilio 
nos c,tucla11tes e ciYis que se l<'riham 
internado 11a Sui~a; e do tralrnlh,i 
de organizaç.'io ·para assistir aos 1·e
fu;tiados em Portü.:al e Espanha.' 

'l'am 1Jem se t·cferíu, o Sr. Bu1·ke, 
:ios ,;;ervic;os de beneficen1eia e 11s-
sist~ur:ia mcdic11 prestados ár' ,1 iti-
nrns da g-uerra da China; ao tral,a. 
lho que .. cm form~ semelhante d1~
~en volve na .Africa do l'í orte e µor 
:fim, o au:dJio que se concede aos rc .. 
.fugiados polonesc,;; 110 Orie11te CPn

tral, n:i A l'rica e no lllexieo. Já são 
;33 os cc'ntros de assistencia que se· 
.tem fun,lado para soconer aos re-
fugiaclos; outros 22 .ccntl'O<' estão 
por l'sl'abele.cer-se no Oriente Ceu
tral e na Af'rica. 

O Ex-Governador ÀJ.t'recl E. Smith 
Tesoureiro dos Servi~os de Auxilio\ 

.ae Gué,Tn. ao apresentar seu balnu
r,o ecouomico fez publico que em 
194:3 a organização gastou, no.s Es-

. fo<lo;; t.:n iclos e no e~tr:ingeiro - pa

ra a realizac;~o de seu pl'Ograma 

nrnis de 180 bilhões f)e crm:eil'Os •• 

Indicador Profissional 
ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melilo 
Prac;i d» ~ó. 2:<. io nndHr ·-l:ial,a 245 

Dr. Plínio Corrêa de Oliveira 
H.u.,j l,Julntino Hf'iC":tJuva, 176 ,.o 

A»<tar - i;aJa ~2:1 'l'<>I,: i-1376 

Joviano 1elleà 
e 

J. N. Cesar Lessa 
A d vo~~ul1u, 

lo.ll'.'> ~a ~lf•orJ~or<l1~ i~ - S:tl" 90C 

. Dr. Franci:ico P. l{eimão · 
Helmeaster 

Ru" S~n l!elll·o. ~~, - l.o an<111r 
Sola 3 - 'l'êl.: 2-1848 - S. PA lll,O 

Dr. Carlos Moraes de Andrade 
ltua tSc11Ja111llJJ ~OU::O(HUL Z'.3 • t.o tihO. 

::iHht 18 - 1'el,: R•IY8ti 

Ur. Uurval Prado 
Mê<!lco OculletR 

n: Sf'n:ulor Pnnlo .l:!:u;lcflo, («) 

., o q,nt1 .• ~>illi~ 61:d • 13 • )4 
,~;,q ela H,,,. JnAê H'lnlfAcln) 

Cona. 1 1 4 :1u " I? ,80 nora, 
'l'el,: 3--7à1S 

MEDICOS 

Dr. Vicente de Paulo Mélilo 
Qllnlca Mérí'h•,o - 'l'ub<.'rculo•• 

. 1111101' X 
Ulrctur do ·•s,~n-ntorlu VIia Mo•cofeº 
Cons.: 't-t. Maroon1,. 34 - 6.o anaar 

Apart,o · 63 - 'l'el.: f-8501 
ltes,: Av.· Agu11 Hranca n.o 9$ 

'l'el;: 6-6829 

• I;)r, Camargo Andrade 
1Jue-q,caa de .:Scnhorn• -. t•arto• 

O11ern1:II.-. 
Da l:len. Fo1·1 u"ues~ e tl,a Maternld11d8 

.. d& 1:1, (;'"º'º . 
Con1.: H. l:lena<t"' ~·e 1Jõ n.o zo~ 

'l"él,1 z.2·741. - I);,& 14 às 18 horas •. 
t:labadn: Oa8 11• b 12 tlflrR8 

l'tta,: ltua !-IH ti>el d" Barrna, 467 
'l'el.1 1-4&6a 

Dr. Celestino Bourroul 
Res.: l,.i;:~ lf. t'RutÓ, ~ - l'el.: 2-262, 

Cona.; ttu,. 7 >1• Ahril. U6 
D11t 2. h 6 ~"'"" 

L.t:K . ti t'ltVl'AUAK U 

· .. LE< ;1, )N/\ H JI'.'\º 
· t: Ot;\'tK. OI!: 1'000!) 

ü 1 12. íl O&. UUI ll· 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello (.;ampoa 
MIJ:UII 'O ltAUIOt.tl(»IJS'l A 

ltútJlt•-IUng11r,1t·f leoa ..;.. ~SH uae• 
.' Rndloffi"·icoa a dtunlt•lfJo 

Cons.: Hua Marcõu1, 94 · t Í!.ll11Plelo 
Pastoun • 2.o an<'I, • •J'el,: •-h~li5 · 

Res.; Rua 'J.'upl, 693 - '!"el,; &•041 
S/in Paulo 

HOMEOPATIA 
Dr. Rezejtde Filho 

Co.ns.: l{, senador ~·eiJO, t0ii 
FÕne, 2--U~39 - 1>a8 4 /t.s 6 horas 

!tes.•~ Lloue; ó-~!JZ~ ~ ~lurc!ur hora. 
de ~ _il.s 6 nuras, (leio ton~. 2-u~.~-

ENGENHEIROS 

Amador <:intra do t'rad,Ó 
1•~111;,•nht•lro ArquUt,iCO 

'"Ar(lultetun1 · rell). o•·a. ·eolil!f10a. r••t• 
deuc1r1J1 coleth14S 

Rua t.,tboro 1:!a•'lar<> t&I ~a(l PNulo 

··1. U LJ O C A O ·.L I C '> 
d e v,e I e r o 

·suPLIClO JAPONÊS 
Os antigos japoneses torturavam os tn1migos com o· "Su

plicio da Insonia ", o qual consistia cm mante-los acordados 
durante dias. 

Hoje, no tutpulto da vida moderna, quanta gente com o 
sanO'ue contaminado por impurezas que envenenam e supcre
xcit:m os nervos, sofrem noites a fio a tortura. do "Suplicio 
da Insonia", motivada por irritabilidade nervosa:,d,umbago, dô
ttS re.umatkas nos braços, nas pernas. nas costas· e nos qua
dris; coceiras determinadas por erupções da P*, zumbic!os e 
rumores nos ouvidos, falta de ar, temores noturnos, palpitações, 
etc. - Para tantos e tão grandes males ha, porem, um grande 
e unico remedio ! O Super-DepuratiYO Tonico. 

. ,magnifico auxiliar no tratamento da _Sífilis. 
mestno a toma-lo durante o dia, para dormir 

} durante. a noite, 

Principie hoje 
tranquilamente 

• 
N. 77 E C 

ANTONIO S AR D 1-N H A · E·s TU D A D O 

P· O R G U f 1 H E R M E A U l E R 
Jordão Emerenciano 

.f{a algw"3 · anos, quando, -Guilher
me Auler entrou para o Instituto His
torico de Pernambuco, escrevi uma 
ligeira nota cm Tradição, sugerindo 
a publicação do trabalho que ·ele· apre
sentara àquela entidade como tese pa
ra sua \admissão. Essa morlografia 
denunciava a·.sua vocação p·ara os es-

. tudos h,tstoricos é, ao mesmo tempo, 
a tendencia accn.tuada para .. reconsti • 
tuir a vida e as idéias ele individuali
dacles marcantes. A sua· tese de a,clmis
são ao nosso sodalicio' historico é uma -
sobria monografia àcerc·a · de D. I,uiz 
de Brngança e suas idéias politicas. Ago
ra escrevo estas linhas com 1'edobrada 
emoção. Não se trata. já .duma sim
ples admissão num institut& da nos,
sa querida provinda, mas duma ver
dadeira entrada, com solenidade, na 
moderna literatu·ra luso-brasileira. ô 
seu livro sobre "Antonio Sárdinha" 
(Ciclo Cultural Luso-Srasileirn, Re~ 
cife, 1948), é um novo àpô&tolo riés
sa moderníssima cruzaqa· da· contra
r~i>olução riessa guerra., eterna entre 
a revoluç~o e a Tradiç'ão, 

Auler não é propriamente um bio
grafo cm busca de -acontecimentos 
miudos, de fatos intimas ...:. que· às 
vezes ajudam tal'.<to a compreender 
uma Yida e uma obra - ·nem um 
severo histo1'iador, meticuloso em da
tas e em pormerior'es. E' antes do mais 
o expositor das idéias, do pensarnen,
to do grande Sardinha. Quando ter
minamos a leiturn do seu livro. não 
ficamos sabendo grande coisa do· Sar
dinha intimo. do Sa1'ditiha· domestico 
- (anda tão cm modae,essa cruel e 

indiscreta maneira de estudar os 
grancles mortos!) - mas ficamos. sa
bendo quais as suas idéias, · qual o 
seu pensamento, qual· a sua obra, qual 
a sua ·importancia. Fica-se conhecen
do toda a sua obra sem ser necessa
rio consultar· mais 11ada. Aqui, 

está o grande merito . do livro! No. 
futuro ele será um guia, uma fonte 
forçada de consulta. Daqui para dian
te quem qukier trl:tar desse tema te-
1·á que consultar o livro de Guilher~ 
me Auler. Lendo-se esse traba
lho tem-se a impressão de que o 
autor teve duas grandes preocupações: 
ser breve,·. conciso, sintetico, e -ser 
compreensivel, acessível a "todas as in
teligencias. Aliás. o liyro todo, desde 
a feitura mater.ial até o· seu conteudo 
irifldnseco, ·revela-se como 1.1m mode
lo.· de clareza. de acessibilidade. Es
f~ escrito em linguagem simples, 
seca e claríssima. Auler, antes de 
mais nada. foi muito arrojado e fe
liz na escolhà do seu assunto. Arro• 
jado, po'rque, sobre Sardinha, ·nada 
havia escrito, coordenado. salvo. ar
tigos e noticias esparsas em revistas 
e jornais. Feliz, pois, é o assunto de. 
capital importancia para a· cultura lu·.:. 
so-bra$ileira. 

Sarclinha, teve uma missão profeti
ca como a daqueles varões ·que avis
tam à terra Pl'Oinetida, mas nela não 
podem entrar. Assim o mestre por
tuguês. Pregou, doutrinou, comba
te, quando na sua pátria lavrava. a 
fusão, anarquia. na sua forma mais 
peri,gosa: a da cultura, a do. pensa
mento. Declarou-se um tradiciona
lista. um defensor da autoridade tor
te, quan,;lo na sua patira lavrava a · 
mais cléslíl·agada demagogia. o revolu
cionarismo mai.5 incendiado. Foi. es
se preculsor, o guia -espiritual, o plas
mador de toda uma elite, de penl. 
sadores. de tcda uma gernçào portu
guesa '.'"' e porque não dizer brasilei
ra tambem? Por aqui se vê. quão 
importante é o tema que· Guilherme 
Aukr se propôs estudar. 

O !'eu livro é C'omo que um panmn
ma de toda a o~ra de Sarclinha. E' 
o "Perfil". revelando por momentos a'. 
alma combativa, quasi agressiva, da
<iuele polemista cheio de. cortantes 
arestas. E' o historico da- "Obra" da
quele homem 01.~ dedicou o melhor 
da sua vida à tuta pelas idéias - lu
ta que para ele assumiu os foros i{um 
"Apostolado". E' o seu pensamento 
politico. ltllstori;o. tradicionalista. pe
ninsular, legitim'•ta, c1.Anastico,. com
pendiado em capitulos que despr'e
tc,ciosamente se intitulam de "Suas 
JdPias e Doutrina", "A Aliança Pe
ninsular", "Legl!imidade - A que~tiio 
DinastiC'a" e "O Pensamento Tradi
cionalista". O ·capitulo ''Renovador 
da Historia Portuguesa" é· o 'balan
ço consciencioso ·e. sereno da profun
da e total transformação. verdadefra 
rcstauraciio. que Slirdinha operou na 
Historia . l"orluguesa. 

E' o calot·oso élogio historico qu·e 
S~ !i!l.YE! ESCíEY!lr. çm !ll\lm9.t~ .4ç 

• 

quem soube amar a 'sua patria defcn .. 
dendo a integridade da sua Historia. 
Auler foi particularmente feliz na ex
posição da questão· dinastica e na in
terpretação do pensamento historico 
de ·Sardinha. ·~ 

Entre ·muitas conclusões que se po
dem . tirar do livro· cm questão, wna 
nos parece marcante, sob o aspecto 
puramente literario, Sardinha não foi 
nunca um poeta puro. um literato pu
ro, um puro artista. .Su!i poesia niío 
é só lirismo·· nem sensib'ílidade. Ha 
.nel;,i algo da influencia do historiador 
e ·'o político que ele era acima de tu
doro mais·. A sua prosa - mesmo nos 
temas apoliticos denuncia pole-

. mista· . vib,.ante, o .temperamento 
combativo. Numa palavra, sua al'te 
condicionava-se a certos fi11s, orie).1-
tara.~se para atingir· objetivos e fina~ 
!idades. Nunca poderia ter sido Sar
dinha apenas um artista - se é que 
a propria arte não devérá subordi
nar-se sempré a finalidade e objeti
vos.· O livro de Auler. nos ensina 
ainda a compreender que o ma
logrado mestre português é' como que 
uma síntese da nosso propria gera
~ão. Tambem ele tevé que per
correr· um difícil itinerario durante o 
qual -. progredinclo · por etapas -
foi-se despojando . de preconceitos. de 
idéias provisorias, de uma orienta~ 
ção er,·ada, até atingir uma comple
ta orto~áxia, uma absoluta pureza· llll! 
pensamento politico~tradicionalista
historico-dinastico. · Itinerai-io do1or.o .. 
so que muitos de nós têm percorri
do para buscar a ve.rdade nas , suas 
nascentes mais puras. · . 

Será pi·eciso mais ·para aunciar e 
esclarecer o profundo . interesse . que 
deve despertar· esse assunto'/ O li
vro de Auler poderá suscitar contro
versias, abrir dis'~/sões, estabelecc11 
divergencias á · re$peito de idéias e 
de orientação, a:rc.ito do valor intrín
seco da propl'ia mensagem de Sar
dinha. · Ninguem, todavia, poderá 
contestar que o seu autor foi um ex
positor elarn, completo, e que pro
curou, quanto possível. · ser fiel ao 
pensamento · "Sardinhista". · Não se 
pi-eocupou com íazer polemica, dis
cutir. o merito das idéias, mas sim
plesmente expôr.- · interpretar. Lendo 
as suas paginas, teremos a impres
são de. que estamos· percorrendo' como 
que um guia,. l!m . vademecum das 
idéias do grande preC'ursor português. 
Esse . merito, entre outros; ninguem 
lhe·. poderá negàr sem incorrer em 
clamorosa injustiça. E' um alto ser
viço ·que .o autor presta .a toda uma 
,:t'eração luso-brasileira, Por falar em 
luso-brasileiro. convem não esqurcer 
! profunda sigr1ífiC'açiio que um livro 
dessa naturéza tem· para aas felaçõe~ 
!uso-brasileiras.. E' um brasileiro 
quem. escreve o primei1·0 livro sob1 e 
o Mestre português, E' um brasilei
ro quem inicia a obr:i de d1vulga~ão 
das suas idéias. em grande estílb. e 
procura ao mesmo tempo o mo
~imcnto de iustiça historica para 
com ·aquele l'utador que em vida co
iheu tão acerados es!)inhos. Aqui ca
be tambcm uma palavra acerca da 
bencmerenci;i -do Ciclo Cultural L u
so-brllsileiro · ,com' tão altas final1d;i
tiva fecunda do sr. Manuel Anselmo, 
esse homem que é antes de mais, um 
enviado especial da. inteli~encia e da 
cultura · p.ortuguesa para as terras 
pernambucanas. Pela primeira ve? se 
funda entre nós um· ciclo cultural lu
so-brasileit·o com tão altaas finali<!a
des e obtendo em tão breve espaço de 
tempo, realizações tão. dúradoiras., 
Brasileiros e.screvení sobre a~suntos 
portugueses com o mesmo entusias
mo e o· mesmo calnr como se em Por-, 
tugal tivessem · nas,cido!• Um bra
sileirn escrevendn sob\·e C:"r<linhi, pa
t·~ uma iniciativa portugúesa editan
do fivros em 'Pernambuco: eis o que 
reptesenta,. de fato, uma verdadeira 
amizade Lusn-Brasileil'a! 

,. 

As crianças francesas damont
tram ·a sua Fé · 

Segundo informa La Croix, os "con
solos espirituais estão sendo concedi
dos muito pa1;cimoniosamente" aos 
franceses nos' 1:ampus de concentração 
da Alemanha e inuitos Padres · prisio
neiros não :podem celebrai Missas por 
falta de Calices. Foi ·por. isso inicia
do um inovimento para que as crian
ças francesas, para atenderem a esla 
.falta, dêem os copos de prata que ge~ 
ralmcnte recebém como· presente de 
batismo. Agora o jornal iI;/orma 
que - se· cons1'.~uíram 3.000 daqueles 
copos. que jil (oram enviado~ para os 
"Stalags", (campos de prisioneiros). 
Cada um lenj uma pequena cruz ~t 

s,ayª-ª91 2 nome gQ ®ªslfil:. . 

• •' 



OS JAPONESES ANUNCIAM Df S ~~·;:13ARQUES AllADOS EM TRUCt( 
. . _____________ ,......_ 

As fontes aliadas não confirmam esse ataque àquela cliave central da defesa ni= 
ponka no Pacifico - Desembarques ai iados nas ilhas Marshall -- Navios japo"' 
neses afundados em Bismark - Trava=se terrivel batalha naval em Truck 

Declarações do secretario da Marinha norte=americana. 
WASHINGTON, (R.) - Anuncia-se 

bf!cialmente que tropas de a,;salto do 
Exercito e da Marinha doo Estados 
Unidos desembarcaram n .. ilha de Enl
wetock, na zóna noroeste das ilhas 
1\Ia.;shall. 

DECLARAÇÕES DO VICE-ALMIRAN• 
TE .!. C. MC CAIN 

quipelago Marshall as operações no ar
quipelago Salomão. Amparados pela 
nossa: esquadra. lls nossas forças fo
ram çapases de expulsar o inimigo de~
ta.s areas, cujas bases e aeroclromos caí
ram em nosso poder. Logo que estas ba
ses sejam bostas novamente em servi
ço,. a nossa esquadra irá mais além, 110 
seu ataque ao inimigo. 

ANO XVII li . São Paulo, 20 de Fcyereiro de 1944 NU1I. 6oz 

DIVERSAS CABEÇAS DE PONTE JA 
FORAM ESTAB:::.:.ECIDAS 

WASBINGTON, (R.) - Um comu
nicado do Departamento da MArlnha 
informa que as tropas norte-americana:; 
que desemba.rcaram em Eniwetock já 
estabeleceram diversas cabeças de pon
te. 
COMUNICADO DO DEPAltTAMENTO 
, DA MARINHA 

WASHINGTON, (R.) - É o seguin
te o texto do comunicado emitido pelo 
Departamento da JY",arinha, anunciando 
o desembarque de forças norte-ameri
cana..~ na ilha de Eniwetock: 

"O desembarque em Einewetock foi 
empreendido pelas forças do Pacifico. 
.As tropas de assalto do Exercito de
sembarcaram. e estabeleceram cabeças 
de pontes. O ' desembarque inicial ve1;i
ficou-sa depois de um forte ataque pre
liminar realizado pelas esquadrilhas dos 
:porta-aviões e pelos pesados vasos de 
guerra da. esquadra. do Pacifico. As 
nossas tropas desembarcaram sob a 
proteção do fogo dos nossos navios e 
com o apoio dos nossos aviões navais. 

Todas as forças que participaram -da 
operação %tãv sob o comando ime
diato do ro11tra-almirante R. K. Tur
ner. As forças anfíbias são dirigidas 
pelo contra almirante H. W. Hill. As 
tropM de assalto, que constam do 22.o 
:Regimento da Infantaria de Marinha e 
de elementos do 106.0 Regimento de 
lnfantaria. do Exercito, estão sob o co
mando, do brigadeiro-general Watson, 
do Corpo da Marinha". 
./U'UNDADOS NUMEkOSOS NAVIOS 
Jt.PONESES EM AGUAS DAS ILHAS 

BISMARCK 
Q. O. ALIADO NO NORDESTE DO 

PACIFICO, (R.) - Anuncia-se oficial
mente que os bombardea.dores aliados 
atacando um grande comboio com que 
o inimigo tentava reforçar os subma
rinos nas ilhas Bismarck, afundaram 
doze navios de 36.500 toneladas e três 
_pequeno.-. vaso.s de guerra. 

As baixas pessoais do inimigo são 
;muito elevaáas. 

Acredita-se. que todo o comboio foi 
p~aticamente destruldo. 
TOQUIO ANUNCIA UM DESEMBAR· 
. 'QUE NA ILHA DE TRUK 

. LONDRES, (U. P.) -Os jornais ves
pert-!nos, desta capital anunciam ter a 
:radio de Toquio difundido um comu
nicado ,segundo o qual tropas norte
americanas haviam desembarcado na 
base de Truk, travando imediatamente 
combate com a guarnição japonesa da 
:Ilha. . 

segundo os mesmos vespertinos, o co
municado. acrescentava: "As tentativas 
da desembarque no grupo das ilhas 
Truk começaram ontem pela manhã". 
FEROZ LUTA ESTA SENDO TRAVA-

DA, L'líFORMA O COMANDO 
NIPONICO 

NOVA YORK, (R,) - Foi ouvido 
!iquJ o seguinte comunicado do Alto co
mando japonês: 

"Está. fm curso, hoje, feroz luta en
tre as forças aliadas e os japoneses na 
ilha de Tru.k, grande base naval nipo
nica. no Pacifico, a. menos de 3 mil qui
lometros de Iokoama. Formações de 
aviõe.s inimigos com base em porta
a,v!óes e pertencentes á força inimiga 
<.te ru;salto, fizeram repetidos reides ás 
mossas posiçi\es na ilha de Truk des
~e ontem pela manhã". 

EliS8 comunicado foi a primeira mcn
i!;ão de fonte japonesa ao · novo asralto 
das forças d~ a.Inurante Chester N i
:mit1.. 
[t\ NOTICIA NÃO lt CONFIRMADA 

EM '.VASHINGTON 
NOVA YORK, (U, P.) - As autori

i::lades do Serviço Secreto noi-te-america
no anunciaram ter sido captada uma 
transnii&ão japonesa M quaJ se infor
:ma. que poderosa:; unidades couraçadas 
norte-americanas e forças aéreas ataca
:ram a Uha de '1'1:uk, e que a luta con
tinua. 

Até esta momento, . não foi passivei 
colifil'ma.r, nas esferas autorizadas nor
te-americanas, a noticia. japonesa. sobre 
desembarque naquela. ilha. 

WASHINÇ3-TON, (R.) - o vice-almi
rante J. C. Me catn, chefe adjunto das 
operações na va.i.s, declarou ontem á 
noite pelo mdio: 

"O duro ataque efetuado contra a 
base japonesa de Truk, anuncl.ada. pe
io almirante Ninütz, em nada consf;i• 
tuiu surpresa para aqueles que, como 
nós, estão ocupados desde o começo da 
luta com o desenvolvimento · dos nossos 
recursos para fins "de gue1Ta. 

Este ataque significa que agora esta
mos fazendo a guerra de um modo mais 
eficiente ao invés de 'fazê-la com grande 
demora. e pouca efic!encia. 

O ataque contra Truk signlflca, 
igualmente, que agora estamos com ba-

' ses adequadas, de onde podemos asses
tar duros golpes contra os japoneses, 
ameacando cada vez mais a sua reta
guarda. 

O fato de que nossos aviões, ao .in
vestirem contra Truk, alcançaram vôo 
de bordo de porta-aviões, exige que 
guardemos sigtlo até que se encerre a 
operação. Isto me impede, portanto, de 
divulgar outros detalhes. Seja como for, 
devemos considerar a data de hoje cq
mo· um dia memoravel na. hist.oria da 
nossa. patria.. 

o fato de ser Truk a maior base na
val japonesa no Pacifico Central, sig..' 
niflca. tambem que a data de hoje é, 
por outro lado, um dia pessimamente 
memoravel para o inimigo, que tem 
que se aferrar ás possessões que adqui
riu pelo roubo e assalto ruis rotas mari
timas do Pacifico", 
GIGANTESCA FORÇA AERO-NAVAL 

ATACA A BASE JAPONESA 
NOVA YORK, (-U. P.) - A radio de 

Toquio continua a divulgar pormenores 
da invasão das ilhas Truk por forças 
norte-americanas, frisando que a guar
nição niponica esta. empenhada em re
nhida. luta com o inimigo. 

Entrementes, nos circut,s ofi_c!als 
desta cldade não se _desmente nem se 
confirma a noticia sobre á invasão. 
Afli'ma-se apenas que aquela importan
te base japonesa está sendo atacada por 
uma gigantesca formação aeronava!. 

As ilhas Truk estão situadas a cer
ca de duas milhas de ·i'oquio e consti
tuem um dos mais importantes centros 
da defesa exterior meridional do Ja
pão. 

IMPORTANTES BATALHAS 
ESTARIAM EM CURSC, 

PEARL HARBOR, (U. P.) - Tudo 
indica que, em aguas de Truk, as es
quadras norte-americana e japonesa. 
estão empenhadas numa das mais lm• 
portanws batalhas até agora travadas 
110 Pacifico, 

A viões de reconhecimento aliados, em 
.recentes vôos efetuados, observaram a 
presença de 25 navios de guen-a ja
ponese.'! em Truk, onde tambem se en
contravam dois grandes porta-aviões 
inimigos. Acredita-se, em vista disso, 
que as forças navais japonesas foram 
surpreendidas pelo ataque naval e aé
reo norte-americano e não puderam 
fugir ao combate. 

Em fontes bem informadas aliadas 
deixou-se entrever que já foram postos 
fora. de ação varias unidades navais e 
elevado numero de aviões japoneses. 

DECLARAÇÕE$ no CEL. KNOX 
WASHINGTON. (R.) - o S2cretarlo 

da. Marinha, cel. Farnk Kuox, declarou 
·hoje, em conferencia com a Imprensa, 
que a principal signitlcação da ope1·;t· 
cão contra 1'ruk 'era que "estamos le
vando avante a nossa ofensiva, desfe
rindo golpes contra o inimigo quando 
e onde o encontremos. Decerto penso 
que Truk é uma vitoria". 

Prosseguindo disse o cel. Knox: 
"A investidP. contra 1'ruk, efetuada 

pela.s esqc1adrtlhas dos nossos porta
aviõe3, é significa.tiva quanto á cre.scen• 
te habilidade atica das nossas for~ns 
combinadas do mar e do ar, quando se 
trata de projetar o seu poderio na ofe.ll• 
siva para o oeste do Pacifico, com o 
apoio do poderoso da nossa nova frota. 
Significa. tambem que o novo poderio 
naval não se limita a certas areas. Pe
lo contrario, ele opera com tanta am
plidão na area . do Pacifico como de
senvolve as suas atividade sdesde o 
estreito de Bering ao Extremo ,norte, 
até a Australla. Basta citar as nossas 
campanhas nas ilhas Aluetas, nas ilhas 
Gllberb, 110 alto de Kwajalein, no ar• 

OS ALIADOS RESISTEM AOS CONIRA-.AJAQUES NAZISTAS NA ITl\tlA 
· · · -"Tl-i , - ,;( 

Iniciando esta campanha logo depois 
do ano novo, nossa. frota desferiu os 
seguintes golpes contra as bases do ini
migo: 

Lo·- Os aviões navais de nossos por
ta-aviões castigaram Rabaul; 2,o - no 
dia 4 de fevereiro, outra formação 
bombardeou Paramusro; 3.o - agora é 

Espantoso o numero de baixas inimigas 
todas as posições Refor;os nazistas 

ção às forças 

Fortissimo 
A luta em 

bombardeio. da "Luftwaffe" 
Cassino - Apoio da esquadra 

bombardeada, 

Mantjdas · 
e da avaa• 

aliadas Roma 
o golpe contra Truk. 

Alem deste raide contra Truk, as nos
sas rorÇll.s aero-navais efetuaram outros 
raides ciiarios·-sobre Wotje. Taroa e ou
tras _ ilhas a leste <lo arquipelago das 
MarshaJI. A oposição oferecida pelo 
lnimlgo continua sendo fraca". 

Perguntado sobre a alegação da ra
dio de Toqu!o, segundo a qual um de
sembarque fora tentado em Truk, o co
ronel Knox disse somente isto: · 

_"Foi um raide levado a efeito pelos 
aviões de un1 dos nossos porta-aviões" 

AT'.Gi::L, (TI.) - A radio da frente 
de Anzio infonna, hoje* ~ue as bai
xas alen1ãs naquela ai"ea ~ão espan ... 
tosas. ~ão deu exntan1ente o n-u111c .. 
10, presu1nindo-sc, no entanto, bleva· 
rem-se a Yarios 1ni1harcs. 

O lllAIOR AT-<\.QUE DA"LUFT\VAJ;'Fl.:" 

Q. G. .ALIADO NO• NORTE DA 
,\!<'RICA, (Reuters) O ataque 
~1-crco alemão de ontem na- area da 
''e~bei;:a <l~ p1~aia." de Anzio ;foi o 
1nu.ior da "Lu1'twaffo" até agora 

realizado. ..\.pós esse ataque, as tro~ 
J~as de tanques e da infantaria naz.i~
ta laç;anran1-se ao assalto por am
lic,s _ os .lados da rodovia Albano-An-
7,io. conseguinll_o iniciahneute !ig:e-i
ra penetração, senclo, entretanto, de
finitivamente batidos, 

.FIRlIEJIEN'l'J~ lIANTIDA A CABJ:). 
ÇA. UE PO,'i'l'E ALIADA 

Q. G. ALIADO NO XOR'l'ill V.~ 
A[•'HICA. (Reutcrs) - Todo o per1-
n1etro tia "cabeça de praia" de Anzio 
está firmemente mantido. 

Em uma base i1aval nortc-ameri'ca11a, precedidos pelas insignia.s da 111arinha e por um grupo de 
oficiais e marinheiros, um Bispo e varios Sace~dotes em solene procissão, dirigem-se a uma nova' capela 
catolica afim de proceder à sua dedicáção. · 

ABANDONADA PELOS NAZISTAS SJARAIA RUSSA 
Confirmação germanica 
defesas de Krivoi Rcg 

A impttirtancia da operação - -Rompimento das 
Shimsk ocupada - Bombardeio de ee;sinki 

BGisões liquidados 

A l,U'fA ..... o sur. DE APRILIA. 
z·uRrcrr. ( Heuters) "A Via 

.-\ •atica, ao sul de Aprillo, é teatro. 
·c1::i rnais encarnl1;acla luta que se tra
va na ''cabeça· de ponte'' de Anzio" -
a11unciou hoje o .correspondente da 
~genciµ. c1..lemã. de noticias, Guenther 
\V"ede1\ o qual acl'escentou: _. 

"'~ossH.s tropas avançara1n- novà.1nen
te suas principais linhas de comoate. 
Os so1daclos lnitanicos e americanos~ 
apoiados por um profundo e pod-ero
so sistema ele defesa, estão fazendo 
uoo do terreno pantanoso para ofere .. 
c~r posa<la reslstencia. Ontem, a ati
viclade aerea. aliada foi muito inten
sa. Cerca de 500" 'a viões aliai.los, cons
tituindo uma da:1, maiores for1nai;;õeá 
de hombasfleaclorés quaàri-n1otores já 
vistas no teatro de guena, do Medi
terraneo, atacaram posiçô_es ale1nãs, 
eóncentraç:ões de tropas e rotas de 
sub1narinos". 

ES'l'A iExuo CO:OÇ'l'JÍJA. XO\'A 
OFENSI \° A GI-JRUAXJCA 

CO~I O 5.o BXBRCITO :NA ITAl,IA, 
- (Do cot-réspondente e::special d.a 

I'..cutersJ -, Os aliados estão atual ... 
n1cnto conteuUo outra tentativa a1e .. 
n1ã.·1 visando re<lu~ir o perimctro da 
"cabeç:a de ponte" costeira. Nada 
deixa duvjdar de que se trata de ou
tro esforço alemão de grande enver- ; 
gauuia. A "Luftll'affe" reapareceu 
com grande numero .de apare1hos nun1 
intctu;.o ata.que noturno contra o por
to e as embarcações e com conttnuos 
reides diurnos contra Anzio e as tro
pas <l:t vanguarda aliada. Tambem 
aum<mtou <1e intensidade o canhoneio 
f.' as granadas caiam com monotona 
regula.t·idade nas zonas costeiras. 

Durante toclo o dia de quarta-feit·a, 
os alemães lanç;aram gTandes fúrç-as 
contra.. as linhas aliadas e os _ataques 
nüo se limitaram, como antes, a un1 
só setor. Hegistrarazn-se três aco'11e
lidas princip~is. porem a mais ilnpe
tuosa se desenrolou· ao largo da estra
da de 11rimcira ordenl de Anzio. Nes
se setor. os alemães possuem,as fabrJ• 
1-·as de. Carroccto, porem ao terminar 
do dia, as linhas aliadas mant!nl1am• 
SI'.! intactas e sua artlJharia canhonea
va intensamrmtc as corictntJ .. açôes do 
infa?1taria alemãs. Ao te1npo que 1() 
tanques sa.ian1 de uma fonte ferro
via.ria., en1 frente .de Carroceto. os 
ca.nhõcs comunt e os: canhões anti• 
1anques abriram fogo contra eles, dei
xa.n<lo-os fumegantes, ao largo d:l 
estrada descoberta. Ainda que reJa
tiYamente nebuloso, o tempo· n1a.nti. 
llh:t.·se em boas -condições, e isso in
fluiu na 1·eaolução elos alen1ães de 
lanç;ar u1n g;rande. nta(]ue, aproveitan
do-se de que tais condiêô~s não perlni• 
tium ainda o pleno uso ,.da cobertura 
a.erea aliatlà. 

Hoje, à inan hã esta. limpa, prome
tonclo bon1 clhi para as operações ae ... 
J·eas o os bo.mbardeadores aliados e~
tã.o reaparecendo em grande nu1nero. 

Ka quarta-feira, foi a artilharia que 
teve o principal papel na. defesa alia
<la. E' de esperar que os alemães 
reiniciem os seus atu.qu~s contra as 
J)osi~ües "-liadas de infantaria, em
pregando ,suas· costumeiras taticaS de / 

foi o ataque com as !or~as equi,·alen
tes a, un\a divisão, ao longo 'cla es'" 
trada de rodagem Albano-Anzio . 

Houve tambem um ataque ele· dl-' 
·versã.o Contra os al'llericanos en1 Ci~ .... 
terna. Todos eles,' entretanto, forau~ 
repelidos, a.pós encarniçada luta. 

A não ser a fortissima ação de on
tem causada pelas novas investidas 
alemã.s na "--cabeça de praia" de An.. 
zio, nada houve de notavel na frente 
íf;a!iana, exceto a captura, pelo.s · ame· 
ricanos. de um picá nuin.mac,--iço·a dois 
quilometras de Cassino. Essa vanta~ 
gem foi passageira, pois contra-ata
ques germanicos, forcaran1 os amerj-
canos á. evacu·ar a posição con_guis.
tacla. 

A LUTA Elll OASSIXO 
NOVA YORK, (Reuters) - 1:tnâ 

emissora local informou o seguinte, 
'

1.A.s tropas aliadas desfecháran,1 110 .. 
ôeroso ataque geral contra a, cidade 
de Cassino e o Monte Cassino. O ata
que foi precedido de violenta barra· 
ge1n ele artilharia.. Os aliados lutan1 
ferozmente, num esforço defi11itivo 
para irromper pelas, linhas alemãs e 
imir-se ti.s forças da "cabe~a ele pon
te" de Ànzio. 

JlOMBAllDEIO NAVAL ALIADO EJI 
FORlllIA 

Q. G. ALIADO KO NORTE DA 
AFRICA, (Routers) - A area italia-
11a de li1ormia foi canhoneada por di -
versos navios de guerra · bJ:'itanicos 
1totadamente o cruzador ui\IiritJus-" .. 
E1n consequencia de·sse canhoneio, r0. 
ran1 postos· fora de ação diversos ca ... 
nhões alemãs de 88 milímetros. Po1• 
seu lado, os nazistas manlêm i11ter~ 
n1itente canhonei<' contra o porto dé 
Anzio, mas apesar disto os desembar
ques aliados nesse i>orto continuam e 
o tempo vem se. n1ostrando fa.voraveJ-., 
As embarcações aliadas não, ·sofreram 
nenhum dano· serio. Apenas uma 
grana\la passou 1ielo costado de. uin 
navio americano, avariando-o:,--~ ligej
ramente. · Continua o apolo naval bn• 
ta.nico na praia maritilna· da "cabec:a 
ae ponte" e o patrulhament,o .no màr 
é constante. 

CAl'tlPOLEONE E ALBA~O DOMDAR• 
DEADAS 

Q.' G .. ALIADO NO J\lEDlTBl:UtA-
NEO, (Reuters) - Bombardeidores 
allad.os bombardearam o porto de Stc
fa1io, Marina de area de Campoeleo· 
n~ AllJano, c~usando' grandes danos. 

Foram taml>em atacados pelos alia· 
dos o porto do Stefano, Marina ele 
Piba, · o POl·to de Erco.!e · e Frasca. ti 
assim como navios na costa oeste da. 
penlnsula. · 

ROl\IA DOJllBARDEADA 
LÓNDRES, (lteuters) ~ A emisso. 

ra de Roma h1forma c1uo a capital 
italiana foi bombardeada, ás 2 horas 

. da madrugada de ontem. 
Foram arremessadas numerosas 

bombas o as zonas residenciais foram 
as que mais sofrera~ _ disse a· níeS
ma emissora, acrescentando que · ain
da não foram contadas todas as vitl• 
mas. 

lllfiltraçào noturna. Não existe aqui o p_arft'do. de Churchlll -perde predisposição de menosprezar a reso- , 
luç:ilo do:s ulemã.es. Poren1, prevalece f • - j 
ª opinião ,10 que "e~tarnos prepara- erreno nas el811!08S lng esas 
dos })ara cnfronto.r os nazistas",. · · --~ · . - . 

JU~PORÇOS P.\llA os ALEMA.ES LO~DRES, (Reuters) - Charles 
NAPOLI-JS, (U. P.) Informa- White, de Alderman, socialista inde-

se da frente ele batalha que acabam. pendente, venceu .a eleição· para à 
de chegar novas forças alemãs para vaga, no Parlamento, . derrotando o 
int«rfei-ir na Juta. Os alemães ata- candidato nacional conservador, lord 
cum íncessantemente a "cabeça de Hartlngton, por maioria 'de votos.' 
ponte" em Anzio com o apolo das uni- O resultado foi: White - 16.3:;s; 
clacles bllndadas, nlo obstante o nu- Hartington - 11,775; Goodell (can. 

Noticiada 
,tle 

em 
um 

londres a possibilidade 
acôrdo Polono ~ Russo 

MOSCOU, (R.) - Foi oficialmente 
anunciada a captura de Staraia Rus-
sa, - pelas tropas sovieticas. · 

OOlllUNICADO ALJ<:i!IA.O. 
ESTOCOLMO, (R.) - .A proposito 

da evacua.gão da Staraia Russa ·pelos 
alen1ães,, a 11 D._ N. B.''. irradiou o•sc--
guínte texto: / 

"No curso das ope,·ações para en
curtamento da frente, de acordo com 
planos do Estado Maior <> com o pro
posito de obter novas reservas opera
clonàís, a cidade de Staraia ·nussa 
foi evacuada na noite de ontem, de
pois de destru!das todas as instala
ções militares. As tropas germanicas 
ali e·stacie,nadas retiraram~se para 
novas posições, adrede preparadas 
<'/Sde longo tempo, levando consigo 
tvdo o seu equipamento pesado e to
das as armas. O Inimigo não conse
guiu inte~feril' no movimento, ale
D.\âoº, 

cia..r, possivelm.ente amanhã
1 

a notf .. 
eia elo abani.lono de ·Krivol Rog, um 
ô.o.~ baluartes 1nais ilnportantes que 
1·cstarn á 11 ,Vehrn1ach.t" na. curva do 
Dniepcr"~ , '.; 

SHUlSJC Ell PODEtt DOS RUSSOS 
MOSCOU, (R.) - · Anuncia-se ofi

cialmente que o exercito russo cap .. 
turou a ciclaae de Shimsk. 

ki e arredoras", diz o comunicaclo do 
alto comando finland~s, citado por um 
despacho da agencia alemã 11Tran&o
cean''. 

· O conn1nicàdo finlandês ··acrescen ... 
tou que foram derrubados 12 a.viões 
jnimíeos, dos quais 3 pelo fog·o anti
aereo e que varias outros aparelhos 
fora1n atingidos e avariados. O reide 
durou 55 minutos. 

mero de mortos e feridos que experi• didata do Partido· Agrario Iridepen•-
m0ntam nessa operação. A ·pressão dente) - 233. 
dos nazistas faz-se sentir · especial- A vaga, foi motivada. pela. renuncia 
mente na fabrica de Carroce to. do tenente-coronel Usunkoke, tio de 
ll\'FORllAClí.O DA RADIO DE ROMA lord Hartlngton, cuja maioria de VO• 

LOXDRES, (Heuters) _ A. radio de tos sobre White, em 1938, foi de 
Roma divulgou, na manhã' de. lloje, ó.524. 
o seguinte: ~·Na "cabeça de pon teu 
costeira de Anzío as tropas germanl• 
eas continuaram a exercer forto pres
são contra as linhas inimigas. Us 
aliados estão resistindo tenazmente, 
porem cada pressão novamente exer
cida abr&.nge a zona costeira, que 
vai diminuindo. A oe~te de Aprilia .e 
na região de Casalo, ao sudoesté .·de 
Cisterna Di Littoria, luta-se violenta
mente. Poderoso contra.•ataque das 
tropas uorte-amerlcanas, apoiado por 
tanques, foi contido nas cercanias de 
Carroceto". 

~taque 
pazista 

de 
do 

,to inovim~nto 
Instruções 

fendimentos com 
LONDRES, (U. P.) - Anunciou-se, 

l;em ,confirmação oficial, que o governo 
!J;)Olones informou a Churchill que esta
~ª d!spOSto a. negociar com a Russia o 
estabelecimento de uma nova!. frontei· 
:a. 

INICIATIVA DO GOVERNO 
EXILADO 

LONDRES, (R.) - Presume-se que o 
· tioverno polones está prepara.do para 

dar o primeiro passo relativamente · á 
:solução progressiva das questões em li
t!gio com o governo rw;.<;O, Com essa 
intenção, o governo polones · dará Ins
truções aos Uder<•3 do movimento sub
terraneo na Polonia. para cooperarem 
efetivamente com o exercito russo. 

Até agora. vtgoràram as instruções do 
governo polones, de 27 de outubro ulti
mo, tornadas publicas· em 5 de janeiro. 
Indicava-se nas mesmas a convenlencla. 
de eVitaJ'-se qualquer conflito com os 
exercitoo sovletlcos que entra&em na. 
Polonla. e a de es~elecer a coopera
~ão com ~ chefes mllltares russos, em 
i::aso de reatamento das relações po
lono•rt.Wllls. Assim, a coo'ii'ração fica
"Va condiciona.da ao reatarnllnto das re
!ações diplomatica.s entre o.s dois gover
~~-
. A. necessidade de um acordo entre os 

guerrilheiros polonesa.~ e , o exercito 
lt'USSO é de maior alcance do que o era 
lltntes, é cacla. dia. é mais urr-,:mte á 
ánedida que continua o avanço russo. ll: 
ho interesse das duas partes e dos alia
nos em geral qae se deve fazer todo o 
;possivel par.a. facilitar e acelerar a der
rota. dos alemães e a. liberta.ção da. Po
lonia, 

Isso deve ser compreendido pelo go,. 
temo polones, · pelo mesmo modo que 
t:onstitue a convicção do gov(!rno brita
:nlco, o qual continua a prestar seus 
t:ions _ oflclos para uma solução. A co-
1:>pera.ção entre os guerrilheiros polo-

. 21eses e o exercito russo é um pr!nclplo. 
Na pratica. requereria um acordo mm
tar medla.nti- o qual o comandante che
ire· rllllS':l reconheça· of!cia.lment.e os po
loneses ·';:omo a)iados , lhe~ designe suas 
funções· nos planos estrategicos. Mas 
j!.lnda. não foi conseguido um acordo. 

O novo fat.or introduzlc!o na situação 
-15 que o governo polenes está disposto 
;,.cirdenar a coQJl~ra.ção, sem esperar ao 

resistencia ao governador 
governo polonês para en= 
as tropas russas~ 

reatamento de ~·elações com Moscou. 
Isso, do ponto de vista polones, não de-. 
veria ser um gesto isolado. senão o 
primeiro elo de uma cadeia que pudes
se tli-ar as reações palono-russas do 
atual ponto morto. 

Indubitavelmente, a decisão do go• 
vcrno polones serl comunicada. a. Mos
cou. caso não o tenha sido já, por in• 
termeclib do governo brita.nico, 
ATAQUE CONTRA O GOVERNADOR 

DA POLONIA ; 
LONDRES, (R.) - A agencia t.ele• 

gra!lca polonesa divulgou a seguinte in· 
formação: 

"Em 29 de janelro de 1944, ru; forças 
subteJTaneM polonesas Ieva.ram a efei
to ncwo atenta.elo contra o governador 
geral, Hans Frank. Quando este.__seguia 
de cracovia para Lwow, numa viagem 
de inspeção, destacamentos das forças 
subterraneas . polonesas dinamitaram o 
trem nos arredores da estação de PO• 
dleza, a 12 Ieguas de cracoVia. A lo
comotiva e 3 vagões voaram pelos ares. 
Grande numero d.e alemães. que faziam 
parte ~a escolta de Frank ,ficou morto 
oi. ferido. No entanto, Frank que via
java no ultimo vagão da compooição, 
escapou Ileso. Em represalia, os. alemães 
fuzilaram 100 poloneses em Cracovla, 
no clla 2 de fevereiro, sendo afixados 
cartazes !nformanclo a população sobre 
o motivo dessa c-ruel sentença"_. 
COOPERAÇÃO DOS POLONESES COM 

OS RUSSOS 
LONDRES, mo redator diplomattco 

da "Reuters") - Fui Informado, de 
boa fonte que o governo polones enviou 
hoje instruções aos chefes do Movi• 
mento Subterraneo da Polonia, para que 
estabeleçam contacto com o comando 
militar russo e estabeleçam as bases pa.
ra a cooperação entre aquele Jl!ov!men
to e o Exército sovletico. 

As instruções foram enviaêi,s depois · 
do uma reunião do gabinete polones, á 
qual compareceu, especialmente convi
dado, o comandante chefe do Exerclto 
polone~. general sosnkowsky. 

A.S 01.'ERAÇOES PARA.O CERCO DAS 
TROPAS Q,UE SE RETUtAlU 

MOSCOU, (R,.) - As forças do 
Exercito sovietíco estão atacando 
lloje com o objetivo de cortar o ca
m!n)10 por onde possa pretender es. 

· capar a guarnição nazista de &taraia 
Russa. Os soldados do general Me
retskov Já, cortaram a estrada que 
conduz a, Psltov, a oeste da posição 
dos alemães, nas margens do Jag-o 
Ilmen, Outras forças marcham para 
a frente~ pela segunda estrada: em 
dire'}il.o a Dho. Quando tiverem si
do interceptadas essas comunicações, 
os alemães· ficarão isolados. ·A viões 
russos bomba1·dearam sistematica
mente as tropas e abaste.clmen tos 
germanicos que p_assam pelas vias ele 
escape. 

Grànde parte do avango russo nes
ta zona verificou-se durante marchas 
noturnas. ti sob a proteção da noite 
que ·os russos ocupam posições para 
cercar os pontos de apolo gP-rmani
cos que :abundam nessas regiões de 
incontavels aldeias . 

A importante acometida russa, que 
se vai delineando ao sul do rio Ilmen, 
j!l. ·ameaça a linha alemã que defende 
Pskov, porta de entra<la_. da. Letonia. 
ROMPIDAS AS UEFESAS A.LE)U,S 

E!II KRIVOI ROG 
LONDRES, (U. P.) - Segundo ln

formou · ·a emissora de Berlim, pode
rosà,i forças sovieticas penetraram nas 
defesas meridionais nazistas de Kri
vol Rog. Informações, oficiais, trans
mitidas pela mesma emissora, admi
tem- que os nazistas estão combaten,
do com grande energia a fim de de
ter os atacantes. 

Acredita-se nos meios militares alia
dos, oue a declaração oficial nazista 
visa pr<!parar o terreno para anun. 

PIANOS s e H w:A R T z M A N N 
Inclusive tipo a.pa.rtamento 
Rn D. José de Barros, 252 

Visitem ·nossll. exposição sem compromisso 
Av, Agua Branca, 524 - Telefone 5-6981 

A l~STRADA DE SH[llISIC-PSKOV · 
SOB O FOGo· UA Alt'I'ILHAUL\ 

RUSSA 
MOSCOU, (P..) - A sudoeste e. ao 

sul ele Luga, as tropas russas con ti
lluara.m ontem em suas operações de 
ofçnsi va e ocuparam "diversas locali
dades habitacla.s. Num setor dessa 
frente, varios batalhões inimigós to
t·am' varridos radicalmente. 

Após capturarem a localidade de 
llfaJy Utar.,.,l!s, os ru~sos cortara~1 a 
estrada de rodas·em local, ele grande 
lmportancia estrategica gernianica, 
llla!s rle 200 caminhões mllitares nazis
tas foram clestruldos ontem, durante 
o ataque aereo russo. Alem disso;, fn, 
ram destru_idos um trem ~cinco clepo
sitos · militares nazistas saltaram pe
los ares. 

Aniquiladas as gua"rnlções germanl
cas no ••bolsão" de R.anlev1 • foi aber
to baminl_lo para a Invasão ela ínfan-
UriL . 

Com o contínuo avanço russo · abal
_xo do rio Luga, a estrada de Sh!msk
Pskov ficou sob tremendo f-ogó da 

. artilharia sovíetica. 
O GAL, ZHUTiOV J>ESJGNADO VICE~ 

COUANDAN'l'E DO EXERCITO 
SOVIETICO 

LONDRES, (U, P.) - A radio ale
mã transmitindo um despacho de Es-
toc~lmo, anunciou que o ge11eral 
Zhulrov foi designado vice-coman-
dante do exercito sovletlc_o. 
IllII'ORTANCIA ESTRATEGIOA DT~ 

STARAIA RUSSA 

LONDRES, (R,) - Staraia Russa, 
qué· os russos anuncia.raro oficialmen
te tel' capturado era UJna das mais 
fort~s. posições nazistas· ao sul d.e Le
ningrado. 

Stara!a Russa está ligada por ·es
trada de ferro. que corre rumo oeste, 
com a cidade e a base .éle Pskov •• Com 
a sua ,ocupaçào pelos russos, os ale
mães perderam o controle de todas as 
linhas ferreas na area meridional de 
Leningrado numa distancia de cerca 
de 300 qullometros. 

Relembra-se que os alemíies esti
veram antes cercl\dos em Starala 
Russa durante varias semanas, quan
do a guarnição nazista somente po
dia. receber suprimentos peio ar. Mais 
tarde puderam eles se livrar do cer
co. 

Agora, em face da nova pressão 
das forças sovletlcas, o Inimigo -não 
teve a mesma for~a de reslstencla. 
HET,SJNJCI NOVA~IENTE ROMBAR-

DEADA PELA, .AVIAC'.JO RUSSA 
msTncouro, (R.J - "llfa_!s de 100 

a,·iões. · SO\·íE':tir.os p~.rtlciparam __ orite1n 
â · nolte do 11_ovo _reide cçntra.. liefaln• 

_·. - i. 

PORMENORES SOBRE O ATAQUE 

ESTOCOLllfO, (R.) - Hclsinki, fol 
bombarêlea.da na noite passada <lu_as 
vezes, sendo· a primeira de 19 ás 2~ 
horas e a- segunda ás i3 horas, con
tinuando o ataque até a meia noite 
(G. l\f. '.l\) - segundo informa o "Da
gens Nyheter". 

o primeiro ataque foi feito por cer
ca de 50 bombardeadores, tendo pro
vocado lncendios e causado danos r\o 
centro da cidade. O 8eg-undo ataque 
foi violento,· visando principalmente 
os suburbios. Ccrritdo togo anti·aereo 
recebeu os atacantes, alg-uns dos <1ua.is 
foram abatidos, ü numero de vitimas 
foi menor que nos bombardeios ai1te
riorcs. 

LIQ,UIDAÇllO D11 "BOLSÕES" 
N AZIS'l'A.S 0 

MOSCOU, (R.) - HoJe, depois õe 
. limpo ·o "bolSâo 11 de Shpola, as pr(i 

meiras investi.ias de exploração serão 
realizadas pelas tropas russas con
tr---. os nurfterosos setor·es:Chaves das· 
forças de von Mannstein - o homem 
que não põde sair da armadilha. 
· As 23 horas que precederam á liqui~ 
àação final da.s clivisões ~ermanicas 
cercadas no ' 1 bolsão" :fic:'lran1 .entre 
os moment.os ·mais sangrentos da for
midavel batalha de 4 dias de duração, 
que terminou com a grande v"itoria 
das armas soviet!cas. 

Apercebendo-se, na ultima quarta. 
feira, que estavam todos perdidos, os 
àl€mã.eS ·decidiram realizar u1n verda
deiro ·esforço, tentando en1 grupos_ do 
meia dezenas de homensJ escap~r de 
qualque.- maneira. Foi-lhes triplicada 
a ração dê ,tgénebra", para ·que pu
dessem enfrentar o frio reinante, Na
quela ocasião, uma forte tempestade 
de n·eve rugia 'por sobre as estradas 
e estepes do "bols"ão" cle Kaniev, 

Os alemães saíram correrido em di
reção das ·linhas russas, senclo segui
dos pelo fogo das metralhadoras e 
morteiros sovieticos. Os cossacos 11a
reciam vingadores cavaleiros do Apo. 
callpse, galopa.ndo entre a tormenta 
da neve, semeando panico, e a des
truição, entre a infantaria teu.ta. Du
rante os ultlmos dois dias de bata
lhá, mais de 8.000 alemães fo11,m 
mortos. 

Com· o fim da bataiha de anir-,_til:) 
:m~nto- do "bolsão 11 de ~fhpola, as uni
dades do exercito russo lan~aram-se 
cm açãO contra. os renianescentes .. da$ 
fo:·gas ele von Mannst~: e,, 1;,p_~~Qia 
a, eml~sora. locai. 

NA ES'l'RADA ALBANO•ANZIO 
Q. G. ALIA.DO NO NORTE V.A. 

AF!UC,~, ('Reuters) ..;;. O maior estoÍ'ço 
do· marechal von Kesselring, ontem, 

Voltarão ao trabalho os gre
vistas chilenos 

SANTIAGO DO CHILE, (Reute1's) 
-Sete mil operarias das usinas isa. 
litrelras, que se achavam em · g~eve ' 
desde ha. 13 dias, deverão regressar 
ao trabalho, em virtude de ttm decre• 
to do governo ordenando o reatamen
to da atividade, lia base de serem 
outorgados aos opera.rios os sala.rios 
aceitos pelas companhias, os quais s!io 
I lge!ramente inferiores aó- pedidos- por 
aqueles. · 

OS BOMBARDEIOS, SEM OBJETIVO, 
DE CASTEL GANOOLFO 

Protesto ,da Santa Sé junto aos governos de Washington 
e Londtes -- A destruição do Mosteiro de Monte. Cassino 

. LONDRES, (R.) • - Supõe-se que o bre a abadia, foram feitas r:quitas co11-
. · Vaticano protestou perante. o governo jecturas acerca da identidade dos séu.s 

brltaniM, alegando que a vila papal de atuais moradores. 
Castel Gandolfo está agora abarrota- Parece que a parte superior do mos-
da .de refugiado.• e que' não el'.istem sol- teiro foi destrulda durante o bombar-
dados .:lemães, não só na . vila como deio. · 
tambem nos · terrenos da mesma.. Um dos oficiais que partíclparam_ .da 

Ao que informa, a mesma diligencia ultima forma,;,ão que bombardeou a 
foi feita i1nto ao Departamento de abadia declarou: "Arremessamos morti-
Estado dos Estados ,Unidos, por inte1·~ feros explosivos de 600 ·quilos s_obre. o 
medio do Delegado Apootolico em wa- objetivo e creio que nem um es~arave-
shington, _ . . .. . . . . _ _ . lho ficou com vida" .. 

A. nota do . vaticano,, est~ sendo- con- Sem,: embargo, seria e1T6neõ dar • a 
sid-~rada em Londres. , ~ · . , - · impressão de que o· mosteiro foi .-pelos 
O BOMBA.ltDEIO• DO MÔSTElRO. '·DE . ares. deslnte.;rando•se eJU partigulas •. 

MONTE CASSINO ,. ' Ainda. que tenha · sofrido grandes · da-
-Q. G. DO 5.o EX4RCITO, (R.) - nos. é uma. construção multo solida; n ... 

O ·Mosteiro de .. Monte ·Ca,,;smo, atual-· · candó no entanto tnutllizado corno pon• 
mente destruldo, res!dencla_ dos moi;i- to efeth!o · de resistencia ·alemã. 
ges benec'itinos.a,mortal.h.a-se no m.is- As forças _ do 5.o Exercito retiraram-
terio. · se das encostas da colina . do mosteiro 

Sabe-se que depois dos prhnelros , !n- enquanto o bombardeio era. desencadeá,.; 
tensos bombardeios. ali.ado.s fugiram do .do . com toda a sua furia e ainda. não 
mosteiro cerca. de 400 alemães, , 'há Indicações de que a .abaclia. tenha 

O problema agora consu;te em saber.· Sido ocupada.. . _ . . 
quem está ali e qual é o·'seu. numero. Tanto em tensa como no ar, os ale-

Uma mull1er · que 'conhece a.. vida do tnães desenvoh·eram uma atividade ,fo
mosteiro d4sse, que . não - fioora ·pm · só · ra de comum, cturante as ultimas ho• 
a1e~_1ão' nas ,;'ulnas, mas sim italianos rlll!. 
não combatentes, .que ali foram encer- Os sQldados germanlcos ·mostram-se 
1,'ldos, pelos sold!!,dos. gerll_lanicos.: Posto ; tnai.s a~r~ivo.s .s:IQ · qU(! ·, il.Qs Ulti)Uo4 
quE! JQdas -!Ui atel,'l!lôeli ~ Pl'Qt :~r~ liQ• · · eµ~: 

'··+,:: 
, . r 

~· ,, .. i,<•·t.--. 



--..-~----------

Os recentes artigos que esta · folha 
l)Ublicou a respeito do livro do sr. Jac
ques Marita!n, "Les Drolts de l'Hom
me et Ua loi naturellc ", tem valldo a 

. :ieu ilustre autor, o Revmo. Sr. Pe. Ar
lindo Vieira, S. J. numerosas felicita
ções que exprimem o desafog'.l sentido 
por numerosos elementos de grande va
lor cultural no Clero e laicato catolico, 
~ ver por fím apontados os erros e am
biguidades da~uele escritor. 

Esta folha recebeu ele Minas Gerais, 
e. respeito. do mesmo ru;sunto, os se

. guintes telegramas: 
Do Revmo. Pe. Ja,sé Corrêa, Vigario 

da. Catedra( de Juiz de Fora: 
"Parabens inteiro apoio LEGIONA

RIO pelas atitudes ortodoxas desas.som• 
bradas sobretudo no caso Maritain. Pc. 
José Correa, Vigario Catedral". 

Do Revmo. Sr. Padre Flavio da Mot
ta, nosso confrade de Sete Lagoas: 

"Congratulo-me confrades LEGIO
NARIO orgão genuinamente catol!co 
nobre atUude repulsa erro maritano de
fesa beneme1ito Jesuit.a, Padre Arlinjo. 
Abraços fraternais. ~adre Fla vio da 
Motta", 

tmi, por ano, o LEGIONARlO tem 
acentuado a decadenci.a doo festejos 
carnavàles~ entre nos. Tudo se fez 
para eternLsar· esses fest-ejos pol)Ulares, 
outr'ora pitorescos e familiares, mas já 
agora profundamente deformados pelos 
costumes pagãos de nosso scculo. Nem 
~quer os largos e obstinados auxilios 
oficial& conseguiram reacender as ar
dençlas do espirita carnavalesco. Sua 
agonia era. !rremedlavel. e não houve 
i;ubvençõe.s nem tablados que a retar
<!assem, A guerra outra coisa não fez, 
:;eil.ão atirar Momo dentro da sepul~ura 
que já lhe estava preparada. Em 1944, 
não hOuve cronista social da impren3a 
dia.ria· que não lhe régistrasse o defi
nitivo desaparecimento. 

Amda a.Jcançamos em s. Paulo o 
t.empo do 'carnaval estritamente· fam!· 
lia;' que se fazia na Avenida Paulista. 
Com uma ordem lmpecave-I os magnlfí
eós carros subiam. em fila ininforrupta 
pela Avenida Angelica, tomavam a Ave
ni<la Pàulista e desciam pela Av. B. 
LÍlLs Antonio, refazendt depois o mes• 
mo caminho em sentido inverso. Auto
moveis éxplendidos, fantasias muito ri
<:as. e· até por vezes faustosas, em que 
a intenção de mo.nifestar bom gosto e 
opulencm era· mu!tl..ssimo mais frequen
te dó que o. desejo dê causar riso, pro-

ANO XVII PLlNIO 
Diretor: 

CORRtA DE OLIVEIRA São Paulo, 29' de Fevereiro de 1944 
' . 

ROMA. NOVA.···•.S'ltA.:tINGRADO? 

".,;.., _____________________ ....;:. ___ _,, 

Em seu recente e sensacional discurso perante a Camara dos_Cornuns1 o Sr: Wj11ston -~liÚrchiU deéiarou considerar muito provavel que os 

nazistas ofereçam,. a maxiina rcsistcncia aos aliados em Roma,. transformando a Cid.lide .Etenili/ em "uma nova Stalingrado". Em outros termos, o 
Primeiro l\Iinistro britauico considera plausivel -o arrazamento total de. Roma, já-que-outi;o i¾o foi o dcstüio de Stalingrado. · 

1 

Este supremo atentado contra a civilização cristã é bem· _digno do Sr. AdoH Hitle~~ :f;: o _chacal que se refugia junto ao cordeiro para 
ien tar fogir aos tiros dos que o peisegucm. Quando fiüalmente Hitler fôr obrigádo Oa; entrtgar Roma aos aliados, entregará os monumentos da 
Capital da Cristandade reduzidos a escombros, e terá feito o Santo Padre Pio 'XÜ'passal.-_püi'.,um verdadeiro ,;alvario. .,, 

1 
l\Ias cm toda a Cidade Eterna nada ha - excepção feita do SS. Sitcraméüto _;_· qué\mê1·eça tant~ re.spêito quanto. a pessoa augusta do 

Vigario db N. S. Jesus éristo. .. · . · . · , f . : . · . · · 

NUMERO AVULSO 

cR.$ :o,~o 
. 
! . , 

1,, ·Diretor-Gerente: 
.FRANCISCO M;ONTF..mO MACHAD'O 

· NU,M. 6o3 

ENCICllCA SOBRE OS ESfUDOS BIBUCOS . 
\,' . \\. 

' 
Resumo feito pelo "Noticioso CatoUco' Internacional'~ 

Na primeira parte o Santo Padre 
. lembrando os cíncoenta anós trani;col'• 

ridos desde. a publicação da· En.ciclica. 
"Providentissimus Deus", ana1liza o tra
b.a-lho · realizado pelos eumos Pontm
ces e a Igreja toda, pa1·a. aumentar a 
cfica.cia. do estudo do Texto Sagrado. 
Depois de mostrar o precioso resultado 
dessa intensa ·atividade rui, Vinha do 
Senhor, o Supremo Pa.sto.r da Igreja 
concentra !lla segunda parte a sua 
atenção sobre o estado atual. dos estu
dos bíblicos, para logo dar oportunas 
instruções sobre o modo de utillzar os 
resultados já obtidos, e de continuar a 
obra. iniciada." Esta é a, parte mais ex
tens:i. e mais instrutiva da Encíclica, 

o Pontificc, em fo1111r. · logica e clara, 
expõe o segu_I11te: 

"IDIOl\lAS E TEXTOS ORIGINAIS" 

A este respeit-o diz o Papa que hoje 
., estudo da.s línguas antigas do Orien
te e.stá tã.:i difundido, e sã.o tantos os 
meios ao nosso .alcance para aprende
lM, que O Interprete . moderno das Sa
grac!J9..s Escrituras já não pode pres
cindir desse dever; o de coll11ecer as 
fü1guaJS biblicas, 11, saber, o grego, o 
hebreu, e o aramaico, alem das outras 
línguas orientais. 

"Isso não é . mottvo para negar-se 
mento a. Vulgata. · 1atina, cuja autenti
cidade foi decretada pelo Concilio de 
TrcntCl, já que os Padres do dito CCn· 
cilio recomendaram que se recorresse 
a.o texto orlginal para se conseguir uma 
explicação mais exata da-· propria VUi
gata. Tão pouco esta autenticidade (por 
sue. natureza. prlmordlalme11tc jutldica 
antes que critica) impede· as versões 
da Sagrada Escritura para· idiomas mo
dernos, nos quais é geralmente conhe~ 
clcta pelos flei.s '': E depois de acentua
da. a grande segurança atingida pelo 
metodo moderno adotado pela critica. 
dos textos, o Sumo Pontifice firma. esta. 
razão para recomendar aos. catolicos 
de nossos dias. 

A INTERPRETAÇÃO 

AS QUESTÕES MAIS DlFICEIS , 

Aqui a.· encíclica. escla.rece que co~ 
os meios de que se dispõe e que Jâ. fo.,· 
mm mencionados; muitás das dificulda-o 
des biblicas do. pa.ssado. poram l'e~lvi• 
das facilmente. contudo são mu~ta.s' s· 
bastante importantes as questões qu~. 
ainda .não tiveram uma solução sa.tísfa .. 
toria, porem, isto não deve desa.len't~ 
quelquer catollco; inspirando·-se .·antes· d~ 
tudo . no amor à, pata.vra · de Deus; de~ 
vendo fazer tudo que estiver ao. seu al<1 
cance para que se chegue a uma &ilU• 
ção positiva nos problemas ainda nã~ , 
resolvido.s. Todos os fieis deveriam aco• 
lher. com respeito estes esforços- e: apre .. 
ciar os ardorosos. estudiosos dos proble• 
mas biblicos, ainda quando proponham' 
novas ínterpre.tação, desde que elas es• 
tejam de acordo com os p1illcipios ca• 
tolicas. NeÍn pode haver progreJSSO à,1 .. -
gum na interpretação, a menos qu" 
exista - como condiçã.o ew!ncial - li 
harmonia da !ntel!gencia. 

ENSINAMENTO PARA OS FIEIS' 

!li o vastisSimo conjunto de. conheci .. 
mentoo adquiridos nos ultlmos tempos, 
medi.ante uma maior compreensão· das 
Sagradas .. Escrituras, deve represenla-.1 · 
um beneficio para os fieis. Portanto, os 
Sace1·dotes devem· esforçar-se na· di .. 
fusã.o deste ·· tesouro de conheclmenws 
bibli<:os pela imprensa, no pulp!to , e 
principalmente por publicaçõe.s petiodi .. 
cas. Para preparar os Sacerdotes no en .. 
sino das . Sagrada Escritura, . o Surll<ll 
Pontiflce aconselha. que os .Semi11ario!.I 
criem nas mentes de seus alunos uma; 
do.utrina. · substanciosa e que. mcendeiesn 
seus corações com ·um santo amor •ài 
Palavra. de Deus. · 

Ao f!nafüar · a enciclica o Santo Pa• 
dre, referindo-se a presente guerra;· que· 
aflige· toda. a cristandade, indlcou a. • 
un!ca salvação possivel; a ,,oita a Jesus 
Cristo. E· Jesus Cristo noo é revela~ 
pelas Escrituras. São Jeronimo · escre• 
veu - . "a. ignorancla · das Escritutai;;, 
equivale a. !gnorancia de Cristo"; 

·• Que será feito do Sio. Padre'.? Nosso zelo filial não podé' deixar de· sê c,omover prof~f~d~mente à vista ~esta perspectiva. Jornal genuina e 
exdusinimente catolico - "ultramontan0", chama-nos ·com 'ràzão_ · - fazemos da _d,efeiia,:'é serviçb da Sánfo Sé nosso mais alto ideaL Assim, sai tfi~~~o ,P1~~p1e~a~:~1~n!1~:~ 

llÜO podemo:; deixar de 1'€COU1Clldar maill uma \'eZ a todos OS !)-OSSôsJeitoi·~s ;8,·01:a;ã;·:pe~ev~kanti3 ,quejpô4é1•á 
0

()ht~rO milagre que desejamos: exegeta quem possUe um profundo CO• 

Suspensas temporariamente 
"O Detts, Pastor e Guia de todos os fieis, olhai própicios vossÓ\~ervo Pif qu'~ qui1estes :colocar à cabe,a de voss,1 Igreja como nhecimento das varias linguas e um AS ATIVIDADES' DIRETO.RAS D,\ 
l'astor: dai-lhe, nós vos stÍplicamos, de _serutil po.1• ·,~uas. pa. l.avràs .. ·.· e, Úu -~.J;e;1iplô àc1ncJes quê cst/\o :iob ma direção, afim de acabado e solido sentldo .. ÚÍrltico, dcdi• JUNTA EPISCOPAL DA AÇAO 

, · · · cando-se a tarefa especÍ!fl'' de investi• 
que ele éhcgue à vida eterna com o rebanlio que lhe foi. coiífiàdf'f ·i · · .. gar e expor O pensamento genuino do,; .CATOLICA ITA!,,.!ANA · 

vocar piihéri.a.s e descambar para a pa- . . ' ' 
· ':íl autores ··gradas · '·· 

· ·111,-· ..,....,,.....,..... .... .._,_. .......... ...,. ............ ...,._,.._ __ .,...____ . º'" . · . . . . . Da p!dade. do Vaticano, por intel"i 

q 

,. •· .... ;, ,? .l?.ri:n~JJ::~. 0b.J5t1yo fie i-:cw; esforços médio, d~ .. N:otícia11 CatóUcaii ih.!!I< 1sffl07:"~,:~~~s:~1~~~!?a=J:~~~~~,;·~;~i~1:~!~~::!~!~!~!~~!I{~' .. ,: .. ,., .. · .. ';'{.i. 
• · • do sent!c'l0 figurado ~ espkitual. AqUI· a suprema junta diret.ora ela Açáô 

. Ilh~çm.~o.:AAfl'l!!Val .Oll.u~a ,-em,. bem. :., ' ' m·· ,~·,,. .. " '. , . ' . ' , . ~;' :' · . .- .. 
·, '~:Páfüm'~~'0lfenr:::'g!;~,t--;1êet >i1tfü1tiâ!:'·1f '''i'r-'~"'fi ti"'ff'tt'if~s::c'~E~'gf.t'rtrií\''"'~· .. ~:<~,,,~?\~~i'.~~~ -· 

bem aristocratico, Nos carros, viajavam t:!l l ff ~ 1 Ufü} Ut!YIUl1\l lflltlfi H11\f8f'] a1te1~ença essencra ' 
:i.s familia!: "au grand cornplet". isto , i, ~· , ~ · 
é, ·ao par dos ~0Ç'JZ _ou das ~oças da a 1mpor1BílGla do movimento ih u . s 1 

• 
caia-, os pa.is, . t,os1 a·v~. as cr1ança-s~ os - • • 
yélllos amigos. Havia mesmo uma tfo- escolar catoilCO em Ghicago 
nica de lotat· automoveLs. As moças, 
que coru;tltuiam o elemento· ornameutal 
mais. importante·-do cari·o; ocupavam as 
"capotas" · de lona. descidas para a 
circunstancia e revestidas de "almofadas 

_e .vistosas Jolch\1-s. No assento de traz, 
gr&vemente, assistindo aos folguedos 
com bo11.homia. sem contudo deles par
ticipar,. os mais velhos. Nos dóis pe· 
quenos banco.s que cada "torpedo" - o 
tem10 é ila''epoca - tinha infalivelmen

't<:, _iam crianças. As crianças abunda
vam nesse tempo de familias felizes e 
numerosas, em que não havia ainda 
desquite,s nem edificios de apartamen
to. E, por isto. os banquinhos não che
ga,va,m, ·AP, crianças ""enchiam literal-

{Conclue· na 2.ª pagina) 

O Exmo. Revmo. i\Ions, Daniel F. 
Cunninghan, Superintendente das 
JD3colas Católicas Arquidiocesanas 
é.· Chicago, informou que durante o 
ano 1942-43 foram 190.703 os alunos 
que frequentaram as 501 universida
des, escolas secundárias e primárias 
da Arquidiocese de Chicago. Apezar 
de que nas universidades e colégios 
da Arquidiocese se registrou uma di
minuiçãu de 1539 estudantes com re
lação ao ano anterior, o total de alu
nos aumentou de 718. Os professores 
que trabalharam durante o ano nas 
escolas católicas da Arquidiocese, fo· 
ram em número de 6.062. 

A . Consagração da Diocese de Aterrado 
ao Imaculado Coração de Maria 

'I emos o grato prazer de noticiar 
a Consagração da Diocese de Ater· 
rado - (Luz - i\1inas l - ao !ma, 
culado Coração de Maria pelo Exmo. 
e Revmo. Sr. D. l\Ianuel Nunes Coe. 
lh~, Bispo Diocesano. 

A Diocese de Santana do Aterrado 
--- hoje Luz .....: em l\Iinas. celebra o 

. seu jubileu de prata, mercê de Deus, 
·· e o celebra envolto num movimento 

Eucarístico bem significativo. Orien
tados pela zelosa e esclarecida dire
ção do Eminente Prelado, os Revmos. 
Vigários p·romoveram missões ou se
manas, eucarísticas. em todas as Pa
róquias, coroando tais comemorações 
co1u a. consagração das mesmas paró
quias ao Imaculado Coração de l\1a
ria, deste modo acompanhando o 
ato de. consagração de toda a Dio
cese. 

O Exmo. sr. D. Manuel Nunes 
Coelho dirigiu a sua Diocese uma 
Carta Pastoral (32.ª) na qual trans
.creYe o formoso contendo de precio .. 
sas memórias sobre a piedosa devo
r;ão _que aos corações bem formados 
impressionam e convidam a dEt;>osi
ta._ toda a sua confiança no poder e 
na solicitude da querida i\lãe do céu, 
em fazer felizes as almas que nela 

· depositam suas esperanças. 
Diz:. em seguida S. Excia.: "Fonte 

bendita donde devia jorrar o sangue 
. do. Redentor, o Coração de Maria, 
Pú1·fs_simo e Imaculado, estava pre
d.estinado a dar à almas que o pro
curavam a.s riquezas das bençftos di
vipas e aos pecadores a. efuis~o das 
nli.sericórdias do seu Divino Filho". 
Depois de fazer um breve histórico 
dos fatos que ret'elan1 a vontade da 
SS. Virgem, e as graças que l!Jla tem 
concedido por melo da devoção ao 
seu _Imaculado Coração, diz o ilustre 
Pi'elado. "Fora de dúvida é, pois,.carís 
simos Irmãos e Filhos, que é vontade 
dEl Deus expressa claramente, nos ter• 
mos da celestial mensagem da SS. 
Yi.rgem, -à.' ~.ri?,nçair de Fátillla, que 

o mundo se volte para o seu Ima
culado Coração, como refúgio segu
ro e suprema esperança da inter
venção divina, nesta hora trágica em 
q te a humanidade se debate e se 
despedaça numa luta sem p1·eceden. 
tes, na sua história. E ac<!11tua ai11da. 
que da parte das crianças devem as 
súplicas subirem aos céus. Interpre
tando assim,. é que S. Santidade o 
Papa insiste e repetidas vezes já di· 
giu-se · ao o.rbe católico, prescrevendo 
·,1·ações das crianças, como meio de 
obter-se a paz para o mundo. lnter
pretando, ainda, assim, é que consa: 
grou o .mundo ao Imaculado Coração 
e neste ato referiu-se, em outubro do 
ano passado às apariçõE?,s de F'átima, 
citando as palavras textuais da SS. 
Virgem. Nenhuma ocasião se apre-. 
senta, Irmãos e Filhos caríssimos, 
m:.is oportuna do que esta em que, 
celebrando o jubileu de nossa queri
da Diocese, perpetuemos este nota vel 
acontecimento, satisfazen(jo ao dese
ja ardente do Chefe da Qcristandade 
e a vc11tade expressa da Virgem de 
Fátima. com o estabelecimento em 
todas as patóquias, da piedosa devo
ção da comunhão reparadora, nos pri
·meiros sábados de cada mês, na qual 
.:~verão tomar parte p1'incipal as cri
anças. 

"Ao lado, pois, da comunhão repa
radora das primeiras ''Sextas-feiras, 
oferecida ao Sagrado Coraçã.o de ,Je. 
sus, (!tíeremos qne floresça em todo 
território do Bispado, como fruto e 
recordação perene das comemora
l}ões desta data e da consagração so-
1e,1e do mesmo Bispado ao !macula
do . Coração de Maria, a comunhã'o 
repa,.adora dos primeiros sábados". 
Mar <li Sua Excia. Revma.. que seja 
a ::::anta Missa desse dia celebrada 
com acompanhamento de canticos e 
no fim da mesma o celebrante ou 
pessoa leiga por .ele designada, reci
tará com os comungante{ um bells
simo ato de reparação e consagra. 
!l~Q a, !\'I!e do céu. · 

' Ambos são consequenciás radicais do libefàHsmo, responde .. 
nos conhecido P, ensador catoHco. . 

·ranto o nazismo,. o fascismo: e seu.s 
satelites espalhados pelo mundo intei
ro, quanto o comunismo, usain e abu
sam do processo. de propaganda· que : 
consiste em classificar swnariamente 
como pertencentes à facção contrária 
todos aqueles que se opõem às . suas 
manobras. Quem é anti-fascista é obri
gatoriamente comunista. Quem é anti
comunista é forc;osainente totalitário da 
direita, ou nazi-nipo-fascista .. 

Torna-se, portanto, muito oportuna 
a indagação seguinte: - Haverá real
mente o alegado contraste e11ti:e as 
duas ideologias? Confrontemos o ~o
munismo e o nacional-social~mo. 

NAZISMO E COMUNISMO· ESTÃO 
DE ACORDO NOS PONTOS 

. ESSENCIAIS ' ' . 

Não nos queremos referir aos re
centes "progressos" do comtrl1ismo, que 
está se tornando nacionalista; "abolín
do" a terceÍl'a internacional,· ádotando 
hino próprio, apelando !'para os sénti- · 
mentos regionais do povo -russo, etc .. 
Vejamos o paralelo que já em .1941 fa
zia o escritor Luis Estevez em- seu If ... · 

parte. do programa: Eis algumàs provas: 
Com efeito, .que diferença medeia entre 
dizer: '-- · ''Não : reconheço a Deus", -
e .. dizer: "Deus é nosso povo e nossa 
raça;, eu mesmo, pelo meu sangue, par
ticipo da divindade':? É sempre a nega- · 
ção de Deus. O comunismo professa o 
ate4mo às . claras; o nacional-:-socialis
·n10 · veladamente. O comunismo rejeita 
tcda religião, que é, segundó ele, ''.ópio 
do povo"; o nacional-oscialismo tira 
partido dos sentimentos religiosos da 
massa pará uma pseudo-religião". 

(N. R.: - Notemos as:.recentes ten
tativas dos chefes anglicanos e cismá
ticos para tomar. o socialismo soviético 
aceitavel aos ci'istãos. Mais um ijprÍto 
a mo$trar ·como. naszismo e comunismo 1 

se assemelham) .. 
"Na ordem mora\, temos no comunis

mo .e· no nrciónal-socialismo a mesma 
destruição da n-1oralidade, JSubstituida 
pelo utilitarismo". 

"Quanto à cultura, no comunismo 
encontr::uilos ·a·· cultura proletária; no 
1facional-sócialisni.o a cultura pagã. Di
fe1·ença. ha, sim; porem muito secun

·dária". 

.nacio11al-socialismo e comunismo. com 
o mesmo fundamento: - o ateísmo". 

Podemos, portanto, dizer ,que o co-
• munismo e o nacional-osicalismo são 

consequências radicais do liberalis
n10". 
O NAZISMO É MAIS PERIGOSO , 

"Se compararmos enfim nacional~ 
socialismo e comunismo sob o ponto 
de vista prático, força é confessar' ser 
o primeiro muito mais perigoso". 

"a) Porque o nacional-socialismo 
~ispõe .de meios mais poder_osos para 
a realização· .de seus obj.etivos; -
exército,. influência política, técnica, 
organização, etc.". 

"b) Os processos do nacional-so
cialismo são mais subtis, mais hábeis 
mais adatados à mentalidade modern~ 
e. em particular aos meios intelectuais. 
O comunismo se apresenta sob um 
aspecto demasiado crú, rude, elemen-

. tar, . russo: o nàcional-socialismo, ao' 
contrário, sabe infiltrar. ilnpercepti
velmente suas idéias. Lança palav1·as 
de ordem que empolgam o homem de 

vto "Libemlismo ou Nacio11al-Socia- TO'l~LITARISMO E COLE."l'lVISMO 
!ismo?", entre o Comunismo e o-nazis-· · · · 

· "após-guerra". Palavra· de ordem po
lítica; - ''.contra Versailles!" Palavra 
de ordem militar: - "discipÍina cer-
rar fileiras!" ' 

mo mostrando como nos pontos. es,sen- . "b) · O totaÍjtarismci é idêntico nos 
ciais o acordo entre . os dois regimes . dois · sistemas, No comunismo é uma 
é completo: oligarqüia:"proletária", que se serve do 

1 
O NAZISMO SEGUE ,A TATICA 

COLABORACIONISTA 
"Sem dúvida é falsa a afitmação que , Estado- como instrumento de tirania 

identifica sem mais aquela nacio11àl-so- ; ·; absoJÜta; no nacional-socialismo esta • · 1 h · , 'e) . O nacion<!l-socialismo sabe or-
cialismo e comunismo. Os dois sistemas · o igarquia se. c ama 'n,acional-socialis-,,. . d ,, -,J, ganizar a ·propaganda. Evita, em g· era! 
são realmente· dver.sos.. N.ão s.e po .. d.e., ta ; eis ,tu o . . , · • 

" · o· " · 1 ·- 1· , ·· · os ataques diretos .contra a Igre3·a, 
porem, negai· que as divergências se~ · .. c) · · · ··.·co et vismo ·de ambos, em ~ 

d d.f. ,, ,az-lhe concessões teóricas propõe e 
jam, relativamente pe. que. 11as". na .ª·; 1 é,l_'e .. i -' : · · . . " , , , '"d}· o,. - · · , . t , . 1 · assma wna concord::.ta" ·, pro.mete ·to-

. 'O nacional-socialismo não é, de mo- . . , · ·comumsmo e 111 ernac1ona ; o · ~, · · 1. , · . 1. C das. as garantias que · um. Estado pode 
do algum, uma rca,,_.ão <:ontra .o comú•. nac1. onw~s.oc1a ism. o. e nac1ona 1sta. o- d ,. · • h ·dif · , conce er; ro.uba-lhe, uma após outra 
11ismo, como até 1939 todos 'os díàs o mo.se ve, a Ulna erença obvia. En- , 

t ·1 · · · · , todas _as. posi.rões, semn.do um plano 
afirmava sua propaganda. Nos pontos.· re anto., notemos:·. - o nazismo e na- . ' -
essenciais está de acôrdo com 

O 
.corou~, cionalista, não porem.'em toda a força · 1. es~rategico, preparando a opinião pú-

d , 1 · · E" nif · b_l1ca, alegando sempre motivos polí-
nismo, e até mesmo lhe realiza grànde .. , a pa avra. u ormista e nivelador, 

· '· · ' . dêstrói 'calcu1adainente os valores· na- · · ticos; mantem relações diplomáticas 
ATEISMO NAZISTA E.ATEISMO . cionais,as tradições,.cis costum_es regio- com O Vaticano; proclama o "cristia-

. COMUNISTA nais, de ·ha ínuito enraizados no povo ... · nismo. positivo" como elemento essen-

"a) o comunismo. professa abertà
mente o ateísmo; ·o· nacional-socialismo 
proclama o ."cristianismo positivo''.. 
Aparentemente, grandé contraste,, não, 
hfl dúvda. Mas. na realidade, o cristia
nismo positivo do nacional-socialismo 
é um panteismo racista, Ora,. o panteis
mo não passa de um . velado ateism·o. · 

s · . d · cial do nacional-socialismo, etc. Por \lll,S,,_àsp1r~ções e conquista visam um 
internacionalismo cujo fito é formar mn meio de sua propaganda, consegue ilu-

. · púgilo de' nordico:S que domine O mun- · dir O eStrangeil"O. Suas medidas são 
. do'.\. · . . · mais indiretas, mais sistemáticas mais 

·"e), Ü·.comt1nismo, cofoca no terreno .· 9ficazes, se acham concentradas na 
, econômic.· o a s.ub.stancia mesma e O fun- obra da educacão da geração nasceh-, · te".. · 

· dámento de toda a cultura. O nacional-
. socialismo su.bstitue, a economia pelo 
sangue, i\mbos são materialistas; Am- APOSTASIA 

bos, conco1·dam. :no essencial e diferem · 

TOTALITARIA 

no .secundário".. "Supi;ime a liberdade de conciên-
f3bfjr,a de ffiQSaioo··s · d·o·. eia. Impôe a todos os jovens alemães 

AMBOS.•· SAO CONSEQUENCIAS atê aos filhos · de pais cristãos, que s~ A 
Vat·1cano ·ffabalha.·nor·m· ·a· 1. · RADICAIS DO LIBERALISMO eduquem no paganismo, no desprezo e 

n_o ódio ao Cristianismo. Nega expli-

menfe · '"f)' Comunismo e-uacional-socialís- c1tamente a existência de uma ordem 
mo· propagain a revolução. O inimigo _ mo1;:al e do direito, estendendo as apli-

D h 
,de ambos e· o "burguês", o homem •caç_oes desta c_ oncepção .tanto à Jegis-

espac o ·procedente · de Londres a·nt1· i.r·evoluc1·0· na·1,1·0. A m· ental'1dade dos l " açao, como a administração e justi-
pela Agência N, C. informa que· ª · dois:· é. comuni: • - a revolução eterna ça. Praticamente destrói a famlia 

· Cábrica de mosaicos do Vaticano -:de: e.·•· __ :0 . ··din·am· 1··smo·. ·O• ... co·m· unis· mo ··v·e• a · • · ' • com seus msistentes apelos à multi:, 
renome mundlal no seu gênero pela· força· motriz ·da revolução no estado plicaçào dà espécie. Por todos os re-
perfeição do trabalhõ ali :realizado,. p·r·oJe· ·ta' rio·,. 0' na· c1•0· na1·;.5· 0· c1·a· Ii'smo na v· 1·. d . , . cursos e · um Estado totalitário, pro-
já está funcionando de novo normàt-· . talidade. Ha diferei1çà, sim, mas aci- move a apostasia- da Fé". 
mente apesar do miterioso· ata•' · de'ntal". •, '.·. · · "E · · · · m outros tennós; -'- o nacional·.;. 
que levado a efeito em novembro ·.,''X reação do nacional-soci~lismo -socialismo é o exemplo clássico de um 
próx:imo passado .. ter ocasionado ".ak não' é' tão ,poú.co un1a -.vitória sobre o E5tado ., que organiza a subversão. dos 
gÚfS. d.?,nQa; ·· · · · ';·- co1riunis1nó._,.Pépa~àn10~- liberalismo, · fu11damentos da vic!a.h'umana"• J 

e. endchca. alcança uu,. ponto de funda- Católica ltalianú, em virtude das o:.:~ 
. 1:1e11tal · import-aucla: . Começa afirma.n- traordinaÍ'ias difictiidados que atuàt. 

uo que ~ó por meio da Igreja pode- lllente existem nos me· • d •. 
mo.~ estabet9cer JSe .um determinado · · _ . · . 1º"' . e_ COlll\Ull, 
texto bíblico encerni. ou nãJ sentido es•· caçao. 
piritual ou figurado. Ao publicar esta notícia o "Osiser. 

VANTAGE~S :\TUA.IS 

Ao referir-se· às "vantagens ofereci
das hoje em dia para· a interpretação 
da. Santa Escritura" o Sumo Pontü1ce 
declara que a aprovação dos Santos 
Padres e o julgamento,· da Igreja cons
tituem a. lei para a. interpretação ca• 
tolica. da Blblia. Deve ou.torgar um lu• 
gar de destaque' para a tarefa de com
preender o modó de. peusar ou é!e ex- , 
pretsa.r-se que · tinham aqueles' povos 
antigos, de maneira. que, mediante o es
tudo elas formas !iterarias empregadas 
por eles, possamos detennlnar melhor 
o pensamento dos e.scritores b!b11cos e 
resolver . muitas dificuldades que, pela 
razão de uma leitura su!)llrficlal,. sir..; 
vam a alguns de argumentos contra a-. 
verácidade da B!blia. 

vatore Romano" elogia o zêlo com·. 
que a Ação Católica tem _cumprida 
seus deveres e· acrescenta qu·e Sua, 
Santidade o Papa Pio XII. como me, 
<lida' transitória, dispôs' que "ad in.i 
tedm" · dirija a Ação -Católica lta!ia,; 
na o· Revmo. Pe. G!Üa· Gremigni, ·:Mis., 
sióná.rio do Sagrado Coração. · 

Novo: colegio cato!ico na lndia · 
Os Padres Slrios Carmelitas cons-. · 

truiram em Thevara; suburblo da e!... 
.dade de Ernalmlam,: um novo cole. 
gio e inauguraram já o campo de es. 
portes correspondente. Assistiu· à 
inauguração o Exmo. Revmo Mons· 
John Berchmans, SupEirior Geral· d 
o benfeitor do colégio o sr, D;wtl 
Dixon, do Estado de Cochln:. 

Carta do Carâial · Hlonâ sobre a · restauraçã!J 
do ··c1ero na p·olonia 

º O Primas da Polonia, S. Em. o 
Cardeal Hlond, dirlglu uma e.arta. ao 
Sr, Arcebis_po de· Detroit, D. Eduar. 
do Mooney, sobre a necessidade de 
resolver o problema suscitado pela 
falta de· Sarcedotes na Polonia, ape
nas terminada a guerra. O Eminen• 
te Purpurado frisa que O número de 
Sacerdotes perdidos,- sõ do rito la' 
tino, sobe a 2.000, e é· d'e temer-se 
que esse número. ainda aumente até 
ao fim das· hostilidades, "especial
mente tomando-se ·P/ll consideração 
que ba uma grande quantidade de 
Padres nos campos de concentra, ·. 
ção''. 

Não exisijndo atualmente neahu-. 
nü escola abet-ta na Polonia, não l\a
verá nenhum jovem polaco . apto a 
entrar nos Seminarios; e o Sr. Ca.r· 
deal acrescenta com paternal angus
tia: "Do,e anos serão necess:í.rios 
para se normalizar a situação". Para 
minorar uma deficiência- tão sensi
vél,. está-se· elabo1·ando um plano des: 
tiuado a se organizar a formação de 
Sacerdotes polacos nos Estados Uni
dos, O principal centro dessa impor• 
tante iniciativa é · o Seminário Pola
co dos Santos Metodio e Cirilo, em 
Orchard Lake, Detroit, 

"Estou· certo. termina . S. Em. o 
Cardeal Hlond, que o gene1:os0 ape'. 
lo dirigido pelos Srs. Bispos dos Es
tado:; Unidos . aos .católicos contará 
com um,i. pronta resposta das fami
lias de 01•igem polaca, e espero que, 
com a graça de Deus se obterã um 
numeroso gnmo de jovens dispos
tos a se prepararem para o saéerdó· 
cio, afim de voltarem para a terra 
de . seus maiores. <:om .. a• 110bre ·· mis-
1ªªº J!e !ª' tl'i\bªl!_t~~, -n..."' IJl~taur!l,çàº 

s·· .•.. --

do reinado de Deus, por meio dé uma; 
vida santa e zelo apostólico, . " ·. · 1 
. Calcula.se que num século, mai~ 
de 7.000 . Sacerdotes católicos pa:ssa,, 
ram da Polo11ia aos Estados Unidos. 
Este surpreendente algarismo . que .. 
G.á. uma idéia do trabalho apo;tólica. 
realizado1 na America pelo Clerô p~
laco, mer,ece agora da parte dos catói• 
licos ªl!lericanos uma correspondên~ 
eia a. altura do esforco polaco,. · ;' 

Concentração Mariana no anq 
de Sanf'Ana 

Para f~steja.r o seu 3.º anlve1·sãri~ 
a Congregação. Mariana· Nossa Se. 
nhora da Paz, cujo dir~tor é o Revmo. 
Pe. ~el'ico Ceppi, ·a. cuja dlre'ção.a; . 
Congreg,acão deve. seu desenvolvi• -
mento, ·promoverá. hoje dia 27 de fe< 
vereiro, às 7,30 hora;, no alto .. de 
Sant'Ana,1 uma grande. concentrâçãq 
de Congregados. · . · 

Às 8 horas o Revmo, . Pe. Agosti•' 
nho Mendic_ute, Diretor da. Federa.. 
ção da Congregações l\Iarlanas . dG 
Estado i:le São Paulo, celebrará uma 
Missa Can1pái, durante a qual' pre.. 
gará a0 Evangelho; · · 

Após · a Missa e o café; que. serã; 
gentilmente Oferecido pelas Camil!as. 
católicas do bairro de Santa Teresi~ . 
nua aos congregados, haverá. um '·ais~ 
curso p'or um orador oficial da Fede. 
ração. O discurso será · seguido po]t 
um coro falado constituldo de con, 
gregados. 

. Às 10 horas um~ grandiosa. proci!H 
sr.o. de_; Nos~a Sen!iora Ap!recida.~l:\~ .,: · 
ceqara .;i, . CQUcentr~ç~g. . .. ·. > · · 
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ioMENTANDO_~~ 
/. CRISTÃOS NOVOS 

Agora que a nau do Eixo naufraga 
Jt:nta mas irrepara velmen te, é inco11-
tavel o número dos que. aprPs~/la. 
:mente, querem safar-se à boruo das 
lJemocracias. Gente que, lllll{la on, 
:tem, namorava csca.udalo,;amcute o 
:nazi-fascismo, hoje se <iesrlolna ern 
;mil expedientes i•ara iClama-r em ai· 
tas ,•oz;es sua fiel e ·inc011dici<,11al 
,:adesão aos ·vence•.ióres -ela- h.itlrn to
talitár!a. E par,i. que ningucm du,i
,dc de sua siJ'.Ceridade, se p.õe a .rle-

• enunciar o:s. Qnil\ta·colunas, . encapo-
tados sob o •disfarce .;;l,e democi·á ti· 
<!:OS. 

Todos sabem .o ,q:ue l)onsar deste 
:zêlo ~te cdstftos novqs: Estes ··con
<vertid-os" de última hora •. que, ·n,11-
'<:idos, tambem se qaercm mostrar 
,e.onvenernos, a nin;;-.nem -poupum Blll 

i8uas acusações avres:sadas. Me.smo 
;aqueles ·poucos que, nos -tempos aror-
71:·unados :do 'Eixo. pa"fücian1 'sei -OS 

~ltimos à'beuc'erragens do' anti-tota
litarismo .·quando· estés mesmos ~e
::mocrãtid:is Y-ermelhos -de. Hoje· ollrn
'Vam simpaticamente. para o nazi
'fascismo. como a. i.mfa for~a ·.· 'recons
trutora .. da __ civiliza<;ão, -· ,-mesmo 
2que1es p'oncqs, àizlumcis;· · nü6 si'>o 
:poupados, A. ncusàc;ãó se1·ia torpe, 
ise 'não fosse 'imheci,1. . . .... 

Ent-retantó; :esta imce1&i1dÔ ·ntu:{1-
lll'e.nte lÍhia éoíka ÍriultÓ .. iuteres8ant'e. 
QtMlquer -pessoa que briga com qual· 
f{Juer pessoa atira-lhe logo cm rosto 
-com a .. acusação inramante: .. fascis
ta!" 'Até parece que a inclinação do 
}JOVÓ pelo insulto ctn lla!xo calão 
:Cstá encontrando. derivaüvó n<;sta 
expi·essão. O que, se nlio deixa de sc•r 
,mal.s limpo, nãa é ri1enos deploravel, 
·l)orqúe"·aenota a permanência e:, o dc
asenvolvimetito do meHmo vicio. Qu;;.11· 

· o.o · amanhã as exptessües "fasc;sta .. 
ou "nazista" começarem a .Perdf'r 

· :sua. força patética, pela fos,;.iHzaçilo 
1im que estes regimes cairi',tu, assis· 

,_·_tiremcil( a uma no·va· ·r1orescência de 
11<iines feios. mesmo nas d iscussbcs 
eutrc- '-intelectuais. 

Pois é o caso que o sr. Gtllcflo Cou
tinho .IÍ1'igou com o st·. Otto íllaria 

· Carpeaúx, que -se acha illtegrado no 
g1·u1io a quc

0

pcrtcnce o sr. José Lins 
do Régo e outros intelectuais_ \'ai 
·da!, ·o ·sr. Coutinl10 chama o sr. Car
péaux, e por extensão a todo o se11 
~·rupo, de fascista "llodrigue, qui 
-l'eut cru... - Chimime, qui l'eut 
l'.lit"; que atê o sr. Lins do Rê~o -fos
lSe fascista? Agora. na apuração ria~ 
contas, parece que ninguem pode 
atirar a prime!ra pedra. Nini;ue1n .. 
exceto alguns que sincera.mente, em 
)lorue de sua Fé, .combateram ci fas
·cismo e o nazismo apeiar de tuclo e 
contra tudo. Com esta. lavagem dll 
.1·oupa de que só estes últimos n,io 
13airão salpieado_s, apenas lucrarúo o,; 
velhacos qne mudaram de bordo em 
:tempo, e posRivelmente poderfio MI· 
;\'ar-se em meio da turvação das 
âguas. 

1 DIAS . EM . REVISTA 
(Conclusão 'da 1.• pa1,i11a) 

. :tnenté.o can-o, lam de ·p, nõ automov<'I, 
1:1cupa.vam os. lntersticios disponíveis 
entre os mais velhos e até entre as mo
ças -ga. -capota. encomudavam, e. aper
tavam um pouco à todo o mundo. mas 
lllnguem se Íembrava de protestar. De 
\'e7. en, cqu_ando, tim dedo a.massàdo por 
'l.lm ,pi.são; violento -é inefletid9 ·- de ,ri
:ênça', Ulll pé !e ériánça Úti.a.do /JC)I ter 
entrado em colisão com a 0~atura ir
:tcdUt!Vel di, algum adulto. um pouc:o cte 
mahha. ·algum ·pequeno protesto. e so
bretudo· muita. risada e multa bonho~ 
:nlia., era em suma o que essfr 'incld~n-

. tes de superlotação no antomo,;el pro
-vocàvilm: · Nos estribos dos dois lados. 
e junto .. ao "cnauffe11i-" na !)(lrtc dian
teira do automow.l - dl?,la-se .. ainda a 
"'boíeia ., como se se trntasse ele uii1 
carro iam os. rapazes. 

- : Como .. s'?. vê. cada automovcl lrvarn 
tlma. familia. "a\l grand complet". e os 
rlivcrt-imentosl ainda tinham uma tal 
:nota de seriedade ao nwnos relativa, 
que ninguem imaginwa que óudcssc ser 
111ais "mvertldo" ·alijar os mais vel11os 
para· dar largas a uma condnta_ que 
eles reprovariam. ou trancar qm casa 

. rui · cria.11ças para não · as escandall~a r. 
· Os moços .se divertiam .. As - crla1,ca.s 
brincavam. O~ v~lhos se CÍ!strnlam ven
<lô divertir-:ie uns e brincar outro.s. E. 
:a. horas tantas. a dona. de casa. sem
pre prevideute. tirava de algum re,,, 11-

to - csquec!-tne de dizer que nu. gran• 
rle · torpedo familiar cabia .. ainda LOdo 
'l.llll sortimento de serpcn\.lnas .. lança
:r,erfumes. confetis, viveres - um vasto 
••stock" d!' pastei~. sandwlchs, empa
tia.:, croquetes. doces, ganafa.s .de vinno, 
«lerveja;, agua~ minerni~.- ma coisas <illl

da.~ guarda.haP061 roP'.')s, g;a.r:-afas ter
mos etc.," e famllanncnte, pacl1c•Te11tJ1· 
-:mente, enqnanto os automoveis passa
'VaJ.n e · os conlleciclos gritavam "1:>um 
11.pet!té: ou jogavam serpenttna;~, i.ocio 
l'> mundo ie punha a comer com -uma 
~orne aguça.da pela novidade tio menu, 
~lo ar livre, pela -gesticulação frcquen-

. :;,-~'i ::·-,.:_·._ _. __ ,' . . ,., . . .• ' : 

te cloõ bombard~,it)s de confeti e das 1Ja
tn111as de s~r.pcntinas, e a\'ós. filhos, 
primo~. net~ &, "toute la marma!lle" co
m\~. a.té se :Í:Urtar. Elita nota sobre a lo
taç_ão do,. automovcl familiar não se
ri?. coi-,-.i,'1eta se não se dt:;s~sse que .. â 
prucle,Í~'ia da,5 máe,5 de [am!Jia C\111'.se• 
gui~, ·o milagre de incluir inex.;,Iicavd-
11',ctúe em enigmaticos recant;os do· car
c0. os agasalhos neces:;ario.)I ·para a hi~ 
)Jutese reputada. tei·rive'J.. de uma. ines
pel'ada carga_ de ac,uã, ou para wn& 

longa. reslstencta. a, wn cl1ovisco sem
pre .. pos:;ivel miis diante do qual nin
gucin a.rreda.ria,_ pé elo corso. E ainda 
havia mais: tim remecth:ho discreto e 
opoi-t4110 para corLal' o resfriado trn.i
çoelro· que aco,met€sse algumn. c:-inrtça 
e sa e}~tcrnasse por algun1 espirro ?.l~r
mante para o zelo materno. 

Todas estas coisas Já são tão dL~tan'a,,, 
que vale a pe1~a recordar alguns porm:;
nore~. Ao ;<ihgo das trcs granctes a.rtc
rillS cm (jue se fazia o corso rla aristo
crns;i~ 'paulista, ~i;ase se se viam nos 
vi~sos automovris as familias 9c 
(.,.Quatrocentos anos",_ e no _cnr."-O todo 
o mundo de linha era mais ou mcn,,s 
par€ntc-, mas ou rnenos amigo. A,'> farnj
lins inllmas se cumprimentavam com 
g1·andc cfu;;f,o. r.~ultiplir.ando as scr
pcnti:1as de ·!r,rlo a lado indefinidamc:1-
t9. ~,:quanto a!ra.m;asser:!. As que ti
nham menos iut.irniclade t'rnm mais ce
rtmnnlr.sa.s. Raros, reJ.atiyamente, •eram 
os ca:·ros r!e pe_,.5oa.~ que só.se conheciam 
"de vista•·, CâSo. cm .. que a.. manifes
taçõe.~ de parte a, pa1:fo . .ou não exl,stlarn 
ou eram muito .formal.,.· Os,. Intrusos· 
passavam lgnoracliJs.-, pela _·gentry, .- N:\o 
eram só a.5 p~ssoa,5 q4e -~:;tav,a:m dP. au
tnmovel. que .pfirt~,1;ri;iv.a_1n do corso. 
Em rzraITde numero. d.e rc~id~ncias aris-· 
tocratir;as - 11ão .uso a' nalavri "bur- ' 
gues" porqUP sq·la lj)lÍ insj.;)to naquele 
tempo d~ bom p-kfo -'- h.avia _.toda 'nina 
iluminação de · l~.mpada.s, multicolo1'.és. 
Em a.l,s>:tms iardin.;,. bem junto· ad Í11u
rn ha_via em certas.. reiicl~nçlas ·.1:iP.iit1e-: 
nos· t_eri:aços especialm.ente 'fcit:s para 
" \'Cr · pMsar o corso" nos tres dias d0 
carnav,iJ. ' E, quandô pas.'"-l.rnm os co
nhecidos.' era sempre uma c,:z!a lit· C'.'ll

fctís e serpentinas. 

A.o mcs1110 t,e1npo, etil a!g1_tJ1.B ,..c,ret ~-.;, 
tocava a banda ela F'on;a publica. Se, 
nào me engane,. a Avenida Paulisla -
dizia-se a Av~nida, simplesmente ;__ era 
iluminada por ü1lciattva ela Prefeitu
ra. De quandc, em quando. encontra-

.. vam-se aui'.lsqucs · vistosamente enfeita
' dos: v011diam artigos carnavalescos pa-

ra os automovei..s que tivessem esgota
,. do sur. provisão, mascaras. bisnagas e 
· viveres_ de segunda classe para o povi
L11ho. Este fervia. de contentamento e 
: fornligava a.o !Jngo das ruas. Eram nu-

mzrosas familias da pequena IJurgue
zia ou do 3perariado. que se compri
n1ia111 pelas calçadàs. para ver passar, 
dedmnLrada,s. toda a "jennes:;e dorée" 
ela cldacle. escoltada p:llos elementos 
m:iis vcneravcis do patriciado. E. evi
clentt,mente. tambem esse povi11hó meu
do se divertia a valir. gastando o que 
podia, exillinclo as fantasias que arran
j:ira. e can~ando alto e em cerdõ:s n.s 
canções do carnaval. 

*;;:* 

Tada esta recordação tem seu· obje
tivo util. · H.puve temPO... e.amo vemos·, 
cii1 que o. cat·navai' era uma iridlscuUi-cl 
imprudencia, n1as nf.o chegav:1 nem de 
longe a sc,r uma. tnclec2ncla. Os ccstu
mcs sociais ernm bastante solid:s para 
cnibir qualquer imoralida.de. se já não 
ernnJ bastante firmes para c_vitar qual
quer unpt:ud'.'ncia. São P,ulo. tinha qua
dros sDciais jcfiniclo.s. uma orga11Lsa
Çâíl familiar fortP ~ e.stavel. costum~s 
pautarlo.i por· principio~ morais ainda 
vivazrn. E:. entretanto. tudo isso, no es
paço máximo de 20 anos. derivou para 
a promisc11idaclc a inclecencia, o -cscan
cia.10, a abjeçã,> Porque? El.s ai uma 
questão que vale a pena ele ser feita. 

O carnaval era dentro do a.no, ape- · 
na;, um rn,pirlo eplsoclio ele trcs dias. 
Nos outru,; dia:, do ano, o teor de virla 
aqui, com" aliás. infeliz1u.ntc. no mun
do inteiro, la muclando Cada vez mais. 
a invasão torrencial d;:., ideias ditas 
modernas d:,struia ,princípios,· aluía lla
llitos.· d{'formava sentimentos e deso
rirntarn as mentalidades. cada ano re
presentava um dcgTáo que se descia na 
~scala da 1nora.lidaclc. !e, por isso. ca
.ia carnaval. ~cguil,le trazia consigo 

't;i!1tom~~ mab caratedsticos de deca ... 
clencia mornl. rodos os insllnt.os. todo~ 
os alre\·imenlos. toct 0 s. as imprudencias, 
todas as facilidades, e desregramentos, 
cada VC?. tnais a<'ess.os e mais mal con- ., 
tidos no correr cto ano, explodiam du
rante o carnaval com inlensidacle 
maior Os trcs dias de carnaval passa
ram a ser a valvula par onde passava 
a cl1ama ele um 'incendio qne crescia 
sob a aparente normalidade da vida 
quotidiana. O carnaval perde,1 assim 
·sun nota familiar. Ao lado do corso,· ou
t;-as festas a.1->areceram. , mats "clec!d,i
das ", ma is ''radicais" Para que lem
brai tudn .isto? Cllegamos par fim a es
ta resultado: a.ntigamente. o Cc'1rna,·al 
era um desabafo. 1\1:a.s desabafo supõe 
abafamento A vida &e transformou em 
um c,arna\'al: o carnaval perd~u sua 
razão de viver. Caturriée cio LEGIO- -
N AR!O? N:io. co.ns: itação espirituosa 
do um cios cronistas sacias · mais lid~s 
nesta cidaJlC. 

·rodo o mundo. nestes dias. foge pa-
1-r1 as praias e para os campos. Para 
que? E'a.ra dcsca.nsar'I Sim. Só para 
islo'! Talvez não. Com efeito, çhegados 
às praias. aos campos. o que tazcm 0s 

· excursior;,',tas, Outro desabafo. Desa
batam-se. ela civilisaçi\o. Despein tucfo 
quanto Podem desPil'. Falemos só dos 
hcrnens · peito., pel';. ios . à mostra brn
ços fclpud<Ís cobcit.os apenas ,~elos 
poucos centimetrns de uma· mangm
nha lnfantil. ~amisão de tecido pornso 
e cores de lingerie de criauça~ de c•l!o 
usado todo ele lndeccntemcute de fo
ra. e às vezes· de calsa curta e meia 
curta,ei-los em pi.cnos desL.bafó, rulJi
cundos e pletorlcos 111;,ninôes de todr,.s 
as Idades - 20, 30. GO anos· - e de 
tod~s a.s pt·ofissõ~s clesde o ba:;.queiro, 
o incl11stri.al _ou o co•,'lerciante até o 
m~rlc.sto funcionaria. passando pela 
ctus:;" ínlermedlai:ia dos dout;ircs e pro- -
fessorcs. Tudo se desabara. Luclo ~e de,
pe, tudo tr~na. roupas com corte de tl'aje 

. prolet.ario ~u de mendigo <maa com que 
fazendas exo.rlJitantemcnte caras!). tu
do toma ares de povilfo. quebram-se as 
ultimas ce.rlmonias. clcsfa,;em-se os ul
t1111os .1·cratos .. dISsolvem-se ~s ultima., 
di.:;n!dt1drs, · e, tonninad_os cs dias ele 
excur1<i'io, toclo o nnmdo volta para a 
viela de Lodos oo àias um l20Uco ma~ 

LBlilUNAlCIO São eaulo, 27 de Yevereiro de 1944 

A "Questão Romana 
·------------·--·-------·-----

li -

'' 1 
Jacinta Marto, a vidente de F atima 
a a grande revelação do seculo XX 

Plinio Corrêa de Oliveira Pé. Valentim A. de Maria e~ M. F. 
Demos em nosso último artigo os · dados _ doutrfn~, 

r·,os mais essenciais para a Intelecção, da "questão roma• 
na''. Vamos agora aos dados históricos e políticos, 

Qllando o Santo Padre viu invadida a Capital. dos 
Estados Pontifícios, retirou-se ao Palácio· Vátlcano, onde 
exerceu por mais de 50 anos o govêrno da Santa Igreja 
universal, Considerando criminosa e portanto Inteira, 
mente destituída de eficácia moral e jurídica a ocúpàção 
de Roma, o Santo Padre se recusava a entrar em rela'· 
gões normais com o govêrno usurpador. Por isto tam• 
bem, o Santo Padre não ingr•essava máis em• território 
submetido à jurisdição da Casa de Savoia, o que seria 
reconhecer o domínio piemontês, Isolado no Vaticano, o 

· Santo Padre eontin·uou 'ª reclamar os Estados de S, Pedro,. 
e por isto, quando os Pontífices, durante esse meio sé'culo 
de ·cativeiro, entraval)l na Basílica d~ Vatrcancí para as 
grandes cerimônias, em magnifica ºsedia gestatoria" ,' 
cingindo a tiara, precedidos e seguidos de aparatoso cor
têjo, o povo os aclamava invariavelmente com seu duplo, 
titulo espiritual e. temporal; "evviva il Papa-Re!" 

A situação era certamente muito digna. Mas, ao. 
I mes,mo tempo, era a mais precária e perigosa que se pos• 
· sa imaginar. Se bem que as tropas italianas jamais h.OU• 
vessem ·transposto os limites dos jardins vaticanos e 
de!)_tro deste território o Papa contin1.1asse a manter uma 

·. pequena guarda própria, aos olhos da lei itallana - a fa. 
niósa -,iJci. das garantias" - por qualquer deliberação dos 
poderes. :·temporais compete11tes o Papa poderia ver 
invádida-,:i;uá moradia, ócupadcs seus tesouros, con'fls
cádos seus 'arquivos. Com efe'to, a "_lei das garantias" 

.·c:onéedía . ....:.. note-se o termó - concedia ao Papa as hon• 
r"as d/ rei sem nenhuma reillidade de poder,_ Por este 
titulo, concebe-:fe que tivesse um palácio e uma corte. 
J\1.:is essa lei poderia ser substituída a qualquer momento 
por ·outra em que se ,:evogava a "concessão" dessas hon• 
ras ao Papa que ficaria assim degracJado para a sl_tuação 
de mero particular. Como explicar que um mero· parti• 
cular tenha embaixadores acreditados. junto a si, cinja 
uma coroa, se faça aclamar como Rei, 

0

dê audiências s.en• 
tado em um trono, tenha uma côrte, tenha um pequeno· 
exército? 

\ A rrwasão reduziria o Pontífice praticamente à quasl 
nada. Esse "quasi nada" poderia a qualquer momento ser 
~bclido por um golpe cfo maL1 humor de qualquer mâié· 
ria eleitoral efêmera na~cida da demagog'a dás eleições. 

De fato, esse quasi nada era a mesma coisa que nada,· 

~: * * 

foi um pessimo regime; O· TratadÓ de Latrão produi.i~ 
resultados inestimáveis- par.a- a. Igreja e para a Itália. 

Com efeito,' só um cego poderá não,ver que a situação 
internacional do Papado cresceu consideravelmente em· __ 
solidez, em espleridor e em influênéia com o pacto latera:· 
nense. A Igreja, ao· mesmo· tempo;· dava mostras com isto 
d·e um vigor que·' reanimou· tocJos os zelos afrouxado·s e 
entusiasmou a iniciativa de todas as almas fervorosas. O 
Tratado de Latrão coincidiu com um renascimento cató· 
lico no mµndO" inteiro, Ele aumentou o viço e a santa 
ousadia desse renascimento, Ele· foi o marco inicial de 
uma_ verdaçleira. primavera católica, que continua a pro· 
duz:ir seus frutos- sob o inverno inclemente do totalitaris· 
mo ·na.:ista, ·fascista, r.usso ou mexicano. 

Pio ·x1 se contentou ~ foi ele que o disse - com 
o mínimo qu_c poderia exigir. Essa moderação· pontifícia 
provocou a imediata conclusão· do acôrdo. O acôrdo deu 
todos !>S resultados que acabamos de enumerar. Como, 
então, ousa O LEGION·A."ftlO falar em uma "questi\o ro-
mana" em nossós dia,s? .. 

* . * * 
E como ousaria :ele não. f,!lar nessa questão nos dias 

que co,rrem? O Santo Padre'.PioXI teve de se contentar 
com o mínimo necnsá'rio, e disso. aúfériu os melhores 
resultados em seu heróico e intrêpiéÍo pontificádo. Diante 
da t~iste.:a dos atuais aco'ritéc1mênto's, nada ~ode Impedir, 
entretanto, que em· nosso. iêlo ... cte .. filhos de_sejemos mais 
que esse "minimo" parii',a -g;irantla e salvaguarda do 
Pai comum de todos os. fiéis. · ·. . .· .. _. · 
. Com efeito, à síi.uqçã~ atual do Pontífice tem algq, 

de v.erdadeíramente desconéertante ... o· sr. W:inston Chur
ohlll acaba de revelar· na Carp11râ dos .. Co!llur,s que o Es
tado· M.aior teutônloo ;está na Úimlno~a e· infame dispo
sição de fazer de Roma uma nova Stallngrado. Isto quer 
dizer que todo o mundo guerreará em torno da sagrzda 
pessoa do Santo Padre, que as b_ombas poctcirão chover 
de um lado e do outro, e que O Santo Pàdre estará preci· 
sarnente no meio do bombardeio, . 

Ora, por o_utro lado,· nenhum ataque direto foi feito 
ao Vaticano, Percebe-se claramente que ambos os-· beli· 
gerantes, receiol,o&· do imenso prestigio internac!onal que 
tem hoje a Santa Sé, não querem por preço algum dar um 
passo diretamente voltado ,contra o Papa, Este continua 
a· receber ele ambos os lados todas as garar,ti.is. Co,ntra 
ele, nada se fará, Mas o que , fazer se os. alemãe:i fica· 
rem em Roma'/ 

III 

l':V! NOVO MODELO !IE DEVOÇÃO 
I.: i\l\:IOR REPARADOR AO CORAÇAO 

DE MARIA 

Fatima é um grande· livro, citado 
por Nossa Senhora e aberto sobre o 
mundo, para. ser lido, estudado e pro
pagado por todas as nações. 

Atra vez de Sl.lll.5 paginas, nímbadas de 
luz celeste, a. Rainha do Céu veiu ma
nifestar a.o mW1dc por meio de tres in
genuas e hwnilC:es crianças, des!gnios 
de misericordia, aponta11do-lhe o:, ca
minhos ela paz e da salvação, brusca
das na justiça e na caridade .cristã. 

Esse livro · maravilhoso eucerra áinda, 
o segredo e remcdio para a solução dos 
graves problemas que, nestes dias de 
tragicas apreensões, de confusão e de 
trevas, agitam e convulsionam a huma
nidade. 

Fa.tima é o "Signum Magnum" do 
A,iocalipse, o grande e mat'avilhoso si
nal que apareceu no céu, descrito pelo 
vidente ela ilha de Patmos, São João 
Eva.ngellsta, anun.c!ando para estes ul
timas tempos, o ralar de um mundc no
vo que resurge ... 

Fatima afigura-se-nos, à maneira ele 
nm. Arco-Iris gigantesco de variegadas 
cores, que brilha, sobre a horrenda noi
te da guerra, repotts;i.nd<. uma de suii,5 
ei.tremidades sobre Portugal e a outra 
·sobre a colina sagrada do Vaticano. 

LUZES SOBRE O MISTERIO, 

Seguindo de perto o. camil1llÔ traça
do p:los escritos da Irmã Dorotea, Ma
ria. Lucia ele Jesus, não percamos de 
vista essa figura nimbada de luz e au
rcolacla de gloria, Jacintinha Marto, a 
afortunada vidente de Fatima, na sua 
trajetoi'ia luminosa. gravitando em vol
ta do seu centro de amor ao Imaculado 
Coração de· Ma.ria, unido sempre 110 seu 
coração, a, do Sagrado Coração de Je• 
su~. 

Infelizmente, não faltaram aos Pontífices durante * * * Ccl'ta feita. pouco antes de ~cguir 
CS6~ tempo' crl!é:s humilhações. O govêrno. maçônica da. para o llospital onde, segundo. a pre-
ltál\a confiscou todo o seu patrimônio, e eles tive_ram · de Se ·o Santo Padre tive:::se todo o território que pos- clição de Nossa senhora, morreria, Ja-
pcdir esmolas áo mundo inteiro. Muitas. naçôe$ s·e nega- suia n1> Início do re:nacl~ de Pia IX, e que se estendia cinta conversava na intimidade com st1a 
ra:-n a_,1•eco·n11ece-lc.s como soberanos, e_retirar.i"m-as_ em.- atraves de toda a península desde o Adriático atê o Me- .:.miguinha e confidente, Lucia: 
baixadas que tinham junlo a eles. Quando o pr_Í\nelro díti:rrarieo, · seria . impossivel á tristissima ambiguidade - "Já falta pouco para js para o <,éu. 
Papa e:e'to çlepors da ocup.ição - foi Lei!ó XIII - parti,' _dessa' sit1.1ação, Nln9uen, poderja 'pôr ·em risco os terri· ·Tn ficas cá parn dizeres que Deus qucl' 
cipou às po:ências sua ascensão, algumas responderam ··tórios do Papa seni os invadir. Invadindo-os,: 11averià com cst.ibcleccr no muucto a devoção ao 
com um desdem ultrajoso. A Rúss:a n_em re.sponde;U: · o . isto ·toda· µma sequela de consequências políticas ina- Imaculado' voração de Maria. Quando 
Papa era só um particular, e os governos não ac11:iain .re- preciaveis, .Estão longe ·de nós os _dias funestos <!e-Gari· fores para. dizer isso, não te escondas,· 
celJimento de cc~ni_cações p11rticulares,•éomo ·esta·. ba.ldi; em qÚe se assistia com relativa ind:ferenç.a à in· - alude com· estas pr,lavras ao que fa-

Em todos os tratados de Direi!o' lhternac,onal, em vasão do território do Papa, Hoje, o .fato .causaria uma · ziam, às vezes. quando a.inda pastori-
todos os Congressos. J uridicos, em -t!>dó'G ,._os , Par.lamen· ·. _'reyolta mu11dlal. ·Morreu· o lib~ralismo reli!Jioso.- ·Esta,:; /n'lrn~. con·iam a esconder-se para as
tc-s, através de toca espéc:e de livras, jor·nais, rev:stas, . :coisas não' se toleram mais, E ninguem poderia fazer o_ sim verem-se livres das [requentes pcr-

,eliscutia-se sobre se seria legitimo, juridico,_-razoávef.ma,;i'. jâgo miseravelmente hipócrita. de .Hitl!!r: respeitar·,o ter• guntas e iu,;omodos iuterrogatorios so• 
ter embaixadores jun:o ao Pontífice,' e s:e ele. não':, de: · ri tório vaticano,.'~ _entrincheirar-se em _RC>ma para rcsis- bre as Apa.rlçêcs. 
veria ser co11sidecado um mero particular. Pod_e•se beni tlr. 'Quer dizer, tomar ares de· sa'nto e faze.r élo 'PÓntif:ce - Diz a leda a gente que Deus nos 
iniaginar o escanâalo, a depressão, o verdade.iro ·desa'n'i-< um ·.alvo .füi -bombardeio, Ocúpàr' Roma,, invadir Roma, co·ncede a graçàs por meio do Coraçã!l 
mo que. as almas tibi.::s sentiam, vendo o Vigário .de'-.d~;.:.· . bombardear. Roinà ·são termos qúe- devem significar ne· Imaculado de Maria; que lhas i1cçam, 
·sus Cristo, que ocupara de direito e de, fato, o.;Iu_ga~.l!·u;, cessariàm~_nte .atacar: o Papa; Do. contrário, 0 f}_9mano ª Ela:' que ° Coração de Jesus, qu'cr 
premo na Cristandade, arrojado agora if situação de ·merq Pó'~tífi,ce. não I?Od~,- ,:entir-se em set;urança no· pequeno IJUC ao seu 1ndo se venere o coração 
particular, Por outro lado, ~e os' governos não reconhe'.:... ter1'itôrfi q\lê ()tÜpa.·· ·. • . '' _ ·- .· " . . - : . ·.. · .. Imaculado de Maria. Se cu pude5-

cesse1n o Papa, com quem tratariam qi.:negôc.i.P;, ,r.~fê~e·~~.: \:.,,~.Q~j~171p,;;,;0
1
.l?.apa çqm,;u.Jna· zon.ate(lnícar.rientc cJelimi• - s~ meter no col'ação de toda ª gente 0 

tes ao Clero em cada.Pa•13? Com os respecJíyos-1:!·is ·· : ·. · é'm~d .- · · · hão sé pq(jeh1'rçpetir, ·_IÍi_i~_e.que fouh_o cá,dcntr_o .d!! peíto ·ª 
Quem não. vê o :goJpe ;prQfurtdo- quefp~ri>:. . .'.:.:.,",: .. ~ .. -:-1.f.P.: . ·- ', . . .. , __ '.~_. __ ,I_,itod~:;;, ~xr. ~iiôi;~ç~= :ê ~j!:::\~~~g~:rç·ãi:ni: 
dircca_·o dos :assuntos· da Igreja repre~~htii\:_i_a .-lil·-... . .. .. . , • , , · ... , · .... Ma1·Ü\. ' . 
da Santa Sé de c:ualque.r atuação ou ,;lnterverição,,:difetilr'·· Gcs•,a,,

3 
de 'cr os ·dot's juiitos _ Um 

em a:isuntos ta is? Quem· niio vê as· dificúldades ·daf 'dê';..... · · ,.,.-:,;_,-. • · 
· c1ia, escreve Lucia. deram-me . Ullla. cs-

co r,e ntes r,ara O Episcopado, que tem hoje tocla a auto• Contr'a í:i'.o, se farão duas objeções, E a primeira tampa do Coração de _Ji:sus bastante 
ridade i11ternacional elo P::pado em seu apôio, e que fica· dellls strã que queremos o lmpossivcl, isto é uma scgu· llonitll para 

O 
que os llOlllcns podem fa. 

ria dcs;irotegido diinte .dos desmandos e dcmasias· c!'o.! rança .àbs_oluta pará o Pontífice, que, cm última análise, zc:-. Levei-a a Jacinta. 
Poder Temporal? não seria -absoluta como na.da neste mundo, As~im, Mi- _ Queres este santinho? 

Em todos os senfirlos, a s:tuação, ·sôbre ser precária, tler poderia' bem ter ·invadido o Vaticáno. Se lhe con· Pegou nele, olhou-o com. atenção e 
era somilria, vie·sse, não invadlrlá os ·territórios romanos por mais disse: 

* 
vastos que .fossem? Porque fazer a esse sacripanta a l':: tão feio. Não se parece uada com 
honra dé' pehsar que agiria de outro modo? · Nosso senhor que é· tão bonito, mas 

Cincc"nta e 111uitos anos, durou essa ordem de coisas, 
Mais de cincoenta anos de humilhações, de áproensões, 
de sofrimentos. Foi então que Mussolini ofereceu à Santa 
Sê - sem O menor intuito cJc fazer, aliás, senão um gesto 

E a Isto responderíamos: porque Imaginar que Hi· (Jt:cro, sempre é Ele. 
tler, mesmo agora, não quer invadir o Vaticano? Porque r: trazia-o sempre com ela. De noite· 
fazer a esse sacripanta a han~a de imaginar que ele não · e na doença tiuha-o debaixo da e.Jmo-
fol·garla em praticar· esse crime horrendo? Se. ele não fada, até. qu~ se rompeu. Beijava-o com 

· útil a s11ã política - o Tratado ele Latrão. 
ataca o Vaticano, é .porque não lhe convem, 'porque seu toda trcquenci:i. e dizia: 
medo de uma reação .-moral é ma:or ainda que seu imcn- - Beijo-o no Coração que· é do que 

C:sse Tratado .reconheceu a soberania do ·Papa sõbrc o 
território do Vaticano, e alguns imóveis situados fora 
deste, inclusive a vila de Castcl Gandolfo. Assim, pàra. ,õ, 
atendermos a suas consequências internaciona·i::;, certas 
alterações de rmenso alcance se operavam áutomaticá.'' 
mente na situacão do Pon:ífice: 

so' ódio· ã Igreja, Por isto, ele_ tambem não ousaria inves· mais gosto. Quem mé dera tambcm um 
tir contra um território ·pontirlclo ma'or q_ue o atual. Um do Coração de i\laria! Não tens nc-
terr.itório maior sign:ficaria poia nas atuais condições 

· uma·· distancia maior entre o Papa e o campo de batalha, 
uniã precaução a mais para a '.segurança dó Pontífice. 

a) passav; a se~ chefe indiscutível de um pequeno 
território, e como tal nenhum sofista lhe poderia· negar 

E·ssa segurança não seria absolu!a? Não tornaria fisi· 
ca·mente impossível a· invasão? Talve.:. Como as chaves 
não°'tÚnam lmpossivel, o ingresso ~e b.andidos. Nem por 

a ·qualidade de soberano; · · . istorentretanto, as casas deixam de ter chaves. 
b) os membros mais graduados da côrte pontifícia 

eram considerados súditos do Papa e 'ássim. dotados di:. 
toda liberdade para o exercício de sua missão; 

c) essa situação não decorria de umá lei íiáiian.a. 
scmpl'C sujeita à revogação cio pal'lâme'nto, ma~ de. um· 
tratado que não se poderia rescindir licitamente sem 

. · Outra objeção seria es;a:, queremo.s ·. então despeda· 
çar a Itália? O momento 'ê inoportuno de. todas os 
pontqs de vista, para reivind;car para o Papa esta ou 
âqocia porção de território concretamente demarcado, De· 
sqJa,mti·l! de todo coração que o Pontífice possa ter. um 
t.úritório compatível com as circunstancias criadas pela 
·técnic~ militar atual, de sorte a ficar em tôrno de si com 
1.1ma zona neutra que o ponha fora do alcance de bombar· 
deios de· quem quer que seja, É ieate o desejo expresso 
ha dias pelo ôrgão católico de Lisboa. Isto _ê, o que es
sencialmente como católicos devemos desejar,. Mas, evi
dentemente, nos _sentiremos felizes se tal se puder con, 

..seguir :;em prejuízo de preocupações temporais que, guar, 
dada·s todas as proporções, são sumamente respeitaveis 
e dignàs de toda a consideração. 

. acôrdo de ambas as ·p.:.rtes; 
· d) e, assim, salvo o caso de um'a violação escanda-
lo::a do Tratado, o· Papa teria toda liberdade de a9ão, 

* * 

É preciso distinguir claramente entre regime fa~cls
ta e o Tratado de Latrão. Um péssimo regime pode fazer 
com um potê11cia externa um ótimo tratado, O falicism·o 

CATO·.L 1 
Comprem exclusivamente suas ióias e . seus presentes na conhecida 
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DOS ,el?gill!l • E L E C T R J. • 

inimigo da. roupa, da linlm. da cerimo
nia do que fora. :i;; o fruto deste outro 
geriero de desabnfo. Outr'ora, o carna
val ern um lesaba'ro da imoralidade. 
Agora.. as excursões marítimas e si!v,·s
trcs servem para desabafar das re-
gras mais elementares do bom tom. 
Daqui a 30 anos. é provavel que o de
sabafo consista cm usar só uma tan
ga. não limpar mais os ouvidos nem o 
nariz nem as unhas. cuspir no chio, 
dansar samba descalso nos matos. lfa
vcrà tatias luxuosas, com diaria de 700 
o.u 800 cruzcirns. Cada pena de tanga· 
custarã 100 cruzeiros, o que não será 
mal porque as tangas nilo ,erão mui
tas pcna,5 Oma tfü1ga modelo cuja orl
ginaliclacle con.slstirá em ser de penas 
de passaras de varlos países. custa.rã al
gm1,, dez mil crnzcirns. 

,E:'(agero. clir-sc-á. Ha 30 anos, havla
urn; cR.tÕ(s que prediziam em (Ili<' diar
c0 llnvrriamo;; de 1xtrar. E ha\'ia ta•n
bcm uus \uleiràes qu2 respondiam "c:;a-

gcrr, ". Os exageros nã_o estavam nos pro
fetas, mas nos 1aconteclmentos que- su
peraram as pro!eci~. 

Mas, graça5 a Deus, ha tambcm ou
tro "desabafo". Ê o do's Congregados 
Maria.nos, das Filhas de Maria,. da 
Ação Catol!ca. que não se' podem con• 
formar com · tudo isto, se sentem aba
fa.dos neste asfL-da_nte dçsabafament9 
cie · máos odores. de · má.os costumes, de 
pcsslmas inclinações. E que se desaba
fam nos retiros espll'ltuais, traba.lllan
do para preparai: no recolhimento. e· 
ns piedade de.stes dias .de carnaval um· 
Brasil mais catollco. um Brastr reinte• ' 
grado em suas tradições e digno d~ :;eu. 
futuro. · 

Esse desabaf/ vencerá tocfos · oo ou
tros. ÓtimL5mo, non ·dirão n:i _que - ha 
pouco , nos diziam 1>cs~imlmno E tlót ' 
1p1ioudere.111_os: ''.qui ylvrà vcna "~ 

Benção de úma Capela na 
prisão de. Havana 

Por lriiciatlva da . Obra de São Vi
cente ,de Paulo foi constrnida na Pri-. 
são de Cruitillo dei Príncipe na capital' 
da Cuba, a capela .de Cristo Crucifica
do. A benção da piedo.sa construção foi 
proéedld91 por s. Excia. Revtila.. o Sr. 
D, Manuel - Arteaga e Bettencourt, Ar
cebispo Metropolitanó . de Havana. 

"Os homens que ali se encontram hão 
de vel' nà. capela -'- comenta o "Scma· 
nario Catolico" daquela cit:ade - o lu
gar· onde ·suas p1·olongada.~ ·.penas ces
sam, como se estivessem num oasis de 
conoolo ,onde o peso de suas concien
c,la-s . poderá _ ser ·1nteirameute aliviado," 
<N. C.J ' 

o .., ú e. A , o 1. 1 e "' 
o e v _e , ·ê r o 

" L h li ! O· N A Li J Q '' 

11hunl'.' 

- Go5ta va de ter os dois juntos". 

AS LIÇÕES De, AN.JO .DA PAZ 

Um ano aproximadamente antes das 
Aparições de Nossa Senl1ora. entre os 
n1eses de Abril e Outubro de 1916. os 
trcs humildes pastorinho;; de Aljustrel 
foram. honrados t-res vczcb com a visi
ta dum Anjo qu, a st mesmo se de
nominou o Anjo da Paz e o Anjo de 
Portugal. 

A clivina Prnviclcncia teve certat,1en• 
te em mira, com essas embaixadas e 
encontros angelicos, prevenir e ·dispor 
gradativa.mcute o ammo dos futuros vi
dentes de .f<'atima para o desempenho da 

. )llissão qué lhes reservava, be mcomo 
para o desenrolar dos extraordinarios 
acouLecimeuto.s que breve have-:-lam de 
so realizar na Cova da Iria, e dos quais 
eles teriam de ser os principais prota
gonistas .. 

Nesses coloqulos a.ngclicos o -Mensa
geiro celeste ministrou, aos tres pasto
rinhps as primeira~ liç~s s.obre a de
voção e o amor reparador aos Sagra
dos Corações de Jcsm e de Maria. De
pois de lhes ensinar· e 1·epetir. junto com 
eles, por tres vezes, uma bela · oração, 
disse-lhes, ao despedir-se. na primeira 
Aparição: "Orai assim. Os Sagrados 
Corações de Jesus e de l\1aria estão 
atentos a. vôz das vossas suplicas " 

No dia seguinte ao dessa Aparição .. 
elo Anjo, declara Lucia' de .esus, se'ntia
mos ainda o espirita en vol vicio por es• 
sa atmosfera de luz divina que só mui
to lentamente foi desaparecendo. 

Na segundn Aparição, começou logo 
de inicio o mesmo Anjo a recordar-lhes 
as lições, e conselhos dados na apari
ção anterior, transmitindo-lhes a se
guh1tc ,Mensa[;,em cio cé\l: 

"Orai, orai muito. Os Corações de Jc
su~ e de Maria tem so!Jre vós design/os 
de miscrico1·dia .Oferecei constantemen
te ao Alfüsimo orações e snrificios". 

Na terce!J.·a e ult_lma Aparição do 
A11jo, ._ os t1·e.s pastorinho~ escutam da 
boca do celeste mensageiro e >Lcumpa~ 
nham uma outra oração reparadora que 
termina com as seguintes palavras: "E 
pelos meritos infinitos do seu Santls
sinu,' Coração e cio Coração l'ffil?,:ulad:, 
dr, Maria, peço-vos a conversão de to
dos os peca.dores". 

ti:; seguintr.s lnteres:;,mtcs pru,sagens 
constiLuem sem duvida nenhuma a 
melhor demoustração de como a pe
quena .Jaclnta aprendeu bem e soube 
admir<tvelmente praticar as liçõc~ e 
couselhn~ ministrados por Nossa Senllo
ra ~ Pf''" An.i0 da. Pa.z sobre .. a devo
çil,0 ~ o ?""li' reparador ào ,lmacµlado 
coração de Ll:laria. ... 

·-~ 

1 

PETALAS PERFUMADAS 

03 pais de Jacinta, como ultimo re• 
cursá para salva-J.a ela grave e pcrti• 
naz doença que dia para. cl,ia. tendia. 
agravar-se, consentiram afh1al qÚe foo• 
se · pá.ra Lisboa afim de submété~la a 
uma dlficil e dolorosà operação. · Bem 
ela sa.bia. que toda e qualquer deligencia, 
nesse sentido resultaria baldada ... 

"A despedida, diz Lucla, cortava.· o 
coração. . . .., 

Conservou-se muito tcmp abraçada. 
ao meu pescoço e dizia chorando: 

- Sim.· nunca mais nos tornaremo!' 
a ver. , . Reza. muito por. mim até que 
e:1 vá la para o céu; clcpois eu lá pc~o 
muito 1>or ti. Ama muito a Jesus e ao 
Im .. culado coração de Maria e (aze 
mi:itos sacrifício~ pelos pecadores ... 

"Pquco antes· de · partir para, Lisboa, 
refere Luéla, num desses .momentos em 
que ela parecia ma.is abatida pela sau-
dade, d!&se-lhe: . 

- Não tenha.~ pena de c11 não ir:con
tigo; é pouco wmpo: podes pas:;ado a. 
pensar em Nossa Senhora, em Nosso 
Senhor e à dizer muitas vezes estas pa
lavras que gostas tanto: .,·Meu Deus cu 
vcs amo, Imaculado Coração de · Mil• 
!'ia!,'. . Doce Coração de Maria! etc." 

· Isso · sim, rcspo111lcll com vlvacl• 
da.de, não me. ça.riçarel nunca de dize• 
lo até morrer c depois ci de canta-lo 
nu céu.'' 

Sucedeu ir certa. feita a Fatima e 
interrogar os videntes um vencrnndo 
Sacerdote com fama de santo. 

Depois do interrogatorio, indiu as 
criaraças para lhe irem mostrar o sitio 
onde :Nossa Senhora lhes tinha a.pare-
cido. · · 
º Pelo caminho refere Lucia. foi-nos 

ensinando uma ladainha de jaculato
ria~. das guai..s a Jacinta recoll1eu duas 
que, depois não cessava de repetir e 
eram: 

"C meu Jesus, 
Col'ação de Maria, 
vação!" 

' .cu vos amo! Doco 
sede a minha sal· 

Depois · de dizer e redizer !numeras 
vezes estas ja;;ulatorlas, acrescentava, 
com aquela simplicldade . que, segundo 
Lucia, .li1e era natm·al: 

- Gosto tanto do [maculaCÍo Cora
ção de Maria! É o Coração de nossa. 
l\1ãezinha do céu. Tu não gostas tanto 
de _ dizer muitas vezes: Doce Coração de 
Maria, Imaculado Coração de Maria? 
Eu gosto tanto, . tanto! , .. 

Colhendo flores pelo campo, punha
se a cantar com uma mu.sica. por ela 
Improvisada: · 

"Doce Coração de Maria, sede mlnl1a 
salvação! ImaN1lado Coração de Maria, 
convertei ·os pecadores, livrai as·· almas 

· do inlerno". 
, Essas frequentes e fervorosas Jacula
torias eram dardos em brasa de amor, 
gue Jacinta : arretpru;ava do arco en

. tesado do seu coração, na ans!a Incon
tida do.,an~ar c;àd~ V,f, màis, .... e, m.,~lhor 

_ 11o .Jes~r.~ ·f}esagrá.'-:ar,;.o,.9ora.ç9._9~acu--. 
lado de Marià. · 

"Após a comunicação de Nossa Se· 
11hora quanto a comunhã<- reparadora. 
a Jacinta abria-se: _ : · ·. 

"Ten1t_o tanta pena de não ,t>Oder co
mungar cm repàração dos pecado5 .co• 
mr:tidos contra o · Imaculado Coração de 
Maria!" (A Jacinta contav~ apehas se
te anos e oão tinha feito a sua pri-
1neira. comunhão). · . 

· Quando o seu ir.mãoz;in.ho Francisco 
acll:wasse prestes a partir para o. céu, 
Jacinta [ez-lhe às .suas · recomendações, 
atravez das _quais yibra a nota dom!• 
1mnte do seu coração: 

-" Dá. muitas saudade!!' minhas·_ a 
Nosso Senhor e a Noss;i Se111Jora e. diz
lhrn que sofro tudo quanto Eles quizc-
1·cm para converter. os pecadores e , pa• 
ri< rci,arar o (macula.de C:orai;ão de 
l\iaria.." 

Jacinta achava-se recolhida no Hqs
pital de Sant-0 Agostinho na Vila No
va de Ourem. 

A seu peClidQ, a m~ levou lã duas 
vezes a Lucia a visita-Ia.. Ao ve-la a 
primeira vez, li.bra~u-a com grande al
voroço. . . Então. perguntadr. se· so:fria 

.multo, respondeu: · 
- Sofro, sim; mas ofereço· tudo · pe

lo,; 1iecadoras e 1,ara l'e}}al'aJ o· Coração 
Imaculado tle ~laria. 

A. seguir [alou de No.sso Senhor e dt 
Nossa senhora, entremeando expressões 
como estas: 

- Gosto tanto ele sofrer 1>or seu 
amor. e para lhes dar gosto! m~. &'Oti· 
tam multo de quem sofre pela convcr• 
são dos pecadores. 

'' Da scgundá vez, são palavras de 
Lucia, encontrei-a com a mesma ale• 
g1 ia por sofrer- por amo1· de Deu:; e do 
Imaculad_o. Coração de Maria, · pelos pe
cadores e pelo Santo Padre! Era este o 
seil ideal. era no que fala n ..•• " Quasi 
não sabia pensar nem talar n<>utra cou
sa. 

Era. sempre esse assunto o que ocu• 
pt.va seu pen.sarnento; sua paixão do
minante, umà como divina obsessão que . 
não a largava ... 

Po1·quo choras? perguntava-lhe 
Lueiii. quando se achavam presas na. 
cadeia de Vila · Nova de Ourem. 

- Porque va.no~ morrer sem tornar 
a ver nem os nossos pais. n~m as nos
sas mães. Eu queria vqr sequei minha 
mãJ .•• 

"Então tu não qucre5· oferece:·. este 
s_acrificio pela conversii, do$ pecado1·e5? 

- Quero, quer<>. 
E com as lagr;más a banlmrem-ll1e 

11s face2. as mãos e os clliob levantado.s 
ao céu, faz o ofereclmeuto: "O meu Je• 
sus. é por vosso amor, pela. convçrsáo 
dos t1ecadorc,;. pelo Santo Padre e em 
reparação dos .,ecàdos cometido&: con• 
tra o [maculado Cora~ão de Maria" 
: Jacinta fora. urna vo:,, Interrogada 
po.: sua companheira Lucia. · 

,.... .. Que \'ais fazei- no céu? 
- Von amar mu..ilo a. .lesub e o Ima

culado Coração de Mari.l: pcdh _ 1101 ti, 
pelos prcaclores. 11c10 Sant-0 ('adre pe
lo, mc1Ls pais e' irmãós e 11or toclaf as 
11::ssoas que me tem ped_lclo p>Lra p~dir 
por elas.'' 

E'J'ograma. bellsslmo de üma alma llU• 
1111ll.a.da .e pred~ttnada, apaixonada· por 
um ideal ctivino. 

Quer passar o seu cêl,l amanclo e ra
:i:endo bem sobre a ' tena. 

e'a.zendo cair sobre o mundo uma 
chuva continuada. ele rosl\l' e lirios. 

1'al ,uai Sr.nta · rereziuha do Melii110 
Jesue. a rainhasw~ dQ ~mor e. ~ ~an, 
titlJla. das IO&la. . -

• 
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lÃ SOlUCÃO DA CRISE OE CULTURA 
D. Aidano Erbert, O. S. 8. . 

II 
[. Dada a ReYelação p,sidrn de Deus 
lit,or Nosso Senhor Jesus Cristo, a volta 
'tio direito natural, embora 'disposição 
;:p:-eciosissima, não basta evidentemente 
jl!Jare, salvar e reavivar a cultura cris
•t;ã. l!J indispensavel voltar a abraçar a 
':religião de Cristo e o programa da vida 
,cristã. A conc!encia religiosa dos ind!
'.viduos ~rá a unica salvação plena. e 
JVcrdadfira da cultura crlstã. 

O chamamento divino para esta ati• 
;itude salvadora está nas palavras de 
·cristo: "Quem quiser salvar sua vida 
;perdê-la-à;• mas quem puder sua· vida 
JpOr amor de mim, ha de encontrá-la. 
'.:Poill, cjue aproveita áo homem ganhar 
o. mundo todo, si vier a p~rdcr sua al
:ma? Ou que dará o homem. em traea 
,de sua. alma? (Mt. 16,25)." "Que apro
~eita ao homem ganha.r o mundo per
dendo-se a si mesmo e perecendo?" 
f(Lc. 0,25). "procurai primeiro o Reino 
de Deus e sua justiça, e todo o demais 
-:ser-vos-á dado em acrescimo" (Mt. 
~,33). 

O exame de éonscümcia que o nosso 
)tempo · pede ao catolico resume-s<> na 

· ;pergunta., si a.inda possue uma fé viva 
)nestas .palavras de Nosso Senhor, uma 
!fé que vai até as ultimas consequen
Cias dlllas, reconhecer.do sinceramente 
e sem reservas a primazia do Reino de 
:Deus. 

A atitude do homem moderno é toda 
\uma tenta~iva de ignorar estas pala
vras de Cristo, como si jamais fossem 
iditas; de reduzi-las ao absurdo e de 
;ridicularisá-las. Os ultimos seculos 
construiram um mundo sem Deus e 
tontra Deus; forman~o. ~m_a. hum~ni~a
ide possmda duma fe 1lim1tada lia 111-

falibilidade do espirito humano, na in
tangibilidade de sua liberdade e na sua. 
.onipotencla. E os proprios cristãos ca
_tolicos nem sempre se ·eximiram do 
contagio ·deste espirita. gerindo-se como 
:si Deus tivesse que estar contente por 
ter homens progrcssist'ls e no mesmo 
tempo crentes. 

Os proprios catolicos. si querem cum
:tirir sua missão de se afirmarem sal 
da. tena e luz do mundo, devem livrar
·:s<: do conceito errado do progressc hu· 
mano. 

A ideia dominadora do seculo 19 e dó 
11osso tem sido a da eyolução, do pro
gresso pat·a sempre mais altas formas 
de vida. Proveniente da hist-ori~ na
iUl'al, ·esta ide!à biologica passou à hls
\toria geral, à filosofia e; até, à reli
gião. A ideologia simplista de Com•.e 
tdos tres de;;raus da evolução humana 
·,afirmou-se a fé da humanidade oci
dental. O burgue. dos nossos dias. tü
do conténte ê saciado de sua maravi
Jhosa ascensão cultural (e::ite~da-se 
técnica), está éonvcncldo de ter supe-
1·ado definitivamente a época m_:tolo
'gica em que o mundo ainda- oferecia 
enigmas 3: serem ct·idos reverei". •e
:mente Q)Jras dum ente trancenden,al. 
Ri-se compadecido dos obscurantista,5, 
l'esidÚos da idade metafisica, que ainda 
:acreditam em princípios abstratos e 
energias encobertas e procuram . com 
afinco digno de melhores propositos a 
ultima; causa de todo o ser. Sente-se 
níüifu ··supérior iia . pÔWl do ·esclàrec!:.: : 

,_do positivismo que não admite o mito 
d& f6, nem o claro-escurc, da especula-

. ção metafisica, mas só o valor positivo 
da experien~ia física. A experimenta
ção é para ele a cllave unica da expli
cação do mundo. Religião rcvdada va
le-lhe por um triste resíduo duma epo
ca ha muito vêncida pela evolução llu
mana. A Igreja personifica-ihe pois o 
,entrave por· excelencia do progresso e 
da cultui'a. A religião cristã pura, a 
catolica, mais não lhe parecr sinão opi
nião pa1-ticular de retardatarios, mere
-cedora. portanto de ser oa.nida da vida 
;publlca, politica, soei.a!, economica e 
])rincipalmente, escolar. Ele vc numa 
atitude correspondente à palavra de 
Cristo: "Que apl'oveita ao homem ga
nhar o_ mundo todo ... '' indolencii con
traditaria à sua tese basica que estabe
nece valo1• primaz a perfeita consolida
ção e segurança da existenc:-ia pela eco- . 
nomia, e exclue todos os fatores inibi
torios do . progresso economico, princi
palmente os de ordem relig·iosa e mo
ral. 

Não se .pode negar, infelizmente, que 
os propriós cristãos, embma crentes. se 
adaptaram com uma facilidade espan
tas& a esta atmosfera anticru;tã e aléa. 
Querem ganhar o mundo. sem sofrer 
perda em suas almas. Por nada que• 
l"em deixar de ser considerados homens 
:modernoo, procurando sintetisar valo
res proclamados antiteticos e inconcili.a• 
veis por Deus mesmo. JamaL5 cristãos 
degenerados desta especie consegui!·áo 
uma síntese fecunda do temporal e 
trancendental, porque na mentalidade 
deles os valores desta vida, as aspira
ções mundanas, estão em função de di
rigentes. quando devem ocupar a s~-
gunda linha. · 

O ·sofisma destes cristãos · carcomidos 
:i,ela nefasta influencia da atmo'.~tera 
anticristã, que ao homem ca tolico cum
pre evitar. consiste na. pretensão de 
conformar a fé trancendental ao espí
rito deste mundo, de justificá-la peran
te o tribunal do prng-resso temporal. e 
de conoborar a realidade política, so
cial, economica com esta mesma fé 
adulterada. Convencendo-se gratuita
mente de que fenomcnos como Estado 
:povo, sociedade, economia, arte. ciencia 
etc. não. tocam propriamente os princi• 
:pios de ordem religiosa; formando sua 
conciencia pela ilusão de que n,i.o exis
tem ditames de Revelarão divina e fé 
cristã a. respeito destes valor~s trans• 
:sitorios, o cristão "progl'f ,sist:i" não vê 
dificuldades e J){'rigos em adaptar-se 
:plenamente ao espirita deste mundo. 

Tal . "cristianismo" sem compromls
;i;o permite tudo: ser bom mação e bom 
1rmão de opa. Mas nada tem com a re
ligião de Cristo. Esta exige que as de
cisões nos proprios a~suntos profanos 
devem ser impostas pela conciencia 
cristã. O, catolico deve focalizar· em sua 
conci~ncia esLa 1J:Jrigação indeclinzf:el dê 
formar e transforma-r o mun.Jo. de co!l
formldade com os pri11cipios Ga doutrina 
de Cristo, pela decisão religiosa sobre os 
assuntos tempot·ais. Por via de compro
missos em materia essenci21 da rel!glão, 
alcançaram-se, em meios anticristãos, 
~rtas vantajens passageiras. em si 

vergonhosas para os fieis de Crlsto, 
porquanto esta.s vantaJens materiais en
volvem a renuncia ao espírito cristão 
que é essencialmente apootollco, Isto é, 
ordenado a transformar o ·mundo :;e• 
gunao o Espirita de Cristo. 

Os nossos dias deviam afinal desen
ganar a humanidade da mania do pro• 
gresso. A febre a.rmamenticia, a guer
ra de 191,4, as crises enormes do tem
po após aquela guerra, a guerra mun• 
dia! atual, não depõem todos estes fe· 
nomenos em desabono do espirita quem 
tem guiado a humanidade nos ultin1os 
tcmpes? Não cabe justo cepticismc, pa.-
1·a com o progresso técnico que na paz 
tirou o pão a miÍhões de operarias e 
preparou uma guerra que bem pode' vi
rar o suicídio dos povos europeus? 

O charlatão-mestre Comte tinha so
nhado com uma vida cheia de huma
nitarismo, como fruto do progresso po
sitivo da humanidade. O positivismo, no 
entretanto, só nos trouxe uma extrema 
radionalisàção e desespiritual!sação da 
vida. O positivismo que estava à fren
ta da evolução industrial podia e devia, 
segundo os seus postulados, ter resol'..: 
vido os'· problemas nascentes da meca• 
n!sação do trabalho humano. Devia ter 
procurado desencadei.ar as possibilida• 
des espiritúalisadoras que a maquina 
contem. uma vez que substitue o tra
balllo penoso do braço huma.no, liber
tando o homem para uma. atividade 
mais espiritual. Tivessem sido dlspen
didos os lucros fanta.sticos provenien
tes da mecanisação do trnbalho l!m fa
vor da educação do povo, da coloni.sa· 
ção ·agricola do operariado e de ou
tras empresas pa,ra o bem comum, em 
vez de acumular riquezas implas, e não 
tei·iamoo o proletariado, nem o indus
trialismo hipertrofiado. 

A cconomi.a levada. a, requintes de 
organisação. 1·acionalisaçã.o e produti· 
vida.de revela-se impotente para evitai· 
a mi.seria das grandes massas. De ma
neira cabal, o bolchevismo desmente as 
vãs esperanças progressi.stas do mate
rialismo economico. E, o que devia. 
causar o maior cepticismo para com a 
ideia fixa do progresso: . precisamente 
no.\, povos que chefiam o movimento do 

. progr~sso material, as urnas mortuarias 
levam de vencidos os berços. A huma
nidade' progressista já não confia no 
futuro. Porque? "Abandonou a fonte de 
vida." (Ps. 35,10), e o que espera o 
homem desgarrado de Deus é a morte. 

o catolico, predestinado a prestar ao 
mundo o remedio da conversão para o 
Senhor da vida, deve conYencer-se da 
gravidade e profundidade do mal can
ceroso da humanidade e eliminar do 
seu prop1·io espírito · as infiltrações dc
lcterias do mesmo. O mal é, em ultima 
analise. a aposti.sia , de Deus, e o rcme
dio será a plena. conversão do homem 
para. Deus. É im.itll esperar tal remedia 
apenas duma t·eorganisação pollt-ica. Só 
voltando os individuas ao reto concei
to da finalidade da exlstencia. humana, 
fo1'mando sob esta luz a conciencia e 
tomando as deci.sóes pessoais debaixo 
dos ditames da conciencia 'religiosa, se~. 
rá salva a. cub;ura cristã, ·O· catolico 
tem neste !mpéatlvo da hora. presente 
a posição . de . chave e,. por éórisegu!nte; ' 
a obrigação de irradiar para o ambien.: · 
te o espírito salvador. 

A Igreja despojada dos meios de 
mando e destronada da posição de mãe· 
cultural dos povos já não pode prote
ger seus filhoi; do mundo. Estes, viven
do em ambientes · mundanos, devem 
afirmar-se homens de fé viva e resol
ver os problemas do tempo em o nome 
e na virtude de Deus. Si os homens que 
vivem e trabalham no mundo !orem 
verdadeiros discípulos de Cristo, será 
cristã tambem a, obra de suas mãos. 
Já não decide hoje a grande massa, a 
não ser que a anime o fervor da fé; 
não a representação externa, sem a. 
profunda compreensão religiosa; não a 
defesa polemica, sem a inadlaçãé> da. 
energia espiritual dos que vivem a re
ligião. Os fieis compenetrados da fé, 
isto é, de conclcncia formada pela re
ligião de Cristo e sua lei suprema, de~ 
vem reconduzir a sociedade aquela or
dem que Deus estabeleceu, não con
tando apenas com o aparato de parti· 
dos políticos, mas sobretudo com a ri
queza viva das suas energias espiri
tuais. 

Estudem-se os Documentos Pontifí
cios. as Enclclicas que dizem respeito 
aos problemas sociàl, ali encontrar-se
ão as bases pr,.ra a solução cristã dos 
graves problemas culturais. 

A Ação Catolica de,·e ser entendida 
segundo o axioma escolastlco: o agir 
segue ao ser. Só do ser profundamente 
religioso pode nascer uma ação reli· 
giosa. Assim, doze pescadores galiléus. 
destituídos de credenciais humanas, 
mas cheios do Espírito trabalharam 
um mundo milhões de vezes superior 
às suas forças llumanas. como o _fer• 
mento trabalha a massa, Assim, os 
grandes santos determinaram 11 face de 
seu tempo pelo irradiante fervor da 
união com Deus. 

Cs catolicos fazem jÚS à vocação que · 
lhes coube no batismo de serem a luz 
do ,,!llundo 'e o sal da terra? Onde estão 
as soluções radicalmente catolicas? 

Tomemos par exempl, a questão da 
familia. O problema do saneamento da 
familia tornou-se hoje r,.uestão de exis- · 
tencia. para todos os po•·os. Na Russia 
vemos uma tentativa. radicalmente an
tirellgiosa, urna tentativa materialista 
de organlsar a familiá, que só reconhe
ceeo Instinto brutal como base e nor
ma. No Terceiro Reich de Hitler exis
te uma téntativa de reconstrnção que 
nasceu duma fé fanatica na raça e no 
sangue como supremos valores. Todas as 
leis respetivas visam com estrita coe
rcnc!a este objetivo. As lei.s da eugenia, 
da. esterllisação do.s tarados, do divor
cio compulsorlo, da proibição de casa~ 
mentas mistos entre arianos e semitas, 
todas estas medidas merecem a mais 
incondlconaJ condenação. Mas não se 
lhes pode negar a coerencia logica im
pecavel e a v.Dntade firme de dar so·
lução. ainda que esta seja um atentado 
contra os direitos inatos do homem. 

Onde se encontra a solução radical
mente catolica -desta magna questão de 
cuja solução catollca der-'cnde a exis
tcncia tios poYos? G~aças a. Deus. exis- · 
tem ainda. inumerós casais catollcos es-
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forçados em ,nanter Ilibada a santida
de do matrimonio e realizar o ·ideal 
c1·1stão da familia. Mas a projeção so
cial desta atitude' catollca, e a tenden
cia. apostolica de sanear o amblenti so- . 
cial em particular de tãQ:c . vital tmpor
tancia é todavia insuficiente. Não fos
se isto, e não surgiriam à tona sempre 
de novo tentativas de estabelecer o re
gime do divorcio em pai.ses até hoje 
preservados deste cancer da sociedade. 

Cada catolico deve considerar-se chá· 
ma.do por Deus para. colaborar à solução 
da crise cultm·al, santificando o mundo 
em que vive, atravez duma conciencla 
em função da. fé. O primeiro passo será 
a compreensão da realidade "sacramen
tal que penetra e eleva a vida do cato
Uco. o segundo é o apostolado em cum• · 
primento da mis.são que cada. catolico 
possue de ser portador da luz da Ver
dade Eterna: e das energias divinas, 
dentro dum mundo envolvido em trevas 
e incapaz de, por si, chegar ao seu_ 
destino. 

Não. Desperdice! 

L .E' G r O N·'A R l O 

Com o apoio da Igreja progri
dem as Cooperativas 

N. c. divulga: 
· Na passagem do centenarlo dos 

Pioneiros de Rochdale, o· Exmo. e 

Rev1!1º· l\ions. J. C. MacGuigan, Ar· 
ceblspo de Toronto, recordou_ que "a 
Igreja tem prestado seu favor espe• 
ela! à ação econômica das coopera.• 

tivas". 
Os .Pioneiros de Rochdale foram 

28 trabalhadores textis que abriram 
em condições de penúria :;uas -peque
nas tendas, e alcançaram log:o y.m 
dos mais brilhantes exitos · econômi
cos. do mundo contemporaneo, gra
ças às suas cooperativas. O Prelado· 
recorda a ação -dos católicos do Ca· 
nadá Francês na formação de tais 
organizações. 

. MANOBRA PROTESTANTE 
Uma .. manobra infeliz dos protes

tantes de· nossos dias está em 
adversária sincera e principal Viti· 
ms, dó fascismo, como simpática a 
este · regime veementemente anate, 
matizado pelas duas oportunas enci. 
cliéa'S de ·Pio XI "Non abiamo bisog. 

.no" e "Mit Brennendet- Sorge"; 
A maís recente acusação feita 

neste sentido à Santa Igreja, partiu 
. de um panfleto editad.o··na cidade de 
São João em Porto Rico. Chama-se 
essa publicação protestante "Puerto 
Rico Evangelico". O curio~o é que 
como é do conhecimento público, a 
heresia protestante é muito boa 
colaboradora da. heres:a totalitária. 
Na Alemanha por. exemplo, quando 
os católicos e.ão odiosamente. ])er
seguidos, ,os. p1·otestantes se pa.gan!. 
sam · na heresia nazista, 

INICIA--SE AMANHÃ 
A NOSSA GRANDE 

L IQ U·.J D A.Ç Á·o 
SECÇOES E~I LIQUIDAÇÃO: 

Roupas feitas. Camisaria, Modas para se
nhoras. Artigos para crianças de 2 a 12 anos. 
Perfumaria. Tapeçaria. Cama e Mesa. Artigos 
para ;apaze:i, · Artigos para .Praia e Campo. 

UMA 

NOTICIA! 
NOTICIAS DA BllG-1 C A Uma notícia sensacional - para todos: 

- Em todos os nossos artigos não remarcados concede~os um desconto úe 

20% Aproveitem pois esta 
oportunidade única l 
20% em todos os ar· 
figos não reman;adosl 
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CENTENAR I O D E D . V I TA l 
Progral','a das festiv-idades promovidas pela -C. M. 
de Nossa Senhora da Apresentação de Natal, 

g~ uma circular ao Clero, exortando-o 
a profligar os erros da imprensa ím
pia (1872). ,- Semana de Estudos 
cujo~ traballlos obedecerão ao se
guinte desenvolvimento: 

Dom Vital: Dom Antonio de Macedo 
Costa. - Cônego José Adelino. 

7 - Processo e julgamento de 
Dom Vital - Dr. Raimundo .Macedo, 

8 - Vozes;· em defesa do Bispo de 
Olinda, no Conselho de Est_ado, · na 

Ca'mara e na imprensa - Edmundo 
de i\'lelo Ljma. 

9 - A atitude do Imperador e dos 
gabinetes. O papel de Caxias no pro. 
cesso e na solução de conflito - Al'· 
tu;r Vilar Raposo de Melo. ,. . 

10 - O levantamento dos lnforôi• 
tos. Efeitos da anistia ímper-iàl .-. 
Dr. Custodio Toscano de Brito. 

A Belgica. tem muitas. cid~des nota.veis 1>elo ·.seu• pitoresco. Bruges, 
de que nosso cliché. fixa. um· aspecto caracteristico,. é um belo exemplo. . . . 

Data.do de 16,XI-43, só agora rece
bemos o· programa das festividades 
comemorativas· do centenário .d(: D .. 
vital, promovidas :pelo Curso de For
mação da Congregação Mal'iana de 
Nossa Senhora da Apresentação e s . 
Luiz Gonzaga, de Natal. 

Merecidas são todas ãs manifesta· 
ções feilas · ao grande Bispo, símbolo 
dó ca.to1ic1smo combativo dos brasi
lefros. 

1 ...., Prelimlnar-es 

1 ...., Relações entre O Estado e a 
Igreja, Os varias regimes adotados 
,-.. P, .• Nivaldo Monte, 

11 - A atitude da Santa Sé. A Car• 
ta Encíclica de Pio IX "Exortae in 

. ista ditione" aos Bispos do Império 
do Brasil - Pe. Francisco das Cha• 
gas Neves Gurgel, AUXILIÓ AOS NAZISTAS 

DESERTORES 

O movimento clandestino ·belga de~ 
senvolveu uma tecnica especial para 
estimular a desintegração !!o exercito 
nazista. Consiste em fornecer ·aos sol
dados alemães roupas civis, esconde
rijos e viveres para permitir que de
sertem. Uma campanha de cochichos 
já informou a quasi todo. soldado e 
oficial nazista na Belgica, do fato de 
que ·o -!'auxilio" belga, está .ao- seu _in
teirn dispor se desejar · desertar. 
Calcula-se que um quinto dos alemães 
que desertaram desde a primavera 
passada foram ";rnxiliados" pelos 
belgas. 

REPRESA DINAMITADA 
Sabotadores arn1ados e de masca

ras, mais ou menos em numero de 10, 
<lmamitaram as compor'tàs do ca11al 
de Mons-Con<lé, em St. Ghislai1Í.. 
Antes de acender o explosivo, os ho
mens forçaram os quatro guàrdas que 
estavam de serviço a se afastarem do 
perigo. 

AUMENTAM OS INCENOIOS 
Um jornal publicado na Belgica sob 

controle alemão esc1·eve: 
"Já faz; um mês que os incendios 

na região compreendida entre o Sam
bre e o Mosa têm aumentado cons
tantemente: todas as noites o clarão 
destas fogueiras enrubesce o céu, 
Avisos estão afixados por toda pa1\te 
ameaçando severas 1·epresa!ias contra 
qualquer fazendeiro que ousar ven- · 
der seu trigo a preço mais elevado. que 
1(, francos o quilo". 

ATIVIDADES DOS GUERRILHEIROS. 

Em Ouffét, provinda de Liege, cin
co guerrilheiros fecharam-se !)um ce
leiro e sustentaram a ofensiva de 
,nais ou menos 50 alemães durante 
quatro horas e meia, 

Os ·guerrilheiros lutaram até ficar 
sem o ultimo cartucho, e em. seguid;t 
conseguiram escapar transportando um 
companheiro que ficara ferido. Dez 
alemães foram mortos e cinco ou seis 
feridos. 

EXPLOSÃO DE UM TREM CAR
REGADO DE MUNIÇÕES 

Duas fabrkas na Belgica requisita
das pelos alemães forrou recentemen
te danificadas quando um trem car
regado de explosivos traúdo da Fran
ça, incluindo ,torpedos, explodiu nos 
suburbios de Charleroí. 

A explosãó parecia ter sido causada 
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por .patriotas. E os guardas alemães 
que haviam- viajado com este cal'rega
mento ficaram muito surpreendidos. 
,Afirmaram que haviam apenas deixa
do Se\1$ postos por menos de três 
.minutos e que devem ter sido segui
dos durante a viagem inteira. 

Se não fosse o fato do trem haver 
parado .para deixar um vagão de car
gél que apresentava os freios quentes, 
a · explosão teria ocorrido alem da 
fronteira alemã. 

CABELOS BRANCOS.~.·, 
Envelh.ec,m, 

AGRAN 
Otimo torttficante 
temioino exclu$i• 
vamenle leminmo. 
Mêrce de seuf hor- · 
monios especiais 
t·an:-.gran rejuve• 
nesce ·a mulher, 
l'anaf:!ran é o re• 
médio mdkado em 

todos- e,-;; easos de obatimento. 
ru~às precoces. envPlhPciménto 
prematuro. cabeln~ hran<'Os an• 
tes do tempo. F.m todas as 

droearias. 

O cuidado com que foi elabol'ado 
o programa bem mostra o amor que 
os católicos do norte têm pelo Bispo 
intr.épido, glória do Episcopado bra• 
sileiro. 

E~s o programa: 
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27 de Novembro - Nascimento de 
Dom Vital (1844), - Conferên~ia de 
abe. tura das festas' comemorativas, 
pelo Pror. Manoel Rodrigues de Melo, 
em sessão solene presidida pelo 
:I<Jxm.>. Revmo. Sr. D. Marcolino Dan
tas, Bispo de Natal. 

2 de Janeiro ~ Prisão de Dom Vi· 
tal (1874). - Inicio dos esludos in· 
ternos, no seio do Curso de Forma. 
ção, da vida e ação apostólica de 
Dom Vital. 
1944 

2 de Agosto - Ordenação sacerdo, 
tal de Dom Vital (1868). - Confe. 
rência do Dr .. Oto de Brito Guerra, 
sob o tema: '·Resumo histórico da 
questão religiosa". 

17 de Setembro - Decreto de anis
' tia dos Bispos (1875). - Conferén
cia do Desembargador Antonio Soa
res, sob · o tema: '' A anistia dos Bis
pos e ó levantamento dos interdHos". 

22 de Outubro -- Publicação do 
Primeiro dos artigos com que a im
prensa maçônica do Recife ultra.jou 
os dogmas da Santíssima Trindade e 
de Maria Santíssima (1872), ~ Con
ferência do Cônego Luiz Gonzaga do 
Monte, sob o tema: "A defesa dos 
dogmas da Santíssima Trindade e 
de Maria Santlssima". 

21 de,Novembro -'- Dom Vital dírl-

Traços da nova Superior~ 
Provincial das Irmãs Vicentinas 

da personalidade 

Por · roorte da saudosa :Madre. Maria 
Hermeta, supei·iora. da, Provlncia Bras!-· 
leira. da Congregação S, Vicente de 
Pauío (Irmãs Vicentinas), substituiu-a 
a multo Reverenda. ,Madre Maria Hu
bert, que há dois anos era sua usis
tente. 

Madre Maria Hubert, nasceu na ci
dade de Remersdael (Belglca). Aos vin
te anos iltgressou nas fileiras · das Vi
centinas, no Convento de Gyil:,;em <ca
sa matriz). onde com brilhantismo con
qui.stou diplomas de normalista; de pro
fessora de trabalhos manuais. Desde' ai 
exe_rceu o maglsterio em varias cidades 
de sua patria, sem deixar. entretanto, 
de· alimentar a esperança de um dia, 

tizou-se a sua. aspiração. Nesse ano veio 
para. o Brasil em companhia da fale• 
cida. Madre M. Hermeta, que então fi
zera. a. sua. ultima visita ao país natal. 

Em nossa Patria, Madre M. Hubert 
teve seu primeiro campo de apostolado 
ria cidade de Bela Vista. Estado de 
Mato Grosso, nas· fronteiras do Para
guai, sendo imenso o valor do seu apos
tola.do de 10 anos, ali desi!nvolvido sem 
inedir sa.crificios. Entretanto, as ne
cessidades da Congregação ·reclama.ram
na em S. Paulo, onde inaugurou seus 
trabalhos como superiora. da Casa. Pia 
de S. Vicente de Paulo, cargo que dei
xou para ocupar o de assistente da su
periora geral. Assim, numa constante 
Rscensão, · Ma.dre Hubert alcançou o 

· poder : únir-se · às suas Irmãs que na posto. de superiora da Província Bra-
terra de Santa Cruz ministravam o sllelra, noticia das mf,ís auspiciosas 
ensino ou se dedicavam às obras da. para a, sua Congi·egação que nela vê a. 
cal'iclade de S. Vicente de Paulo/ suceSliora à altura dos mel'itos e zeio 

· Em 1931, achando-se. a. atual Supe- revelados por Madre Henneta nos lon-
riora das Irm~ de s. Vicente da Pro- gos · anos de SUfl, frutuosa administra-
vlncla Brasileira, na. , cidade de Ecke- çáo, 
'ren, Belgica, na. direção do Importante A nova. superiora. das Vicentinas já 
està.beieciniento onde funcionam· as Es~ se inicio~ ng '1.eeJQi91º 4~ §.'Ja§ ªltas 
col~ Profissional e Don1e,stica, concrc- , !unçõe.$,. , -·-· - ,-... .._ 

2 - Posição da Igreja em face da 
maçonaria e do Rotary Club, -à lu:r; 
dos documentos pontifícios e conci• 
lia.res - Dr. Oto de Brito Guerra. 

3 - O regalismo no Brasil. Pom. 
bal e sua influência ,-, Acád. Alui• 
zio Alves. · 

li - Dom Vital e a questão religiosa 

1 - O ·estado da Igreja no 2.0 Rei• 
nado, e a situação da Maçonaria 
Prnf. Antonio Augusto de Lima. 

2 - Origens e primeiras fases da 
q•iestão religiosa - Dr, Antonio Ca· 
rolino Gonçalves. 

3 - A ação do Bispo de Olinda 
contra as irmandades maçônicas -
Prof. Pedro de Alcantara. 

4 - A intervenção do Governo. A 
missão Penedo e os seus -resultados 
- Dr. Antonio Soares Filho. 

5 - Prisão de Dom Vital. A rea· 
ção católica e demonstrações de soli
dariedade - Representante da Or
dein dos Capuchinhos. 

6 - O companheiro de lutas de 

12 - As cartas pastorais de Dom 
Vital -. Pe. José Pereira Neto, sa,. 
lesiano,. 

13 - A Companhia de Jesus e a 
sua deportação de Pernambuco ·..-! 

José Tercio Caldas. , ,.;. 

Ili - A questão religiosa no Rio 
· · · Grancle d0 Norte · - · 

1 .-· História da Igreja no mi:; 
G!'ande do Norte ,... Prof. Franchlcg 
Veras Bezerra, 

2· - Repercussão da ação de Dom 
Vital, no Rio Grande do Norte .,.. 
Prof. Manoel Rodrigues de Melo. 

27 de Novembro - 1.° Centenário 
do nasci.menta de Dom Vital (1844)." 
- Conferência de encerramento das 
solenidades pelo Dr. Luiz da Camara. 
Ca3ci.do, em sessão solene presidida 
pelo Exmo. -· Revmo. Sr. D, i\!arcolino 

. Dantas, Bispo de Natal. · 

L.ER li. PRUPAGAR O 

"LElílUNARIO" 
~ DEVER OE. f0009 
o s e A T o L,I e o s 

O INSTITUTO DE SERVICO SOCIAL 
As determinações conjuntas dos di- mente em nome dl)ste hunÍ_anitaris-

retores do Departamento de Serviço mo que .se con\eteram todas· as cha-
Social e do DPpartamento das Munici~ cinas, desde a revolução francesa. 
palidades, pela~ quais fornm institui- A Igreja cabe ainda o merito de 
das varias boL~as ·ci.~ estudo a favor de ·haver aproveitado, em primeiro 
pessoas residentes no interior do Es- , · lugar, os progressos da Ciencia como 
tado, que desejem seguir um cw·so instrumentos de sua omniinóda cari• 
completo de assisten~c social, vieram dade. criando assim o moderno Serviço 
inventivar o interesse em torno de as- Social. Portanto, em tudo o que se re-
sunto tão palpitante. fere ao Serviço Social. a Igreja está, 

São Paulo já se vem caracterisando, por assim dizer, como em SU::\ propria 
nestes ultimos tempos, como impor- casa. Não que ela seja exclusivista; 
tante centro de estudos referentes a pelo contrario; ela aceita ·a colaboração 
questões de Se;.>viço Social. Neste sen- de todas as entidades,. com que possa 
tido, basta dizer que já possuímos dois legitimament~ colaborar. Mas neste 
ünportantes nucleo• destinados à for- terreno, a primazia lhe cabe _em. -todo 
mação de assistentes sociais: O Insti- o sentido, porque o assunto lhe -per~ 
tuto de Serviço Social, para rapazes, tence em primeiro lugar. 
e a Escola de Serviço Social, para Os catolicós de São Paulo, princi-
moças. · paimente aos que se encontram na dire-

Será interess,inte notar que a bôa ção das obras sociais, em, que é , tão 
orientação dos estudos sociais entre fertil a Arquidiocese, hão de compre• 
nós se deve ao Catolicismo. De fato, ender, certamente, o alcance da tor-
a Igreja foi a iniciadora dá~ ativida- mação de tecnicos assistentes sociais 
dades tendentes a consolar, a mino- para a orientação eficiellte das me$mas 
rar, e, sempre que possível, a sanar obras, e darão todo o a!)oio a ~eme-
os sofrimentos humanos. Só a Igreja lhante iniciativa. 
é portadora da verdadeira Caridade, As matricui'as do Instituto de Ser-
que faz amar o proximo por amor de viço So.cial (em regime de inspeção es-
Deus; e só este amor do proximo é tadual) encerrar-se-ão no proximo dia 
desinteressado e genero70, porque tem 29 Até esse dia os interessadns devem 
por origem e fir.1 ao proprio Deus, dirigir-se A. sede do Instituto (rua 
que é infinitamente miseríc~rdioso. Quintino Bocaiuva, 176, Predio das 
Fora daí tulo não passa de um hu- Arcadas), em qualquer dia util, exceto 
manitarismo vago ou inoperante ; e é os sabados, de 9,30 às 11,30 e de 20,30 
preciso não esquecer que foi precisa- às 21,30 horas. 

RIU>. A.lvares Penteado, t03, 
3.0 an4ar - 'lel 3-7720 

CAU1'\t~.AS 00 MONTE OE SOCORRO 
- JOIAS USAOAS Is BR.11.HANTlt-:S -
Compro 1>ai11ndq n~ m1>lhnr~ ~reemi. 

~DEI.: MONAéO 
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FED~.~-ACÃO DAS [ONGREGACõES MARIANAS ·suPLl[lO JAP,ONÊS ASSISTENCIA A MENORES .. 

Retiros As Congregações e as vocações Marianas Reunião 

RETIROS 

Graças 110 bom Deus,. l'ealizamos ma is 
um retiro anual, p0r. ocasião destes 
tres dias ·de loucuras, que as Congrega
ções Marianas sabem transformar em 
dias de adoração e recolhimento, de 
contemplação e gratidão, de. revisão es
piritual, de novos· propositos, tendo 
semprn como ·centro essencial, obriga
torio, unico, ao nosso adorado Cristo
Rei, a Jesus Sacramentado, Mediador 
e Fonte da nossa salvação. 

Inspirados e guiados por Maria San~ 
tíssima. Ela que soube Inspirar e guiar 
durante cerca de trinta anos seu Di
vino Filho, saberá sempre e mai.s que 
ninguem guiar-nos e inspirar-nos para 
a imitação do Primeiro Congregado 
Ivlariano. .,,.. .;: 

As quatro turmas oficiais da Fede
ração realizaram explendidamente seu 
retiro. 

Em Baruerí um seleto numero de 
pessoas rea.lizou tambem um excelente 
retiro. 

Como prevíamos e desejavamos, da
das as circunstancias atuais, multas e 
muitas Congregações realizaram retl-. 
ros em suas sédcs e, pelas comunica
ções que nos chegam a todo instante, 
somos levàdos a crer que a quasl tota
lidade dás Congregações da Arquidio
cese realizou retiro. 

Pedimos e aguardamos um relatorio 
de todas as Congregações. afim de dar
mos um ·relatorio conjunto e completo 
do movimento de retiros do carnaval de 
194 l 

Com grande satisfação divulgamos 
Que, ainda em pleno retiro muitos soda• 
licios Marianos se aprevvavam em nos 
comunicar a realização do retiro em 
suas sédes. 

Assim, na 3.a feira de carnaval, re
cebemos telegran:.as das congregações 
da Penha, Vila Pompeia, Angatuba, Se
te Barras. Juquiá, Ribeirão Vermelho, 
Registro, Taubaté (Retiro da, Federação 
e retiro em varias Paroquias), Santa 
Rosa.lia. Santa Rita, São Bento, Paró
quia de Lins de Vasconcelos. etc. etc. 

Alem disso um sem numero d~ car
ta.s. telegramas e telefonemas, aplaudi
ram a realização de um retiro· pelo Ra• 
dic, graças a w:na gentileza do incansa
vel Mons. D1·. Francisco Bástos e de 
seus auxiliares da Ratlio Excelslor, 
PRG-~. 

Para dar uma ideia dó que foi a 
pregação· do Padre Monteiro da cruz, 
basta que· se diga, que uma pcrsoa não 
catolica, após ouvir uma conferencia do 
notavel pregador abordando o . têma da 
:Jonfilisão, escreveu-lhe uma belíssima 
carta, e, não cont:ente. fol até a esta
ção da Ràdio Excelsior ·e lá cumpri
mentou .. o R. P. Monteiro e entre :iu
tras ·cousá.s disse que "felicitava as 
Congregações M:.1·ianas e estava con
vencido· de que somente . elas poderiam 
recristianizar nossa ten·a ". 

Na realidade as conferencias. pronuh
,iadas pelo R. P. Monteil'o . da cruz, 
S. J., ,foram empolgantes,· deixando uma 
'viva e' ésplendlda impressão erri todos 
os ouvintes.· a tal ponto, que podemos 
afil·mai' que no proximo ano seremos 
obt·igados a organiza:!' um programa 
identico, o que, aliás, é ·da. nossa· inten
ção. 

REU,NL"í.O NA. CURIA 

No dia 5 de Março proximo, prlmci
ro domingo do mês, haverá reunião na 
Curia, à.s 10,30 da manhã. 

4\S CONGREGAÇÕES E AS VOCA
ÇÕES SACERDOTAIS 

Continuamos hoje a tratar desta ques
tão fazendo de inicio uma pequena re
tificação; quem nos leu lla alguns do
tningoa, viu que apontamos meios para 
as Congregaçõe..~ contribuírem para tão 
importante problema, 

Hoje ~rataremos de fato dos meios 
diretos. 

.Meios diretos - A principal contri
buição das Congregaç~ para tão mag
no problema deve ser despertar e · Jor
ma.r vocações. Mas como? 

Com o proprio espl.ritu, com a pró
pria. vida das Congregações, dessas que 
:vivem as suas regras, 

Distinguimoe. em cada Congregação, 
entre outro:i, tres elementos essenciais: 
santificação. apostolado I e intensa de
voção Mariana. 

,Cada um destes elementos é um fa
tor positivo para despertar e formar 
vocações. • 

Santifica~ão \ll'0llria - Contribuem 
"para a santificação p1:01irla: a) comu

nhão frequente. É de grande. valor, se
Xia de desejar que tosse obrlgatoría pa
ra todas as Congregações a Comunhão 

Precisa de impressos? 
Oficinas gr*ficas do 
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na Curia Varias. 
dominical; b) a oração. O trato intimo, 
sincero, com Deus, tornando-se uma 
necessidade, cria facilmente a união in
tima que ha entre o Sacerdote e o ·se
nhor. Mas a oração, a respiração da al
ma como já foi chamada, para atin
gir este ponto não . deve tornar-se me
canizada. É preciso evitar este perigo, 
capai. de embotar nossa vida de pieda· 
de, rezando com esp~ntaneidade, fazen
do falar ,o coração, É pi·eferivel mil \'C· 

zes mais dizer poucas mas sinceras pa
la.toras do ·que repetir mecanicamente 
a:i mais lindas e expressivas orações. 
Deus é amigo da sinceridade e não da 
literatura ou da oratorla, de modo que 
ouve sempre mesmo as mais simples e 
humildes palavras. Isto não quer di
zer que devemos abandonar todas as 
orações Impressas que conhecemos e re
citamos e que constituem o nosso, de
vocionario, tesouro da inapreciavel ri
queza da nossa religião; queremos ape
nas resaltar que uma oração deve ser 
sincera, sentida, vivida por assim di
zei' e tambem uma oração lid!). pOde ser 
tão sincera e eficaz quanto · a oração 
espontanea. desde que, ein se lendo, a 
atenção se concentre e se sinta sincera
mente o que se lê; e) a formação· do 
ideal. "Em todo o jovem bem formado 
existe, ainda que em estado latente,- um 
verdadeiro idealismo, um anceio por 
algo de grande e de santo, a tendencia. 
de se entregar à luta por· valores su- . 
bllme~. pelos quais vale a pena traba
lhar e sacrificar-se" ("O Líder Maria
no'', 3.a série, Ano l, n.0 1) São· tenden
c!as precioss!r,1as da ruma de um jo
vem, mas que, muitas ·e muitas · vezes 
estão : adormecidas como consequencia 
do meio ambiente onde vivem. Só o de
senvolvimento destas tendenc:as. (que 
são otimas qualidades) constitue um 
excelente programa ·para uma Congre-. 
gaçiio. que, no seu C:esenvolvimento, 
faz brotar o ge1·me do sacerdoclo em 
muitos corações; d) a forma.ção do ca.
rater. A simples enunciação deste fator 
já reve!a a sua importancia., O ideal 
seria cultlvarmos o cara.ter de todos os · 
congregados como se todos eles se pre~ 
parassem para o sacerdoc!o. O apuro 
de qualidades seria excelente. Alem dis
so as vocaçõ~ rnais Já teriam Inicio de 
sua formação, porque o sacerdocio não 
é uma cousa que depende de simples 
vontade. ll: um estadÓ que para ser atln
g1do requer, de inicio,· uma serie de 
qualidades < a. pureza, a vitoria soi3re os 
baixos instintos; auto-dominio, conti
nencia, etc.) que não são obtidas senão 
à custa de lutas, sacrlficios, discipli
na, \'enuncia, generosidade, etc. Estes 
e !ementas todos podem e devem consti• 
tuir a formação moral e religiosa do 
Congregad.o. Alie-se a isto a atuação do 
R. Padre Diretor, que, o deve ser náo 
só nos atos externos da. Congregação, 
mas tambem .na direção e formação de 
almas. Um cara.ter forn1ado em uma 
tal escola. será facilmente a base de 
uma vocação sacerdotal; e) palestras. 
sobre· ,•ocações. Seria muito de desejar 
que. os RR. PP. Diretores d~ Congre
gaçã/J abordassem es);e :ten~. com o fim. 
de corrl<rlr concepções e·rroneas · e absur
da.'!, pr;co11ceitos, exageros, etc. Falar. 
falar com franqueza, com sinceridade, 
não escondendo os · gra.ndes sacrifícios 
e renuncias que exigem as vocações. Mas 
não fall!.r demais para não ser impor
tuno e para não tol-her a liberdade de 
cac\a. um. 

Estes dados todos: comunhão fre
_qucntc, oração; formação do ideal, for-

mação do carater, palestras sobre vo
cações. constituem o · primeiro faior de 
ccntl'ibuição direta para as vocações, 
isto é, constituem a santificação pro
pria. 

Continuaremos, ainda, a falal' sobre 
o assunto. 

VARIAS 

ARARAQUARA - A c. M, d!!- Igreja 
de São Bento, em Araraquara, empossou 
sua. nova Diretoria, que tem a seguinte 
organizaçãoi · Diretor, R. P. Jeronimo 
Cesar; Presidente, · João Jardim de 
Freitas; Assistentes, l.o Antonio Sam
biasl, 2.o Olimpio. Tognoli; Secreta• 
rios, l.o José Pacheco G1.rcia, 2.o Ge
ncs!o R-Jd1·!gues dos Santos; Mestres 
de noviços, l.o FerdinandO" de Lucca, 
2.o Onofre Ramos; . Tesoúreiros, 1.0 
Otavio Micelli, 2.o Antonio Monachi
ni; Oràdor Oficial, Rodolfo L. Moura; 
C,:mi;eihelros, l.o Inacio L, Tesca.ri, 2.o 
Alcino Lima, 3,o Vicente Tescari; 4.o 
João Gomes, 5.o Rubens s. Tortorelli; 
Bibllotecarioo, l.o L, Tognoli, 2.o Jaime 
Moreira; Leitor, Tancredo M. Amaral 
Castro; Porta-bandeira, Geraldo Bar-
reto. · 

LORENA - Perante S. Excia. o Snr. 
Bispo D. Francisco Borg'ia cio Amaral, 
foi empossada a Diretoria da Federas 
ção da Secção Dioce.s:1na de Lorei:v:,, 
cóm a: seguinte constituição: Presiden
te, Jorge Ferreira Leite; Vice-presiden: 
te, Aristides Hermes dos Santos; Secre
tario, José Alve.s Nogueira Ftlho; Te
soureiro, Arnoldo Nogueira de Godoy. 

PIRASSUNUNGA - A Congregação 
Mariana d~sta cidade elegeu e já em~ 
passou sua nova Diretori!,, Integrada. 
pelos seguintes Congregados: Diretor, 
Conego Francisco Cruz; Prcilidente, Ar~ 
lindo de Paula Gonçalves; A.sslstentes·, 
l.o Antonio Mllaré, 2.o Salvador No
ronha; Secretaries, !.o Daniel caetano 
do carmo, 2.o carlos. Denôfrio, a.o 
Ode.ir de · Paul,a Gonçalves; 'l'esoureil'os, 
l.o Manuel Pedroso ele Limfl., 2.o Se
bastião de Castrn, 3.o Agenor Gavazza; 
Mestres de noviços, l.o :.uiz Branco, 
2.o Antonio Janua1·io; Mestre de S, 
Luiz, Mirivaldo · Inácio; Conselheiros, 
Kosé Gomes, Antonio Fantinato, André 
Ccloto, Milton Urban, Benedito de Sou
za e José Henrique . Alvares; Blbllot€
cario, Jesuino ·Strabclli; · Zelador, Bene
dito Lima; Orador, Prof. Pedro Scnna. 

.l'AROQUIA Dó CARl\10 - A C. M. 
dv. Paroquia do Carmo. elegeu os se-

. guintes Congregados para a Diretoria 
que regerá seus destinos em 1944: Pre
sidente, Onofre . Silva Santos; Vice-pre
sidente, Jaime Plerres: Secretarias, ! .o 
Claudinor Vissichio, 2.o Joaquim Ota
,•io _Cordeiro; Tesoureiros. l.o Onofre 
Perobelll, 2.0 Antonio José de Siquei
ra; Dlretor esportivo, Lidio _.Cass,ni; 
E:bllotecarlq, Tarcillo Toledo Filho; 
conselheiros, Michel Salomão, Joaquim 
Farias s,dré, Eg-idio Batag!ia. e Alfre
do Ferrari. 
·, Tem noi•a Dil·etotia. tàmbem a con
gregação Mariana da ·Casa. Pia. com
põem-na os Congregados: Presidente, 
Domingos Mansucto; Vice-presidente, 
carlos Silva Segundo; , Assi.stente, Ron• 
do11 · Medeiros; Secretarl~s.. l ,o Nelson 
Dias Delgado, 2.o Jos* Pires de Cam
pos; Tesoureiros, J.o · C?.rlo.s Augusto 
Retto, 2.o Francisco Tondin; .Mcsti•e de 
noviços, Prof. Fernando Lobo: Bibllo
tecario, OOnizete ·Barbosa.' B1·aga. 

HEROIS DA fl E DA CARIDADE 
Qu.indo ao Pe. Vicente Gallagher, 

S. J., se lhe ofel'eceu a opqrtunidade 
de regressar à lnglate1Ta jun
to com outros prisioneiros de guer
ra recambiados, recusou-se a faze-lo. a 
menr,s que as autol'idadeR do cam
po de conceutraçâo em que se acha· 
va, se comprometessem. mediante de
clal'aç;ào escrita, a permitir que ou
tr0 sacerdote inglês ocupasse seu lu
gar. afim de atender aos den,ais pri
sioneiros católicos intemados. Como 
a.s autoridadas não acharam conve
niente proporcionar-lhe ta! garantia, 
0 Pe. Gallaghel' resolveu permanecer 
no campo "Stalag" em Torun (Polô
nia). 

Esta informação foi proporcionada 
por um dos prisioneiros de guerra 
que regressaram à lnglaterl'a log•) de· 
pois da permuta efetuada com a .Ale
manha, o sargento Va!'gas, um anti
go aluno da Escola Cardeal Vaug-

Dois heroís catolicos condeco
rados nos Estados Uni.dos 

De Washington, pela agencia N. C. 
-- Os nomes de dois herois catolico,; 
norte-americanos fornm. inseridos na 
lista naeional de honra da segunda 
o·uena mundial: a medalha de honra 
rlo Con<>-resso foi conferida como ho-

" d ~ k menagem postuma ao sol ado l• ran 
J. Petr:irca, de CleYefand e ao se
gundo tenente José ll, Sarnoski, de 
Ricl1mond. 

Petrarca - ajudante medico da in
fantaria - encontrou sua glot·io,,a 
morte na Ilha de Nova, Georgia, ao 
procurar soconer, sob o fogo .inimi
go, um ferido. 

Sarno;;ki pertencia à tripu)a,;:ão de. 
um bombardeio. Ofereceu-se como vo
luntario, com outros companheil'Os, 
para a missão perigosa de fotogra· 
fm· a arna de 13nka, nas ilhas Salo
mão. Pouco~ momentos antes de com
pletar a missão, 20 aviões inimigOi 
apareceram. Sarnoski pelejou, fa 
zendo· funcionar as metralhadoras, 
dando tempo aos americanos de fo
tografar os oh,íeti vos. Um ataque co
ordenado atingiu seriamente o bom
bardeio, ferirnlo 5 tripulantes, ent1:e 
os qt1ais Sarnoski. !llas este cont1• 
nuou lutando até eonsegufr abater 
dois aviões inimigos. Uma bomba ex· 
plodiu a pouca distancia, arrojando 
o heroico combatente à parJe supe
rior do apal'e]ho; Sarnoski, com in
domavel destemor, voltou a· seu pos
to, manejando sµaª a,i-gi;ts1 ?-1~ pe;de;i; 
os ~eQtido~ . · 

han. ele Londres, que ~e achava in
terna'1o desde sua captnra em l~ran
ça, em maio de rn40. O heroico je
suíta é o único 'capelão eori1 que con
ta esse campo para cuiclado espiri
tual ele mais de 1.000 prisioneiros ca
tólicos. 

"Desde junho de 1010 até março 
de 1941 - manifesta o sarg·ento· Var
gas - não houve ali um só sacerdo
te para oficiar missa. A única forma 
de compensar em algo essa ausên
cia foi a proporcionada por um suu
oficial católico prático o sargeuto 
major Walsh, de Durh~m. e por OU· 

ti·o bem católico chamado Sheekey. 
Walsh entrava diariameHte em ca.cla 
vivenda anunciando-se com um asso
bio caructeristico e gritando; "Ser
viço para Católicos Romanos em· 10 
minutos", Então, todos os católicos· 
se reuniam numa barraca de madei
ra, oncle Walsh nos d5rigia na reza 
do rosário e outras orações, Os con
cur1rentes comumente, chegavam a 
uns ci11coe11ta. O lugar era muito 
frio dut•ante, o inverno e às incomo
didades da estação juntava-se a abun 
danei a de toda classe de. par~sitos ·e 

No Natal de 1940, um Sacerdoti, 
alemão foi ao campo e celebrou urna 
Missa. Depois chegou um 'Pe. Reden
torista, mas sua ajuda resultou muito 
precária, pois devia atender nada me
nos que três campos duma vez. Or. 
ganizou classes de religião para os 
não católicos que desejavam ser ins
trnidos na fé. 

A chegada do Pe. Gal!agher, num 
mornen to muito oportuno, foi segui
da de felizes iniciativas. Prudente e 
laborioso, chegou de súbito, não se 
sabe como, e após um entendimento 
com as autoridades do can]P0, obte
ve destas um novo local para cons
truir uma capela. Os próprios prisio, 
n~il'OS construiram o altar e um ar, 
mário para gua1·dar os ornamentos, 
que pertenciam antes· a um Sacerdo. 
te polonês, enviado a outro campo 
de concent'flção. O vinho para a 
lllissa llles era proporcionado por in· 
termédio da Associação Britanica pa, 
ra a assistência aos prisielheiros ca
tólicos. 

Dispondo destas facilidades, no Na
tal de 1942 se pôdê efetuar um solene 
oficio religioso no qual um côro de 
soldados. prisioneiros entoou a "Mis. 
sa de Angelis". Como abandonai· um 
campo de trabalho onde a .sementeira 
era tão necessária e t~o abundante? 

Isso disse o próprio Pe. GalJagher, 
e preferiu ficar prisioneiro voluntá
rio no i:neio do frio, das privações e 
sofrimentos morais de seus. campa. 
11helros: exemplo luminoso do que a 
fé e a caridade log1·am. nos homens 
jl~ bo~ voµtade. · · 

Os antigos japoneses· torturavam 
plicio da Insonia ", o qual consistia 
durante dias. 

os inimigos com o "Su
em mante-los acordados 

Hoje, rio tumulto da vida moderna, quaiüa gente com o . 
sangue contaminado por impurezas que envenenam e supere
xcitam os riervos,. sofrem noites a fio a torturk do "Suplicio 
da Insonia", motivada por irritabilidade nervosa, .lumbago, dô-

. 'k"~S reumatiras nos braços, nas pernas, nas cóstas e nos qua'.' 
d1·is; coceiras determinadas '.por erupções da pele, zumbidos e 
ruti10res nos ouvidos, falta de ar; temores noturnos, palpitações, 
etc. -e- Para tantos e tão grandes males ha, porem, um grande 
e unico rcmedio ! ·o Super-Depurativo Tonico. 

magnifico auxiliar no. tratamento da Sífilis. Principie hc!je 
mesmo a toma-lo durante o dia, para dotmir tranquilamente. 
durante a noite. 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
RETIRO ESPIRIT•JAL 

Dzsde 1932, vem a Fede_rl!,ção Maria.
na Fen1iniria pi·omovendo retiros re
clusoJ, durante o Carnaval. Durante a.l
guns anos, esse · movimento foi fü!to 
apenas pela. Federação que p0ude .apre
ciai· o rapidô crescimento das retiran
tes de ano para . ano. Depois, outras 
associações e , mesmo as Pias Uniões 
passaram a. 01·g_anizar retiros. e, com a 
multiplicação das ·casas· de· retiro, au
mentou o· numero ctas participantes, 
tornou-se passivei formar ·grupos mais 
hoinogeneos · para os exercicios espiri• 
tuais, resultando maior aproveitamens 
to espiritual e maior conforto mate1·ial, 
para as retll1antes. , 

Foi o seguinte o··m~vhnento oi·gani
zado . pela Diretoria da Federação: 

No Coleglo :Santa Inez hOuve 214 re
tirante~. tendo sido prega.d~r o Revmo. 
Pe. Dr. Eduardo Roberto, Diretor da 
Federação, que, com sua ·palavra in
flamada soube . falar às · intellgenc!as e 
despertar energw.s .adormecidas. 

ne Hora. Santa · que terminou com a 
benção· do santl5simo Sacramento. 

CURSO DE, EDUCAÇÃO DOMESTICA 

· A Academia. Mariana, com sede à rua 
Barão de Paranapiacaba, 50, organizou 
um curso de Educação Domestica pa-
ra Filhas de ~Ial'ilÍ., · 

As aulas são dadas· às quintas-feiras 
das 18 30 às 19,30 e aos sabados das 
18 às 19 horas. ,. 

As· Interessadas· p0dcrão obter infor
mações na secretaria da Academia, ou 
na sede da. Federação Mariana Femi
nina, Praça' da Sé, 47, 10.o _andar. 

CIRCULO$ rARA MESTRAS DE 
ASPIRANTES 

Já fo1·am reinicia'dos, após o período 
de ferias de fim de ano, os circulas 
pr,ra Mestras cic Aspirantes · que se rea
lizam, na Sede da. Federação, na 3.a 
quarta-feira do mês, às l 7 .30 horas e 
na Curia, no 3.o domingo, à.'l 14 horas 
e 15 minutos . 

Pe. 'Artrndo Vieira, S. J. 
Um dos pr:iblemas de maior rele

vancia no· momento atual é sem duvi
da. o da asslstenc!a a menores dcsàm• 
parado,:; .. O cxodo dos campos,' o aban
dono da. lavourà e a corrida, para M 
cidades, n1orniente para os grandes écn
koa têm contribuído não· pouco para 
o il~cremento des.:e flagelo· social: 

Em São Paulo, o Estado mais. rico e 
p1·ospero da União, ond~ 'há adminisc 
tração, e capacidade nos que . o diri
gem, segundQ inquerito oficial há cerca 
d2 ceni mil menores _abandonados. No 
Rio, o cspetaculoé alarl)J.ante. J_á 
faz mais de um lustro, assegurou-me o 
então Juiz de Menores que orçavam por 
trinta mil os menores quê perambula
vam ao desamparo pelas ruas da cida
de ou viviam em lares desorganizados, 
verdadeiras escolas de todos os · vícios. 

Hoje o mal deve. t:er-se ágravado. 
consideravelmente. O rap.ido aumento 
da população, as crescentes düiculda
des da vida, cons2quencia · 1nevitavel da 
guerra, a multiplicação de meios de 
corrupção da infancia, os . escaridalos 
social$, a desmoralização da familia., a 
crise da autoridade,' o descuido das pra
ticas religiosas são ·outros tantos fato
res que influem grandemente na· exa
cerbação de mal tão lamentavel. 

Nosso ,governo vém cogitando na :;o
luçã:i da candente questão, Pouco te'
mos feito. nesse setor. E ê realmente 
lmpossivel conjurar o mal sem medidas 
radicais, sem uma larga visão do com-
plexo problema. . 

o dr, Olinto de Oliveira, refci-ln
dJ-se ao memorial que a. ,29 de uutu• 
bro de 1938 apresentou o dr. SabO!a. 
Lima ao presidente da Republica, sobre 
as instituições oficiais de proteção . a 
menores, diz que esse documento esta
belece de · maneira. Impressionante e ir
rcfutavcl .dois pontos de. importancta, 
primm'dial na respectiya organização: 
"Lo a falenc'ia dó regime administrativo 
oficial, atualmente em vigdi,, na maior 
parte daqueles estabelecimentos; dando 
como principais . consequencias· o seu 
2.0, a necessidade de uma imediata e 
elevado custo e, em alguns deles, a com- · 
pleta il1suficiencia. da ação :educativa; 
radical modifica,;ão daquele regime ad-
mhristrativo "·. · 

c011cedendo· as subvenções destinadas 
ao Patronato de Menores e à· Associa

. ção Tutdar de Menores, que adminis
tram estabelecimentos oficiais, o pre
sidente da Republica, em despacho 
proferido em 13 · de ·.setembro de 1938, 
declarou textualmente: "examine-s_e a 
possibilidade de, no proximo ano, os 

institutos oficiais passa1·em a.. · direç11.J 
particular, com :mbvcnção do Estado". 

Ai e.stá; a nosso ver, ,o prin1eiro pas~ 
so para a solução tio p1·oblema. O rc•. 
latorio· do juiz Saboia Lima é devera.!l 
impressionante. 

País· pobre, não podemos csperdiçar 
os parcos ' recursos de que dispomos 
Po·sto em pratica o alvitre do P!JlSidrn
te da Republica, poderemos imediata• 
mente; -e sem nenhum onus para o go• 
vcrilq, .duplicar e talvez quadruplicar 
o -numero- de menores interna.dos. 

Com· efeito, em 1938 havia nos lns• 
titutos oficiais mantidos diretamente 
pelo Governo Federal 1.170 menor.és; 
nos institutos oficiais administrados pe
lo Patronato de. Menores havia cerca, 
de 700 e ri.is estabelecimentos particu~ 
lares que a.justaram com o Juizo de 
Menores a internação. mediante o pa• 
gamento da quota mensal de 70 cru• 
zeiros -por· menor, 689. 

Nesse mesmo ano, nos cinco estabele
cimentos oficiais,. a. despesa anual per
capita. oscilou entre um minim 0 de 
2.614 e um· maxlmo de 7.928 cruzeiros. 

Ora, nos estabelecimentos oficilj-ls ad .. 
ministrados pelas duas associaç&!s ci
vis,· ca.da menor ficou, por aho, em 
1.200 cruzeiros. Os patronatos agrico
la:i, contratados; recebiam. nesse mes• 
mo ano os menores à. rll.Záo ele 110 · cru• 
zeiros mensais. Entre os 70 · e l!O Cl'U• 

zeil';is dos estabe!leclmentos pa.rticula- , 
r~s e dos contratados e os 217 e- 660 
dos· a.ctminlstrados pelo Estado, a di• 
fercnça· é consideravel. 

A s~lução seria pois a criação do Pa~ 
tronato Nacional de Menores, que te~ 

. ria autarquia. administrativa e econó• 
· nüca para dirigir todos os estabeleci

mentos · oficiais sob jurisdição dó Juizo 
de Menores. Asshn se. fez 11a Argen$ina 
com excelentes 1:esulta.dos sob todos 9&_ 
áspcctos. · ·, · 

·. Revestiu-se de grande· brilho a Hora 
Santa pregada, na 3.a. . feirà, das 21 
às 22 · horas. A piedade. das Filhas de 
Ma1•ia. revelou-se, sobretüdo, na. adora
çãO .noturna, Jeita ininterruptamente, 
da.'l 22 horas às 5 da manhã, quando 
SI! deu o encerramento, com a Bênção 
Papal e· a Santa Missa, · na quá:I to! 
distribuída. a. Sagrada Comunhão. 

APOSTOLADO DA ORACÃO 

· Outra solução seria (flttregar. a ad~
minlstração dos · institutos oflcials M 
Patron·ato de · Menores, do qual é pre
sidente o desembargador saboia Lima e 
que Já ad1ninlstra seis Institutos ofi~ 
ciais. Outra associação civil idonea e 
que pOderia assumir tal rcsponsabj.lida.
cie é a obra de Aslsténcia a Mendigos e 
Menores .. a .quem tanto deve o pais. 
Além das imensas va.rifagens que advl• 
riam de· tal medida, .a'i(ulta uma que 
não é das menores e seria a possibili• 
dadc · de despertar o interesse das pes
soas abast;icías por essa obra de tão 
elevado· alcance social .. Entre nós fir· 
mou-se a convicção de que as obras do 
governo não precisam de auxivo; . antes 
são muitos os que procuram aprovei• 
tar-se eia coisa· publica, como se fosse 
1·es nullius'. 

llá. ainda, mercê de Deus, não pou• 
cos ricos que nãó hesitariam ém fa
zer generosas doações às obras de .às• 
sistencia social. desde que, fossem ad• 
ministradas · conscienciosamente. ·· per 
entidades particulares. É maràyi!ha o 
que tem · conseguido esse. apostolo da 
cariciado, Levi Miranda:' !'ião lh,e !ai· 
·tam o _apoio ~. o prestante. auJi:Jio !Jc .. 
-go.vérno; m·as .sem o .. ,conc,ur~o cli,i;a'ri• .. 
dade. publicá , não lhe seri~ passivei 
realizar ·as obras que ai estão .e ~u~ 
honram os sentlméntos' cristãos da fa• 
milia brasileira. Estamos: certos ·.de', que 
se ,üossos capitalistas vi~em o qu~ vi• 
mos e admiramos em Jllparanã não. te• 
riam dificuldade· em fazer pingues ofcr• 
tas para facultar a. maior . ·numero d, 
meninos desamparados os beneficioE 
imensos que vão recebendo os. que lá 
se• àcham sob a tutela. do , Pátronato d'i 
Menores. 

No Coleglo No~ Senhora de Sion 
foi pregador o Rcvmo .. Pc. Veloso, pro
íessot· . do Semlnal'ió · Central do Ipi
ranga. s. Reviu.a. fez- serm_õcs muito 
proveitosos· pai:a.. a,s Filhas de Maria, 
mantendo aquele IJusto equ_lllbrlo , na 
)>rega_ção · elas- · vertt~es .ilter~IIS, . pois 
apresentou com · Clàreza. a,. m1sericordia. 
e a. . ju.stlça · de Deus. 

Participaram do retiro nessa casa 85 
moças perténcentes quase todas às nos
sa;; Pias Uniões. 

A~ R-evmo. Pe, Ger\lás!o Coelho, dÕ 
Clero do Rio de Janeiro, coube a pre-
ga.çáo no ·Illiltituto Santa Terezinha, 
onde se reuniram 72' jovens para rece
ber a palavra de Nosso Senhor. s: 
Revma. foi ouvido com geral agrado 
pi~s l'ctirantes que· deixaram o Insti
tuto. na quarta-feira· de Cinzas, levan• 
do otima impressão. 

Nestes dois ultimas colegios tambem 
foi feita a adoração notuma ao San
tissin10 Sacramento, durante a qual se 
paten~ou a g,2nerosidad-e , das Filhas 
de Maria para com Nosso Senhor rcal
mcnt~ presente na Hostii,, Consagrada, 

A Federação manifesta. seus. agradé· 
ciment::s . aos Revtnos .. Pad1:es pl'egado
res e às Superioras. Cdos ·colegios, onde 
s~ realizaram cs santos exe1·cicfos cs
pirituaii, bem como a toda~ as pessoas 
que, di1·eta ou indiretamente,- contribui
ram para o exlt:> dos l'l)t:ros, durante o 
Carna vai deste ano. 

Oportunamente, daremos noticia dos 
retiros organisados pelas Pi~s Uniões. 

ADORAÇÃO NA IGREJA DE SANTA 
/ IFIGENIA . 

Durante todas as hora.'l do dia· 22 
estiveram, as Filhas de Maria, aos pés 
de Jesus Sacraméntado, prestando-lhe 
sua adoração. 

Das 17 às. 18 horas foi pregada sole-
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O "LEGlONARIO" SIG. 
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~PARELHO~' 
pnrn CHÁeCAFEI 
modernos, elegantes, 
em desenhos originais 
Nacionais e extrangeiros 
l'orl4t111. ,e, aclquirido, 
també1,a e,n 1() paga• 
,ne11to1 pefo 0 l'latto Sciave". 

Intenção de Março: 'Para que floreça o Apostolado 
· · entre os operarios. 

Pé. João B. Letimann, ,_ S.V.O. 
A qucatã:i operaria não é nova: Já 

na antiga Roma· ela existia, provocan
do não poucas agitaçõzs, graves às ve
zeJ, que nem os .s.a.bios Senadores, e 
multo menos a espâda dos Impzrado-

. rcs cons~guir.am conjurar. 
Na. Idade Média cs operarios torma-. 

vam forte co1·porações em d2fcsa dos 
seu; interesses. Baseadâ.s que estas 
éram,~em princípios de equiçlade e jus
tiça, chegando -até a tomarem formas 
d~ irmandades religiosas, reinava a paz, 
do.minava a ordem, havia bem estar e 
contentamento. 

Assim as , cousas não ficaram. As in
vençõen, qÚe a partir ·do_ seculo treze 
aparecera,m, e mnumero sempre , cres
cente (da imprensa, da polvora, -dll. 
camara escura, da porcelana, dos cigar
ros, dos lapis de grafite do pa~el · feito 
da celulose, do tear, da tocomotiva, da 
eletricidade em suas multiplas aplica
ções etc.), detérminaram a creação de 
novas industrias,, transformara por 
completo a vida soclal-_economica. pu
zeram o trabalho a serviço e na. depen
dencia do capital. Uma vez estabeleci
dá esta dependencla, não podia faltar, 
que em breve surgissem · dificuldades. 
desintelige11clas graves entre os capita
listas e os operarios, entre o emprega
dor e o çmpregado, desintellgencias que 
ao correr do tempo tomaram aspecto 
bem serias, mesmo de franca luta. e 
atitudes am<:açador'as de, lado a lado. 
Nestas lutas, travadas apaixonadamen
te dé parte a parte, correram parelha 
o interesse: a astucia, a ganancia. a es
peculação. inesérupulosidade e má von
tade. O operaria, como a parte mais 
fraca, via-se forçado a acomodar-se· à 
uma situação para ele nada' favoi·avel, 
oprimido, e não raras vezes, ( para que 
não dizê-lo?) reduzido à condição de 
escravo. 

Veiu a Revolução francesa, Embora 
proclamasse altisonante o ·1ema: liber
dade, 'igualdade, fraternidade! o ésta
do das cóusas ficou sendo o mesmo. Em 
vez de trazer solução satlsfatoria, ·os 
espíritos mais se indlspuzeram; o abis
mo entre as duas enUdades ainda mais 

· se dilatou, Máos amigos, f;i,lsos profe
tas surgiram a p1·egarem aos opera.rios 
novos evangelhos salvificadores. com o 
resultado, de vermos ·hoje graud~. parto 
do operariado presa nas malhas do co
munismo ou do socialismo nazista. Eb 
quanto os vigiás dormiam, o inimigo 
deste cochilo se aproveitou, semeando a 
zlzania. 

Chegados que estamos a este ponto, 
a grande massa operaria, hoje intema.
cionalisada.; espera a salvação de um 
destes dois sistemas, ou do comunismo . 
ou do socialismo, ambos formalmente 
condenados pela Igrcjá, por ambos se
t·em ímpios· e baseados cm máos pt'in
cipios. 

É aqui, e agora, que o Apostolado de
ve entrar em ação. "O maior pecado 
do nosso. seculo, · disse o Papa. Pio XI, 
é teúi1os perdido o contato com o ope-
1·ariado." 

O Operaria em geral é humilde. a.ces
sivel' à bondade. Não é aml1icioso, mas 
antes amigo do trabalho, e não o preo
cupa, ô plano de conquistar o mundo e 
ser seu sel}hor. Sua aspimção é ap~mas 
poder ganhar · a vida honestamente, ter 
seu lar, poder· viver feliz, tendo o ne
cessario para si e sua familia, para 
educar os filhos e' possuir uma garan
tia. para a .'velhice e .os dias da dôr, que 
não faltarão, 

o aumento do salal'io não está cm ·pro·-.· 
porção com . a rápida e constante ele
vação dos preços. 

como sempre, em época6 de· calami~ 
clades publicas. cJmo .sejam guerras, 
crises economicru; etc, tambem hoje ve
mos a hidra nojenta da torpe especu
lação, da eoblça desenfreada e ·da es• 
p!Jração desavergonhada ·levantar a 
cábeça, ·e . suas vitimas são em· primcir 
r,>, plana ,as classes trabalhadoras. ·Com 
isto ha de crecer o descontentan'tento, 
aqui, acolá. na Amcriea, na Eul'opa, na 
/.sia: ha de crecer e crecer assustado
ramente e no dia que, aµarec-e o spctro 
d"' fome, seremos testemunhas de se 
romperem os diques· da resignação .da 

. disciplina, do 1·espeito, da ordem e da 
obcdiencia Será o cáos como igual não 
houve clesde o principio do mundo. se
rá a tempestade inde.scriptivel em seu 
furor, atiçada a.inda pelos vendavais do 
comunismo russo e alemão. 
· De onde poderá a pobre humanidade 

esperar alivio e salvação? 
O Papa Bento XV estava enfermo 

gravemente. Asons~lhava-se-lhe a con
vocação de celebres medicas para debe
lar a pneumonia em primeiro estadio. 
Ouvida a opinião dos seus mais ·chega
dos amigos, Bento XV res1xmdeu cal
ma. mas resolutamente: "Primo !'ani-
ma.!" - Primeiro a alma. Mandou cha
mar primeiro o confessor e depois os 
medico~. · 

"Prima !'anima!" - é um dest€s 
bons princípios que emanam da pala
vn. de Cristo: "Que a.proveita ao ho
mem ganhar tOdo o mundo, si vier a 
perder .a sua alma?" 

Neste principio está tambem a so
lução da questão operar~. a qual, não 
sendo apenas de · cara.ter social. e "t,tn,
bem uma questão de fundo religioso; 
não só interessa o estomago. /nas tam
bem a alma; e a a.Jma mais do que o 
estomago. 

Antes de tudo é necessario, que a 
·a.lma dÓ opera rio se conserve catolica: 
catollca de verdade e não 8€ contami
ne com o veneno socialista tnamonista 
e comunista. Os tempos atuais reque
rem uma mocidade operaria sadia, for
w. sã de corpo e alma, de formação so
lida. ·para poder fazer frente a um 
mundo co1·t·uto e ímpio. 

"Prima lánin:a ! " Primeiro cuidar 
dos interesses d 'alma. Si Cristo talou 
em santificação de si propr~o :- "por 

· eles eu me santifico a mim mesmo. 
para que eles tambem sejam santifica
dos na verdade." (Jo, 17-19l - si ·cr!.~
tc, o Filho de Deus, o Santíssimo, as
sim se exprime. qual não s~rá então o 
dever dos chefes dós operarios catoll
cos e. das associações por eles dirigidas? 
O Comunismo. o socialismo, o mamonis
mo sã.o as maiores mentiras do nosso 
seculo, e desgraçado quem se lhes as
socia. 

Pode de Nazaré vir cousa que preste? 
"perg·untou · Natanael, a quem lhe fa .. 
lava de Jesus Nazareno." "Pode da 
Igreja catolica vir côusa que pl'este? ". 
é ainda hoje a pergunta sarcastica do 
mundo lncredulo. máo e perverso: da
quela Igreja. que sô ·sabe pregai· a re
signação cstupida, a sugeição cobarde 
e iI1gloria? 

,Sim! E será da Igreja catolica, que 
ha de vir a salvação. e é só desta Igre
ja, que tambem os. opera.rios a devem 
espe1·ar. _A ela. se devem unlr,.a ela obe-
d rcer. com ela traballla1 .e- a paz virá; 
não aquela paz que o mundo da, não 

Tod~. ali'. desde o dlretor até ao mai! 
humilde funcionaria, estão préocupa
·dos com o prblema economico. Os pro
prios . aSiJados se ressentem de&Se am
biente de escrupulosa seriedade na ad· 
1ninistração .. Ê de ver O CUid&dL qU! 
· aqueles pobres meninos têm de sua rcu
pinha e - dos . objetos do proprio uso. 
Ha. parcimonia. não porem m!seria. O~ 
menino.~ são qem .tratados e nada !hei 
falta. Como o auxilio recebido do Es• 
tadv .é de todo insuficiente para a ·ina, 
nutenção do asilo, Industriam-se os .di· 
rigentes para que seja mais ativo e 
·mais proflcuo o trabalho dos menores 

Há ainda outros aspectos do proble• 
ma que pretendemos E>studar oportu• 
riamente. Tudo. parem será balcJado, st 
não_ dermos esse primeiro passo'. 

Centenario do Apostolado 
da Oração 

!•'oi em Vais. na Frailça no dia 3 
de cle'zembro de 1844. em uma .casa 
ele estudos da Companhia de Jesus. 
Um hontem de De,us, o Revmo. Pe. 
l<'rancisco Xavier Gaut,·elet. Diretor 
espiritual, fez aos estudantes uma 
pratica que .devia -ter uma repercus
são universal; pois. sem .querer, nem 
prever, fuilda~a o Apostolado da Ora
ção. .Aos jovens Jesuítas. abrasad()s 
ele zelo e impacientes de trabalhar 
nas missões remotas. propunlJa.Jhes 
seu· Diretor qup se fizessem aposto
los logo e sem ,teixar o atual dever 
de estado. Como? Oferecendo todos 
juntamente, suas orações, obras e 
sofrimento~ de cada rl!a em união 
com o Coração· de Jesus suplicando, 
vivendo e !mol_arido-se no altar 11a'ra 
a vinda do reino de Deus. O rêino 
de Deus: era o fim; a oração, no sen
tido estrito e verdadeiro de toda a. 
vida oferecida.. a oração assóciada, 
a oração enfim unida a do Coração 
de Jesus vivendo e imolanclo,se no 
'rabernaculo. P.1·a o meio, A idéia se• 
meada 'com amor, foi acolhicla com 
entusiasmo pelos ouvintes do Pe. 
Gautrelet. A S-J-l'-1ntezinha germi
nada na Casa de Vais, cresceu .. pe, 
netrou nas comunidades religiosas da 
cidade e ela •Diocese de Puy i> s$ 
propagou por todo o mundo. Pre• 
sentemente atinge!Y' a 35 milhões os 
assoclacios do Apostolado, reunidos 
em 100 mi! Centros organizados, 

Neste ano, a pia Associação co. 
memorn1·á. tão fausto aniversario -
o seu primeiro centenarici de pro(i, 
cuo apostolado. 

. Encadernação de luxo? 
Oficinas ~rãfi<'.as do 
Ll•X:tONAl{lO S. A 
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... 

·E a vida. continua. cada. vez difícil, 
tambem pp.r11, o opera-rio, e para esté 
lll~ .P~~t1la.rll!.ente, T.ll~Q en~arece;_ ê 

a paz de Moscou ou de outra. pa1te; 
~a_s a p;i.z, de C:rjsto. que ,ele vei\l . ti:!!,~ ... 
ze.r. a. todos. os homens de boa, .vor.t.a.de, .· ... '------....:'-'----"--'--"'-,;_;.;_"'--=~ 



·são Paulo, ?q ·de Fevereiro de 1944 r.; E G I O NA R I·O 

&.a FEIRA 

500 MIL CRUZEIROS. 
CrS~00.000 00 

'.u.EDMUNDO 

27, DE FEVEREIRO--

S Ã 'O N I C E F O R O 
Quando Valeriáno e Galieno eram 

imperadores, viviam · em Antioquia 
p Sacerdote Sapricio e Nice(oro, cuja 
antiga amizade, o .serneador da cizu
nia co;1seguira transformar em acer
t·ima inimizade. Depois de algum tem· 
J)o, Niceroro, caindo em si, procurou 
ttproximar-se de Sapricio, oferecendo
lhe l)lena satlsfaçã.o do mal, que 

.reconhecia ter feito. O Sttcerclote, 
;porem, negou-lhe o perdão Uma se-. 
gunda tentativa, feita por intermé
dio de outros amigos comuns. uflo 
teve melhor resultttdo. Aincla duas 
vezes, Nic'Cforo procurou ~om igual 
insucesso, o ex-amigo, chegando a 
1irostrar-se diante dele, dizendo: 
t' Pai, perdoai-me pelo amor de Deus ... 
' . Aconteceu que por essa ocasião· ar-
1·ebe1Hou em Antioqu'ia uma terri
vei perseguição aos fiéis de C!'isto. 
Entre inúmeros cristãos, o Sacer'cto
té Sapricio .foi prêso e levado à prc-

··1>e11-ça . do· governador. que o subme
teu ao seguinte intenogatório: "Co
mo 'te chamas'/ -,- Chàmo·me Sapri-
ci?.' :::- , 9-ua.); éJ!lª 1>rofissão? -:-· Sou 
cnstao. .,... ·Nao és Sacerdote cris
tão'? - Sou. -.Els a ordem ·dos im
·JJeradores Valeriano e · Galieno, se: 
gundo a qual todos aqueles que. se 
dizeni cristãos devem sacrificar aos 
deuses Imortais. Quem se neg,Lr a 
esta homenagem será condenado a 
torturas 'e multas e, se não ceder, 
.serã morto - Nosso Hei - foi a 
resposta de Sapricio - é Cris1o, Só 
ele é Deus .Jerdaclelro. Criacl.or elo 
céu, da tcl'l'à e do mar. Os deuses 
dos pagãos, ·porem: são meros ídolos 
que devem desaparecer do mundo, 
l)ois ··nenhum' poder tem, visto serem 
teitos por mão tmmana". 

Em' consequência dessa bela con
:tissão, ._ Sapricio foi crnelmente tOI'· 
turado, J;'icou porem firme na l<'é, 
11ão conseguindo o governador ànan
car .de seus lábios outras palavras 
alem destas: "Tens poder 'l[)enas 
:;obre minha carne; minha alma está 
11as mãos de Jesus Cristo. aquele que 
a formou" .. Por isso fo.i Sapricio con
denado à morte pela espada, e leva
do: imediatamente ao lugar da exc
cu,.:ão. Niceforo, sabendo do .que 
acontecera, veiu .ao encoutro de Sa
:r>ricio e. lançando-se-lhe aos pés, ex
clamou: "Martir de Cristo, ·pe!'cloai
me o que fiz. contra vós! " O Sacenlot e 
que Sll preparava para o martírio. na
da ·respondeu. Niceforo reiterou ~na 
súplica, dizendo:·'· ~lartir de Cristo. 

· perdoa·i-me o que em humana fra
queza fiz contra vós! Els a coroa que 
Cristó vos oíeréce, em recompensa 
da l•'é que corajosamente éonfessas
tes, em presen(.'a de muitas pessoas". 
Sapricio continuou inflexl vel. Acon
tecell eutão o que erá de se esperar: 
Deus Nosso Senhor, vendo a dureza 
de coração de Seu Ministro, retirou
lhe a graça do martirio, Chegados ao 
local do suplicio, recebeu o Saceráo-
te ordem de ajoelhar-se afim de se 
levar a efeito a execuçfto. - "Que 
fiz eu para que deva morrer?" per
guntou ele. - "Negaste sacrifício 
ttos deuses", foi a resposta. - •·r--ão 
(tllero morrer - tornou Sapriclo --' 
Farei o que me o,·d.euarem e presta
rei homenagem aos deuses" lme
il,,ltamente após essa apostasia, foi 
posto em liberdade. 

Niceforo, vendo o· grande escanda
.lo que seu, antigo amigo acabava de 
dar,, dirigiu-se lho dizendo: "!'-ão pe. 
ques meu irmão, negando a Nosso 
~enhor Jesus Cristo. Peço-te que 'não 

,. O aliauclones, para ·que· 11ão percas a 
coroa, que já tinhas a·sseguràda, c:o
nio recompensa da tua fidelidade no 
mútirlo". Ficando o apostata surdo 
a este último · a pêlo, Nosso Set,hor 
d1amoit Niceforn a receber a coroa 
d!> glória que Saprkio rejeitara. 
Apresentou-se pois Niceroro aos ai. 
gozes, com estas palavras: 0 Sou cris
tão. s creio em Jesus Cristo cujo uo, 
me Saprieio acaba de uega'r. E:is-lÍre 
ac;ui, pronto para· morrei· em seu 
lugar.". Imediatamente, foi o Sa11to 

_lançado por terra e sua cabeça rolou 
.na, arena, enqlla.nto sua alva voava 
aos céus, .aureolada com a glória do 
martírio. 

IMPHESSOS'! 
Oficinas gráfirus do 
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LER E PROPA~AR O 

"LEGIONARIO" 
t OEVER O~ 10008 

OS OATOLICOS 

EVANGELHO 

A TERCEIRA TENTA CÃO 
PRIMEIRO DOMINGO DA QUARESMt. 

(S. Mat, 4, 1-11) 

Naquele tempo, foi Jesus levado pelo Espírito Santo para o deserto, para 
que fosse tentado pelo diábo, E como jejuasse quarenta dias e quarenta 
noites, teve fome. E o tentador, aproximando-se, lhe di3se: "Si és' o· Filho 
de Deus dize que estas pedras se tornem pão", Jesus respondendo disse: 
"Está escrito: Nem s6 de pão vive 'o homem, mas de toda palavra que pro
cede da boca de Deus". Então, o diabo o transportou· para a cidade santa, 
e o colocou no ph1aculo do templo, e lhe disse: "Si és o Filh~ de Detts, 
lança-te daqui abaixo, pois está .escrito: Mandou Ele. a seus anjos diante· de 
ti, e eles te tomarão em suas mãos, para ·que não magoes teu pé em alguma 
pedra" .. Disse-lhe Jesus: "Tambem está escrito: Não tentarás ao Senhor 
teu Deus", Nov.amente tomou o diabo a Jesus e o levou. para um monte 
elevado, e lhe m·ostrou 'todos os reihos do mundo, e sua clórla, e lhe dis:sc:. 
"Todas estas couoas te darei, si, prostrando-te,. me adorares". - Então 
disse-lhe Jesus:· "Vai-te iatanaz:, pois está escrHo: Adorarás ao Senho,r teu 
Deus, e sõ a Ele servirás". - Dcixou,o então o diabo, d' c:s que os anjoa 
se aproximaram, e o serviam". 

COMENTARIO 

Apesar ele. inteligência lúcida, ilo 
dom!tlio que tem sobre a mutériH, o 
demônio é uuia natuteza limitada, 
nii,o goza da onisciência, . Por isso, 
c•ul,ora se tivesse aperceb\!o logo da 
preseaça de Jesus Cristo no mundo, 
e vivesse na espectativa do l<'Hho· da 
lllulhér, predito no Paralso, que )he 
haveria de despedaçar o império, 11ií.o 
ti:1ha o dell)ônio certeza cl.e quo Je
sus Cristo era realmeúto o Profeta, 
1m~clestinado, o Filho de Deus. Inte
ressava-lhe, porem, muito esclarecer 
esta questão. Por isso, assim que 
recebeu permissão para tentar a Je
sus. Uristo, procurou, arites .de mais 
nada liquidar este assunto. Ê eskL 

. a intenção elas duas prí.inell·as' tenta
ções .do demúulô. Em ambas propõe, 
o diabo a·. Jesus. Crlsto lllü milagre 
qae deínonstre i,ua divindade: •·Se 
és o !!'ilho Deu~ ... " 

Ac.mteceu que, o Divino SaiYa· 
dor nas suas respostas, deixou o clia-

, bo na lllesma incerteza. nespondeu 
Jesus Cristo eorn 0 · um fiel temente 
a Deus, que Úão deve atender a suges
tões do tentador, de maneira que fi• 
earam frustradas as esperanças àest e 
úlUmo. Tambem; não insistiu mais. 
A11jo, percebeu ale desde logo a inu
Lilidade' da insistência. P'or isso, mu
dou de tática, e tentou mitro -resnl,. 
tudo. Já não pergunta para saber se 
Jesus ê realn1ente o l1'ílho de Deus, 
Nis s11a Unalidade a-goi-a é outra. · 
Ouçamos uma das mais autor:zadas 
interpreta~ôes desta passagem, 

*:j;* 

"Dépois da catástro(o do Paral~o 
tarreslre, o demônio reinava 110 
mundo como senhor da humanidade 
aviltada e degradada; mas ele temia· 
perder éste seu império, todas as ve
zes que se recordava da predição do 
Senhor: uma Mulher e. seu Filho te 
esmagarão a cabeça. Inquieto, não 
cessava .ele de etipreitar os filhos dos 
homens, especialrne11te, aqueles que 
lhe pareciam niais inteligelltes e mais 

fortes, para tomá-los ao seu serviço. 
Jamais sua atenção tinha· sido des
pertada sobre nenhum holnem como 
ene (Jesus Cristo}, jamais ni_nguem 
lhe tinha parec:do. dever desempe
nhar no mundo papel mais saliente. 
Ele, o· demônio, viu a Jesus Cris·to 
1111crnr sua carreira; cotneçar /sua 
obra que, sém dúvida e tomada em 
cónsidêi·ação a capacidade éx1Jraordi-
1iit1·:a .do personagem, terá sobre o 
curso clo mundó, e na direção do gê-
1\úro l1umano, Ulll'a intlUência .· cuja 
a;it'.cciação se. tor11a imp·osi,lvel me
dir. Reflete então que ele deve, para· 
cnnse.rvar sc·u · império,. apoderar.se 
desta força. . , . ;\ ·.· ' 
.. Por i:iso, 'deiiol's de'' 1ísteníâí• séu 
p_oder, transportando a Jesus ~obré o 
pinaculo do Templo, opera um prodí
gio que deverá seduzir ·ao seu ho; 
mem, - se ó que ele não é mais que 
homem - e colocá-lo ao seu serviço: 
Do alto da montanha, parn a qual ele 
o trnnsportara, fá-lo ver· todos os ·rei
nos elo ,mundo e síta. glória, e lhe cliz: 
"~u te darei todo este poder e a 
glória destes impérios, pois que estas 
cousas me estão entregues, e· eu· as 
d,rn a quem quero". g·1s uma verdade! 
Sim todas estas cousas lhe foraiu 
da elas por Adão e seu p!§cado ! . ' 

Prosegtie o tentacjor: •·Todas estas 
cousas eu te darei, se tu te prostra· 
res e me adorares" 'l'u vês, e.u sou 

.senhor do mundo. Conheço o teu gê-
11:ó, Eu te darei o• governo cio uni
h1·so, debaixo de minha suzerania, 
se nje prestas fé o homenagem. 

Sem dúvida que a pregàção de 
João Datista, anunciando que o rei
no de Deus estava próximo, tin11a le
vado Lucifer a tomar suas medidas 
)'Jal'a' manter seu império na terra, 
dé que ele era senhor ha tanto·s-sé
culos, Ur.1 homem lhe era necess;!i.. 
rio para lutar contra o enviado de 
D ;us (como ele mesmo o hàvia fei
to no céu contra o Arcanjo Miguel) 
para manter na terra o reino do na
turali8mo e impedir o reino de Deus, 
isto é que o sobrenatural tomasse 

NOVA ET VETERA 

posse dela. Quiz ·ele experimentar a 
vei' sé acaso Jesus não ,podêrla ser 
este seu· homem. Ele se esforça por 
deslumbra-lo, por excitar. 'nele o 
amor do mundd e da.s cousas que são 
C:este' mundo: a concupiscência da 
carne; a concupiscência dós ·olhos, e 
a soberba .da vida, em .uma palavra, 
esforça-se Pºt'. lança-lo no naturalis
mo, e por melo dele, por manter no 
mésmo todos os povos (Delassus) " • . ~:-

Esta exegese explá~a bom a dife· 
rença que ha entre as duas 'prlmei
ras e a terceira tentação. Está por 
outro làdo muito de· ·confoi'mldade 
com o que nos ensina a ,Sagrada Teo
logia ·a respeito dos 'demônios, de 
sua· astúcia, e de ·sua ação nesta_. ter. 
ra, com o tito de conservar seu domí
nio, e desviar os homens e a iso~ie
dade, cuja. influência sobre .os indi· 
viduoa é quasi ·tirtmlca, de seu fim 
·sobrenatural. Bem como explica mui
tos fatos ,misteriosos da História: 
ingenu!dadés proyidenciais para o 
mal, boas fés que só servem para pre
judkar a Igreja etc· .. 

Não ha dúvida qu.e para sua tarefa 
utiliza-se o demônio· de ·homens de 
carne e· ossn como nós.· Jesus· Cristo 
nos utiliza para a missão 'de salva
ção eteri;ia dos homens, porque· não 

· ha de Luc!fer tambem se servir da
queles ·· a duem consegue Hudlr com 
o dei!'lumbramentO da felicidade ter. 
rena? .EsteJ.atnos, · portanto, atentos, 
e temamos tudo quanto ,ele qualquer 
m3.neira, e de qu·alquer origem nos 
desv,ie,. do verdadeiro éspfrito de Je
s'us Cristo. Sublinham.os no ·comen
tário de Delassus .os pontos sobre os 
qµais nos pareceu conveniente cha. 
ma1· 111ais a. atenção de nossos leito
res, 'precisamente pà,ra lembrar que 
se lutamos ·contra "rectores tene
brarum harum ", nossos Inimigos se 
encontra111 · onde talvez menos o con
támos. 

o Uruguai preocupado com a 
a · baixa da natalidade 

Conforme despacho .da N. é. pro
cedente de Montevideu, vê-se a enor-' 
me preocupação do governo pelo gra- · 
ve 'iµ-oblema <ia. -desnatalidade, que· 
ameaça. a todos os países. 

o . jornal católico daquela cidade 
fnzendo algumas considerações so
bre o projeto ele lei que cria os Con. 
selhos · de Salários tece as seguintes 
conJ!iderações · acerca do problema. 

Se continuamos como . até hoje, 
gra:nde dena.taÍidade; grande morta
lid~de, escassa nupclalldad'e, ,grande 
indiferença e falta ãe medidas téc
u:ca;;, tambem nós· poderemos · che
gar à pergunta fremepda: - Pode
remos desaparecer coroo sociedade 
dentro de alguns anos ••• ?" 

"A dénatalidade .. dos.cresce· com 
r,t1úo veloz; a mortalidade decresce 
com ritmo leu.to. É maior a mortàli
dade i:l'e filhos naturais que ·de filhos 

·1egitimos. O crescimento ·vegetativo 
diminue. assolllbrÓsamente... A nup. 
c1alidad.e. f!cou estacionaria. A mesu1a 
·qÍialltlda.de de matrllllonios '. tende .ca
da vez mais ·a,. ser 1nenos fecunda". 

O ·éditorlal .· passa, logo a citar a 
obra "hivesttgações· Agronomica·s" 
de Alberto B'ocigér, · a.i·getÍ,tinó; . que 
as·s1nala. que a. Suecia, !<'rança, Grã: 
Bretanha,, Bélgica, . Estados Unidos e 
1\:Ustrâlla se encontram por· de'balxo 
do )Imite traçado - 18 por mil· - de 
acôrdo eom o 'índice méd:o da mor
talidade da. · raça. branca - 12 por 
mil. . 

"lt'ala.se ,do ocaso das raças bran
cas. Aí está a. prova, e estes fatos 
e, 1 guerra, .que não parece ôutrà cou
sa que o eéU: castigo" - acrescenta 
o jqrnal. - "A raça bt!l,nca atentou 
contra , · a vida; utilizou· todos os 
meios anticoncépciona.ls e ·abortivos.· 
Chegou uma hora. ·em que h'niversal-
1úente se patenteava. a, possibilidade 
ele, morte para às sociedades infe
cundas, Ai está presente o medo a 
vida, o medo aos filhos, o medo· ao 
sacritlbio silencioso que é mais for
te que ·o sac1'ificio violento e instan
taneo. A guerra veiu a agraYar ·este 
mal; despov,oação por denatalidade, 
elespoyoacão por ex.terrntnio do ho, 
mem pelo homem, e logo a destruição 
pela obra das revoluções i11ev!taveis 
que acond'.clonaram a.s novas mudan
"ªs so.ciais e poiíticas". 

"Necessitamos de uma reforma eco-
11omica - termi11.a o diario - uma 
reforma · política: e uma 'l'eforma mo
ral, que· nos· devolvam as virtudes 
que deram aq-ueles sac.rlí{c:os enor
mes que fizeram l)OSSiVél esta patria 
livre que hoje gozamos.". 

Por mais ele uma vez já demons
tramos como ria peua de esc1·itorcs 
e pensadores genuinamente católicos 
o totalitarismo, muito antes do a·pa-

. 1·ecimento de Hitler e de Stalin, já 
el'a p1·evisto como uma conse_qu12n
cia dos principias libel'uis e revolti
ciÓnárlos qu~ o oocJer ocuito atra vês 
do "sugestões" .e de golpes de for
ça. .vem fazendo a humanidade a~ei
'ta1' da H.euascença aos nossos cl ias. 
Pub'Jicamos hoje alguns conceitos· 
bem expressivos de Louis Veuillot 
nesse sentido, que se acham espar
sos em seu livro .. Le Parfum de 
Rom.e". São páginas arelentes,' escri
tas· -no mais aceso da luti que teve 
por nome '.' a questão roma na". e 
quando as tropas ga.ribalrlin~s ainda 
não haviam consumado o· supremo 
atentado contra os Estados Ponti(i
dos. 

a história da Igreja, que 6 a histó
ria ,te Deus· presente e vivo sobre a 
terra; se aqueles. que di;:em amar a 
liberdade considerassem de perto, 
tais como a Igreja :Os expõe e· os de
fende, esses direitos de Deus aos 
quais sua cegueira pretende opor os 
direitos do honi'em, eles veriam que 
o~ direitos do !tomem não têm exis
tência e salvaguarda a não ser nos 
direitos de Deus. 

DIREITOS DE DEUS, DIREITOS DO HOMEM 

-oOo-

"A polêmica contra o governo pôn
tificio é baixa, vergonhosa para o 
espírito pü·bllco; esforcemo-nos por a 
não deixar descer a esse uivei mise
ravel. Encaremos a questão em. sua 
luz verdadeira. Certos insensatos de
sejam .destruir uma obra de Deus, a 
mais ilecessâria do mundo. Roma é o 
reino próprio de Jesus Cristo, a var
te que Ele se reservou sobre. a ter
ra no· misericordioso desígnio de ali 
estabelece;- a fonte da Vida sobrena

:tural. 
Scm11re houve no mundo um par

tido para recusar esse bem; partido 
tão poderoso que parece às vezes se 
compor do ri1undo inteiro. Entretan
to, após dezoito séculos, a força das 
coisas .teni. invencivelmente mantido 
entre os homens esse direito de do
mínio e de habitação que se digna. 
):eservar a clet~ümcia de Cristo, 

A · força das coisas, as necessida
i:les da h_uinaUidade! s~ Cfil!,~C%2&~m 

Direi~s do bomeu1, liberdade hu
mana, existência distinta das .na
ções, outros tantos pensamentos de 
Cristo. desejados e realizados por 
Sua única lgrPJa. Antes de Cristo, o 
estado nornw.l das sociedades e1'a a 
escravidão; o direito normal, o di
reito do mais forte, 1>ara impor a es
cravidão; a poli ti éa uormal, a con
quista, para vender ou para matar 
os vencidos. Humanum Pauci~ vivit 
genus!" 

•••.•••••••••••••• ' ' ........... 1 ...... .. 

parncer por completo, a fÓrça:' brnla 
reinará J)Or completo. 

Não se pode falar em força moral 
aos enviados de Cesar; os de Maz
~ini Sllprimirão mesmo os jornais, 
mesmo os jornalistas. 

Refleti, gente de espírito, "Ainda 
um pouco de tempo estará convosco 
a luz; llndai na luz, enquanto a ten
des, para que as freva.s não vos sui·-
1m,e11dam ". Porque a noite será mais 
longa que na esta<;üo do in vcrno ! " 

....... ,' ..... -......... , ........... . 
"A Europa, e particularmente !l. 

Itália, se acha trnnQ'uila quando o 
Papado sé acha. tranquilo,· livre quan-

" Assim como transmuctou o nome do o Papado está livre. Sei o que 
Eva, lembranc;a da perdição, na pa- significa hoje a palavra liberdade; 
lavra ave, memorial de. salvação, as- mas qnando falo em liberdade, é-me 
sim de Rorr,r1, a for~a. a lg:reja foz permitido entender a: llberdal1e cris-
amor: - "Mutans Homae nomen". tii, o direito de viver segundo a lei 

S h te lp elll que 1•11 te de Deu·s. Se a/ Euro1>a e a ltál1·a não ' e ouve um n o · a -
ligência pública dava império à for- têm gozado dessa liberdade toda in
ça moral, onde está O mal., gente de feira, ·a falta não cabe aos. Papas. 
espírito que condenais esse tempo?- Descia o ,dia em qt1e a Igreja pôde 

Q 1 l 
. , , . . _ exercer -uma ação direta sobre o go-

ue ma 1av1a que esse rei nao , verno das sociedades, os papàs não 
pudesse devorar uma nação? nem cessaraJu de. visar O mesmo fim, que 
esse rei {ate.· moeda falsa? nem esse é O ele dar à individualidade todo setf 
rei repudiar. sua esposa? em que sois valor, disciplinando-a, poi• si própria 
lesados? por meio 'do conhecimento de Deus. 

Gente de espírito que tanto tendes po'ucos prlncipes, antes e depois 
odiado a força moral, tomai cuidado! ele Carlos Magno, favoreceram este 
Eis que a força moral não mais im- p!ano. De acórdo com os céticos e 
pede a anexação de provlncias, o 08 incrédulos, os principes têm em 
rompimento de tratados. gernl oferecido ao género huruaúo 

Tempos virão em que se terâ O de- uma outra vantagem, que este tem 
sejo ele anexar os reinos, ele romper preferido geralmente: -:-- eles lhe :.2ª 5ontratos, Se -ª IQJ:c.a. moral desa, ru:gp_uzer~m a. franquia ~a reira il,l• 

. --·-~· -·-· ·--· ·-··-·-· ···--··~·- .'.·.~. . ... , 

terior, cle:xanclo-o ignorar qu~ a re
gt'a exterior, 0 freio político, toru1rn• .. 
do-se cada vez· mais indispensavel, 
pezará mais e mais sobre toda lilJer,. 
dade. Tal foi a sedução do cesal'ls
mo, tal foi a promessa· do Protestan•. 
ti'smo, lá! é a /Ja Revolução; e essas 
três coisas siio uma · mesma coisa; 
sugestão .de Satan, inimigo do ho
mem e' rival de .Deus". 

.......... ················· .. -..... . 
·• Acabo de ler divei·sos trabalhos 

s'olir.e o que se chama a questão· ro
mana; questão ele saber se a Igreja 
é de Jesus Cristo, e, no fitndo, se 
Jesus Cristo é Deus; e, mais ainda 
no fundo, se ha um Deus. Porque os 
prindpios motores desta· guerra ao 
temporal do Papa· são à heresia é a 
dúvida e, por detraz, o ate!smo. 

Li pró e contra, e me sinto humi
lhado. A degradação dos espíritos 
faz descer esla disputa a um tene-
110 que rebaixa tanto o bem quanto 
o mal. O gênero humano se acha p1·e· 
s'3ntemente empenhado na. send·a ele 
um laxism:o e de um p1•ocesso de 
estupidi·Clcação imensos. Tenho me• 
do dos ·relampagos. que riscarão os 
céus para dissipar essa noite". 

•••••••••••••••••••••••• 1 .......... . 

•.. "Segundo toda: aparênéia, os 
úllia11s apostutos do llv.re-exame, 
herdeh-os de suas conquistas, · admJ; 
nistrarão formida'>els natcoticos no 
espírito. humano. 

Será. isso o munqo sem,. ~ · papá,, · 
1 ,. :~ ' _..:..:_-__ \._ 

situàção comparável ·àquela do mun. 
do antes cio Papa,. quando um repre
sentante ·da feroi sodedade, romana, 
refugiado sol> a ditadura de Tibério, 
dizia com soberba: '_, Que '·é a ver. 

.dade? e, ·sem 'esperar a resposta, der· 
ramava o Sangue do Jústo, Hoje essa 
consequência pode parecer extrema. 
Ha aincja bastante e.Stlil'lto cristão 
nos p.9vàs, sbbre as cbrpas bastan tcs 
1·enexos da ,antiga rea'leza cristã, E-s 
11erai que esse resto se evapore ao 
sópro dos hlstriões: . - o desprezo 
pela espécie humana reabrirá o cir-
co". 

·Eis prepa1 .. ado o advento do tota. 
liarismo moderno. o· il1fat1gavel ·ad
versário do Conde de Montalembert 
tràça então · o retrato do omniarca 
moderno: 

"O. mundo foi criado Ji)ara ter um. 
só Deus. Eis a unidade católica: -
•• Um sõ Deu 11., um. sõ pastor, um só 
rebanho", O gênero humano deixa 
que se d°ísponha do assunto de outro 
modo, Não apenas um sõ Deus;. todos 
os eleuses. ·pelo contrário! Mas um 
umco rei, o Omnia~ca, que fará rei
nar a harmonia, a igualdade e a vo
lúpia, . 

O Omniarcà será grão-sacerdote de 
todas as religiões, juiz de todas as 
capacidades; da.rã todos os diplomas, 
enfeixará em suas mãos todos os. fios 
telegráficos, entregará todas as car, 
tas,· 1mpr!ml.rã todos os livros, .• Este 
idea.l jâ foi bosquejado: .... era a 

· ~ntiga Turqulà. · · 
Lã· reinàva a. harmonia sol> o· llOllle 

dl:) silêncio,.~ à. iguaJda.de fiob · (! llQ• 

Prega_ndo e Martelando .•• 

Nova,tática 
Pe. Ascanio Brandãd. 

A heresia sempre foi raposa. E rapos.a matrc_ira. Outror~, todavi~, 
se apresentavà com mais sinceridade e esp1rito beltcoso e atrevido. : At1-

. 1·ava-se ào .campo aberto da luta contra o dogma .. Iconoclastas, Arianos;· 
Albigenses, Reformadores e tantos outros combateram a Igrej~, _rompe
ram decididamente coriti-a o dogma· catolico e os campos se def1mram na, 
luta. Herejcs e catolicos. . . 

Q Janconismo porem, a gente de _Port-R~ya1, se e1:fm;oc~a quan_do lhes 
atiravari1 à face o "insulto" de he1·ehca. Ho,1e, a heresia e tao. suuhl como 
a das monjas de Soror Angelica e de . Arnauld. Sustenta veladamente 
princípios condenados. . O Liberalismo, o Sillonismo e o Modernismo aí 
estão. Quem os descobre? Tomam roupagens novas. Apresentam-se 
inocentes e cheios de candura em nome da v-erdade. Querem, por 
exemplo, uma Igreja Uvre no Estado livre com a liberdade de todos os 
cultos. 

"Em nossa cpoca, dizem, uão convem mais que a religião catolica seja 
considerada como unica religião de Estado, exeluindo os demais cultos". 

E' uma proposição condenada pelo Syliabus de Pio IX. 
Alguns a. sustentam em· outras palavras e ·em .teses de l!vros. Entretan

to se alguem brada e protesta em nome. da ·pura .. ortodoxia e d~s sa~a
d~s direitos da verdade, ai! ai! ai! é caluniador · Não teve suficiente m
teligencia para a penetração do. pensamento do Autor. 

Em português claro: é uni lll_iope intelectual e um "pourfe11deur- d'he
resie" no dizer de Louis Veulllot. 

Su.stenfa.in-se hoje em nome da Liberdade e da santa Democracia os .. 
maiores despauterios doutrinados. Apresentam-se os gritadores con_tra o 
Nazismo e o Fascismo. numa furia desesperadora trazendo em .maos a 
''Mit Brcnnender Sorg" e . as condenações de Pio XI ao Estado totalitario 
e absorvente da verdadeira liberdade. Porem, se esquecem_ do "Syl
labus" e do Sillon condenado por Pio X. Querem amarrar a lgreJa ao carro 
democratico e se 1ião sustentam abertamente que o Papa e a Igreja per
tencem e•sencialmente à Detnocracia, de tal modo expõem os seus prin
cipias e ;presentam o problema que se tem a impressão de ~ue, se ~io XII 
não rejeitar certas proposições. do Syllabus e da condenaçao do Sil1011, a 
Igreja irá passar horas amargas no mundo novo, e talvi:z nem .. possa 
subsistir do mundo ·moderno se não se· adaptar. E obsedados pela Santa 
Uemocràcia batem a' mesma tecla com incrível perseverança. Esquecem
se do comunismo ateu ê perigoso. Sorriem a Staiin, Já não acham o 
diabo tão feio. coono ·· o pintaram. Ora, -se ·condenamos e rtos horroriza o 
barbaro totalitarismo nazista violador dos sacratissimos direitos da Igreja 

. e da fé, se com Pio XI não podémos deixar sem um protesto as violações 
à conciencia c1·istã, ê os absurdos do fascismo, tão pouco nos é per-

1 triitido sob pretexto de combate ao Estado pagão modemo, sorrir ao co
m=ísmo e aceitar , idéias e pripcipios liberal-democraticos do 

'liberalismo e do sillonismo. Ainda mosmo sob o especioso e hipocrita pre
tC?xto de <;lefonder a Igreja · é a verdade ... 

A tatica do. momento, é sustentar veladamente as idéias erroneas e 
, dizer-se ámigo e defensôr da verdade! E eníurecer-se t;? protestar cont,:a 
a calunia, a ·pecha de heresia ..• 

O' candidas pombinhas libe.:-ais · e democraticas! Felizmente nós os 
.. pourféndeurs d'heresie, e o& "jesuitas" (ai estes · jesuítas tçrriveís!) po
·demos não ter a simplicidade da pombinha, mas pão nos falta a astµcia: 
da sei1>ente para denunciarmos a "heresia", mesmo quando ela se apré- · 
senta como defenspra da verdade ..• 

r amoem em Cuba aumentam os divorcias 
Segundo de.,;pacho procedentes <la ci

dade de Hawana, conforn\e ai agencia 
catol!ca N. e., fol publicado no Sema
narlo Catollco um artigo escrito pelo 
Rcvmo. Pe. IgnaclÔ Blai11 SÔbre. a crise 
da familia. · 

A familia,. alicerce da vida social, 
atravessa no momento uma crise que 
se estende ao mundo todQ e mais noci
va, ainda hos . paL5es. que lutam 'neste' 
momento contra o nazismo. Neles, tor
na-se nccessar!o a· ·aplicaçi\o· dO. ma.xi~ 
nio esforço, princ!paJmepte na · indus
tria, onde, excepclonaimente se admite 
o trabalho da mulher, ·mas que pelo· 
prolórigamento da. guerra, v!râ a.ser um 
grande bacilo para o desenvqJvlmento 
dc$ta. cri.se fani.íliar, cuja _consequencla 
seni. abalar toda. a. tràclição: fãiniliar. 

Em Cuba, a crlEe foi solucicinada do 
modo mais, slniplista com aniquilamen
to do sentimento fa.milla.:r. E o desen
volvimento deste ·mal progre&lvo é yis
to no artigo escrito pelo Revmo. Pe. 
Ignacio Biain. 

"No ano 1941· - escreve o Sacerdote· 
- foram dll;SOvilcias na cidade de Ha
wana, 1098 matrJmonios, e no .Interior 
do estado 1634. No a.no de 1942 houve 
em l!B,wana. 1317 dtvorclos e 1900 no 
Interior. Ourante· o ano· findo, 1943, :;ó 
de 7 de j:,.ne!ro a 2 de a$OSto <uma 

POSTOS DE 'SAUOE . 
Por decreto de 24, àssinado pelo In

terventor Fernando Costa foram cria
dos mais 29 Postos de Assistencia 
Medicá Sani•aria; os · quais terão as 
suas sedes em 29 municípios paulis
tas. 

Cada Posto, o·ra criaclo, · terá um 
· medico sanitarista, 2 guardas sanita
rios, 1 escriturario e 1 servente. 

me de escr~vidão. Lá nos harens, ha• 
bitava a volúpia. 'l'emos belos germes 
de tudo isto, Mas a liberdurle, onde a. 
colocaremos?" 

--,-oQo-

"Imaginai o que poderi o hom.,m 
que tiver a maior quantidade de má
quinas às suas ordens. Que· bem fa
rá resi~tir a esse home1n! Como será 
coisa fácil recusar adora-w, sé ele 
crê nos. velhacos comodistas qlle 11lé 
dirão que é Deus e que deve exigir 
que o adorem l 

"Acreditai que não haverá de ta.is 
velhacos e muit03? Vejo por todos 
os lados sua semeadura imunda. l<'oi 
lançada abundantemente e cresce 
desastrosamente. AcrecliÜti que não 
terão in(luência? Eu digcJ que. somen
te eles serão influentes. 

"Um senhor do mundo que não te
me a Deus, ·que desejais que ele· se 
torne, senão um louco que sê deixa 
11ersuadlr que é Deus? Dura.ntl;l três 
séculos, ª posse de· al%umas legiões, 
sempre indoceis, mas diante das 
quais tremia a baixeza unlversàl, fez 
estourar os miolos dos tmperador~s 
romanos. • 

Ora, o imperador futuro. comandará 
co mvezes roais ·legiões; e para doml· 
na1· · uma humanidade mais decaida 
ainda, pois que ela terá caltlo das al
turas do c1•istianismo, ele disporá 
tambem ela máquina. 

A admlravel máquina, admiravel· 
mente aperfeiçoada, mais vasta, mais 
rapida., insubmersive!, carregando 
em seus flancos dilatados a morte. 
mil ~ézes mais bem apetrechada; a 

· miquina que não dirá. jamais não, 
equipada por máquinas que dirão 
sempre sim. 

JJl Imaginais q.ue esse homeni uão 
l)el'derã o juizo? E os vclha.cos pro-·• 
gressistas . que, desde agora, o fare
jam e lhe!· c~ntªm ~lelu)as abjetos, 

parte do ano) se d!vÔrcia.ram na capi• 
tal 1042· e 1619 no Interior: Em 22 dias 
o:; 6 Jtúze.s de primeira insta.nela. de 
Hawana, foram dtsi;olvldos 240 mat1·i• 
monios, entre eles 210 ·por mera 1m,· 
compatlbilldade de carateres, e mu!to,s 
elos mesmos após 30 aias de vida con
jugal. Deste modo temos uma media, 
de 500 divorcios em cuba". 

"A. revolução francés& ....;. comenta o 
aludido. ~àcerdóte - envenenou a _in
teletaal!dage po1· um humanismo muti• 
lado que exigiu o homem ' como centro 
ábso!Úto <!e, si mesmo; as ideias divor. 
ci.stru; . foram prJSperando. Não .houve. 
no .pais pior· mal que· e.ste e que nos. fez 
tantos' es.trakos tamb€m a esta, !lha 
chegou ·ei;tá peste epidemlca ". 

Em ju}ho .do ano pa.s51;ldo fez 25 anos 
que em .. Cuba foi dad.l, carta de cida
dania e rumorosa. hospitalidade ao .di
vorcio. Os d!rlgentes eh. polltica, os 
monepoUzadores do "pensamento vivo" 
e uma parte do povo tom.aràin aJegrc, 
'festivamente, o progresso. Implantar o 
ciivorélo, foi para· muitos libertar-se ·do 
~lerlcáiismo,. e resplràr os ares satÍll'a
dos pelo maravllhosotfolem d:J progres
so ... Porem os vigias da Igreja clJbana, 
àsslm não apinavam. 

O Éxmo. é Rev~o. Mons. Estrada: 
O~creveu, na ocasião sabta.s palavras 
anunciando os tempos de borrasca, por 
uma "lel que na de custar muitas· la
grlmas e nos .ba de chegar o rubor de 
um futuro Ílão muito longe", porque 
1'os a~tores de tão tamentavet.s acordos 
'não procediam por erro, slnão· com pie

. na· conclencla. do que rallzavam. depo-
sitando no sulco de ama _patria que 
chàmam sua, um germem perturba.:oor 
da paz social (Boletim das Provtncil)s 
Ecleslasticas, 31 de julho de 1918)," 
Si .!:lua Etxcla. .Revma1 Mons .. Estrada 
s~ Inteirasse da .. enormidade de que em 
cada 3 horas se 'desfu um . matrimo
nio, como não se encoler!zarla, com 
santa Ira? conclue n °~rrifor. 

pululando eu tão 1101:1' tulia\.'a1s ardeu. 
tes que ilumiup.rão seus olharês, acre
ditais que eles não o persuadirão ce 
•er Deus?!' 

· .-000-

. Depois de . 1iintar com cores tãó 
vivae· o dom!nio do mu.ndo pelos ré· 
gulos totalitários, Veuillot telll uma 

' pu.lavra de esperança. O mundo sai· 
rã dessa fase de abjeçã~ e de ruise, 
1·ia. 

Esta libertação não virá. porem, 
como pensam os modernistas e semi• 
llberais, quando o Papa fizer conces• · 
sões ao espírito moderno, porque a 
Igreja· não costuma apoiar-se em: 

principies fa)sos. Mesrpo porque, ·· a 
miséria de nossos. dias é o· enfra
c1uecimento intelectual dos .católicos 
que permltem dizer que a Igreja fa
liu por não .se abandonar ao esplrito 
moderno. ·Qual a verdade católica 
que se (ornou êrro, e qual o ôrro dQ 
mundo que ..se tornou verdade?" 

Na volta às verdades pregadas pe, 
la Igreja se acha a libertação da 
humanidade: ' 
· ·• l!Js[ieremos o castigo não a mor, 
te. '!'odas as traiisgressões serão vlil• 
ga.das, todas as ingratidões punidas; 
o mundo'. seus .erros sobre. os ombros, 
banlrado de. suor, de sangue, de lá
grimas, passará por espessas trevas, 
im[)Íorando luz, autoridade e Jiber• 
dade. 

E sétá nessa provação; cujos ge, 
midos pedirão a Deus que abrevie o· 
curso, que o Papa recuperará o mun• 
do, ou antes que o mundo recupera~ 
rã Deus. Então a inesgotavel fecun, 
didade da Igreja se manifest1J.rá: -
de suas velhas verdades sur,girão no• 
vas forças e novas ma'ravllllas, e ela 
1.frossegulrã· em sua; obra .. que -é de 
pór · Jes-us Cristo na posse de. toda à 
terra, e·toda. a tei-ra na.vosse/de'.J~ 
sus ·Crlát.o''•, · __ ,.. · ·· · .. 

. ) 
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TELEGRAMAS DO RIO 
cento ·a percentagem das fibras ,naelo
nais ~- serem·· consumidas pelas'' in- · 
dustrias de· fiaçll.o é tecelagem de· .ju.·.: 
ta d<> todo o. pals, em mistura com 
a juta lll'OOedente · da:· Indiai · 

Cargueiro argentino 
f 1UO, (Asapress) - ll:l, muitos dias 
il\njiontra-sc no porto <!,esta Capital, o 
é:arg'ueiro argcritino "Josefina.". o 

- IQUal, em alto 111ar, quando se Uirig-b 
<ie Buellos Aires ·para 'rampicu, foi 
surpreendido .pela,. noticia elo rompi
~ento da· Argentina cou1 a.s pot~n
cias do 11'eixo'', 

Com as novas condições crladas pe. 
las circunstancias da guerra. vário~i 
tripulant.es do navio recusaram-se ~ 
permanecer a bordo, alegando âs au
toziidades consularcs, que não pros~e
·guirlam ·viagein em virtude-_ do novo 
e.s:tado de cousas. 

Diante de tal dnerg;encia, o fato 
foi levado ao conheci m cn to · das a u-
1t.orid_ade~ de Buenos Aires, e e1n 8e
guidã, oe:ntro de um espírito a1niga-. 
vel/ ·aqulcs tripulantes foram lc\·a
doS-·;para Buenos .A.ire~ de acordo corn 
.a.s instruções tecebida~ pela::s autori
dades consulares argentinas. 

~ Brasil, 
pi:eparados 

fornecedor , de 
iarmaceuti_cos 

RIO, (Asapress) - Por dados co
:Uhecidos ficou patente que o Brasil 
está. suprindo inteiramente as ne'-=es
sida.des: sul .. americanas com . produtos 
quilnico-farmaceuticos. devido ri, sus
pen.são da exportação europeia e ao 
.1·acioriamcnto da norte-ameri-cana 

Reduzida 
~a· de 

rnrus uma vez a 
seguro maritimo 

contra risco de guerra 
h!Ç),. (Asapress) -,- Acaba de sofrq 

'.tnah;,"u11c1à. sensível redu_ção a taxa t1e 
.segµt'Os_ c_o11 tra risco~_ de guen:'1. cm 
todo o litoral brasileiro, baix.ahdo do 
21/2 % 'para.· 11,'Zºh. ESsa ta~a. 'que _êstl
:vera ··em 6%% quando era tnais inten
tsa a existencia de su b!'na ri nos a l <?-

:mães no Atlantlco Su\ foi baixada 
posteriormente par~ :ú,.f % con1 a. in • 
tensificaçã.o da ci;,,rn.panha anti-snbnrn-
1,fna. e em dezen1bro fora ba.ixada pa· 
l'a 21/2'%· Ag-o;,,-a, com essa nova redu
tâo·. é denw,,11strada a crescente dimi
nliiçãci de perig-o á n·aveg;aç;tto em 
aguas b~sileiras, gra~as ri a<;ão Yi
gilante da l\.Iari~lrn. e A viaç:ão bra
;sileira& e ámcricnnas no combale aos 
corsat"l.os inimigos. 

D~-dina o numero. de ~stu" 
. : dantes de farmacia 

'RIO, (AsapresS) - A diininuição 
i!'io numero de ~nscrir;õ~s na E~cola. 
ô.e li.,armacia da. Univers1darle do Era. 
S1f traz; ã. bail.a o problema farmaceu
tiéo:'· Este anO 0 numero de candida
tos -ê inferior ao do ano p:t~~aclo. A 
111aioria. das .farn1acías do interior do 
. 'país não co11tam com profissionais di
plomados e nas cidades t.nn;bem se no
:ta. a falta desses tecnil .. O:O.. ·T:d vez um 
ô.os:·n1ôtivoS' do .afastnmc-nto dos jo
vens/das Escolas ·de Farmacia seja a 
ieôncliçãff tlô trabalho. alem dct sltua.
.;;ã.o,'Hnancair.a rlas_' farmaciasJ que Vl~m 
~of~endo fort.e ~oncurrencia dos La .. 
boratorios- e Drogarias. 

í()· desabamento do tunel 8 
.·,RIÔ~., ( As.n.press) - Terminando ,ª .,, 

,f:Ónstru~~o da variant~ do 'l'nneJ, n. 8 
<la .Serra do Mar, n, r,:,trada de l<'erro 
"(::,e·n·ti·al do Bra~il' t'Calizou enorme 
iarefa, exec.utada por cerca elo· ~ui

·ll.hent.os ho111ens. em t(:'.tn))o rcl~t1,·a
:n"10nte curto, debaixo <le eh uvas. t~·r
l"eno ingrato, e~tr-~1tura fragil,, á bel-
3-a;· de· um abismo._<l(l, .ce1~c~- ,1ec __ 50 me
tl'os ·.de -profunrli'cit1de, ~fn.(lülna:'s .o hn
:mens raspa.1·am a. torrn "· .~olücnra~n 
,:.~''trillios da variant~. Afim.Jl~ se ve-. 
l'ifíCar se e.rqava de fato firme ,, 1cl
~o rec.e1n-constrt11<lo. prínrniro tra.fe.
gou pela Variante urn _vai;·ão ,~azio .. 
··esperando--se a c()nsoliclação do te1·re~ 
no para fazer traf<:gar depois um:i. 
locomotiva escoteira-, e, 1ogq clepoi::;t 
:u1n- trem completo. 

'if elegrama do Oal. M~rshall 
ao uai. J\fauricio Cardoso_ 

RIO, (Asapress) Do gcnernl 
~eorge l>Iarahall, chefe elo I::;tado 
:Maior do Exorcit() Norte~Ar.acr~~'.a~10, 
:recebeu o genéral lviauricio Cardoso, 
ichefe do nosso Estado Maio,, o so· 
;guin te telegrama: 

1'Queira aceitar minhas coJorosas 
:felicitações pela sua designação ulti· 
:ma e os meus melhores vutos para 
continuação do alto poder e eficicn· 
eia do Estado Maior elo Exercito Dra. 
·:S-neiro, sob sua ·<lireGão co.paz. Antt·c'.i~ 

·:o:o .uma col-.tinuação <le estreita co
:,ioperação entre nossos iq:xercito~ nos 
atuais esfor<:os n1ilitarcs~ que. tem 
:tid~ seus efc.itos no nosso ir:lr.lig;,:J 

~01num'1
• 

¼ disposifão da lnforvento= 
ria na Baía 

RIO, (Asapress) - r,;m nóla in• 
!'igicla á l:lecrctaria Geral do Minlste
.rio da Guerra, o rnin i~tro l.!:urico Du .. 
'trn. poz á disposição tla lntet .. \·e11tor1a. 
Federal no E8tadc, da Ba f:t o capitão 
da· a-rma· de artill1aria J•;verardo de 
~~bna l{elly, .a,{im de conrnnd.ar a Força 
~olidal do -1nes1no l.!;staclo. · 

Jutorizada a cunhagem de 
50 milhões de cruzeiros 
em moedas divisionarias 
RIO, ( ,\.savr~ss) -

W!a Republica, .assiuou 
aut'ol'izan<lo o .. Ministro 
i,, 

o Pn~!->identc 
um decreto, 

da ·lf'azeuuâ a 

SCIEN.TIFICAMENTE 

·-AS SUAS FERIDAS 
• Pomada seccatlvo Sâo·'sebast!óo 
comba1e ~cienlilicamente toâa •-

. qJalquer c:ifleccão cutanea como 
sejam, feridas em geral Ulceras. 
Chagas antigas. Eczemas E1ysipeio, 
frieiras. Rachas nos pés e nos seioo, 
Espinhas Hemorroides. Queimadu, 
ras. Erupções. Picadas de mosqul!c» 
e lnsectos venenosos. ' 

"/Jo~' 
SÃO SEBASTIÃO 
:iZ:CCAtlY,_ :- ANTI 1AIIA51TA111A 

···=-

111andar cunlrnl\ na Casa da· l--Ioe<la, a 
itnportanda do GO milhões de cruzei
ros em moedas auxiliares e divisiona
rias uutn total de 84 milhões de uni
dndBs. A cunhagem ,será feita na ·se
g.uinte ba.se: · 20 milhões do ri1oe.da.s de 
Cr.S 0,10, na importancia de 2 milhões 
de cruzeiros; 20 milhões de n1oedns de 
Cr.~ 0,20, na iinportn,nc:)a· de 4 millwes 
<lo cruzeiros; 20 n1ilhUes de moedas de 
Cr.S 0,50, na im1Jortanc\q. de· 10 n1i
ll1ões dt~ cruzeiro~; 1·1 milhôcs de moe
das de Cr.S 1,00, na importancia ele 1-1 
nülhões flc crirncil·os;- e 10 milhões de 
n10N1as de Cr.s ~.oo, na importa"nc:ia 
de :!O milhões de cruz<'iros. A Cunha~ 
g€m terú itJicio. imediatá.mente, Clm 
1>1·os5eguimento á. <Ie que trata o De
creto-lei n. 4.84:!, de 17 de outubro de 
1~42. As mOl!das, mandadas cunhar a
i;rora, destinam-se a. troe.o e substitui
ç:ü..o do seu equivalente, e,m ccdulas 
d0 papel·moeUa <lila.ccractas, que se
rão recolhidas e incineradas. 

Abastecimento da popula" 
ção carioca 

H.IO, (Asapress) - Enquanto não 
fox· rc:stabelcc:clo o trafego na Estra~ 
da de Ferro Central do Brasil, 11reN 
judicado com o clesabamP-nto do tunel 
n. 8 da Serra elo 1-Iar. o abn.stecimen
to da poputaçã.o c.nrioca sofrerá. difi
euttlades, como se U•m verificado desde 
o dcsrnoronamcnto. 

Entre os produtos cujo transporte 
s~ torna clificil. fig;uram o leite e a 
carne, devido ser(!nt esses os mais 
coni:;urnldos pe.la po.1n1lnç:ão carioca. 
,Seu transporta é feito, cm parte, por 
·caminhões, sendo ('SSa operação moro~ 
sa, n.pqsar dos csfortoS <lispendidos. 
<foYido ao granUe numero de . baldea
ç;IJu;. 

Base aerea• de 
Dumont 

Santos 

T:.IO, (Asapress) - Segundo uma 
comunicação do Ministerio da Aero
na.utica, as::,umiu o-::. comando da e.a~e 
A erc·a Santo-s Dumont o cbroncl !\Iar .. 
cio de Souza. 

Pleiteiam aumento de 30 
centavos por litro de leite 

RIO, (..\sapre:-::s) - O comanc.1ante 
Amaral P€'ixoto recebeu um telegra
ma. d:i. União Produtora do Vale do 
Paraihu, em Sio .lo.sé dos Camvo:-::, 
st~gundo o qual a rcfeJ'i<la t.:nião plf\i
teia um aumento ele 30 centavos etn 
<·ada litro rl<' leite. Segundo o· tele· 
grama enviado ao comanclante Ama
ral Peixoto, se o acrescimo pedido não 
for atendido. os nrodutores de leite 
~ 1 een1-so na iminencía de fechai· sua~ 
portas. 

Verdadefro recorde ... 
RIO. ( A~a1ness) - .:\pro\·eitan<Io-~~ 

dos dias cl"e cat·navaJ. diversos cafe-s 
ê bares dc~ta capital ·cob1·ararn p:i-c-ç:os 
astronomicos pl:'los prnto~ S(':t'Vidos. 
Cita~se o ca~o dP 11m Cafl•, que e-o· 
lJrou por. cloi~ hift~~. meia poq;ão ele 
hatntas fritas (~ rlOi~ g·u~1·anás ~ im· 
portancia ,le ,52 (ir·tâeiro~, tf>n<lo, de~ 
poi:s de redamn<lo pr-:o fn·g·ut'?., rcdu
}:ido n conta para :JS eruzeir0s. 

Os clubes de excursionisfas 
cooperam com o 

·Florestal 
Serviço 

RIO, (Asa1,r,•ss) ~ O gosto pelo 
excur!::ion is1no e.n t re 1116s .. c.1:da. díR nrn 1!-: 
S;e dc:st:!in:oh·t' \. 1,or fo1•e,;1 das· a\taç,:ões· 
uaturais o elos l'nc:nrJtarne·ntos· pais8.
,p;isti~os de que são tão ricos ·o Dls
trito Federal e o Esta tio · do Rio. 

};. como as ex.cursüe3 Bão se1npre 
conduzidas por um guia <1c respectivo 
Clube, foi estabelecida uma· coopera
ção entre a · Secção ele Protecão das 
l,'Iorestas do Ser.viço Florestal· e as 
aSsociaç:ões .de cxcur~ioni~1nQ desta 
capital, em virtude ua · qual todos es
ses guias são invcsUdos de a.utorida ... 
de pa.ra tambein evitar, repritnir e 
.autuar co11travcntores do Cotligo F1.o-
1·cstal, nos termos do art. 66 e seus 
1>a;·ag_rafos. 

A e:.emplo do que já o fizeram di• 
versos Ciuhe~ de~ia natu1•eza, o Cen .. 
tro Excursionista Brasileh·o acaba. de 
indicar 27 socios:. g·uias ao Diretor do 
Serviço li'lorcstal, a serem nomeados 
1)el o l\1in isterio da Agricultura pa1·a 
ê)_~ funções relevantes de Guatda-s 
J.,,lore:stais. com as prerrogativas que 
:\ lei lhes confe·re. A colaboração dPS-
1ti?.~ novor-:: elementos, qne são advoga .. 
<lod, 'meclicp,3, 'ongenhci1,o8 e pessoas 
de alta p1·ojeção social, é uma das 
reais honrosas para o ~et·yiço 11•Jores~ 
tal, e de c:crto. ela:--- mai~ eficientes 
para os intf'l'C~.5~s <'OlPtivos. 

Escola Nacional 
Agronomia 

de 

f'.IO, ( Asa1J1·essJ ~ < > li inistro da 
lq.:,Ticultura. resolYcu designai· para 
intcg:rarern .i C\,rnissão examinadr,ra 
do coiictin-;o (h~ titulo:-. e df:' nrova!::, 
1)ara p1·ovimen10 flo c.:nrgo isolado rla 
prtJfc:;;,~ol' eaLNlnÚico, pndrã.o l\J. da 
1-1.<.t Cadf'ira - I-lorticult-ui·a e Silvi
c-uHurn. da Escola. Sncional d€ Agr<1-
no1úla, os ::;enore-s Fe-lipe \V. CaJ.>ral de 
\.'ci:-;conccJo:,;, li'ernando H: .l\Iilancz, 
Paulo F'. <le Souza, João Candido li"er
reirn I•""'ilho e Honol'io <la Costa ~Ion .. 
teiro· F'ilho, 

Teremos carne de cavalo 
argentina às nossas 

mesas? 
fUO. ("Asapre~~S) - Noticia-fH' llt'St~ 

C,1pital que 11rnu grande partida de 
carne <le cavalo argentina está se1Hlo 
ncg-0cia.rla; afim de solucionar, en1-
pàt·t€', o p1·oblema <lo- abn.stecimento· 
Adianta-se que essa carne será adqui
i-ida, a 30 centavos o quilo, o que. tor .. 
naria a mes111a extrema·tnente. acces_si ... 
vel ao publico. 

Petroleo mexicano 
RIO, (ASAPRESS) - O ~Iexico mi 

suprir, em partC', as IH·c•~ssidades do 
Brasil eJll petroleo - declarou o em
l)aixador José .i\Iarta Davikt, chegado 
a f'sla. -capita 1, 

Declarou o diplomnla mexicano: 
"~.\~·ora 1nesmo. quando a crise de 

transp9rte vai sendo debelada e tudo 
indicrt · que o trafeg·o se normaUzará 
dentro ein breve, é pensa.mcnto de 
1neu goYerno cooperar con1 o do Bra
sil e1~1 tudo, princípalr~ente na maior 
expansão do petrolf:o ;; dos· St'US :suh
p·rodutos. O Brasil pode contar co_m 
o rnaior esforço rlo meu vaís 11 senN 
tlclo dú suprl~1o com abunda ncja do 
Pf!troleo <Je que tanto carece 1

'. 

Os casamentos do pessoal -
das forças armadas 

lUO. (ASAPRJ,:SS) - Mo(lifl<,anao 
u n\ artig·o que <~ > tabelece garantias 
r•a.ra. o pPssoal das forças armadas, o 
Pl·~sidente da Republica aasin{)u o se
guinte decreto-lei: 

"Art. 1. o _ O artigo n. 111 do de
creto 3.864 do 24 de noyembr.o de 
19'13 passa a vigorar com a seguin
te i·erlaç;ão: 

Art. l ll - Só pnclen, contrair ma
t:'imonio os militares do ~~ercito e 
da. armada e1n scrvko ativo, que l)re .. 

·-encham os. seguinles requisitos: 1 
... a), ,,,,. 0/:i<;i?-i!! - ,-e~ ;u_Q. mini.mo 23' 

anos de idade, completos ou .poslo de 
primeiro tenente; 

b) - Sub-oficiais, Sub-tenentes ou 
sargentos - ter no 111inin10 25 anos 
de idade, completos, e 1nais de· 9 anos 
de serviços; 

c) ·- Outras praças da Armada -
'l'er a _g~aduação ,mínima do cabo, 
com 3 anos completos de posto e m,tis 
d1=1 10 anos de serviços, exc_etuando-se 
os taifeiros, cuja: exig·encia é, o limi
te _rninin10· de 25 anos de idade; · 

§ 1.0. - Os nli'lital'es da Aeronau
tka quB não preeneham os requisi
tos previstos nas alinca.s A e B, so-
1nente poderão contrair 111atrimonio 
com autorização ào Presidente da Re
publica; 

§ 2.o - Os 1nusicos militares são 
considerados, vara os efeitos deste 
artigo, cmno sargentos; 

Art. 2.o - Este clecreto entrarll. em 
Yigor ·na data de s~a publicação, re
vogadas as disposições en1 contrarlo''. 

Queriam o afastamento 
colega~ que diziam ser 

italiano 

do 

RIO, (ASAPRESS). _ O Ministro do 
Trabfllho deµ o seguinte despacho ao 
pedi'.lo formulado pelos fut\cionarios 
da Light: "Os empregados da The SãÓ 
Paulo Tt·am<vay Lig·ht and Power 
Companl!, pedindo o· afasta1r.ento <le 
um outro empregado, dizen1 ser õe 
nacionalidade italiana. Con10 verifica .. 
Sê no processo, o e1npregaclo citado 
possue titulo deeiaratorio de cidad,;
nia brasileira e,· 1nesmo que fos:,e na
tural de pafs inin1igo d.o Brasil, com .. 
petiria a empresa, se julgasse conve
nient:'.e, promover a ·rescisão do con
trato de trabalho de acordo com o 
decreto-lei 4.638". 

l 
Será 

i::v.cos e 
ANÊMICOS 

lOMrM 

Vinho Crnosnia~o 
"SILVEIRA" 

Granc:!e Tónfeo 

cdifada nos EE. UU. 
uma p;raniatica portuguesa 

HlO, (.ASAPilESS) - O paclre jc
~uitu norte-rLin<'ricano '"Pietro .Carlo 
Rossi. quer parUi.t para os 1'}E. UU .• 
após 6 mcs<·~ ele fJí•rmanencia entre' 
n6~, h.'lHlo, visita.do SU.o Pau'Io, trinas 
Gerais, Paran~. ~:Lnta Catarina. e Rio 
Grande do Sul, ale-m· de outros 1101\-

t os do pnfs, editara nos E:=;tados Uni
dos, t1n1a gramatica. portuguc;sa, elo 
portug·uCs falaC.o nÓ Brasil, destina
do aos princi1\f:tntt·:3 das Cn1versida .. 
des amf'rierrnns.~ 

O prnire Rossi, ,·01ta1·ã ao Bl'asil 
pa.ra. eoligir uma .antologia dos es·cri
tol'es bra~~i.J C'Í ros1 para uso dos norte
amcrica nos. 

1\ g-r.:.una tir-ct do Pa,àre Rossi será 
eí1itada en1 Xova Yol'l{, inicialmente' 
eorn ltt mil exümp1ares. 

Comenfarios de um jornal 
americano sobre a. situação ' ' . . ... 

do café 
RIO, V•S,U;fIBSS)· - O "Jornal of 

Conllnerce", d_e Nova York, ~Ocupando
$e, da. favora.veJ posição atual (10 ·mer
cado cafeeiro e do seu Cuturo prc,xi• 
mo, declara: · 

"'A .abolicão da "quota de sacrifl
cio" do café- brasileiro a ser destruí: 
do afim de se e\'ltar ·a super-produ
ção, pela priemira vez, desde 1031, é 
uma demonstração concreta de que 
grandes mod~ficações se vêm reali• 
zando na posição · estatlstica dessa 

. mercadoria. Os danos causados pelas 
g,,adas tiver.aro como resultado_ uma 
sucessão de pequenas colheitas ,i-o 
Brasil. Os pa!ses que cultlvam o café . 
antecipam reais dificuldad·cs. para 
atender ao,; pedldps desse p1·oduto, 
caso a guerra na Europa termina du
rante o ano em que sejam reinieiadas 
exportações em g"l'ande escala para 
csSe continente ... ·. 

Afim de economiza!' o espaço nos 
transportes marítin1osj as intporta ~ 
çõcs de café pelos .Elstados Unidos 
durante a tstação da J94i·43 foram 
}Jroveniente.s, em grande parte, 'de 
11a.ü,es 1nalS prox.imo.$ !t- que cu]ti ... 
va.1n esse JH·ocluto. os estoques de L:a',. 
fé nos paises nos.!::iOS vizinhos fora111 
assim muito 1·eduzidv:::; e o gToSso doM 
iemba.rques deve vir aKora. do Brasil. 

.:-\s. 80.bras ex.i:steute::s, . de qUasi s. 
nlilhõcs de ·t:iacas Ue café l.>rasilcdro. 
~eg·undo info1;ma,;ôes obtidas no ini .. 
(:io da atual estação, serão nec{J::H::a
rias de:-:;de logo l)ara. preenchei- as 
quotas passadas t: · iúuaiS, ::H:g·un<lo o 
Convento Ca.feciro Pa11-.A1ncrica110. A 
]Jroxilna safra, de c~rca do 13 milhões 
de sacas, ,ayós deduçiJ.o ela 4uota dos 
Estados Ufüdos e do café vendJC!o a 
outros pr9vav<:is mcroatlos, tleixa.rã. 
RJJt.:lnas uina,. péquoua quantitla<le pa
ra. os embarques destinados aos paí
sc:s europeus libertados, caso terhiin~ 
a guerra. 

2.0 '- Os preços ·elas fibras na elo-• 
nais não· poderão ultrapassar os da 
juta indiana, na qualidade córres1io11-
denta · · 

3.o "'.'"". A PI!~sente vorta~ra entrará 
eni vigor a partir de Lo de l\Iaio de-
19 H •. 

A.s .inundações .. do Paraiba 
RIO, (AS • .\!PRESS) - Ouvindo a di

.,·lsão pluviometrica· do Ministerio da 
Agricultura,· <JUe com a so!icitúde ha
bitual atendeu a reportagem, fomos 
iúformadoa que. fell~mente, as águas 
elo Paraíba tendeui a b;).ixar. ·--1. m~s
llla Divisão do referido llli'nistêrio, in
formou que houve inundações .no alto 
Paraiba, atingindo as locaÍidades je 
Guararema e Jacaref, e que somente o 
retorno das chuvas poderia criar uina 
situação pc~·igosa e de graves conse
quencias. 

Os horarios de emergencia 
RIO, (ASAPRESS) - Os estudos pa~ 

1·a o estabelecimento de um hórario 
de emergencia para· o comcrci_o, a· 
industria e · as repartições publicas,
afim de descongestionar ,o trafego e 
resolYer _pelo n1enos ·em parte o an .. 
g-ustioso problema dos transpOrte.$'. ui.'• 
banos, foram concluidos definiti,·a.-

.mente. As.sim, o sr, Daudt de Olivei· 
ra1 Presidente da AssociaçãO <..fomer
cial, encan1inhou ao ·Prefeito os res
pecth.-os resultados,· A exposição <, 
longa e nela estão compreendidos os 
horarios, r111e fi~ra1n a.ssiln org·ani. 
zados nos distritos: - 1.0 Distrito -
come_rcio va,1·éjista1 -~as 9,30 ás 19,30. 
horas; · repa.rtições publicas, das 12 
ás 18 horas; F'or\nn e Preto-rias, das 
11.30 ás',17,30 horas; Bancos e Casas 
Bancarias, das Í0.1 30 ás 16,30 horas; 
escritorios, das 9 As 17 horas'; 2.o. Dls• 
trito: co1ncrclo varejjsta, das 
S,45 ãs 17,45_ horas; con1erciO ataca:
<lista, das 7· ás· 1-7~35 horas; reparti
!:Ões llUblicas, elas 12 á.s 18 horas; Ban
cos, Casas Bancarias e Tabeliões, àa ~ 

]

0

0,30 !is 16,30 .horas-; escri:orios, das 9 
ás· 17 horas; e mercadQ de fló·res, das 
S ás 19,4; hor.as. ·i.o Distrito·: .- co
x11ercio varejista, das 8 ás 18 horas'; 
comercio atacadista,. c1,fs 7 ás l 6,30 
hóras, repartições publicas, das l 2 ás 
lS horas; Bancos, Casas Bancarias 'e 
'l'abeliôes, dâs ·12,30 ãs 16,30 horas; 
eacritorios, das S ás 17 horas. Destes 
horarios, ex.clueri;i-se naturâ.lmcnte os 
cafés, arn1azens de_ liquidos e comes
tiveis, restaurantes, at .. mazens e far· 
111acias, que perman·ecerão·,com os ho
rarios atuais. Não-· se exc·Jue toda a 
especie · de laboratórios e pequenas 
fabricas, que iguahnente' ernpregam 
grande' nuíueró de pessoas, priricipal
nicnte moças •. O 'prefeito, recebendo ·o 
estudo, encaminhou-o â consideração 
do Ministro l\'lareôndes Pilho, que so. 
bre o assunto en1itirâ parecer. 

! .' 

Movimento da Central 
1:ro, (ASAPitESS) ..:_ Este ano, não 

Ob,$tante ·a. crise que vern onerando a 
bolsa carioca, o moYimento de pa.ssa .. 
g·eus dur:1nte. os três dias <lC CarnavaA. 
na Central i:lo Brasil, foi· maio,· ao de 
igual periodo ·do. ano pa:ssado·.-·_·Segun
d..o reYela1n as estatiSticas, · o ·11l0Yi-
1ne1,1tô de _pessoas, no ,tr&n1-01etrico, 
foi o seguinte em rnH: 900-400 passac 
gelros·, ·que derà1n uma renda de Cr$ 
20,J.700,00; ao pas_so ct'u~ · en1 19!3 o 
movimento de passageiros foi de 
875.846, enquanto <JUe a renda foi ue 
CrS ~49.990,70. Xa .Elsta~ão Pedro J J. 
em 1943. a renda ·rol de·.cr$ ,·,.ssi;30 
enquanto erq 1944,' a renda. foi cio CrS 
71.021,10, do_,.mcsmo ,.modo <1ue ol'mo
vimento ele jlasoo.11·e1ros,-' em .1943 foi 
de 264.318,:-e\.em 194_4,.-d·e: 2õ0._948,. lia· 
vendo uma, <Hferen~a i>ara menos ele 
13.370 passageiros, e ci.e Cr$ 1.841,20 · 
na renda. 

, 

Tropas ·dos. Estados ,Unido.s 
constroem 1 oo capelas 

na Nova Guiné 
Despacho procedente. cÍe Wash:ng. 

ton por inter11,1ódio ·de N. C. informa 
que, uas. jungles selvagens que tah, 
to abundam nas regiões de Nova Gui
né - as tropas dos Estados Unidos e 
os' aborígenes das Ilhas do Sul cons
truiram mais de 100 capelas' duran
te o:; dois anos de guerra. que se de
sem oi aram nessas regi/'íes; assim in
forma o R, P. August F. Gearhard, éa 
pelão das Forças Aereas do Qu'nto 
Exercito. 

A Europa absorvia cerca de 4.o por 
ce11to· das exporta~õ,es mundiais de 
café, antes da guerl'a. A te1·n1inação , 
das hostilidades n~s~e · continente, 
poJ'isso, veria pre.ci1,i tar uma· corritla. · 
pal'a ·coJnprar e decorreria di:sso "uma. 
g-ntnde falia de café numa bast Jnun-
<llal, so beni que os e~toQueS ·cxi.s"len .. 
tes err;i nosso p;clfs sejam atua.lmente 
suficientes. em co1nparaçüo ,com a 
procura. u recldio ele uma. seria queda 
nos preços do café, considerado o ano 
passado, 'e111. alg·uns _pontos, ~Ómo tor-. 
nu.ndo pouco áconselha,,·cl o reinici'o 
do comercio' livre dessa mercado.ria, 
diminue rapi(lamen(e em virtude da 
impressiÔnante 1nodificação ·qu~ se 
vem apresentando nas estatisticas 
mundiais" - conclue o jornal no-

Para construir as· capelas utiliza
ram os materiais· mais diversos. Pe:. 
ças de aviões e de .automoveis des
_truidos, e outros materiais serviram 
para levar a término às ob1·as, . in
cluindo tlelas a fundição ·de cruzes, 
candelabros e decorações. Tão di!i. 
gentes e cuidadosos têm ·sido estes 
traball)OS - informá o Pe. Gearhard 
- que multas das ca1>elas construi
das 1>eÍos soldados l\Jziriam com or
gulho nos Estados U!idos, 

Criada, na'.. Republica de'· São 
· Salvador uma · Oiocé·se. 
O "Os~ervatore 'Romano",, con- · 

forme despacho de ".Noticias Cato
Iicas"; ·ai1u11cfa a cre~ão· de uma no
"ª Diocese· na Republica ele S. Sal
,,ador, com "o nome. de Diocese de 
São Vicente e sufraganea da ,4.r
quidiopcse de São .Salvador. 

vaiorquino. · 

Movimento 
durante 

da 
o 

assistenéia 
carnaval 

l~TO, (ASAPRESS) - F'oi o seguill•. 
te o n10\:-im.euto de assisteucia nos 
três dias do carnaval nesta cidade: 
foran1 soco1·ridas 8S3 pessoas, das 
quais 3 6 foram internadas, havendo 
7 falecimentos. Em t·elaçao aos anos 
ante ri.ores, o movimento deste ano 
foi fraqulssimo. 

Portaria da Coordenação 
RIO, (ASAPRESS) - O lllinistro 

João AllJerto, Coordenador da Mob!
Iiza~ão Economica, baixou a seguinte 
portaria: 

"Considerando que no exef·cicio de 
1943 as industrias de fiação e tecela· 
gem de juta consumlra.in quantidade 
de fibras nacionais equivalente a 
6-1,29 por cellto da produção globa°I 
ele todas as fabricas; considerando 
que esse eievl\do consumo é um índi
ce animador e ·1nconlestavel. do desen
volvimento que vem tomando a lndus· 
tria oxtratlva das fibras naturais e do 
aumenta progressivo das culturas de 
especies -selecionadas: considerando, 
finalmente, que esses empreendimen• 
tos envolvem Interesse <la- maior im
portancia pará. a . economia popular 
e que precisam ser convenientemente 

·explorados, resolve; 
l,.Q =- Fica. elevada. J.)a1·a. .6Q 'llOi' 

A primeira Diocese de São Salva
<lor foi erigida em 23 de setembro 
<le 1842 pela Bula "Universalis Ec
clesiae Procuratio" de Sua Santida
cle o Papa Grcgcirio XVI e sufra
ganea da Arquidiocese :de Santiago 
de Guatemala, Aos 11 de.Fevereiro 
de 1913, Sua Santidade o Papa Pio 
X, na càrta apostoliea. que Ge ini-

·.eia com as palavras .'' Amerfoae Cen
trnlis", a elevou a Arqpidiocese e 
-erigindo, ao· mesmo tempo;,, as dio
ceses sufraganeas de Santa Ana e 
d e São llfiguel, 

A republica de $ãq Salvador :é a 
mais· densamente povoada, de· todo o 
continente, com 132 habitantes por. 
milha qnadrarla: 1U76 milhas qua
dradas de. supetfic:e e 1.744.535 habi
tantes ,,,- dados oficiais de 1939 -
o . territorio . da nova diocese.foi se~-' 
parado !'.la•.AraÜidiocc.;;e.:'º' . ·- -· . 

<, 
::._,.l':'"i,•~ 

. . 

São Paufo,.27 ·de Fevereiro i:Te;:1944·, 

Elogia~a a, Universidade Catolica 00 Perú 
"A Universiclàcle Católka elo Perú 

cumpre· às tarefas que constituem' a 
razão de sua exi8tência em seu duplo 
?Spec:to: afirmando os postulados di 
fé· e enaltecendo a- cultura e as má
ximas. expressões próprias do povo 
_peruano", ·afii-nwu o_ Senhor Manuel 

. Yt'!\,do,-_:Presideiite ;do P_erú,, a(). füri: 
gfr,1un1 .. cÍ!scúrsô·'cÍé ·corigratiílàçõés à 
Pontifícia, Univ·ersidade Católica do_' 
Perú, nã ·cerim_(ínia 'ele ·encerramen- · 
to do ano acadêmico de 1943. Na mes
~a cerimônia o Arcebispo de Lirna e 
Primaz do· Perú oficialmente entre, 
gou ao Vice-Reitor da· Universidade 

. Católica,' _dr, Bei1;1rinde, o título de 

Concentração de 'jornalistas 
Terá lugar na cidade. de São Car

los, ·hoje,. a. concentração dos jorna
listas filiados à Associação •dos Jor
nalistas do Interior. 

Participarão da mesma os repre
sentantes dos 80 jornais do· interior 
·paulista e. os representantes dos jor
nais e Agencias Telegraficas da capi
tal, que partirão desta cidade às 3,30 
l1oras de hoje, regressando à 1 hera 
da fuadrugada de segunda-feira. 

Pda diretoria da A. J. I. foi orga
nizado o s2guinte programa: 

13 horas:. Recepção na gare; 13,30 
banquete no Grande Hotel; 14,00 reu
nião na Associação Comercial, sendo 
procedida, nessa ocasião, a eleição da 1 

nova diretoria. e a aprovação dos seus 
estàtutos; 18,00 jantar; 20,00 sessão no 
Tenis Clube, quando serão pronuncia
dos diversos discursos; 22,00 · sarau 
tansante (t, finalmente, à 1,00 regres-
so a São· Paulo. ·· 

· TRANSPORTES AEREOf 
Foi bastante intenso o movimento 

da aviões no Aeroporto de Congonhas 
nó periodo de 17 a 23 do corrente. 
Esse movimento foi devido, em par
te, ao clesastre do tunel n.o 8 na li
nha da Central do · Brasil, A media 
diaria de aviões foi de 35, enquanto 
a de -passageiros atingiu a 4~7. O 
dia de' maior movimento foi 18, quan

. do desceram· ou decolaram naquele 
campo 50 aparelhos. · 
· E' inte(essante r e ve 1 ar que 

a media· diaria .de pas$ageiros no ano 
proximo findo 'foi· de 187. Nessa se
mana foram· transportadas 3.477 pes
soas entre as duas cidades. 

Brevemente serão· estabelecidos 
vôos noturnos de passageiros . entre 
São Paulo e Rio de. Janeiro. E' pen
samento _das. três empresas q~te ser
vem · esta cidade - Vasp, Cruzeiro 
do Sul e Panair ,~ estabelecer os 
vôos. noti.frnos. Somente· ná serríaúa 
passada foram realizados dois vôos
experiencias: um feito pela Panair, 
que foi· até Rio Claro, e outro feito 
pela Cruzeiro do Sul; que desceu no 
Aeroporto· de Congonhas um quadri
motor,' trazendo a bordo passageiros 
da capital da Republica. · 

Doutor, Honorls Causa com 
clfstinguiu a Universidade 
América, ele Washington, 

o _gual o 
Católica 

· .Assistil'llm ao ato, alem do Reitor 
:\'iagnífico, R. P. Jorge Dintilhac, ,do' 
Vice-Reitor, dr. Victor André Bela
rinde;' e do Corpo Docente das di'ver; 
sas ]'acuidades, o Exmo, e Revmo; 
l\Ions. 'Fernando c·enfo, Núncio :Após
tólico· no· Perü, o Exmo, e Revmo. 
Mons. Ped·ro Pascoal Farfan. Arce
bispo de Lima , e Primaz, do Perú, o 
Exmo. e Revmo. 1\-Ions, SalvaclOr· Her
rera, Bispo de Puno, o Embaixador 
do Chilé'>no Perú, sr. LuiÍ'. Tuberca,
seaux, numerosas autoridades ecle· 
siásticas e çivís, representantes do 
Clero Secular e Regular, universitá
rios e numeroso público. 

Entre outras coisas o Prc_sldente 
do Perú afirmou que na Universida
cle "não deve ser descuidado o tra- · 
balho patriótico e nacionalista". _·se · 
bem que a cultura seja universal, 'em 
cada povo torna modalidades peculia
res que dependem da terra e da tra, 
dição. , . 

"A nossa é esse conjunto harmo, 
nioso de princípios jurídicos. científi' 
cos, artísticos e econôm:cos que ,cons, 
tit-uem a essensia democrática da 
l)ersonalid.ade elo J~stado; e _toca às 
Universidades mantê,Jas, custodiá-
las .e f~tne11 tá-las. •lt 

A "DIVISÃO KOSCIUSZKO" 

Ancara, (KAP) - Ao ser entrevista
do pelo nosso correspondente, um po
Jcne3, cujos antepassados Unham sido 
desterrados para . a Sibéria pelos Csa
res, mas que ,inha permanecido fiel às 
tradições e ao idioma polonês, e à Igre
ja Catolica, revelou as razões que o le
varam a escapar das fileiras 'do exer
cito polonês recentemente organizado 
na Russia Soviética, declarando o se
guinte: "As divL~ões polonesa, na Rus
sia, têm os mesmos uniformes do exer
cito vei:melho. com 'excepção das agutas 
polonesas nos seus gorros, - -as quais 
são uma caricatura da Aguia Branca 
Polonesa. Poderosas atividades eomu~. 
ni.stas são realizadas ne,ita.s unidades. 
juntamente com o ensino obrigatorio 
da ideologia comunista. Em eada uni
dade existe um grupo de ateus militan
te::!, cujo trabalho é ridicularizar e des
trulr toda a ·crença relig-iosa. Esta é a 
razão pela qua.J os soldados de=s. uni
cl~des ' estão oprimidos e desesperados. 
especialmente porque· todo Ó sinal de' 
independencia espiritual é castigado 
severamente, chegando-se mesmo a ex~
cução imediata, ou deportação para as 
ilhas SolvJet. 
As . INSTRUÇÕES ·no GOVERNO PO
LON"ES AS FORÇAS SECRETAS DA 

. POLONIA . 
Londres, (KAP> - Em refe1·r.nc!a às 

especulações acerca C.', posição do Ge-

· PARA SERVICOS. UPOCR.AFICOS 

J. 

. ' 
Tais como: - Téses, Livros, Folhetos Revistas, Jornais 
e qualquer impresso em geral. - Pvocurem as oficbias do 

RUA 

,, ,-,., 

. t• L :E G I O N A 'R I O " 
DO SEMINARIO N.u 199 - 'l'EL~l<'ONE: 4.09:n-
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O presidente elo Perú concluiu seu 
discurso expressando seus desejos de 
que a Universidade Católlca do. Pe
rú "confirmada' por Sua Santidade, 
o ·papa com o titulo de ·pontific'.a, 
prossiga trabalhando para o hem da 
Religião e da pátria e da cultura". 

. Poucos minutos antes dó Arcebispo 
de Lima e Primaz do Pérú ter en
tregado ao dr. Belarinde o titulo de 
Doutor Honoris Causa, o. Reitor da 
Alma_ Ma ter' Perµana _· leu ,.uma men-

. sagem subscrita pelo Exrpq(·e 0 R,evmo. 
,Mona. Patrick J, Me. Cormick, R;eitor 
Magnífico da· Universidade Cató~ica 
da América, a qual dizia: . 

"A Universidade Católica ela Amé· 
· rica olha semprJ:l com admiraç,ão e 
com. agrado as campanhas empreen
didas, tanto no . terreno pátrio como 
ll•)s outros paises; pelos católicos 
mais eminentes no pensamento e na 
ação. 'Pelo que desde• algum temp() 
'se alegra com os êxitos e méritos 
qne destacam o cimhecido· homem de 
estado, mestre e escritor de grande 
fama, o mui ilustre sr. dr. Victor An, 
clrés Bel.arinde, vice-Reitor da· Uni• 
vcrsidade Católica do Perú, a .qu-em 
se deve atribuir o mérito do poderoso 
renascimento Intelectual que se nota 
entre os católicos de sua"Pátria. Em 
sinal: pois, do reconhecimento de 
tão egrégios méritos esta Universi, 
dade se honra em outorgar, na pre
sent• e fausta cfrcunstaucia. o gra11 
de Doutor em Direito, Honoris _Cau. 
S ~" < , 

. neral Sosnkowski, no que' diz respeitt 
' às instruções dadas recentemente aó 

-elemento secreto polonês, o. General au
torizou as seguintes declaraçõ~s-: 

"A linha de ação do exercito secl'C, 
to polont'.s, depois do cruzamento das 
fronteiras po!onesàs pelos rnssos não é 
unicaménte militar, mas tambem fun
damentalmente um problema poJitico, 

"Essa é a r_azão pela quàl as instru
ções dadas às forças secreta-s polone
sas eln Outubro de 1943 são as instru• 
ções unidas do Governe. e do Coman
da.nte em Chefe às força.s secrefas da 
Polonia, e portanto, ident!cas copias 
foram mandada,; ao delegado do Go
verno na Polonla, pelo Primeiro Mi· 
ni.stro Mikola:jczyk, e por· mim ao Co
mandante do exercito secreto polonês:" 

A DBSTRUIÇÃO DAS fllBLIOTZCAS 
NA POLONIA 

Be,rne, (KAP) - De acordo coI'n as 
reportagens' de Viena. a ·Biblioteca Es
tadual em Lwow contem atualmente 
doi.s milhões _:.te livros. A .seguir a de 
Varsovla, era a segunda maior na Po
lcnia. Grande parte dos livros foram 
trazidos pelos russos durante a ocu
pação soviéticá. poi.5 ·eles confiscaram 
todas as blbliptecas particulares e re
gionai8, guardando-a.,; em Lwow. Mai.s 
de meio milhão destes livros nem se-

· quer foram catalogados. A -Bib'liote,,a. 
de Lwow, · possui atualmente· 682 li
vi:os impressos antes do ano 1500 A. D,, 
22 432 manuscritos 1644 mapa~ e pla• 
nos da Idade Media. 159 atlas antigos, 

'102.663 es1?'Jços de valor e 17 .OOê traba• 
lhos de musica. As autoridades afo
mãs estão catalogando rapidamente to• 
dos os trabalhos de valor, os quaü · são 
enviados às bibliotecas alemãs, Os li• 
vros . de menor importancia são quei
mados. Desta 'maneira a Blblioteca de 
Lwow será brevemente liquidada. e a 

· Nação · Polonesa perderá. um tesouro 
imenso· de documentos que provam a 
sue, grandeza. 

U,K t; t'ltUi'AU,Ui O 
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São Pat:lo, 27 de Fevereiro de 1944 

TEATROS E CINEMAS 
PROGRAMAS DE HOJE 

I 

PIUMEIIWS EXIBIDORE,/! 

~LHAMBRA ·7 Abaea;-:i azul, com Ranchinhó e Alv~enga. . ._ D. 
O homenzinho está de azar, com Harold Peary. ~ AP A · ·· 

ART PALACIO -:-· Tempe.stade de t1tn10, coll,l I..!na. Horna,, :._ Jt , . 
BANDEll!ANTES -,-- Garoto prodígio, com DonaJd .,O'CQ!JnQr. _. APA. 
BRO_ADW A Y -. O homem leopardo, com Den.ls Q'Xeefe. _, Ík ... 
IPIRANGA - Sem tempo para amar, com Claudette CO!beri .. ..., APA. 
:METRO - A comedia humana, com Mkkey Rooncy. _ AP.A. . . 
OPERA - Jamarn fomos vencidos com Richard Quiné .A 
PEDR0 .. 11 -: A garota é do barulho. com Judy canovâ. = A: 

O vaqueiro er~antc, com Roy Rogers. - APA. 
IUTZ - Por um ideal: com Les!ie Howard. - AMC, 
SAO BENTO ,-_ Os anJos e os gangsters, com os Anjos de cara e;uja; _ AMC: 

Cavaleiro vmgador, com Tim Holt. _ .4.!!C'. · · · 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

AMERICA -, Marrocos, com. Marlene Dietrlch. - Jt, 
Canto da ntona, com Gloria Warren, - APA. 

ASTOJUA - Consano das nuvens, com James Cagney. _ ,U't.il., 
.senda da uiorte, com Jolmny Mac Brown - AMC. 

AVENll)A -:, Ver, ouvir e calar. com Louis Jouvct. - M. 
Quan<lô a mulher "ira bicho, 'com Lupe Velez. - APA. 

BABILONIA - Alguem falou, com Phllis Stanle, - .APA. . 
Uma cabana no céu, ·com Lena Horne. - D. • 

BRASIL -:- Alvorada da alegria. com Ann Miller. _ Al'A. 
Os a:iJos contra o dragão, com os· Anjos de Cara., Suja, - o J... 
Ladroes roubados, com Dan Red Barzy, - APA, 

BRAZ POLITEAMA - Turbilhão, eom Betty Ora.ble. - D. 
CAMBUC! - Sete noi"as, com Vi,,n Heflln. - A. 

O dedo do destino. com Cheste1' Morris . .,.,. APA. · 
CAPITOLIO - Laços eternos. com Deanna Durbm. - n. 

Com .os. braços abertos, com Mickey Rodney. - A. . 
CILR.L_OS GOMES - Serenat.i. ele amor. com Ilona. Ma.';Sey. - .OfC. 

· Picardia de cow-boy, com 'Joc Sawayer. - APA. 
CASA VERDE - Moleque Tião, com Grande Otelo. - ÁPA. 
CINEM_UNDI - O delator. com Victor Mac Laglen. - APA, 

.Raio da morte, com Otto Kruger. - J!. . 
Trem de luxo, com Dcnnis O'Kcefe. - AMc·. 
Com os braços abertos, com Mickey Rooney. ~ A. 
Com os braços abertos, com Mickey Rooney - B'. 

COLOMf!(! .- Imper!o da desordem, com Glen FQrd. - APA. 
Sacrif1c10 de pai. com Pat O'Brien. - R . · . 

COLON.- Tent.i.ção de Zanzibar, cóm Dorothy Lamour . ..,. APA. 
C/WZEIR(! - Dupla_ vida de Andy .Hardy, com Mtckey Rooney, .,.. R. 

Quadrliha d1abollca. com Ralph Belamy. - APA. 
· Vieram dmamitar a Amerlca, com, George Sànders, · = ,ucc. 

ESPEl},IA - Qua11do morre o dia. com Gene. Tl~mey, .- APA, 
Vmgança sangrenta. com Jolmn. Mac Brown. - _AJ(C. · 
Espiã fascinadora. com Boris KarloCr. . .;... A111C. · 

FENIX - Adeu~ meu amor, c.om Rosallnd R~ll. - R. 
Tarzan. o Vingador, coín Johnny Weisemuúer; - APA .. 

GLORIA - Bola de cristal. com Oladys George; - APA, 
Noite do pecado. com Charles . Boyér. - R. · , 

HOLLYWOOD - Mergulho no infemo, ·con1 Tyrone Power. - APA. 
Veleiro fantasma. com Mllton Berle. - AMC .. 

IDEAL - Gentil madra.~ta. com Paui J':Celly. ~ · JI., 
Aventuras em Hollywood. com Chestcr Morris. - AMÇ, 
Uma aventura por dia, com.Joan Pee,ry. - APA. 

ZRIS - Na ca!J1,da da noite, com Rlétiàrd ri1x.' .:_ AMC'. 
Eu conheci esta mulner. com Llbertad I.,an:iarqµe. ,,.,,, R. 

LUX - Ladrão que rouba ladrão. com ·o magro e o gordo. - lt, 
Vieram dinamitar a America, com George Sanders. - ·AMC. 

MODERNO - Marujo intrepido. com. Spencer Tracy. :.,.,. B, 
Vale a pena roubar? com Ed. Robinson.·- Al'A. · 

OBERDA.N - Bandoleiros das estradas, com Charles Sta1·ret. ·- Al'A. 
· Aventura no Sahara. com Paul· Kjjlly ... AMC. . · , . .. 

·ODEON (Sala Azull - o Castelo do homeh1 sem· alma· com Bob Newt.on . • D. 
O homem sem alma. com John Skepperd ..... n. . . . . 
(Sala Vermelha> - Tristezas não pagam· dividai., com Orande Otelo .• D. 
Artilheiro act·eo. -com Chester Morris. - . A. . . 

OL!MPIA - Sete noivas com Van Heflín. - A, 
O dedo do destino, com Chcstet Morris - APA, 

PARAIZO - Sar{:entc lmo1'tai, com Henry fonda., - R, . 
Fruta cobiçada. com Deanna Barrymore. - Al'A, ' · 

PARAMOUNT - Mmha amiga Fllcka.,' com.Preston Foàtir •. - At 
. Tudo por ti. com ~·t·cd Astall·e. ...... AP A. 

P4RATODOS - Turbilhão. com Betty Grable. ·- D. 
Luar em Havana. com Jaiie Frazec, - ./t, · 

PAULISTA - Ladrão que rouba ladrão, com o gorçlo e 1t ma:m,. - .n. 
A muihel' que eu del~e1. coi11 Mao Oónald Carey. ·- Jt, 

PAULISTANO - Sobr.rba. com Orson Welles. - APA, 
Alô amigos, desenho de Walt Disney . .;.;. A. · 

PENHA - Fantasma tnvtslvel. com Me!vyn Douglas . .,;. APA.· 
· Irmão do !alcâo, com George Sanclers. - Al'A. · · . , · 

PIRATINlNGA ...: Cil1co covas no EgltQ, com Franchot Tone, .,. 4-PA, 
RECREIO <Centro ~ Um shertfe turuna; comR1.11:) .'fayior . ...;. AMC. 
.· · ós mal Intencionados_ .. com os I~miio~ RJ~ .. · ~ .tPA, . · 
REÇRE10 . tLápa1 - AquUo 'sim era vtda, C9m .l\ltee_ ."\<'aye: - 'D. 

D11ma.em perigo. com \Varreu William; . .;,.. AMC. 
REX - Nascida para o mal. com Betie: Davis. · ... R. 

. Noite do pecado. com Charles l;loyer. ~ R. · · . 
R.IALTO - Eü conheci essa mulher. com· Llpei'taC, · Lamarq11,e. - zi. 

T;u·zan. o ving~dor. com Jolmny' Weissmúller. - .(PA. 
ROIAL - Minha amiga Fllcka, com Prestem Fost1.>r ...... A. 

Sublime alvorada. com Robert. Yoi1nr.. -· APA. 
R.OSA.RIO . ..;, ldacle perigosa, com Deana Dm·bln, ..... I:C 
ROX! - Corsal'lo das nuvens, com .Jame,· CaITT1ey, -· APA,, 

Senda da morte, com johnuy Mac; Bi-own. - ·.4.uc. -: .. 
SANTA CECILJA - DuµJa vida <le Andy Hltr<ly. com MicJ.'.ey ~11\lY, - .R. 

. Tudo por t!. com John Lesi!e. - APA' . 
SANTA HELENA - O rire~-0 àa µerCí().la, com John Mac Bl'O'Wll - dl"A, 

O campeão e a dama. com 8iliy Oonn,. - Al\fC', 
SANTO AN1'0Nl0 - Caçadora do maridos, com Ma1·:y Martin. - D. 

· 'Encontro em Londr~. com Mlchele Morga11 .. .;... All!C, 
SÃO GERALDO ..;. Cuidado com ela, ·co111 .oa,nlelle Darrleux. - · D. 

Punha.! assássino. com Lloyd Nolan. - APA . . 
A volta do tanta.sma. com 'Roland Youn11. - APA. 

SÃO JOSE' - Cancão dos halrros rot\1 HUl'l'O dei Carril, .... R.' 
SÃO LUIZ - Bandoleiros das <ÍRtrada~ · oom Cj'lar!es Starret. - Al'A. 

Inimigos do batente. cóm Robert ·cummlngs . ..;., A_PA, 
SII.O PAULO - Na luz de uma estrela. com Hugo dei G~rrll. - D. 

Marocos. com Marleue Dictrlch. - R 
S.!10 PEDRO - Laços eterno~. com Oeana Ourbil1. - .R. 

Veleiro fantasma, com Mil.ton Berle. - AMO. . , 
UNIVERSO - lmperlo da ctesordém, com Glen ,Ford . ..., Al"A 

Sacrificio de pa1. ro\11 Pat O'Brien. - R. . · 
VILA PRUDENTE - Alôa. a. Ilha dos encantos. com Jean Murat. - R. 

Vingança sangrenta, com John Mac Browu. - AMO. 

EXPLICAÇÕES DAS COTAÇÕES 

A. - ACEITA VEL - Filme que pode ser visto por todo3,_ eml,ora. sem i,ro• 
veito · moral. , 

B. - BOM - t'ilme que pode ser visto oor todos com· pronito moral, 
AMO. - ACEI'l'AVEL MENOS PARA CRIANÇAS ..,.,. 'Filmc,qae- peli, enre4() 

ou cenas· node lmprc~slonar o publico il\tantil, · , . . . 
BPA. - BOM PARA ADULTOS - J!'ilme que pode ser visto com proveito 

moral tao somente oor a:dultos. . . . . . 
APA. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode IIC:· vl~to tl!.G 

somente por adultos embora sem. µroveito moral, 
R. - .RESTRITO - Filmr q-ue _uelo enredo ou cenas ·aeve ser estl•ltamente 

reservado a pestoas de sol!d~ formação moral '~ reillliosa. · · · 
D. - DESACONSELHADO - Filme que pela grave inconvcnicncia do em-eclo 

ou cenas, dc1•e ser evitado 1101· qualquer publico. 
M. - MAU - Filme prejudicial para qualquer pubUco. 

NOTA: - !l; im1101-tm1tr. que ó P.spectador não, se contente cou, a $\mµles cóta-· 
taçil.o do nfmC' 011 d~ oeç9. de teatfo. mas que procure conhecer pelo 
mc,nos Í\lg1ms detalhe~ da c1·1t1c:i · Isto justificará uma cotação ciue 
afirmada sr.m nenhum com,mta1·io. ooderê, · parecer Injusta: e: so• 
bret.udo, com a leitura de nina àuaJise que l)Õe em relevo os ele, 
mcntos oon~ e maus do filml" o Mpectador i:louco a Pot_ico, eEJucará. 
sita éonoiP.n<>ia e ,\orende1•á a julgar por SI mesmo·oa.outt-os filmei 
que lhe forP,?J'I arn;P.~entados. · 

o boletim da Orientação Moral. dos Espetaculos contém uma 
Cl'ltica dP.t.alharla d~ todôs Ol' filme~ ellibldos em s.,Pauló. E' publi• 
caclo semanalmente. e a a~)natura anuà} mista (lrf 23,00 M Ca
pital e CrS 30.00 oara o Interior ln{ormaçõea na Associação doa 
Jornalistas Católicns. á l'lla. Q\llntino Bocaluva, 176, 3.o andal", 
sala 207 - Fone: 3•7760, 

Avtsamo.s aos no~so,s tminante• que as assína.tur~. PliT« mil i,OVeÚlltOb 
e quare:11/a e q11atro so/rP.ram uin acrescim.,, de CrS 5,00, p1usa:m:!o por-· , 
tantc, a custa, CrS 2õ.OO para a oapital, w Cr$ 30,00 parti õ t?;terl,_~r pr:ir .!1?1.?,. . 

.ROTICIAS DO INl~RIOR 

·S A N T o s 
'~ODAS DE OURO DA SOCll;:DADC:: 

S. VICENTE OE PAULO 

OE SANTOS 

.t'repara-se a Sociedade de São Vi, 
cénte de Paulo, 0111 !::lautos, pal•;i co
memorar as suas !Joda:, de ouro, Pe

lo progra111ff e/aúorado e qqe jJ ·obte
ve a aprovação e a,; !Jen,;f1os do 
Exruo. Sr. 1J. ld11io Jo~e Soares·. ms, 
po Diocesano. verifica se (JUe estas 
colllemo.ragões ter,io ·<1u<1si um cara, 
ter nacional Alem dos Srs Arce
bispos e Bis1;os de vá1·ias loc~Jidades 
do Brasil que estarão <:m Santos pa

':ra honrarem com suas presenças às 
festividadés, coa ferencislas e orndo-
1·es deste e de outros Estados· ~e 
ápre~entarãp , · defendendQ ·. ;l,S !llª~ª 

·' 
. ~-·-- ·--~--- ~·--··' 

pálpitiu1·,1s teses, Estamos Infor
mados·, a!n<la. que em muitos lu;ares 
estilo se 01·.;anizahdo <iirav~nas. de 
Vice11t.ino~ que virão, palp'ita.ute~. <le 
tê e de· entusiasmo, partl<ipar. dos 
mesmos· sentimentos que animam os 
Vicentinos de Santos, ou seja. glo1·i· 
ficar a Deus Nos·l!o Senhor. 

o ConselhQ Centra! P!o~esauo, eiit:t 
11mpe11hado em proporo!o))âr · aos vi
sitantes todo ·conf.,rto,' .pàra o·' que 
já, foram· nomeadas vá1·1as comissti~11. 
~ cidade_ dê'..Sâiito~, CQn1~morando 

o cincoentcn1!,rJo da. Sor:r;,«iàrle: de S. 
Vi<:ente de t'aulf!, .irà v.ivi:,r dia5 fücs· 
queciveti, enqi4'oto que os Vlcentf, 
uus de Santos . CO#- as . suas Cestivl•, · 
da<les Irão, mai~ . u)jta véz, clemon~. 
trar o quanto é forte. e ttrme. ·a té 

que possuem em Nos!lo. Senhor e o 
quanto é grande e p1·0r1u1do o a.mor 

que dedicam a Santa tgri,ja Católica 
. ~l'l'.ll1ól!cª' ~ -~iitn1ma. 

LEGIONARIO -7-

Notícias dos· Estados CRITICA BIBLIOCRAFICA 
PERNAM.BUCO 

nE!!ASTrtES UtJlU:!'.Tl!l O 
CAnNAV,Ü,, .. 

"R.J;:CiFE, (ASAPRESS) ,-,, Apesar 
de sto ter havido ,:-,rso ·(\,f' a.titomo• 
vols nesta:· ·cápttaí,. diversos. desastres 
tiveram lugar, ei!,.us11:ndo a 111ort~ de 
varlal!Í pessoas, Um . aut.omo:vel dlri• 
gldo t1elo .. dentlstt\ t.111a :M11, vlno a.tro-· 
pclôu qua,tro pessoas,na· Avenl<\à, Rc!I

. sa e Silva, :ca1úiando a.-rnort11 de duas. 
Nâ. .rua.São 1\t!g_Uél um- cà~h\h!l.ô ma• 
tôu · um popular, téndo· uin · a-utome,;_êl, 
nessa mesma via put,l!ca, atropelaifo 
tre$ Ollttos. Na rua· Direita ··um caml• 
nhã.o, · perdendo a ,dlr~çã.o, • penetrou 
em. uma, Ca811,, óa\Íii$Í,.ndo (e~lm'<1nto~ ;,. 
t r~s pessoas. Diversos o'utros desas
tres dê n1enór lli1portanc·111 · tiveram 
lugar nesta cirlade, sendo <'IÚasl todos 
ocasionados por excesso de 'Veloclda• 
d<i- ' ' 

E:STAPO DO · RIO 
DF;~ll\'TFJJ\l'Jl!!E · l'F,L,O. (JA l\l'".4. V,U, 
' NITEn.or, ( .~ S.U'RESS) '-o-' E'steye 
de8al1lmado 1) · carnaval ne~tl\, cidade 

. mostrando.se os ii!teroléns1:J · t>aatan! 
te desint~resa~d\lg por ésse~ t'e~t·ê· 
jos, talve-z em c·onaao11euc1i· da guer• 
ra., que vem el\l ul<1-n<lll tant,;,11· larea 
l'élo mundo lntélro. Es$~ de$in.tere~
~e P~las 'festas· carnav1tie~Ó\i11 fçz-se 
senti, ta,111bem no, gt11,t\C!e.a clul,u, 
llel\dCI r,oucos· os bailes· e menor 11, 
çonç1,1rrenqta. aos 111esmoa; 

l!\'P'ND.\ÇAO 
NITEROI, (ASAPRJ,JSS) - As chu

vo q11e caem oon~t,i,,it~m~nt~; trans
bo•daranf n11•l• uma, 't>ez · o· rio B•ri
gala. C!\U5!1,$dó . ~!tl'\08 ls populaçl)es 
qu• ri:-l;lldé1n ·em ~ll~I·. ml!,ri:-eu. e t 
la.vou,.,_,· As a11torl<ladrs eKtl,o tonia11-
dó provldencl!l~ ·no ~e-ntlcjo !'le ,ocor, 
r.. a.s t1111,tlt11-1i1 prej1,1d,lllada~, pela, 
i111111!la~~"· 

Di;;!lft'fIDO O !lU"~l)~l,llÍGADO 
NI,:'Ji:ROI, U\.SAPRESS) - Ó co• 

n1a11<1a11t& Amaral l'~ii,ot& <hn'fltl1..1, 
em c,:,n~~quel\ci!'- do q1..1{ f\0011 lf PU• 
•ado n,:, lnt'l41>rlto r,ollcl11-I, o 1$\!b,de• 
)egiH\O <lo s~i::1.mdo QIHrlto (jo MIJnf. 
Chlló '. de sao Se\:)ii.sUIJo' <l"' Alto, Mii,-
1rnel l<'elix, El$§</.S àutorldaf}e, segun
!lo " q,n rol . àp11,r11d~ 'no lnquerlt", 
\'in)1a, ,·endén<lq · queroi~11e e ,n.zoli

.1\3: li, dl\'trsa.,Í P~5~011-~, o<,hr!Jl)QO pre, 
tos JU)ler{ores ao$ .d'l- tabQ,!11,, 

PAR ANA' 
f::\E~()rçrn~ ·'1l11r1-"11't.J4~!1 

l"O!,'!'A qH.Q~SA, !MA.fJtE~(sl 
gi!,la, sa4~andQ daJHl! ,h popql'!l:ÕJll 
No dia ~3. pp .. foi re&a·<I!\ m!s~a. fe~tlv ... 
em a.1:ã.o de R"raças ·pelo. feliz encerra
mento dos eJ<erclplQS. e~plrJt<!!l;IS,. l_e\'(ls 
dos a \!teito pelu F'ill\'!~ de .?,hi.ri'!- e 
1110~"-II,- c,i,touoa& desta cidade,' O Uetl-
1·0 en1 1Juestilo foi 1mm1ov1do pela Pia 
UnUi.o , clll.s 1,'IJhas de. M11,rla ida C'l,te• 
dral de Ponta Gro~slit. 

llE'rlllO IJA I0Jl:l)KRA(;AO 
CUHITlBA, ( AS4.PHI\JSS) _ Rtall, 

2aram-se os e:.:erclclos es1i!rltua.1e fe
chados, organizados pel11 l!'eclen1cíto 
dM Congregações Marianas · do Ps.ra
ná, sob a. orientacã.ç dQ f,ev~c;,. Pa• 
dre .\.ibe'rto ~"ui;-ue, · 

MINAS GERAIS 
{;A.IOLlNA 1<.X'l'JlAJl)A 1)0 OLEO 

YJ/lGJp'rA!, 
BELO )lQftlZCJN'j'J<;, V,~,',..PnESS) 

- · l!:stê. ·desperta.ndo a-i·ande i»,teres, 
i;e nos meio~ elentlflc1>11 e Industria!~ 
O r11iiJ1tado das lléS<'!Ulsas lévidaS. a. . 
etel.to tie\o '11uimico OrJ,ando Starllng, 
~~.;id~1ite Ull5ta ca1,!tal, relatir.as â 
e>:tra~Jo · da. &'1'isol111!l. dt ol<:'ol vei,;'és 
tal~. 

l~ora:m feitas e>Eperiencias peránte 
os renreseutantl!s · da ,Imprensa, Joeàl, 
coni 1>leno e-~ito. (.) µr11ue3ijO . desoo• 
l>erlo .Permite a e:i.trai;ã-,· de ~00 Pira• 
mas de 80 otanaM·. por·· litro. de mate. 
ria.. !)rima. Qualguu oleaglnos11- po
d& prod4zh· o "E>r$at:i", to0ecendo,, o 
ii.\larelho m11ts dl! ~o·· derivados, co1110 
!enols, aç~tatos, etc .. · .. .' · . · 

. A e;s;perlencia rei.:llzo,,-t.,, cóir. · 0·1eo 
dq algodãp, com um ·prepé.rado q11iml

. co cuja. for\n41a o Inventor mantem 
éll\ seg:redo, cons,;,gulndo faz~r rola.P 
pará o· recipiente ·· uma quantidade 
contiid-:ravel d$ · gasolina.. sl!Üotlca, 
com o avroveltament<;r, do li,â~ com• 
b1..1~ti, .el. . 

Heferilido-se a.o invento, dl3~e o 
· a.utor: 

"1"oi-me diflc!l prcclfar o tcrnom~no 
li~ado a. ·a~ão rtstco-qutn,ica. que, no 
:sólo, por espaço de mllelliQ~, proclu>: 
o petrolco· ó31tural, Esta maquina ré
vrodua o mesmo fenomeno n·o elfí)aç-, 
de uma hora. Al•m de gaaolh1a $inM 
tetica, produz um i;:as ei>nibusti,·el, 
euscet! l'el de Cfxaçã.o, com 011 me~1110s 
resultados, vasta aplicação domesW• 
ca. e Industrial. · 

MARANHÃO 
CARNA\'A·L 

S, LlJIZ, (A:SAJ?Rg8$J _.:, Não l,iou-
. ve, rn·a.ticamenté. ca.rna\'al nesta ca

pital. Ileallzar:Ún•H . apeii,~,s <1,lguns 
bailes; que, aliás, estiveram desanl· 
madlssimos. , · 

[,',t.,1:1,ll\'UA MOVJ';LQ "SAO ·i;vaz" 
.MACEló - (AS,\1'R!i1SS) -· 1•'ol 

!11au~urada.. no Interior atag·oano a 
Fazen(la Modelo São Luiz, déslinada 
á. v·ràtica. · nacional <la voilc11itura, 
constltuin_do· o nucleo p\i~a eorneol, 
mento de ~oment~s e rnudas. ·l!lsi~ e11• 
tu.belecimento ê consi<Xerado. pelo~ 
tõçnicos conío um dos · mais pron\i~
soi·e·s · no ·1:·eJ'lero, pois abrange ativl, 
dades li&;w.las a. p1·oduç!io vege'tal e 
animal e ão ensino 1·ural. 

ESPIRITOSANTO 
l!:S'rAGJO UM ASl'Ul.Al\'l'ES A 

; Ol~lCIAL 
Vl'l'OnIA, (M:5Al"lUsS$)' - lnicia• 

s11 dia· 28 o estagio da hova turma de 
aspirantes da. reserva, no 3,o B, . C., 
sediado nesta capital, ll}ssa , turmit 
compõe-sa. de 9 asJ)irante11 a· o!leia.ls, · 

' . 
MATO GROSSO 

l\A CAPrJ'AL 1)0, ·J'AJ~, O. l!l\, J Ul,10 
Mt!l,LEll 

. ' CUIABA, (,\SAPHESS) - Énco.n
tl'a>~e ainda na. capital da tiepublí, · 
.ia ·I> i1•. Jullo Muller, Interventor l<'e• 
d$ral neste mstado. · 

O ehete do <!Xeoutlvo matogrosisen1e 
tem estado .. em conterencia,s com ·o 
:):'1·oaldelit<> da Hepubllca, a.le1n 'de CIU• 
tras altas a.utorida<Jes. Varios asaun• 
toD ·tem sido abordado, entre os quai!.1 
o problema. ào a.um~nt9 àa produ• 
ção em ltl'<!ral, 1irlnclpalmente · da bot·· 

0racha. . . 
A Q.Ul~S'l'AO DA.S ltElRAS AOS 

UO~U~GOS ' 
CUIA!.3:.-\, (ASA.Pfl.WS~) _. Iii!. pouco 

te1npo noticiamos 11m protesto feito 
pelo p,;ívo dana capital, tior: lnU,r• 
madlo dos jornal~ culaba110~, pela 
rea11~·11.çá.o da~ !eiras' Uvreo aos (lo. 
mingo:,; Como Jt foi dito a Na.l!i1<.• 
cão tias feiras a.P~ dominJ;os tw11a• 
va,se · lnconvenle,nte, pol~ como et•a. 
justa.ment~ á. hora da mlHa,, o r.11,. 
vo, vreferla. deixar ele comprar ou ven• 
{te1·. a faltar· a.a cerlmonla,3 relli;lo3a,~; 
Atandendo â6 q uelxas, a· Lea14o Brll• 
11ileira de Asalstenela, .a.trave~· do. De
pa.rta.1nento, do Servloo , 4e Hora.-., e · 
Cl1Jbes Agricolas. resolveu tums!crlr 

. ·.:- :'- ----~ -.. 

pái:a 03 sa.badoll, ·as feira.e livrc·s que 
vinham &endo fel.las .aoS· domingos. 
AllO!l't'BA!I DE BJ;l!,NDA .E GALENA 

CUIABA, (ASAPRJ!.SS) - l!'oram 
ofer.ecidas ao De!p, · va.rias amostras 
de rnlnerioa de' ·stend~ e Galena, en
contradas na Gerra da Chapada. 

As re!erldas a.mostras, segundo 
\l,na.lls~ do• Labotaterlo {la Produ~âo 
Ulntrál,. do Mlnleterlo da. Agricultu
rà, orer~cl!m uma po1;c0ntag<1111 àe 
S5% de zinco,, 

RIO· GRANDE DO SUL. 
VISITA PASTORAL 

l'ORTO · .ALEC.RE, (AS.AP.RESS} 
O Sr, J;lhpo dé Caxla,,, D.· Jos{j ·sarea, 

. esU. ·rea.rtz11ndo uma. .,•lsit."' Pastoral. 
U' llµ,~tr~ ·fufalj.t, ,ijteve· em Torr~s. 
·on_<'le 111 lniatrou · a. crlijm;i a numero~as 
peissoae. 
l,JGAt;.:io FEllJtOYIMllA DEN'rO 

G'Q~Ç.,_li,'EH - . PAiS!!O FUNDO 
PORTO .AVl!JGRE, <.AS.\-PRESS) -

'o snr, Walter · Jobln'!. ·. s·ecretarló de 
Obras Publ!cas, declarou á. noss11, re• 
portag~m · q11<1 · o~ ti!cnlcos da Viação 
!•erre:i. dó nto qr11,ndç do Sul · eatã.o 
(latuuando & con2truglío d'! um trecho 
ferrovlarlo,' q11e llg~~á Bento Gont.:al• 
yés a ;Passo. l<'undo.· Trata-se ·ae uma 
reú .. via <1~ grl\ncle lmr,orta.nc!a eco
nom!ca. e 'rirá resolver o problema do' 
transporte i\esslt rlci,, · regl§.o· do ·Ea• 
ta4o, 

EXAMJl)S Dl'l Sll:GUJYPA Et'OCA 
l"OR'Í'O ALEGR1'1, (ASAPRESS) -

O. c~so surgido· com· & elevadl$sht<a 
porcel'ltagém de renrova.ções nos ei.a
~es precedidos de àcordo com o ceie. 
bré Al't, 91, acatia .. de ser resolvido 
ft!'l medo sa.tlsfatorio par<\ os prejudl· 
1;at1e1.. 

Consl<j.~rando a situação crl,i.d11., ó 
Ministre· Ousta"º·· Capanema resolv~I\ 
cc,1\cedel!' uma. no,va; oportun l(Ja<le pa. 
ra. itil tres cenUna11 de cstudarrtes que 
a. ele 11,JJeleriÚn, A.~~lm haverã. um 
exame 4t ~eiruml,a. ,poca 1).ll•lt os 
lnliaJ,illtados nl!.s provas regulare>J. 
Par<1, a.s n1>va~ pro,,as po<l,erào insere• ,·~t,~• -,s ·aluno• q1J~ nl!.P obHver11m 
nota· '!;uf{<?!ente l}l!,r'!, '1- aprova~il,o em 
uma. ou'· m1J.li ca<!el~ali. · 

G O I A' S 
! 

E~'l'IAGl'Jlll 
GOUKIA, c,\SAPHESS) ;- Os la. 

,·radores dos· Í\\uniclpÍos do norte, 
q11el)l'.am•Sé da irregularidade <llt .~s
tac!I.~ chuvosa, que -vem prejudlca11• 
f]o enormemente ais planta·~oe~. prin• 
clpalmente as cultural de milho e 
'!j.rro,t · 

_Ca.Jcuta.~e «IIJt> .a longa. e~t!agern 
trarQ, <,1onseq11en!)ias ue!aslas A. safra 
\')e.· cereais · daquela extensa região 
,o~n~ ' ' 

Jl.~,p; ,Ul:"F.A OJIJ GOUNlA 
GOi A!'iU, (A$AP!l)')]S$J - Os jor• 

na!s loe:il~ n~tlç!am que o ;Ministro 
da,< ·AeronautJca, sr, Salgado Pilho, 
,·irá. 11- esta. cap1tal, nos prlmei~os 
dias de Março, .a.-firn-de e~colher o 

, lo~a.l onde $erã lni<tttlada. a ~ase Aê· 
rea.. fl<! • Golania. Durante .a estada do 
Ministro . d~ i\erQnatitlcs nest3, capi• 
tal, ·. Aer:lhe•ão pt·e~tadae · lnumcr!(~ 
'inanlfo~ta<iõ~e. d" simpatia por parte 
do Geverno 8· do· llº"º. deste Estado. 
J'D,OLONGA llf-1'1N'l'O · Dl)S · TR~J,HOS 

. PA. P1\lll,l!l'l';\ 
·GOIA!'ilA, C ASA!"'lc'\.f;::;sr ~ A Co111. 

pnhla._ .... Vi.!1ll~t11,,. éuJo•. trilhós j(A se 
0ncontra.ni ""1 · t!oluml)11, na' fróilteira 
cl~ Sl1\'J· P(l-1Jlo ~Qlll, Mhio G~rala, vai 
IH'oaser;Uir o~ trabalhos ele ~~u, pro
lo_nga.monto 'l\t~ · úulu~aba. ~1>1:1J'jn·1!0 
c1e,,s~ ,·étcJi.;r1,o· }J'lfiJ11ir1i,,·para.·. t,·· ôa11ál · 
$lmfl.o, !'O 'lnicJo~st~ !!iol11,no: O ·.àvan• 
to ,.d8~ea. ferrovj{I;, p-.r11, o· ~•tllntri~o 
bràsllelj-o tepr~••nta, mll.l~ um· JiMso 
def!!llttvo· na 11.\'J~rt11ra ,10 n;,,;o~ mefos 
<16 tra,napo\-tA enq•~ O IÍtt)ra\° e ·as l'O• 

i;!II~$ !)o ç,e~t~. 

·S.E·RQ I P·E 
~tOltl,IJlJNUO 

AJUCAJU, (ASAPHE8S) O C'a,r. 
na,·.a! co~reu '!1e,11.nl111ll<Íl1<~lmo ne~ta 
captta.l, !111,llta,ido•Sl'l a ,apenas a,lgun·s 

·i,1ocos na.a r4as, ·•sendo as festas qua
ai ··gu_e: e.:clu~l,anl'~n.l•· exten1as. 

CEARA' 
ORAÇOES l'ELO PAPA 

FORTALEZA, USAPRESS) O 
Arcebispo Metropolitano con,·ocou 
todas as Associações Pias desta. cá· 
pltal, pa.ra uma reunião amanhã. na 
sêde da Ação Catolica, a-fim-de tra
tar doá pÍ·eparatlvos para as come
n,ora~t1Cs da. "Se1na.ita. do Pana", que 
terá. Inicio dentro de breves dias, com 
o óbjetivo · de promover oracões em 
intenc·ão ao Chefe cJa Igreja, ora sob 
a «mea~a dás horµas l,az-lstas que 
ocupam a cidade de ,Roma, 

FARDOS DE BORJtACHA VINDOS 
00 l!IAR 

FORTALEZA, (ASAPRESS) - Nu• 
11\erosQs fardos do borracha estão 
dando ás praias desta ca11ital .. 

O Banco da Borrach(l, prontlficou
~o a compra-los a razão de 6 cru· 
••ires por quilo,. razão norque os mo· 
rar1ores e.IM proxlm\dad~s das praias 
estão iht~ressaàos n"a pescaria. doa 
rdcrldos farelos: · 

Adianta-se qu·e essa borracha pro. 
vj-')n, dé corsarios_ do "€lxo'' afundados 
ullima.menté vela esquadra america· 
na no: Atlaütico Slll, ' 

CA.l'EJ.,Ü,:s PARA O CORPO 
El:PEDICIO;NARIO 

FORTALEZA, (A.SAPRESS) - To· 
das RS instituiçõe~ desta· capital con
tinuam .l'evelando. o seu ap,;>io á for
r.a. Expedicionarla. · Do mesmo moào a· 
Igreja Catollca, no Ceará, teni dado 
rleclsivas provas _de colaboração, não 
<1escuranclo da assistencía espiritual 
aos nossos militares. Falando á 
"Asapress" Dom Antoriio L11stosa, Ar
cebispo MetropolitaniY desta capltal. 
c)eclal'OU: - "A coopera<;:ão do 'Clero 
ceàrenije âs forças armadas, ainda é 
facultativa, existin<!o, entretanto, 
ce!'ca · de cinco capelães qi1e, sob a 
bandeira da ·Legião Catolica Militar, 
vêm dando eficiente ajuda moral ll.S' 
nos•as tropa$, exercendo sua missllo 
junto ao~ qua~tefs e hospitais milita· 
res, permanecendo A dl$po.sicã-o dos 
sol<jados nos servi~os em que· se f!- · 
Mt' «~lltfr a. necessidade da colabora• 
ção ào Padre. O servtco· oficial. po
rem, ainda não está. organizado 110 
Cearã, embora jã,. · tenha o· Arcebis· 
pado oferecido ao Mlr,istro da Guer· 
ra os preatúnos da Is-rêjQ. cearent5e." 
-- Interrogado sobre as noticias· vel· 
(:Uladas. de que Sacerdotes haviam se 
apresentado ,·oJuntaria.ment~. .tlisse 
o Ar,,élJiapo: - "J!I \'erdade, ·1•arfos 
Sacerdotes ,cearenses estão dispostos 
a. acompanhar nossas forças pa.ra 011• 

clé elas fo1·<>m, pois não poç)eria.m dei
xar os soi'd.aclos 'sem o apolo moral 
àa. Religião Cato! Jca." 

P A R A'. 
, M,IS~.l 1;;~1 A(:Xo l>E GRAÇAS 
BEI.E:::-1, (ASAPJU!]SSJ. - A g'!arni

ção do vap:or fluvial '1Jt;1ruparí'\ da,' 
frota do Amazonas, mandou celebrar 
1111111, missa, hoje, na Basllit'a de !\es
sa Senborlj. de Nazareth, ·em a~!lo de 
g;raç:a:, pdr .hav.<>r essa embarca<;:ão es• 

<:apado de naufragar na baia de Ma
rajó, •1ua1Hlo vinha de Manaus p11ra 
esta capital. 

Pox raornrnn f"t:,u,n, N.os 
Cll\'l~MAS 

BEI,EM, <AS.~PI,ESSJ ~ o qv'itão 
l\[oara de Carvalho, Chefe de l'Ólicia, 
l,ab:1H1 ÚÍ1)a portaria, recomenda.11<,lo 
a. touas as.,,autoridades policlals o 
fiel cumprimeufo da portaria qu.; dé; 
termiríiCii proibÍGâo·do uso do fumo· 
rios ci-rie1iias e teatros desta capital. 
.Pela- referida portaria· é vedado o 
ingresso· ;,essas casas de <1,1 versões a 
c:walhelros em mangas de camisa ·ou 
t'r,t·Jes 1>en,êlhantcs. 

RFlfJllJi,~SOU o J:\'TT~nn~N'l'OR ' 
I;BLEM, . <ASAPH:fo:;SS) - Rei;res· 

sou a. esta. capllál, de sua. viagem á's 
l,u_lanas, o coro11el Mag·aJhil.es t:ara
ta. Inter\'~ntor l•'edel'al neste 't;1;tado, 
O chof<i do Executivo paraense, que 
foi alvo de diYersa~ homenagens por 
l"trte dQ~ g"''ern"s dil.S Guianas, foi 
r-,,.cebldo por altas autoridades civis 
d lll lli l!l,J'C$, .. 

OS CATOLICOS.CANADENSES DISCUTEM 
:OS ·PROBLEMAS DE APOS~GUERRA 

Discurso do _Exmo. · e Revmo. Mons. J, e. Me Guigan, 
. Arcebispo de Toronto. 

A paz ...,.. tranquil:dade da ordem - -tlfice~ e àa Igreja". 
não r>erdurlÍ,1•á enquanto a imoral!da- ' A Igreja, o único co1·po internacio-
dt _conthn1ar lmpei:,anc)o na socieda- uai .que não foi dividido pela guerra 
de, dlase o Exmo. e Revmo. Mons. J. terá que dirigir esta tarefa disso 
C, l'lfo Gu!gan, Arcebispo de 'roronto !'lloua, l\Ic GuJgan. A Igreja ~empre 
a 150 Sacerclotcs .e lcigoi; que se reu- se preocupou com o b.em dos povos. 
niram em , Toron,to, · 1,ob ·os· auspic'o3 Jamais deixou de- ordenar aos Sacer, 
(!.a Co111issã,o ijpiscopal de Problemas · dote:; qut se interessa.saem pelos pro, 
::ioóiala) para discutir os problemas blenui~ do Trabalho e pelos proble-
cb àpós,gue1·ra. · mas da vicia 'rural. Frente aos p1•0• 

Em · seu discur.so de · boas-vindas biamas da guerra devemos agir co1u 
aos con·gressletas Moue. · Me Guiga11 unidade ,e força. E, para se obter uma 
adverti!) que o . ap(1s-guerra creal'{i. paz justa e duradoura, uma paz que 
muitos.~ ·muito graves ·problemas, Os se cltnente _ na justiça e nà caridade. 
radicais se ·. aproveitarão . 'de toda é'. necessârlo que cónsel'vemos nossa 
ocasião P?opicla ·para· divulgar suas unidade. sem olvidar ·que nãp haverá 
·do1;1trinas, e o.s católicos, por .suii vez,· · paz enquanto não encontrarn1os · solu-
têm o dever <le aprov'e!tar "toda ção aos problemas sociais. 
oportunidade Para ensinai• a veràa- Alem do Arcebispo de Toronto 
deil·a doutrina tioc!Íll, a doutrina de parti<:iparan1 · da conferência uns elo. 
No$so Senhor· Jesua C.risto. dos. Pon- ze 83nl!ores Bispos· .. 

"Dicionario Encidopedico 
Brasileiro" 

Segundo o espirito enfatuada.mente 
cientifico, utU!tarlo e raciona:Jizado des
ta epoca. de especializações e de fichá• 
rioz, um dlclonarlo enclclopedico deve 
ser 'um . livro· extra,ordinariamente sa
blc, carregando no seu bojo uma espe
cie de Suma .do conhecimento univer
Ml. .Caracterlsando-se · não sómente ;>e· 
la honestidade, mas pela imparc!a.li
dade, pela informação cientifica, seca; 
exata. desembaraçado de di.5cussóes e 
conslgnané'!o ·apenas· o que é geralmente 
admitido por lndividuos . de todos o.s 
cl'edoc, longe de assumir a ·fôrma de 
.um catecismo, tal· diclolll!,r!o devi.a, ter, 
anttlg, o aspeto frio e neut.ro de 11ma 
especie de lista. telefonica. de assuntos 
cientifico.s e artísticos, 

A .verdade, porem; é que e.sse c.onç_ci
t3 liberal do que deve ser uma enclclo
pedla via, ele regra.' não é realizado, na 
prática, pelas proprla.s enclclopedia.s li-
beral.'.. . 

senlio. vejamos. Els couío a Ch~mber's 
Encyclopeclia, fa'.la da S\lll, parente pro
xitna, a Enclclop,edia de D' Alembert, 
de Dlderot, de Voltaire, ·de Rousseau e 
demais doutrina.dores dá revolução fran
cesa: - "Foi uma tradução francesa, 
de John Mills, da. Chamber's Cyclope
clla, qÚe, · de Inicio c;,n.stltulu a base da 
famosa. Enclc1opedia., tranl!formando-~ 
n88 mãos de D'Alembert e Dlderoto no 
crgão 'das mat.s avanc;.1,das e revolucio
naria!! opiniões da época, tomado-se ai• 
vo da mais violenta. perseguição do par
tido conservador na Igreja e ·no Estado, 
e .wfrendo mutilações egreg!as nas mãos 
não sómente de cens,res l1ostls. mas 
de · editores timoratos. Tão compléta
mente se achava ela. identificada. com 
o movimento filosófico· da época, que o 
tenno "enciclópedista." se tornou a de
i;lgnação geralmente aceita para todos 
os que se 11chava111 ligados a uma cer
ti, íórma de filosofia", (Chamber's En
cyclopedia, vol. IV. página 335). 

· E ao se referir · ao Enciclopedismo, 
o" Dlclonarlo Enclclopedlco Bmsllell'o" 
entre outras coises · diz o seguinte, em 
ab'>no do· que Já aflrmára a "Cham
bcr's": - "Da I11glaterra, a religião 
natural, .dei;,,n, ou livre pensamento, 
~.travcz das lojas ma.ço11icas", criadas 
"para a propagação das novas ideias, 
peneirar11-rn na França pe)o.s "filosofas", 
que nlio ~avam de literatos e. flMl
n~ente, na Alemanha. com a denomina
ção de Aufklaeruni;: (pensamento. ilu• 
mina.do .pela. razão)".. . · 

C;i,rno i,e vê, já a '' Grande Enciclo
pe(J.)a.". em vez de ser um vorumo:io guia 
Cook: de informações Imparciais .e não' · 
cll.scursivas sobre assuntos 'de · ciencia e 
de arte. tinha. todas · a.s caracter!stlcµ 
de um .catecismo çtestinado a fazer a 
cat.eque.se dos princlplos revoluclot,árjo;; 
que mais tarde dev1a.m nortear a te• 
volução françesa. 

A proprl.a Chainber's após sucessivas 
edições revistas, reformadtls é a.umc11-
tadM, centem esse mes1nó venano per
fid<> dtluidÓ no meto de tern1os retira
doa da. flora da fauna, da geografia e 
de outros ramos de .conheclménto mais 
facilme11te redutivcls à pllúlas. Nela, 
ta.! como no cai.o de "Grancl(l Enclclo
pedta ", nem .tudo está eri'ado ê àí, se 
acha justamente · seu · maior perigo. No 
desejo de na aparencla agradar a 
tod~s (e, no fundo. enganar a tOdos os 
não lnicladQS). seu.s editores convida• 
ram para sua compilação uma enorme 
falange de especialistas de todos os 
quadrantes doutrinarios: medicos, 
matematlcoa. físicos. geo!ogos, botani
coo, filosofoo, teologos. Pestes. à maio
ria pertencia às seitas protc;5ta11tes. 
Mas ·não to! excluída a colaboração dos 
caoolicoo. Assim, por exemplo, o ~tudo 
sobre o Papado foi teito por dois mon• 
ges beneditinos. Vemos, além dlsso. que 
outros assuntos que dizem respeito di• 
retamente. aos sentimentos catol!cos fo
ram tratados por mãos exclusivamente 
hereticas. Assim, a flgui'a adora vel de 
No~o · Divino Salvador foi traçada· pelo 
"Deão" protestai. te Farrar. A Assun
ção de Noosa. Senhora é apresentada co
mo uma lenda e a lnqul~içáo aparece 
acompanhada. de · todos · os a.dJetlvos 
com qu!' os ant!-c!ericat.• costumam 
tl'ata-Ia. para. sómente citar mais doi.5 · 
excmploo. 

Por tudo Isto julgamos que o "Dl
cionar!o ~ncic1opcdtco Brasileiro" re• 
present~ um grande passo no ·caniinhO 
da. rt'!habil! taçâo das Enclclopedlas, 
))Ião que o "Dlcionario Ehciclopedico 
Brasileiro" tenha deixado de sei·. · um 
veiculo das ideias liberais, maa por
que é menos fiberaJ que -os outros. Da,5 
duas grandes enciclopedlas que acaba• 
mos de citai·, podemos · .dizer qtie ao 
folhea.-las se a.travessa um 1:rande abis
mo com alguns pontos altos. Do ~que~ 
no " Dic!onario Encic!opedico Brasilei-
1·0" se pode dizer que ao manusea-lo 
passeamos por· um planalto em que $e 

encontram varias depressões, algu.ma.s 
delas formando ravinas bem profundas. 

Exemplifiquemos. 
Ao tratar do Ct'istianismo, diZ o "Di~ 

Indicador Profissional 
A D V ·o _GADOS 

.. , Dr. Vicente Melilo 
f'rRGII 11H ~é' ~~ li n ~P111tr. • ~11la 846 

Dr. Plínio Corrêa de Oliveira 
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• J; N. C:.,ar Leua 
Ad~1i1,,edo• 

J,.gn i'l11 MIHrhJ11rt11a, IW - Slllll 004 

Dr •. Franciaco P. Reimit> 
Helmeaater 
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MtOlen 011111111a 
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.MEDICO S 
Dr. Vicente de . Paulo Melilo 
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1 
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E N G E N H E IR O S 
Amador Cintra do Prado 

lilDlll"llh .. tru A. rqUtfllPIO 

Aroulteturn rell~ ..,,.... ool~l(floa, real• 
OGnc11u ootetlvu 

Rua klbero l:l11<!1<r6. fBI l:ilo f'->1110 

1 O U O CAIOI.I(;() 
d e V e 1 • r O 

" 1. E G ! O N A R l P· " 

clonarlo" a certa.. a!Lura: " Sendo 
comunidade .. essencialmente catolica., 
l.sto é, . universal e t-0ta.J, o crlstian,ismo 
!Ião 110 pode ·considerar uma. confissão, 
como elemento de. uma doutrina. filoso
fica ou como nota comum de muita,-, 
fónna.,, especlflc,i.çõe.s e ra.miflca.ç~s 
de :;citas cristãs, Só o espírito moderno 
pode ,·er = diferentes conf~ões crls• 
tãs outras tantas fonna.s ou partes do 
Cri.5t!anlsmo. O .. uso . moderno . da p:i,la.
vra. cristiamsmo favorece a confusão e 
faz pensar num ·· sistema doutrinario e 
subjetivo como: p, ex., raclona.Usmo, 
idealismo. A reaJldade objetiva do cri.5-
tlanlsmo corresponde melhor à deno• 
minaçlio concreta de' religião crmtã." 
• Pdá8 pala.vras a.c:lma somos leva!ios a 
pensar que o· "Dicionario" esposa. com
pletamente · a doutrina. da Igreja, se
gW'ldo a qual os herejes e cisma.ticos 
não pertencem ao Corpo Mist\co de 
Cristo; Como explicar. assim, o modo 
elogioso pelo. qual ,se refere ao Exercito 
da .Salvaçá9, "organi.5ação re]iglosa e 
de caridade, que atua no ambito. inter
nacióna'.I, tendo· por objetiv,;,s a evange• 
ll.1iação e o bem social"? 

·s1 se· trata. da'· um d!cionarlo que de• 
seja seguir orientação catol!ca:, .porque 
não prevenir os leltor.es que . Alan Kar
deo .foi um· charlatão' que procurou dar 
um. fundo doutrlnario às. praticas espi
ritaa .condenadas pela lg,reja; .que·. Ré
nan longe .de . oor "um. espírito .apaixo
nado da. verdide ". foi um impfo · cujo.~ 
livros.' atê .hoje cãu.sam um grande mal 
à.s almas; que os livros ·de Humberto de 
Campos em sua qu.asi totalidade são 
bastantes para enxovalhar a· memoria. 
de qualquer escritor;. o mesmo com re
lação a Aluizio Azevedo, Raul Pompeia 
e ,•ari~s outros? Nem se diga- que 
a.s obras desseii escrit-Orell ímpios ou por~ 
nograflcos . têm valor. literario oU cien
tifico, 'pois segw;ido a carta-prefacio do 
Cardeal Merry . Dei Val l\-0 Indlce dos· 

. llncs proibidos esse valor, se real, · é 
motivo para àua. repressão mais cnergi
ca, vt.sto que "as ma.lhas de erro serão 
mal., tenucs e mam sedutores os atra,. 
tlvos do mal." 

Es5a mesma neutralidade liberal e 
muito .pouco catolica que notamos na. 
parte 11tefaria. e alguínas vêze3 nos 
proprios toplcos rel1giosos, aparece tam• 
bem . na. parte. hlstorica. · um diciona

, l'iO encic!opedico ·· catolico e ibráslleiro 
ná:i diria que GarJbaldi se dedicou à 
causa da i11dependenci11, dos povos, mas 
qualquer co~ no seguinte sentido: ~ 
"Garlbald1 - ·bandoleiro co'ntratàd:)' 
IXl'los · carbonârios italianos pan. usUr
pàr · à 'santa . Sê os seu.s territ-Orlos, e 
que andou pelo _Brasil e.nvojvtdo numa. 
re"olta, ·separatista." ··O· mesmo . rnparo 
teinos a· faur com 't'elação a Maurício 

. de Nassàu, a Pombii.l, a Henrique VÍII. 
para citar alguns· exemplos. Cói110 se 
não bastiisse essa neutralidade, em d 
tão conde11avel, o Dicionario Enciciope• 
dlco fa.z·o elogio -·da Revolução France
"ª• dizendo, ;entre outras barbaridades, 
qué ela. "~olap0u as bases da ve'Jha or
t!em de· pr!vileg!os · e marcou· o inicio 
d.e uma longa luta. pela · emancipação 
polltica. social · e ecÔnômlca das. mai;sas 
popula.res. europeias." Ao 'tratar do En•-' 
ciclop.edlsmo', se refere à mesma· ' Revo<
lução . Francesa como. "rasgo graiidieso 
de h'erolsmo humano, que, entretanto, 
manchou . sua gloria com os excessos 
ém que caiu. e la.nçou ó munqo nas ne
gações e .mque ainda hoje nos encon
tramos, pelos -prlncipios deletéi'ios , em 
que se alicerçou." Afinal, no fundo. '!ó 
Dicionarlo Enclclopedico com essa apa
rente contradição coilsi'go mesmo acaba. 
1tcertando: - Foram os princípios .dele• , 
tcrios da.. Revolução Francesa que ali• 
cerçaram a. emancipação (leia-se escra
vi~ação l social e econômica das mas• 
sas populares nos tempos atuais. 

Ao definir o nazismo nenh·uma pala
vra aparer.e sobre a. perseguição que ele 
move à. Igreja, mas aparece a. bale!~ 
elo anti•comunlsmo ... 

Outro erro ilnperdoMel do Diciona
. rio lilnciclopedlco:, - "Socialisn10 cris
tão - denominação . dada ao regime so
cial preconizado pelas cnciclicM Rernm 
Novàrum e Quadragestmo Anno, do.s 
Papas Leão XIII -e Pio XI, · respetiva
mente." 

01-a. tanto f,cão XII quanto !'io XI 
mostraram . de · modo caba.. quanto o 
crlst-hirilsmo . é incompatlveJ com o so• 
cialismo; N<1. ,>ropria. Encicl!ca Quadra
gesllilo Anuo J .Santo Padre Pio XI 
condena. toda tentativa de c,n.~titulçr.,o 
de um .. socialismo cri.5tão, "' dizendo da 
maneira. mais catcgoricii. e mais for
mal: - "tntre o socialismo e o ca~ 
tolic'l.sm~ CXWtP um::. . antinomia. h'l'i-
(lUtiVM," 

Ao tratar do "Casamento clvW', de· 
via, a parecer a mesma restrição .. que é 
tclto no Olvol'oio: - "A Iireja não re
conhece ao E:.tado nenhum a Jt.!Úi;di• 
çlio legitima sobrt> a realização do vin• 
culo matrimonial. é apcnas tolern a 
cerimonia. dv "casamento civil" como 
simples registro para, fins temporais." · 

·Deixa multo a. desejar· do ponto de 
vista. catollco o modo como o Oiclona• 
rio se refere à Escola gratuita, à e6cola• 
J.,r à escola. mi"ta. Me~mo ·porque ao 
!ala.r na llscola unlca o d!clonario dei
xa. de lado a. llqguagem neutrà com que 
se refere ás outras e entra em apre
ciaçõea. · 

Finallsando. queremos m<mclonar a!• 
~uma.~ omwiões. o, lplranga. 11ii.o apa
reco nem na. letra l nem em São raulo . 
E111Fran(\o-n,nçonarla ·,·emos: "o 
mesmo que ftlaQOriarla: Na_ letra M. po· 
1·em. não acha.moo Maçonaria.; . . Será. 
tão secreta. .a53!m que · se escond• · na~ 
paginll8 do · Dlclonarlo? Tambcw a 
811rschcmhaft não -é citada, associação· 
Intimamente ligada à vida polltica do 
Brasil. 

· Em resumo, acha.moo Que v "Dlciona" 
rio Enclclopedlco Brasileiro" sein ser 
l)roprlamente uma ·1bra. catolica. deve 
ser recromençiado de. oreferencili às ou" 
bllcaç&11 no genero .cJaramrnte anti" 
cat·,Ucai<. 

• A man!fe.sta·' -~e,11, vontade· dÓs organi" 
zadores dei;se diclonarlo · faz e.sJ)Crai. que 
'l\a.. p:-oxl!na. edição desa.pareçam -estes· o 
<'Uttoo · dêfeltos · que uma revisão ~aLs 
minuciosa r; rá sa:lta.r de seu texto. 

~te o· esplrfü> .-com· que. far.emo$ olf 
. "CP&l'.00 a.cima.. . . .. 

• ~-
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As tro~as .alia~as melhoram suas ~osit -oes 
NUM. 6o3 

A candidatura Dewey a prsst
dencia dos, E.E. u.u. 

NOVA .YORK, (Reuters) - O "New. 
·York Times" em sua edição de hoje, 
l11fôí111a que o sr. Thomas E. Dewey, 
governad·Jr do Estado. de Nova, York, 
cons:, rn-se comprometido a não plei
tear a indicação de sua candidatura á 
sucessã1J do presidente Roosevelt, mas 
acll.a, entretanto, que terá de acelta,r a 
Indicação se o Partido Republicano, Pi1r 
iniciativa partidarp,, o ·escolher. 

,,, 

nas frentes ~a llalia 

MJ(( f ~~O'I• til 

MAPPIN STORES 

Todos os 
a11restos tara 

COSTURA 
-s-.. O. ·R D A. R e ;/1 

[Melhoradas as posições do 5.o exercito. 
repelem com 

Bombardeio 

- As tropas à. esquerda. 'de Anzio restabelecem suas co1nunica
lnt~nsa ativi-tões. Tropas francezas exito ; ,ataques nazistas.· As perdas nazistas. Sortimento 

constantemente 
renovado 

dade aerea 'de Fiume e da area: de Roma - Ameaças nazistas 
ARGEL, (Reuters) - Anuncia-se 

j>ficialmente que as tropas -do V Exer. 
cito melhoraram suas posições. O 
:V.Cll Exercito. por sua vez, einpenhou
f)e cm ação contra os alemães e1n di
'1·crsos pOn tos. 

Um ataque desfechado pelos ale
mães na frente pt•incipal do V Exerci
to e dois outros na cabeça de praia 
:toram repelidos. 

Nota Internacional 

RESTADELJ<JCIDAS AS COMU!'íl
CACõES AJ,IADAS 

Q. G. ALIADO AVANÇADO NA 
ITALIA, (Reuters) - As tropas do 
V .Ksercito isoládas o'm suas posi(:ões, 
á. esquerda da estrada. Anzio-Albano, 
foram socorridas depois de 3S horas 
vividas nas tl'iRcheiras e valas, quasi 
sem alimento, munições e equipamen• 
to medico. 

A CONFUSÃO NA ARGENTINA 
Deney Sales 

!>lestes momentos era que não ha grandes operações militares eín perspecti
:tra, a ·· situação politica da Argentina constitue o foco de todas as atenções, 
principalmente neste hemisferio. 

A posição argentina é de grande interesse para a politica e prestigio con-
õunto das Arnericas. . · 

O governo Castillo iniciou, após 7 de dezembro, uma política de neutra
lidade que não encontrou eco no seio da população do país visinho, e alijou as 
simpatias de Londres e Washington. 

A sua situação de mal estar foi crescendo até que surgiu o golpe de estado 
que o afastou do poder. 

A principio julgou-se tratar de um movimento democratico, · - e precipita• 
(lamente foi o novo governo reconhecido pelas Nações aliadas. 

Entretanto, logo se convenceram as mesmas nações tratar-se de um golpe 
hamado nos proprios bastidores do governo. 

No golpe de Estado então dado, o general Rawson surgiu como seu chefe, 
apenas para salvar as aparencias. Logo depois verificou-se o seu afastamento 
e o genernl Ramirez assumiu o governo. 

. Percebeu-se, então, que o governo ,Castilló estava em uma situação insus
fontavel constitucionalmente, e porisso ele mesmo provocçm o golpe de estado, 
para logo depois, afastado Rawson, o ministro da guerra do governo deposto 
;:issumir o poder, em carater absoluto, livre das peias constitucionais. 

Quando desse golpe de estado, o presidente Castillo, simulando uma re- · · 
sistencia, abrigou-se num navio da esquadra, seguiu para Montevideu, de onde 
1·egressou dentro' de 24 horas, abandonando mesmo no Un1guai al11.Uns de seus 
ministros que o haviam acompanhado e não se encontravam a bordo. Chegando 
a Buenos Aíres, fez declarações elogiosas ao novo governo, e se recolheu· a 
:vida privàda, sem,. de qualquer forma, ser molestado, apesar do golpe ter sic'\o 
dado em virtude da corrupção politica e administrativa, segundo seus dirigentes, 

O general Ramirez prosseguiu, com mais rigor, na política de neutralidade, 
,enfrentando com rudeza as solicitações e indicações da opinião publica em 
e:entido diverso, 

Entretanto, no exercido do governo, sentindo a preSl'ão interna, e externa, 
foi obrigado afinal a romper as relações com o eixo, quando foi superabundante
mente provado' que a Argentina era sede e foco das atividades de espiões do 
eixo contra os · países americanos. · 

O novo golpe político parece ter sido dado, segunda os telegramas, pelos 
()ficiais do exercito favoraveis · à antiga politica de neutralidade, que tanto 
:mxiUava o eixo. · 

Vê-se tambem a preocupação de dar ao' novo' golpe político o aspecto de 
uma simples renuncia do general Ramirez, e de sua suhstituição pelo vice• 
presidente. 

Essa preocupação tem por escopo negàr qualquer modificação no regime, -
ro que exigiria novo reconhecimento pelas nações aliadas, já agora não facil• 
mente obtido, como se deu na queda de Castillo. · 

A situação na Argentina, assim, flutua ao sabor dos dirigentes militares 
ique se apossaram do poder, sem qualquer interferencia da nação, que sempre 
se manifestou favoravel às nações aliadas. 

A Renuncia do Gal. Ramirez à Presidencia 
'.A. confusa situação argentinà. Forças 
reacionarias parecem dominar o governo. 
- A ruptura com o eixo como motivo 

da queda ~o governo 
BUENOS AIRES, (Reuters) - O ge

ifieral Ramirez passou a. chefia do exe
cutivo ao general Edelm!ro J. Farrell, 
que vinha atuando como vice-presiden-
te da. Republica. . 

O presidente Ramirez, ao tomar essa 
'1ecisão, declarou em mensagem: 

"Ao povo da Nação Argentina: -
Fatigado por intensas tarefas de go
verno que exigem que eu tome descan
so, nesta data delego o mando que de
sempenho ao vice-presidente, general 
Edclmiro J. Farrel", · 

O INTERESSE EM LONDREf 
LONDRES, (Reuters) - As uiforma

"ões da "Reuters". que ·divulgaram no 
éxterior a renuncia do presidente Ra
mirez, provocaram extraordinar!o inte
resse. poL~ o problema politico argenti
no vem sendo um dos principais aspe
tos da situação sul-americana nas ul
timas semanas. 

O general Ramh-ez, presidente renun
ciante, conta 60 anos de idade. Subiu 
ao poder em junho do an~ passado, 
com a renuncia do general Rawson. 
Uma das suas primeiras declarações foi 
a de que a politica da Argentina seria 

-àe leal neutralidade. A essa afirmação, 
se seguiu, em agosto, a declaração cie 
que a Argentina segu!l'ia a suas tradi
ções democraticas. 

No dia 25 de janeiro deste ano, o ge
neral Ramirez assinou o decreto anun
ciando a ruptura das relações com o 
:Eixo, e revelou que fora descoberto um 
amplo sistema de espionagem alemão 
na Argentina. 

p general Edelmiro Farrell, que era 
ministro da· Guerra e vice-presidente, 
tendo nas ultimas horas uma atuação 
importante na nova crise política. ar
gentina, até agora não desempenhara 
atividades destacadas no cenarlo polí
tico partidário portenho. 

Os circulos argentinos foram colhi• 
dos completamente de surpresa quando· 
se divulgaram as informações da "Reu
ters" anunciando a renuncia do gene
ral Ramirez, pois. nos ultlmos dias pa
recia que o mesmo havia consolidado 
,a sua situação. 

NOVO CHEFE DE POLICIA 
MONTEVIDEU, (Reuters) - O novo 

'presidents . argentino, gene"lll li'arrel, 
nomeou o coronel. Velasco, chefe de Po
licia. O coronel Lagos foi igualmente 
nomeado direto;: geral dos correios e 
~elegrafos, 

A POSIÇAO DE FARRELL 
MONTEVIDEU, (Reuters) - A Si• 

tuação na Argentini. foi novamente mo• 
dificada, com a renuncia do preside1'i
te Ramirez, em face de um · movimen
to dos generais, que insistem pela mu
dança da polit!ca interna e externa do 
pai&. 

Em consequencia, o general Edelm!
ro Farrel aparece agora como a "ca

. J:;eçr," da. nova situação, mas informa-
• 1.õe& .oarticulMG~ dizem nge. º ;mt,,SJl,lQ 

n,io aceita a chefia definitiva do go. 
verno, enquanto não tiver a aprovação 
dos principais lideres militares do pais, 
insistindo na tese de c;ue a. Argentina 
deve ser ou totalmente neutra ou total• 
mente partidária. dos aliados. 

Enquanto isso, as forças naclonalls• 
tM argentinas. partidarias do Eixo, es
tão na espectativa. concentrando-se. na 
sua séde e em locais publicas, aparen
temente á espera de ordens dos seus li• 
deres, em face da evolução dos acon-
tecimentOI!. . 

A situação está por enquanto assim, 
sem definição clara.. podendo-se -acredi
tar que os chefes milltares estão so
pesando as forças militares e navaia 
que supõem ter em seu fM•or. 

O presidente Ramirez comunicou, 
ontem á noite. aos membros do gover
no, justamente ás 23 horas, a ·sua. de
cisão de renunciar em vista de "diver• 
genê:ias graves" até agora não identifi• 
cadas. Mas ta.mbem se admitiu que a 
sua renuncia tenha sido emp1-egada co
mo arma contra os militares discrepan
tes da sua política, em vista, da proba
bilidade de outros pa.ises americanos 
não reconhecerem o novo governo: Por 
tudo que se verifica, a situação argen• 
tina é multo confusa por enquanto, de• 
vendo-se esperar o desenvolvimento dos 
fat-OS para se rormar um juízo seguro 
a respeito. ' 

MOTIVOS DA RENUNCIA 
MONTEVIDEU. (Reuters) - Escla

rece-se que o presidente Ramirez re
nunciot1, quando o general Farrel, 
apoiado pe1os generais Perli.ngen, Von
deberck, Sanguinetti e outros, exerceu 
pressão sobre o chefe do governo, em 
busca de uma nova pol!tica. !ntema. e 
externa para a Argentina. 

As · primeiras informações indicam 
que os generais. atuando contra os co
ronels, estão dominando por óra a si
tuação. Mas ainda se ignora a reaçê.o 
que poderá ocorrer se os itmigos de Ra• 
mirez e dos elementos substituidos fio 
governo. bem cr,no os representantes 
de outras tendencias pollticas nacio
nal~. resolverem reagir contra Farrell. 

As mesmas Informações . asseguram 
que o general Farrel ainda não aceitou, 
em' definitivo. a chefia do. governo. Pre• 
vê-se, ass~.n. que poSl!B surgir uma. j~
ta de generais que o subStitu!rá, por 
sua ve2. · 

Por conseguinte, é prematuro ·dedu• 
21r o carate1· da nova política Interna 
e externa da Argentina. 

Ao que se ll.crescenta, a Marinha já 
se manifestou, ~apoiando o governo ele 
Farrel!. 

Outros observadores desta ca.pitál 
acham que a mudança do governo ar
gentino poderá provocar uma -ação pã
amerlcana identica.. á que foi -levadii, e, 
efeito quando ocorreu a troca de. si
tuação na 'BoJlvla. antes de se-reconhe
cerem os . novos govem<!-lltM pQ_r .:parte. 
w palâe!i Alia..(l.Qllt,, · ·· -·· · · · · .. 

Uma infiltração. alemã ha,:ia isolado 
essas tropas de suas linhas de abaste
cm1entos, lia dois dias. IIoje, a a Yla
ção aliadi deveria lançar generos para 
essas. tr~1>as, -.o que não foi· necessario 
em vlrtl/,de de ter .sido restabelecida a 
comunioà:çi:ío com a sua base. 
ATAQlJE°Í! · NAZISTAS REPELIDOS 

PELOS ·1,'RA?\'CESES 
Q. . G, , ALIADO NO NORTE DA 

AI<'RlCA, (Reuters) ·- .As tropas ían
cesas repeliram todos os ataques ale
mães desfechados-contra as linhas alia
das no Monte Abate, ao norte de Te
relle, corri ·grandes baixas para os ata
cantes -· anunciou-se neste quartel 
General.· 

,PERDAS ALEM.'iS 
ARGEL, ·(Reutei-s) - A radio "Na

ções ·unidas,, .informa que os corres .. 
pondent~s de· guerra são unanimes 
em adnli.t-ir, que" nas ultimas quatro 
semanas:·· os · alemi:íes perderam cerca 
de 20 mil homens, na area de Anzio, 
entre mortos, feridos e prisioneiros. 

..t'rAQ,UE A.EREO CONTRA. FIUllHJ 
Q. G, .. ·ALIADO NO NORT:b] DA 

AFRICA,·'(Reuters~ - A aviação alia. 
da atacou· violentamente, com intei· 
ro ex!to. as refinarias de petroleo 
alemãs de Fiume. 

NAVIOS AFUNDADOS 
Q. G •• ALIADO NO NORTE DA 

.AFRICA,' (Reuters) - · Caças e bom· 
bardeudores altados afundaram um 
navio mercante alemíl.o de tonelagem· 
med!a, na· altura da costa iugoslava. 

1N'l'l1.NSA A'l'l\'.IUAUE AI~REA 
Q. G. · ALIADO NO NORTE DA 

Af'RICA, , (Reuters) As forças 

Dizimada · a guarnição niponi
. ca · de Kwaylein 

OCUPADA TOD!{ A PARTE OCJ
JH~N'i'ÃL. DA NOVA DRl!l'l'ANHA 
-,- lllAIS OJ.} MIL lJA)lCAÇAS 

INUUGÀS APr;i.DAI>AS NO 
. PACIPICO SUL 

'NOVA YORlC, (Rcuters) - Toda a 
guarn!çll.o japones:i, cerca de 4.500 ho
mens, foi dizimada apôs o desembar
que ·na ilha de KwaJalei - anuncia o 
comunlc:rdo do Q. G. Imperial Japo
nês. 

Informa· o mesmo comitµicado quo 
cerca de- doís mil civis, ,que lutara1n 
ao lado ··.das·. tropas japonesas, foram 
mortos. . O coma_ndante j::tponês era 
o vtco-almfrante Yamada e o chefo 
das :força_s· n!pc>11!cas · em Kwajalein 
era o viciesalmir~nte Akl;•a111a. 

CO!IUÍNICADO · DO j,El\'l!:Jl.AL nIAC 
. AR'l'HtJll, . 

Q, Gi DO GENEHAL ~iAC ARTHUR, 
(Reuters) '- -O comunicado oficial dia 
qu'! a. part,!l· ocidental da· Nova ~reta-
11: e, está. inteiramente em poder dos 
aliados. 
· A infantaria de marinha norte-ame
ricana,. qu,e se apoderàra do aerodro
mo do _cabo de ·Glou~ester, estabele
ceu junção com as unidades do Ex<>r
cito norte-americano que opera em 
.Araws, 

Os japoneses exper!nl'entaram for
tes baixas, calculadas em 7 mil ho• 
1nenB. O .cOmunicado acrescenta que 
no setor d'à. bala de Hanse (Nova Gui
né) os caças em. serviço costeiro, de 
Wawak · no porto de Sarang, · afunda• 
ram urn- navio. ele cabotagl\fll e quatro 
barcaças. · O trafego de bárcacas lni• 
migas· .ê. um _dos .pr,incipais meios de 
abastecimentos do inimigo .e está pro
vavelmente. Interrompido em toda a 
zona. · Mais _de· mil barcaças foram 
postas· a pique durante toda a cam
panha e _mais de 1,42 somente em uma 
semana. · As uri1dades · aereas 11e
sadas affailas, com base nas llhas Sa
-lomão, continuaram seus bombardeios 
sobre o·· setor ·de Rabaul, sem encon
trar oposiçll.o alguma. 

o.ereas aliadas rc'a1tza1·am . nas ulti
inas horas cerca. de 960 4's~idas'\ bo111-

. "bardeando objeti,-os alemães .na Ita
lla - anuncia-se oficialmente. 

A a viação aliada . destrui11 35 a viq.es, 
durante o dia de ontem. Os· aliados 
perderam 21 aparelhos _durante todas 
as operações rea!izadae no mesmo pé
riodo. 

COMUNICADO OFICI-AL DA 
AVIAÇÃO 

CAIRO, (Reutcrs) - O comunicado 
do Q .G. da Aviaçiio Aliáda no Orien
te ::uedio, <, o seguinte: 

''Aviões 11~-Iarauders,', dos Estados 
Unidos, atacaram a navegação inimi
ga, ontem, na bafa de Porto Lago, na 
ilha de Leros, apesar da oposição dos 
ca~~as. tendo ati-11gi4-0 em ch·eio as 
insta.lações portuàtias~ A aviação 
aliada abateu um "Jliesserchmidt 109'· 
e outro foi destruído pelo fogo da ar
tilharia ant1-acrea ge'rma:nica: L"m 
aparelho al!ado não regressou". 

NOS AilREDOltES DE _ROMA 
LONDRES,· (Reuters) ,- Informa de 

Argel que a area de Roma foi nova
mente àtacada pela avlação norte
africana. 

Aerodromos e fabricas ao .redor de 
Roma foram crh'adas de bombas. 

ATAQ.UES DAS !<'ORÇAS AnIERl• ' 
CANAS A STEYER 

Q. G. ALIAJ;,O NA ·:>..FHICA DO 
NORTE, (Reuters) - Og bombardea
dores "vrelli11gtoni• n1anuvera1n ·ontem 
á 11oíte, devastadores ataques con-
tra Steyer. ' 

Pequenas formaçõ'es lançaram al
gumas bombas na area da fabrica lo• 
cal, anteriormente• visada, e ain<la e1n 
chamas, enquanto grandes formações 
de bon1bardeadores aliados atacavam 
ohjetlvos da area da cidade e as ins
t<1lações ferroviariaa dos alemães. 
Houve violento· fogo anti-aereo. Fo
ram encontrados alguns. caças notur-
11os. . . 

Pelo menos 35 caças alemães· fo
ram destruidos. durante o ataque 
diurno contra Steyr. 
COMUNICADO OI0ICIAL ])AS OPE

RAÇÕES NA I~ALIA 
Q. G. .ALIADO NO NORTE DA 

Al•'RICA, (Heuters) - É: o. seguinte o 
texto do comunicado de hoje do Alto 
Comando Allado: 

"OPTsRAÇõES TERRESTÜES: 
As tropas do V Exercito, ·cm ambas 
as frentes melhoraram as suas 1ios1s· 
ções. O inimigo lovou a efeito S àta
ques, um na frente principal e dois 
na 41ca_bcça de ponte''." 'rodos. os ata .. 
ques foram repelidos. As tropas do VIII 
F]xcrcito entrara1n em ação contra o 
inimigo e1n ·vari.os ·pontos, infligindo 
perdas e fazendo prisioneiros, As pa-. 
trulhas esti verain ativas em lodas as 
frentes. i. 

OPERAÇÕES ÀER.EAS: - As refJ. 
narias de petroieo em ll"lume. foram 
vlolcnttunente atacadas por . bomb.ar
dcadores da 'forca aliada. -J';om·bardea• 
dores medio·s ata·caram um aerodro. 
1110 em Fallriea de Rofna, enquanto 
outras esquadrilhas de bombardeado
res pesados, escoltados por caças, 
bomhardearan1 . novan1ente· a, fabrica. 
de peGaS' de aviões de SteYr. Obser,·a
r:un-~e nu_merosas explosões e vio .. 
lentos incendios. Caças-submarinos 
afundaram· u1n navio -1nercante ·.ale
mão de tonelagem media, na ·altura 
ela. costa da Iugoslavia. Poram eles~ 
truidos 35 ayiões inimigos. Nos:sa-~ 
pe.rdas foram de 21 aparelhos. As for
ças aereas aliadas realiza1•am 900 
saidas 1

'. 

A::IIEA()A.S NAZISTAS 
NAPOLES, (Reutei's,) - A radio de 

Roma declarou; ontem â noite, q1Je 
"esta. se aproximando o gran.de gol
pe", que será desfechado qua·nao 
Kesselring· tiver reagrupado seus 
exercitas 110 campo de batalha da ca
beça de ppnte ·ge An.zio-Nettuno, 

O lo.cutor· rurncno acrescentou, ain ... 
da: "A batallla ·ae Roma converter-sé
á em batalha .para :Napo'les dentro de 
poucos meses. Os soldados republ!ca• 
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O'Representante do Santo Paãre na America do Norte, benze os 
1·osarios- destinados aos soldados norte-americanos, doados pelo Ser
viço .,Nacional Ca:tolico. Desde o inicio da guerra som.ente· esta 

. sociedàde já ehviou,mais de onze 111ilhões de diversos artigos reli-. 
~to.:nsipara·~~, {oÍ.-$as armadas dos. EE. UU. (l'~o!o !n!~!>b•.!.l.!.er:icana1~ 
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nos Italianos aumentam as- fileiras 
ger1nanicas 3.o sul, en1 dezenas de 1ni• 
lha.res". 

l:m correspondente de guerra alia
do, cabografando ontem da cabeça 
de ponte, dizia: '.'Durante o dia de on
tem, intensas chu·ras e fortes. ventos 
têm vanido nossas posições. Atraz 
dessa cortina . de agua, os alemães 
estão se reorganizando. Os alemães 
poderão, decidir um rapido reinicio 
de sua ofensiva. , Esperamo-la com 
tranquilidade".~ '. .. 

Um outro correspo'ndente aleinão 
dizia onten~, á noite, que o alto co
mando nazista não frensaYa em en
viar tropas para as zonas batidas pe-
las baterias dos vasos . de guerra · 
aliados, A batalha, segundo o corrcs
pondénte, converteu-se presentemen
te num continuo duelo de artilharia 
entre os çanhões -germanicos de longo 
alcance e as. baiterias naYais e ter 
restres aliadas. 

A radio de Roma informou, por sua 
,·ez, que "prosseguiu durante todo: o 
dia .Intenso canhoneio na cabeça de 
ponte". 

Previas informes an unclavam a; 

calma nas 3 frente:s da Italia: na ca
beça de ponte costeira; na frente do 
V :E;xerclto ·e na frente do VIII E.,er
cito. 

Estes .. quatn:i dias, de calma na ca• 
béça d1J ponte, segundo um corres
pondente aliado, poderiam indicar q·ue 
os ale·ma.es ficaram desorganizados 
depois de 1ma derrota na segunda 
grande ofens!v'a que foi possivelmen
te maior do 'que a prlmeira: A ativi
dade aerea foi grandemente reduzi· 
da ontem e unicamente seis aviões 
da '4Luftwaffe" apareceran1 sobre a. 
cabeça de ponte". 
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A Evacuação de Vitebsk pelos Nazistas 
. . 

As tropas russas ameaçam envolver· Mo·gilev [Avanço para 
Bikhov. Como foi capturada Dno. A· :ofensiva na Russia 
Branca. A batalha ·pela posse de Pskov • ..:. 0:S rumores sobr_e 

o armisticio com a Finlara:<lia. 
STOCKOLMO, (Reúters) - A "D. 

N. B." anuncia-· que o exercito alemão 
evacuou Vitebsk. · na Ru..ssia. · 

A NOTICI(\ PELA D. N. B. 
STOCKOLMO, (Reuter&). - É a se

guinte a nota da agencia alemã "D. N. 
B. ", anuncla.ndo a evacuação de Vite* 
bsk. pelas forças nazistas: "A luta tor
na-s~ partlcularn1ente dura em -dois 
pontos -'- Rogachev e Vitebsk. Era ab
solutamente· evidente que o Comando 
SOvietico estava decidido a não poupai· 
sP.crificics no seutldo de consentir no 
irrom.pLmi:>nto. Não ,obstante, as tropa-s 
alemãs const'guiJ:am enfrentar esses for
ws ata(!u~s pm adatação elastica: No 
curso dPSS:16 tat!cas, as duas cidades 
ac!ml'. .l'l~~ncionadas foram evacuadas.'' 

Desde ontem, já. o comunicado 'sovie
tieo anunciará a captura -de Rogachev. 

O CERCO DE NAGILEV 
MOSCOU, (Reuters) - O exercito 

sovietlco, mediante veloz movimento, 
ameaça. agora envolver· completamente 
Mogilev, baluarte germanico na Russia 
Branca. · 

POSIÇÕES RUSSAS 
Moscou; (Reuter§) - o exercito 

russo encontra-se, hoje, a menos de 
· 32 quilometras _de ·Bobrnisk, ·que fica 

cerca. de 40 milhas a oeste de Rogachev. 
Mais a.o norte, as forças sovieticas 

avançam hoje numa ampla frente, alem 
de Dno, que foi tomada de assalto on-
tem á noite. . . 
se acha ao alcance da art11harla russa, 

Porkhov, na ferrovia para. Pskov, já 
e 'as· posições dos naziStas, ali, estão sen• 
do. canhoneadas e atacadas pelo ar. 

Oesém~arques iugu-slavos na 
· . ilha · de . Brac · 

LONDRES, (Reuters) - Forças de 
guerrilheiros iugosla-.:os desembarcaram 
na. ilha de Brac, conforme foi oficial
mente anunciado. 

À ·proposito, lembra-se que em 18 de 
janeiro, havia sido noticiado que fortes 
destacamentos de fuzileiros alemães ha
viam desenibarcàdo na referida ilha, 

Em outubro· do ano passado, já se ha
via verificado · outro desembarque ale
mão; tendo os fuzileiros nazistas .sido 
dizimados pela, guarnição de . guerrilhei• 
ros ehtão estacionados na ilha. Agora, 
com o ·exlto dos· novos desembarque, a 
situação está se. transformándo fa vora
velmente aos iugoslavos. 

As relações dos E.E. U.U. 
com a Espanha 

WASHINGTON, (Reuters) - O sub• 
secreta.rio de Estado, sr: Stet-tinius, ad
mitiu na. conferencia que manteve éom 
a imprensa que a situação da Espanha 
era. delicàd.a, 1nas recusou-se a comen
tar a proposta apresentada na Cama.i-a 
dos Representantes pelo sr. Coffee pe
dindo ao Congresso que preconise o 
rompimento imediato das relações com 
o governo dd gt;neral Franco. 

O sr, Stett!nius ·acrescentou que a 
evo)u~ão da situação estava sendo cui
dadosamente estudada e revelou que os 
EE. UU. -estã.o participando das nei;ro
ciações angtosportuguesru, a respeito das 
remessas de Wolfrain para a .Alema
,nll.a. 

Enfim, afirmou a. identidade dos 
pontos de ,vista norteaamericanos e .. bri
tanicos no t_ocante aquele problema. · 

Os 'boatós de cessão da .Nova 
Bretanha, aos Estados Unidos 
. CAMBERRA,. (Reuters) - Ne'i>hum 

governo da A ustral!a teria. si quer por 
um momento, tomado em consideração 
qualquer proposta de ceder a Nova 
Bretanha aos Estados . Unidos depois 
da guerra -"- declarou na Camara dos 
Re1fresentintes o ministro dos Exte
riores, Evatt, acrescentando que ne
nh.um governo australiano · abriria 
·mio da .Caledon!a, como fol sugerido 
e_n, ártigo publicado· pelo ".Melburne 
Herald"0 ' · · 

_..,:.: 

I o AVANÇO NO FLANCO DE 
l\IOGILEV 

anunciada ·pelo marechal Stalin, en1· 01·• 
·dem ,cto dia, declara o segu!nté: 

MOSCOU, (Reuters) - As tropas do 
general Rokossovsky availçam, boje, 
muito alem de Rogachev, criando: gran
de ameaça no flanqueio de Mogllov, 
<me fica. nada menos de 60 quilometros 
a ndrdeste do último ponto. em que to• 
ra :a'ss!nalado . o a va.nço russo. O fa• 
to dâ. uma ideia da· rapidez da. presen-
te marcha russa. · 

As forças do generaC' Rokos.s:,vsky 
tambem inves:em neste momento pelo 
:;udoe.ste contra Bikhov, pequena cida.de 
n~ margem direita· do Dn!eper, que .há. 
muitu fora. apontada cômo uma das 
mais fortes posições da defesa. do..~ ale
mãe:i., preparada, afim de proteger a. 
lmecilata ação meridional na fr.ente 

'!Ha.. var!os dias, M tropas da frente 
da Rmsia . Branca pass,aram á ofensi• 
va. Depois: de uma _ poderosa prepara
ção de. art!lh;l.ria e de violento bombar-. 

',' delo ef!ltuado · por canhões pei;ados, as 
tropas. russl!B · irromperam · nas defes~ ; 
inimigas na. "margem oriental do .. rio . 
Di'.Íleper. · -AI! nossas . unidade;i atraveSJ;la
ram o Dn!eper e · ~m dar ao inimigo 
tempo para se defender, penetraram pa. · 
trincheira da margem oriental . do rm, 
Dominando a ·resistenc!a germanlpa !l: 
repelindo os cóntfa-ataquei; d<l· inl!ní:so, 

_ as tropas russas· realizaram um ava:1-' 
ço rap!do e cortaram a ferrovia ·que ll
ga Rogachev a MosgUev.· k batalha tra•. 
vada .pela, possé de Rogachev foi espe--: 
cia1mente violenta. . As nossas trôl)0-ll 
a.travessando florestas e pantal'los; · cer-1 

·· teutonica. . 
Nessa area, os alemães estão cedendo 

teneno, sob a pressão· das forças rus
sae, que chegaram diante de .B!khov - ·· 
segundo indicou a radio _local. 

A CAPTURA DE DNO 
MOSCOU, (Reuters) - ·A· emissora 

local descreveu da seguinte forma as 
operações de que resultou a, captura d~ 
importante cidade de Dno: 

"As nossas tropas cercai:ai.n .ontem a 
cidade de Dno e iniciaram a luta nos 
suburbios desta cidade. Os · alemães en
viaram imediatamente duas divl.sões de 
infanta.ria para esse setor · a . opuzeram 
uma resistencia obstinada., Durante· a 
-noite, as tropas russas ata.catam re
pentinamente as posições inimigas em 
diversas direções e, depois · t!e violento · 
combate. capturaram a cidade:e a jun-

. ção férroviaria. Foi tambem · captura.
da importante presa '.de guerta. Perse- · 
guindo as unidades inimigas, nos.sas 
tropas ocuparam 'mais de 100 outras lo• 
calidades. habitadas". 

ATAQUE DE· GUERRILHEIROS 
. RUSSOS . 

l'.-IOSCOU, (Reuters) - Anuncia-se 
,'.que os gueITilhe!ros russos da ·unidade 
"Mortjl ao Fascismo" operando na re• 
gião de Minsk, fizeram ir !)!llos ares . 
oitenta caminhões transportando ma- · 
tei·ial de guen-a, num único mês de lu
ta. Alem disso, destruíram 30'·veiculos 
caITega<los com· tropas· e armas. 

A OFENSIVA NA RUSSIA 
BRANCA 

MOSCOU, (Reuters) - Uma lnfor
maçíi,o oficial a prowsito da recente 
ofe~'iva desfechada· pelas tropas rus
sM da frente da Russ!a Branca,· de que 
1·esultou a captura. de Rogachev, ontem 

Continua com sucesso o avan
ço . aliaio- na Birmania 

caram os 'flancos inimigos e desfecha
i:am poderosos ataque j frontais . contra. 
as pooições germanicas. ontem as }1º~· 
sas t-ropas tomaram de assalto a cida°:e 
de Rogachév, importante ponto f_?rtif1 .. 
cado do sl.stema defensivo alemao na 
setor de Bobruisk. As forças inimiga!! . 
sofreram tremendas perdas e111. hO
piens". 

A LUTA POR PSKOV \'j ·, • 

LONDRES, ·(Reuters) - uma verd;i~ 
deira batalha pela. posse de Pskov co .. 
meçou ontem, quando· as forças com .. 
binadas de dois exercitos russos tra11.S., 
puz.eram ó seu maior · obstaculo · '- Dno 

-. - :num só dl,a. de luta. . : -. 
A conquista de Ono, que se desc~e"'. 

ve ·comó obtida.depois de impetuoso ,as .. , 
salto foi anunciada ontem á noite ria 
orde{n cio· dia do marechal Stál!n1 ao 
general Go-.:orov, comandante-chefe_ qa, 
setor de Stalingrado, e ao general PoJ 
pov, chefe da segunda-frente do Balti• 
co. 1 

A ocupação · desse baluarte poderosa"'. 
. mente . defendido, no. qual se esperavai 

que os alemães oferecessem _tenaz re• 
sistencia, foi anunciada nienos de 24i 
horas. após a qúeda de ·Kr,asnye~Strugi, 
que havia sido abandonada.· a cidadl!. 

. nordeste. Pouco antes do comunicado 
de Moscou, a. agencia alemã anunciava 
que haviam sido abandonada.. a cidade 
mencionada no decoITer de uma . reti
rada gerai,' porem outro ,comentarista: 
alemão dizia que os russos- avançavam 
rapidamente para cortar a retirada do~ 
alemães de Pskov. 
. A agencia alemã anunciava que· D,io 

támbem fora abandonada no decon·e11 
de · um recuo geral. 

Ao mesmo tempo que admitia a per .. 
da de Dno, Berlim comunicava o aban .. 
dono ·de Ro'gachev, um dos baluartell 
meridionais da rreritt: da Russla Bran• 
ca que quasi ·foi conquistado quandq 

NOVA DELF.\t, (Reuters) - Conti- fora ocupada. Go!lll11el, há três messe~ 
nua encarniçada. a luta no Passo de passados. 1 

Ngakyedault, As forças aliadas desfe- , · Oito divisões russas abri?am umal 
charam ontem um ataque ãs posições . brecha nas linhas alemãs daquele set-or, 
niponic'as situadas na exfiemidade me• . segtJndo os Informes de Be1•l!m -noa ul• 
ridional daquele pa&;o, sendo. bem su- timos dois dias. · · 
cedidas - anuncia hoje o -comímicado Rogachev está. a . 23 qu!lometros ad 
do Q. G. de Lord Lou1s Mountbattén. norte de Zhlobln e· sua. pa1'.t<J· abre 9.S 

NOVA bELHI, (Reuters) --' O comu• defesas da linha Orcha-Mogilev-Vit-?-
nicaclo do Q, G. de Lord Lol,\ls ;Moun- bslt e situa os russos atravez da. estra.~ 
tbatten, emitido boje, anuncia.: da principal de Bobruisk e Minsk, ca .. 

"cont.inua-m com sucesso pa.ra as pital da Russia Branca., · 
nossas forças a:, ·operações de ".limpe• O ARMISTiéIO -· COM Á FINLANDÍ:A 
zr," do Passo Ngakyedauk. ~' forças STOCKOLMO, (Reúters) - Segundd 
niponicas foram _ repelidas pal'a · · posi- o correspondente em Londres do per~o .. 
ções situadas ma.is ·ao sul ci.as suas pri• dico "Dagens Nyheter", que cita fi:in .. 
mitlvas linhás, já. estando 'em· nossas tes de informações brltanicas não ofi,. 

· mãos a. estrada prhtcipat · Duas colunas eia~. os termos do àrmlsticlo entre , ai 
aliad_as .. ava.nçando do··not<te, .estão ata• Russia e a Finlandia comportam os se .. 
cando as posições japémesas na.~·· extre- gulntes pontos: . · 
midades .norte-oriental ., e onental do 1.0) - Restabelecimento dá fronte!• 
passo. ra. f\xada no fim da guerra de 1940; · 

Na principal frente de batalha regis• 2.0) - Nenhumà, alteração no Gabi~. 
trou-se· onteiri·,um aumento de ativida- nete ·finlandês; 
dlls, tendo o inimig-o desfêcha<lo !nu- 3.o) - Desmobilização do exercito da 
meros ataqu'es qtie, entretantó, foram F'inlandia; . . · 
repelidos,. Posteriormt~te. outra . força. 4.o) - Internamento, na Finlandia, 
japonesa l'eallzou um ataque em· grande durante toda a guerra, das tropas ger• 
escala e conseguiu efetuar uma infil- manica.s; 
tração· em nossas'. linhas, estando a,s Se a Finlandia . o desejai·, as . tropas 
nossas trqpas agora a lutar pefo fecha• russas penetrarão· no seu territorlo pa• 
mento de.sta brecha, ra auxilia-la a submeter os alemães ao 

~trulhas â!lada.s desde o dia· 21 de seu controle. 
fev~te!ro têm estado em contacto com. caso a F!nlandia aceite o auxilio do 
forc;as inimigas nos montes Chin. Exercito Russo, a Russ!a gMantirá . a• 

No norte de Burma,. tropas chinesas . retirada_ do· mesmo, logo· que terminai• 
ocuparam Yawnabang, · isolando -um a guerra. .. _ ~;;~no" ja:P9neS.'tl !lW:-ffi~ .. }'i~, l~}~~i,• , A questão d~s repàraçõ!ii,. será di.scu• 

/ tt~~ ~~~~.~~;~,-p,·;t,;~,''~: :=::~.,::· ·: .\ .. •-
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·-. N-o A.nlve,r·s,,a.rio da Coroação de Pio Xll 
D~ esplendido boletim informativo 
~ .National Welfare Conference re
tebemos a ·seguinte notícia que' me
rece todo o destaque: 
1 " 1~,ondres, fevereiro 13, NC, CÍifton 
)Wefob, correspondente de guerra do 
''Lcindon Daily Herald", escreveu 
·que sua opinião definitiva é que os 
clia-s do Mosteiro de Monte Casino 
bet1:o da Ordem Beneditina, estã~ 
~on:tados. 

"Os artilheiros aliados, escreve o 
f;r. Webb, ·teem sido cuidadosíssimos 
em evitar disparos contra os edif1cios, 
ma·5 as informações que acabam de 
Ser recebidas por mclo de um civÜ 
italiano evidenciam tjue os alemães 
já destruirall) em seu interior o Mos
teiro, dinamitando-o para melhor 
àjustar sua estrutura à de uma for
tahza". 

Esta notícia, :;mterior ao bombardeio 
íle Monte Caisino, constitue impor
tante elemento para -esclarecer ' o 
!ocorrido: ~ confirmar a· idéia que 
nosso pubhco deve ter, dos processos 
paz:lstas. 

. Duas notícias telsegráficas( desta se
?nana .tl'lereceram especial ·atenção: a 
Suiça · Teatar{1 relações com os so
viets; 13enes acha qÚe toda a Europa 
í:iever5. fazê-lo. 

~ Imagine-se no que dará haver em 
cada; capital européia J6 legações das 
16 t"epublicas soviéticas "autonomas", 
· cad;, uma um foco de propaganda 
bolchevista? 

Deve-se tratar com os soviets. De
J17e-se até colaborar com eles nos ter
mos em que, ,-por exemplo, o· Brasil 
co~bora: atacamos um inimigo co
~tttm, e neste sentido temos alguma 
l:elação, mas não queremos saber des
tes agitadores entre nós. A posição 
t,olítica do . Brasil é perfeita perante 
a U. 'R. S. S. e não vemos t·azões 
por que outros povos europeus, que 
teem tido até aqui igual conduta não 
hajam de permanecer nela. ' 

IJ 

Na 5.a, feira pp., celebrou-se mais 
um aniv~sário da coro13ção do Santo 
Padre Pio XII. Essa data evocou dias 
bem ~iversos dos que hoje vivemos. 
A Bas1lic:!l de São Pedro, engalanada 
para seus 1:1-aiores dias de festa, se 
encontrava a cunha. Nos iugares de 
horu·a, via-se1tudo quanto a Europa 
pode ter de mais representativo como 
expressão de seu passado, afirmação 
de · sua cultura, manifestação de sua 
presente prosperidade. O mundo da 
História, das tradições e da cultura 
estava representado por titulares dos 
mais· e;,,.l)i-essivos das casas reinantes 
e da aristocrncia européia, pelas figu
ras exponenciais da intelectualidade 
católica no universo, por elementos 
da maior projeção na vida cultural 
da Itália e de outros centros da , Eu
ropa, Ao mesmo tempo, viam-se nas 
tribunas de honra chefes de governo, 
delegações, embaixadas e missões es
peciais repréSentando quasi todos os 
governos civilizados e indel)endentes 
do globo. A majestosa igreja dos Pa
pas reluzia ao brilho dos vitrais, dos 
marmores, dos cristais, da prataria, 
das comendas, das joias e dos diade
mas, quando, lentamente, começou a 
ingressar na imensa nave da Igreja o 
cortejo papal. Ha uma frase Gla Sa
grada F.scritura, que fala da beleza 
do traje de uma Rainha, cuja cauda 
"está ornada de val'ias cores", Nin
guem pode ter idéia mais 'exata da 
veracidade da aplicação de~sa meta
fora à. Religião, ninguem pode ver 
uma representação mais concreta e 
por assim dizer mais literal da beleza 
multíplice e variegada da Santa Igre
ja de Jesus Cristo, do que vendo en
trar, em uma ordem hierarquica in
flexível, o longo cortejo que precede 
o Papa, e no qual se representam to
das as celulas e organismos que cons
tituem a contextura da Igreja, todas 
as regiões do globo, todas as raças do 
mundo. São os Superiores Gerais das 
varias Congregações. é· · Ordens Reli
giosas, com seus trajes diversos, que 
exprimem tão bem o espírito e o fei
tio especial de"' cada uma. São os dig
natários eclesiasticos da corte ponti-

Contínua a agitação arabe. Desla ficia, com seus nobres e vistosos pa
feita, o mundo muçulmano obteve ramentos, que se harmonizam tão 
mais um brilhante êxito, evitando a bem com as tradições de· delicadeza, 
criação de um Estado hebraico na finura, - inteligente maleabilidade e 
:Palestina. O Irã, 0 Egito, outros ele- sobranceira altivez da Santa Sé. São 
mentas muçulmanos protestaram com os dignatários civis, trajados ainda 
tanto vigor contra a idéia, que ela com seus solenes e antigos . unüormes, 
i::aiu. que em seu fect!ndo anacronismo 

E nós, católicos, assistimos a luta, lembram a perenidade da Igreja e· de 
vemos muçulmanos e judeus dispu- todas as coisas de que ela .se serve, 

. :tarem entoo si um lugar que deveria a co11tinuidade dos princípios de sa-
ser unica. e exclusivamente nnsso. e bedoria e beleza que os nosso.s P1aio~ 

' pôr éija "posse sfrc· fizifrani fü?' cfi.t'::: .• res ., (!laboraram W~.,t!( iw,pi.i~çãCI . pq 
~adas! · Catolií::ismo e que 'dizimados 'pela 

decadência espiritual contemporanea, 
continuam a florescer. áinda na Igre

A regra das coisas deste mundo é 
fnvariavelmente esta. Para os mio
~es, os homens ,de visiio normal pas
);am por visionários. Já nos chama
tam tantas vezes de visionários até 
ique a evidência rotunda dos fatos 
Smpusesse ,;ilên.cio a muito míope! 
Çhame-nos a bancada dos míopes 
,mais um vez de visionários: o -pro
blema muçulmano vai constituir uma 
elas mais graves questões religiosas 
(!e nossos dias, depois da guerra. O 
que, aliâs, não quer dizer de modo 
algum que a Palestina deva ser en
_trgue aos judeus. Ela deve estar sob 
li> controle de uma potência católica, 
b controle francês, ·p. ex., em que es
(eve até aqui; e o que não for isto 
será um recuo para os católicos • 

ja, como em seu unico e verdadeiro . 
refugio. São os Bispos, de todas a,s ra
ças, Pastores de rebanhos que vivem 
em todos os quadrantes. Bispos de 
Prelazias e Vicariatos apostolicos no
vos, onde a semente evangelica plan
tada por suas mãos é batida por to'
das as . tempestades, perecerá se não 
for irrigada diretamente por seus 
suores, e talvez ainda venha a ser 
fe~undada por seu próprio sangue; i 
Bispos que renunciaram a todos os 
atrativos do século para se confina
rem na modestia e desprendimento 
da vida reliJíosa1 que aí se iniciaram . 
e consumaram sua cultura no estudo 
dos mais altos problemas da Filosofia 
e da Teologia, e depois fazem mais 
uma renuncia. abandonam o delicioso 
convivio com os livros, e vão, apa-

gados, modestos, despretenciosos, con
quistar novos distritos, novas prnvín~ 
ciàs para o Reino de ·Jesus Cristo; re
petindo, sob a indiferença dos poten
tados da imprensa, do radio1 do cine
ma, das grandezas da terra, as proe
zas apostólicas de .um Pedro, de um 
Paulo, de um Tomé. Vem juntamente 
com estes obscuros e ab'negados prín
cipes espirituais de tão novas terras 
e tão terriveis conquistas, os. Bispos 
das sedes mais veneraveis e ilustres 
da Cristandade. São os · Prelados do 
Oriente, que se destacam. pelo fausto 
de seus paramentos peculiares, por 
suas longas barbas patriarcais, pelas 
coroas regias, pelos ch11péus cílin-

PROTESTANTISMO-· CRIME DE LESA-PATRIA 
Pastoral coletiva do Episcopado peruano. 

Os Exmus. Revmos. Srs. Arcebis
,:ios e Bispos do Perú, acabam de pu
blicar · importante documento, contra 
a obra da heresia protestante naqNe· 
Je vizinho pais. 
· A agência noticiosa N. C. transcre· 
:veu os principais textos da Carta 
Pastoral, que pela oportunidade dos 
~onceitos que encerram, passamos a 
traduzir para nossos leitores. 

MOTIVO DA PASTORAL 

"Reunidos os Bispos do Perú em 
~ssembléia Geral pa~a estuctar assun
tos que dizem respeito às nossas 
;Dioceses, deve1úos precaver-vos -
carlssimos fiéis - contra um perigo 

· ;comum . e grave · que ameaça seria
:mente a pureza e a unidade de nossa 
fé religiosa. · Referimo.nos à propa· 
ganda protestante. 

Pastores mercen~rios invadiram 
!nosso solo nacional e abi-igados sob 
;,is garantias duma tutela oficial, abu· 
sam da hospitalidade que liberalmen· 
te nosso povo lhes concede. 

'['.NTEOEDENTES DA PROPAGAN-
DA PROTESTANTE . 

Os metodistas ingressaram no Pe-
:rú em 1.877; as seitas independentes 
~m 1893; o exercito da sal vaçâo em 
1910, sucedendo-lhes novos grupos 
que atualmente somam ,·árias deze
nas. Os primeiros grupos atuaram so
mer te à s01nbra, porque o artigo 4 
rle nossa Constituição estabelecia que 
a Religião do l:!lstado era a Ca tôlica 
Apostólica Romana, com exclusão de 
todo outro culto. As seitas .protestan
tes e as sociedadas acatóllcas traba· 

./Iuu'llm sem cessar. afim iJe conse, 
guir, sob pretextos especiosos. pri
meiro a mutilação e logo após a abro-
gação deste artigo. · 

LIBERDADE DE CULTOS 
QUESTAO ANTIGA 

• Sancionada a liberdade dos cultos 
~ manifestaram as mal contidas ve: 

. ----:---.........- - -~ ·---

emências das seitas para empreender 
suas campanhas doutrinárias e pro· 
curar demolir o ediffcio secular de 
nos~o Catolicismo. atirando contra 
ele as. pestllencias de suas heréticas 
n\ast'émias, t>ara perverter a pátria 
de Santa Rosa, em feudo da "Refor
ma" protestante... Vemos nesta 
época pastores ignorantes. com irri· 
tante cm1smo converterem-se em 
mestres de religião, remoendo sobrn 
a plebe inculta, de suas improvisadas 
tribunas pelas praças, parques e ave, 
n!clas. todo o conteudo de suas [alsi
dades. 

Ninguem Ignora tão pouco que com 
o nome de "missões evangélicas" se 
esforçam por usurpar as glóriâa dos 
autênticos missionários do Evange, 
lho, estabelecendo-se em povoados 
catequizados e cristianizados por es
tes, para arrebatar-lhes o fruto de 
seu secular labor. 

A,lverthnos que a propaganda pro·· 
testante se desenvolve de preferen
cb no meio do povo humilde, quer 
dizer, entre elementos que por ca
rência de instrução não dispõem de 
suficieute critério para discernir 
ves-soalmeute entre a' verdade e o 
êrro dogmático. sendo pelo mesmo 
molivo exploradas com facilidade pe,' 
los heréticos sofismas: 

AGORA ... O CULTO CATOLICO t 
QUE SOFRE AS RESTRIÇÕES 

Estamos enfrentando um desagra· 
dável incidente, surgido ha pouco na 
Gamara. da Representação Nacloi.al, 
qi:re desperta nosso receio, motiva 
noss" protesto pastoral e alarma 
a conciência católica na'c·~nal. Alu
dimos às garantias ~ollcitaaas e obti
das em [avor da propaganda protes· 
tante. isto é, em favor dos sectários 
estrangeir.os que procuram vulnerar 
nossos sentimentos religiosos, que. 
sito católicos na maioria nacional, Ao 
mesmo tempo. a rneRma Ca.mara tra
tava da nacionaltzaçfio rio Clero e o 
afastamento dos ::lacia:ri.oLes estra~ 

-·- -- ----- - --- r.: ----:;:, 

geiros, c;uja missão não é cerran1en
te a descristianização de nossa Pá
tria. Nossos catõlicos puderam e·vo
car. sem muito esfqrço de imagina, 
ção, a etapa lutuosa ·da Revolução no 
:iHéx:co, que prodigalizou aos protes
tantes todo o gênero de garantias 
enquanto se amordaçava •a Igreja d~ 
Cristo com o fecharnentp dos tem
plos e escolas católicas,· com a ex
pulsão dos Sacerdotes e a supressão 
do culto católico, 

SINTESE DOS ERROS PROTES. 
TANTES 

Entre os erros p1·otestantes, três 
são os principais: negação da presen
ça real no Santlssimo Sacram~to, 
u :ação. dos privilégios da Virgem 
l\Jaria e da comunhão dos Santos; ne
gação da div~dade do Sacerdócio 
l!latólico e da p~·imazia déf Romano 
Pontífice. 

· Os povos latino-americanos rece
beram ha ma;is de 400 anos, a luz do 
Evangelho dos missionários que a 
Mãe Pátria lhes enviou. Se nossos 
povos estiio em)rnidos ela mais anti· 
ga. e gloriosa cultura cristã, que pre· · 
tende em seus esforços. a propagan, 
da protestante, infiltrando-se entre 
pacíficos habitantes, que nasceram 
e vivem na fé católica? Ignoram tal· 
vez; que o Evangelho é lla séculos o 
sangue de nossa cultura, a alma 

0

de 
nossa civilização, a couraça de.,,nossos 
granel es heróis ? ~ 

o PROTESTANTISMO ATENTA 
CONTRA A NACIONALIDADE 

Quem atenta, por conseguinte con. 
tra nossa unidade espiritual, atenta 
contra a nacionalidade, porque os va
lores espirituais católicos tornaram 
grande a nossa Pátria, e a elevaram 
a um nivel superior, plasmando por 
4 séculos nossa grander.a histórica, 
convertendo o Perú em um dos malo-
1·es ·centros· culturais· da· Am~rica do 

l Copçl~e !Jél it'• pagl,ria)J é.;1.1 

drlcos de coHis v:sto5as bordados com 
p1;ecíosas pedradas, cíue os dictin
guem. ·Seus nomes não.podem ser 
repetidos sem. uma funda comoção. 
Mui tos deles · são r,ucessores diretos de 
sedes fundadas e "'cupadas peEsoal• 
mente. pelos Apostoios. Em suas pes
soas se conserva a preciosa síntese de 
espírito oriental e do espírito cató
lico, que a Igreja elaborou outrora, 
que o cisma ·corrompeu, e o pàganis
mo acabou por destruir. Eles repre
sentem grandes tradições e grandes 
esperanças. Dia virá em que a Igreja 
pelas mãos deles reconquistará a Asia 
e a Africa. Ao lado destes, ve'ín ain
da os titulares das grandes sedes mo
dernas, dàs grandes c ... pitais onde se 
joga o destino do mundo, e que são 
vastos campos de uma batalha· polí
tica, diplomática, económica e cultu
ral imensa, na q1,1al a todo instante 
estão afetados os mais altos ínteressef 
de Jesus Cristo. S~ eles os respon
saveis por estas posições-chave, eEses 
campos de eleição, cuja conquista re
presenta a conquista do futuro, cujo 
abandono representa a vitória do 
"inimicus homo" sobre países, conti
nentes, séculos inteiros. Não ha in
quietude que · não os sob1·ecarregue. 
As questões que devem . enfrentar 
apre!lentam toda a gravidade de que 
são capazes os mais terriveis proble
mas· criados a um, tempo pelos mis
térios de Deus, pelas incongruências 
dos. homens e pela pei·fídia iºs de
monios. Ele.f teem de ser, tanto quan
to a natureza hµmana pennita, oni
presentes, onicientes, "oni-agentes". 
E' o problema dos desempregados,. é 
o · problema da promiscuidade sexual 
nos estabelecimentos de ensino, é o 
problema da desmoralização das éli
tes, é a formação insidiosa e sutil de 
novas tendências na esfera da elabo
ração intelectual, .filosófica, teológica, 
jurídica ou cientüica. Não ha difi
culdade que não encontrem em seu 
caminho. Não ha peso que não pese 
em' sua cruz. E já que se fala em 
Cruz; como não mencionar os cirineus 
do. Pontificem, ·os Cardeais revestidos 
daquela augusta e terrível purpura , 
que signüica a. obrigação de caminhar 
até o martírio na obediência· e fideli
dade. ao Vigario de Jesi.ts Cristo? Nes
te récénseamento do' Reno de. Jesus 
Cristo,,.~encio~~os apenas as letras 
maius.culas de cada capítulo. Ha tain
bem outras letras a mencionar. Com
primindo-se na imensa .. Basílica, :ft>s 
milhares,' estão aí ·os Sacerdotes, Pa
rocos encanecidos ein seu abençoado 
ministério nas grandes cidades ou nos 
campos, Assistentes ou Capelães, 
cheios de esperança [til direção dos . 
grandes organismos ôe apostolado 
leigo, teologos de saber consumado, 
professores, enfermeiros, catechistas, 
Padres todas idades e de · todas as 

· nações ,que. acodem presurosos junto 
ao .trono de que são invencível su
porte, junto .ao Soberano de que são 
centuriões e levitas de heroica fide
lidade. E ha.ainda; na grande massa 
que. vê, emocionada. o cortejo papal 
e~~ar, . _as Reli$ios:fs. Quem não as 
,j:liscerne. a.uem não: às' 'vê, gúem' não 

, \ ~ 
' ,e sente inclinado a uma benevolên~ ilumli,,ar esplendidamente todo .o po.;;_, 

.. 

Um guarda ·do Va

ticano, em seu tra-

dicio11al uniforme, 

postado em facção. 

Ari fundo, a capella 

flixtina, 

da particularmente respeitosa para vo de' Deus. E, com efeito, enquanto·4 
com elas, nessa obra de santa exal- o cortl\'io· acaba de desfilar e quasi 
tação de todos os sentimentos cató- todos '.'o\ seus componentes já toma-

1 

lícos? E por fim tambem ali está in- ram assei\to, em doce e impecavel or-' 
contavel, ancioso, esperando ha ho- dem, nos ' h.igares hierarquicamente 

1 

ras, disposto a esperar horas ainda, destinados à ,cada qual, eis que, ao 1 
tendo deixado tudo só para esperar, som de trezér.1~as trombetas de prata,, 
ver e alegrar-se no que vir, o bom canegado na 1ê-dia .· gestatoria, saudac.. 
povo católico, a multidão· anónima e do por uma acla'!nação universal .que' 
bemaventurada dos verdadeh-os fieis parte incontida e ,vibrante de cente-l 
de Jesus Cristo, o bom povinho de nas de milhares de. ~eitos e reboa pe-

1 

Deus, crente, jovial e afetuoso. Ele las volutas construid;-.s por;Michelan-' 
enche tudo, se alegra qe tudo, vibra gelo, descendo dali s1Qb a forma de. 
com tudo. Ele senté bem, dentro da- écos que se confunden, e se somam\ 
quela grande casa do Pai comum, que a novas e interminaveil,\ aclamações, 
tantos espletidores não se acumularam bem na entrada da Igrej:'l aparece o 

'contra ele, nem sem ele, mas com o Sucessor de São Pedro, o Vigario de\ 
labor dele, para o culto professado Nosso Senhor Jesus Cristo, o funda-
por ele, para a honra e glória de mento de toda a ordem humana e o; 
Deus que ele adora, da Igreja que o governador de toda a ordem sobrena .• :( 
tem por Mãe. Está longe deste am- tural, que entra abençoando lenta-1 
biente o halito empestado do egoismo mente, santamente, largamente, a: 
dos grandes ou o espírito revolucio- multidão tomada de urri verdadeiro 
nário dos pequenos. Naquela grande transporte de fervor sobrenatural. Em·· 
Casa, todos estão em casa. p povinho torno do Papa, agitam-se os "flabelí" ~ 
de Déu:;>91ão é ali, nem o Intruso, os largos leques de pluma de tão ma-
nem o Despresado, nenr o Incomodo ravilhoso efeito decorativo.. A dois· 
que não Ee ousa enxotar, mas uma passos dele· um dignatário queima 
multidão de filhos queridos, muito uma estopa e de que lhe apresenta 
queridos, cujo anonimato não é um os restos fumegantes: "Santíssimo 
oprobrio, cuja pobresa não é uma Padre, é assim que passa a glória 
vergonha, cuja , humildade é uma deste mundo". A Igreja é mais sabia 
glóda, cuja docilidade é um título ele que seus sabias, mais santa que seus 
bemaventurança e um. penhor de santos, Mãe solícita até mesmo da-
eterna salvação. Ao mesmo tempo, os queles que a Providência coloca na 
grandes ali estão com a confiança e suprema dignidade dos Vigarios .de 
a tranquilidade de país entre seus Jesus Cristo. Ela pensa na alma do 
filhos. Não receiam a colera satanica Papa,· na imensidade deste esplendor. 
do anarquista contra a grandeza das E enquanto ,ela acumula tudo quanto 
tradições, dos pdncípíos e da cultura no mundo pode haver de grande 
que representam. Naquele ambiente para honràr sua autoridade, ela lhe 
sobrenatural, desarmam-se ao menos lembra que no fundo são bem · pe-
i11Stantaneamente os· egoísmos, na- quenas as grandes coisas· desta 
quela Casa do Trono indestrutível, · mundo! 
parecem ter parado os relógios da 
História. Dir-se-ia que ali foi 'posta 
em parentesis a Revolução Franc~.sa, 
e que todo o mundo bem sabe qlJe 
a grandeza dos grandes faz deles lu~ 
zes de virtude e de cultura, não ape
na., para proveito próprio, mas parn . 

*** 
Ali estavam, ha alguns anós 'atrás, 

os diplomatas, os pdncipes, os militares 
e os .intelectuais. Qual deles suporia 
que em 1944 Roma estaria nas condi• 
?3es em que está? Dissipou-se aque
~a ,visão de glória, o luto penetrou na 
cid,,de dos Papas pela política 'aven
tureh~ de um chefe de governo ao 
qual uâ~ faltaram nem as advé1iên
cias nem'. as admoestações da Santa 
Sé. Os na>zistas profanam e conspur
cain o solo · sagrado da "urbs" ponti .. 
:fícia. Covarà~<:s, acolhem-se à sombra 
do Sucessor l.<l,,e Pedro, para se de
fender, como i.í.~ quadrilha que se 
acolheria a um ' museu ou a uma 
igreja, para impol", à polícia essa si
tuação: 1ou profanar, e quebrar tudo, 
ou deixar à vontade os ladrões. 

· > , , -· _ .,: ,;:'&No meiq .de: tu<lo .is~, o Santo Pa• ""'-:--""·:-+'~" , •...... ~ ---w"''cõntfnfui'·'lmi""'Rom¼,;;>voltinf:aria-.;,,.,, 
mente exposto a todos ~ perigos, ·e 
lutando com uma admirav~l sobran .. 
ceiria · contra a adversidade· das cit• 
cunstâncias. Como já publicamos, ele 
modernizou o equipamento dé seus 
soldados, multiplicou seu· numero, e· 
pretende defender-se com eles. Ao 
mesmo tempo, protestou,junto às po
tências contra o bombardeio de· Ro
ma e .Castel Gandolfo. Neste mo.: 
niento de saudosa evocação e de ze
losa angustia, sigamos o exemplo· do 
Pontífice: úsemos em prol deles e da 
Igreja de todos os meios humanos, 
voltando sobretudo para Deus nossa 
confiante oração.. · 

Se necessário for, a Providência Di
vina multiplicará. o valor dos braços 
do pugilo de heróis que está em tor~ 
no do Santo Padre, e lhe dàrá. a vi

. tória.- Ou vencerá até sem ele, porque 
contmu~ verdade que a Rocha de S. 
Pedro ,e indestrutível e que a Igreja 
vencera sempre e sempre. 

Conferencias do Revmo. Pe. 
Arlindo Vieira na cidade de 

Montes ·Claros 
O Ilustre Jesuíta Pe. Arlindo Vieira, 

figura de max!mo relevo do ·c1ero· na• 
c!o!lll.J, mercê c:1 suas virtudes e !nte• 
l!gencia, reaÍ!zou na Igreja Matriz · de 
Montes Claros, no Estado de Minas Oe· 
rais. uma. serie, de 4 conrerenc!as, nos 
dla.s 27 e 28 de fevereiro. , 

Estatisticas Católicas sobre os indios e 
negros dos E.E. U.ll. 

Grande asslstencla. afluiu em todrui 
as palestras do ilustre orador sacro, que 
aliás eram aguardadas com o maxhno 
interesse pela. população cUlta daqúeir, 
cidade íntneira. 

Gastei Gando.lfo não deve ser 
bombardeado 

WA5RINOTóN. fevereiro 13 (N. C.) 
- O informe anual da Jwita .. de Di
retores da Comissão de Missões Catoli· 
cas para Negros e Indios, informa que 
nos Estados ·unidos durante o ano pro
ximo findo, a população de índios 
e· negros aumentou em 9.909 pessoas. 
Segundo o informe, os catollcos nei;ros 
somam atualmente 313.259 (6.428 mais 
que o ano anterior), e os -lndios cato-
1,icos a 94,085 (2.481 mais que em 1942). 

' Constitue a comissão o s. Elmcia o 
Cardial Dennis Dougherty, Arcebispo 
de, Filadelfia; o Exmo e ·Revrno. Mons. 
Michael J. Cur!ey, ·Arcebispo de Bal
timore e de Washington. e o Exmo , e 
Revmo. Mons. Francis J. Spellman, Ar
cebispo de Nova, York. 

·" Os negros e os lndios dos Estados 
Unidos têm certamente uma pergun
ta p3irtlcular para com os catol!cos de,· 
~ ·pais - escreve o Informe - são nos
soo proxlmos, por disposição da Provi
dencia e· podem formular aquelas pe- · 
tições que, em nome da caridade. o 
proximo pode fazer quando necessita 
de auitll!ot" 

"Deparou-se~nos a oportunidade de 
1!10strar- a estas -almas a beleza do R.!t-· 
l.l{t ·d~ ~ús, . ~etjtre ÍlÓS ViVe)l'I ;La· µti• 

!hões de negros: sem embal'go, somen
te um por cada quarenta é catollco. 
Em nosso pais. todavia, existem 
350.000 índios dos quais duas terceiras 
partes são pagãDs ou não catolicos. ll:n• 
tre estes mill1ões de negros e entre es
tas dezenas de milhares de índios, mul
tissimos caminham com passo lncert.o 
tratando de encontrar a luz que pro· 
porcione paz; ao.s seus corações. e a 
eterna felicidade de suas almas .•• " 

O Informe revela que durante 1943 11 
evangelização dos negros se · realizou ~m 

_ 60 missões arquidiocesanas e diocesanas: 
Nestas missões funcionaram normal
mente 33.4 Igrejas (8 mais que o ano 
passado J ; administradas r. or 490 Sacer· 
dotes (22 mais que o ano anterior) . No 
mesmo período fu~clonaram 256 esco
las para negros (10 mais que o ano pas
sado), com um total de 53.350 alu:::.os 
( 1.982 mais que em 1~42). Durante o 

. mesmo periodo foram batizados 9.823 · 
meninos e 5.194 adultos. 

t O D O CATOt.100 

devo 1ar, o 

" ~ ·~ g ! Q N A ·R 1 O JJ 
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ESTÃO REFUGIADOS NA VILA 
10. 000 CAMPONESES . 

As autoridades da. cidade d6 Vat!c;;. 
no Informaram · - segundo comunica a 
agencia. noticiosa "N .. e.. - que na 
vila. pont!flcia. de Castel Gandolfo re• 
sidem uns 10.000 refugiados, que· care• 
cem de meios para transladar-se a ou
tro lugar. 

Quando em 10 de fevereiro a reslden
cla de verão do Sumo l?ont!f!ce foi· a1'11a 
de bombardeio aereo, se fez publico 
que Sua Santidade havia decidido que 
fossem transferidos a lugar mais segu
ro os 15.000 refugiados. que se encon
travam no terl'it-0rio de Castel Gandolfo. 

(Segundo um informe procedente do 
Cc,mando Allado na Italla, Irradiado 
nos Est.a.do.s Unidos, se assegura que os 
alemães se instalaram em Castel Gan~ 
dolfo e ém seus arredores, o que por 
consequencia, torne. o lugar exposto aos 
ataques aliados). 

Das rulnas da v!la do. Coleglo da Pro
paganda. ~a. Fé, ,~mbem· instalado cm 
castel Gandolfo, foram retirados· 110 
cadaveres. porem se acredita que o nu
m3ro das vitimas a.tfngiu varias cente• 
naa, em sua._ IW!iiF..i.i. m~ ~ crw.~ 
ç~ .: J<T -v. -

\ 
1 
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lCon({Bcorados os 
palatinos 

guardas 

Em uma. ordem do dia. emitida pelo 
~ornanda.nte do Corpo foràm .· citados 
~elo perfeito cumprimento do dever. os 
;gua.rd8$ palatinos, os quais durante ., 
bombardeio· da. Cidade Eterna, em ó ae 
n;,vembro, cumpriram_. fie!m~nte · i.s 
Drdens recebidas e conservaram-se em 
~eus postos no.s lugares atingidos pelas 
bom:ba&; 

A -gua.rda ·· palatina. foi fundada nos 
J>rinc!pios do século pru;sado e está cons

. ·tituida por jovens operarias, emprega
dos· e estudar,tcs que a,.spiram à honra 
'de servir· como guardas do Santo Pa
dre, conjuntamente com a Guarda No
bre, a Guarda · .. · Sulça e a Gendarme
l'la. . Vaticana. os Guarda.s Palatin,:s 
não recebem compensação material: s~o 
,io1untarios no verdadeiro sentido da 
t:Jàlavra e •servem peta 'honra que o ser
viço outorga:. Vestem um uniforme ca
l'acterlsttco do seculo XIX, e· dia e noi
te · · montam· guarda . à.os. apartament,is 
;r,ontificlos. juntamente com outros co;-, 

·· :p:>s similares. Quando na Basllica de 
São- Pedro se verificam cerimonias s·.>
·aenes, participa delas toda a Guar:111, 
·_Palatina; fazendo alas de hOnra ao la'\,,.: 
go · da Basil!Cà. · 

COME~;f ANDO ... 
------~----------

os 'EQUILIBRADOS 

II poucc, tempo, a "Polha da Ma
nlw:',. em. ·ma secção "Sombra .amiga", 
publicot;. 'uma mteres:;ante · descrição do 
'' Hom· ep-, Eq uillbrado ". A carlca.tura 
~ tãq. · saborosa que não queremos per
der ~ eru;ejo de apre.wntar a,Jguru; tra
ço.·,. 

'O "Homem Equilibrado" e ablioluta-
1\,ente simetrico, pois seu equilíbrio rt• 
:sidc unica e exclusivamente na sim<:>• 
·tria. Assim, ele não usa jaquetão, mas 
apcaas paletó sacv, · com duas botoeiras 
e duas flores; usa dois monoculos, duas 
aliança.o, duas conentes de relogio, do,s 
guarda-chuva11, etc, .!.s refeições, serve
se dois garfos e -duas facas simultanea
mente. Estende ambas as mãos pa:-a 
cumprimentar o.s amigo.s. f¼u chapéu 
tem dois laços. Acende o cigarro com 
dois fosforos.· um em cada nu\o. Anda 
aos pulos como o cangurú, e lendo pc,·
diclo uma perna, (e~ amputar a ou~r.i. 

Ai está o tipo ideal dos · estados to
ta.Jítariós. Apenas o "Homem Equili
brado'' não é ·o u Homo Sapiens". 11: 
uma besta quadra.da. 

Para que apresentamos esta carica
tura? Não foi por ociosidade, embot:i 
possa parecer. Sob a descriçií.o grotes
ca do ., Homem 'Equilibrado" se ani• 
nha uma raça de gente que tem proli
ferado extremamente no.s ultil;Uos tem
P03, e está -pondo .em risco a civiliza
ção. Para esta gente o equilíbrio é pu
ramente uma. · slmetri.a,- não mais uma 
simetria. externa colll-0 a da caricatura, 
mas uma simetria de atitudes meataJS 
não menos ridlct::a.. Por exemplo, Cllam
berlaln foi um "Homem Equilibra.do··; 
afinal, ele queria ver se equlllbrava a. 
pa~ europeia mat,, ou menos como se
iia eQuilibra.ctô andar aos pu!ós J.illi, C-l1,n
guril. O UpQ classico do "Homem Equi
librado" é o que, entre . duru, ideologias 
irrcconciliaveill._ não quer abraçar nem 
recusar nenhuma, ou a ambas; ele cu
bro en!Jio a sua perplexidade desfibra
da · com o manto grave de uma 
a titu,le sensata, prude1he, "equllibl'a
da ", que não é mais do que um tempe
ro indigesto . de antiteses, lima esprcie 
do ang'ú frouxo e encaroçàdÓ; pulo:, de 
cangurú. Outros ha que não. têm 
corn,::em cte aceitar ais ultima..; consequ~u
cias das premissas que adotaram, 
mas tambem não quereri1 abandonar 
as preml.5.sa.s. "Equ.illbram". fazem uma 
p-:e~Udigltação b!'..!"ata, e· sorriem do al
to, com su~rio,!'ldade, como se nlnguem 
percebesse a tramoia: maiS pulos de 
ca.n;mrú. Q mais interessante · é que 
estes '' J;íomens Equllibra.dos '' ·ficam 
8"mpre nervosos na ho1·a de fazer o 
equll,'Ório. A atmosfera êm que se es- · 
tal;.élece· a sua sensatez é uma· trep!
r:ti,i:;1,.1 de nervosismo confuso ·. e afar
ll\ado. senão zangado. Mas depois eks 
·ncam inulto bem consigo mesmos e com 
o mundo, Dormem bem, e · digerem mc
Ghor. E ai de quem lhes perturbar a. 
riigt-.c:tão! 

, Protestantismo -... Crime de lesa ·- Patria 
··,cion~lu~lio da t,• pa(,na.l sido sem d1ívida o dom da Fé - di1: 

. SuJ ". Citam logo as pr ..lavras elo Emi- a Pastoral do J~piscopado perúario 
nentissimo Cardeal .))0111 Sebastião ao concluir - Ele nos não iinpõe 
:Leme, subscritas a, ~lO de maio de sagrados deveres. Somos devedores 
1930, a. propósito ilas atividades da. aos nossos autepas~ados por· têre!ll 

•'. ,()\·g,pizaçã(). prot,estante o<.Associação . nos legado este,. rnap1:eciavel .benefl· 
.. , _Ç;-istã .de ~oç,An: ... necpr<l!\ffiOS aos'. , cio; ",SOlhOSs'. resp9nsavel$ de :sua. éon. 
;,~ ~t~1Ç()S brai4leiros .. que descristiani- , sei:vtção; pesa spbre nossas conciêtÍ• 
·" ·,!,~ar_~, n,2s.s.a, ~átria .pelo tleo,paganis· e ias o indecli1ia vel imperativo de 
, .. ,.)no,...()U_ de:<1~ristlanlza-la · pelo Proles- tr.ansmitir .a .nossa, posteridade em 
.·-f·tantif\mo, E desnacionafüa-La, e via~ toda á sua púreza e tnté·gralmente, o 

leatai,-.Q,ei;pfrit ode. suas tradições se- sagra(Jp ·depósito que. herdamos cie 
cutarefli.-.atacando o· Brasff nas forças· nos~os maiores". . . 0 . • 

·'.vivas que cimentaram sua nacionali- . "Teq10s âénunciado o grave perl· 
_dadE>, ~ o perlgo ·rormidavel que nos go da Invasão da propaganda protes-

.. ll-lllf';aça em nossa prõprla unidade e tante, que fere nossas tradições, .·de-
-'il~s-teÍlcia. l)ol!tica "; bili ta a mor?.l de nosso povo, divide 
, "P{)x:em essa propaganda diSllocia- e engeudrà inimizades, não c1·ia obras 
nor?- ·- diz .logo o ·Eplscopado Peru- de arte, nem de clênclâ, nein de mo-
iano· - que assim esbofeteia a nossa ral, e só pretende derrubar a glorio-. 
i1nidade.•nacional ao· desdenhar nossa sa. t:oluna que ~usümfa uossa -cren. 
.ieultt1rà esplritúal e rerir nossos sen· ças ·,. "Se .nossa franca lealdade a 
tim.entos patrios .• não s6 provoca ri. IJ",·e,ia Católica impõe o dever de 
val!dades clentro da familia peruana, nos opormo3 ,·i.ril1uenle aos avanços 

,\senão ·tambem frlções desagrada veis prnte$l1t1:le,: t'í'µeli11do com vigor' sua 
que poderh perturbar nossa boas rc· campanha tle íi:iqaidade, tambem a 
fações· internacionais". <:aridade •le· Cristo nos urge em fa-

Como · n1eio de c;ómbàte "a inva. 1·or do;; herejes da Igreja_ Roguemos 
i;;ôio prote.stante' nesta terra. bendita, a De1:s para (]Ue caia de seuii olhos 
\onde por ser a maioria nacional ca- a venda que lhes. oculta a verdade, 
tólica, o Estailó; de conformhlace e entrem tambem eles no único re-
~om o artigo 232 da Uomititulção, es· dil da Igreja CHtóllca, debaixo do ca-

. 'tá na.. obrigação de defender sua· re- jado do 1ínic,o pa~tor visível, nomea. 
· · nigiâo", · pede a Pastoral · uma "cru- do por Cl'isto q_ue é O Pontífice de 
· ':tada sã e vigorosa de .Oração e !to•na. Peçamos. pois. sua conversão''. 

.Apostolado''. !'Convidamo-vos a pôr 
toda vossa con'fiani;a tia eficâcla ti i
_vina da oração humilde, confiant<?, 
I)erseverai1te, coletiva e uni1ersal, 
:P:>r todos. e em t.odas partes. . . pe-
1·inte · o !'iantlssfmo Sacramento. e 
t\ior intercessão da Celestial Senho
i:a.", 

'·Ninguem tem direito ·ae crn
,:ar. os braços quando as chamas 
:invadiram. nossa casa .... Cu'llpre lan
çar· mão ·a palavra. a imprensa, a 

· escola, o catecismo. o - temp!Ó, as 
óbras de ·caridade. as missões paro
<Juiais, afim .de desmascarar a hlpó' 
crita _propaganda de difamação· e , 
mentira em que está empenhado o 
Protestantismo; de intensificar a 
instrução càtequfstica .<lo povo; de 
ilustrar aos fiéis nos dogmas de nos• 
1,a. santa religião .•. " 

CONSERVEMOS A Ft 

''Um dos soberanos donE: Qll<l :t 
1nunlflciência divina, dispensou ri1i
sericordiosam~nte a noasa nação, tem 

·r A N.A G R A N 
Olimo fortificante 
1eminino excl-.JSI• 
v11mente .feminino. 
Mêrce de seus bor
monios espéclafg 
l'anaJ?ran 1'eiuvo
nesce a mulher, 
l'anaJ?ran , o 1'e• 
médio indicado em 

todos · os . easos de !!batimento, 
l'Ui:(as. precol'es, envelhecimento 
premaluro. .cahelnl' branrns an• 

. . tes do · tempo. F.m todas u 
drn2arfas. 

... 

o falso catolicismo de 
Farinaccl 

o jornal 1:,se 1do-catol~ "c,·ociat.'\ 1 · 

ltalica". criado por ~,arinacci para 1111-
dir a opinião cr.tolica· na Úalla ocupa
cta pelos alemães; acaba de ser comple
tamente desmascarado -- anuncia o lo
cutor. de ll.ssuntos catolicOs da BBC. 
A mencionada foll1a era supostamente 
dirigida por um Padre. mas sua atit•.t• 
de violentamente pró-nazista e ant.i
semita fez com que seu catolicismo fos
se posto em duvida. 

Agora.,· o Bispo de c,;emona revelvtt, 
numa reclaração de seu jornal dioce
sano. que os editores demitiram afinal 
o Padre que dirigia a Crociata llalira, 
A seguir. Farlnacc1 reconheceu que, cte 
fato. a Colha era anti-catoiica. No Re• 
gime Fascista, que dirige, Farlnacci es
creve: "Ninguern afirmou que a Cl'O· 
ciata ltalica era o porta-voz dos cat-0-
licos. Isso teria sido uma tolice, por
quanto a folha foi fundada para com
bater certas diretivas de alguns cir• 
culos eclesla.13tlcos". 

Respondendo a essa afirmação, o lo• 
cutor da BBC declarou: " Assini como 
110 Terceiro Reich, ha. ta.mbem na. Ita• 
lia alguns Padres suspensoo e apoota.tas 
dispostos a cobrir com seus habites sa• 
cerdotais a nudez de seus donos". 
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A agencia telegràflca oTlcJosa da Inglaterra, Reutirs, 
divulgou o seguinte resumo de uma alocução verdadei
ramente patética do Santo Padre em prol da Cidade 
Eterna: 

"Ameaça crescente está por certo· pesando iôbre 
· Roma e, no entanto, nós não podemos dizer isso aberta· 

mente. Se Atenas e o Cairo foram poupados de ataques 
militares, por motivos religiosos e políticos. nós nãó per: 
demos a esperança de que os beligerantes acabem com· 
prcendendo que a Cidade Eterna tem muito mais direi· 
tos a reivindicar igual respeito ã sua integridade. 

Imorredoura mancha e vergonh~ cairá sôbre a hu· 
rnanidade se, por motivos militares, ccnslderações ou 
dificuldades que devl'm sempre e em todos os casos ser 
vencidas pela boa vontade :- Roma, a única e in• 
comparável no desenvolvimentti' político, c.ultural e. espi
ritual, que ha vinte séculos vem sendo a Madre_ da Civi· 
lização Cristã, se tornasse· vítima da fúria destruidora 
desta terrível guerra, rio curso da qual tantas esplên.di, 
das construções, na .Itália e no estrangeiro -'- .dás quais 
a última, mas não a menor, pelas suas caríssimas .e anti, 
quissimas memórias, foi a famosa abadia de Monte Cas• 
sino - têm sido irreparavelnicnte danificadas ou des· 
truidas", 

Estas palavras devem ser lidas com em_oção, Mas a · 
emoção não basta, Ela precisa de se transformar em 
oração e ação, se não quizer perd.er toda a sua ;iutcnti· 
çidade e nobreza. Não haverá realmente o que fa.:er para 
desafogar a situação do Soberano. Pontífice? . 

Estamos longe da atmosfera turva e agitada. dps 
campos -de guerra e de suas imedia,;ões. Ignoramos, po.r· 
tanto, muitos dos pormenores concretos mais e:iGéncials 
que existem no problema !la preservação de Rom_a. Sem 
querermos fazer o ridículo papel dos. "generais, de me· 
sa", qúe discorrem gravemente sõbre as operações mili: 
tares e, no mármore das mesinhas de café desenham 
c.:impos de· oper<lções, movimentam tropas e vencem ba· 
talh/:\s sem jamais terem esta.do em um curso militar, e sem 
querer dar portanto· a nossas reflexões outro valor que 
o de algumas. conjecturas ou reflexões· sugeridas pelo 
simples bom senso, aqui deixamos consigna.da uma série 
de idé:as que talvez ainda possam ser utilizadas para 'a 
solu~ão do problema. Fazemo-lo por zêlo de filho qu~,. 
embora sabendo que não pode ser de utilidade Imediata, 
não cessa de pensar na situação tormentosa do Pai; 

* * * 

Da mensagem do Santo Padre decorre claramente a . 
convicção de que alguma coisa pode sei' tentada :de prá' 
tico, de eficaz, de decisivo para a salvação de Roma. 
Ora, não ·sendo embora especialista em questões .milita· 
res, o Santo Padre não lancaria tal afirmativa sem se ter. 
informado .cuidadosamente~ da situação, As tradições· c,le 
suma prudência do Vaticano, tão caracteristicamente 
acentuadas no atual Pontífice, excluem qualquer idéia em 
sentido contrário, Dentro de que ordem de idéias pode
ria ser encontrada tal solução! 

Em suas linhas gerais o problema de R9ma -parece 
colocar·se assim: 

a) os nazistas ocuparam a cidade que con:;titue um . 
centro estratégico muito favorável e · o .nó de. toda uma 
rêde ferroviária, rodoviária, elétrica de que depende toda. 

.a península; 
b) por outro lado, sendo a Capital da Itália, -Roma,. 

é cidade multo importante do ponto de vista moral e poli• 
tico, obedecendo a massa geral do povo, como a legiti~ 

Plinio Corrêa -de Oliveira 
-. direJto, 'da l)'l.oral, contra a barbãrte nazista que tiranisa 

a Europa. Logo, estarão no seu ·papel ;iscendendo a alguns . 
sacrifícios. possivels ·e prudentes, para salvar Roma, Dé· 
vemos cr.er que sinceramente o· desejem. fazer, O Papa 
lembra muito bem que ·foi à custa de prudência, de espi
rlto de tradição, de conce'llsões razoáveis que fo.1 possi· 
vel (< por motivos religíbsos e políticos", .salvar o Cairo e 
Atenas. Logo, o mesmo se farã em sã., lógica por .Roma. 

. . Evidentemente, os aliados nãtf darão. aos nazistas a 
· .honra :de esperar que eles reconheçam o papel vil• que 
e5tão · fazendo e abandonem a Cidade. E quando o S.anto 
Padre fala .de poupar Roma, é certamente uma coisa di
ferent~. disto· que ele espera, Por~ue esperar,· çortezía e 
linha. e·m na.i:lstiis é ·d mesmo que fa.i:er planos contando 
c~m ,a doçura e suayid,a_de-<·tjils c,hacais. 

É preciso, portal'!(Q . .,,iriir;.,,i.~:,IJa :urna salda que, sem 
comprometer o êxito do$ aliados, a.o mesmo tempo torne 
J}OSSÍY~l evi_tar-se a hor,riye;f::~_ecat9mb,e a. que OS nazistas 
querem. clT!purrar o 'mundo:'cr!stão. . . . . 

Em principio,. isto só' se conseguirá de. um modo: per· 
mitindo que os na:i:ist11s,s'ê ·entrfncheirem· mais para traz, 
em · posições geogrãficas ._aceitáyei.s,. é deixando Roma 
como cidade:neutra e extrà-~el_ige'rant~, lora das mãos de 
q1,1!llquer facção em luta, Eitudemos• mais de perto estas . 
dÚas .condiçôes de qualquer solução exequível. 

l'Úo r.remos que ·a ·.:retirada dos n.ázistas, para ponto 
mais remoto do território: penlnsutar represente para os 
aliaclos h!ndo prejúiio/ c·om, efeito, os nazistas ·poderão 

. p_r.esenternente deixar Roma a- qualquer momento e se 
fortificar em outro lugar, Concordando em que ·o façam, 
os aliados ·não aumentarão de um·fio ou de uma linha as 

: facilidacles de movimentb e de resolução do. Q,' G, germa
nico; Por outro lado, _dada a -êonfiguração pecúllar do ter· 
ritório peninsular, multo bem· exposta por Churchill em 
seu último· discurso, não scrã ·dlflcll encontrar na 'Itália 
ponto coflvenlente que substitua Roma como posi_ção 
militar. 

Mas, (!:r,se,á, do ponto de vist, ado salíados t.udo isto 
é razoável. ·-Do ponto de vista. dos nazistas, não. O LE
GIONARIO é o primeiro a aponta-los como os pcíores 
inimigos da Igreja, ,Porque espera então que eles façam 
um sacrifício· em favor da Igreja? A resposta é simples. 
Os . nazistas estão manobrando de sorte a tentarem 
"limpar-se" da responsabilidade do· bombardeio, de que 
serão culpados. Se não querem fazer o menor sacrifício 
para o evitar, . arquem eritã,p com toda a responsabili· 
dade moral, toda a vergonha de sua mlseravel conduta. 

* * 

E R9ma? Quem garantirã sua neutralldàde 7 Quem a 
governará? A solus;ão é simples. O govêrno pontifício 
podt administrar provisoriamente a Cidade Eterna, sem 

.. permhir. dentro dela a Ingerência de forças de qualquer 
potência beligerante. O-· Exército Suisso, especialmente 
tr~m;portado para, Rom.i, e. t}ue é hoje uma excelente 
fôrça militar, asseguraria o cumprimento do pacto. 

. Roma se salvaria Roma nâo constituiria perigo para 
q

0

11~lqucr dos beliger;ntes, A. pessoa do Pont_íflce ficaria 
intacta Intacta a . aepultui-a doa Apóstolos, . intactas as 

, inúmer~s re!iquiaa e obras de arte da cidade, Que mais? 

* * * 
mo govêrno, ao grupo que estiver de posse. da cidade; t possível que a essa .. hora isso esteja sendo te11tado 

c) -assim, a ocupação de Roma é para os nazistas_ peta diplomacia aliada, Quais os lntermediã_rios entre as 
de umil suma _ímportancia militar e polit'cà, e sua ocupa~ potências· de um· e outró lado par.a a negociação? Nada 
ção pelos aliados implicaria necessariamente em um de· ma:s simples:. Portugal, a Suissa, a Suécia, o próprio 
seq·uilíbrlo da balal)ça de fôrças que os germanícos .. pr.o- Vaticano Quem :sabe :se de- um.·momento para outro sere • 
curam estabelecer na península, Logo, a posse. dé .Rónia mos ·surpreendidos p.or esse esplêndido desfêcho? Quem 
é muito importante e deve ser disputa d.a de armas na s<1be tambem .se ·e$tia. solução, dadas' circunstancias ·con· 
mão. . . . . eretas; seria jndesejavel para.ó próprio Vaticano? Quem 

Evidentemente, não perde,remos temp9 em_ afirmar.: sabe ,Jse. seus ter~o:; . ei;sencials, aproveita:,-ei_s en:ibora, 
e ..;,uíto,,mej1os ,em ~emoosJra.r Ó que de SÍ; é ·çbyio'; o~,:,, devedam--ilofrer em SC\I modo cie execuçio fundas ai.te· 
nazista11 ,não'têm o mer1ói'-dfreifó de argl,Hne_ntar ;;issirn,· '" ràççés? Os ~iplomat11s dejornai' e ;OS marecha~s d_e mesa 
porque siio intrusos e ilegítimos ocup.ir,i~e;;_, }~to p_osto·, e ··de. café dQ.'.'(~m a.o ,\l1;n.,oa.,,te,r.:.,S4f.i_ciJ.l1f~ ,wu~!lnc1a para 
d'ante de uma situ~ão que portanto 'iió. deVe .. :~t::r con'sF. ' d_e~c;onfl;,1-r.em; de ;Jij/él.1?.:•P(Ç.PfJ,a.s,,,~9ly~o~.~·-·. re,~1whecendo 
derada de filto' e n'ão de Jí.i'rc, façamos ;1ló\lmàs re(le.xõcs, que contai,,, na melllor- .~as. hipóteses ,co.1J10 meros argu· 

- .~. - ; .... ,;, .' · . ·~' -· ·"'· me-nto~- d~,,pr,obabJ,l}.,d~g5:::;,.a,.c:..,,t:·.' •.:; }; ; ... ~-.~,:~\ .~ .... 
* * '* Em favoi> desta .ti:se, os,.ars.u.mi;nto.~ de .,v1ab!l,dado 

Para os aliaclos, com quem está todo o .. clireito se. 
gundo é absolutamente patente, o ideal seria .conquistar 
Roma. Mas eles representam o partido da çivilização, C:o 

são indisc11_"~eiment':l"ll11:l,Íto ,,p~nd~fPª~S.: _Eles a~uí !ica~ 
expostos.,c()m toda· a .. r~a~r:-,-a,.de 0 (1,UAIJ1 •. ;,a~e ,que• nao ve 
senão eis c.on.torn_os gerais dos acóntecill)entos, que- são 
muitissimo'compiexós' e/fí iê,us Ínú~i'Íiros pormenores, ---------~ .... ,~---------~---------------~-:"'"'""'··~. ~-,~.·-~;~:--~-----... -------, 

e A T·o.Lt·c···o s 
Comprem exclusivamente suas ióias e seus 1>resentes na conhecida 
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Ynicoa çuoce~$ionario1 do, AFA \!A, 

DOS ;rt;fogio11 « E L E Ó T R J. • 

A DOUTRINA CATóllCA NO TERRENO 

POUTICO E [CONOMICO 
O "Journal de 'ueneve" publicou o seguinte artigo 

assinado por seu· correspondente em Roma 
"Os princípios e as idéias políticas 

contidás nas mensagen~ de Natal en
viadas pelo Papa foram reunidos c 
desenvolvidos por Guido Gonella, 
professor de Oireito na Universidade 
de Roma, num volume intitulado 
"Presupposti di um ordinc internazi~-
11ale - Note ai messagi · di S. S. Pio 
XII (Princípios básicos para uma or
dem internacional) .. Esta obra, que 
deve ser considerada um comentário 
oficial da Santa Sé, contem algo mais 
do que promete o título, pois não so
mente trata das condições prévias 
pára uma verdadeira ordem interna
cional, senão tambem propõe as solu
ções concretas e passiveis que permi
tam alcançá-la. 

"Na primeira part_e,. o autor sus
tenta que Nova Ordem alguma . po
derá ser justa e dur.avel se não se 
fundar sobre uma sólida base moral; 
pór· conseseguinte, o ódio,· a· descon
fiança, a inveja e a força opressora 
do dh-eito devem ser totalmente eli
rnínados, Na segunda parte o prófes
sot• Gonella comenta os princípios 
enunciados · pelo Santo . fadre para a 
reconstrução do mundo, princípios 
que são: a liberdade, a integridade 
e a segurança das nações .. a proteção 
das minorias, a divisão equitativa das 
matérias primas entre todas as · na
ções e a abolição total da guerra. 

"A doutrina oficial do Fascismo 
acaba de declarar sua atitude ante 

· as idéias · fundamentais que demons
tramos. Trata-se do artigo de fundo 
da revista mensal Civiltá Fascista, 
publicada pelo Instituto de Cultura 
Fascista em Roma. . 
-''A ~re_tep,sãq .4~ çpJpcar a força a 

serviço· do direito - reza o artigo 
é sem dúvida tão velha quanto o 
mundo; não é menos. acertado dizer, 
porem, que desde os tempos· ·de Pla
tão todas .as discussões sobre este 
prnblema se reduzem a simples so
fismas, Não existe código de direito · 
que sejt eterno óu abs!)luto e não 
dc11cnda,. cm última :análise, da von
tade humana. Existe, sim, uma ordem 
jurídica . estavcl que, sem embargo 
disso, não foi. estabeledda pela jus
tiça mas , sim . pelos interesses parti
culares. Ao proclamar a primazia do 
direito, não se faz. ,mais que .favore
cer c_ertos interesses especiais. A ex- . 
periência ensina que a . evolução his
tórica ·termina sempre com a .. transi
ção de um direito antigo pará um 
:riovo direito. Se este .. "dinamismo do 
dirêito" dev·e dar. lugar. a uma. con
cepção estática, · tal como. o preconi
za o professor Goneila, então · a jus
tiça ficará muito . pré.iudicada neste 
mundo". : . 

"No que diz 'respeito· aos princípios 
comentados por Gonel)a. n,a' 'segunda 
parte de seu li vto, a. Çiviltá Fascista 
afirma que a :subor.dÍnaçãQ' dás rela• 
çõcs internacionais a · um prfocípio · 
metafisico provo~ urna . deploravel. 
confusão de eleme1itos jurídico~poli-· 
ticos e, ·de pósiulados filosóficos; Ou 
os grandes metafísicos desceriam do 
Céu para se encarnai em normas ju
ddicas - e isfo· ·os -farfa ipso Cacto 
perder seu caráter :absoluto .:..; ou· tais 
pl'incípios pásicos segúiri'am para o 

· terreno das> abstrações,' das' normâs 
"que aão ,são dtisie li1undo.''. ·No que 
se 1'.efere .à ig1,1al~~çle. j,~~idica ,ge to,-
4as as .nasões. flUG. Q l.(rofmoi: (;o-

nclla faz surgir da mensagem pon
tifícia, Civillá Fascista destaca essa 
concepção que se utilizou _pela pri
meira vez como meio ilegal p,!ra dis
solver o universal'isrno da Idade Mé
dia; essa igualdade tornou-se, mais 
tarde, nóção de soberania, para .. ser 
llmpregada finalmente como meio ~~
rídico capaz de estabelecer o eqmll
!:,rio político entre as nações. 

"Historicamente · falando - continua 
o artigo citado - o princípio da igual
dade í urídica se firmou pela primeira 
vez no tratado de Westfália como 
base do direito internacional, na ap'a
rência, para bem dos pequenos Es
tados, porem, na i'ealidade, para man
ter a política do equilíbrio. Foi sob 
o pretexto da igualdade jurídica que 
a Eui·o.pa presenciou o espetaculo da 
"balcanização"., prelúdio da decadên
cia política . do .Ocidente. Se desta 
igualdade se fizesse, como exige Go
nella, o dogma central da Nova Or
dem. estaria praticamente mantido o 
statu que europeu, em detru11ento da 
scgurànça das nações". (?) 

"Em reswno, Civiltá Fascista vê no. 
preclaro comentador das idéias paci
fistas do Papa, o advogado de um si-, 
mulado monopólio teocrático, om,e 

. pred,omina o elemento conservador, 
"Como a teocracia; porém, se aliou 
repetidas vezes na história das for
mas mais ocultas do · legitimismo - • 
ajunta· ..., uma· repetição · desta expe- · 

· riência seria na. atualidade menos que 
desejaver'. . 

"A oposição .~ apresentada assim. 
cm grandes linhas - entre· as -idéias 
pontifícias e. as de Civiltá · Fàscis(a 
sobre a Nova Ordem, moatra uma vez 
màis o antagonismo que se diz incon-: 

. ç.iliaver entre o ideal de paz do crente 
e·. o realismo da política, No :fundo, 
a polêmica contrl'l a doutriná· política 
do Vaticano· provoca ·apenas uma s6 
objeção·_; que ela não é "deste mUI'l-

,. do!' : oti, noutros termos. que seme
. lhanté doutrina não· sería aplicavel no 

térrcno rinlitiM e econômico. Pois 
bem. é sobre· -tal an~gonismo dialé
tico que o. Jascj8mo busca a j ustifi
c~ção cle .. sl,la çição ~ d~ .s~ gout.r~ 
P.oUtica"R J · ···, ·- _ · · · · · 

São Paulo, 5 de ~\larço de r944. 

Benedito XV, ao an:i.llsar cm sua ma
gistral enciclica "Ad Beatlss_tmi" e.s 
causas da prtm~ira grande guerra, val 
ao amago do problema, Ponderemos 
esta judiciosa observação: "Eliminado 
ou enfraquecido o' duplo elemento de 
coesão. de todo o corpó social, Isto é, 
a união mutua dos membros pela ca
ridade .e a · união dos proprios membws 
côm a. càbeça 11ela ·sujeição à aut;vriaa• 
de,. ri/to é . marâvillla qué a. sociedade 

'hodierna ·se'· rios apresente como divi
'dida em dois ·grandes exercitos que· lu
tam entre si ferozmente e sem tregua ". 
Alude aqui o Papa. a outra causa do 
tremendo conflito: a crise economica. 
O que era. ve'rda.de em· 1914, quando o 
mundo não llavia"""ainda presenciado a 
luta ferina de classes que ma.is tatdP
sc desencadeou, é· boje uma dolornsa 
realidade. A guera. aão resolveu ne
nhum dos problemas que atiraram tis 
homeni, uns contra outros.~· As fllei:·as 
do proletariado avolumaram-se e sua 
sorte tornou-se mais angustiosa e mais 
insegura. A concentração das rique- · 
zas em mãos de uns tantos priv!leg!R• 
dos acelerou-se ,num 1·itmo nunca vis
to. Os construtores da paz não · viram 
ou não quise1·àm ver que a solidarieda
de e · reciprocidade ·economica. dàs na
ções e uma condição "sine qua non" da. 
solidariedade e unidade social. 

Enquanto umas nações tiverem. cre
ditas e outras debitos, enquanto algu
mas possuírem o quasl monopolio dos 
materiais basicos que Deus destinou ao 
uso e beneficio de todos, enquanto uma 
desleal concorrencia ·regular as relações 
inter1;1aclonals, não poderá haver -~E:-

11ão apareacia de .Paz. De trás des- · 
se falso fl'ontisplcio trava-se violenta. 
batalha economica; esta, logo rompe a 
facl.acLa e torna-se militar. Os deba
tes economicos da ultima guerra s:io 
os mesmos de hoje e ainda estão envol
vidos na , atual conflagração. O éspirito 
de conquista, a ambição desmedida, a 
opressão do fraco pelo forte · e outras 
anomalias do. mesmo genero · são fruto 
da ausencia eompleta de espírito cris
tão na vida dos povos. Não terminou 
airida a guerra atroz e nem parece prn
ximo o seu fim, e já se fala> em nações 
que devem dirigir e em outra.5 que d,i~ 

· ,;:em ser dirigidas. A paz , será mern 
utopia enquanto houver grandes poten• 
cias, pequenas potencias e nações gue 
não são nem grandes nem pequelll!.ll po
tcnciaõ, 

A sobe1·ania de um povo não se me
do pela vastidão de seu territorio nem 
pelo numero de. tanques e de aviões. 

·~ Não é sem razão que julgam alguns ser 
mais difícil · ganhar a paz do que· ven-
c()r a guerra. 

O arbitramento das . armas, . não 
nenhuma solução para .tãó' graves 
blemas. 

traz 
pro-

· Essa sahgreuta · intbwenção clrurgi
Cil tem por un!co efeito a exacerbáção 
do maL De nada serve la.nçar os pn-

. ,•os na'· luta sob o pretexl,o de que vão 
combater -pela liberdade. A liberdade ó 
uma quimera para os. que se veem nn. 
impossibilidade de assegurar a prop1·ia 
subslsteucia. Exemplo~ eloquentes e 
não raros de velhos paires da Europa 
aí cst,áo para mostrar éomo o povo oão 
l1esita em submeter-st: a uma perver-. · 
são política, a fazer o sacriflcio de .sua 
liberdade; a ·cm·var a ·cerviz a um jugo 

- . igóôinfolciso; desde-. que. veja . a ~ssé pre
ço o fim ·de ·uma Incerteza ecónomica. 

Frases b,nitas, tiradas oratOl'ias de 
dcma;;cgos lntuesselros não· !mpressio• 
nam a m!s-~ra plebe, se os clamo• 
res · do estoma.go vazio ressoam. mais al
b a seus ouvidos. Essa: situação af!i~ 
tiva, essa luta. acirrad.a· entre o ca;:ii
ta.1 e o trabalho, entre -as na.çõcs pobres 
e as nações ricas, já teria cessa.do ha 
muito se tives.se sido ouvida. a, voz; ~c
rcna do grande pontlfice Leão XIII. 

Para desdita dos povos, o . materialis• 
mo dissolvente do seculo passado, cujoB 
efeitos estamos sentindo, foi o terreno 
arldo •. e peclregos;, que não permitiu vi
cejasse a semente de vida lançada pelo 
Vigario de,· Jesus Cristo. 

M. Hcyman, ministro do Trabalho e · 
da Industria da Belgica. assim se, re
feria, em 1931, à encic)ica .. Rerum N<,• 
varumi·: "O apelo lançado ha quaren• 
ta anos deu nascimento a tim mundo 
novo. , . " "Rerum NJvarum" teria sal
vado o mundo inteiro se alguns, que 
tinham o dever de ouvir a voz do Paoa, 
não se tivessem obstinado erri · mereczr 
a exprobação da Escritura: "Têm ouvi
dos e não querem ouvir". Quasl Idên
tica é a linguagem do "leader" soc1:i.• 
lista Albert-Thomas. diretor do Bu• 
rcau· Internacional do Trabalho. 

A maior parte dos homens das clas
ses · inferfores, diz o geni«I Pontiíire 
Leão XIII, ·• vive em uma situação de 
infortunio e de miseria não merecida". 
As causas do mal são as ·seguintes: o 
desaparecimento das antigas.· corpora
çõc~. sem que nada as viesse substituir; 
o laicismo nas lei:; e nas instituições 
pois a liberdade sem Deus converte-.-,e 
em opressão do Craco· pelo forte; uma 
devora.dora usura. praticada por ho
men-~ avidos de lucro e tomado:; de in• 

sa.ciavel cupidei;; a c9ncentraçâo em 
mãos de aJgun~ da. Industria ,e do co• 
mercü1, anomalia que impõe um ju
go quasi i1 .. >leravel à multidão dos pro• 
letarios. Insiste a enciclica µai-ticular
n,ente no remedia moral que tra~ a 

pratica da. justiça e da caridade. A 
cada momento está o Papa a· lembrar 
a necessidade da. reforma. · dos cootu
mes. A questão social não é apenas 
,questão politica e economica; ê, ames 
de tudo. uma questão moral. Dai a 
ineficlencla de todos os esforços • 
do Estado. se este prescindir da· coia.
boração da Igreja. 

Não são as leis que modificain a men
talidade de um pavo, mas é o respeito 
nos . postulados morais que prepara ô 
terreno para. os frutos· consola.dores elo 
uma sabia. legislação. "O homem não 
vive só . de pão·". · é o pregão da . .sa.bedo
doria eterna. São infinitas as àspira
ções do coração lluma.no, A supressão 

· de toda ·. crença religiosa,. a. morte da 
idéia de um Deus remunerador torna o 
homem ·mais impi,,ciente de gozo nesta. 
terra. Como ninguem poderá preten
der eliminar ce1·tos sofrimentos, cel'ta! 
privações, cer~as. desigualdades e as c!i
versàs provações da. , vida, a. irreligtãa 
deixa o homem · entregue a uma. triste-; 
za se compert.sação. O socialisnio e o , 
comunismo, bem como O' nazismo· de..~ 
potico, são corolarios do ateismp oficial, 

• da e,;acerbação das palxõe.s do homem 
animal. Descris.tianizado o operar.lado 
pelo laicismo das escolas e de todas· as 
irist!tulções publicas, a utopica igual
d!Í,de de classes e de -condições sociai.S 
S8 lhe apresenta' de marie,ira .sedutora 
e quasi irreslstlvel. Suprimida a idéia 
de Deus cai por terra a hierarquia dos 
valores hurnan()ll: o homem já não ve 
em seu semelhante senão· um concor
rente perigoso que é mlstér eliminar, 
custe o qué custar. 

A nece.ss!dade .de · divulgar · os lumi# 
110s0s enslnàmentos da. Igreja é tanto 
maior. nesta hora tragica, quanto mais 
ameaçadores se esboçam cs llQrlzontes. 
Hoje julgam os homens· qu~, combatem 
pela liberdade; amanhã. hão· de travar 
luta ainda. mais renbida pela conqúl:;
ta do pão e de um. viver menos indigno 
de uma criatura de Deus. 

Quem pode crer que os quatro mi-
. lhões de aderentes da · Confederação 

Geral do. Trabalho de 1937, que os mi
lhões de comunistas . e socialistas da. 
Alemanha. da tngla.terra, da RU&ià.; da 
França.. dos Estados Unidos e de.outros 
paises se resignem a. depór as arruas e 
a dar por inteira.mente· frustrados seus 
planos revolucionarlos? 

Não i,e · aproveitarão, pelo contrarJo., 
elo. espetaculo d~sola.dor de um mundo 
em ruínas, (ruínas que atribuiriio 
sem duvida ao capitalismo imperialista), 
para justificar i,éus intentos de subV{'l'• 
são da ordem? Quem poderá . conter 
essas multidões famintas. dep·auperadas 
fi.slca e moralmente pela guerra atro,1, 
vitimas infelizes , da cubiça desenfrea
da iºs · )1omens do . dinheíro. da louca 
ambição e dos erros gra\"lsslmos dos que 

· dirigem· o curso dos ··aCQnoocimeótos? 
Só a. I!!:rPja, humana porque diviila;, lne• 
xoravel na defesa dos prinelplos salva
dores da civilização· cristã( deferu;ora 
ímperterr!ta da justiça. social, realidade 
viva entre os dois extremo.s viciosos· ôo 
liberalismo ' , economlco gerador oe 
mtserias e do bolchevismo gerador tle 
desordem e revoluçã.o, · só a Igreja oo
derá Impedir o. pavoroso cataclismo sJ• 
eia! que ameaça . o · mundo, 

E se· De\18. permitir. em sua. sabia Pro• 
. Videncla,. que os homens tirem :todas as 

conseQÜÍ!nciás. de. seus 'erros, de seus 
crime~. de sua luta encarrilçaila contra 
.Ct:lstQ ~ .:e · sua Igreja.·· nem por 1~
so dev:1riamos julgar t-ucío peri:Udo:· so
bre· liii 'foinas de um mundo. ciue se· di• 
vorçiou_ de seu Deus, surgiria mais ~s
pJendente que nunca a cruz que os 
venda.veis dos· seculos não conseguiram 
abater e e.'iSa. cruz tembrar:la · aos povos 
qüe não hà ·salvação em nenhum. outro 
senão em Jesus Cdsto. 

As ensinamento:; da Igreja, os pri11-
cipioR regeneradores : de Leão XIII, de 
Pio Xr' e cio atual i'ontltice, Irradia
ções ·do Evangelho . indestrutível; moi;
_trarla-m às nações combalidas e 5equio~ 
sas de uma duradoura restauração .o
ciàl a unlca oolução ·posslvel do angus
tioso problema. 'A Igreja. Jã: deu tan• 
tas vezes prova de sua, vltal1dade. ' 

Talvez lhe esteja • reservada a. nobre 
e 1'spln!.to.5a tuda. .de reeoi\qui;;tar para 
Deus e pana. a dvilização o.s ba.rbaros 
do seculo XX, mais · soberbos e mai:i 
cruéis que os de out1·as era-5, 

' As freiras nos trabalhos 
forçados 

Informa.m o,s clrculos. · catol!cos de 
Londres que os nazistas estão obrigan
do as fo>relras alemãs a tráballla.r nos 
acampamentos comuns. Milhares d,
las são expulsas cios Conventos, ·ruas a 
maioria enéontra abrigo nas regiões . éa 
/,lerr.anha onde o Catolicismo precto1ril
na. Os. nazistas as perseguem e ra.zem 
todo o posslvel para. ev,itar que e<Jas sé 
corisagrem às suas trad!c1onals obia..s de 
religião. Agora, para completar i:eÍ18 
maus proposit.os. os nazista~· es.tão ell
viando as Freiras 'para os campos ele 
t,aballlos terçados. obrigando-as a t.i,-
refas dura.• e oesa.das. · 

TODO (.;AlULICO 
' .deve· ler o 

O "Ll:;LlUNAl:ÜO" SJG-
===================:=,-oiiõliiôMai,,ci;<lliliNMI--Ole= 

A OBEDIÊNCIA AO PODER CIVIL 
(Do· "Ccuter of .information Pro 

Deo'', de janeiro de 1944). - O Bis·· 
po Serrand de Saint Brieuc escreve 
cm sua última Carta Pastoral que 
"a alegação de· que ap~nas um· di· 
minuta ,minoria de franceses conti. 
nua a ar,:oiar ô Marechal Pétain é do 
perfeito conhecimento do· Papa e dos 
Bispos franceses". Cita os seguintes 
argumentos avrisentados pelos catõ, · 
licos que se opõem ao regime de Pé• 
tain. Os teólogos e juristas · catõli· 
cos provam que ·embora os Bispos 
franceses, assim cc.mi:J a maioria da 
população, tenham dado apoio a Pé. 

·· taiu .om .1940, .é direito e justo que 
lhe neguem obediência hoje, Um tal 
compromisso é limitado pelas cond!, 
·ções e o' não cumprimento das pro;_ 
messas torna o compromisso· cadu, 
co, Em 1940, o po,;ro francês esperava 
de Pétain. que, pelo menos na .Fran. 
ça não ocupada, se evitasse a domi
na~ão nazista e se conservasse uma 
certa dose rle soberanht. Agora, .Que 
l'étain já mostrou definitivamente 
ser Incapaz de cumprir seus com, 
1iróííríiisos; ·as c9ndiçõe:f JUUd~~m; .··~ 
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ponto de invalldar o apólo que lhEI' 
havia sido dado. 

Alem disso, os catõlicos contrá• 
rios a Vicht asseveram que so· se de, 
ve obediência às autoridades .que 
agem· de acõrdo com o direito na
tural no sentido .daquilo que· é verda, 

· dejramente o bem comum. Uma· vea 
que um cidadão, em plena conclên· 
eia e após deliberação amadurecida, 
.chega à conclusão de que seu gover
no. está agindo constante e grave-. 
mente contra o bem comum cabe
lhe o d1reito de recusar obediência. 
àquele governo. É verdade que lhe · 
cump1·e • pesar se sua reéusa ·à obe· 
diência causará. mal menor. à pros: 
peridade comuni {Jtiei' a. ouedléncia, 

. mesmo · a uma autoridade Injusta. 
J\Ias tãc,. logo decida que as · conse• 
quéncias da desobedléncJa causarão 
menor. mal . que a cootlnuação da 
obediência, ele tem o direito de te
eusar seu apoio, 

A declaração do Bispo Serran.d pa
rece lnrlicar q11e to_dos, exceto 11111a 
"diminuta ·:minoria" ele fran<".r>ses. 

. e':xeicéni atualiµeàte aquêl~ êJH:ejl9; 
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A ABADIA OE MONTECASSINO 
1 O estrondo e o fumo da bata.lha 
4ue ruge em torno da cidade de Cas
lisino não surpreendem ao bastião da 
(Cristandade que, como de atalaia, 
'domina a contenda. No alto de uma 
colina de 1.200 pés. que se levanta 
11as proximidades da cidade, descan
::;ava a quatorze vezes secular abadia 
''<le Montecassino "cunha da Ordem 
·Beneditina e 11rimeiro assento do 
:'monasticismo ocidental", segunda em 
;:importancia depois de Roma como 
~entro da história cristã. 

Arrazada pelos lombardos em 580. 
saqueada pelos sarracenos 150 anos 
depois por Frederico II em 1239 e 
·€m 1799 pelos franceses que manda
rva Napoleão, continua sendo através 
<las idades, monumento que simbo
lisa o espírito indomavel e a maravi
lhosa resistência dos monges bene
ditinos .Dentro de seus muros, São 
:Bento de Nursia escrevia no- século 
,VI· a Regra de sua Ordem, destina
da a desempenhar um papel princi, 
:vai na extensão e consolidação do 
cristianismo europeu. Hoje, quator, 
ze séculos depois de fundada, os 
monges tiveram que abandonar a 
A,badia uma vez mais para livrar-se 
da desolação da guerra; e de novo 
presenciam como á guerra pulveriza 
em poucos instantes. o fruto de tan
tos e "tantos anos de trabalho pacien
te e silencioso. Informes . autorlzados 
asseveram que os nazis já retira.ram 
d~. biblioteca de Montecassino doze 
carros repletos de livros valiosíssi
mos para transporta-lo ao Castelo 
Sta. Angelo em Roma .Outros obje, 
tos preciosos foram trasladados pa
l'a a cidade de Spoleto, A comunida
de da abadia - uns sessenta monges, 
teve que buscar refúgio em outros 
lugares. · 

O ESCUDO DE ARMAS 

O escudo de armas da abadia tem 
como emblema um tronco de c:i.rva. 
lho que fornece brotos e a legenda 
Succisa virescit, lsto . é: "Cortada, 
revive". Esta é simbolizada em mi
niatura, a. história tempestuosa de 
Montecassino. li'az cincoenta anos 
que o então reinante imperador ale
mão visitou l\fontecassino percorren
do uma via construida espécialmen
te para esta ocasião e que no seu 
trajeto circunda a montanha em uma 
extensão de três milhas. Os edificios 
:foram sendo construidos em tor1l.o 
da pedregosa coroa da montanha, du· 
~·ante os quatorze séculos passados. 
Hoje formam um só corpo quadran
gular com aspecto de, fortaleza. Ha 
grandes páteos com "diferentes n i· 
veis entre si, com artísticas escadas 
Um dos seus numerosos éorredore~ 
assemelha-se a uma 'moderna alame
da de 575 pés de comprimento, 18 de 
largura. e 26 de altura. o cume da 

.:rn))i.tanlia está coroado pelo Santuá.-. 
rio da Abadia. um dos mais belos e 
1·icos da Hápa. Nele se vêm mui
tos exeQJplares .de arte florentina e 
mosaicos de Cosmati. 

Em uma cripta espaçosa sob o san
tuário e o coro, descansam os restos 
de Sã- Bento e os de sua irmã San
ta Escolástica. Recentemente se ha
via renovado a decoração da cripta 
com mosaicos belíssimos e com tra
balhos de alto relêvo executa dos pe
los artistas da Congregação Benecti. 
tina de · Beuron, na Alema·n11a. Sole· 
nemente benta em 1913, a cripta 
se completou em parte coni fundos 
,i:ecebidos. dos Estados Unidos. 

A TORRE MILENA_RIA 

A antiga tõnê, única constru,ão 
que remonta aos tempos de São 
·Bento; contem uma série de capelas 
adornadas com alguns dos primeiros 
arabescos da escola de Beurar 

Parece · qúe Tertullus, ri~o pa· 
·tricio romano e pai de São Plácido, 
doou a São Bento à montanha e ou· 
tras extensas terras com o fim que 
lev'ou a cabo a rundação monást'c-a. 
Os monges porisso oterecem uma 
missa anual em 16 de julho pelo des
canso eterno de tão grall(te l>enfei· 
tor cujo donativo continua sendo be
nefico depois · de quatorze séculos. 

À escarpada montanha subiu São 
Bento de Nursia <.:om seus disclpulos 
escolhidos, ::lã.o Mauro e 8ão Plácido 
no ano de 529 para escrever suas 
regras, para organizar seus traba
lhos merecendo po1· isso o título 
de "Pai elo i\louasticismo Ocidental". 

Deste rincão - escreve Dom Tosti, 
historiador de Montecassino ~ a 
semente se converteu em· árvore, tão 
grande, que sob seus ramos acober
tou-se toda a Europa, civilizada e 
santificada pela Ordem de São Ben
to .Durante os séculos tenebrosos 
em que as nações .se transladavam 
em ·incertas migrações, Montecassi
no se converteu em farol cuja luz de 
civilização e cultura cristã iluminou 

. toda terra. 

VARIAS VEZES DESTRUIDA 
Apenas o mosteiro começava a con

solidar-se quando já os · lombardos 

irrompendo desde o norte O destrni· 
ram. Os monges que se haviam refu
giado em Roma, voltaram em 718 a· 
Cassino, e recons_trulram sua Sede; 
um século depois eram de nov0 e')(. 
pulsos pelos ·invasores sarracenos 
Mas seu espírito_ não .decaiu: Jog~ 
recomeçaram as. reconstruç:ões, tão 
só interrompidos quando Frederico II 
invadiu e saqueou a Abadia em l 239 
Voltaram· os monges a sua taref; no· 
tempo que expirava i<'rederico II; 
sem embargo os transtornos políti· 
cos da época criaram toda classe de 
dificuldades e ,para o cúmulo elas 
provas, um terremoto destruiu o mos· 
teiro. A todas as calamidades, sobre
vivia o mesmo espírito dos benediti
nos. Quando por fim chegou a cuspi, 
de de seu apogeo, a Abadia tinlia 2 
principados a' seu cargo, vinte con
dados, quatrocentas e quarenta cida· 
des e aldeias. _250 castelos e 1672 
Igrejas. Durante os 6 primeiros sé
culos de sua existência, a sua hisLó· 
ria foi a de Roma, da Igreja e da 
Itália. Um conhecido historiador não 
católico descreve como sécÚlos be· 
neditinos a ~poca em que os _Papas 
e os Bispos, os lmperaclores e Reis, 
eram filhos espirituais dos monges. 
Com São Gregório o Grande'· os bene. 
ditinos alcançaram . o trono pontiff· 
cio, e nos séculos sucessivos, foram 
muitos . os Papas e os Bispos que 
Rainclo das células monásticas 'de São 
Bento ascenderam a tão altos .cargos. 

A EVANGELIZAÇÃO BENEDITINA 

Foi São Gregório o Grande quem 
enviou 40 monges beneditinos, dirigi
dos por Stq. Augustinho, para con· 
verter a Inglfterra. 'Oi, sucessores 
desses mesmo~ monges de lá parti
ram para evangelizar quase toda a 
Eurnpa ocidental. Nos séculos bár
baros que seguiram a queda de Ro
ma, os beneditinos collservaram a 
antiga tradição de cultura que ilus· 
traria a grande "Era da Fé". 

· Quando, em 1847 o Caredeç1.l New, 
man visitou a Abadia, escreveu no 
album dos peregrinos: "Oh! Santo 
l\Iontecas~ino, : de onde a Inglaterra 
bebeu as águas regeneradoras' da 
Doutrina Católica, rogai por nós, que 
hoje despertamos da heresia., para 
voltar ao nosso primitivo vigor". · 

MONTECASSINO NOS TEMPOS 

A história moclerna de Montecassi
no não foi menos·'borrascosa do que 
a dos .séculos anteriores, , Saqueada 
pelos franceses de 1799, o foi depois a 
Abadia pelo governo italiano. Ironi
camente pei·m:tiu-se que os monges 
cuidassem de sua antiga re~idência, 
atê que ha poucos dias foram expul.
sos pela fôrça. Apesar da bárbarie 
mahomemna, das pilhagens, das guer
ras e suas consequências, em 194{ 
toclavia ainda. de lá tiraram vagões 
cheios de valiosíssimos tesouros. Ca
da vez que os beneditinos são abri· 
gados a fugir de sua Abatlia, levam 
consigo, não sacos de ouro, mas ma. 
nuscritos preciosos' e raríssimos, pa
ra salvá-los como herança da cultu·, 
ra que tautos sofrimentos custou a 
nossos ante!)assados. 

Quando, em 1866 os italianos . li
quidaram com o mosteiro, certamen
te não foi exemplar o trato que se 
deu .aos documentos que encerrava. 
A bibl:oteca de l\1outécassino · sal
vou-se graças à intervenção do pri
meiro ministro Glaclstou, de lngla· 
terra, amigo do Senhor D. Abade. 
As outras bibliotecas beneditinas fo· 
ram todas saqueadas. 

Um professor beneditino de, Roma 
atestava em 1896 que os queijos e a 
n1an teiga da cidade. eram embrulha
rlos em manuscritos de incomparavel 
valor. Hera.ismos de Garilbaldi. .. 

Até lla pouco. a biblioteca possuía 
uns 20.000 volumes.· muitos deles pri-. 
mitivos·: desde 1886 .os monges não 
mais puderam por em dia a sua bi
blioteca, 'por causa de sua extrema 
pobreza. 

o arquivo continha uma das mais 
rnliosas coleções de cócligos manus
crito~, de mapas e de títulos origi. 
nais, cnJa. . antiguidade remonta ao 
século Vlll, muitos documentos fir. 
mados por Carlos Magno e seus su
cessores. 

O TEMPO TRAZ MUDANÇA~ 

Nos tempos modernos os monges 
continuaram seu trabalho tradicio
nal, mas com algumas modificações 
impostas pelos tempos. A Abadia foi 
dotada com correio próprio; possue 
um observatório climatológic_o e uma 
imprensa, célebre por seus trabalhos 
litográficos. Sustenta a Abadia um 
seminário e um internato para- aJu. 
nos seculares. Foi na escola de Mon· 
teca&~ino que. São Tomás· de Aquino 
i11 iclou f•• estudos cujo rru to ilumi
naria o pensamento dos séculos vin· 
douras. 

Quando em 1869 o historiador AJ. 
zog cruzou os humbrais do célebre 

O ME'DICO ATESTA 
O D O E N T E A G R A D E C E.,. 

O Snr. Benedito Augusto da Rocha, morador, no Largo do 
Tanque da Conceição· N.º 20. em Sfo ·Sa)vador da Bahia, agra· 
decido, atesta que desde moço vinha :Sofrendo de torturan• 
tes dôres reumaticas nas juntas, e que após o rapido uso de 
S vidros do valioso auxiliar no tratamento da Sífilis, 

ficou completamente livre de seus males, recuperando a saúde e 
o vigor perdidos. 

,- O Ilustrado especialista Dr. Carlos Pereira, médico as
sistente do Snr. Benedito Rocha, confirma ·os resultado, acima, 
nos enviando dados clínicos · sobre suas observações cientificas, 
acompanhadas de apreciações que m11ito nos desvaneceram, 

As firmas estão devidamente reconh~cidas. 
N. 78 E C 

~.· 
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reeil:to monástico, com lágrimas nos 
olhos voltou-se para seu companhei
ro de viagem, l\Ions. Franz Hot

tinger, para exclamar: "Este é um 
palácio augusto; pisamos terra san. 
ta''. 

''OS DIREITOS DA PESSOA HUMANA" 
• 

Permitindo Deus a sua destruição, 
agora, · não peru.eremos a canfiauç:a, 
Os homens podein dispersar aos 
monges ,destruir seus centros de cul
tiua e de fé, despojar snas bibliote· 
cas e arrebaLar-lhes s<-:us tesouros de
arte; todos entes male8, por grandes 
que sejam, são apenas danos mate' 
riais, H<', uma cousa ·que os .homens 
11ão poderâo fazer, porem; nãó· po
derãn quebrantar aquele espírito_ que 
São Bentó inculcou em ·sua . Santa 
Regra, e, que sempre anima seus dis· 
cipnlos !. Esse espírito llão morreh 
Ressurgirá! "Succisa viresclt''! · 

o orgão da Ação Católica Espanhola 
condena metodos totalitarios 

Sob o lltúlo· "Verdade Dirigida" a 
revista hebdomadária "Ecclesia "; or-· 
gão · oficial da direção ce!ltral da · 
Ação Católica · Espanhola, publicou 

lecen~emente. um editorial .que em se
guida · transcrevemos. , :é. interessan-
te.notar-se, qué a -Espanha atualmen
te é um· doa paíseà mai.i! totalitários 
da. Europa, sendo magnificamente 
corajosa a atitude tomada pelo orgão 
da ,Ação Cató.lica ,num país onde a 
imprensa é dirigida pelo estado. 

"Ha ni'omentos difíceis· em que a 
dip)omacia se converte em uma 
arte de agradavel de.va.neio. ',As de
i:larações são. globais, os programas 
de 'conjunto,. · os . projetos em prin
cipio .Ficam· com as mãos livres pa. 
ra. . em futuro próximo. seguir uma 
traJetória. que pode dirigir-se a qual• 
quer. dos· quatros· pontos c·:u·d::ais. 

Assim ocorre hoje com frequên· 
eia. quando nações e ·dirigentes in· 
cluem entre 09 postulados de suas 
respectivas "ordens novas'' os direi
tos da pessoá humana. Irrisória 'e· 
amorfa abstração que não seria ·de
mais anailzar, tendo o Santo Padre 
-se referido repetidas ezes a.o assunto 

um: dos direitos da pessoa human~ 
é o direito de ser· informado, De11s 
fez. o homem livre, até . no decisivo 
problema, d_e suit salvação eterna. Po· 
rem,. sem chegar a ·este momento ter
rivei, o' homem deve ·decidir . por si 
mesmo em ,múltiplas, ocasiões e em 
intrincadas conjecturas, entregando 
a sua' afreção, dando o seú apoio, ne-

. ·, . 

"DA. FAMILIA. DEPENDE · O BEM~ESTAR 

o 

E A CIVIUZACÃO DOS · POVOS" 
Nuncio Apostolico 

dignidade do 
no Çl)ile exalta 

lar cristão. 
a 

Notícia oriunda do Chile por ln· só vida, um só· vensamento, nma só 
termédio da. agência N, C., informa vontade, é.comum às Trê.s Pessoas: .. 
que, por ocasião do encerramento do A familia ·não, é mais que "tima có-
Terceiro Congresso N~donal de Mu· pia· criada'. da Santíssima Trindade. 
!ileres da Ação Católica Chilena. ce· O· que, em Deus acontece por natu-
lebrado em Valparaiso e Vinlla ,_ do reza, tem que criá·ló a, família por 
l\Ia.r, o Exmo. e Revn10. i\Jons. Mau. virtude. Que 9 ·_espôso não seja mais, 
ríl:o Si!vani, Núncio Apos1o~!!co no depois de Deus, que para sua espôsa; 
Chile, pronunciou uma homilia sô· que a espõsa. seja como o_ reflexo vi-
bre o Evangelho do Segundo Dumin- vente de seu espôso; que -sejam os 
go depois da Epifania, extendendo filho8 a irradiação do amor, da vir, 
suas conslderações à natureza e mis- tude,;da Vida do pál e da .mãe, e ha-
são. da familia cristã. ,verá então uma sô _vida e a. mais pu· 

Eis aqui uma 'versão ,resumida des- ra o .perfeita felicidade". . . • 
.tas considerações. "Na nova Lei de''Cl'i$to O sacerd6-

"l>ara que exista a fam!lia é mis· cio não ,é mais um privilégio ·de uma 
ter que se forme entre o varão e a casta; é ·um d1relto da livre -eleição 
mulhei uma' sociedade perfeita e in- de Deus. A vida relig!osa- não de-
Ílissolúvel, fundada nà natureza, à pende da vontade dos pais e _sim (le 
qual ó varão e a mulher 1e·vam, cada um prévio claro chamame~to do· se-
um a contribuição de suas pró9rias nhor. Deus escolhe para a salvação 
características espirituais,. afim _de das almas- aos que quer. Não· ba re-

gando o seu voto, concentrandG 
seu ódio ou entregando sua vida. ,.;. ... 
ra isto, é preciso iluminar a vont~ 
com o entendimento e conhecer a 
verdade; não uma verdade conven
cional, confusa ,iuferior aos interes
ses da · Pátria,- mas a, verdade sem 
objetivos, eterna. e reflexo da verda
de de Deus. 

Está assentado que nos a t.>rrece
mos totalmente com qualquer detur
pação do direito natural, todas· fal
sas e caluniosas. Estas deturpações 
são espalhadas . pelas agências tele
gráficas, rádios ·e pela Imprensa, que 
vivem do espírito da mentira . 

Porem ha um modo de mentir que 
consiste na sistemática, conciente, 
prolongada e definitiva maneira de 

. ocultar a verdade. 
Seria ridículo pensar que o direito 

de sei: informado pode significar a' 
entrega ao homenm dos planos estra. 
tégicos secretos ·de uma guerra.· Po
rem, a· trajetória espiritual de uma 
política, deve corresponcler aos im
pulsos da conciência pública reta e 
bem f01·mada. É absurdo supor que a 
voz do Santo Padre; os documentos 
dum episcopado,. os sofrimentos de 
uma c·omunidade católica de povos, 
a .condenação dos erros doutrinários, 
os propósito·s de uma ação pública 
na ordem religiosa - por não esta
rem em detalhes igualmente. legJti. 
nios fora da esfera estritamente re· 
Hgiosa - podem ser tenazmente 
o,cultados e constantemente despre
zados. A Igreja, o estado e ainda os 
simples particulares podem ocultar 
parte da verdade, quando sua· divnt
gação· for prejudiciai. Porem o pre. 
juizo que !/9 trata de evitar, deve . sel' 
objetivo e não imagina.do arbifraria
n1ente. Assim é contra a. lei natural 

, •· d,irigir" a verdade para,. obrigar o 
:mundo a entrar por um caminho es
. treito de nm capricho político. 

Pode haver uma economia dirigi
da, porem a verdade não admite vo
lantes,· nem lemes fixos; leva em 
sua intima essência umà· só traje• 
tória. 

Nem se füga que algum elevado 
bem exige o sacrifício da· verdade. 
Verdade e bem sâo de uma única- e 
iclêntica categoria. As antinomias 
significam Ú!Ila verdade falsa ou um 
bem ilusorio: . 

Como é doloroso queixar-se de ser 
inccmpreendido por uma falsa, infor. 

·mação ou uma conspiração de silên, 
cio e manter por sua vez o próprio 
:vovo em total afastamento - desin
teressado e frio - de outros milhões 
de irmãos que sofrem, oram e não 
encontram a explicação para uma tal 
ol>nublação da inteligência e da von· 
tade . . 

Dir~itos da pessoa huma·nal Pen· 
sem as nações se entre eles não es, 
tará o direito pelo qual somente ha· 
ja opressão para o êfro, a má vim-
tade, a calún1a

1 
a semeadura do 

ódio; mas nunca contra. a Yerdade". 

OURO 
Rua AJvaret Penteado, 2:03, 
3." a.pdar - feL 3-7720 

- JOIAS USAOAS. E BRIUIAN'l'ES -
CAUTELAS DO MONTE D19 SOCORRO 1· 

.:"'o tit M õ';-A ·cõ : 
CONDE DR. JOSÉ VICE~TE DE AZEVEDO 

Faleceu na madrugàda de 3 do .cor
rente, . em sua residência nesta Ca
pital, o exmo, sr. conde dr. José Vi
cente de Azevedo. 

O extinto era natural de Lorena, 
onde nasceu em 7 de Julho de 1859, 
filho do cel; José Vicente de Azeve
do e de d. Angelinà Moreira· de Aze-
vedo. . . 

Seu sepultamento realizou-se às i7 
horas· do mesmo dia, saindo o feretro 
da Igreja . de Sânta Efigenia para o 
cemitério do SS. · Sacramento, 

O corpo do ilustre · católico foi visi
tado naquele templo _e acompanhado· 
até -0 cemitério por enorme multidão 
de amigo's, admiradores e beneficiá
rios de sua generosa atividade que se 
traduziu, durante sua longa e · pro
ficua existência, em inumeras obras 
de caridade. 

O ilustre extinto, pertencente, a his-
tórica e tradicional família ·de. São 

· Paulo, e que pelo .largo círculo de 
suas relações· bem como pelo largo 
exercício da beneficência se reco
mendou à. sirtí.patia e consideração de 
todos os pàulistas. 

O conde José Vicente de Azevedo 
é figura ligada aos fatos mais signi
ficativos da vida. religiosa e civil de. 
São Paulo. Lente catedrático . dó an
tigo Curso Anexo tja Faculdade de 

Direito e do Ginasio do Estado da 
Capital, formou ínumeras gerações de 
alunos que em seguida se notabili
zaram. na vida política e cultural do 
Brasil. Influente proprietário na 'zona 
norte do Estado, ocupou em sua longa 
carreira . política varios cargos de q.es
taque, entre os quais o de membro 
da Camara dos -Deputados no · l:mpe
rio e na Republica é de Senador Es
tadual. Por outro lado, foi um dos 
. fundadores da primitiva Companhia 
_Melhoramentos de São Paulo, bem 
como cóoperou largamente em out_ras· 
iniciativas econômicas de importân
cia, para o progresso de nossa Capi.: 
tal. Católico militante, seu nome- es
teve. constantemente ligado às nota- . 
veis iniciativas · católicas da Arquidio
cese, destacando-se sobretudo seu 
belo plano de concentrar na histórica 
colina do Ipiranga · as muitas obras 
de· benemerência ali existentes, para 
as quais fez importantes doações. Em 
reco_mpensa. de tantos serviços presta• 
dos à causa da Religião, o Santo Pa
dre .Pio' XI houve por bem. agraciá:..lo 
com a dignidade d€' Conde Romano. 
O Santo Padre Pio XII lhe manifes. 
tou tambem a sua paternal estima, 
acrescentando-a · à dos .seus anteces
sores, que, todos, distinguiram muito 
o grande católico que acaba de fa-
lecer. -

L'Osservatore Romano · ~enuncia a violação 
àa imunidade vaticana 

.A ei;ta.ção do Vaticano difuhdiu uma 
declaração, _na qual o· governÔ''pon~ifi-

. cio protesta energicamente contra o· ata._ 
que a Castel Gandolfo, o que éonslste 
patente violação, dos. seus direitos de 
ilxtraterritoria!idade, e o que resulta, em 
ameàça para. a: v_iàa· de milhares de hu
mildes e Indefesos civis. 

Toda pessoa. honrada repudiará. de 
todo coração .a cena qúe teve lugar 
quando · a policia. do éixo violou a ex
tratJerritoria.lidaç!e . da B~ilica. · Roma
na de São Pau4o, ·declara L'Osservatore 
Romano em uma, replica' 11, certas asser
ções subscrit_as ' pela. agencia, noti-
ciosa "Corrlspondenza". · 

Em seu artigo; L'Osserva.tore 'inslste 
. sobre o cara ter. sinonimo que apresen
tam os termos "éxtraterritor!alldade" e 
"Imunidade" segundo '·a Lei. Internll· 
ctonal. Os Patos · de LatrãO - · lem- · 
brà .... garantiram· a · "imunida.de·" e 
cqnsequentemente a extraterritorla.ll
dade dos edificios anexos à BasiUca 
Romana de São Paulo. Adverte em 
seguida que quando ·em uma zona imu
ne · ou extraterritorial se cometem atos 

'qne o Estado em cujo territorio se acha. 
tal zona,. considera . crimes, esse 
Estad;> está obrigado' a exigir.· perante 

o governo do. _qual depende a. ZO!l& -tt" 
traterrltorial as medidas _· para. fazer 
passivei o castigo dos ... criminosos. No.!l 
casos em que se pretende aprisionar 
pessoas. que se acham dentro da .zona 
extraterritorial · pôr ofen.sas cometidas 
fora de' tal zona, esse Estado deve exl-· 
gir-ca entrega dos delinquentes dirigin
do-se às autoridades da. ZOIU!, extratei• 
rltoríal. 

L'Osserva.tore acrescenta. que no . ln• 
cidente da Baslllca de São Paulo não 
houve nenhuma .consideração· a· esta.a· 
nonnM. . '· . , 
· "Nao queremos -: escreve Q period!

co vaticano :- engolfarmo-nos em uma 
discussão sobre a rioção do tennoo cri- · 
me e .. culpabilidade,· nem. sobre o con
ceito. e limites do _cli.amado direito de 
asilo. Corrispond~nza . sabê bem. por 
exemplo que quando. Madrid esteve em 
i,:,der . dos vennelllos, o. governo. respei
tou a imunidade de numerosas pe.ssoa.s 
<fue . bu.scaram refugio em -edificios de 
1·eprésentações diploma.tica.s · de Estados 
e~trangeiros. A nós nos basta frisar 
que 110 no.sso ca.so, não se Informou an
tecipadamente a autoridade competen
te, . nem se garantiu · que se procedili'ia 
em tudo segundo o Direito Internacio
nal 

conseguir, pela. comunhão da vida, gião, por afastada quei seja,. classe, 
sua perfe:çãd recíproca e uma mais por hum'ilde que seja, familia, ·por 
adequada e cabal. educação 0dos fi· ignoraute:que seja, a-que ó Esplrit_o 
lhos.· Não são as diferénças füÜcas e Santo ·não· faça' chegar o sõpro ·de 
organicas· do sexo, as qne constituem sua vocação:, .• Quando a·Virgem San-

OBRA DA AOORACÃO PERPHUADES. PAULO 
.As autoridades responsavels não ~e 

rei nenhuma. advertencm, previa,, pal'a 
que esttvessém informadas do ·que ·acon
teceria e· tom~m · consequentemente as ' 
medidas do caso. A invasão não este.: 
ve precedida. por nenhuma advertericia 
Otl queixa, ·nem por nenhuma. questáO ' 
dlplom.atica. TãO grave ofensa- se pre• 
meditou e se preparou. em· ségredo· eom. 
pelno conhecimento. ,do alcance do· 
abuso que- se cometeria . 

a fantilia; são ·as E!xlgênt'iii:s·,morais. líssima; vinte· anos mais tarde acom-
Dentrcf' de 'ün1a ·n1esíiia· natureza; 'o · 'pallhaildo, seu filho nas. pe;egrina. 
va:-ão e a mulher têm qualidades· dis- ções da Palesüna, ouviu-o dizer a. 
tintas, que· se· éomrHetam uma-s ·0 às· _,uni .. e _outro' jovem: "Segui-me .•. ", 
outras, criando,· 'pôt "sua 'tfariuóliià' ···quando o ouviou dirigir aos apõsto
reclproca a perfe":ção --humana" .. _. ·. to·s as ·palavras: ·Não me elegestes 

"Uni, harmonizai a ~bra do· pai e . VÓS a mim, mas. !ui eu que vos ele-' 
da mãe na eciucação dos filhos, E! por · · gi, e · clesti11e ·para que· vades e fa-
renexo, na for,mação da sociedade !:11<is _produzir·' fri:ito, e vosso fruto se-
huniana, e tereis sólidas con.vicções, ja duradouro, .Maria compreendeu 
animadas por altos ideais; câracle' então que o menino Jesus estabele-
res nrmes suavizados pela ternura cendo, como· uni princípio,- no tem-
do amor, e almas íntegras que sabem plo,. sua· independência dos p,i,is • no 
tempor:za.r e formosear as asperezas cumprimento de sua. divina missão 
da vida com a suavidade da poesia afirmava e detendia. não só o d.irei'.. 
e o encanto da arte". mas tambem o direito dos filhos de 

•·Sem embargo, coisa árdua é a seguir. sua própria vocação sacerdó-
constituição e, mais. ainda, a estabi· ·tal ou Te!igios_a'. Opôr-se ,à vocação 
tidade do lar .. ·O pecado original_, de, dos filhos é, portanto. uma rebelião 
senfreando as paixões humana·s, mi- . contra Deus, e é uma violência à con. 
nou os alicerces mesmos da familia; ' cíêuda dos filhos .•. ·. Nenhuma fa. 
a iniquidade humana 'que, em canse- mllia ·honrada. recusa s·eus filhos ao 
quência, transbordou s'ôbre os povos, exército ))ara' a defesa e a' grandeza 
inundando-os ele misérias e de· vícios, da Pátria, e que fam!lia havera que 
os vai assim destruindo mais é negue !!lhos aó país para que se as-
mals ''. segure o que a pátria .mais necessi· 

·• Com o mesmo amor com que ha- ta,. o. apostolado do bem, 0 miltisté-
vla · criado a famflià, o Deus feito ho- rio sacerdotal?" . 
mem a 1:econstituiu, ·santificando-a Ao se reteril· aos "dois grandes 
de novo, e sublimando-a peia gl'ande- princlpios da verdadeira educação 
za do sacramento. Dos 33 anos de cristã", a sujeição. e o- desenvolvi, 
sua existência hlimana, 30 o's passou menti>, declarou Mons. Siivani: 
na intimidáde do lar. para consagrá· "Os filhos devém estar sujeitos a 
lo e divinizá-lo. , . 1; que· a famílla é seus pais. Quer dizer· que os 'pais 
a base da sociedade; e da famllia de· saibam manter seus filhos sujeitos. 
pende o bem estar e a civilizac;â.o dos É esta uina responsabilidade. a que 
povos, e a prosperidade da própria não podei;n, sob nenhum pretexto re. 
Igreja". · nunciar. A eles Deus entregnu 0 ~ n. 

"Divina era a família de Nazaré, e lhos; ~ eles pedirá éonta de sua for• 
sem embargo, modesta, simples; su- mação, Não adianta apelar aos tem• 
niamente ativa e trabàlhadora; nill· pos; pois, não é segundo o capriclro 
guem deixava de trabalhar nel; nin· dos -homens, mas segundo o ·Evan· 
guem deixava de trabalhar nela; nin- gelho, que se deve educar os !ilhas 
0 suor de sua fronte. O próprio Je- . ·"Manter sujeitos os filhos não quet 
sus parece como o filho do arte- dizei· te:los- escravos,'·-nem converte, 
no: "Filius fab1'i (Marcos VI, 3). Con• los em flores de estu!a·ou trata-los 
sidera-se o trabalho como um sagra· co~o ·automatos. A . educação não 
do dever, uma necessidade moral consiste em impor aós filhos sua 
qüe ampara do . ôcio, desenvolve as propria mentalidade, mas consiste 
faculdades humanas e faz o homem ~m desenvolver, .fomentando-o,. 0 es-
semelhante a Deus, quem é pura e Píríto .próprio dos tilhos. · Á semelhan-
eterna atividade". ça de Jesus, a Inteligência dos filhos 

"Toda. ramília tem que. ser casta. tem que. crescer' em sabedorià dian. 
Nenhuma tolerancia .em modas, di- te de Deus .e .diante dos homens, isto 
versões e espétáculos que não são é no conhecimento da religião e na. 
concilia veis com a modéstia cristã. quales. conhecimentos de arte ou de 
Nenhuma liberdade no que toca à profissão aos quais; de acôrdó com a 

. fidelidade conjugal. A fa.m!lia. será. possibilidade econômica de sua pró-
tranquila e segura, sempre que seja pria familia, cada, filho é sempre in· 
lar e teml)lo. No dia em que O lar clinado, .Dever, grande dever . dos 
se abre aos ventos do mundo e, o pais, é· proporcionar a -seus filhos 
templo perde a santa austeridade de uma instrução necessária. e· conve, 
seu ·carater, a famflia treme em seus niente à sua condição, enviando-os a 
próprios alicerces e, logo, deixa vir• escolas ou colégios seguros, que não 
tualmente de existir". ofereçam perigo ·nenhum para a lnte· 

"Não será nunca a sa t!sfação da gridade da: fé e para a formacão mo •. 
carne a que fa1·á ditoso o matrimô- ral dos filhos" · 
nio; será sell" f.)re a fusão dos espiri• · • "X semelhança de Jesus, os· filhos 
tos. Ter ·um pensamento concorde, tem que' crescer_ em idade, isto é,' no 
um amor reciproco, uma vontade úni- desenvolvimento· social que corres-
ca.; esfo1•çar-se em buscar e· procurar ponde à sua. idade;. desenvolvimento 
a felicidade do cônjuge; chegar a ter i·eligioso, educando-os para· uma: in• 
litn s6 coração, uma alma ·,sõ; uma tensa. vida, eucarfsttca., e fazendo-os 
sõ vl1a. -. como O disse a Sagrada tomar. parte em associa~ões e man!. 
Escritura - em duas pessoas, é e !estações religiosas que lhes corres-
será sempre a felicidade, a bele.za e pondem; desenvolvimento físico por. 
o encanto do lar". exercícios sãos .e· razoaveis, e p;opor-

0 que constitue a · Maravilha de clonando-lhes diversões honestas . e 
Deus é uma só natureza em três pe.s• C(?nvenientes; · desenvol"imento, so· 
§.QM. f4llil, ~t~~ idêntiç~~ · !l!! ~ma. ~ial '. i;troéluzindo·Qê gtadv!_lmnte na 

. A obra da Adoração Perpetua· de São 
Paulo acaba de publicar o relatorio cor• 
respondente ao ano de 194Z a 1943 co• 
memorando o 10.o ano de 5Ua funda
ção.· 

Encontra-se logo de Inicio · uma ho
·' menagem à. saudosa memoria do pran
teado Arcebispo D. José Gaspal' . ,(ie 

- Aforu;eca e Silva. 
O Relato1·io tràz uma noticia. da fun

dàção '. da Adoração Noturna e dos .seus 
primeiros adoradores, · e da a doraçj"to 
das Pa-roquias, uma homenagem ao Cle
ro regular e secular, ressaltando o 
inicio que é um t-ributo de carinho de 
respeito . ao nosso venerado Arcebispo 
falecido tragicamente em 27 de agosto 
do ano passado, e diversas homena
gens entre elas a. do Revmo. Pe. lri
neu .Cursino de Moura S. J. e o no 

-Con13go Luiz Gonzaga da Silva. 
Quanto ao progresso espiritual, é 

consolador ver~se que ha sempre ado
radores junto de Nosso Senhor. In
troduziu-se na Adoração Noturna, um 
costume encantador,. que vai aumen
tando: os casamentos, os nascimentos, 
.os aniversarias, são comemorados com 
uma noite de adoração. Os noivos, vêm 
passar a. sua. ultima. noite de solteiros 
aos pés de Nosso Senhor, em vez de se 
entregarem · a ma'rurest,$,Ções ruidosM, 
nem. sempre condizentes com criaturas 
cristãs: aqui se p1·eparam pela confis
são e comunhão, e pão raro daqui s6 
se retiram à hora do casamento, Quan• 
do um lar, abençoado por Dens, rece
be um dos anjinhos que o vão 
povoar e alegrar, o jovem pai aqui pas
&. a noite, pedindo as beill;áos do céu 
pata o entezinho com que Nosso Senhor 
o brindou. Nos anlversarios,. da-se o 
mesmo fato: depois de jantarem com 
suas familias, aqui vêm os joveJ:l,S ado• 
1·adores . dar graças · a Deus,• por mais 
esse. ano de vida. que foi concedido a 
.si ou a quailquer um de seus entes ca• 
ros. De modo que tais festas sem• 
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vida. social que corresponde. à sua 
posição e, mais ainda, a seus prin• 
ciplos religiosos. · À semelha.nça de 
Jesus, têm os filhos que crescer em_ 

. graça, isto é, '-'em virtude e tnérlto 
diante de Deus e dos· homens, pre
parando-os para o apostolado da 
i~ª2 .QM~~!!,, . - . - ··-- - -

pre acabam aos pés de Nosso Senhor. 
De um Religioso, que tinha a oposição 
dos seus, para a vida que queria abra· 
çar, sabemos. nós, que por duas vezes 

· passou anolte inteira de joelhos; mãos 
postas, olhar fito na, Sagrada Hostia, 
sem se mover, sem atender ao Dire
tor que de vez em quando !nsi.stia pa:a. 
que fosse_. descansar, . pedindo . na pr!· 
melra noit-e a Nosso Senhor a graça, de 
Iluminar seus Pais e na segU!lda agra
decendo-Lhe a graça alcança.da. sendo 
ele hoje um distinto e piodoso Religio
so numa grande: Ordem. · E assim, Je
sus Sacrnmentado abençoa sempre_ seus 
fieis adoradores. · 

Apresenta o Rel.:.torio a: seguinte es
tatística com relação a frequencia: 

Da l.o de outubro de 1941, a 30 de 
setembro de. 1942, foram feitas: 15.103 
l].ora.s de . Adoração Noturna e 103.652 
horas de Adoração Diurna, num tota: 
de 118.755 horas. 

De l.o de outubro de 1942 a 30 de 
setembro de 1943, foram feitas: 14.412 
horas de Adoração Noturna· e 103.518 
horas de Adoração Diurna, num total 
de 117.930 haras. 

Nestes dez anos acusamos o seguinte 
resultado: 

Noturnas: 122.095 horas. Diurnas: 
698.Z46 hor9;s, num total de 820.31?9 
horM. 

'Não ha mais que uma. conélusão, es• 
creve L'Osservatore, s,',. uma; . toda · pe.s• . 
soo horu;acta deplorará cenas de na,tu• 
reza. tão desagradavel como a qÚe · 0cor• 
reu, durante a noite de três para. qua• 
tro · de fevereiro, nos ed!ficfos anexos 
à Basllica. de· São 'Paulo;. lamentarão· 
de todo seu coração pelo respeito que 
se deve à Santa Sé pelo bom · nome da 
Italia. e pela honra de Roma.". 

Um Arcebispo recusa a 
liberdade ... 

Os círculos catollcos de Londres !O• 
ram informados de que a ~stapo ofe• 
receu a. liberdade a D. Jalbrizikowsley-1 

4.cebispo de Viena, pr!slonelro dos na .. 
zlstas ha varias anos. .o velho Arcebi.s
po recusou a oferta. declarando que nM 
podia .aceitar _sua liberdade · eu9tianto 
U1U só de seus Padres permanecesse · na 
prisão. 

A TRAGÉDIA DOS JUDEUS 
NA HOLANDA 

Cenfo e oitenta mil eliminados por ortiern ele Hitler 
. Nos círculos oficiais holandeses se 
Üeclara que Hitler eliminou na Ho
landa 180 mil judeus holandeses. sen
do isto uma parte do gigantesco pla
no para aniquilar cinco milhões de 
pessoas. nos paises· ocupados. afim de 
aliviar a situação criada . pela escas
sez de alimentos que ameaça a 'es
tabilidade na frente interna do 
Reich. 
, ·& vítimas são deportadas e leva
das a campos de concentração e a 
execução de judeus holandeses "ter
minou por completo", com exceção de 

· uns 10 mil que se ocultam no inte
rior do país, s-egundo as informações 
dos centros secretos holandeses, cujas. 
noticias são recebidas_ pelo governo 
em Londres. 

Um porta-voz do referido governo 
manifestou que mais de 120 mil ju
deus holandeses foram deportados 
para a Alemanha e outros paises, on• 
de a grande maioria foi executada, 
enquanto os que mais aptos fisica
mente foram colocados nas indús
trias e nos trabalhos de defesa. En
tre 20 e 40 mil judeus se encontram 
nos campos de concentração nazistas 
pa Holanda e o resto da população 
judia "desapareceu" presumivelmente 
executada pelos alemães. Hitler ini• 
ruoq ~se planQ d~ ,:liminação dos 

·-:Í 

judeus em Janeiro de 1943, ordenan• 
do que se efetuassem detenções . e 
execuções em massa em alguns casos, 
Suas ordens foram as de que a Ho .. 
~anda fique livre de judeus . dentro 
.do. prazo de um ano - o porta-voz 
' oficial . declárou: "Hitler teve êxito no 
cumprimento· do seu plano. Os pou• 
cos que restam na Holanda são os · 
que SE! ocultararn. 

Aqueles que puderam escapar, -éiaa 
garras da Gestapo encontram, muitas 
dificuldades para não perecer de 
fome. 

Os alemães come!)aram sua campa• 
nha ?e extermínio com· a deportação 
de cmco a dez . mil judeus por se~ 
mana. Os vell,ns ou debeis. aqueles 
que não estavam aptos para as · rudes 
tarefas dos projetos alemães, foram 
mortos ou .enviados para campos ·de 
concentração. · 
. "A Ges.tapo" - prosseguiu ·o fun,. 
cionário holandês _. cercava os quar• 
teirões de , edüícios ' residenciais em 
Am.sterdam, Roterdam e outras cida• · 
des holandesas na sistemática perse:o 

· guição dos judeus, penetrando nas 
casas, torturando todos os que ~aiam 
mais cedo ou mais tardé. Estes aca-, 
bari~m. efetuando uma viagelll l\Q~ 
-caminhoes da Oestapo"• .,..-- ~- - ' 



A Ação Católica é 
eminent_emente re-
ligiosa. t 
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Oatoliea 
REALIZAÇOES E IDEAIS' 

M· I GALHAS • .. 

A Ação Catolica Brasilc:ira é 
a milícia maxima do apostolado 
leigo instituída por ato coletivo 
do Episcopado brasileiro apro
vado pela Santa Sé. 

A DOUTRINA OE S. FRANCISCO DE SALES SANTIFICACÃO AUTOMATICA Sempre ocupàdo da minha santificação, Deus me acom
panha em. todas as circunsta1fc:ás da vida, guiando-a para o 
fim supremo da minha vocação. 'Cmas vezes me conduz pela 
mão, por entre urzes e espinhos, por montes e vales, por onde 
e como lhe apraz, sempre com amor e carinho, contanto que 
e.u lhe siga os passos, que vá fazendo, da minha parte, quanto 
111c seja possível. Outras vezes, porém, sou levado. ém braços, 
como criancinha ao colo de amorosa mãe. Assim .o ensina São 
Francisco de Sales. 

trlbuidos os horários para o ensino 
da religião 'nos Colégios Leigos, de 
acõrdo com as possibilidades e con· 
ven:ênôas individua.is. 

CURSO SUPERIOR DE: RELIGIÃO 

As aulas desse Curso que· a :Juven· 
tude vem mantenào··ha· ,vários ai:os 
Í·eabrir·se-ão na segunda quinzena· de Vimos no ultimo numero comô o Sall

to Padre Pio XI · indiçou, na Encíclica 
"Rerum Omnium", de 26 de janeiro 
de 1923, os exemplos da vida de São 
Fwncillco de Sales como remedio paza 
a crise contemporanea. Entr~tanto, o 
Fapa não elogiou São Francisco de Sa.
lcs apenas por se haver celeb1-ado "na 
pratica de todas .a.s virtudes, mais ain
da por ter formulado os princípios e o 
.rnetodo de santificação". Vejamos, aR
sim, hoje, o que disse Pio XI a respei
to. da" doutrina espiritual do Santo Bis
po de Genebrn. 

"Vejamos agora, Veneraveis Irmãos, 
como São Francisco de ,'>Sales, ao me,
lUO tempo em que se mostrou pessoal
mente um modelo àmavel de santida
de, indicou tambem a todos, pQr ~eus 
escritos, um caminho ·seguro -e rapido 
para a perfeição cristã, e como, a.in
da nisto, ele imitou o Senhor Jesus, 
que ensinou pelo· exemplo e pela palavra. 

"Ele escreveu, neste desígnio, numerosas obras de -grande celebrida{le, i'n
tre as quais dois livros muito divulgn
-c:los ocupam o primeiro lugar: Filotéia 
(Introdução à vid'a devota) e o Tratado 
do amer de Deus. 

"No primeiro, São Francisco de Sa
les, ~m tirar à verdadeira piedade a 
justa austeridade que con:vem à vida 
cristã, distingue-a em primeiro lugar 
desta severidade exagerada que assus
ta e desencoraja as alm& na prati~a 
da virtude; depois, ele .se con.58.gra to
do inteiro a mostrar que a santidade é 
perfeitamente compatível com todos os 
deveres e todas as condições de vida 
no mundo, que cada um pode. mesmo 
no melo do seculo, .levar uma vida, con
iorme com seus ·interesses eternos, des
de que não se deixe invadir e impreg
nar pelo espMto do mundo. 

"Enquanto isso, na sua escola apren
demos a fazer aquilo mesmo - exceto 
o pecado - que habitualmente todo o 
mundo faz, mas tambem - o que mui
tos omitem - a faze-lo santamente e 
em vista de agradar a Deus. 

"Ele nos .ensina tambem a nos con
servarmos fiéis às conveniencib, que 
ele chama os extedores atraentes da 
-virtude; a não suprimi:. a. nature:za, 
mas a. vence-la; a elevar-nos para o 
Céu·pouco a pouco, à maneira da.~ po:n
ba;1, se não podemos imitar · o vôo das 
águias. isto é, tender à santidade pela 
-via comum, se não se é chama<io a utna 
perfeição extra-ordinarià ". 

ll: interessante notar que o Papa ace!l
tua e louva o cuidado de São Francis
co de Sales em inculcar a' observancia 
das conveniencias. Infelizmente. êxis
te quem. em nome de uma falsa sim
plicidade. pretende abOlil' as regras c!e 
etiqueta. de cortezia e de bom tom. afim 
<!e melhor conquistar o mundo, onde 
tais regras naufragam espetacularmen
te. o grande Papa da Ação CatoHca, 
entretanto. não pensava assim. e · Jul
gava que o decoro era · fruto das vir
tudes · cristãs, e não da pretenção ou 
do orgulho. O esplrito revolucionarlo 
t\ que é· contrario às concenienciàs. af!m 
de anlmalil'..ar as rela~ões sociais; ja
mais o espírito catolico, que quer es
piritualizar quanto posslvel estas re!a
çõ~. Mas prossigamos. 

"Sempre nesse estilo grave e aJert.a 
ao mesmo tempo, esmaltado de expres
sões engenhooas encantadoras que ~u
blinham oo ensinamentos e os fazem 
mais aceitos do leitor, São Francisco 
<!e Sales começa por recomendar cte 
evitar toda a falta. de resistir às más 
inclinações, de fugir a tudo o que é 
inutll ou perigoso: depois ele indica as 
praticas proprias a · apêrfeiçoar nossa 
alma e o metodo a ser seg;uido para 
unir-nos a Deus. 

"Ele · prossegue estabelecendo que é 
necessario escolher alguma viltude es
pecial, que não sé deixará de cultivar 
até possui-la" ... "Ele conclue ensinan
do por quais processos se chega a des-

. · cob~ir e vencer os perigos,. as tentações 
e as' seduções da concupiscencia. depois 
.por quais el(ercicios convem renovar 
cada ano nossos bons propositos, e a 
confirma, nossa alma na d~voçfto". 

Pio XI não achava que São Francis
co de Sales fosse antropocentrico. psi
cologista, vlrtutocentrico. etc., e aão 
contente de aprovar genericamente a 
doutrina de Philothéa, auis descreve-la 
brevemente. louvando-a e aproveitan
do-a na sua contextura elogiando at-é 

• o estilo da obra. Não achava tão oou• 
éo que .esta.· doutrina fosse "démodée" 
ou insuficiente. quem em si mesma. quer 
para os dias de hoje: pois. escrevendo 
em 1923. disse: "Possa esta o6rá. a 
mais completa que já se publicou no ges. 
nero. na opinião dos contemporaneos 

· de São Francisco de Sales. estar ainda 
hoje entre as mãos de todos· os fiéis, 
como outrora foi. durante tanto tem
po. o livro de cabeceira de todos! A 
piedade cristã refloresceria no mundo 
inteil·o, e a Igreja de Deu.i experimen
taria a alegria de ver a santidade espa
lhar-se entre todos os seus filhos.'"" Pre
cio-.sa.s indicações para os membr·os da. 
Ação Cato'Jlca ! A piedade tradicional 

da !grcja, portanto. cm nada foi nem 
deve ser alterada; ela deve ser o 'apa
nagio dos apostolos da Ação .Ca.toli~:t. 

"O Tmtado do amor de Deus - prós
segue o Sumo Pontifice - tem a.inda 
ma-is importancia e autoridade. Em
preendemlo uma especie, de historia co 
amor divino. o santo doutor lhe descre
ve a origem e os de..senYolv.imentoo, as 
causas que o fazem entibiar-se e enlan
guescer nas almas. enfim a maneira cie 
exercitar-se nele e nele progredir. 

"Quanclo o assunt.o lhe dá ocasiã:>, 
ele faz uma exposição luminosa das 
mais difíceis questões: graça eficaz,. pre
destinação, vocação à fé; e, para evi
tar a aride.z. seu genlo rico e agi! acen
tua seu Cliscurso com tão graciosas ima
gens e com um _perfume de piedade tão 
penetrante. ele ·o ·efeita com alego!';_as 
tão variadas. de exemplos e de citações 
tão apropriadas, emprestadas na maior 
parte da Santa Escritura que a ollrn 
parece menos uma obra de seu espirl
to que a efusão dos mais Intimes senti
mentos de seu coração". 

O Santo Padre aprova tambem. po:-
menoriza.damente, a doutrina contida no 
Tratado do amor de Deus. E. de um 
modo geral, ainda. insiste: "Vós ve
OP-'!. portanto. quanto -importa que ns 
fiéi~ tenham o ·espírito e o coração pe
netrado.~ dos admiraveis exemplos de 
São Francisco de Sales e Caçam de .5eus 
ensinamento.~ a regra de sua vida. Um 
meio de maravilhosa. eficacia para ob
ter ·este resultaoo consiste em espalh;ir, 
O mais largamente possível, as obras e 
os opllsculos -que Nós assina'larnoo: es
tes e.5Crltos, de inteligencla facil e de 
leitura agradavel. suscitarão nas almfi.S 
dos fiéis 'O gosto da verdadeira e solida 
piedade. e os Padres jamais -estarão me
lhor preparados para desenvolver %te 
g-ermem, se eles assimilarem a doutri
na do santo doutor e se apllca1~m a 
reprodu2;ir a sollerana suavidàde de sua 
preg·ação º. 

Não será ocioso lembrar que o fun
damento teologico da escola espirit:.:al 
de São Francisco de Sales ·é a doútri
m. de Molina. O proprio São Francis
co de Sales não nega"ª ser molinista, 
antes o confessou abertamente, na car
ta que endereçou ao celebre teologo Les
sio-, apoiando-o na luta que este sus
tentava: .. Embora apenas espa:rs,1-
mente me tenha sido p:issíveJ percor
rer o seu tràtado "De pi-aedestinat:o
ne ", percebi não obstante que Vossa Pél
ternidade abl'aça e defende aquda 
sentença nollilisslma pela sua antigui
dade. suavidade e genulna autoridade 
das Escrituras. a saber. que a predes
tinn<:âo para a gloria é posterior 'à ore
visâ o das bOas obras. Isto me foi sobre
maneira agradavel. porquanto sempre 
a jutgueí mais conforme com a miseri
cordia e a gra.ça divinas. mais verdadei
ra, .mais consoladora; esta mesma sen
tença com insistencia Indiquei no meu 
opusculo spbre o amor de Deus" <26 r!e· 
agosto de 1623). E ninguem pode achar 
que São Francisco de Sales seja semi
pelagiano. 

fürn 24 de Maio, 80-90,S, Paulo 
IAN.t. .. ._ 

TODO CATO~ICO 
deve ler o 

"LEGIONARIO" 

A MAIOR CASA. EM ARTIGOS PARA NOIVAS 
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• 

Rendas, véos, grinal<las. luvas, bouqm{s. I.ingerie e sêdas 
proprias para vestidos do dia e para viagem. 

Aceitamos pedidos do interior, mediante o envio do numera
rio, adianladamente, em cheque, vale postal ou reg1str;ictC> 

com valor. 

l~MÃOS COELHO 
RUA DA LJHEHJ>Al>E, 100 

- SÃO PAULO 
.FON l<l: 2-25~3 

1 

:f; vão. e destoa dos ensiname11tos 
da Igreja, 0 propósito de vêr na Sa
grada Liturgia uma: fonte de sonti[i. 
ca.ção automática. -que dispen1>a o 
l1Ómem de qualquer mortificação. do 
esfôrço (la vida interior, da lllta con· 
tra o demônio e as paixões. Com 
efeito, por mais eficaz . que seja a 
oração oficüll da Santa lgreja e por 
mais s11perabundirntes q\le sejam' os 
méritos infinitos da Santa :\!issa, "é 
necessário que os homens romple, 
tem cada qual em sua própri~ Ntrne, 

·a Paixão de Jesus Cri~to, já que, 
tendo embora o Senhor Jesus sofri· 
do por nós, uem por isto estamos 
isentos de chorar e expiar nossas 
faltas, nem auto1·izados a expiá-las 
com negligência" (Pio XI, Enc:íclica 
"Magna Equidem "). 

É obvio que, pondo em circnla.~ão 
semelhantes idéias, com qne ousam 
"ref-ornrar", servidos po:' seus mfto
dos de propaganda efiea.cissJmo:s, o 
conceito ela piedade cristã e uma de 
suas mais · salientes cariwteristicas, 
que é o amor ao safrime1ito. tais e.le· 
me11tos da A. C. cansmn, ainda que 
sem O saber, um mal muito maior à 
Igreja no· que'·inimigos d~clar3dos;. e 
precisamente por isto, a. -e\es se apli· 
ca o que dos modernistns diss.e Pio 
X· "Falamos veneraveis i:·mãos, ·ele 
~1;1 ·grande 1i'úmero de católicos lei
gos. . . que, soh 11retexto de amor à 
Igreja, absolutamente· faltos de filo
sofia e teologia sérias, impregnados, 

· 11elo contrário, até à meduia do'S os· 
sos, de êrro. . . se colocam, violall· 
do, assim, toda a mod'éstia, como re
novarlores da Igreja", 

Côm efeito, que haverá mais típi
co de um reformador elo que, pela 
pretensão ele escoimar da Igreja ger, 
111-es de liberalismo que nela se te, 
riam esgueirado, -destruir métodos 
consagrados,· instituições cumuladas 
de bençãos da Igreja, práticas de 
p·iedade aprovadas pelos mais augus
tos atos ela Autoridade, e sobre tan
tas ruínas assentar as bases de nova 
vida espiritual fundada em uma con
cepção inteiramente diversa e "re· 
formadora" das relações entre a gra. 
ça e o livre arbítrio· humano? No 
fundo, como dissemos, todo. o obje
tivo destes esforços consiste em um 
afrouxamento da Vida interior. 

Ora Leão XII!. disse Q'.ue •·o cris· 
tfto .;~ve adatar·se a uma grande 1>n
ciência iião só de vontade,· mas ain
da diél ~spírito. Quereriamos que clis· 
to se lembrassem as pessoas que !ma. 
ginam e abertamente preferem, na 
prof'ssão do crist.iru1ismo, uma re· 
gra de pensamento e de ação cujas 
leis fossem muito mais dóceis, muito 
mais indulgentes para a .. natureza lJU· 
mana, impondo·lhe pouco ou nenhum 
sofrimento. Eles não· compreendem 
suficientemente o · espírito· da Fé e 
das instituições cristãs;· 4'lles não vêm 
que de todos ·os lados, se nos .apresen· 
ta a 'cruz, como modêlo de vida e es· 
tandarte dos que .quizeram · sei,uir 
Jesus Cristo, não· apenas de nome, 
mas ainda por meio de atos reois" 
(Leão Xlll, Encíclica "Tametsi Fu
tura Prospiscientlbus", ele 1 de ·No
vembro de 1900). Completando este 
vensamento, disse ainda o mesmo 
Pontifice: "A perfeição da virtude 
cristã é a· generosa disposição da 
ulnH·. que procura ns coisas árduas 
e difíceis". (Leão XIII, Enciclica 
0 Auspicato Concessum", ele 17 de 
Setembro de 1882), 

E Pio XI escreveu: - "A este 
respeito não ignoramos que certos 
educadores da juventude, assu$ta. 
dos com a depravação atual dos cos· 
turnes, pensaram que seria indis• 
p:msavel inventar novos sistemas de 
instrução e de educação. Mas a estes 
homens qnereriamos fa:r.er compreen
de- que não serili possível obter com 
isto vantagem pa.ra a socieduàe se 
deixa5sem .de lado os métodos· e a 
disciplina hauridos nas fo11 tes àa sa. 
bedoria cristã, consagrados ()ela lon
ga ·experiéncia dos séculos e .de que 
Luiz Gonz11ga experimentou sobre si 
mesmo a perfeita eficácia, isto é, a 
Pé viva a fuga das seduções, a mo. 
de ração' e a luta contra OB apetites, 
uma piedade ativa para com Deus e 
a Santa Virgem, uma vida enfim 
treqt1entemente entretida e forUfi· 
cada pelo alimento celeste" (Pio XI, 
Carta Apostólica "Singulare lllud '', 
de 1'3 de· Junho de 1926. - Os gri-
fos são nossos). · 

A luta interior ativa e diligente, 
co11tra a~ paixões, é sempre "condí· 
ção de santificação-- e até da salva
ção". Df'.lo o Espírito Santo: - "Não 
te deixes ir a traz das tuas paixões, 
e refreia os teus apetites. Se condes. 
cenderes com tua alma no que ela. 
deseja, ela fnrlj. de ti .ª alegria de 
teus inimigos". (Eclesiástico, 
XVllI, 30·31). 

Não podemos, pois, consentir que 
essa. coudesce11dência i:ie apodere da 
A. C., Bem sabemos que nossas afir
mações espantarão. Com efeito, mui· 
tos destes elementos, como os· moder
nistas, causam impressão por um 
teor de vicia em que até suas virtu
des privadas servem· à difusão de 
seus erros. '.'Levam mna vida toda 
de atividade, e um ardor singular 
em todl!, a espécie de estudos, cos
tumes recomenda.veis ord!n,ariamen
te por sua severidad·e•,: (Pio X, Enc, 
citada J, Entretanto, as idéias que 
propagam, os conselhos que dão, nã.o 
são bons. 

Nâv quereríamos terminar sem uma 
observação que nos pa)•ece importan
te, Uma outra manifestação cul'lo· 
sa d" espirito frívolo e sensual de 
nossa .época, e do modo por qqe ele 
se amalgama, em muitas mentalída· 
eles, com os princípios . e co11vlcções 
religiosas, tendendo a produzir uma 
piedade toda eivada de laxismo e co
modismo, está na preocupa~ão de 
suscitar, a toda hora, devosões no. 
vas ou antigas, a este ou aqlll\!le san
tC!A g e!!tl! QU aquela perfeição de 

DP.us, á este ou aquele episódio da 
vida do Redentor, atribuindo sem
pre a eMa devoção o efeito mãgico, 
e por assim. dizer mecanico de resa!

, ver todos os p1·oblemas religiosos 
contemporaneos. No século passado, 
Monsenhor Isoard, Prelado Francês, 
publicou sobre este assunto palavras 
de ardente e profunda análise, em 
que mostrava que a Deus agrada so. 
bretudo "um coração contrito e hn· 
milhado", e que a ·tien"ltêncla do pe, 
cador é inclíspensavel 11ara conciliar 
as graças de Deus. 

Tambem Pio XI, em forte alocução, 
se queixou das lmp'osições tiranicas 
de muitas pessoas; que escreviam ao 
Papa sugerindo-lhe, pedindo-lhe e 
qnasl ameaçando-o, que acedesse 
em aalvar a Igreja por esta ou· aque, 
Ia· devoção nova, FoJ este sentlmeu. 
to 1n·ofundo. de horror à mortifica· 
ção que acabou por gerar a doufrina 
da a;:ão mecanlca. e mágica da. Litur
gia. 

A 

(Do livro ''Em Defosa da 
Ação Católica··) 

IGREJA E o ESTADO 
CONFERENCIA DO REVMO. PADRE 
JOSt DANTl, S. J, NO SETOR DOS 

, HOMENS DA AÇÃO OATOLICA 

.. " .. 
Certa tanquam b~nus miles. Lutar corno bom soldado ... 

Bom soldado não é o que sempre vence sin.ão o que jamais 
se. rendf. Ferido embora, maltratado do· inimigo, cobdto da 
poeira do combate, luta ainda com ânimo valente, si nem 
sempre com. igual sucesso. Qui perseverarit usque in finem, 
hic salvus erit .. Usque in finem ... (Aquele que perseverar até 
o fim, esse ~erá salvo. Até o fim ... ) S. Matheus., 10, 22. 

D. Duarte 

JUVENTUDE FEMININA CATOLlf A 
RETIRO DE CARNAVAL 

Como nos anos anteriorés a Ju. 
ventnde reuniu seus membros dos 
vários setores· ~m retiros reclusos 
que se realizaram nos Colégios San
tana e Assunção respectivame1ite pa
ra jocistas, e para acistas. dos outros 
setores, 

Num amble11te ele edificante silên·. 

' alistal'am agora, por , ocasião do. Re. 
tiro de Carnaval· uo Colégio Assun
ção, par::i uma ·reuniã,. no 2.0 domin
go dia 12 de março p. f. às 16 horas 
na Sede ela Juventude Fem!n!ua Ca· 
tóliea à rua Condessa de São Joa
quim, 215, Nessa reunião serão dis-

.A..ssociações Auxiliares 

· l\larço, O programa será' oportuna• 
mente · publicado. As . interessadas 
proe;urem lazer desde já sua ·inseri· 
ção dirigíndo-se à Sede da. Juventu
de ·à rua Condessa de São. Joaquim,· 
215 onde serão dadas i11formações 
mais detalhadas. As apostilas das 
aulas desenvolvidas nci ano passado 
aeham·se à disposição elas int'lressa, 
das. 

'1'· 

FOLHINHAS 

A Diretoria da Juventude soncita 
com insistência sejam prestadas con
tas com a máxima brevidade pois 
necessita· fechar esse movimento du-
ruante o mês ele marçó. p; t.. · 

CAMPANHA_DE PASCOA 

Com o início do mês de março se• 
rão iniciados os trabálhos das Cam· 
panhas das Páscoas Coletivas, cam
panha essa à qual dedicará a Juven· 
tude o má.ximo do seu esfôrço e en
tusiasmo . Em · preparação a ·essas t 
ati vida eles nos círculos · de Ação Ca
tólica propriamente dita serão. dada!! 
as normas e seí·á esplanada a manei
ra 1nais adequada ao desenvolvimell• 
to elas Campanha,.., 

Sob os aus1llclo~ do Setor dos Homens 
d2. Ação catollca · da Arquidiocese de 
São Paulo, o Revmo. ·Padre José Dan
t!, S. J., Assistente Eclesiastico e Pro
fessor de Filosofia e Sociologia do Ins
tituto Superior de Filosofia, Ciencias e 
Letras "Sedes Sapientlae "., ptoferiu do
mingo ultimo, . dia 27 de feveréiro, a 
primeira conferencia de uma serie que 
ali vai realizar em tomo do problema 
da.~ relações entre a Igreja, e o Estado, 

· cio e oração ])assaram os membros 
ela Juventude esses três dias que fo. 
mm de pa;,; e ele tranquilidade. lon, 
ge .da agitação ela cidade aos ])és de 
Nosso Sen110r Sacramentado. 

O Santo Retiro Espiritual foi uma 
.graça do céu. 

F ederaçãn das Congregações .Marianas 

Dellta conferencia da.remos oportu
·uamente um resumo aos nJssos leitor~s. 

L-1 C-õ ES 
O . QUE ESCREVIA L. VEUILLOT 

Reconhecemos que tudo, provindo 
das mãos de Deus chega até nós pe· 
las criaturas, Enviados por Nosso 
Senhor, tivemos no Colégio Santana 
o .Revmo. Pe. Manuel ele Almeida, D. 
D. Coadjutor d~ São Paulo do Belem 
que com sua palavra -cheia lle unção 
e piedade derramou suave bálsamo 
.sôbre as retirantes que se sentiram 
reconfortadas . para os árduos tra ba· 
lhos que as esperam ,As verdades 
ete1:nàS calaram -bem no íntimo· do 

"Não são suas idéias (dos livre coração das nossas jocistas que em 
pensadorêS) ql}e nos revoltam: estas 11úmero .avultado protestaram, dia.n-

• não são mais que loucura; é sua fa11- te de Jesus Sacramentado, corres· 
farronada. A maior parte deles afeta po11de1· de maneira cada 1·ez mais 
iracundias que não sente, é terrores .eficiente ao a1>ostolaclo lei?,'.> d.a Ação 
que não existém. El'es apelam para se- Católica para o qual .fOri\m chama· 
nhores que não desejam, para acon- das e o qual com a graça de Deus 
tecimel'ltos de que teem horror. e não esperam realizar. ' 
ensaiam uma catástrofe a não ser O Revmo. Pe. Manuel de Ahncida 
com a convicção que ela não se de- pregou quando falava e pregou si· 
s~ncadea.rá, ou ao men·os que pas- lenciosa.mente pelo seu exemplo, 
sará sem destrüir /o edifício podero~o No Co.lóg:o AsBunção as acistas ti. 

. e venerayel que eles alvejavam ·com veram como pregador o H.evmo. Pc, 
seu furor. · . . Géraldo de Proença. Sigau<J D, D: As· 

Um deles, ultimainente, faziá. obser- sistente Al'quidiocesano da JEC. 
var que os cat61icos prosseguem com Su~ p/~datc ,.Sdíficl;.\\teJ?i para 
energia e a.tê o fim a 16gica de se.1.1s · 'rnós:1hça'Oii®i\t1ltll,,1~lo(l-Afl,UQil(ilJUe va· 
princípios, .ao .passó que os livc.e- leu ·üi.nt<i qúánto sua ualavra clara,. 
pensadores hesitam, retrocedem, . .são revelando firmeza fü(;V,Çl\1ci1iios e Cl.l· 
poltrões e ligeii-amente hipócrite.s. nhecimento séguro de nos~a Santa 
Este fato era exposto mais ou me119.ll Heligião. ., .. , 
nos termos que àca.bamos de émpre-, · ,, Nestes clias,,ele Retiro·, no amliicn. 

, gar; e o livre pensador que se. per- te pro1>ic'.o · que "tt JÚv'entude cari· 
mitia este excesso de franqueza; ti- nhosamente ·nos .· indicou pudemos 
rava a conclusão, tambem muito evi- · meclltar mais detnol'adamente · sôl>re 
dente, qué o Catolicismo obteria iit,in- as verdades da nossa fó. Nossa. iute. 
da mais de uma vitória no ·combate Jigência ganhou novas luzes, apren-
que lhe dá o erro ~ob o nome de demos um sentido 1\ovo em cada 
livre pensamento. verdade ,pe,·cebcmos melhor a gran. 

Apenas a linguagem particular do deza de Deus e a nossa pequenez. 
livre pensamento não é franca, aiu- l\las longe de desfalecermos, ganha-
da mesmo que exprima opir\iões sin- mcs energias novas ,fortíficamo·nos 
ceras. O livre pensàdor de que· fala.:. para as lutas do apostolado. Renas· 
vamos, tinha cuidado· de chamar os ceu em nós o espirito de sacrilit:io 
cat6lícos "idade media", e o livre que nos é tão necessário para os Ia. 
pensamento o "século dezenove". Es- bores' da Ação Católica. Parece que 
tas qualificações ~cariciam e . explo- as nossas almas estavam meio ador
ram preconceitos, cujo socorro hu-
milhante uenhum · livre pensador dcs- mecidas, meio indiTerentes. O Santo 
t t · lt· · Retiro sacudiu-nos e, por certo, clcle 
es empos, por .maJS ª I\'O que seJa saimos resolvidas · a trabalhar com 

seu espírito, sabe desprezar. Não nos 
lamentemos: nosso adversário prova mais cntnsiasmo pela cansa de Nos, 
como a enfe1midade que ele de11un- so Senhor. 
ciá; a hipocrisia e a pbltrcinicc do li- Participaram do retiro espiritual 
vre pensamento, é gei·al e pt·ofunda, além .de numero~as acistâs, · moças 
!)ois que nem sua própria linguagem filiadas às Pias Uniões 'e a outras 
está dela isénta.. instt'tuições de piedade da Arquidio-

Ora, porque seria . O· livre pensa
mento hipócrita e poltrão, si, de um 
ludo· ele não IJIU'Cebesse que contl'a-

. diz o sentimento do genero humano; 
e de outro, não afirmasse tambem 
ele, e apesar de suas intenções, as 
verdades que nega, si ao menos 
não tivesse ele suspeita que estas ver
dades são divinas e ,eternas? 

Nosso adversátio, não menos que 
os outros livres pensadores, não ten1 
certamente, razão nenhuma para c1·er 
que os .católicos de hoje são mais da 
idade media e menos do · século de
:tenove que ele. Ele · fala, com fre
quência, de restos da Idade media 
que se arrastam ainda entre as lu
zes da civilização presente. O cora
ção hwnano e o espírito humnno são 
duas de~sas relíquias. Ele as tl'ás con
sigo, como nóis as trazemos em nós. 
As brilhan tc.s, idéias que ele expõe, 
não são ,súa criação; foram elas de
senvolvidas, combatidas e vencidas 
_na idade media. Elas vêm de mais 
longe. As verdades que se lhes opõem 
são tão novas como a natureza hu
mana, e as que parecem mals novas, 
foram .não inventadas, mas "reconhe
cidas"'. ha bem dezenove centenas de 
anos. Elas não .mudarar sinão o co
ração· humano, de quem são a força 
e. a necessidade; bem como o espírito 
humano, do qual são a necessidade 
e a luz. Elas não estarão envelheci
das daqui a cem anos, nem jamais: 
terão todo seu · vigor e . toda sua 
juventude no derradefro dia do 
mundo. Então, depois de ter muitas 
vezes reerguido a humanidade . in
grata, elas a retomarão para julgá-la 
no momento em que esta se vanglo
riará de tê-las abjurado. Assim a lei 
responde por um sóbetano castigo 
contra o transgressor que a negou 
soberal'l.Amente. A humanidade, sain
do da natureza,· forçt.l'á o Criador a 
voltar sua face -sa:it!ssima .. e a .encer
rar M idades destruindo úma ob1·a 
que· já não terá sido El11' nrn, fo~'', ...J 

cese, 

DEPARTAMENTO 00 ENSINO RE
LIGIOSO DA JUVENTUDE FEMI- • 

.NINA CATOLICA 

Este Departamento filia.do a JECF 
está convidando todas U!l S\laS Cate· 
quistas, bem como as jovens que se 

SCIENTIFICAMENTB 

AS SUAS FERmAS 
1 • 

• Pomada ,eceollvo Silo Sabasllllo 
combale ,é1enlificom~n1e todo , 
qualquer afleccõo cutanea -como 
selam; reridas em Qer.a!. Vicerae.. 
Chago• anligos Eczemas Erys1pelo, 
frieiras. Rochas nos pés e no• seios. 
Espinhas Hemc,rroldes. Quelmadu· 
ra~. Erupc6e&. Picada.& de mosqu1100 
• lnseetOJ vent!n<>sos. • 

r ~··· 
!!~y.~~!~ .. ~.t~.~-~ 

mm • • •• 
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Concentração Mariana ,no Alto ôe Sant' Ana 
Con;form<i estava e anuncia.do, reali-

zou-se no domingo pa&lado a Concen
tração Mariana patrocinada pela Co:i
gregação- de Nossa Senhoi·a da Paz, Pa
roquia de Santa Terezlnha, no. alto de 
Sa11'Ana. 
· Apesar do. "bom tempo refüante" 
muitas centenas de Congrega.dos con
centraram-se na linda e pitoresca. cha
cara. de santa Terezinha, dos Padres 

· Salesiano~. 
A · chúva. forte · e contlnuii que caiu 

desde o amanhecer até a. tarde. 1m• 
pediu· que se réallza.s.se a Mi&a. campal 
no Oratorlo festlvó da congregação lo
cal: por Isso l.. santa Missa foi cele
brada pelo nosso Revmo.- Pe, Diretor 
na linda Capela. exwtcnte .dentro da 
chacara. · 

Terminada a Santa Missa !oi· servi
do um ot!mo e farto. lanche a todos os 
presentes, contribuição generosa,,. e · %• 

po11ta11ea das f.amilias catolicas .da. Pa~ 
roquia e que veio demonstrar o lnterns

. se que tais familias votam às at!vlda-. 
des catolicas e · mostram tainlÍem como 
os 2,elosos Sacerdotes S.alesia.nos sabem 
atra.lr as suas, ovelhas. 

O programa · elaborado, o .seu desen• 
volvimento, o cuidado dispensado oeio 
Rcvmo, Pe. Diretor da Congregação de 
Nos.sa Senhora da Paz e pelos membrni 
da Diretoria, tudo veiu provar a ooa,' 
organlz;ação, o acatarne11to às dlretri
ze.s traçadas pela Federação, a grande 
vontade de colaboração, ' enflni o per
feito entrosamento da Congregação a.ni- ,j 
1·crsarlante na vida. Mariana de São' 
Paulo. · 

Servido o cafê num grande barracão 
onde funciona ta-mbem (; teatro da Con
gregação. teve Inicio a assembléia, 

Iniciando os trabalhos, o Revmo. Pe. 
Mendicute comprimenta a todos os pr,i
sentcs pelo seu comparecimento e exal
ta . essa. . atitude, pois que a chuva não 
foi el1}'PCcllho para a concentração as
sim como o calor canicular não o ha-· 

. via sido na concentração de Poá. 
Esperava que para o futuro, aqueles 

Congregados que não tinham com1ia
rccldo por. causa . da chuva., perdessdn 
o medo de um "resfriado". adquitis
sem guarda-chuva e galochas e com
parecessem a todai; as demais concen
traçõe~ que, se Deus quiser, hão de 3er 
realizadas com qualquer tempo. 

Diz uma palavra de congratulações 
à Congregação aniversariante e ao seu 
Padre Diretor, o Revmo. Pe. Amerlco 
Ceppi, que, embora o sodallcio ·Marla• 
no ali existent.e conte apenas com três 
anos de exl.5tencla. já era. no entanto, 
uma. Congregação modelar. 

Destaca a seguir as' atividades da 
Congregação e anuncia que vai ler c101s 
oficias que a mesma Congregação en
viou, por copia, à Federação. 

Finda a leitura dos dois oficies: o 
Rcvmo. Pe. Mendicute mostl''J. a todos 
os . presentes como devem agir as Con
gregações em colaboração com a Fe.
deração. e mostra como uma Congi·e
gação integrada por gente humilde· e 
em local afastado da cidade: pode da1; 
excmp\o de organização e dl~.ci1,11na na 
vida Mariana. 

U em seguida um oficio da Congre• 
ga.ção de Poá. que enYia um seu repre
sentante a esta nova · concentração e 
agradece a todos a sua colabora.çá!o pres
tada para o exito da cone ~Mação de 
Poã, que tão bons frutos vem produ
zindo, 

· A seguit- dá a palavra ao orador ofi
cial designado para aquela concentrn
ção. aue. iniciando sua oração dirige 
palavras de cumprimentos e de augu
rios à Congl'egação aniversariante, qu<l 
em tão pouco tempo soube atingir a 
um tão elevado. nivel de organização. 

O o;-ador aproveita a ocasião para· 
chamar a atenção de todos os congl'C• 
gados para um problema que exige .uma 
atenção mais lnten~a: a formação: 

Nunca como agora os congregados 
precí..~am inten.~ificar sua formação. 

Obrigação. decorrente d~ proprla dou
trina,. e .que, com a. guerra tremenda 
que atravess~níoo, guen1 que envolve 
ldéia.s, guerra de Idéias, p0rta.nto. fot'ça 
1) Congregado a apurr..r sua formação, 
sob pena de ser tragado na • .. ,ta de 
idéiM, 

Destaca.· como a obrigação. da nossa 
formação constante . dai; · regras Maria
nas são ct~correnw§ ~ nossa pr9»rl& 

· doutrini.. 

Cita e comenta o Evangelho de. . Sã< 
fl:1'ateua. 28, 19-20, que diz: "Ide e pre• 
gai a todos os povos. batizando-os er4 
nome do Padr,:i e do Filho. e do Espi• 
rito Santo; enilnando-os ·a obse_rvar. tu
do o que vos tenho mandado; e· eis C(UB 

estou convosco todoo os dias até o fim 
do mundo",. 

Esclarece que da Igreja. e .seus· mi
nistroo ê que devemos receber a nossa. 

'·doutrina, constante não só dos· e:vart• 
gelllos corno tambem da tradição, polS 
apenas uma parte do que Jesus fei;. e 
pregou é qúe foi e.-;crita. • 

Analisa particularmente o versículo 
que diz: "a. ·observar tudo o ,que ,·cs 
tenho. mandado" e prova, que .nós es~ 
tamos 9brigaâos a observar ,tul!O, isto é. 
mol'al, disciplina, Sacramentos, catecis
mo, homilia.s, etc., pois "Quem falta 
numa só cousa. é réu de tudo". 

o orador mostra a seguir o que· -0e
ve fazer um Congregado para · a sua. 
formação, .. traçando. em rapldos . esbo.,. 
ços o esquema da formação Mariana. 

Termina concitândo a' todos para o.ue 
trabalneiii.·com afinco em pró! das. con
gregàções e afirmando sua certeza de 
que um dia, quando o Brasil ocupar a. 
vanguarda :aas nações catollcas do mm,
do, ele ostentará no peito a fita· az:.tl 
de Congregado. 

A.seguir, o Revmo. Pe. Mendicute sub• 
mete a apreciação da assembléia a.· pro
posta de um Congrega.do· para .. que, em 
ocasião oportuna,. ,seja 1'eJ1,li2;Mla a pro

.. clssãO de Nossa Senhora. Aparecldà., qt1e 
não pôde ser realizada · por causa do 
!orte aguaceiro que· caiu na ocasião. 

A propostà é aprovada· com demom
trações de contentamento e o Revmo, 
Pc. Mendlcute diz aue convidará, para 
tal procissão, todo~ Os. Marianos· da cà• 
pita!. 

A seguir e encerrando a assembléia, 
é recitado ô coro falado,· 

O RETIRO PREGADO ATRAVllS DA 
RADIO EXCELSIOlt 

Por mais otimista .Que ,fossemos quan• 
do da organização da serie de con!e
rencias pelo radio. jamais podeÍ'iamos 
pensar que a repercussão atlngi.s.se a 
tamán11as proporções como o atestam 
os lnumeros oflclos·. · telegramas e tele• 
.fonemM que temo.~·recebldo. · 

A Federação nada · poupou para que . 
o aproveitamento da5 'conferencias fo.s
se o maior pôsslvel. permitindo, assim, 
que onde não pouêle ser . reali7..ado l'e
tiro, onde não houve pregadores du
rante os dia.s de carna vaJ e Cllpeci'-11-
mente nos lugares afastados de Igre
ja.,, · os nossos fiéis pudessem ouvir i;. 

palavra do nosso adorado Redentor, 
pregada por · um seu ministro; 

Queremos aqui mais uma vei resa!~ 
· tár a contrlbu lção vaUosisslma e llfi
ciente de Mons. Dr. Francí.sco Bast.os 
que permitiu poder a Federação dis
por daquelas noras usadas para a.s con
ferencias. 

A tantos e tantos favores e gentilezas 
que a Federação e os Congregados têm 
recebido da Radio Exceisíor e seus auxi
liares,, crl!dores de uma obrigação quo 
jamais poderemos saldar. 

A Federação. por estas colunas. mail; 
uma vez .agradece profundamente ao 
Revmo. Mons. Dr. Franc!Sco Bastos sua 
preciosa colabOração. 

Queremos delxar para outra' ocasião 
· o relato de uma ~rle de fatos que com
provam. o otimo fruto produzido pe!a. 

· conferencias do .R.evmo. Pe. Àntoulo 
Monteiro da Cruz1 S. J.. mas não nos 
podemos furtar à transcrição do oficio 
abaixo. que muito vem C:i2e1 · não só 
da pregação como tambem do esplr-íto 
de muitos. Congregados que. por moti~ 
vos imperiosos tiveram de permanecer 
em suas casas durautG o retiro do car
naval: 

"Revmo. Sr. Pe. Agostinho Mo11di• 
oute. Salve Maria 1 

Neste ano, depois de haver Ja pal'• 
ticipado de 14 i:etiros. por dlflculdad"ll 
irremovlveis. tocou-me de ficar eni . éa.,. 
sa com minha es;:,nsa e .três filhinlms, 

Vossa Revma. não Ignora que sem
l)re é . motivo de grande t,rlsteza ·oar a. 
o coração do Congregadc Mariai,o não 
poder acompanhar seus .. Irmãos· · a.os 
atos da CC>ngregaGiio. sobretudo. em se 
tratando .;,.; RPtil'o rlc- ·carn~l'al. de on-

{Conclue .n<> 5.ª niai?ina) 



EVANGELHO __,.. _____________ _ 

PREDILECÃO DIVINA 
SEGUNDO DOMINGO DA QUARESMA 

($, Mat. 17, 1-9) 

Naquele teml?o, tomou Jesus a Pedro e a Tiago e seu irmão João, e os 
levou a um monte elevado, separadamente dos demais, e ai transfigurou-se 
deante deles .E sua face se resplandesceu como o sol, e suas vestes se 
tornaram brancas como a neve. E eis que lhes apareceram. Moisés e Elias 
falando com Ele, Respondendo, no entanto, Pedro disse a Jesus: "Senhor, 
·é bom estarmos aqui, Se quereis, façamos aqui três tendas: uma para 
vós, outra para Moisés e outra para Elias". Falava ele ainda, quando 
uma nuvem lucida os envolveu, e uma voz que saia da -nuvem d.izia: "Este 
é meu Filho amado: ouvi-o". E ouvindo os discípulos caíram sobre· suas 
faces e tiveram grande medo, E aproximou-se Jesus e os· tocou, e lhes 
disse: "Levantai-vos e não temais". Levantando ·então os olhos, não ,,.1. 
ram ningucm -a não ser Jesus. E ao descerem do monte, deu-lhes Jesus· 
esta ordem, dizendo: "A ninguem conteis és.ta visão, até que o Filho do 
homem resurja dos mortos", • 

COMENTARIC 

, I\ão se pode negar que Nosso Se
nhor Jesus Cristo mostrou predile, 
ção especial por estes três discípu
los que associou à manifestação de 
sua gloría no m.onte Tabor. Se qui. 
sessemos procurar a causa desta pre· 
d ileçâo tal vez não nos fosse facíl 
,encontrar, tanto é verdade que Nos
so Senhor é senl10r dos seus dons 
e os. distribue segundo seu santís
simo beneplacito, cujos arcanos não 
nos são revelados. Convem-nos mais 
refletir sobre as circunstancias que 
envolveram esta predileção. Assim,· 
tal vez . tiremos para nós lições pro
veitosas e não nos enganemos pro
curando o amor de Deus onde "ele 
se não encontra. 

De tudo quanto se lê neste evan
gelho, e mais do que relatam São 
i.\larcos e São Lucas, uota-se que a 
alegl'i'a e o prazer que í11undou aos 
discipulos foi passageira, envolvida 
em misterio, que lhes incutiu gran
de temor. De fato, ficaram os apos
tolas deslumbrados com aquela mag, 
llificencia, e ao mesmo tempo eX· 
tarrecidos de temor. Sào l\làrc.:os diz 
~·timore exterriti" .. E não conipre· 
endiam bem o que se passava, pois, 
atestam São M.arcos e São Lucas 
llUe São Pedro falou sem saber o 
l}Ue dizia. .El tudo isto se passou num 
momento. Quando acordaram, en· 
contraram-se no ordinario <le todos 
os dias, embora [osse um ordinario 
especial e extraordinario, pois, con. 
ta vam sempre com a presença do 
Mestre Divino. 

Não e ousadia generalizar que to
l!as as graças especiais de Deus Nos, 
s0 S1milor se envolvem em circuns, 
tancias semelhantes. Jà tivemos 
ocasião de salientar aqui como, sem. 
pre que nos Evangelhos se conta uma 
ir tervenção do sobrenatural, o sen
timento que se apodera dos que 
presenciam o prodígio é um seuli
me11t.., de temor, ainda mesmo que 
se trate de um milagre para mani
festar apenas a 11-Jisel'icorclia de Deus 
Nosso Senhor. 'fambem o misterio 
que envolve estas manifestações do 
alto, é mais ou menos frequente. A 
Hagiografia é'ristã continua con tí
nuamente estas conclusões. De ma, 
n 1ira que podemos dizei· que as gra
ças extraordinarias que concede Je, 
sus Cristo aos seus eleitos não são 
graças que lhes proporcionem por as
sim dizer um ·céu na terra, uma ví· 
:são translucida do alem, de manéira 
a aquietar ·todos os seus desejos·, e 
a esclarecer todos os seus temores. 
Estas graças são graças, dil'iamos, 
que a pessoa mais sente do que· per
cebe, mas são . suficientes para lhe 
as~egurar a benevolencia divina, con
ceder-lhe energias para continuar no 
bem proposto, e como que tranqui
liza-la no sentido de que se encon
tra em vereda certa. 

Por isso, não julgue o fiel que al
gum dia desde que deseje virnr real· 
men_te em união com Jesus Cristo, 
venha a ter nesta terra, uma exis· 
tencia destituída de preocupaçõ1es 
lllaiores, perfeitamente tranquila, sem 
quinhão nenhum de angustias e ou
tros sofrimentos. Não. As predile
ç.'ies divinas não se manifestam des
té modo . .Muito pelo contrario, 
· JSlngueru poderia pedir para sí um 
amor do Pai Celeste semelhante ao 
com que Ele amou ao seu ft'ilbo bem 
amado, Jesus Cristo. Seria uma blas, 
femía .. Pois bem. .Wste amor divi-

Uma das mais .emlveui armas do to
talitarismo ,noderno é o interconfes
slorui.lismo. Dois exemplo.s noo conven-

. cerão desta verdade. O grande íman 
usado pelo nazismo para. atrair os ca
tolicos para as suas füeiras, foi o "crLS• 
tianlsmo p0slt!vo", que, segundo a vez 
dos ma.is autorizados doutrinadores elo 
nacional-socialismo, não passa de um 
mero movimento intercon!essioual, 
campo largo e sem tronte!ra~ em que 
se reunem catolicos e protestantes das 
mais variadas seitas. todos os "gottes
glaublgen" enfim. Pondo em pratica 
os conselhos de ...enine, segundo o qual 
o comunismo devia· abandonar os me
todo3 vlolento.s de proselitismo. tambem 
os soviets estão lançando atualmente 
uma. campanha interconfesslonal ae 
grande envergactura. lldersda peJo •· pa
triarca" cismattco Serglo · e pelos "ar
ccbLspos" anglicanos de Cantuaria e 
de York. Não tardarão a. surgir c-s 
"prudentes" que verão nesse intercon
tes.sionalismo a deseja.da ponte que fa
rã. ô socialismo aceJLavel aos proprlos 
catol!cos, sob pretexto de uma colabo
ração na obra. de reconstrução de após 
guerra. 

Toma-se muito oportuno. portanto, 
relembrar às palavras com que o. San
to. Padre Pio X fulmina a "audar.ia e a 
ligeireza de · esp!rito de hOmens que se 
dizem catolicos, e que sonham refun
dir a .sociedade em tais co;Ldições. e 
estabelecem sobre a terra, por cima da· 
Igreja, Catolica. o 1·elno c'a justl,;a. ·e dO 
amor. com operarios vl,1dos de toda a 
parte. de toda.s as rell.:iôe~ ou rem ,·P· 
ligiáo. com ou sem crenças, ·contanto 
que se esqueçam do que os divide: -
suas convicções t"e!iglosas e fllosoficas. 
e ponha.m em P.omum aquilo aue o.• 
une: · - um 7.eneroso Idealismo e !or
ças morais adqulr1d·1s onde po, ,am • 
Queremos nos referir à nunca as,;,n 
citada Carta Aµostolica_ em que o gra n
de Pontlfice condenou o movimento do 
"Sillon". Por. esse documento vemos 
como Pio X já concluía sei esse Inter• 
confe8Sional!smo funesto uma arma l'>ra
llicia à implantação do tQtalitarismo, 

no, na terra, manifestou-se por meio 
dos mais atrozes sofrimentos a que 
foi exposto Nosso Senhor Jesus Cris
to. Sofrin1<'ntos que envolveram to
da a vida do Divino· Salvador, com 
uns clarões rapidos àe glorificações 
manifestas como esta de que nos dá 
conta o presente evangelho, e mais 
algumas patenteadas a mai0r nume, 
ro de pessoas. 

Pob bem .. Jesus Cristo é O mode
lo, é o primogenito entre muitos ir
mãos. Como agiu Deus Nosso Se
nhor com Ele assim agírâ cum seus 
prediletos. 

São considernções que nos são 
ttteis. Para não desanimarmos em 
nosso labor de santificação propria e 
de apostolado; para não procurar
mos vida mals comoda, posição reli
glosa menos exposta a contradições; 
para conservarmo-11os sempre dentro 
da Joglcà dos principjos revelados 
Pois que estes são opostos aos prin: 
cipios do mundo; mas é com eles 
que ha de o mundo ser vencido. 

Encadernação de luxo? 
Oficinas gráfiras. do 
LEGIUNAlUO. ::!. A. 

Rua do Seminario. Hlll 

Federação das Congregações 
Marianas. 
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de se sal com a fé retemperada " o 
carater robu~teçtdo para as lutas e in
sidia.s do mundo. 

No entretanto, como infinita a. pro
. digalldade de Deus Nosso Se11hor ! 

o primeiro ano que ~ou forçado a 
clo.ixar o re!.irp, desde lia 15 anos que 
rou Congregado Mariano, faço-o em 
c?sa. por intermedio eia gloriosa Radio
Excelsior! 

Junto â. minlla familia tenho medHa
do nas verdades dlvlna.s brotadas do co
r3.ção do· grande apostolo, tirasl!elro, o 

· -R;~vmo. Pc. 'Monteiro da Cruz. 
Que iniciatlve feliz, acertada ~ pro• 

v ictenclal a do retiro pelo Radio! · 
Que 11em Imenso e que horas sobre• 

nawrals propOrcionou a Federaç~o :J½S 

congregaçocs Mariana.s de_ São Paulo, 
através da Radio E:xcelsior, à ram11ia 
de -no~a patrla, rlestes dias de pecado 
e de desgraça para milhares de alma~ 
ini;ensatas e lnfelize.s. 

O saudoso' Padre cw·sino terá cer
tame11te ficado orgulhooo da sua 'fe• 
deração por · mals catollca e patrtot!ca 
ltliciativa. 

Os noosos parabens. agradecimen,<'s 
e as nossa.s preces. pois, à Federação 
das Congregações Marianas, á Radio 
Excelstor, aos Revmos. Sr,s. Mons. Bas
tos, Padre Mend!cute e Padre Monteiro 
da Cruz. 

Servo em Maria, Congregado Maria
no de Sant' Ana. - (a) Geraldo Silve!~ 
ra Bueno". 

A um oficio tão fe1iz, tão cheio de 
vida e .de compreensão do Ideal. Mar1a
no, nada desejamos acresce11tar: a°i:><2· 
nas apontamo-lo como· exempfo e· ·apre
sentamo-lo à meditação daqueles a 
quem uma palha ê uma trave no ca
minho de sua. perfeição. 

restaurando no mundo "o reino legal 
da fraude e da violencia, e a opressão 
dos fracos, daqueles que sofrem e tra• 
llalham". . 

Eis as palavras com que· nessa Car
ta Apostollca . é condenado o aspeto in
tP.rconfeõSional do movimento sillon~
ta: 

"Ho.uve um tempo em que o "Silloll", 
como tal. era. .urmalmente catollco. Em 
matcrià de força moral, ele só conüe• 
eia uma. a. força catolica, e ia procla• 
mando que a. democracia llavia de ser 
catolica. ou não seria. democ1·acla. Em 
dado momento, entretanto, ele 1nudou 
de parecer. Deixou a· -cada um ~ua 
re itgião ou sua filosofia. Ele p1·oprio 
deixou. de se qualificar de "catvlíco", 
e a formula ." A democracia ha de ~er 
catollca ". substituiu-a por esta outra 
"A democracia não ha de ser anti-ca
tolica ". tanto quanto, allãs, anti-ju
daica ou anti-budista. Foi a epocà 
do "maior Sillon". Todos os opera.rios 
de toda.s as rellglões e de todas as sei
tas foram convocados para a constl'Ução 
eia cidat'.e futura. Outra co~ não·se lhes 
pediu a não ser qu-~ abra.:;assem o mes
mo Ideal social, que respeitassem t<J• 
das as crenças e que trouxessem um 
certo mlnlmo de forças morais. Cer
tanwntc. p~~clamava-se, "os chefes do 

· Sllton põem sua fé religiosa acima de 
tuno. Mas podem recu:;ar aos outros 
o direito de haurir sua energia moral, 
ti\ onde podem'? Em troca, eles querem 
que os outros respeltém seu direito, rle
le:i. de hauri-la · na. Fé catollca. Eles 
pedem. poia. a todos aqueles Que que·· 
rem transformar e soclecjade presenfe 
no sentido da democracia. que . não se 
repilam mutuamente por causa de con
vicções filos.oficas ou religiosa.!< que os 
possam separar. mas que marchem de 

mãos dadas. não renunciando às 6Uall 

cor-;.'cçõe3, mas. ei,;pertmentando fazer, 
sobfo o tt:rreno das realltades praticas, 
a pi•ova da excelencla de suas convlii• 
ç~ ~~qªis, '.I:al','~ qu, }!e.s~ terre-
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UNIVERSIDADE CATóllCA E Cülf GIOS 
Circular dQ. Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo 

do Rio de Janeiro 
Aos Revmos. Párocos e Reitores de 

Igrejas. 
Estamós em plena época de. matd

cula ·i:.le alunos .em Colégios primários 
e secundários e nas Faculdades de 
Ensino Superior. 

E' natural, portanto, se faça ouvir 
a voz. da Igreja· a lernbr~r ., o critério 
que se deve manter na éscolha de 
escolas e colégios para a juventude 
católica: 

I - Verific11mos, com eatisfaç5o, 
que o estudo de rellgião nos Estabe
lecimentos 'de ensino públicQ primá-
1•io e nos técriico-p!'ofissionais, já é 
um fato con~o!adot, Isso nos permite 
esperar que, frequentando-as com 
pi-oveito, f\s crianças niíq formem seu 
espírit-:i em ambfontc ele indiferença 
,~::giosa. Ernbóra ainda nlm. sempre 
tã<> prcpírlo c1Jrno o elas escolas ca
tólicos, cncoJ:.t!"a:...se não raro naque
les, graças ao zelo inclividual e à 
concíência du cvrpo docenfa, cuida
dosa oricntaçi'io cristã. Deus seja lou-
vado! . 

II - Outro é, }_)or desventura, o 
panorama do en,ino secundário. N:'i,) 
se pode reconhecer nele identica s;
tunção. Contrista-nos ter de confessar 
que o numero de colégios e giná~il)s 
católicos, principalmente pará rapa
zes, é bem ·cxiguo, e que a maioria 
dos . outros l~o oferece aos jovens os 
necessários elell'\fntos d.e educa~ão 
religiosa, segundo as leis eternas do 
Decá!ogo, e11plica<lo pela Igreja, Mes
tra e Coluna da Verdade. 

Jigião acatólica". (Canone 2. 319, § I), 
E · com razão. Pais verdadeiramente 

católicos jamafa contentarão sua con
ciência, se derem aos filhos meios de 
apenas galgarem posições na terra, 
com desprezo dos bens eternos e da 
felicidade perfeita que só cm Deus 
se encontra, · 

Aumenta, porem, o espanto e hor
ror, ao saber-~e que ha nesta metró
pole internatos mistns (é inutil cle
cla.·á-lo, sem religião) 011de residem 
r;ipaz1-s e nwnina·s, muitos vindos de 
e>itlros Estados. 

Em nossa paternal solicitude, sen
timos obrigaçã.o de despertar nos 
chefas de família e nas pessoas ele 
r.:>spcnsabi!idaàc a co.ncíênr:ia de um 
grave dd;er a cumprir-se. E os 
Revmos. Sa<'erdotes, especialmente nos 
m,,ses de Janeiro e Fevereiro de ca
ca .1no, não cessam de advertir que 
é grnw, pecado dos pais não se pre
ocL:par·cm com a educação religiosa 
dos filhos. 

Se o numero e amplidão de colé
gio~ católicos não correspondem às 
necessidades ela população, ha cstabe
kdme11tos particulares que ainda 
merecem a confiança de pais ci\tóli
cos. E' i11justificavel a matrícula de 
católicos ·em colégios eivados de he
resias ou em internatos mistos. 

ÜI - Felizm"en-te o ensino superior 
já não sofre dos mesmos males. 

Por isso, não queremos concluir 
esta circular, sem manifestar a gran
de satisfação que sentimos em nosso 
coração de bispo e de brasileiro, ao 
vermo~ já mais bem orientada; em 
gei'al, a formação. nas academias e es
tabdecimentos de crusino Superior. 

Mas nossas maiores espera11ças es
tão na Universidade Cat-ólica. Não fa
lando mesmo da Faculdade Femini
na de Filosofia, didgída pelas Irínãs 
Ursulinas, temos em andamento a 
Universidade Católica já com o;; se
gui11tes cursos em pleno funciona
mento; !'acuidade ele Filosofia, Facul-

1 O DE 

dade de Direito, Faculdade de Ciên
cias Sociais com um curso anexo de 
Assistência ·social. 

Essas Faculdades Católicas ~ozam 
das mesmas prerrogativas dos éursos 
Superiores Oficiai.5. pois o · Governo 
lhes reconhece o valor integral dos 
diplomas conferidos. 

O co11>0 docente das Faculdades 
Católicas é realmente de primeira or
dem. E relativamente à diretoria me
lhor \·ecoinendação não será necessá
ria do que lembrar que o Reitor é 
o ilustradíssimo sacerdote Jesuíta Pa
dre Leonel Franca, a cuja competên
cia e alto critério i superfluo tecer 
elogio. 

Q4e a Universidade Católica rece
ba nossas melhores bençãos, seja fre
quentada pelo maior 11W11e.ro de jo
vens <.atólicos e prctluza · os mais sa
zonados frt,tos. Eis os nossos votos 
mais sincP.ros. 

Assim tenninail103 
cular. 

a presente cir-

Que 
dant\~S 
Igreja, 
nossos 
terna. 

os pai~ ca t&!icos e os estu
a~:n t.:,m está orie11tação da 

e creiam na sincéridade dos 
votos de felicidade temporal e 

Os Revmos. Párocos e Reitores de 
lgrejas expliquem ao· povo a pre
sente circular e a registrem no livro 
do Tombo, arquivando-a como é de 
praxe. 

Dada e passada nesta arquiepisco
pal cidade de São Sebastião do Rio 
de Janeiro, aos 11 de Fevereiro de 
1944, festa de Nossa Se11hora de 
Loui·des. - JAIME, Arcebispo do Rio 
Je Janeiro". .· 

DEPTO. DE SERVIÇO SOCIAL 
Por decreto do Interventor Fernando 

Costa, foi exonerado do cargo de dire
tor do Depa1'tamento do Serviço social 
o sr. Francisco de Sales Gomes Junior, 
que vinha. exercendo esse cargo em co
missão. Para exercer essas funçõ2s tol 
cleslgnapo o sr. José Antonio de Paula. 
Santos Filho. 

Ai11da pot· ato do chefe do Executivo 
paulista, foi demitido do cargo de dire
to1· do ·serviço Social de Menores o ~ •. 
Cicero Monteiro de Barros. nomeando, 
para identicas funções, o sr. Oscar 
Drumond costa. · 

MARÇO 

E se todo o mal fosse este. . . Mas 
nãó. Ha P.stabeler.imentos católict,s. de 
bela .?parência, bem riiontados tecni
camente, dotacios de tvdos os requi
sitos p;,dagógicos, menos do · princi~ 
pal: da fé e doutrinação católica. 
Ncl~s as virfuães cristãs são substi
tuidns · po:· normas · de mero nàturn
Jismo e maximas humanas, talvez im
préssionantes, mas de n.enhwn valor 
pr,ático, nem, cfícacia para a vida, por 
lhes faltar a origem divina e a san
ção eterna. E' assim que vai aur,1en
ta11do lastimavelmente o nu,nero de 
conciilncias · mal formadas, ou defor
madas. e que a despeito de tantas 
exigências da pedagogia moderna, não 
se consegue plasmar o éarater e a 
conciência. .ftaita o essencial: · sem re
ligião, não ha rr.cral. A moral agnos
tica e atéia não resiste a muitas pro
vas. Ha -outr<>s fatos a lamentar. Alu
nos católicos em colégios anti-cató- ' 

OS OUARf NTA MARTI-RES DE SEBASTE 
licos. · 

Que alguma seita abra educandá
rios para seus adeptos compreende-se. 
Porem que tais colégios sejam fre
-.iuentados por centenas e cente11as de 
jovem, cujos pais católicos ali os ma
triculam, sem a menor preocupação 
de h, religião, moral. . . contanto que 
façam bons exames e adquiram um 
diplo,na, é doloroso, é Inadmissível é 
imperdoaveL Que pensa a Igreja' a 
tal respeito? Depois de admoestar au
todzadamente no Código de Direito 
Cannico, os católicos a não frequen
tarem escolas acatólicas (Canon ..• 
1.3i4) comina a seguinte pena: "Es
tãr, ~ujeitas à excomunhão latae scn
fentiae reservada ao Ordinário, os 
p~is, ou queµi suàs vezes faça que 
c1entemente entregam os filhos para 
serem eduead9s ou instruidos em re-

Moças católica . na produção 
alemã 

Foi recebido em Londres o texto ao 
protesto do Blspo de. Llêge. contra a 
conscrlção de moças belgas de 15 anos 
para o traballlo nas fabricas de guc1·-
1·a - informam os circulos catom,o.s 
locais. Ao tempo cm que . o r,rotésto 
foi {cito, apllca va-se apenas ao d!.stri• 
to de Vervier.s, onde o Bispo declarou 
que essa.s jovens estavam sendo força
das a trabalhar em fabricas ctas qae 
"são especíalmente escoJllidas para ob
jetivo dos bombardeios". A:; ultimas 
noticias dizem agora que foi comple
tado o censo em varias outras cidades 
belgas, das jove11s entre 15 e 17 anos. 
A finalidade disto não é só obrigar a3 
jovens a trabalhar :ias fa.brlcas oe 
guerra em zonas de perigo, mas alnoa. 
deP9rta-las para a Alem_anha. segre
gadas de suas familias, elas estão ei-:
postas a. todos os perigos fislcos e mo
rais que aguardam a.s mulheres de "ra
ça inferior" nas mãos dos seus "se-
11llo1·es" alemães. 

Era. imperador Comt~nti110 lVJLgno, 
quando a cidade de Sebaste na Arme
nla, pre.senciou o grandioso espetaculo 
do martlrio de quarenta legiona.rios C:e 
cesa,. Liclnio, governador daquela re
gião, a11imado de diabolico odio a Cris
to Nosso Senhor, moveu tcrriwl p~r
seguição contra os cri.st1íos, tdgir,do, 
to'.> pena de morte, que todos prestas
sem homenagem aos deu.ses. 

Publicada essa ordem em Sel,a~te, r,s 
·pri!11Ciros fiéis qtm se apresrntaram á.s 
autoridades rom;,nas, foram quarenta 
soldadas da J,•glão ali estacionada. Agrl• 
cola, o prefeit.o da e.idade, dirigiu acs 
soldados t::~lar. palavras: "L-egionarlos, 
guerrcil·os !in-encivcis, que · hntas vi
torias colhestes 110· campo de honra, 
mostrai agora vo:sso zelo no serviço de 
deus e ofci"ecei incenso aos deu~s". A 
respOf.t:i. foi: "Até agora comba.temos 
e vencemcs e1n s::!rvtço de um ~~nhü!' 
mortal; ·agora queremos lutar e 1·en~er 
sob a bandeira de Jesus c1·lsto, que é 
Deus vercl.adeiro e a quem devemcs 
adoraçãQ •·. Agrlcola tornou: "Se não·· 
qulszrdes _dar ouvidos aos mcui benevo
los conselllos, temos meios para vos· fa
zer lembrar a obedlencia que deveis às 
ordens ·superiores". "Não lla -· res• 
pondera. os soldados - necessidade nt• 
nl1uma de nos ameaçares: só tem; po
der sobre nosso corpo. Nós, que fomes 
feridos. na defesa do Impera.dor, nada 
tememos cjuando se trata de defender a 
ca.-;a de Deus Nosso Senhor". 

Diante disso, Agrícola mandou-cs 
torturai· com ganchos de ferro e cor
rent.e~. 

Quando Llsias, o comandante da Je
giã-J; chegou a Scbaste, empregou tam
bem todos cs meios para obter a àp<Js
tru;ia de seus soldados. Afinal, vendo 
que tudo, isso .,ra em vão,· Lisi~ inven
tou um suplicio crude!isslmo: ordenou 
que os quarenta. milítares fossem meio 
despidos e expostos em um lugar un
de soprava um vento rijo e a temp!<• 
ratura era gelida. Ao lado devia ti• 
car um ab1·igo onde os que quisessem 
apostatar, pudessem achar alivio com
pleto e imediato. 

Os heroicos confessores' da Fé, no 

NOVA ET VETERA 

meio de seus tormentos, animavam·.se à 
péi'severança.; •· Entramos na. luta. em 
numero de quarenta. Concedei-nos 
Senhor, que qua.rerita recebamos a co
roa ela gloria. Que não falte nenhum 
do nós. Vimeravel é o numero, santi
ficado. pelo vosso jejum de quarenta 
dia.<!, precursores da . nossa Santa Lei. 
Elias, procurando o Senhor, preparou• 
se por um jejum de quarenta dias". 

Ha. terceira. noite de tormento, deu
~c um espetaculo e;;õraordi11ario. A 
sent!aela, que vigiava. os sentenciad:Js, 
vlu uma multidão de a.njos descer sobre 
os Nll,lv.do.s e oferecer-lhes alivio e co
r~as precioslssimas. Todavia, as ·coroas 
ernm a.penas trinta e nove.. . Do 1a- · 
tu, um dos quarenta tinha se se):'.i>racto · 
elos companheiros, para procurar o ba
nho quenté que i.lgniflcava o fim do 
martil·io· e s~ria seguid<> jzja. liberdade. 
Mal entrar:i. na. agua, e. caiu morto, rc
pentlnament e. D~an,e di.s&I, o guarcia 
tocado pela graça· divina dcclarou-~e 
convertido à • verdadeira. ·Fé e desejoso 
cte morrer em lugar do desertor. 

Na mar.hã do quarto dia, só um dos 
martlres a.Inda· não tinha morrido. 
Agrlcola. deu ordem p11ra que os ca
daveres fossem queimados. fazendo-Ee_ 
para is.;;:> uma enorme fogueira. 

A mãe do soldado sobrevlventé. · o 
mal.li jovem de _todos, animada de ex
tre.orGinarià fortaleza, dirigiu ·ao fill10 
e~ta e:wrta.ção: "Meu fill10, tem pa
ckncia ainda um pouco! Cristo .~stá 
na. porta. a bater; Tem co11flança nj 

seu auxillo!"' Quando soube quo o i:im 
reter na esperançi. de que ele abando
nasse a. Religião, tomou-o sobre seus 
ombros e levou-o- atraz da carroça QUG 

. transportava os cadaveres dos santos, 
animando-o sempre a, pei-severar. O 
jovem morreu nos braços de sua mãe, 
e esta, chegando a.o lugar da cremação, 
atirou o cada.ver ao fogo, para que na 
morte não fosse separado daqueles com 
que estava unido na Fé e no martírio. 

Em grandiosos e eloquentissl111os pa.-
11êgerico11, S. Basílio e S. Gregorio de 
Nyssa. tecem grande.s elogios a,. estes 
Sa11tos Martires e ã. mãe do ultimo. 

A "CIDADE FRATERNAL" 
no de emulação entre alm~ ligadas a 
diferent<18 convicções religiosas ou iilo• 
soficas a união se poEsa realizar". 
(Marc Sangnier, Discurso do Rouen, 
1907). E ao mesmo tempo se de
clarou (de que modo isto se poderia 
realizar?) qu~ o pequeno Sillon cato
lico seria a. alma do grande Silon cos
·mopolita. 

Recentemente, desapa1·eceu o nome 
do "maior Sillºn", e houve a interven
ção de uma. nova 01·ga11ização, que em 
nada modificou, bem pelo contrario, o 
espírito e · o fundo das coisas" para por 
ordem no trabalho, e. organizar as di" 
versas forças de atividade. o Sitlon 
continua sempre a ser uma alma, um 
espírito, que se misturará a.os grupos e 
inspirará. sua a.tlvldade". E a todos 
os novos agrupamentos, tornados auto-
11omos na -aparencia: - catollcos, Pl'D• 
testantes. livre-pensadores, se pede que 
se ponh.am a trabalhar. "Os ca.mara~ 
da.t catolicos se esforçarão entre si p1·0-
prlos, numa · organização especial, por 
se im,truir e se educar. Os democratas 
protestantes e livre-pensadores farão o 
mesmo de seu lado. Todos, catolicos, 
protestantes e livre-pensadores terão em 
mll·a a.rmar a juventude não par:1 
uma luta f 1·a t lei d a., mas para 
uma generosa emulação ·no teneno das 
virtuéles sociais e civicas". (Marc Sang• 
nler. Paris, maio de 1910). 

Est!l.'l déclaraçõe., e esta. nova orga
nização da ação slllonlsta provocam bem 
graves reflexões. 

Eil! uma associação lnterconfesslonal, 
fundada por catolicos, pa1·a u·a.balhar nà 
reforma da civilização, obra eminente
mente religiosa, porque não· na ciVlll• 
1.ação verdadeira sem clvU!zação mo
t•a,I, e não h3 v~rd;tclej,ra clvUiZação m,9-

rnl sem a verdadeira religião: - é uma 
verdade demonstrada, é um fato llis• 
torlco. E os novos sillonistas não p0-
derão pretextar que eles só trabalharâo 
"no terreno das realidades p1·aticas" 
onde a. diversidade das crenças não im
porta. Seu chefe tão bem percebe esta 
influencia ctru; cónvicções do espu-ito 
sobre o resultado da ação, que ele os 
convida, qualquer que seja. a reli• 
gião a que pertençam, a. "fazer no ter• 
reno das realidades praticas a prova 
da excelencia de suas convicções pes
soais"· E com · razão, porque a.s reali
zações praticas · se revestem do carater 
das co11vícções religiosas, como- os mem
bros de um corpo, atê às ultimas ex• 
tremidades, recebem sua fo1·ma. do prin
cipio vital que o anima. 

listo posto, que se deve pensar da 
promiscuidade em que se acharão agru• 
pados os jo,vens catolicos com hetero
doxos e inéredulos de toda a especie, 
numa obra desta natureza? E)sta não 
será mil vezes mais perigosa. para eles 
do que uma associação neutra? Que 
se deve pensar deste apelo a todos' us 
heterodoxos e a todos os increduios 
para virem provar a excelencla de su~ s 
convicções sobre o tet·reno social. nu• 
ma especie de concurso apologetlco,. 
como se e.ste concurso .iá não duras
Sfl ha .19 seculos, 1"111 condições menos 
pP,rigosas para a. Fé dos fiéis e. sempre 
ta voravel à Igreja Catollca 1 Que se 
deve pebsii,r deste respeito por todos 
os el'l'Qs e desse extranho convite, !eI• 
to· por um catoliço a todos os d!sslden
too, a fo1-tlfícarem suas convlcç~ pe_• 
to estudo e delas fazer as fontes sem
pre mais abundante!! de novas força.~? 
Que se deve pensar de uma associação 
em que todl!S as religiões, e mesmo o 
urrç-~!Vlªmel¼5& _ 32.º-ªtm maui!e&,!" 

w altamente à VO!ltade? · Porque os 
sillonistas que, nas conferencia.s publi
cas e em outras ocasiões proclamam aJ• 
tlvamente sua. . fé individual, não pre
tendem certamente fech111· a. boca aos 
out1·os e impedir que o protesta-tite afir
me seu protestantismo e o cetico, 
seu ceticLsmo. Que pefuiar, enfim, de 
um é:atolico que. ao cntrnr em seu cir
culo de estudos qeixa na porta seu- ca
tolicismo. para não assustar seus cn
marad;:is que, '.'sonhando çom uma açào 

· social desinteressada, têm repugna.nela 
de a fazer servir 110 triunfo de 1ntere6-
ses dé facçõe3, ou mesmv- de convicções, 
quaisquer que s~jam?" Tal ê a pro
fissão da fé da nova. Comissão Demo• 
cratlca de Ação social, que herdou a 
maior tarefa da antiga. organização, e 
que, afirma" desfazendo o equivoco em 
torno do "maior Sillon". tanto nos 
meios reacionarloo como nos meios an
ti-clerlcail!," está aberta a todos os ho~ 
mens "respeita.dores · das forças morais 
e religiosa.s e convencidos de que ne
nhuma emancipação social verdadeira 
será passive! sem o fermento de um ge
neroso, Idealismo". · 

Ah, sim!' ó equivoco está desfeito: 
a ação social do Sillon não é mais ca
to!ica: o sillotiista, como tal, não tra
balha para uma. facção, e "a Igreja, 
ele o diz, não deveria., por nenhum ti
tulo. ser beneficiaria da;; silllpatlas aue 
sua ação possa suscitar". Insinuação 
extranha, em verdade! Ttime•se Que 
a Igreja se aproveite, com objetivo egois
ta e Interesseiro. da. ação social dó SIJ
lon, como se tudo o que aproveita à 
Igre.fa não aproveitasse à huma11!
dade ! Extranha. Inversão de idéias: a 
Igreja é que· seria benef!cla1·ia da e.ção 
social, como se os maiores· economistas 
;ii B~~ ll~uv~m ~~Q~92_,?_'1!ã,. ~- ' ' - -, 

Pregando e Martelando .•. 

Ciencia e Fé 
Pe. Ascanio Brandãü! 

"A fé pura e i.mprcgnacla de amor, escreve São Joã~ Crisósto1!io é o 
culto mais honroso que Deus possa receber das suas cnaturas e e a um 
tempo prova de grande espírito e alta inteligência". 

Pois nem sempre julgam prova de espírito e elevada inteligência, 
o ato de fé. Não ouvimos o preconceito repetido a cada instante de que 
a {é é uma renún'cía da inteligência e a prova de um homem vencido 
em face do absurdo de certos dogmas? Já não ouviram o celebérrimo: 
credo quia absurdu111, creio porque é absurdo, atribuido a Sto. Agostinho? 

E no entanto a fé, diz Santo Tomás .de· Aquino é antes de tudo uin 
ato da inteligência. Um ato da inteligência, diz o Angelico, que adere â 
verdade, sob o império da vontade e esta, movida pela graça. · 

Portanto ha no ato de · fé um ato da· inteligência, um . alo da vontade 
e um terceiro elemento - a graça qué move a vontade. Não vamos a 
análise dos elementos do ato de fé. Quero apenas insistir no pcnsam«n
to profundo de São João Crisóstomo, - crer é uma prova de grande 
espírito e alta inteligência. 

E grandes espíritos e altas inteligências, creram. A flor do pensa
mento humano foi. crente. Pasteur, Ampere, Pascal, Cauchis, Bossuet, 
Bacon, Kepler, Lineu, Copcrnico, Marconi, enfim uma pleade de sábios 
em todos os ramos da cultura humana, nunca se envergonhou cio ato 
de fé, e nem encontrou jamais a incompatibilidade que o livre pensa
mento alardea existir entrn a fé e a ciência. Míl vezes se rebatem a 
objeção, e a acusação e mil vezes voltam elas a nos provocar a pa
ciência. E que havemos de fazer? Ha idéias e preconceitos que se pro
pagam a custa ela obstinação com que são repetidos e martelados .. Já 
não dizia o cínico Patriarca de Ferney: Menti, menti, que alguma coi:;a 
ha · de ficar? 

O melhor argumento é a repetição; dizia Napoleão I. 
A incredulidade bem percebe que os fatos a desmentem. O Pe. 

Eymieu S. J. no seu livro aclmiravel: "La part de· croyants dans le pro
grcs de la ~ciencc" fez o catálogo dos sábios çrentes. E' realmente im• 
pressionante a fé simples e firme de boa parte dos homens que repre
sentam o gênio e a cultura da humanidade. Entretanto jornais, revistas 
e conferencistas e. jornalistas pseudo-intelectuais, malham a tecla im
portuna: - o obscurantismo _da Igreja, a fé obstáculo à ciência, anta
gonismo entre o sábio· e o crente, etc .. Ai! como isto é importuno, já 
é velho, rançoso e impertinente. . . E que se ha de faúr com esta 
gente? Repetir tambem. Apresentar como o · Pe. Eymicu S. J., fatos: -
sábios crentes. E deixa-los que gritem! 

FEDERACÃO. MARIANA FEMININN 
i 

CONCENTRAÇÃO DE FILHAS DE 
. MARIA EM JNDIANOPOLIS 

A Pia União das Filhas de Maria 
da :lliatriz de Nossa Senhora Apare
cida de lndianopolis, encerrando as 
festividades do 10.o aniversario de sua 
fundação, está organizando para o 
proximo dia 19 de Março. uma co?
centração mariana em sua Paroqma, 
com o fim de estimular cada vez mais 
o amor a Maria Santíssima e implo
rar. a Deus uma paz santa e duradou
ra para todos os povos da terra. 

O programa a ser obedecido é o se
guinte; 

Missa e Comunhão geral às 8 horas; 
Café oferecido pela Pia União lo

cal às visitantes : 
Assembleia festiva no salão paro

quial, às 10 horas. 
Por intennedio da Federação Ma

riana Feminina, a Pia União ele In
<lianopolis convida tod::.s as Filhas de 
María ela Capital para as solenidades 
rfo dia 19, q11e por certo muito ganha
rão em brilho com a presença de cen
tenas de Filhas de Maria uuifonniza
das, atestando com sua atitude pie
ciosa a pureza de sua alma. 

A--fim-de serem feitos os necessa
rios preparativos a Federação pede, 
com insistencia, que cada Presidente 
comunique, até o dia 15 de Março o 
rrumero das associadas de sua Pia 
União que pretende participar desse 
movimento. · 

A partida será entre ·7 e 7:15 da 
Praça da Sé, servindo os bondes In
clianopolis, Broklin e Santo Amaro. 

Outros grupos, atendendo. a conve
niências pessoais poderão tomar o oni
bus Aeroporto (113) ou Sto. Amaro 
(103). 

RETIRO DE CARNAVAL 

Corúonne noticiamos domingo pas,
sado, alem dos retiros organizados pe
la Diretoria da Federação dos quais 
participaram 371 Filhas de. Maria, 
muitos foram os que resultaram da 
iniciativa das Pias Uniões. São as se
guintes as Pias Uniões que já nos for
neceram dados relativos aos retiros 
promovidos durante o Carnaval: 

Calvaria, 110 retirantes; Vila D. 
Pedro 60; Externato Nossa Senhora 
Auxiliadora 98; Itaquera 15; Nossa 
Senhora da Saiote 44; Vila Esperan-

monstrado que a. ação social ~ que, pa
l'a ser real e fecunda, deve beneficiar-se da 
Igreja. Porem, mais extranhas ainda, 
ao mesmo tempo inquietantes e aca• 
bru1111adoras, são a audacia e a Ugei
reza de espirita de homens que se di
zem catolicos, e que sonhan, reftlndlr a 
sociedade em tais condições, e estabe
lecer sobre a terra. per cima da Igi·e
ja Catol!ca, "o reino da justiça e· cto 

amor", com operar!os vind~ de tooa 
a parte, . de toc!Jls as religiões ou sem 
.1·eligião, com ou sem crenças, contan
to que se esqueçam do que os divide: 
- suas convicçõe.s rellglosa.s e filo.so
fica.1, e ponham em .:omum aquilo que 
os une: - um gcne1·oso idealismo e 
forças morais adquiridas "onde pos
sam". Quando se pensa em tudo 
o que foi preciso de forças de ciencla, 
do vil·tudes sobre11ar.uraib para estabe
lecer a cidade cristã, e nos sofrimen
tos de milhões de martt1·es, e nas lu
zes dos Padres e doo Doutores da Igre• 
ja., no . devotamento de todos os- nero is · 
da caridade, e numa poderosa Hierar
quia nascida no céu, e nas· torrentes 
de graça. dMna, e tudo Isto ed!flcailo, 
travado, compenetrado pela. Vida e pl'.
lo Espirito de Jesus Cristo, a. Sabedo
ria de Deus, o Verbo feito homem: 
qua-ndo se_ pensa, dlzla,mos, em t!idO is
to. fica-se atemorizado ao ver novos 
apóstolos se encarniçarem por fazer 
melhor, atravês da. comunhão num va
go idealismo e em virtudes clv!cas Que 
é que eles querem prod11zir? Que é que 
sairá desta cola-boraçM'l Uma constru
ção puramo:?nte verbal e qulmerlca, em 
que se verá coruscar promlscuamente, 
e . numa confusão sedutora, !\S pa
lavraa liberdade, justiça. fraternidade e 
amor, igualdade e exaltaçi,o humana. e 

· tudo ba.seaJio numa dignidade humana 
maJ compreendi(fa. Scrâ uma agltac;?to 
tumultuosa. estnU · para o fim pro
posto. e que aprovt:Jtará aos agitadores 
de tnassu. menos utopls~as. Sim, na 
realidade, pode-se dizer i.•1e o Slllon es
colta o socia.l~mo, o olhar fixo numa 
quilnera. 

,. :re~~ -~:_~~ ~-~~ 

ça 27; Nossa Senhora das Dores dd 
Ipiranga 36; S. Paulo do Belem 26;' 
Brooklin 52; Bela Vista 35: Consola-: 
ção 44; Casa Pía S. Vicente de Paulo 
43; Santana 171; Santa Cecilia 77; 
Santissimo Sacramento 20; Braz 135;· 
São Domingos 31, Dispensaria Nossa: 
Senhora da Consolação 3,0; Vila Pom .. 
peia 45; Cristo Rei 75 : Santuario Co .. ; 
ração de Jesus 66; Santa Generosa 52; 
Penha 120. t 

Até o presente momento é de 1783 
o total conhecido das retirantes, na 
capital. 1 

Preteadendo dar o total geral !lei, 
proximo m1mero, pedimos a todas as· 
Presidentes de Pias Uniõe~ da Capital} 
e do Interior que nos enviem com a' 
maxima w·gencia os dados referentes 
ao retiro de Carnaval. Igual pedido 
fazemos às demais. associações femini-. 
nas que tambem promoveram retiro 
nos dias 20, 21 e 22 de Fevereiro, pois 
somente de posse desses dados pode .... 
mos estabelecer confronto com o mo .. 
Vim:,nto dos anos anteriores. 

Por intennedio d-O Revmo. Diretor 
da Federação ·das Congregações· Ma .. 
rianas, P. Agostinho Mendicute, rece .. 
hemos um comunicado de Lins que 
informa ter· a Pia União local premo .. 
vido retiro durante o Carnaval; no Co .. 
legio das Salesianas, · tendo partici
pado dos exercicios espirituais 150 Fi .. 
lhas de · Maria. · 

Os alemães requisitam uma 
escola 

Os círculos católicos de Lo11dres in .. ': 
formam que a. Escola. das Ursulinas de 
Praga foi requisitada pelos alemães pa ... 
ra sevir de Instituto de instrução para 
professores alemães. A construção cio 
edl!icio tennlllou em 1936 e, nessa epo .. 
ca, foi considerado a. mais moderna. 
instalação escolar de toda a. êhecoes-

. lovaquia. 

LER E PROPAGAR O 

~'LEGIONARIO" 
\ 

6: DEVER DE TODO~ 

OS CATOLICOS 

resultado desta p1-vn- i.:;culllacle em tra
balho,. o beneficlarlo . desta ação social 
cosmopolita só poderá ser uma demo• 
crac!a. que não será nem catol!ca, nem 
protestante, riem Judaica; uma. religiãQ 
( porque o slllonlsmo, os chefes' o a.fir
mam, é uma religião) mais universal 

· do que a. Igreja Catollca, reunindo to .. 
dos os homens tornados, enfim, Ir• 
mãos e camarada.s no "reino de Deus". 
- " Não se trabalha para a Igreja, tra
ballla-se pela humanidade". 1 

E agora. pPnetrado da mais viva tris .. 
teza, nós nos perguntamos, Venerave!S 
Irmãos, onde foi parar o catolicismo 
do Sil!on. Ah! Ele· que dava outrora. 
tão belas éspe1·anças, esta torrente lim-, 
pida, e impetuosa. foi captada ein sua.· 
marcha pelo~ inimigos modernos da: 
lg1·eja. e a.gora Já não é mais do qúe 
um mlsernvel afluente do grande- mo
vimento de apostasia organizada, ·em 
todos os países, para o estabelecime-n- i 
to de uma Igreja universal que não te-

1 

rá nem domga,s, nem hierarquia, 1 

'ném · regra para o espirito, nem Creio 
pa1·a. as paixões, e que, sob pretexto de 
liberdade e de dignidade humana, res
tauraria ·.no mundo, se pudesse . triun• 
far. o !'elllo tega.J ,da fraude e da vlo• 
lencia, e a opressão dos fraco.s, daque
les que' sofrem e que trabalham. 

Nós· conhecemos demasiadamente os 
sombrlos tabOratorlos. em que se ela• 
boram estas doutr~nas deleterlas, que 
não deveriam seduzir e,spiritos ctarlvid~n
tee. Os chetes do Slllon não soutieram 
evita-Jru;: - a exaltação d~ seus senti
mentos, a cega bOnda.cte de seu coração, 
s~u misticismo filosof!co misturado eci:n 

. um tanto de Uumlntsmo os Impeliram 
para um novo Evagénlho. no qual tul-
1!:aram ver o · verdàdeiro ÉvangeJho do 
Salva.dor, a. tal ponto que ousam tratar 
Nosso Senhor Jesus Cristo com uma fa
mllbrldade 80bernamente desre.speif.o
sa, e que. st.>ndo o seu tdeal apa,renU!.do 
com o da Re•.:s.lucão. não temem ra~ 
zer entre o Evangelho e a. Revolução 
aproxlmaçõe~ bl&.~f~matot·í:ts. q11e .-ião. 
têm a excusa de haverem escapado ~: 
ills.~ ~,.wa-cão ~11n111]t11o~u . 
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'.TELEGRAMAS DO RIO 
,nente no aspecto êconomico, · nã·O só 
do . Esta.do. como ainda, no ambiente 
nacional, Babendo-se que ali estão lo-· 
calizadas· import11,ntes· minas de car
\'ão, foram .executadas obras de g-ran-

·NO Ti C IAS MIL I T AiR E S 
,â'DIDO DE AERONAUTICA, NA E.'\1-

. B,AIXADA BRASILEIRA E..VI 
WASHINGTON 

Seguiu para os Estados Unidos, afün 
de assumir o novo posto de adido de 
Aeronáutica junto ã nos.sa embaixada 
-em 'Washington, o tenente-coronel Clr)
vis Travasses. O .novo adido de Aer0-
ná\ltnca substltulrá o coronel Armando 
Ara/rigbóia, que vinha exel'ccndo es&a.s 
fll.t'içóes. 

l"fOVAS PROVAS DE ADl\IISSÃO AS 
ESCOLAS PREPARATORIAS DE 

CADETES 

RIO, (ASAPRESS) - Em nota !:lirl
gida ao Diteto~· do Ensino do Exercito, 
declarou o Ministra da Guerra; 

"Essa diretoria fica autorizada a to
mar as providenclas pa,ra que os alunos 
reprovados nC> concursa de admissão às 
:Ei;colas Preparatoria&. sejam submcti
,do,s a nova prova, nas seguintes condi· 
çê>o...s: 

a) - · Realização de qualquer numero 
de provas em que tenham sido reprova
dos: 

b) - Realização de provas a escolha 
do candidato, no caso de lhe faltar o 
gr.au global necessario. 

Essas provas devem ser feitas no mai.; 
curto praso possível para não se pre
judicar o inicio das· aulas. 

. ESTUDANTES CONVOCADOS 
RIO, (ASAPRESS) - .Respondendo 

& um.a. consulta, decidiu o Ministro da 
Educaçáo: 

"Aos estudantes da segunda serie do 
curso complementar, ou melhor, que po
deriam cursar essa serie por haverem 
sido habi:l!tados na primeira e que não 
:2. fizeram por motivo· de incor{JOração às 
forças armadas (o que deverá •ficar pr')
vado) poder•sP-á conceder o favor que 
se. instituiu. pela portaria mitüsterif!,l n. 0 

329 de 15 de Dezembro de 1942. 
CEL. APPEL NETO 

RIO, (ASAP.RESS) - Regr~.ssou a S. 
Paulo o cel. aviador Appel Neto, cc
mancvm~ da 4.a Base Aérea, que est~-

YC nesta capital a serviço. 
RODOVIA fü\I PONTA-POR.-\ 

RIO, (ASAPRESS) - O Diretor de 
Eng·cnharia do Exercito declarou. que fi
cam quatro batalhões r<Jdovia.rios auto
rizados a presta:· o,,,, ,t,~nda técnl,a 
aos ~rabalhos de cn,, · ·,o da rod~VI:\ 
que está sendo cor,,;. , pelo Gonr-
no do Tcrritorio Fcdt. ~,i de Ponta Po
rá. 
ADIADA A ABERTURA DAS ESCOLAS 

PREPARATORIAS DE CADETES 
RIO, tASAPRESS) ;__ Por determina

ção do general Eurico Dutra, Minis:ro 
da Guerra, a abertura das Escoias Pre
paratorias de Cadetes de São Paulo, 
Porto Alegre e Fortaleza, ficou adiada 
para o proximo dia l .o de Abril. 
AS PESSOAS DAS l'AMILIAS DOS 
CONVOCADOS NÃO Tf:M DIREITO 
A TRANSPORTE POR CONTA DO 

ESTADO 
RIO, ( ASAl-RESS) - O comandante 

da D.a Região Mi!ita.r. consült:iu se pes
soas da familia de reservistas convoca
dos, tem direito a transporte por con
ta do Estado. Em resolução declarou o 
Ministro da Guerra, que não assiste di
reito a.os transportes, por conta do E.:;
tado, de pessoa.~ pertencentes às fami
lias de reservistas convocados. 
O l\IINISTRO DA GUERRA VISI~RA 

S. PAULO 
RIO, (ASAPRESS) -- S1guiráo dia 7 

proxi!no, com destino a Sáo Paulo, o 
Ministro da Guerra e os gcnera.is Ar
nor Teixeira, chefe do estado-maior d,>, 
F'orça Expedicionaria; Mascarenlias ée 
Morais, comandante da La Dlvll!ão d,i 
P. E. B.; Cordeiro de l<'arias. coman
da11te da Artilharia; Euclides Zenobio 
da Costa, Canrobert Pereira da e Jsta, e 
os coroneis Lima Figi.:eredo e Ademàr 
Queiros que, juntamente com o Mini.~
tro Eurico Gaspar Outra, assistirão na 
Capital bandeira.nte a cerimonia da er;
trega do Pa vilhâo Nacional, . bJrdado 
peles senhoras da alta sociedade de São 

, Paulo, às Forças Expediciouarias E:·a
sileims. 

NOTAS ECONOMICAS 
0

A l'RODUÇÃO NACIONAL DE nmRO 
. RIO (ASAPRESS) - Analisando a 
produção siderurg!ca brasileira. mês pc>r 
mê8, verifica-se qu desde Janeiro até 
Março do ano passa.do, ela se dese:1-
volveu com sensivel diferença para mç
nos, em relação aos anos an terion•s. 
Esse. decresc!mo foi devido a eh uvas de 
densidade e duração anormais, no ul
timo verão. em Minas Gerais, . nosso 
principal centro produtor. 

·Entretanto, no segundo trimestre, a 
produção elevou-se a tal ponto, que nc 
conjunto do semestre, foi a mais alta 
até agora registràda no país. 

Do guza produzido, cerca- de 50 % 
foi consumido na produção de aço; o 
restante nas p tas fupdidas direta
mente. nas fundições de ferro fun,:ij
do, nos tubos de ferro centrifugado con
sumido na propria uslna e, finalment.e, 
nó aumento do estoque de guza n«~ 
usinas assim como na venda a outras 
acearias. 

No· primeit-o semestre de 43, tinha o 
Brasil 24 altos fornos, sendo 19 e1ú 
Minas, 4 no Estado do Rio e São Pau
lo, e mais outros 2 · fora · de carga. o 
coeficiente de utili.Zação de tempo pelo 
conjunto dos 24 altos-fornos. foi ctc · 
76 %, elevaJ:ldO-se a 168.870 toneladas· 
a capacidade .nominal da produção .. 

Pode-se afirmar que os Ritos fornos 
.nacionais, funcionaram com 63 % da 
' sua capacidade. 

No corrente ano de 1944, a siderur
gia brasileit·a tjmi. mais um alto forno, 
com capacidade para 100 tonelada.s 
diariM, em Monlevade. · um de 70 em 

, Mon·o Grande, um de . 50 em Urucurn. 
Ma.to Grosso, um de 50 em Mogi das 
cruzes e outro de 12 em Barueri. 

com estes, a capacidade da prqduçã:i 
nacional ficará aumentada de cerca de 
25 %. 
ENCAM:L"'lHADOS AO PRESIDENTE 

DA REPUBLICA 
RIO (ASAPRESS) -'- l<'oram encamic 

nhados ·ao presidente da Republica dr:iLS 
.·projetos de lei ~laborados pelo minis
tro da Fazenda, em colaboração com 
as classes produtoras. Um deles tr:ata 
da regulamentação da lel sobre lucros 
extraordina.rios. que, em linhas gern:s, 
segue a· regulamentação do imposto sc
'bre a renda. O outro · decreto regula o 
. funcionamento da Junta de Ajuste. 

Na, regulamentação de lucros extra
ordinarios ficou assentado que a tm
portancia. apurada será L"evertida lnt-l'I· 
rainente em beneficio do Estado, ex
ciutndo a particlpação dos fiscais n&s 
multa,:; sobre lucros extraordinarios. 

Relativamente à ampliação dos Ju-
. cros extraordlnarios em certlficadcs ou 
depositas de equipamento, será elabo
rada. mals tarde a r,espectlva regula
mentação, visto· ter o ministro Souza· 
Costa de viajar proximame!1te para o 
Rio Grande do Sul. 

JJ:l,IPOSTO SOBRE A RENDA 
RIO. (ASAPRESS) - Desde seu ad

vento, em 1924, vem crescendo o im
posto sobre a renda, em relação às 
rendas globais · da União. 

·Representaxa. unicamente 12 % da 
renda. federal em 1940, isto após 16 
anos de sua criação, elevando-se a 15, 
23 % em 1941, e a 17,60 em 1942. 

Esses 17,60 representavam 668.400,00 
cruzeiros, o que revelava a importan~ 
ela do imposto para o . orçamento fe
deral. 

Até 30 de novembro de 1943, o im• 
pasto sobre a. renda .atingia a ••• , •••• 
t. 480. '131. 720 cruzeiros, quando a.s 
previ.sões não iam alem· de 1.120.000 
cruzeiros. 

AS EXPORTAÇÕES DE CAFE):) 
! RIO (ASAPRESS) - As exportações 
de café continuam multo abaixo do n1-
vel norma.!. 

A evolução, contudo, é mais favora
vel do que durante · a. prime.ira guen-a 
mundial, quando a. regressão foi in!n
terrupta. até a cessação das hlstll!da
des, e a, ascenção dos preços ainda 

· ma!s significativa.. 
Na primeira guerra mundial a dimi

nuição das exportações, em quantidade, 
fo seguida. por ú~ decrescimo de valor. 
Durante a conflagração atual, entre
tanto, a. alta. de preços compensou lar• 
gamente a diminuição. quantitativa óe 
exportação.· 

Assim, a nossa exportação em 1940 
foi de Cr$ 1.589.959,00 e em 1943 atin• 
giu a Cr$ 2.803.768,00. . 

O a.umento d.as cifras da exportação 
do. café, nos ultimes anos, provam que 
as tentativas do inimigo para interrom
i::ei: º QQ!ll\lr.f~ gQ ªr;i,~ir çQm · o es1;r.i».• 

geiro, e pa.rticularn1enta cón1 os EE. 
UU. fracassaram inteiramente. e tan
to assim que o comercio de 'café pm: 
cab~tagem, em 1942, atit1giu 432.195 Ba
cas. e em 1943, ele chegou a 635.fül0 
sacas, que, se avaliavam em 122,6 mi• 
lllões de cruzeiros. 

As dificU'ldades de transporte. entre
tanto, se espelham nas extraordinarir,s 
variações de um mês para outro, s,,.
bendo-se que as exportações de café 
durante os meses mais ativos eram c~:·
ca de duas vezes maiores do que nos 
meses mais calmos. 
SERAO LIQUIDADAS MAlS PUAS 

IMPORTANTES FIRMAS 
RIO, (ASAPRESS) - O Presidente 

da Republica assinou _um decreto ip~ 
cluindo nos efeitos do decreto , lei .• 
4.166 para o efeito de serem liquidadas 
as emprezas "Produtos Quimlcos L. 
Queiroz s. A." de São Paulo e "Com
panl1ia de Acidas do Rio de Janeiro". 
AUMENTO DE \'ENCIMENTOS E SA
LARIO-FAI\ULIAI} AOS I•'UNCIONA• 

RIOS DO INS'fITUTO DOS 
COI\IERCIARIOS 

RIO., (ASAPRESS) - .O Presidente 
ela Republica . ,,ssi.J,()u· do!s decreto rr
gulamentando, no primeiro. o qua-dro 
dos funciona1·ics do I1Ístituto doo C.1-
merciarios. e coucede11do, ~10 segunu.o, 
aumento de vencimentos. que .será pa
go a ·partir. de janeiro deste ano, oiJe
d~cerá á seguinte p1:oporção: 

Até 650 cruzeiros - 150 cruzeiros; de 
65 l a t.400 01t?zeiros. 200 cruzeiros; de 
l.401 cruzeiros a 2.900 a 300 cruzeir-is: 
de 2.901 cruzeiros a 3.400 cruZPlros -
400 cruzeiros: e de 3.400 cruzeiros em 
diante - 500 . cruzeiros. 

PRODUÇÃO DE PRATA 
RIO, ( ASAPRESSJ - A produçâ'J 

nacional de prata, no Lo semestre de 
1943. foi de 202.391 gramas, estlmadcs 
na boca da mina, em 44.520 cruzeiros. 

E oportuno l"mbrar que em 1931 a 
produção foi de 1.020. gramas. 

COM:ERCIO DE CA30TAGEM: 
RIO. <ASAPRESS) - Divulgam-se 

cstatisticas sobl'e o comercio de ca!Jo
t,igem do Brasil sendo que de jane\:·~ 
a Setembro de 1943 atingiu a 2.171.~82 
toneladas, num valor de CrS 5.293.460,CO, 
contra 2.298.845 toneladas, no valor de· 
CrS 4.913.974,00, em igual período ·Je 
1942. A participação da manufatura: foi 
de 215.463 toneladas, no valor· de crs 
2.400.437.00. O valor medio da tonelada 
de manufatura foi de CrS 11.142,00, em 
1943, e Cr$ 8.965,00 em 1942. 

EXPORTAÇÃO DE ALGODAO EM. 
RAMA 

RIO, (ASAPRESSJ - A exportação 
do algodão· em rama em janeiro e no• 
vembro de 1943, somou a 59.898 tonela
das no valor de 318 milhões 337· mll cru
zeiros, sendo em 5,315 cruzeiros o preço 
medio da 'tonelada. Vendemos pai-a a E'l• 
rona. 51.434 toneiadas, compreendendo 
19'.915 toneladas para a Grã-Bretanha, 
19.063 para Espanha, e 12.456 toneladas 
para Suecia. Para a America do Sul fo
ram exportadas 8.464 toneladas, sendo 
8.060 para Colomb1a, 204 para o Equa
dor. 199 para Bolivia, 1 tonelada para o 
Chile. Foram estes os unicos países su• 
pridos ·ae Algodão em 1944. 

Ensino religioso 
RIO, (ASAPRESS) - Convocado pe

lo Arcebispo do Rio, realizou-se no 
Palacio do São Joaquim, dia 23, ás 
10 horas, a reun Ião dos superiores de 
todas as congregações religiosas e 
diretE>res de educandarios tambem re
ligiosos, do Estado do Rio de Ja· 
neiro. 

D. Jaime Camara, dentro do espiri• 
to da circular ha poucos dias lança
cla, expôs as diretrizes do arceblsrndo 
e o pensamento da Santa Só sobre o 
en~ino d~1. rloutrina cristã e praticas 
da religião. 

Os colegios devQrão aferoorar o 
ensino e a pratlc~. tendo o arcebis
pado feito rf'.~01nendati'h':'s es_pecia.is 
contando com a cooperação dos p,·e
senteM para uma cruzada de major in• 
teresse para a íormacão moral da 
nossa juventude. 

O Arcebispo do Rio· visita o 
Corpo de Bo~beiros 

RIO, (ASAPRESS) - O Exmo Sr. 
Arcebispo, D. Jaime Cam,:,.ra, visitou 
o Corpo de Bc~belros, f,erc,r,rrendo 
todas as instalações e rezando a San
ta Missa na Canela.. em presença de 
toda a.oficl,didade e ele gra11<le numo
/:O 4,i sOW.\!cdQ§ ,12 ~/!,~_,>'' - --·-· 

Navio para transporte , de 
carvão de lmbituba 

TIIO, ( ASAPRESS) - Foram fei -
,1as experiencias de u1n navio car,·oei
ro que a Or~;anizaçã.o Lage à.caba de 
consegui l\ pela transfor1nação de u1n 
antigo ·batelão Ia1neiro. 

A nova unidade será incorporada 
á frota clcstinaàa ao transporte de 
carvão do porto de I1nbituba,, consi~ 
àcrndo de interesse vital para as ne
Ct.!Ssidades das industrias do pafs-, nes
ta fase <la guerra. 

Nova organisação do ensi= 
no superior 

IU0, (.\SAPRESS) - A nova orga-
111 r.ação do ensino superior será as .. 
sina.ela pelo Presidente Getulio Yar
gas, nos prhneiros dias de abril, cle
\·endo entrar cm vigor no .dia 6 do 
1nesmo tilês. . 

O llOYO regularnrnto n1odifica to ... 
talmente o Ensino Superio[• do pafe,, 
suprimindo Yarias cadeiras e crian ... 
do outras. 

Cria, · tambem, um curso· <le jorna. .. 
lismo na Faculdade de }'iiosofia. 

As n1odificac;ões a.t1n1-'.·tr.tw alunos ~ 
prof('ssores, s~sternns ,te àulas, fre
quoncia, exam~s: ,·estib\thtre~, hora
rios de auh'-5:, d1~ração ti~ curgos, etc: 

Vedado às mulheres o con= 
curso para datiloscopista 

da Policia 
HIO, (AS.\P?.E8~) - O D, A, S. P . 

opinou contraiamente á participação 
ele ·candidatos d<': sexo feminino no· 
con<:u1·.~o para datiloscopista dâ PoJ; .. 
c:í~1... C!vll do Distrito l''cderal, por
que ns homens pode1n ofei-ecer maio
rF'!'.l possibilidades de dc.Sempenhar a. 
c<111: r.nto aquPla:-:: funções, As quais- sã.o 
i:H•:::C!ntcs \":trios riscos <le ordon1 fisi
ca, qt\anrlo e.:lPrt!idas nas t'ronte;ras. 
e de orclc-1n moral, quando E>xige visl-
1.as a bordo e compartimento cm lo-
c:iis de crimes. · 

de vulto. 
Esses 1nelhoramentos-·q·ue já com

preendem uma extensão de 250 qui
lometI'os, foram executados nos rios: 
Itaial-Assú, Itajal · do· Oeste~ Cachoei-
1·a, Seco, ·Tuba~ão, Itajaf-:Mirtm, Luiz 
Ah·es, B"aõ, Lai;;oa, Pissaras_,· Çon_gO
nha.s, Geronimo Coelho, Ar~,;:atuba, 
J;'orquilha, Ana Mariai Lageaclo, llho
ta, Cúbieulo, ·'.Porscos, Sangão e outros 
de menor importância. 

Como obras de maior, :vulto· se .des
tacam as do 1·io Itajaf-As:Sd; ·cujo va
le é o ·m,.!s. rico e prospero dó ·Estado, 
as elo ltajaf d<:> . óeste, onde está ·P.m 
exeeuç:ão · o projeto· de sua canalip
çio por meio.· de bRrragens moveis e 
<··elusa·s,· prilneira apliéação e·ntre nós 
ele melhoramentos -dás ··iiondições de 
na.vegabili.ciade ele ·um 1·io·-. Por. essa. 
forma, com . uma· barragem já con
cluída; as · do .. riq CaChoeira:, _ -com a 
clragagem' e a constru<:iio cl<i' 15.0 me
tros de Cê.is,. em , concreto. arm:ado, enl 
.Toinvile, para acosta$"~11l · de emb~.r.co.
ções de 2,0i:n de ca,la,do e, prot,e,;:ão da 
cidade. · · · · · -• ,. · 

Com a. execução dessà otra.. faci li 0 

toh-se o transporte fluvial do. por.to 
êle São Franci.sco com o interior e o 
restabelecimento : de. 20 qu!lomdros 
<lo a1Úigo ·curso d() ri0-.'1:ubarão, com. 
o que se· restituiu ,â:s populações ri
Í>eirinhas a agua e o transvorte flu
vial de- que esta.Vai)\ priva.d.as.. Deve 
ainda ser éitada a. ·abert.urá. do 'canal 
1 iga"ndo Laguna~Ararangua., permitin
do· o transporte. econotnl.éo do carvão 
<ias suas mina~ ao, porto de embarque 
em Laguna. O trecho- desge_canaJ. ele 
Laguna a. Baguaráma, numa. exten

·<;ão de 25 qu!lometi,os já ·permite o 
trafego de pequenas embárca~õcs o 
que tem. sido !nténso .. 

Reunião de 'todos os· Reito= 
res das • Univel".sidades do 

. Brasil· 
,mo,. ( ASAPRÉSSJ -,- A refon:na do. 

ensino superior já. é~tá. fixada ·num 
ante-projeto: ela.boqdo · · peii:> · Minis.te
rio da· Educaçã-o. Xéssé séntldo;. · o' 
:Ministro Gustavo Càpam,nta acaba de 
,cónvo·car. · uma l'eunião ,·de todos _os 
reitores ·de. unlversidadtis :,'do Bra.s:l, 
:afim de ser discutido o °ir.aba.lho e· re
cebe.r sugestões' á. · 'respeito; · ,No·· en
te11dlmento q,ie mante,·e. com·· o :Mi
nistro, a delegação gaucha. teY~·-. opor
umidade' de .ex.a.minar. o ·ante-projeto, 

U:evolução, de, contribuições 
cobradas indevidamepte 
RIO, (ASA'PRESS). ~ O Institu·to 

cios Comerciarios,. iniciou' a de,•oluc;ão 
das contribuições. )>ara obrigações. de 
guerr.a., cobradas· ·indevid,aniente, em 

A situacão dos empregadôs, "janeiro e feyer_eiró de H43. 

da; fi'rmas falidas .· Orave. desastre 

I 

l 

RIO. ( ASAPRESS) - Despachando 
processos no Sindicato elos 'l'rabti.
lha<lores nas Industria de Produtos 
de Cacau, Datas, Do.ces e Conser,~a~ 
Alimentkias e outros, solicitando .ga
rantias para os empregados claS ern-
1wcsas· que· fâUrem, o. iífnistro _ do 
Tra!Jalho aprovou a resoluc;;ão da Co·• 
missão Permanente de Legisla~ão So
clal, e conclue que o artigo 449 ela 
Consolidação das Leis do Trabalho 
garante a situação dos empregados 
das firmas falidas. 

RIO, (.\SAPRElS.S) · .~ Verifiçou-se 
um grande. desastre. no camp.o . ele . Sl'io 
Crietovão, entre "um _ontb~s da .. Via._~ã.o 
São Jorge e· um caminhão.- Em. con
sequenéia· <lo -choque sair·a1n.·._ f~ridas 
12 pessoas, ·perecendo_· un1· dos passa
gefros.' · Foi necessarlo o .iuxilio dos 
l>ombeiros-·para.. retirar os,t.er)do~. que 
ficaram presos n,o inforiór do. veiculo. 

1, ' --'-:-,--,---'--'------------~-----·--~-----

Ministro Rodrigo Otavio 
RIO, (ASAPHESS) - Faleceu, dia 

28, em sua resideucia, o sr. Rodrigo 
Otavio, M.inístro tlo Supremo '.rribu
nal Federal. 

o sr. Rodrigo Otavio, nasceu em 
1886: t-111 Campinas, e era filho elo ar. 
l!odrig·o ütavio Olh'eil'a de Menezes. 
Hacharelou .. se etn Direito pela' Facul~. 
cla(\e de llirelt_O :le São Paulo. Aos 
2u anos era protessor. da Faculdade 
ele Ciencias ·Juridicas do Rio de Ja
n~ll'O. Foi Procurador Geral ela. Re
publica e ocur,o.u . varios ca.i·_gos, clé 
<lesta:que. 'l'em variaa _o\J-ras escritas 
e é membro fundador da .Â(•adetnia. 
Hrasileir·a de Letras, onde ocupori a 
cadeira 35, cujo patrono- 6 rJ'avarc-s 
J:tastos. F'oi ainda o sect·etario ela, 
sessão prop:tratoria da fundaé;;ão- da. 
mesma Academia. 

Restabelecidos o "Cruzei= 
ro" e o "Rapido Paulista" 

H[(J, (ASAPHl~SS) ~ Afim ele fa
cililar o trnfego entre o Rio e São 
Pa.ulo e vice-versa, a âtltninistraç:ão 
ela Centrai do Brasil, determinou o 
1'<,stabelecimento dos trens "Cruzei
ro do Sul" e "Rapiclo Paulista". Os 
coll'1boios partirão do H.io, ás 19,10 ho
ras ele um élia, devendo chega.r á Es· 
ta.qão rlo .Norte, no clia seguinte. o j 

"Çru¼eiro do Sul,, somente deverá. 
ch~gar em ~ão Pâulo, nos dia~ iJU• 

pares. 

Legação do Brasil· na 
Turquia 

R 10, ( ASAPRESS) - Viajando por. 
av\ilo ela Panair, seguiram para An
cara, via Na.tal e Afr_i.ca,' os srs. Alui-
zio · .Magalhães e .José Osvaldo Mcira 
Pena, respectivamente, primeii·o e 
segundo secretarios da Legat;ão do 
Brasil na Turquia. , 

Exames de Licença Ginasial 
RIO, (ASAPRESS) ~ O Miliistro 

(la, l~ducacão resolveu que o. Exame 
de.'Licença Ginasial para maiores de 
19 anos,. nos termos elo art.' 91 da lel 
organica elo · Ensino Secundarlo, re
gercse-1 estritamente pelo dispostô no 
.a.rt. t\2 ela mesma lei,' não se aplican
do . quaisque:r disposições . de carater 
t1'ansitorio fixado ·para exames de 
licença g·lnasial, proprios dos alunos· 
do curso Ginasial. 

Essa medida estende-se aos exa
mes já realizados nos meses de de• 
zembro e janeiro ultimas, 

Ou o · Brasil mata a Saúva 
RIO,' (ASAPRESS) - F'alando so

bre o problema florestal do Estado 
do Rio, o sr. José Mariano Filho, pre
sidente do ·conselho Florestal, clecla.0 

1·ou que nada se poderá fazer· sem .. o 
expurgo da saúva. que assola. Impie
dosamente as terras fluminenses. · · 

· Sintoma alarmante 
RIO, (ASAPRESS) - O Serviço_ de 

I?iscaliza~ão de Aienores, a carg·o. do 
Juizado de Menores, prestou os ma.is 
assinalados serviços durante os dias de 
carhaval, quando a afluenc!a de me
nores atingiu a cerca de 120.000 aos 
bailes e outras casas . de diversões 
carnavalescas infantis, 

Inundações do Va1e do 
Paraiba 

RIO, (ASAPRESS) - As grandes 
chuvas caidas no Vale do Para,tba, fi
zera.r . .t cre$cer as aguas do rio, amea
çando de inundação as cidades paulis·· 
tas de Jacarel e Guaratlnguetá, e as 
fluminenses de Rezende e Barra Man- · 
sa, alem de outras. 

A navegação fluvial em Sta. 
Catarina · 

RIO, (ASAPRESS) - O Peparta~ 
mento de Ca.nals prossegue na. exe
cuç'ão de numerosos serviços, objeti
vando tnelhorar as condições de nave
gabilidade de toda a extensa· rede 
fluvial brasileira, em quasl todos os 
Estados. Em Santa Cata.rlna, onde o 
melhoramento dos meios e das con
c1lções de. navegáção na sua importan
j;~ ~ lli!YW. ill.Ü1!~ ~wn,y_ç!. 

Combate ao Cancer · 
mo, (.\SAPRESS) .::_ Havendo o sr. 

.José .Martineli ofereciclo: ao.· GoY_e1•-
110 a sua cola\iéiràção ·. finance_ir.a_ r,ara, 
o co1nbate ao ·Caucér, ·.·o· sr.: -oustaY:0 
.Capanema . convidou-o R compar~?er 
110 seu gabinete para .·troca 'de-e- làé1a s 
sobre. o assunto, íicanüo ésta.bel~ci<lo 
que Q sr .. M:artiti.cli inst_i_:~ui,rá uma. 
fundação de cara-ter ·prh:ado, com o 
objeti\'o: .de· instalar e manter. hospi
tais e centros'· de cancerolog:a, para a. 
interna.cão ê tratam'!lnto · dos. doentes; 
em coo;~ração com' ·o Serviço. Nacio
nal ele Cancer, 'doando o capi~allsta, 

· 5 mil hve:,·· de crúzelros p'a.ra, a. Fuu
daçli.o. 

.. Visita Pastoral 

As . taxas do er~ino 
secundario 

'.l'tlO. (ASAPRES3) - .-\s constnn
tes rccla.matõf's dos -pais e responsa
Yeis por alunos matric.ulados ("111 co
]egio·s pàrdcuial·cs, refcntcs â_ cobran
c::a., por ·parte de algulls desses l'sta
belecin1entos, <1e ta:xas c:-x.tru.-regula
n1entares, cobranças essas qu~ em a l
q;uns casos são f-e.Ü-us se1n ser forne
cido o 1'€-SPP-Ctivo -~·ecibo, levou-nos a. 
ouvir .. a palavra oficial àa chefe do 
setor do ensino do Mitiistcr:o <1a Eclu

. cação,. d. Lucio._ de l\fagalhães. 
Essa alta a,utoridadc <lo ensino o.Ce-

receu:-nOs a seguinte nota ofidal, ·Úa-
. 1·a · qtie ássim acabe ele vez a- cxt>lora
. c::ão. que E·stão fazendo alguns estabe
lec,iment.<;>1' ele·, cn,sjno:.. .· .. 

''A sec(:ãQ, A!!'. ,~.ns[no scçw,;,dario jul
RIO, (ASAPRESS) .:....s. Excili;'o·_.sr. ..ga,n.e~~~afio,t1~q)11,,r,ecer \H\<l a cohran

.Arcehispo MetropoHtano, ·n~ ..,.•!~.me t::-.(:a.-·:de.t' <l:li~~g.l~~r ta:~a é rYQrlacla. P<"lo 
Cama.ra.. rniciou visltas pastotri1s âs . artig-0 87, (la,. I,ei.-Oi,gà,nlca. do Ensino 
'ParOciúia~r centi·a~s da' cidade, tendo ·· Set'.undario. J1'ica.m os ~int~rP~sadns 
'.visitf},dO :pri~efra1nent_e ·a ~r.;1-ti;tz de .:, ~ iYi~a.fipS :,l}~ .~J~.e· ~~o d~Ve,cl~rCs a0°!- e5~ 

. Santo Antonio .aos .Pobres •. á. ·rua. dos , : .tab~lep\mentos,, .<).e. ensino .sccui\dario 
·.Invalidos, onde celebrou ll!tssa. solene. ap.ênas :<le. anuldacles .. fixadas. e cujo 

: • ..., paga1uen to po.de s'er feúo cn1 ta fitas 
FRA.COS · parcela~ ·quantas 11ouvere1n sido com~ 

· .« · hlnadas-''éntrê o' dit·~tor cio eolegio e 
ANEMICQS .,. o· respons,wel- pélo aluno. Os r~spon

TOMEM 

Vinho Creísatai 
"SILVEIRA" 

Gr1ncle . Tõntce 

Causou má impressão na 
população do Rio· 

RIO, (ASAPRESS) - Toda a lm
llren.sa carioca :registra a.- má. i1nrn-es· 
são que ·a Convenção, abol.indo o t1:a
halho noturno nas padarias, c.ausou á 
popula<;:ão. ·. . ·, .. · 
. Em geral os. con1erc1ario.s. opera .. 
rios e todos. aqueles que são. obriga
dos a 'sair cedo de. casa ficaram sem 
pão. Muitas pailaria11 some11111. _abri
ram as portas depois das 9 horas. Os 
entregadores de pão, sentindo.-se pre
judica.dos, visitaram as i:eclações ~os 
jo"nais, reclamando contra .a conven-
ção. ·. ' . . . , . 

Prorrogado .o prazo 
RIO, (ASAPRESS) - O Presid~nte 

da Republica assinou decreto ,pro1-r~
gando por mais 6 meses,. o pra.zo.11-
.xado para o uso dos tipo~. uniformes 
elas sobf'eºcartas,· pára corresponden-
eia aerea. _ 

· As opiniões sobre . o Ensino 
Superior 

mo, (ASAPRESS) -' A reunião · 
reali~ada.: dia· 2 para a discussão da 
Reforma. do·. E.nsino Superior foi quasl 
toda dedicada a. questão das Unlver
sldades. Diyidem~se . as . opiniões 
quanto á. crlaç/lo · de unlversld_ades fe-
derais,' estaduais ·e muni,:iipais. , 

os delegados da Bafa, Pemambuco 
e Rio Grande do Sul, defendem os ti
pos federais. São Paulo parece ln• 
clinàr-se para as automas, · enquanto 
que,· os outros Esta.dos ainda ·não· se 
manifestaram claramente a. respeito. 

];'oi discutido ta.mbem, o numero de 
· faculdades que deveriam . integr3:r 
uma. universidade.· · Ficou . assentado 
que' o mlnlmo exigido seria de .. 3 fa
culdades, embora: muitos delegados 
achassem que as unlversittades deve• 
riam constitµir-se com qualquer nu-
mero de faculdades. . · · · ' 

Foram conciüidos os del;)ates .sobre 
a 11vr<i docencia, : saindo vitorioso· o· 
ponto de· vista da Bata, favoravel, á. 
sua manutenção, 

Foi secreta· a. segunda reunião en- · 
tre o sr. Ca1mnema ,e os delegados. 
mas conseguimos saber que 1esteve em 
debate a questão. da otganizàçã.o das 
Universidades do Brasil. ·· Os delega
dos· gancho. baiano e pernambucano, 
com identidade de. ponto ··dé ·vtsta, ad
vogaram a criação · de 7 . universida
de no país, assim distribilidas:. Per
namliuco,· Bafa, Dlstrltó Federal, Mi
nas Gerais, -São Paulo, Pa.ra.nfF ê Rio 
Grande. do Sul, ficando nesses Esta
dos, todas as faculdades e escolas· su
periores, quer federa.Is; estaduais, mu
nicipais,· quer particulares, eubordl• 
nadas a um Reitor ,nomead-0 pelo Gó
veriio Federal. Embo.rá o. 1'lt1Mtiio fi
casse apenas esb'oçádá, deverá ela, :ser 

~P.ill'W -~ - 'llilW ~i~ 

sa.Yeis .pelos alunos matriculaelos <le
vem· exig·ir que nos reciho8 dos pag-a
mentoS feitos _.::;:eja usado o nio<ldo 
oficial n.o 30, àevida1hente preen<'hi .. 
doº. '----· 

Serviço de transporte ur= 
,gente para medico 

RIO, (ASAPRESS) .:._ O nresidcnte 
,10 Cons·e1110 J\'acional do Petroleo, re-

. cebeu· do sr. rl'a\"a res 8ouza, presiden
te do Sindicato dos Medicos <lo Rio, 
o resültado cios trabalhos da Co1yis
são ·encarregada da organização rle 
um s'erViço de transporte urgente pa
rá medicos, de acordo .con1 a delibe
ração do presirlente do Conselho Na
cional do Pet:ro'leo. l~ntre outrás, fo
ran1 tomadà..s - as seguintes dclibcra-
cões: · 

Os chamados 'serão feitos á gara
ge mais proxima da residencla do me
dico e o auto esperará 10 clinico pelo 
espaço· de 30 minutos, findo o qual 
terá que se recolher novamente á 
i.á:rage, isto é, a.o ponto elé ~stacio
namen to. O profissional, em falta de 
outró transporte. poderá requisitar . o 
carJ'o para seu regresso; serão for
necidos talões de registros especia Is 
ás garages. devendo os cll nicos assi -
na-los em três vias que terão o com
petente çlestln<i .. O pagamento. da cor
rida será feito a razão rle un1 cruzei
do por quilometro percorrido e deverá 
ser efetuado dli·eta·mente ao motoris
tâ, cabendo-o re'gistrar a respectiva, 
hnportancia nos locais assinalados nas 
três vias. E' facultado a qualquer 
medlc-0, fazer uso do automovel com 
carater ele urgencla, desde que. apre
·sente sua carteira si11dical eomo do
êumentÓ probatorio de identidade. o 
motorista: que sexvir o medico deve
rá fazer. comunicação da ocorrencia 
no prazo de 24 horas ao Sindicato :Me
dico, consignando local de 11artlda, 
destino e nome do medico. A saida 
dos car1·0s, .da ·g;arag·e, obedecerá a 
ordem, · rigorosa dos chamados. 

A questão-da troca de su~i= 
· tos, aliados por "eixistas" 

RIO, (ASAPRESS) - Perdura ain
da o impasse com referencia a, tro
ca ,dos suditos aliados por "elxistns", 
após ter .sido ,iniciada satisfatoriamen
te, graças a ação da Cruz da Ver
melha. · Internacional. Com relaçã,o 
aos ·brasil!!iros, os embargos surgidos 
elesde sabado, são bastante serios, ten
do o embaixador Souza Dantas se re
cusado a embarcar, enquanto não fo
rem .aténdldas as justas pondera()Ões 

-. formuladas em resposta ás exigenclas 
das . a.utorldad_es nazistas. 

Não . obstante essas dificuldades, 
.a.credita-se que o assunto terá uma 

· nova solução em todo o . decorrer 'da 
·seniãna Corrente, ,haveridO as mais i 

fundadas esperancas em que a màio
rla das clausulas do memoranrlÚm da 
nossa Chancela.ria a esses re;pei to, 
'venham a · ser atendidas. 

· o ."Gri_p,sholm" ,- navio sueco -
que ·transportará. os prisloneiros, en
contra-se -no porto de Lisboa, aguar
dando a conclusão das "demarches" 
que ~~-~, ~42 a_tJya,mQB.~ ·. ~~iZ§.• 
d!lio -- ·-

' 1 

Respo_sta a consulta da, Fe= 
deração das Industrias de.,. 

· ·· S; Paulo 
RIO, (ASAPRJ~SS) ..:_ O -Ministro ,lo 

Trabalho, reSponclendo a unia. consul; 
ta. da. Fede1·açtlC> das Inclustrias de 
São Paulo, rcso!Ye\l que "pocle ser 
r(':c;:cill<.li<lo o contrato ele traball)o de 
i--H('litos do ''<>b:o" quandO rlcs, por a.to 
do go\·erno, fore1n. removidos Jlara. lu .. 
g·ar cli\'crso daquele"" em que trabalha", 

Proibida a exportação de 
Penicilina 

RIO, ( AS..\PRESS) - Dora,·ante .fi• 
ra. proibida a exporta~ão, ele nenicili
l1a., segundo fif-011 resolvido pe_la Co- . 
oJ"dcnação ·da 1fobilização Econ-on-:iic~.--

DESMORONAMENTO NO MONTE · 
SERRATE ~ 

SANTOS, (ASAPRESS) -Temeu-se,. 
diz 20, unia reprodução da catastrofc 
do Mente Serrat, ocorrida em março.· de 
193ô. Dzvido ás fortes chuvas, uma fac~.·. 
C:css~ morro desmoronou, indo atingir 
a garage e a cocheira da Diretoria de 
Ob1'as da Prefeitura Municipal, alcan
c:rndo animais e veículos. Varias mua
;e:; perderam a vicia, sofrendo os cami· 
nhõe.s e carroças grandes avarias. A po
pulação está apreensiva, pois, conti
nuando as chuvas, novos desmorona
mentos poderão ser registados, 

CONGREGAÇÃO MARIANA OE 
VILA MATIAS EM SANTOS 

Em Assembléia Geral Extraordina
ria, realizada em 24 de dezembro p. f., 
foi eleita a diretoria que regerá os :les
linos da Congl'egaçáo Mariana. de Vlla 
Matias. Santos,· no ano compromi&~al 
do 1944, a qual tomou posse a 9 de ja
q1eiro p. p. assim constituída: 

Presidente - Antonio Barros Lorde
lo; Vice-dito - Orlando Pa.squareli; 
1.o Assistente - Reinaldo Vasconcelos 
Ferreira; 2.o Assistente - DJalma Aze
vedo Pinto; l.o Secretario - Ivo João 
Darin: 2.o Secretario - Sebastião de 
Lima; Lo Tesoureiro - Carlos Carva- ' 
lho Junior; 2.o Tesoureiro - Amadeu 
Ribeiro Amado; Instrutor Geral - Hu
go Mateus Lo1~is; Biblioteca rio - A ;:re-
li ano de Oliveira. Sabi110. · 

Conselheiros: Walfredo Vicente de 
Oliveira, Miguel Panzero, Nevio DurRn
te, Geremias Ribeiro, Waldir Simões, 
Antonio Rodrigues, Horacio dos Santos, 
Waldemar Cardoso e Antonio Rodri
gues Garcez. 

Departamento Intelectual: Artur Ri
vau e Iezd Roctrigues da· Cunha. 

De1iartamento de Assist"nria: Ary 
Gonçalves Neto e Armando Rodrigues 
da Paz. · 

ROSARIOS DE "CROCHET" 
PARA OS SOLDADOS 

Nà Curia Metropolitana de Wett: 
minster se acha instalada urna oflclna 
em que. um:. grupO ·d.e senhoritas traba
lham fabricando rosa.rios de fio 1>ai'l! 
os membros catolicos da R. A, F, e da 
Armada. 

A grande escassês de rosarios criou 
um proiYlema tão serio para os Carre
lães que o pranteado Cardial Hinsl~y 
solicitou e obteve permissão do Sumo 
Pon.~ifice para que ~e permita o uso (1( 

l'Osarios fe1tos de "crochet ": · 

Os rosa.rios -se' 'ta.brlcá'.m de uma ma_
nelra uniforme com fio azul. , facilita, 
ãs operarias voluntarias pela Comis
são de assistencia aos capelães mluta
res estabelecida no Palácio · Arquiep!s
copal de Westminster. As contas se 
executam em crochef. fazendo-se uma 
maior para cada Padre nosso. 

· Esses rosarics siio réeissistentes e i€• 
:v~~ -~ QÇJJDam muito oouco esf?acó,..,.. 

SEMANA DE ESTUDOS DE AÇÃO 
CATóUGA EM CAMPINAS 
o Assistente GBra.1 da A. C. na Di;,

ccse distribuiu aos Pl':lc.~. Sacerd·~tes, 
no dia do ·encénamento do ·l'etiro a se• 
guinte circular: 

Revmo. Sr. 
Viva Cristo Rei! 

com as bençãos e aprovação do Exmo: 
e Revm:i. sr. Bispo Diocesano venl10 
comunicar a V. Revma~ que a Scnut
na de"Estudos da Aç~,p Cato!ica rcaH
:zar-se-á em julho do corrente ano, con• 
forme programa que terei o prazer de 
lhe enviar e de acordo com as orien,n
ç~s a ,~erem_-. da.d.a~ no nosso scmana-
n9, _,.:, A Tnbuna • . 
, S:·•Excia. Revma., o· Sr. Bispo D. 

PaillO ·de Tarso Campos, executando 1,s 
cletermínações da Santa Sé está in
crementando a Ação Social Catolica e 
pensa. que, sem o auxilio dos Revdmos. 
Parocos e Sacerdotes, pouco pod.-r.i 
rea.Jizar, eis p~1·que, autorizou a pro
mover a Semana de Estdudos, para a 
qual eu tenho, a honra de convidar V. 
Revma. 

Este convite, de si, é um argumen
to irrefutavel dE- grande importancia 
dr. A. Càtolica " da' necessidade· da wa · 
organização, nas Paroquias. visto s~r ele 

'd? ordem de s. Excia.. Revma. o Sr. 
Bispo .Diocesano. 

s. Excia. Rcvma. tem conhecimen
to do muito que V. Revma. tem !ei
to. tanto neste, como em outros ·secto
res do apostolado, contudo, na Sema
na de Estudos ctará ele mesmo suas 
preciosas orientações, sobre a Ação So
cial Catolica tão. urgente em nossos 
tempos. 

Dirigindo a V. Revma. esta cil·cular
ccnvitc, solicito as fervorosas preces 
de V. Revma e dos seus bons Paroquia
nos pelos resultados dos trabalhos apos
tolicos. 

Confiando na prÓteção da Virgem 
Santíssima, Rainha dos Apostolas, à 
qual está consagrada a Semana de Es
tudos, certamente serão otimos os fru~ 
tos para a maior gloria de Deus e sal• 
vação das almas. 

com alto apreço de V. Revma., 
servo em Jesus Cristo e · Colega, 
Amigo, 
Mons. João A. Losclü. !\. G. da Ação 

Catolica, 

O VATICANO RECONHECE A 
«REPUBLICA FILIPINA)) 

'o orgão do Vaticano acaba de de!• 
mentir categoricamente a informação 
alemã ·de que a Santa Sé havia reco
nhecido a ":Republica Filipina", esta• 
bcledda pelos japoneses. O Osservato
rc Romano declira a respeito que o Va
ticano nunca reconheceu Estados ou 
regimes criados pela guerra ou em con
sequenc!a de hostilidades. 

Essa afirmação - dizem os c!rculos 
catol!cos de Londres - é mais um se• 
vero desmentido à propaganda de Goeb• 
bels a qual, segundo parel!e, tenciona
va dar maio1· veracidade a esse rumor, 
acrescentando a. balela de que o reco
nhecimento da "Republlca F!l!pina" 
pela Santa Sé provocou o maior intercs• 
se nos circulos do Vaticano. 

Quando Goebbels espà!hou pela pri
meira vez o mencionad;> rumor,· os 
círculos catolicos londrinos frisaram que 
Monsenhor Piani - segundo os ale
mães nomeado para o posto de Nun• 
cio em Manila - se encontra em Mani• 
la desde 1922. 

Os mencionados círculos catollcos es• 
peram com curiosidade a ,maneira por 
que a propJ ~anda nazista difundirá es• 
se desmentido do Vaticano. 

l,t;t.t IS l'KOl'AUAK O 

· !l'LEGIONARIO" ,,. 
1 DEVER DE l'ODOS 

j) s º ~ i º J! ~ º º s· 
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TEATROS E CINEMAS 
PROGRAMAS DE HOJE 

PRIMEIROS EXIBIDORES 

ALHAMBRA - Do Mextco chegou o amor, com Tito Guiza.r. - _A. 
Senda perigosa., com Freddle Bartolomeu. - A. 

ART PALACIO - Tempestade de ritmos, com Lena Horne. - B. 
BANDEIRANTES - Cupido é moleque teimoso, com Irene Dunne . .,... P., 
BROADWAY - Felizes para sempre, com Ann Ruthenford. - APA. 
/P/RANGA - Sem tempo para amar, rom Claudette Colbert. - D. 
METRO - A comedia humana. com Mickey Rooney. - J!.PA, 
OPERA - Musica da vitoria. com A,rn Miller. -- .4.PA. 
PEDRO II - Jornada tragiea, com Ray Middleton. - J!., 
RITZ - Os carrascos tambem morrem, com Brian Donlevy. - R
Slf.O BENTO - E .cont.ro com o periio. com Pierre A.umont. -- APA 

Sepultura vasia, com Lloyi Nolan. - APA. 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

ASTORIA - Corsario das nuvens. com James Cagney. - Al'A.. 
Senda da morte, com Jolmny Mac Brown. - /..MC, 

AVENIDA ..:__ Quatro filhos, com Don Amcche, - APA. 
Charlie Chan no Rio, com Sidney Toler. - AMC. 

'BABILONIA - Abacaxi azul. com Ranchinho e Alvarenga. - tl. 
Luar em Havana, com Jane Fi:azee. ..- R · 

BRASIJ.. - A dupla vida de Andy Ha.rdy, com Mickey Rooney. - R. 
Seda, sangue e sol, com Pepe Ortii. -- AP A. 

BRAZ POLITEAIVIA - Cinco covas no Egito. com Franchot Tone. - AP.A. 
Luar em Havana, com Jane Frazee. - R. 

COLISEU - Ladrão que rouba ladrão, com o Gordo e o Magro. - B. 
Milagre das ·rosas, da Art. - A. 

CAPITOL/0 - Turbílhilo, com Betty Gra.t>le. - D. 
A mulher que eu deixei, com Mac Donald Carcy, - R. 

CARLOS GOMES - Aventura ·tropical, com Nancy Kelly. - R. 
Regime da chibata, com varias atores. - A, 

CASA VERDE - Ao levantar do pano. com Charles Laugl1ton. - AMC'. 
CINEMUNDI - Dona do seu destino. com Martba Scott. - A.PA. 

Herança de odio, com /\lbert Decker: - R. · 
COLOMBO ---' Esta terra é minha. com Charles Laughto11. '- APA. 

Rastro de sangue, com Bob Steele. - AMC. 
COLON - Besta humana, com Jean Gabin. - M. 

Mister!o do alem, com Boris Karlof!.- - APA, 
CRUZEIRO - Tudo por ti, ,om Fred Astaire. - APA. 

Minha amiga Flícka, com Preston J:<'oster. - A. 
ESPERIA - Paris em revista, com Mlcllel Simon. - D, 

Homens he1·oicos, com John Mac ·Bi·own. - AMC. 
Miss Annie Rooney, com Sbirley Temple. ~ ARA. 

FENIX - Sargento imortal, com Henry Fonda. - R. 
Aventuras de Gulivex, desenho colorido. - A. 

GLORIA - Eu conhec( essa mulher, com Libertad Lamarque. - l!, 
Zandunga, com Lupe Velez. - APA. · 

HOLLYWOOD - A dupla vida de Andy Hardy, com M!ckey :áooncy. - .K. 
Seda, sangue e sol. com Pepe Ortiz. '- APA. 

IDEAL. - Uma canção para você. com Prlscila Lane. - R. 
Alegre vagabundo, com Roscoe Karns. - APA. 
Espíões do eixo. com Johnny Barrymore. - A. 

!RIS - Canção dos oairros, com Hugo dei Carril. - R. 
Erros da mocidade, com Charles Quigley, _; APA. 
Sensação de Paris, com Oanielle Oarrieux. - APA. 

LUX - Mergulho no inferno, com 1'yrnne Power. - _APA. 
Esposa por conventencia, com Deana Barrymore. - R. _ 

MODERNO - Enos da mociaade, com Charles Quigley. - Al'.i. 
Malandro de sorte, com Walace Bcery, - A.PA. 
Sensação de Paris, com Damelle Da--rleux. - APA. 

OBERDAN - O Jovem Mr. Pltt. com Robert Donat. - B 
Gentil madra:;ta, com Paul Kel!y. - R. 

ODEOJ\I (Sala azul - Idade perigosa, com Deana Durbln, - A, 
Imperio da desordem. com Glen Ford. - A:·A. . ' 

ODEON (Saia vermelha> - Cinco covas no Egito, com Fra.nchot 'l'onl!. - APA 
Os anjos e os gangesters, com os Anjos de Cara Suja. - A/lfC. 

OLil'rf PIA - Caçadora de manctos, com Dick Powell. - D. 
Canto da vitoria, com Gloria warren. - APA. 

PA.RAIZO - Aquilo sim era vida, com Alice Faye, - It. 
Dragão dengoso, çlesenho colorido. - A. 

PARAMOVN1·· - E' proibido sonhar, com Mesqu!tinba. A. 
Luar em Havana. com Jane _Frazee. - R. -

PARA1'0DOS - Tristezas não pagam dividas, com Grande otelo, - D. 
Uma aventura em Paris, com Joan Crawford. - ·n, 

PAULISTA - Laços eternos com Deana Durbln. - r.. 
Sua criada ourigada, com Mart11a Hunt. --, APA. 

PAULISTANO - Bola cle cristal, com Pauletle Goddard. - APA 
Recife de coral, coín Jean Gabin. - R. 

PENI-IA - O tumulo dn mumla, com Lot1 Cllaney. --: Al'A. 
Monstro das treva:;, com Lei! Er!cron. - R. . 

l'/RATININGA - O castelo do homem sem alma, com Rob Ne· ':,n, - D. 
o homem sem alma, com J. Carrol Naish. - R. 

RECREIO (Centro) - Um rapaz decidido. com Joe E. Brown. - AMO. 
O campeão e a dama, c~m Bill Con. - AMC. 

REX - Vale a pena roubai~ com Ed: Robinson. -"' APA. 
Paixão oriental, com Gene Tierney. - R. , 

RIALTO - Garras amarelas. com Hum1ihey Bogart. - APA. 
· Eu te esperarei, ·co111 Rol>ert Sterling. - R. 
ROi AL - Amor e heroicidade, com Libertad Lamarque. - AP A, 

AJguem falou. com Phitls Stanle. - APA. 
RO,SARlO - Corvetas em ação, com Randotph Scott. - AMC. 
ROXY - A morte dirige o espetaculo, com Barbara Stanwiek. - D. 

Hospede inesperado, com Ra:y M!ddleton. - R. · __ 
SANTA CECILIA - _Tristezas não pagam dividas, com Onnde Otelo. - D. 

Uma aventura em Paris. com Joan Crawford. - R. · 
SANTA IIEL.ENA - Yankees a vista, com William '1'racy, - A. 
SÃO CARLOS - o conde de Monte Cristo. com Robert Donat. '-- E. 

Um pequeno erro, com Joan Bennett. - APA. 
SAO GERALDO - Indomnvd. com John Wayne. -- R. 
SAO JOSE' - Tarzan. o vingador. com Jobnny Welssmuller. - APA. 

Noite de pecado, com Cl1arles Boyer. - R · 
SAO LUIZ - Um go1pe ao coraçao, com Joc Penner. - }.PA. 

Ent-ão cása 011 não casa, com Harold Peary. - A.PA. 
SAO PAULO - Sete noivas, com Van Hefl!n. - A. 

Vieram dinamitar a /\t: clica. com George Sanders. - AMC'. 
UNIVERSO - Esta terra é minha. com Charles L~.ughton. - A P,l.. 

Rastro de sangue, com Bob Steele. - AMC. 

T'SATROS 

SANT' ANN A - Serão homens amanhã com Procopio. - R. 

7i:XPLICAÇÂO DAS COTAÇôES 

B. - BOM - f'ilmc que pode sei· visto por todos com proveito mora.!. 
A. - ACEITAVEL - Filme que pode ser vi~to por todos,. embora si,m pro

veito moral. 
AMC. - ACl!;1'fAVEL MENOS P/\HA CRIANÇAS - Filme que pelo enredo 

ou cenas pode imprnssiona1 o publico lnfant.11. . 
BPA. - BOM PARA t.DULTOS -, F!lme que pode ser visto com proveito 

moral tão somente por adultos. _ _ 
APA. - ACEITAVEL P/\RA ADULTOS - Filme que pode ser visto tao 

somente por .. ctultos embora sem proveito moral. 
R. - RESTRITO - Filme que pelo enredo ou· cenas deve ser estritamente 

reservado a pc:;soas de solida formação moral e religiosa'. 
D. - DESACONSELHADO - l'!lmc. que pela grave inconvemencla do enredo 

ou cenas, deve ser evitado por qualquer- publico. 
M. - MAU - Filme prejudicial pai·~, qualquer publico. 

NOTA: - É imp~rtante que o espectador não se contente com a. simples cota-
ção do filme ou da peça de teatro, mas que procure conhecer pelo 
menos alguns detalhes da critica. Isto justificará uma cotação que 
afirmada sem nenhum comentar!o. poderá parecer Injusta: e BO· 
bretudo com a leitura de uma analise que põe em relevo os ele• 
mentas ·bons e maus dó filme o espectador pouco a pouco, educará 
sua conclencia e aprenderá a julgar por si mesmo os outros filmes 

que 111e forem apresentados. 
b boleüm da· Orlentaçáo Moral dos Espetaculos contém uma 

!critica detalhada de todos os filmes _exibidos em S. Paulo. t publ!• 
Cildo semiinalmente. e a assh1atura anual custa. Cr$ 26,00 -na Ca• 
pltal e CrS 30,00 para o Interior. Informações na Associação dos 
Jornn.l1stas Catollcos. á rua Qulntino Boca!uva, 176, 3.o ai1dar, 
sala 207 - Fone: 3-7760. 

Avt.iamo3 aos nossos assinantes qua as assinaturas; 1>ara mil novecçntoâ e qua,
renta e quatro sofreram um acreselmo, de Cr$ 5,00, Pt!'.8Mndo portanto ar 

custar Cr$ 25,00 para a capital e Cr$ 30,00 para 1., interior por a.no. 

üS MELHORES PRECOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO E JfRIOS - lV].NBOS FlNOS, FRUTAS 
BlSUOU'l'US E BOMBONS """ G~NEROi:i ALl1r1El:f!'!Cl0S 

EMPORIO l\-10NTENEGRO 
RUA AUliU~'l'A, l.li69 (Esq. E. Luiz Ooelho) - l'one: 7·0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. BR1G. l.,Ul:6 IW'l'O.NlO 2.098 - (Em frente I Iarejt 

!maculada Ooncelção) - I'one: 'MS'53 

or-auos 1)l,,\3TRIBUWOR.GS DA 

MA~TEIGA "P.ANDE!RANTE" 
EN~REGAS A DOl\11ClI.:i"J 

~-... 
:,, FHEtlCA EM PACOTES 

[_Qdo Católico D~v~ Ler. o LE.Ol~~B.1º 
' 

.. 
,··~ ECIO'NARIO-

N otí c.i as dos Estados POLONIA MARTIR 
ALAGÓÃ'S 

ONDA I>E CALOR 
MACEió, (ASAPRESS) -' Esta Ca

pital ve.m supo1·tanrJo terrível onde de 
calor. 

Durante a noite ,-peora · a sltua~âo, 
pols en,c .mes de mosquitos invadem a 
cidade. rão deixando. nlnguem dormir. 

A cidade sofre ter'i-lvel1ne11t.e sol;) a 
ação deaa,•s dois, male,í.':·,, ,1 _ ' º 

Ol,lO C,\Nl•'OR;\,UO,,,.· 
MACEJô, (ASAPH.E.SS)_ ._.. · Em face 

do fracasso <lo Carn_a.val _deSl<> ano, ,a 
imprensa ·L'!ugeri.u a c_ria,;:ílci ,da b'ede
raoão Carnavalesca, ,._sendo a idéia 
aceita. Reallzou-se um·a reunião sob 
a -presldencla. do Diretor ·da. •Divl,ii.o 
de 'l'ul'ismo do Departamento de Ui
versões Publicas, ('.. qual · compare~e
ram diretores de todas as sociedades 
locais, tendo ficado ·-a~senta.do a cria~"º da referida federaciio. 

A \"OL'l'A no~ BO.XDE! 

ARACAJú, (ASA PRESS) - DéDôh; 
de quatro meses voltaram . a circular 
bondes nesta cidade. 

Espera-se que, em virtude desta 1ue
dida. se normalise o trafego. 

PARANA' 
NOVAS \'OCACõES 

"POXTA UROSSA, (ASAPRl<~SS) - A 
obra de vocações sacerdotàis estll. to
mando incremento nesta c_ld~de. Cin<.:o 
jovens, filhos de distlhtas tainlllas lo
cais, u.caham àe seg·ulr para Castro, 
com destino ao Seminário Diocesano, 
onde iniciarão e~tuclos pa,rà a 1,1arréi
,,-a sacerdotal. 

MINAS GERAIS 
A LEO~ ATACOU Q DOM~OOR 
BELO HOH.IZOJ:\'l'E, (ASAPHESS) 

- Ka i:ldacle lle · lt:.iu,b~. onde íu11cio
na o Circo London, de propriedade 
dos irmãós n.oba,tini, no Tno~n~nto e10 
11ue · o domador la. fazer- uma __ demons
tra<:li.o com um ca.s!l-1 de leões, íol ata
cado Inesperadamente pela leoa, qu1, 
lhe arrancou parte dos musculos das 
costas.· , 

Sueedeu-se o panico e a lntel'ven,;:ão 
de outros domadores evitou que a Vi• 
tlma fosse estraçal llac.la, 

O infortunado trabalhador, cufo no-
1ne é Nllo ,ie tal, - é. natural -ao. Hio 
Grande do· sul, contando 21 anos a.pe• 
na·s. 

A vllima fQl lntert\ada. na Santa 
Casi!,. loc'1.I. 
A ODJlA DOS MlSSJOXAIUOS NOS 

RIOI; ARAGUAIA 1'l _DAS MORTJ,JS 
J;;ELO liORI.ZONTE, <ASAPRJ!lSS) 

_ O mísslon·ario l<'rei Pedro Seoondy, 
emlnP.nte educador francês' ora. no 
Erasll. iiroferiu tnteresante conferen
cia sob os· ausplclos de varias: entlda
(ies culturais e da A~ão Catollca, foca
lizando o asi>ecto das ohras missiona• · 
rias nos Vales_ dos rios Araguaia e dai. 
Mortes, oncle exerce trabalhos de ca
tequ~se entre os !nclios Cllernntes e 
CarUÍlS, 

B A I' A 

sio,nante desastre ferrovlario ocorreu 
nas .. pro:-.imid-ades "la Estação de Gian
dira, roubando a. ,·ida a cerca de trin
ta p_es11oas. O sinistro teve lugar quan 
do ,o. comboio ·procedia de Araguar!, 
com destino a Anapolis. Log·o depois 
d') atravesar a ponte sobre o Rio I'ar
nalba, · precipitou-se numa ribanceira, 
tombando a loeomótlva e varios car
ros -_de passa,.,eiros. 

A m:i,qulna ficou desmantelada, ten
do o foi.u lsta e o maquinista morte 
instantanea. Cerca de trinta .. pessoas 
encontraram a morte em virtude do 
desastre, sendo que varías pes~oas fi
caram feridas gravemente, enquanto 

-:::- os carros ficarain redu~idos a un1 
montão cte madeiras. Seguiram nai-:1 o 
local, vq,r-ios enge11heiros da c.:;tra<la, 
t4rmas de socorros, akm de meclicos 
e_ enformeiros desta capital. 

ESTADO DO RIO 
:,.;rT.'<1ROI, (ASAPR.8SS) - Correu 

dia :!S o primeiro tr(',n1 de suburbio 
entre esta capital e a cidade rJe São 

. Go1,~alo. Trata•se de um grande me-
111oram~nto, qu<> virá dar màior fle
xlbílidade RO sérviço ele transportes 
coletivos, ultimame11te til.o sobrecarre 
gado. 

CORTADA A GASOJ.IN'A I>E 312 
A.u1•on10v.1,as 

XITEROI, (ASAPUESS) - Cum-
prindo as recentes. d~terminações do 
Conselho Nacional do Petroleo, as au
toridades f·lumlneilses · já. cortaram 
quotas de gasolina de 312 veículos 
neste Estado, os quais não correspon
diam â finalidade a que haviam sido 
de$tin~dos.· J;;xiste;,1 muitos outros cm 
ob"servação. 

JJ:SCHFJN'l'tJ DO _IlIO IlEXGAl.,A 
f.'11,IBURGO, (,\SAPRESSJ - Devido 

á,s ultimas chuvas, transbordaram 
mais uma vez, as· ag·uas rio rio Benga
la, causando algum dano â lavour:t e 
á P<;>Pulação .. Tomadas pelas autorida
cle~ l!-S n·eçessarias provideitclas, estão 
{éllzmente, réc)uzidas a mlnimas pro-
1>orções o~ efeitos das enchentes. 

PERNAMBUCO 
llUXOlUÍ.A~ DO CORPO EXl'li:• 

I>ICIONARIO 

ngcIFE, USAPRESS) - Pela pti-
111t'lira vei1 foram realizados em cam• 
po de lnstrud.o .do· EJ1erclto braslld-
ro · excrcléios es!leclalliados de tro
J'las, com -grande ·realismo, dando a, 
impressã.o de verdadeira guerra. Os 
soldadQs atacantes, n~sses éxerciclos, 
enconiraràm foda serle ·de obstac.ulos, 
como minas, tariques, defesas de ara
me ·farpado e outras a.rmadilhas. Es
ses exerclclos foram resultado• ela 

· coope ·111:ão entre os Est:tdos !11alorcs 
. da 7,a Região Milit9,r e do Quartel 
Gei1eral do Exercito 1iorte-amerl,•a no. 

Essas manobras foram asslstlclas 
por diversos generais bràsi!eil·os e 
ame,·!canos. 

P __ -A .R A 1 B A 

aquele exame sem abertura de nque-
rito. O 11r.of. Sezefredo i\lello adiant;i, 
ainda qÚ~: promverá. a cOn1petento 
nc;ão criminal, afitn ele apurar a res ... 
ponsabilid;i,de do sr. Fortini. 
SU81'1'~:\SA A copnAN"CA 07 I>IREI
'l'OS SODRE o cnn-::\"TO ESTRA:\"-

GEIRO· 
POilTO ALEGRT~. (ASAPRESS) -

De acordo com o decreto assinado pe
lo lnt<~rventor F<><lcral foi suspensa, 
rlurHnte novrnt.a dins. a cobranca de 
c1ireitos sobre a. inworta(:âo de cimen .. 
t.o estran,.'"i.ro. Aflm de que o Rio 
Grande cfo'• Sul s~ja suprido dese im
P ,rt11nte mat"rlRI, a Associação Co• 
i-nerclal esta.· tomando as provic1~ncias 
necessarias rH1.ra n. importa<~ào do ci• 
rnento urugunio. sendo 11ossivel. tani
hem. a Pnl.rada de cimento r-spanhol. 
A CUJ,TUIU, 00 'J'RIGO l\'O BRASIL 

l'RUGUAIA:-.:A /nSl, (ASAPRESSl, 
- ne pass:tgem nor esta ciclP.d~ e com 
destino a, São Borja, o Diretor· do Se.r
,·i~o de Expansão elo Trigo, ~r. Alvaro 
Simões Lores foi eumprimcnt.aclo ~m 
~eu carro <"s11ceial pelo representante 
da "Asaprss". 

1ta1ando ao nosso representante, de
cl:ll'ou o sr. Simões Lo1ies: 

41 ...\cabo-cle visitar os municípios fron .. 
teirlços ele Arroio Grande, I-Icrval, Pi
nheiro "!llachaclo e Dagé, com o obje
tivo de- .... verlficar. in-loco, a posibili .. 
clade da produção econon1ir.a do trigo 
nessa privile-:;iada faixa ela fronteira 
de nosso pa Is. . 

Desejo Csr-lar<"cer, entretanto, que 
1n1nca tive duvidas a respeito do su .. 
eesso ela la \'Oura triticula elo· pafs, 
r•rincipalmente no J~stado do 'Rio 
Grnncle do Sul, onrle ela tern um~pai;:-
8R.rlo historico. de!=:rle os tfm1110~ do 
Brasil·- Colonia. Só o R.io Grande do 
Sul poderia abaste<·er o Brasil e1n dias 
fu:turos; entri'ta"nto. outras regiões elo 
hinterland brasileiro aprf'sentam con
di"ções clirnatericas, pelas altitudes 
clerndas do Yasto Planalto Central, 
perfcdtamente favoraveis ao rlesenvoJ ... 
' 'imento da r.ultura do tri!,o entre nós. 
Verdade 6 que nf"t..o clsipomos ele vastas 
arcas de uniformidade de. tet·ras 
adequadas p:tra os plantios extcnsl• 
,·o:.;, con10 acontece e1n vQ.rios países· 
Jlrodutorc_s. e-o mo sejarn, A rgen tina, 
Estndos Unidos, Canadâ. Austra.Jla. 
etc, Posuimos, sim, manchões ele ter
ras on<le o trigo prospera um dia, 
ab11nclantémente e são tão_ vastas <'S
tas regiões propicias ao seu cultivo 
que, somadas. garantirão -uma pro<lu
{;ão tr!ticola muito alem da espectati-
va geral das nos·as .previsõ_~s.· _ 

Quaíiclo' ao tempo elo governo do dr. 
l~11itacio Pessçi"a, tive a honrr, con10 
delegado do·. então !lllnistro da Agci
cult.ura, de fa~er os estudos prellmi
nat·e/15" para, a· instalação das pritneira.~ 
<>sta~ões cxperfment:ds · de trigo no 
Brasil, Pn1 Ponta. Grossa, . nQ Paraná 
e no munlcip'.io de Alfrefü'i Chaves, 
11este Estado. ·o- problema. era bem. di
forcnte do quadro que hoje se nos 
apresenta, e que hoje. graças aos tn .. 
"teligerites esforços de seleção de se-
1nlÚttes. poden10s contar_ co1J1 a semen .. 
te adequada e de alto redlmento eco
no1.nico- para·· as diversas regiões pro
dutoras do Rio Grancle do Sul e 'isto 
clovcmos ª" grnncle ti,cnicõ genetlsta, 

COLO;\'IA•PEXJTEl',CIARIA PAUA clr. Ivan Beckmami, que a11enas em 15 
MU_LHER1'1S anos ele pro[lc:uos esforçM, conseguiu 

JO':itO. P.ESSOA, U.SAPRICSS) - Se- os tipos ds tt'lgo que ,•ons!rlero ver- , 
rii inl.ciada por. estes dias,. a con.strn- rhireiramente notavel&. J)Jgo mais, que 
_çã,o dá- Colonta-Penltenclari11 , i,ara no càmpo ,Ia. clencia a!l"ronomica os rc-

r.\RA X .'IO PtU:,JúDICAR II s DILI• mulh~res, que 'ficará sob a clire:i.o ela. su!tados ohl:,los em tão pouco tempo 
Congregação do_ Bom P:tsto1·. o ~siac s:'io surnreet1dentes. 

G.t,JNClAS !'OLlCIAlS belecli-nento destinar-se-á ao rP.coJhi- Ha 2!; Rnos, quando o Mlnisterio da 
SALVADOR, (ASAPRESS) - () M• · mento das 1nuh-P-ren sentenciadas peta .Agl'icultura iÍ1stalou as prlme;ra.s es-

creta.rio da Segurança Publica. dlstri- Justl.;:a e que_até agor_a. tem passado ta(:ões ele tri1'o, fa.ltava, <'ill absoluto 
bulu uma clre11lar, proibindo o forne• pela Casa de Detenção, num amblente a pa,dronizar,ão ela- nossa lncJ,,\•·nte 
cimento de notlc_làs á ,Imprensa, afim "de promiscuidade. _ p,·oduçi\o. l>a! r- unka pol!tica acon-
de não serem prejudi.cadas as_ dilii,;en• SURTO DJ~ GRIPE PERXICIOSA selhav~l q110 até hoj~ t~mos s.e6 u1,!o, 
e ias policia.is. · · JOÃO PESSOA; _(ÀSAPRESS) _ J!'ol a (lo. proc!1,c:'i.o atr,n-és tl:i. r,eqn~na IR-
A A&GE!\"'rlNA N,\O \'AI Jl'OBNECF.R c',cl)elado pela .Saude _Pulillca, com a Yonra. Jl'>.ie, entretanto, julgo de 

:XAIIQ,UI:. AO DltA~lL _ coo\i_era_ç;_o 4.1!-. !li~eiaãO da_::i,'ab_rica.. de nt::tio;· acerto enveredar-nos parnlale-
SALVDAOR, (ASAPRESS) "- En- '!'iberf, 111;, surto d" gripe perniciosa IP,m<'nte nos. contínuos esfor~os do pe-

contra-se·nesta caplt'1.1 o sr. Rlogran- q,1e all irrompeu, J<]m apenas iioucas QURno- piod:tlor aos g-rnndes einpre-
clino Curei, diretor. do Instituto. Sul horas foram ,'registràdós varlos Ca'lSOS -- l'ndfoientcis' cfas c•:H.uras ~xt.ensivas, 
Itiogrande-nse de _Ga.rnes· ... :,. · .. .,fatai_s-.. . .· .. ·''~ 'i-.Ahfo o···ê1ripté-~o .. tla ·1-iwqutn~ria agrf ... 

O sr, Cur<>l, -raia:ndo,·a. .. -1'Ü))ort.a-g--em, "- .. , - '· · _ corá é- efomcnto humano e~peciallzado 
cleclarou não ser verdad·é" a'·' notl-cla. . ·n:10 _· GRANDE DO · NO. RT, E 110 ·assunto. Sou, pois, pd:c lor-allza-
vei'culacla, segfüído _ "it' qu'àl a Argenti- ::. i -'l-. ~e· _ _ _. <:ito de coton las agrl~olas especializa-
na iria fornecei · Xrt.rqu~ · 'âÓ Btãstl, _;, ,: '~·.:·;, '. ·:_ . <l:~.s··.·eüt dl\1 úrsas fegiõP.·s do µa1s. des .. 
acrescentando que aquele pais -nào , f!AL)',CUIEX'l'O DE SACtn_:pO'rE' de que · o governo possa i;arantir o 
possua essé 1irocluto 'em .. · qua1.t!dade -.;, N,\TAL, (ASAPRESS) .... Faleceu r-scoamento dcssrrs proclu~õ,,s por es-
suficlente para poder e:-.porta0 _l_~, · nesta capital O Conego Luiz llfonte, traclas ele· rodr,g,-m d,evl,-\amente con-

CEAR A', 
JXVASAO, DO J\íAR 

P'ORTALJ,~ZA, (ASAPRESS) - Um& 
grande extensão da orla maritlma. 
desta capilul vem sofrendo un1a vio
lenta invasão das aguas. resulta,ndo a 
parallza~ão do trafego e o desabamen• 
to de reslclenclas e sedes de assocla.
cões esportivas, A avenida Getul:o 
Vargas, situada na Praia de lracema, 
(icou colJerta por um extenso lençol 
de areia, de uma altura de melo me_
tro. 

G O 1 A' s 
NOVA J,11\"HÁ AEREA 

GOIANIA, (ASAPRESSj' - .Anun
ciam os jornais, que umâ nova ll11ha 
aer<,a, ligará o Rio de Janeiro a Be• 
!em, passando pelo Brasil Central, 
'l1rata-se de Pa.na.1-r, que fazendo, J$C

manalmente, o SGrvlço de transporte 
acreo Itlo-Gola1ila, passando por Belo 
Horizonte, vem ele conseguir o pro
long·amento dessa linha até Belem, 
no Pará. _ , 
IJIO\'.&IS AnBECADAOOS C0!\10 

HEUAN'CA_ ,1 ~CEXTE 
GOIA!:JA, (ASAPRES) - Por au

toriz;i,,:ão do :Ministro àa l''azcnda e ele 
acordo com ô decreto presidencial .,e. 
1·ii.~ ai,en~dos, mediante concurrencla 
1iubllca, · varlos !moveis arrecaclaclos 
neste Estado, como heran,a jacente, 
inclusive as terras das fa~endas- Ca
pivara, Santa Barbara, Chacara do 
Padre João, I<'azendlnha e outras. 
GRA Vl•, ACIIUJX'l'Í~ l''ERRO\'IARJO 

GOIAN!A, (ASAl'Hl•:SS) - lmpres• 

fi~ura_ de 9,esta<J,Ue 0 pro!essor do ·se- s,•,·yadas at.; os pontos ele embarques, 
111-lnarlo s. Pedro, o extinto pertencia quer pol'~i_a I terres_tre ou fluvial. 
á} Ac;i;démla ; Norte~Rl.ograndense rle 
L'etras· e era grande orador sacro. O 
seu passamento CaUSOU profunda 
consternação em .. todos os. meios da 
caplt'á1 "pot{gua~, · · 

O ·F-UTUR.O DF, N,\TAL 
NATAL, (ASAPRESS) Jaclc 

Youngs, representante· -dá, A111erican 
Exr,Ort e um· dos seus diretores, pre
sentemente nesta capital, declarou á 
º.,\sapress" que Natal, devido á. sua 
Pl'ivi(eglacla situação geografioo, fi-

. cando isenta de fenomenos climateri
eos que prejudicam em "determinadas 
epocas do ano os scrv·!ços de trans
poÍ·tes aereos, é_sta, · destinada a tor• 
nar-se um· cen"tro de · omunlcações im-
po1:tan tlssi1110, · · 

"Temos planós aurlaclosos para de
pois da guerra -, disse - no que se 
refere a extensão da.s nossas ati l"icla
des no 1nedio e ~xtremo oriente, couio 
para.· o sul ela Afrlca e Amerlca, Tudo 
iu<ilca que Natal ja}naJs perderá a ím
portn.ucia _ ·que desfrqta, cessando o 
.atual conflito. 

RIO GRANDE DO SUL 
o c.uo DA AXUJ,AÇ.\O nos EXA-

. J\lJolS DE INGLl:S _ 

PORTO ALIWRJ,1, (ASAPHESS) -
· O professor Sezefredo Mello, envolvi

cio 110 caso de ánul_a~ão de exames 
vestibulares àe l°nglês~ da Paculdad de 
l\fedicina, telegrafou ao Minlst'ro Gus
tavo Cavanema, pedindo abertura de 
inqe1erlto· afim de ,lefender sua hon-
1'a profissional e a. moralidade do en• 
sino. Sua r,pinlão ê de que o se~reta• 
rio da Ed11cação não podia anular 
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T O D ·o CATOLICO 

A DEVOÇÃO A NOSSA SENHORA 
DA VITORIA NO EXERCITO 

POLON:tS 

Em um dos campos de internamen
to para os soldados poloneses que 
cruzaram a fronteira da Lituauia em 
1939, foi organizaclo por i:m gnpo 
de militares poloneses, debaixo da 
diréç:iío de Capelães, retiros religio
sos, leitura em comum da E"critura 
Sagrada~- serviços patriotices, co~fc
rencias . e craçõ@ dia rias pela Yi to
ria e p~las almas dos herois polone
ses que sucumbiram na presente 
1nierra. Todos estes atos religiosos 
foram .realizados em louvor de Xos
sa Senhora da Vitoria. Varíos ofi
ciais dotados de habilidade arfüti
ca cons.truiram ,1m bcli.;~imo altar, 
sobre o qual colocaram l\o;;sa Se
nhora da Vitoria. 

Qnando os bolche,istas ocupamm 
a Lituania e deportaram os militares 
poloneses -pl!'a a Hussia, a image1:1 
acompanhou-se os Capelães conti
nuaram secretamente os serviços e 
ot·ações à Virgem Maria. - Do cam
po de prisioneiros dé guerra de Ko
zielsp, a imagem foi transportada por 
um grupo de pri~ionciros_ para o 
campo de Griazowiec, menor d~ ~~e 
o outro, e o unico de onde os of1c1a1s 
poloneses que não pe1·e~cram de _en
fermidades puderam satr para JUll

tar-se ao exercito polonês. 
Depois da guerra, a imagem ,ai 

ser colocada na Catedral de Nossa 
Senhora da Vitoria, na Polonia. 

BRUTAL E ESPANTOSA PERSE
GUIÇÃO AO CLERO 

O jornal "The Catholic Times" pu
blicou um largo artigo sobre a perse
guição alemã contra ··a Igreja Cato-

UONGR.EGAÇÃO MARIANA DA 
LAPA 

Realiza-se amanhã, dia 6, a tçr
ceira Adoração Noturna, dos Congre
gados Marianos da Lapa. O ~vmo. 
Pe.- Diretor daquela Cong}·egaça_o, que 
á dirige com grande zelo e piedade, 
está desenvolvendo uma campanha 
para incrementar a piedosa pratica 
em seu .sodalicio, para o que conta 
com a cooperação de todos os con
gregados, em especial dos mais ~
tigos · e dos casados, tendo detenn1-
nado não sejam aceitas justificações 
improcedentes, por estar certo· de 
que seu apelo será atendido por to
dos os seus marianos. 

lica na Polonia, baseado nos despa• 
clios do Vaticano: "De acordo com 
as ultimas cstatisticiis coordenadas 
pela Santa Sé, o numero de Sacer
dotes que morreram na Polonia cm 
resultado do terrorismo alemão; cle
,·a-se a cerca de 3.100, qu seja trin
ta por cento' do numero total de Sa
cerdotes que existiam na Polonia an
tes da guerra, o q·1al constava df' 
10.000. A tualm'en te existen1 5.000 
Sacerdotes polonrses internados nos 
campos de concentraç;ão alemães, 
forçados ;tos trabalhos mais degra
dai;tes. Antes da gue!'l'a havia na, 

Polonia 46 Bispos em 2-:i Dioceses e 
um Vigario-Apostolico. Presentf'
rncn'te, ha apenas 7 Bispos nas sua_s 
respectivas Dioceses. Todos os. Scm1-
narios foram fechados. O enstllo re
li.,.ioso foi pt'oibido nas escolas e 
t:~ilo as associa~ões religiosas como 
qualquer publicação catoli'.:a fo~am 
tambem proibidas. Estes sao umca
menf~ alg-uns dos meios que os ale
mães .estão empregando para des
truir a rcsistencia do Clero polo
nês". 

DECLINA. O ENSINO RELIGlOSO 
NA -AUSJRIA 

ô decl!nlo alarmante da. instrução r~• 
1igio.5a. na Austr!a, com os seus ,graves 
efeitos sobre a nova geração, é relata
do pelo · jornal sulço N eue Zurchet• _ 
Nachrichten, O joma.l cita o Anua
rio Eclesiastico alemão _para 1943, que 
fornece a, percentagem das crianças na.'l 
escolas publicas primai-ias na AusM_a. 
que, embora. batizadas na rehg1~0 
catolica, não mais recebem instruçao 
religiosa. Viena, com uma. per~enta
gem de 43.3, não está, _neste _part1cul_a1·, 
em pior situação no territono austr1,t
co, pois foi superáda pela perce~tagcm 
de 44,7 na. prov!ncia de Carlnt1a, _ <'11-
de o nacional-sociall:;mo . é mais forte. 
Em Viena, 6,54 das eria.nças que fr~
quentam as escolas primarias são clas
s!flcàdaa como "não cristãs". Uma vez 
que todas as criança.a de origem judai
ca foram eliminadas - observa o "r
gão suiço-• essas criánças "não crL~
tãs" só podem ser descendentes de pais 
filiados ao "neo-paganismo fanattco ". • 
o .jornal acrescenta que. curlosamen•,e. 
a cidade de Linz, onde Hitler passou a. 
infancia, parece ser ainda a parte mai.S 
crt.stã da Austria, situação essa -que os 
nazistas se empenham em "resolver". 
Ha extrema carencià. .de Padres e todos 
os seminaristas -da. Diocese de Linz, JYJr 
exemplÔ, foram enviados para a fren
te -russa. DesEa maneira, d,entro em 
breve, não haverá mais Padres para 
instruir as ~rianças. 

NOTICIAS DO INTERIOR l 
CACHOEIRA 

RETIRO ESPIRITUAL 

Por ~casião do .Carnaval, reuniram· 
se no Asilo Nossa Senhora de ·Fãti, 
ma as l!'ilhas de Maria desta cidade, 
em piedoso retlro Espiritual. 

Pregaram esse exerciclo de fé ca
tôl!ca os Revníos. Mous. Dagoberto 
J>:i.lmeiro de Azevedo e Pe. Otto Gui· 
lllerme Amann. Os _marianos fizeram 
o retiro aberto, tendo pregado o 
llevmo., Pe. Dionislo Lauth, 

FESTA VICENTINA 

Dia 27 p.p,, realizou-se a primeira 
festa regulamentar Vicentina, tendo 
"havido grande afluência de Vicenti
nos,· quer das conferências urbanas 
quer das rurais, Houve consolador 
movimento espiritual. Por ocasião da 
Assembléia Geral usou .da palavra. o 
Ilmo. Sr. Dr. Almeida Negreiros que 
pro[eriu eloquente oração, 

Foi apresentado pelo sr. Cap. José 
de 011,elra Gomes, in11ansavel l're• 
sidente do Conselho Particular, mi• nu cioso relatório, de tudo quanto foi 
1eito clurante o ano de 1943. 

NOVO VlGARIO 

Tendo sido trartsferido para Cura 
da Catedral de Lorena, onde tomou 
posse dia 27 P.P., o Revmo. Mons; Da
goberto · P. de Azevedo,· foi nomeado 
Vigário desta Par0quia o Revmo. Pe. 
Otto Guilherme Ama.1111 da Congre
gaçil.o dos Revmos. Pes. do Sagrado 
Coração de Jesus de Taubaté. 

S. Revma. que soube cativar a sim• 
patla de seus paroquianos desde o 
primeiro instante, conta com grande 
circulo de relações. ---

EM VIAGEM 

Seguiu para São Paulo onde se de. 
murará por algum tempo a Srta. Ira.
e! l\lacedo Guimarães, _notavel re
gente da Schola Cantorum da Ma
triz de Santo Antônio, 

PAVILHÃO CIRURGICO 

Obra de grande vulto - o pav!
lhão cirúrgico - e que se ergue ao 
lado ~a Santa Casa local, estã. em 
vias ü~ acabamento. 

Apresenta. essa obra de dedirtição 
e esforço do Sr. Benedito E. _ Rodri• 
gues Alves, digno Provedor lla San. 
ta Casa, belo asp,cto e oportunamen• 
te daremos ampla reportagem. 

RIO CLARO 
FtECOLHl~;ENTO DA CONGRE• 
. GAÇÃO MARIANA 

Reunem-se hoje os marianos da 
Igreja de Santa Cruz, no Santo reco. 
lhimei:ito, Às 6,30 horas, oração da 
manhã, M 7· noras Missa com conrn· 
nll.ão geral e recepção de novos can• 
didatos e aspirnntes. Etn seguida se, 
rão praticados outros atos, como Via 
Sacra, Terços, Hora Santa. Haverá 
duas ,, editações Pregados. por u·m 
Sacerdote Stygmatino, finalizando o 
santo r<-'lro com uma reunião extra• 
ordtnãr,1..t. 

A uóite' todos os marianos, eleve, 
rão reunir.se_ novamente na sede pa.• 
ra, assis½ir q festivll,l, promovido pela 

direção de ping-pong, cujo programa 
será o seguinte: 

.Ãs 19,30 horas, sessão solene, pre· · 
sidida pelo ReV'mo. · Pe. Augusto -Ca.
sagrande, Diretor, O Congregado Sr, 
Pascoal de Pi!la, dirá algumas pala.
vras sobre o Ca.mpeouato de ping
pong d.e 1943. 

Escolhidos para esse campeonato 
foram os seguintes srs.: Jorge I-Ie· 
bling Junior José' Gomes, e Benedito 
de Pilla, 'e ~o torneio relam pago os 
Congregados Pedro Pucci e Antoni:i 
Rublo. 

Apôs a sessão .solene serão leva
dos a cena um drama e uma comê, 
.:tia, pêlo grupo dramático da Cou, 
gregação. 

CONCEN"FRAÇÃO MARIANA 
REGIONAL 

No próximo dia 23 de abril Rio 
Claro estará em Cesta com a rea· 
lização da grande Concentração Re· 
gional das Pias Uniões das Filhas 
de Maria; nesta cidade: Naquele dia 
estarão nesta. cidade, para. mais d.e 
duas··miJ Filhas. de Maria, numa bri
lhante homenagem a Mãe e Rainha 
dos braslleiros, Será a primeira prn
paraçilo para O grandioso Congresso 
Eucarístico Regional de Rio Claro, 
a realizar-se provavelmente em de· 
zernbro. 

TAU B·AT E' 
RETIRO DOS CONGREGADOS 
Revestiu-se de extraordinário êxi, 

to o retiro recluso _ dos congregados 
mariano realizado rio Colégio -Dioce· 
sano de S. Antônio de Taubaté. 

Numericamente. foi o maior retiro 
realizado até hoje em nossa Diocese. 
220 retirantes estiveram internados 
no Colégio Diocesano para apri"1ora
rem as suas almas com os santos 
exercícios espirituais. Grande 11im1e. 
ro de marianos ·da· ctdade, embora 
não estivessem internados no C'olé-
gio, fizeram entretanto, conforme 

lhes permitiram as suas ocupações, o 
retiro externo. 

As pregações estiveram a cargo do 
ReV'nlo, Pe, José Benedito de Alva
renga, d.d. Cooperador da nossa Ca· 
tedral. Foram aproveitadissimas as 
pregações do Revmo. Pe. Alvarenga, 
sobretudo pelo carater prático que 
!I.~ caracterizaram. Sairam os _maria
no<1, como eles mesmos o confessa• 
ram contentisslmos,. pois tiveram um 
'pregador como eles o desejavam. 

Os marianos da Diocese, deram 
um belo exemplo de piedade· e pa. 
triotismo, aperfeiçoando as suas al• 
mas nas virtudes cristãs, e orando, 
nestes dias em que brasileiros obse
cados por baixas paixões não soube• 
ram compreender a responsab!lidado, 
da ~ora que atravessamos, nem o 1• 

to do mundo •• .-

CATANDUVA 
REPRESENTANTE DO LEGIONARIO 

Tendo o nosso dedicado .representa:-i
te. sr. João Curl. solicitado demi&sào 
do cargo que com tanta .proH~lenria. 
vinha exercendo, desta data em diante 
é representante deste jornal em Catan• 
duva. o sr, Miguel MonteleonQ. 
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AS TROPAS RUSSAS PROSSGU_f M NA SUA INVASÃO DA LHONIN 
· .. - .. ,. 

Apertado ·o cerco de Narva - Atividade~ em ~ar~a ~· Pskov _: ·A{ 
patriotas - Pesadas derrotas 1nfhng1das ~os naO\ de 

zistas 
cooperação 

ANO XVII· 
ti 
I' 
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São :Paulo, S de Março de 1944 11 1, 

il 
NUivI. LOXDRES, 3 (Reuters) - Com a. 

captura de varios pontos fortificados, 
o exercito elo general Govorov, no 
seu avanco e1n ·direçfto á Letonia, 
·consolid<)U

0 

sua cabeç;a de ponte na 
margem ocíciental do rio Na.rva, au
mentando a~sim a pressão exercida. 
sobre a cidade do ·mesmo nome. Os aliados passam ao atàque em Anzio. Anun,ciãndo os progressos loirados 
no etor do golfo da J!'inla ndia· como . 
compreendendo uma zona de 500 me-· 
tros de comprimento, onde se trava 
a ofensiva setentrional. a radio local 
assinalou tambein os avanços de va
rias vanguardas russas contra. as c!
<lades de Pskov e Ostrov. 

--------·----
'Contendo a terceira tentativa nazista para 'destruir a cabeça de ponte, os alihdos des, 
fecharµm yiolentos contra-ataques. - Os aviões i!liados atacam as

1 

posições nazistas -
Bombardeio 'da area tle Roma , 

ZURICH, (Reuters) - A emissora de 
Roma, sob controle alemão, divulgou 
que, na cabeça de ponte de Anzio, on• 
de <>.'l ataques e contra-ataques se reve
zam em rapida sucessão, nas ultimas 
24 horas, as tropas do general Clark 
-conseguira infiltrar-se por entre as po
slçõe.5 alemãs a sudoeste de Úisterna. 

Acrescenta a mesma eml..ssora: que 
prossegtie a luta naq4els setor. 
FORTISSilUOS CON'l'RA-ATAQUES 

ALIADOS 
:SARI, (Reuters) - O radio de Roma. 

controlado pelos alemães, informou. que. 
"após interu;a preparação de artilharia, 
as tropas britanicas e americanas na 
cabeça de ponte de Anzio pai,s:1ram a 
contra-atacar. com enormes cumingen
tes. Esses contra-ataques foram pre
cedido.s por feroz martelamente da.o. po
sições germanicrus reconquistadas pelos 
alemães .·nos ultimas dias e foram leva
dos a efeito com poderosa força de ar· 
tilharla. Combates intensos estão ain
da. em progresso, porem até agora os 
defensores germanices têm frustrado to
das as· tentativas inimigas de reconqui.5· 
t11, do terreno. 

"O as,alto inimigo ao sudoeste de 
Cisterna. - disse a emissora - onde 
os britanlcos e americanos tentam pe
netrar às !lnhà,S alema~. foi grandemen
te · aumentado. A luta neste setor é de 
extrema violencia, oferecendo os ale
mães desesperada reslstencia". 
CONTENDO O TERCEIRO ATAQUE 

NAPQLES; · (Reuters) -,- Os anglo
americanos contra-atacai·ain no decor
rer dos mais violentos encontros ocorri• 
dos na frente da cabeça dt ponte para 
conter o terceiro esforço· do general von 
Mackensen visando romper aquela fren
te. 

As mais recentes informações ind!· 
cam que o impeto alemão foi quebrado 
no primeiro choque e que a batallla 
prossegue agora satisfatoriamente para 
o V Exerc,:o. 

Os infantes alemães passaram ao ata
que montados em tanques, alguns dos 
quais :la marca "Seis Tigres", . C?ID os 
efetivos de 3 divisões, cobrindo um se
tor de apenas 1.000 metros no ponto do 
ataque principal. ;; 

Ao meio-dia de ontem eitava redu
lZido a. duas terças partes o avanço ini
cial· alemã.o, com o .seu ·recuo de um 
quilometro e meio entre Carroceto e 
Cisterna di Littorl.a, mediante fortes 
contra-ataques norte-americanos, du• 
xante os quais foram feitos 500 · prlsio• 
neiros alemães. · 

Prosseguem, porem, os mais violentos 
combates naquele setor. 

A radio de .Roma divulgou que a con
tr-apressão aliada se revela maior com 
combate8 singularmente renhidos ao sul 
de Carroceto e ao sudoeste de Cisterna 
dl Littorla. 
INTENSO BOMBARDEIO DAS POSI· 

ÇOES NAZISTAS 
Q. Çl. ALIADO NO NORTE DA 

AFRICA, (Reuters) - Novo record 
foi batido pelos bombardeadores pesa• 
dos da. Força Aerea Aliada no Mediter• 
:raneo, ontem, quando atiraram cerca 
de 30.000 bombas de fragmentação so
bre posições alemãs na. area· da cabeça 
de praia de Anzio. 

Toda a potencia da aviação aluída 
:foi virtualmente posta .em ação, inclu
siva caças, que foram empregados mais 
que qualquer outros em ações anterio-

l LUTA NA IUGO-SLAYIA 
LONDRES, (Reute1·s) - Anuncia-se 

que o.s guerrilheiros Iugoslavos derro
tai-am númerosas colunas alemãs nas 
:proximidades de Novo Mesto, a 32 qui
lometres. a sudoeste de Liubliana. Foi 
capturado grande botim de guer1·a. 

ACORDOS ENTRE OS GRUPOS 
UE RESISTENCIA GREGOS 

CAIRO, (Reuters) - Acaba de ser 
assinado um acordo oficial entre os 
representantes das forças rival.s gregas 
de patrlota..s e · guerrilheiros. 

O acordo foi rubricado por autorida
des brita.nicas e norte-americanas, que 
tomaram parte nas negociações desde 
o .seu Inicio, em 10 de fevereiro. 

res, em missoã de coc::ieração às for
ças aereas. 

Mil e duzentos ataques foram· reaU• 
zaclos pela aviação aliada. Os bombar• 
óeadores pesados, com base u Italia 
e '' Fortalezas Voadoras" e "Llberators", 
da Força Aerea estrategica, realizaram 
(.ssa ofensiva. 
O FltACASSO DO ATAQUE NAZISTA 

Q. G. ALIADO NA AFRICA. DO 
NORTE. m,euters) - o terceiro gran· 
de e.sforço alemão para "liquidar" a 
cabeça de praia allada de Anzio terml~ 
nou em frucasso absoluto. com grandes 
perdas para o inimigo. 

Após penetrarem no setor ame.ricano 
entre Carroccw e Cisterna até uma 
profundidade de 1.500 jardas, os ale• 
mães. y noite, foram expulsos violenta
mente, sofrendo elevado numero de bal• 
xas e tiveram que voltar ao ponto , de 
partida. 

Pracassos após fracassos, mormente os 
que agora desde que começaram oo ata
ques a 29 de fevereiro, fazem com · (lUG 
à. terceira divisão norte-americana de 
infantaria e ys unidades que lutam 11• 
gadas a es.sa divisão. 

Já agora ns linhas aliadas da. cabe• 
ça de praia estão sendo r€$tauradas; 
podendo-se considerar restituidas à 
situação que tinham antes de Kessel· 
rin'' desfechar seu ultimo ataque. : 

I~orinou ainda o Q. G. que ontem 
formações massiças de bombarde.a.d.ores 
pesados juntaram-se aos bombardeado
res 'medios e aos caça-bcmiJardeadore.s 
n;, esforço para arra.zar as posições lnl,
migas na frente de Anzio. Foram es• 
peclalmente atacadas concentrações na
zistas na area carroceto-Va.lletrl-Cis-. 
terna. · · 

Estenderam-se os aviões aliados até à 
coota iugoslàva e ali ata,caram varlos 
navios, enquanto varriam tambem 
transportes motori.2ados que corriam pe
la estrada Litoranea. 

Não obstante ter feito cerca. de mil 
e durentas "salda.e", para .ataques du• 
rante todo o dia, perderam os e.li.adas 
apenas s~is aparelhos nas operações de 
ontem. 

COMUNICADO OFICIAL 
Q. G. ALIADO 'NO NORTE DA 

AFRICA, (Reuters) - li: o seguinte o 
comunicado de hoje do Alto Comando 
Aliado: 

"Operações terrestres - Aós o fra• 
casso de todos os seus ataques, que co~ 
meçaram em 29 do mês findo, o inimi• 
go não renovou a ofensiva contra a ca
beça de praia aliada, ontem. Nossas 
posições permanecem intactas. Pesa
das perdas foram infligidas ao inimigo. 

As tropas da frente principal do 
V Exercito e da !'rente do VIII Exer
cito estiveram empenhadas em traba. 
1110s de patrulha e duelos de artilharia. 

Opcr:tQiies aereas - Ontem,: grandes 
forças de bombardeadores pesados jun
taram-se aos bombardeadores medios e 
caças-bOJl)bardeadores no et,aq~e con
tra as posições do inimigo na frente da. 
cabeça de praia. 

Carroceto, Vellctri e Cisterna foram, 
em particular,' pesadamente atam;das .. 

os caças rnant.iveram patrulhas nil
llnl1a de batalha e na costa iugoslava, 
atacando a navegação e transportes ro-
doviarios. , 

Sei.'; aviões não regressai-am de todas 
as operações. 

As "saídas" da Força Aliada no Me
ditcrraneo somaram, ontem, aproxima• 
damente, 1.200." 

NOTICIAS DE I•'ONTE NAZISTA· 
ZURICH, (ReutersJ - A emissora 

alemã em Roma, referindo-se aoo con
tra-ataques allados durante as ultimas 
horas na cabeça de pronte de Anzlo, 
declarou o seguinte:· 

"A batalha está fervendo. Massas de 
homens são lançados à luta, de amboo 
os lados. A luta deve desenvolver-se 
ainda mais tornar-se-á talvez a maiór 
já travada em solo italiano. A cada 
momento, o ritmo da batalha aumenta, 
Os canhões aliados têm-:;e mantido 
muito ativos e sua barragem ultrapassa 
tudo o que se conhecia anteriormente 
em ma teria de fogo de artilharia rui.que• 
le · teatro de guerra". 
l\IANTIDAS INTACTAS AS POSIÇOES 

ALIADAS 
ARGEL, (Reuters) Anunc!a.-$e 

oficialmente que as posições aliada., ·em 
Anzio continuam intactas. 
BOMBARDEADA A ARÉA DE ROlUA 

Q. G. ALIADO NO NORTE DA 

IMPORTANTES CONVERSACõES SERÃO REA-· 
LIZADAS EM LONDRES 

:A . 'delegação yankee será chefiada pelo 
os 

AFRICA, (Reuters) - A .ar~a de Ro
ma foi novamente atacada de modo j'io
lento, na m:anhã do </, 3. 

"Fortale= Voadoras'', deqolando de 
base.s na Italia atac,Lram, nessa area., 
as Instalações fen;oviarias de Littorio e 
de Tirburt!na. Pôr sua vez, -~quadri• 
lhas de "Liberators" bombardearam o 
aeródromo de Viterbo. As escoltas de 
o marechal Kesselring não possa tomar 
a iniciativa de qualquer ofensiva forte 
contra. a cabeça de praia. 

Multo ao contrarip, são os. aliados 
que pode mse· considerar em ofensiva. 
O Q. G. Alia.do hoje, descrevendo a . 
batalha como "um completo exito oren~ 
sivo", atrlbue o· papel mais destacado 
caça estiveram à. a:ltuta dos bombardea
dores e particularmente o bombardeio 
do aerockomo de Viterbo deu excelentes 
1·esultados. 

Uma caracteristlca assiúala esses 
raides: Pela · phmeira, vez bombardea: 

, dores pesados atacaram objeJ;iyos mili· 
tares de Roma à luz do sol, ãeroe o· ar
mistício italiano. 

As instalações fenoviarias de Littorio 
são um dos principais. centros de · trafe
go da capital ita.liana e têm sido ataca
das seguidamente. O mesmo se dá· com 
as instalações de Tirburtina. Litwrio 
está situada a 7 qutlometros ao norte de 
Roma e suas Instalações ferrovlarias 
~ão todas eletricas, tendo. sido const.·ui· 
das de acordo com o n1odelo das c:.c 
Hamm, na Alemanha. ta.mbem rude
mente marteladas este ano, pela aviação 
aliada. . 

Todo o trafego procedente das gran
des cidades industriais do norte da Ita
l!a é feito através das ferrovias de Lit
tJrio e de Tirburtina. 

A LliTA E)I XARYA E PSKOV 
MOSCOU, (Heuters) - Dando um 

resumo oficial sobre as batalhas .dê 
Narva e Pskov, a emissora local 
irra<liou as seguintes inforn1ações: 

"NARVA - Em consequência de 
ferozes con1bates nossas tropas cap .. 
turaram varias posições fortificadas 
de defesa inimigas. Os alemães lan
çaraln varios contra-ataQues numa 
tenta.tiva p~ra reconquistâ.-las, po
rem todos esses contra-ataques fra
cassarn..1n.' Nossas tropas n1atara1n 
1nais de miJ l1omens1 entre oficiais e 
sol<laclos. Em outro setor, u1na uni
da.de de g~ardas russos iqvestindo 
sol)re as 'linhas gennanicas. dest,ara
tou um batalhão Inimigo. O fogo de 
artilharia e fuZis anti-tanciucs des
truiu 8 tan,:iues alemães,·· !l dos quais 
do tipo "Tigre". 'fanibe1n capturamos 
aos alemd:es varias baterias de arti
lharia. e u1n' deposito de 111uniç:ões. • 

PSKOV - Nossas tropas continua·
ra1n a se empen'har crn üatalhas ofen-

ANTES DO ATAQUE: A· NOVA GEORCIA. 

Antes do ataque Nova Geoi;gia, fuzileiros ri.avais iiorte-amerkanos · )1,ssíste1ú 
:tvlissa, celebrado, em plena' selva por um Cap;lii:9 níi!itar 

aq Santo Sacrifico da 
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O BOMBARDEIO SISTEMATICO DA ALEMANHA 
As instalações industriais aó norte de Paris atacadas - O bombar~ 
deio pelos americanos à luz do dia - Ainda o ataque a Stuttgart 

t 
LOND'.:"'ES, (Reuters) - Informa-se 

oficalmente que ' bombardeadores da 
'J!iF atacaram á. noite,' as instalações 
lruiustrlais ao norte de Parfs. 

' ,i'l'AQUÊS En PLEN·o .DIA 

LONDRES, (Reut.;is) :- Prosseguiu 
na. · rnanrã de ou.tem a sistemátiva' 
ofensiva aerea aliada, contra a Alema
nha e ó continente europeu. 

·f:om efeito, formações de bombar
deadores pesados dos Estados Uni do.s 
atacaram, íntensainent~, a Ale1nanha 
noroeste, em pleno ·<lia de hoje, alem 
(le outros ataques desfechados contra 
o terrltorio ocupado. 

i..ON'>RES, (Ifouters) - A ofeitsiva, 
· dia e no·ite levada a ,efeito pelos alia
dos contra a Alemanha e países ocupa~ 
dor da Europa, foi relnicada com ata
ques le,•ados a efeito ·pelos "Liberators" 
t:", !'Fortalezas Voadoras", escoltados 
pela RAh' e aparelhos dos Dominios 
,. aliados. F'oram ·atacados objetivos na 
.Alemanha, depois do ataque de quarta
feira á' noite, contra o importante 
centro de Stuttgart, com a perda de 
quatro aviões. . • 

Pela ma_nhã, os 11Marauders,, bom~ 
bardearam objetivos na !?rança. 
. A ofensiva ininterrupta . prosseguiu 
li.· tarde, quasi sem treguas, ouvindo
se o roncar dós motores atravessando 

á su;' forn1idavel volocidade, os "l\Ios
qullos" estavam ,ele Í·cgresso ns suas 
Dases enquanto ·os enormes bOmbar-: 
cleadores ainda voavan1 de regr.csso, 
com as primeiras .luzes do amanhecer 
"elo dia". 

C031Ul\'ICADO .OFICIAL 
LONDRES. (ReutersJ ..:_ O l\Iinlste~ 

i-ío ele Ac~·onantica publicou, o seguin
to í'on1 u rucacl o: 

"Na noite de ontem n. RAF atacou· 
as !n'stalações fa\>ris de . a'Viõ,~s em 
!,éulan Iez: Mureaux, ª·. poucos. quilo-. 

·:· metros ·a. nor.oeste de Parfs; e uma'. fa
brica de aviões em Albert.· ao no,rte 
da Pran~}a; 

Os objetivos foram claramel)te id~n
tificados e: as prin1eiras infor1t1atDes 
mostram que o bolnbaràelo foi eficuz. 

Os• aparelhos 111iosquitos" ntacaran1 

11ior "su~, vez, objetivos ale1nães, na 
Alemanl1a Ocidental. e outt·as esqüa
<lrilhas aereas sen1earam 1ninas _né_ls 
aguas inilniga.s. 

Dessas incursões todos os aparelhos 
aliados regre saram_ ã. Sua base". 

Greve geral ~as usinas -do norte aa ltalia 
O movimento estende=se 

/,URJCH, (Reuters) - O correspon
dente. do 11Basl~r · National Z:eitu~", 
e1n Cl1lasso, enviou para o seu jornal 
informações confirmando que i1·ro1n
peu uma g11eve geral entre os traba· 
lhadores das usinas de llillão que tra
balham para ,,. esforço de g·uerra do 
Reich. 

rapidam~nte · na região 
ESTADO DE ElIEitGI~:i.<.:JA 

ZURICH, (Reuters) - F'ol revela
elo que, em Consequencia da grevo. ve .. 
rifleada na areá ele Milão, as autorida-·. 
des fascistas republicanas proclama
ram o estado <le emergencla, o quaJ 
,·igorará. até o dia S rJ_o corrente. 

Chefe nazistà austríaco ntórto· · 
sivas. Os homens de uma de n·ossas 
formações repeliram. os alemãe~_ de 
varios centros de resistencia l' cap
turaram grande botim. d.e .. g~erra. 
J<]m uma areà. nossas .u'iliclaâes. mo~ .. 
veis efetuaram . varia.s·· manobràs de 
exilo, seccionando. mna. coluJ\a. ,inimi, . 
ga de sua linha, de retirada .. As tr!~ 
pulaçõe.s de tangues russos e o:s .ah• 
radores · dizimaram cevca. de,.300 .. ho
mens e ·capturaram 230 carro<;as. Ptt• 
xadas a cavala. carregadas dt niate-· 
ria! de gue\-ra. . Grande · numero. de 
prisioneiros ficou em nossas ~ãos. · 

_ ... rtllheiros;' sob o . comando . dos te~. 
nentes Alebkov e Zinokov, peneü-a• 
ram num ponto da defes?, .a1eml!. ·e, 
capturaram uma bateria de can.hões. 
de 130 m.111. completa, com munlc:ões. 
Os artilheiros russos rapida·me'nte di
rigiram os canhões na dire~ão do 
inimigo e abriram. fogo.. . . ,. 

Na direção de Ostro·,., nossas :tro• 
pas prosseguiram na ofensiva. e . 
avan~ando lutando, capturaram a. C!· 
<lade e esta<•ão ferro,'laria de Sash1• 
limo. centr; distrital da. i'egião de' 
Leningrado". 

CHEFE Nl\ZISTA AUS'l'RIACO 
i\lORTO l\'O FRONT 

ZURICH, 3 (Reute1·s) -: O radio de 
Vichi confirmou, â. noite passada, que 
Habitch - ex-chefe do partido na
zista austríaco e agente· de · Hitler na. 
Austria, rriorreu nà. frente oriental, . 

Foi Habltch que dirigiu a campa
nha nazista na Austrla em 1932 e 
e111 1934, a qtÍal d1egou ·.ao seu ponto 
culminante em Julho de 1934, na 
oeasião do "putsch '> nazista, quando 
foi assassinado Dolfuss, o chanceler 
austrlaco. · 

GRUl'OS DE l'A'I'RIOTAS EM 
ATI\'lDADE 

·111oscoú, (Heuters) R.evela-se 
que os patriotas da ~egiãQ de Lenin

. grado, em cooperação com ;is tropas 
russas desalojaram. o Inimigo de va
rias l~calidades situadas na área da 
estação ferro,·iaria de S.ashikhino. Na 
luta pela posse dêssas localldades, os 
patriotas ,iizimaram mais de 60.0 ho" 
mcns e libertaram cerca. 'de, 9,000 
russsos. que os alemães 1,retend!am 
levar para o seu país, para trabalhos, 
forçados. Três mil e quinhentos. ca. 
valos e 3.000 cabeças de .gado .fo/am 
apreendidas 2..0 ininiigo. . 

DERROTA NAZISTA E,I 
LENÍNGRADO 

MOSCOU, (Reuters) - As tropàs 
russsas da região de Leningrado in• 
fligiram pesada derrota â, divisão de 
granâdefros daà tropas .. ' 1S" '-'Nor
dland" german!cas, que chegou ·ao 
"front" russo em. Janeiro de 1944. 

o cabo alemã.o PaÚb!ki, .de um des
tacamento de canhões 'oom'·· auto>pro• . 

fi 
pulsão, declarou a respeito: "Nossoi" 
destacamento chegou á n.ussia na se ... :\ 
gunda 1>arte· do mês de ;faneiro. I<'o-;,; 
mos imediatamente. atirados na luta.[. 
porem contra a artilharia, os tan_qucsÇ. 
e a infantari russas nada havia a.'t 

r.a~er. Depois de havermos perdidoI 
seis canhões nosso destacamento se; 
retirou. ·As baterias penetraram aJi4 
No _Pà.nico _que se seguiu o destaca.~ 
mento novamente se retirou, perden-, 
do desta vez 1 canhão e ficando º~/ 
soliados .completamente abatidos· n"!. 
moral. · 1 

Ao ca'!r da tarde cheg,amos â. v ilà~ 
na qual encontramos muitos soldac1o,;!i 
alemães. A atmosfera é muito tensa.• 
Ao des.cer a noite ouvimos . o grito~. 
"tangues, russos'>. _Corremos p~ra a,.f 
rodovia- e -avistamos 34 tanque~ ~e--: 
gui.dos pelos artilheiros. Resistir se~) 
ria inutil e assim nos decidimós <'ll•í,. 
tregar. Naquele· dia, noss.o destaca.; 
menta deixou de existir". '-

ATROCIDADES NAZISTAS 
UOSCOU, (Reuters) - Foram 1m.:' 

blíaados documentos relatando a:;r 
atrocidades fascistas em Ilaktlno, 
distrito da região de Kiev, que mos
tram numerosos crimes cometidos 
pelos lÍ.itleristas. Depois c1ue os _ale
mães haviam sido expulsos da cida .. 
de, ·cinco cemiterios contendo viti1nas 
do terror fás~lsta• toram encontrados. 

De acordo .com informações preli
n1inares, os alen:iães abatera111 mai~ 
de . 600 paclficos cidadãos. Alem dis-. 
so, enviaram para trabalhos forçacjos 
na Alemanha mais de 1.267 habitan-' 
tes. Destruiram 28 casas e incendia~, 
ram bibliotecas e escolas. 
TRANSPORTE UlIMIGO ;\I''Ui\"DADO 
, MOSCOU, (Reu·ters) - Foi anun,-. 
eia.do que a frota. russa do :Mar Bal-< 
tico afundou um transporte inimigo 
de 2. 500 toneladas . 

O COVARDE ATAQUE AEREO AO 
. VATfCANO 

' ., 
NAPOLES (Reuters) - o "Osi:er .. 

vatore Rom~I\º"• citado .pela. emis.so1·a; 
do Vaticano, aludindo· a bombas que 
foram atiradas na. "Cidade santa", es-· 
creve que foram de tamanho pequeno 
e atiradas po1· um avião isolado, que 
voava a cerca de mll pés. . .. 

Dizre ainda o jornal que cons1deravelli1 
danos foram causados, tendo ruido a1.1 
gumas · paredes e quebrado vidros cujos 
estilhaços penetraram nos aposentos C:o 
Palacio,. Inclusive no do Cardial Mar• 
cheeti-Salvaggiani. 

Novos desembarques: aliaOos . no Arquilelago 
· :.do -Almirantado · · 

Tóquio: con'firma a · ocupação 'da· illiéi 'de 
Negros - Submarinos aliados teriam sidos 
afundados proximo ao Japão O avanç_9 

· aiiado na Birmania. 
NOVA DELHI, (Reuters) - Um. CO• migos. 

.municado japonês, ,aqui ouvldo .pelo. No vale de Kaledeu, as tropas alia• 
n1,dio, disse, està manhã, que·· "dú-< :1'111,~ ·. e:i~ão lutando contra obstina eia; 
rante ,os meses de Janet.ró 'il. .1/'lalVfls . re~l~t1mci\l, ntpon!éa, a noroeste de 
reiro. as ·força_s na,·ais · e àetea11 ja- , Apa1JliWa. enquanto que, ·a leste do 
ponesas afúridaràm .11 1fobil11Çr(rio.s. rio· li'.aleday, tropas ja.ponesas pas~ 
,.,Jiados nas l'lf;Uas prOldmas ao: JÍ!,~ sa1'anl''a.' promover contra-ataques. 
pão e outras". . . . . . · 1. Uma 'fot·ca japonesa contra-ataconti 
i"/oiiurn coNFIR~Ll'' o· m~sE:UêAR· af ir'ppás chinesas na margem õó 

QUE Al.IAUO . . rio Nantwatig, a seis quilometros áó 
Q, G .. DO. SUDOEST.fü DO· PÁCÍ:;·- ,norte ~e Maingkwan. O contri:,-ata

FICO, ( Reuters) _ o no.yo qes~!ll.·.. que fo'. desbara:ado .e .os chmeses 
b:ci.rque na. Ilha dos Negros, no, ,ar-... -~onUnuam ;iiranç;anc1o v~lozm~mte pa• 
quipel,.go do Almil·antado; deu lugar }·ª O sut: Noutro setor as forn:ts º'.'': 
a que as forças· norte-amerlcan.11-s d'à, ne.sas cercaram uma força n,n<'.\nica. 
apoio travassem encontros com os,· constltulàa por podertisa, companl11a. 
remanescentes ·<)a guarnição japone.sa ... de . infa~tarla, apoiada por,, peça~ de 
em terreno pantanoso·· e. as ul~Lmàs ; .. , arülhJtria de. ·x,ampanha •. F 11whnen_tc; 
noticias indicam que a pnetração 'dos ,. : grupos considera veis de soldados Ja.,. 
amoricanos c.begou a, alcançar õ ·qui~ pon·eses, os Quais, procedentes de, 
lometros terra a dentro. , l\!ashl Baru, se, encaminhavam para. 

Disse a radio de Toqulo QUe,"OS o. su.1, P.e)o rio :ranal, .foram colhidos 
norte-americanos tentara.m. tambem ele emboscada p~los c~mese~, _q';e ':l::• 
desembarcar na llha._.Watiç!Ji: .a níaiór taram .2 of!cla1s e 20 of1c1a1s 1111• 

·ao mesmo· arqulpelag·o. · migos. 1 
A agencia japonesa Dóméi" fl)reten- . Quanto a atividade <la avi,~gão, 

de que as troças niponicas rechaça- bom~ardeadores da força aerea· estra-
ram a primeira onda de americanos tegica. d.o Corn,ando orientl bombar• 
na ilha dos .Negros. r,orem admite que dearam na noite de ontem par« hoje 
os :nvasores log·raram estabelecer· de,ositos - de abastecimentos na re-
uma cabeça de praia num ponto onde gião de Prone, causando incendios de 
havia pequeno numero de soldados proporções descomunais, 

Por sua vez, .caças-bomhardeadores 
norte-americanos operando ao norte 
da BirinaI!ia, em raldes realizados 
entre 29 de l~everelro e 3 de ·Março; 
:.teàram grandes· inceridios ás insta
lações japonesas e armazens a leste 
de Mogaaung, bem como i1outra con
centração Iooi!lizada ao sul de Scton. 

japqnesus., 
O AVA'.'lÇO ALIADO N.\ IJIR:IIA:\'JA 

NOVA DELHJ, ( Heuters) - As rto• 
pas do general Stlllwell, em impe. 
tuosa an.emetida no vale da Hik• 
wang, ao norte lia Birmari!a, alcaú
çaram Suagye,' que fica· a cinco qui• 
lornetros apenas a sudoe~te da base. 
de ·Maing-kwan. 
(;O~IUNJ<.:AUO orrJ<.:I.'\L UE LOKD 

MOUN'l'IJA'l"l'E;'; 
NOV,~ DELHI, (Reuters). - lll o 

seguinte o c.omunlcado .de lioje do Q •. 
G. ·tlo sudeste da Asia de Lord Louis 
l\1ountbatten: 

"Na. frente. de Arakan, a atividade 
japonesa está declinando. Considera• 
vel grupo de forGas japonesas foi 
descoberto no vale a nordeste da al
deia de Ngayeàauk, onde as tropas 
britanicas P.rossegue111 ein suas ope
rações de aniQuilamento sistematioo,, 
para eliminar os remanescenest inl-

OS PROJETOS DO FUTURO 
ARMISTICIO 

. t . 
NOVA YORK, .(Reuters) - o "New

York 'l'imes" Informa que, segund<r 
consta, ·os g·overnos britanico, :norte"'! 
americano e russo eatão redigindo ov 
termos em separado do armistcio, o~ 
quàls si,rão posteriormente. coodcrna• 
do· .num unico projeto. Esse trabalho 
já estaria sendo Iniciado. 

Sr. Stettinius Conjecturas sobre 
objetivos dos proximos encontros 

WASHINGTON, (Ruters) - O pre
. sidente Roosevelt co11flrmou Que o 
secretario de Estado em exerclcio, sr. 

sitou a Inglaterra de.sde 1940. epoca 
em que o sr. /:iumner Welles realizou 
uma irnportante · visita ã. Europa. 

o estreito, em uma. direção ou· outra. 
Hoje, novamente, formações de bom• 

bardeadores. aereos · da 9.a 1''orça. Aerea 
dos Estados Unidos atacaram aerodro
mos ao norte da França, ao· mesmo 

. te1npo que os uTyphoonsu (Ja 2.a li'or
f,a Aerea 'l'atica norte-americana bom
bardeavam objetivos militares na mes
m~ area, 

l:'riza o jorn:tllsta que "evidente• 
mente, essa greve estA ,sendo organi· 
i,ada e chefiada por um .comité secre-• 
to". 

GOYERXADOR RAPTADO COMUNICADO DO COMANDO NAZISTA 
Na declaração i esse respeito, foi 

feito um apelo para·que o governo dos 
,Estados Unidos reconreça o Comité 
Nacional Francês como representante 
da f'rança. 

"Como o' futuro da Alemanha e as-
1Sunto de urgente interesse, · especial~ 

· Stettinlus, seguirtl. brevemente para 
, Londres. ' 

Essa. informação foi dada hoje â. 
ultima hora pelo presidente na sua 
conferenciá ,habitual com a imprensa. 

'lN'l'ENSU'ICAR•SE•IAlll AS 
RELAÇÕES 

. WASHINGTON, (Reuters) - Ha 
tndicios que provam que as relações 

, anglo-norte-amercanas serão pratica• 
mente Intensificadas no decorrer das 
pro:dmas semanas. 

Entre os problemas suscetlveis de 
serem discutidos pelos diplomatas 
britanicos e norte-americanos, citam

. s& o da. lei de emprestlmo e arrenda
mento, que estâ .sendo vigorosamente 

· estudado pelos comitês congressistas, 
o da produção e da dlsrtlhui~ão das 
reservas de após guerra em petro!eo. 
a. .respeito do qúal as conversações 
prel!mlnares já, foram Iniciadas entre 
os gover1;10s brltanico e norte-ameri
cano, e ambem o da organlza<:ão da 
. aviação cl',til e da navJgaçâo no pe
ríodo de após guerra. 

Suscitj'\ tambem grande interesse 
aqui ,i informação do "New York He
rald Tribuna", segundo a qual "im
portantes· discussões diplomaticas en- · 
tre os governos britanico e norte
americano serão Iniciadas dentro em 
breve com a participação de altas 
personallclades". 

Salienta-se, outrossim, que nenhum 
,ijiJ>.lW~l!! !~~!ç~~ li~ .tz~~t!!,ciJJe :vi, 

AS CO:\,JEC'l'IJllAS liJH LONDRES 
LO:--:DR!cS. (Houter,s) - As' infor

mações recebidas de Washington a 
1·üspeito <IB importantes discussões 
diplomaticas anglo-americanas. que 
se <leveriío verl ficar <lentt· oem breve 
nesta capital. suscitnm controversias 
sobre a questão de aber quem che_
fi,trà .a. tnissão norte-ainericana. 

O sr. l~dwanl Stettinius rnostrou
.se reticente no tocante a esse assun
to. quando confirmou que tal .coufe
rc,ncia estava sendo organizada. Re
cusou~se' mesmo a admitir que Lon .. , 
dres seria esColhida coµ:io sede para. 
essa confêrencia. 

A mP.sma. <li screção é adotada nos 
círculos oficiais brltanicos. 

~:hts. como as ihformaçõeS acima 
aludidas indicam .que o sr, Cordell. 
Hull não participará da conferencia. 
considera-se que o sr. Stettinius po
~,rA ser o principal delegado norte
americano. 

Por outro lado, sab,0 -se que, hl àl
gum tempo, Stettin1us lndic~; · seu 
desejo de visitar este pais ila sua 
qualldadp de sub-secreta.rio de E~
tado. 

As questões de lnteress~ com~m 
para os !Iovernos bri tanlco e norte• 
americano orérecem u1'! vasto campo. 
no qual poderia ser 11'1clu1da, por 
exemplo, ·a qticstiío ·aas ·relacõ·es· rus
so-polonesas ou o estatuto do. Comité 
l<'.ran.cês d~ Lib~rtªsãQ • Nª'çiQ!l!l• . .., 

O A'l'AQUE A STUTTGART 
LONDRES, (Reuters) - De um cor· 

resiiondente · àeronau tico, a<Udo ao Co
mando de Bombardeio da RAF. - O 
cv,nando·. de Bo1.1bardelo da RAF' to· 
lllOU .:a · decisão importante .de bom• 
bardea: Stuttf;art. Assim, uma enor
me· trota aerea contposta de mais de 
600 bombardeadores, a maioria dos 
quaiG er.ani ,giganteScos· '1Larícasters? 
e. '!H .. a_lifa..x. "t .alçou vôo e penetrrou nos 
ceus da Alemanha para atacar Stut
tg-art, vb'ando· atra·vês de 1_1uvens . es .. 
pessas · 11mbora , mo:,edi~as.: A maio!" 
Parte. dos aparelhos· regtesso1• a s'al
vo, perden.do,se som eu te. 4. deles .. Esta 
cifra. foi a minlma ,das perdas ja~ais 
registrada om um ataque de grand<) 
escala CoIJü·a un1 .·objetivo alemã.o iu
te'nsamànte :defendido. 

Os . ai:,arel hos de ifr~entaciío, empre~ 
gando ·traçadoras no ce\J e na terra, â. 
niedída que as nuvens derivavam, pre
pararam .. o caminho pàra. o ataque, que 
foi. realizado· às três· horas da madru
gada. Unia, hora màls ta.rde, prosse
guia a acão. ' · 

Os, primeiros relato.s recebidos lndl• 
catam ·Que estalaram· incendl-0s lmpor·
tantes· em Stuttgart, '1'1•.ouxeràm ·estas 
lndlcações,;pr~llm.nar.e~ os.,~llo.to·s d.os 
"lliõsqultos que pasaram a bombardea~· 
o oi/Jetjvo; depois'. de.,tei-lo ,feltÓ, a ,for

.ç~ ;p_ríM.1:P_!l,i~,~l,;~.ll.§-!lU~i'S.~Jll!~ • . 

ZURICH, (Reuters) _ O jornal de 
Lugano "):'opolo e Libertá" Informa 
Que o governador da provincla de Mi
lão, Piero Barino, foi raptado. 

· De acordo com a Indicação chegada 
.f1.: · reportagem (~aqueJe jornal, .Piero 
Rarino foi raptado por u)-- · grupo de 

·"natriotas" trajand'o uniforme ale
lhão, mas· ou'tra inforrri....,ção afirnui. que 
os. perpetradores do rapto são, pelo 
contrario. rieo-fascistas Que descobri-. 
ram. recenie1:nente que Piero- Barino 
estiyera falando contra o· partido re
publicano de Mussolini entre as rodas· 
financeiras de Milão. 

O JlOVHlENTO 11: GENERALIZAD,0 
ZURICH, (Reuter~) - A· proposito 

da greve QUO acaba !lo Irromper nos 
estabelecimentos· das u·sinali ·de Mi~ 
lào, informasse que o movimento se 
gener«lizou rapidamente numa ·area \lo 
130 mil · qullometros · quadrados com 
uma, llOPulação dt 20 mil babita.ntes. 

A região areia da pela greve· se es
t.en.<le da.s ,tronteiras toscana .e .Emio. 
lia atê as linhas fronteiriças da Fran
ça. da Alemanha e d?- Sulça .. 

Grandes estabelecimentos Que pro
duzem armas. para a. ~Jemaqha,, .como 
as êmpresits "Brega!'. "'l'irani" e ºli'"'ras .. 
chi ni" estão paralisadas. .·, 

ZUKRJCH, ~Rcuter's). :.... 1~ o se
guinet o texto;do comunicado do Alto 
Comando Alemão: 

"Xo setor meridional da freu te 
rus'sa1 apenas se verificou ontem luta 
de caraert local ele reduzida escàle.. 
As esquadrilhas rle aviões de caça 
ale1nães atcararil com exilo as con
centrações de tl'Opas russas na zona 
de· Polonnoye e Septovka. Ao noi·te 
de flogachev o inimigo prosseguiu 
nas 'su·a:s teriaz"es t~ntativas 'de in'fil-

. tração em nossas· linhas depois <le 
litnear á luta no,·os .contlngéntes de 
tro;as frescas .. N'essa lla'talha 'as tro
pas a.lemãs logràrain obetr nova vi
<itria 'defen~iYa. A sudeste de Vitebsk 
ás ,tropas. alemãs destrocaram 14. dos 
18 atnQU~S russos Que alacarani. A 
nordeste. da.que1a· povoação ·17 tan
quês inimigos que haviam irrompido 
pelas l!rihas foram destruidós pela 
artilharia de · assalto e pelas armas 
anti-tanQues alemãs. 

A ,,oroeste de Nével, prossegue a 
luta' defns!Ya das forças alemãs, ten
do os russos experimentado elevadas 
perdas no decorrer de ataQ ues sem 
exito. •rrava-se ainda encarniçada ba
tàlha no rio Nar.va, onde as tropas 
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russas desenccleiam os seus ataques. mente para a Grã Bretanha - acres-
i':a cabeça de po~te costeira de centa o jornal - é tempo <le se acen• 

NeHuno, as tropas alemãs desenca- tuar que o ponto primario não é a so• 
<learam nn:rierosas acões com unida- ll1uçãc, do· problema alemão, mas a so• 
des de, c.hoque. coroadas .. dl! .Inteiro .lucão do problema europeu .. 
e:.:ito. As formações de bomba.rdea- O crlterio primacial, hoi"e, deve ser 
<lore~ e a :utBharia de Longo alcance a ·garantia da segurança. e estabelece,·-
alemâes atingiram dois destrolers !nl- .se como a. Alemanha pode ser iiltegra-
rnlg·os e. um. barco· de . tr.ansporte · de da num sistema que ê mais forte do 
7 mil toneladas ,na região de .Anzio- que· ela.: Isto levanta. o problema do 
Netuno. No curs.o de ope,racões efe• futuro da Prança., t vital para os 
tua<las pe,las trqpas de ',c.hoqu<1, al,eniã.s Estados Unidos restaurar a suprema-
na costa do Adt!iatico, foram destrui- eia, da b'rança na. Europa Ocidental. 
dos. 3 ta,nqiies inimig<Ís. · Forças 'na- Jã, que os acordos são feitos com os 
vals · ligeiras . alemãs· canhonearam' ·o governos holandês, norueguês e belga, 
porto. de Ba.stia, .. itora!ll. observa.doa. os tJat·a a admlnlstracão de seus 1>a!ses, 
bons resui-tados obtidos. ' . ' . . . porque estamos ·sendo tao vaagrosos 

Ao. meio clia de ,ontem: esquadrilhas 'em :reconhecer qualquer a.utoridado pri.-
. de bombar.deadores·'. 'nort,e:aínéricanos, ra assumir o encargo rlo governo da 
voand.o eo~:póde~Õsas,:,e:ico)tas ,d,e .éa- . França? 
ca>r, desencad.ea~am: ataq)l~s .<;l~ terror · · Nosso governo hesita em reconhecer 

· a di,er~as regiões d.o :o~ste. ê .do su- ·· o Comitê 1''ran~ês, qul' representa a 
doeste <la.: Alemanha.· A :.nóite. av.lões . '~·ral'lça. Se os exerc1tos aliados qui.ze
solitM·ios .. inlm.ig<;>s_ lançara.m. bom!;,as rem entrar na França, não como co:n• 
sobre a Uenania,e a ,',V'é,sJfalia.· · · · quistadores, mas como amigos. teem 

. Precisa . de· iínpres,sos? 
Oficinás gráficas do 
LEGlONARIO 1:f A. · 

nua do' · Se01ina,rio. UJ9 

1/ 

,. 

QUI) levar consigo uma. artmin1stração 
que . poderá sei· provisorla, mas que 
terâ de ser ·francesa e que sern. mil 
vezes preferível a qualquer aclminis• 
tra~ão nossa".-

L;EK l: .-ifu.,A~ÁH Q. 

~'Ll:tilONARIO" 
ti DEVER OE TODOS 

l\2A QA.IQ b199 i, 



',~e~tramos·. com respeitoso aplau-
10 a; ·atitude de Sua Eminência o 
Senhor. Cardeal Villeueuve, Arcebis
:,:,G dá Quebec no Canadá, e de s. 
E;:cia.: lteymia. Monsenhor Spellman, 
Rrce_iSl)O de· Nova York, 9ue expri• 
rnlra.m, de• modo público e oficial a 
s1fa)intelra. ades-ão às palavras au• 
i;ást;as ;do santo Padre Pio XII, glo
rfosamente reinante, acêrea. do pro, 

·111ema 'da int.egridade de Roma, Bis· 
~dÔ da Sã.o Pedro, e particularmen. 
te do, Vatiçano, sede do go'\'êrno da 
Saµ~' Igreja de Deus. , 
· ·sua Eminência, o Senhor Cardeal 

V.illeueuve,: manifestou-se em nome 
11róprio. e no de todo o Venerando 
E»lacopado Canadense. 

* * • 
·O ":Estado:de São Paulo" ·publicou 

iha. dias o seguinte telegrama do Rio 
de·.Janeiro: · 

.. «FoL'dirlgida ao Dasp pelo Depar• 
timê~tG do• Serviço Público do. Esta• 
do:cló: Rio a seguinte consulta: . 

,li~): - Se a mulher servidora do 
Estad~ .• tem d,ireito ao salário fami
lia, , sendo o marido estranho aos 
ciua'Arbs de servidotes; 2.0 ) - Se o 
sérvldor pode relacionar seus filhos 
adultelrinos? 

. Como fazer a prova? 
·Em. resposta a Divisão de Orlen· 

tàç~o., e Fiscallzagão do Oasp decla, 
;rôti; qµe · se o decreto 5.976 inclue os 
1Uholl, de .. qualquer condição e portan• 
:tô" os :adulterinos. entre os dependen· 
t~s,:e'se a lei civil estabelece em de· 
terminadas condições o vínculo de 
i,atÕrnldade com . referência aos fi. 
l}:l:os.'esp~rios para o efeito da pres
tMão :d& alimento, é razoavel que se 
coifoeda, .ao. pal nessas condições, no 
câso '. de ser ser\fidor público, o salá
:r~Ô; familia, desde que esteja o filho 
i.s expensas. e sob sua guarda, o que 
deverá 'ser apurado. 
: Relativamente à prova sõbre que 
:IS&:' solicita esclarecimentos, enten• 
~tHt D; F. do Dasp que a mesma de· 
t,"erá. se~ feita na forma da lei civil, 

.. 
-~~ndo·telegrama da "Folha da 

. ~llã.,.. prgcedente do Rio, cogita• ·••/em. :: certos circulas . governamen
. tais da. instituição do· exame v1·é· 

:níI11cial; obtjga.tõJ1o. 
·., .. 

'* * ·*-

NUMERO AVULSO 

CR.$ 0,40 
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ANO XVIl 11 São Paulo, J2 de Março de 1944 FRANCISCO MONTF.lRü MACHADO il PLtNJQ_ CORR~A DE OLlVF.IRA l/ 
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''l'Dsservatore Romano" de
plora a destruição de 

"Monte Cássino" 
O "Osservatore Romano" anunciou 

om seu número de 17 p. p. a doloro
sa destruição da Abadia de Monte 
C..tssino. 

O diário católico recorda as .glõ· 
rias históricas, religiosas e cívicas 
d.i venerável Mosteiro e confirma o 
fato de que a "Santa Sé não cessou 
de ·faz:er oportunos e: insistentes es• 
forços, com o fim de salvar o mara. 
vilhoso mosteiro". · 

O "Ossenatore" acrescenta, "que 
mais uma vez ele\fa sua voz, num su
Pl'emo esfôrço, para salvar uma das 
mais preciosas reliquias da. humani

: dade, para proteger um patrimônio 
da fé e do bem, patrimônio superior 
a toda vantagem estratégica. 

Dep()is de ennmerar a grandiosa 
cont-ribuição de Monte Càssin-0; o 
"Osservatore" conclua: "Ainda res
ta no presente, expressar nossa mais 
profunda pena diante de tão tremen• 
da destruição, que seguramente não 
será a última, em tão vast:i, tragédia. 
Esta tragédia em sua realidade, é 
profundamente dolorosa, porque 
acusa tambem a decadência dos va· 
lores mais aJtos: de suas rui nas fu. 
megantes se levanta uma a.dvertên· 
eia para nossa infortunada geração • 

NOVO CONSELHEIRO DA CON
GREGAÇÃO DO SANTO · OFICIO 

CIDADE DO VATICANO (N.C.) -
o Revmo. Pe. Cornélió Damen e.e. 
s.s., ilustre redentorista e deéano da 
Facu,ldade de Teologia do Colégio 
Pontlficio de Propaganda da F~ em 
Roma, foi nomeado consultor da .Sa
grada Congregação do Santo Oficio, 

DESCOBRE-SE NA INGLATERRA 
UM HISTORICO ALTAR 

"Oremos pro Pontiflce nostro Pio" A P K O! E{Ã ~-},! .,~t,~~~ 
"O respeito ao Papa e cond1çao m• não podem ve-lo nem encontra-lo. t 

dispensavel a toda, b~a relaç~o com a 

A MEDALHA Cm.IEMORATIVA· QUE A- SA~~;A: 'SE' FEZ .CUNHAR POR · OCASIÃO DA 
REINANTE COROAÇÃO DO· SOBERANO P.QNTlFlCr} GLORIOSAMENTE.· 

Celebra hoje a Santa Igreja o 

quinto aniversario da coroação 

de $ua Santidade Pio XII. 
É no meio da~ 111ais angustio- · 

sas apreensões pela pessoa au

gusta de Sua Santidade qu~ às~ 
sistimos à passageµ1. de mais 
um aniversario. deste abençoado 
acontecimento •. De maneirá.· que. 

sem · esquécer: .t1- -grande .. graça. 
que Deus No?~º, S~nhor cortce
deu à Sua : Igf êja na pessoa do 
Santo Padre rfO;'.xp, ·cúja se~ 
gurança. ..• ,e; fir'ineza : no governo 
da Cristandaçh•::, 'tem :. imposto 
respeito aos seus : prbprios ad
versarias; e,- 'portanto~:.sem ol-

. vidar ·a· ação. ge(gr~ças, por este 
faustoso· aconteêimerito; .'o . que . , ,·,· ·.·· .. 

mais· oportuno hoje nos ~arece 
é recomendar aos nossos leitores 
a oração continua, sem· inter:up

.ção pela Conservação do Viga• 
rio de Jesus Cristo. Que o Se• 
nhor t conserve, lhe conceda 
vida e felicidade na terra .. e não 
permita aos seus inimigos qué 
sobre ele venham a lançar suas 
mãos sacrílegas. . ' 

. . 

O·" Mito'' dê.····M.a.ritai.·n 

Igreja e a toda respeitosa ~htude p~- "Os homens de boa vontade anda1j 
ra com a religião. E' inutrl prccom- em busca do porto salvador. E' pre 
sar esta sem observar aquela. ciso que o vejam e o enconh-em. E~ 

"A recente Enciclica sobre o Corpo indispensavel que o mundo possg 
Místico de Cristo, oportuniss~o do- ou\'ir a voz do Papa sem conspiraçõei; 
cumento de Sua Santidade Pr_o ~II, de silencio, sem trechos , parciais, sem' 
recorda que a· Cabeça da IgreJa e o versões habeis, sem comentarias ten-: 

' proprio Jesus Cristo, que a gover~a denciosos. Não existe pessoa algu-:; 
por si mesmo invisível e. ~xtraord1- ma que queira decapitar o grande Cor4 
nariamente, porem o ~az v1S1vel e+· ?r- po Místico; ha silencios, fatos e pa .. , 
rinariamente por meio do Pon.if1ce lavras, porem, que evocam a idéia' 
Romano. da estrangulação. Não queremos uma. 

"Cristo e seu Vigario são ambos proteção que signifique separação. · 
tuna só Cabeça, afirma p Santo Pon- •"Oremos pela Cabeça visivel do 
tifice recordando o magisterio de Bo• Corpo Místico. O melhor modo de 
nifacio VIII e os ensinamentos de seus protege-la como ser humano e deixa• 
sucessores. A comunicação desta Ca• lo sem proteção no ser humano! 'Que 
beça· com o Corpo Místico não se po- Deus o amparel" · · 
de limitar ao imprescindível e 1·equer 
a mesma desenvoltura de movimen• 
tos que é inerente ao corpo físico vi
vo. O liontrario se chamaria estran
gulament'o: o pecado de todos os pe:
seguidores que preferiram .a opressa? 
do silencio ao clamor da luta fraca; a 
prisão ao desterro; o abraço crimino
so à inimizade afastada. 

"O Papa precisa falar,· en~inar ~ co: 
mentar, enviar e receber, e isto nao so 
nas paginas solenes de suas atas ofi
ciais, mas, tambem, oficial e oficiosa
mente, . pontifical e privativamente, 
por si ou por terceiros, utilizando ili
mitadamente a palavra, a imprensa, o 
radio e quantos meios ponha a seu 
alcance o futuro cientifico, com liber
dade física e moral, sem coação de es• 
pecie alguma. Igualmente os mem
bros do Corpo Mistico hão de ter aces
so às fontes de vida e nelas beber, não 
o mínimo requerido, para uma atua
ção .obscura e confusa, mas sim am
pla e abundantemente. 

O GlERO FRANCÊS SOB PRES· 
SÃO NAZISTA 

· o jornal católico londrino "Tablet~ 
informa que, quando a hierarquia 
francesa se reuniu ·recentemente em; 
Pa1i3, os nazistas fizeram grande pres• 
são sobre o Cardeal Suhard, afim de 
obterem uma declaração coletiva, con• 
denando as atividades dos patriotas 
franceses. 

Não obstante, o Cardeal recu.sou-.~e. 
abertamente a tal proposta, apoiado 
pela maioria. dos Bispos, decididos. a 
resistirem às imposições das autorida
des. germanic.as. Todavia e apesar di&o 
so, a. radio ,de Vich!, controlada pelos 
alemães, anúnciou que a mensagem de 
Natal de s. Em. o Cardeal Suhai:d 
!ncluia um apelo aos patriotas . f~au• 
ceses para cessarem a resistência. · ·' 

"A Igreja, Corpo Místico, atravessa 
às veze$ epocas difíceis e dias infaus
tos. Mas não se pode .sonhar em 
protege-la, se tal proteção significar 
uma climinuição da liberdade papal ou 

Quando o tEGIONARIO publicou 01 .esp!encUdos artigos do ilmtre. jornalista. laquelle Mme Raissa Maritain a l~vê uma negação dissimulada de sua auto-
e educador, Pe Arlindo Vieira, s. J., acerca do livro.''Les Droits de L'Tomme. et la discretement quelques pans du voile, ridade, ou menos ainda um corte de 

A opinião- de Estocolmo sobrê 
a tolerancia religiosa na 

Russia Raison Naturelle",: do sr. Jacques Mar!tatn, essa. atit~de -.C/f.~. em· um. ou outro est une . oeuvre · de longue haleine, suas comunicações com a Igreja dis• 
ambiente uma impressão ·de· estupor: como pade.riam. ''provincianos .canhestos" ceux qui entrent dans l'Eglise par les cente que o vê, que o ouve e que ne ... 

Por um despacho procedente da deste ignorado e àistante BrasiZ. dfscut!r a .. obra elo·. Mestre?,, Como ousariam por portes -latérales . s o n t longtemps le espera. 
Cidade do Vaticano, conforme a agên· em duvida as sentença& des~e Jilosofo oraC1Llar, ou1Jido t,elcis: catoltcos de França éblóuis . par la . découverte. Une "Submerso . o Corpo nas vagas tor-

ESTOCOLMO, (KAP) - O · diárid 
do Estocolmo "Swcnska Morgenblad".".. 
assegura que apesar das soenes decla-'' 
1·ações de Estaline, "a tolerância re{ 
ligioro na União Soviética continua ai 
ser unicamente um boato de propa-' 
ganda para as . comunidades cristãs": 

cia. N.C., foi descoberta que a pedra com o respeito com que os persas ouviam Za~àthustra? sert,·posstvei .que .sua obra adaptation laborieuse leur est indis~ mentosas e suspenso sobre o abismo, 
usada como assento numa chacara ideologica, que alcançou em J!'rança, o maior triunto, houvesse de ter e"!°'s recq7:~ pensable pour qu'ils ·acquierent l'ai-. a Cabeça deverá se! protegida;. seria 
de Nottinghamsbire, constituiu o al- ditos, que. escaparam aos . teologos.: francés~s, aos. •croutos c.de\um ~s 1JW.iores luzei- :sánce et la familiarité de la grande nef. monstruoso, porem, um .escafandro que 
tar original da. Abàdla de Beauvale, dos do Ocidente e de, tod_a a Cristandade? · E coilto adm!tft .. que, só no Jundo dos s'ans doute; nul chrétierinel'est pour lui comprimisse o pescoço ~ prendesse os 
em que celebraram a Santa Missa rincões brasileiros aparecesse_ a ·p. rimeira._ voz· a J;vantcir º __ bieçõesc. on. _tr_ª. o .que _no seul. ·· M. Maritain est um apôtre. membros. Digamo-lo com as palavras 
os mái'tires ingleses Beato John niundo inteiro tem sido recebldo com aplauso?· -.~ue proveito· tem-e causa catoUca, 1Uen de mieux; ··Encare eut:,;il corivenu· <le Pio XII: "Acham-se, pois, em pe
Honghton e .Beato Robert Lawrence, em que desdouremos o filosofo ·que s!ntettsa em nos~ot di11,$, todo'º Pfl1!8am~nto qu'il M brulâ.t pas les.'étapês .. Sur le- rigoso erro aqueles. que pensam po-
os primeiros sacerdotes que deram a catolico frànc.és e é, a· iate titulo, umcz 'das Jiguras,-'eitp.rmencíais q.o pe_nsamento te1·rain .· de.''l'activité extérieure, plu- der abraçar a Cristo,. Cabeça da Igre-

4pÍ11,udi~o~ calorosamente a .ati• vida por SUi\ fé, em Tyburn, Londres, catolico contempora1ieo? . . . . .. sieurs de ses arriis et. non dés autori- ja, sem aderir fielmente ao seu Viga• 
1t,_,-.-,,\'i".'x? ',,::,'~,-.· .. · .. ,_ .. Ji_.1,,;,:_~ ... rr_-.. · .. <"!_ .... ,d ... 1.~ . .:.,,.a1_ciu ...... e __ ;_;"t._su ... -~. -~-··ê:·.t~~-ºa_r_.1.·d.ª_am_<i,eª_,··.· durante a Reforma. • .. ' .· ' ·.. . . . . i~l<,t$ QTJje{}qes proce~ellt p.e ~r~ C~!enci~ ~e ir,./o;m,q.ç~es 30~e -~ 1)erdt:4eira - ·.·. s~s, pp;,i~n~;;:9,u'il l;!Ut;~ll.Í~U~ Jait i:le rio na terra. Porque .deixando esta 

V'!• ,,... y- ...... ,_ )"< • :--iJ 'p· édi'a; ·.~. f-;_ad. ·q· U1rld.a-. ,-.~:ê,0Ôloc.a. dá/ . ó'ln',t!C!ô Jacques ~~ltb:~1 •-«r,;, ~ra~a.?·'-•Nfn~~ f.11:C ,J''l":\,~~-~r~ ... ~v:fi~_··.' bl .... ~t .. ,dmcl_._di'.ti·.·.:P .... · le .. ·. ' <Man-. Cabeça- visivel·e rompendo os •vínculos 
:'O'éi!l': USU!Ulndo no que diz respet~o na Capeià dós -üofs má.r.t!res; ria.. Igre-. "'' , ·. e c.i.e ~»~ . i,;a .. on~ sensíveis .da . unidade obscu~ecem e 

Como prova, o diário de Estocolmo clti 
o fato de que muitos representantes dei 
clero continuam encarcerados e detido.Í 
nos campos de trabalhos forçados. 
Muitos sacflI'doteis teem morrido n:is 
ca:rceres e · seguem pérecendo em · mas" · 
sa, -devido a estarem sujeitos a, tr11,baÍ 
lhos . extenuantes e a rações alilhentí"' 
das totaJmente inai;leq_1U1,das. " 

,,. 

'::·:~:::l~ci;a~~~- ªt :~~:1 !~!!t~:.· ja Católica de Last'wóod, dotando-a !:tr/~t~.·tilfàs é falso, q~ Jsses'tiiutos:ae•1Íé~me,:~iíct~'seta_ni)U .. ~~tiiara '. breuses qu(in"ne e._ctó1, é •.. ;. ::ti~\~l',~Z1râ~~r0
:s :~e:!::' 

de relfquias, para que se possa ali iusttficat a conivencià .do sileJIC.19 tAii.t~ ós errof de Maritaln, n4o'1ft?i.Y/·. de ;Mart~ , l~),~it il~Join •. ·. . . . . .. 
(ConcJue 11~ i.• pagina.) celebrar de íi'ovo. · · tains-filoso/o •. quu.nto :dé MC/,rtt.ctiJt,teq.lpgQ ê Z/u.rjtatn-politi.co; N,do -ti':e:ca,to · que li1a~ La·· :primauté. dµ spirituer est une ===;:::==================;:;============ ritain exprime tocta .a cultura e todas ,M tendencf1UJ da F.iainçfL catol~.a. em JIOSsós revéndiçàtion des ~xige11ces de la foi 

· · · · . . . . . dias. Nem mesmo SC pod,é ftf!r'IIJ,at que O &r:' .1,J(l,Titatn ·rei.misse em torno de Si a, en face des. anciennes doctrines de 

····o··:< ''O.SSERVATOR-E Ro· MANO" PR.OTESTA maior parte dos catolicos francesú. , . . . . . . . . l'i\.ctión Frai;çais_e. M. Maritâi111y ex-. ' · · .. · · · · · Por ocasião elo ·60.o anivétsu.rio do sr: ·Maf!tain, seus amigos füe preparar.am prime-t-il pour lui et pour éeux qui 
~-- · · . · ·. .· · i · . . · · vistosas h(Jmencige;is; 9ui, t11!etdm Po/ ~feito. fiifrtfr sobre este ponto cértõs;sefores se f.iaient à. lui, le regret· d'en ávoír 

du. opinião. Por isto; o ilustre Monge J3enedítinQ.franc_és, ,D.· AZbert :Jamet, ·publi- pendant •plusieurs annés affrontê la 

CONTRA A POLICIA
. FASCI.SJA cou no orgão ca1iaàense "Le Devoii;'', em,_ 15 _de.~àio.·M 1943; um'art1go que trans- voisinage? Nous serions encore er. 

c:revemos a segu!r, com o unic~ prepo~fto dé tn/prma~ nossos. leitOl'es 8ºo/~ ~ ver- droit d'attendre quelques autres désá-
dadeira, perspectiva em que deve ~er vista a obra e a influencia do sr. Man_tain em voeUX\ àved cel)li-là. Mais M. Mari-
França · ' ., : · tain ne' se 'rétracte pas volontiers. 

o artigo do tnclito filho de sao Bento mos.tra,. ademais, que n{J,o d~corda1J1, ~o tL Maritain' est un maitre dans · la 
sr. Jacques Maritain - como pretendem muitos - ape_nas O$ teologos.,fl,(!. .CQ1tipa- spéculatiÓn .. C'est son ordre. Beaucoup 
nhiu. de Jesus, justamente magoados pelos ataques do sr. Maritain á etf'lrtt1tf!-Zidade l'y suivent avec · ferveur, au risque 
inaciana. · · . · . . . · ' · · · · même d'y pe1·dre pied. Le part· de 

A: Igreja jamais iteixará de azilar os perseguidos 
'Reiterando seu vigoroso protesto 

eeÍmlrando a. invasão da Basilica Ro
mana de São Paulo, perpetrada pela 
·policia. fascista, L'Osservatore Ro!T\a
~o .explicita , e claramente íez constar 

· qúe a Santa Igreja continuará exer
cendo ·a caridade para coin aqueles 
que. acodem a Ela. em busca de re

. fugio. 
·Com· linguagem franca, e com o pro

pcsito de corrigir o que chama "falta 
de.: compreensão" creada pela Radio 
"de Roma,· "L'Osservatore _Romano" 
·refuta, energicamente, as acusações 
lançá das pelos círculos fascistas contra 
·o Vaticano, depois de ter a policia 
·violado a .extraterritorialidade da Ba
siliea Romana de São Paulo. 

A.policia do "Eixo", contra todas as 
· regras do direito internacional inva
diµ, as dep.endencias da Basílica, sob 
p'retexto de aprisionar alguns elemen
tos refui.(iados. Indo mais longe, a 
"gestapo" italiana, teve a ousadia de 
érlticar as autoridades do Vaticano, 
1'()? terem dado asilo àquelas pessoas. 
· E1n sua refutação, "L'Osservatore'' 

·· proçlama , que. a ·[$(reja Catolica atua 
,. ' 1para .. todos e por ninguem". Não 

se trata de. um.,paradoxo, explica o 
periodico, p'orque a Santa· Igreja "está 
para todos em caridade, e por ninguem 
quando, se trata de ajudar os perse
guidos". Acrescenta o orgão oficial 
do Vaticano que "uma lei .que proíbe 
a caridade é mais malefica que seculos ' 
de má legislação". 

Sobre este particular, assevera, 
"L'Osservatore" ."nem o crente nem o 
Sacerdote podem ceder sem faltar ao 
Evangelho e a cooperação que devem 
a Cristo". Não se trata de assento 
de pequena importancia: é o limite 
preciso entre o. bem e o mal". Com 
muito interesse interroga "L'Osser
vatore": "Deixar-nos-ão . sustentar 
esses princípios, os homens de prin
cípios retos?" 

Sobre a apreensão de quatro cami
nhões, pela policia fascista, diz 
"L'Osservatore que não se pode falar 
de quatro caminhões "recuperados", 
porque esses caminhões não foram 
furtados, comprados por bom dinhei
do. Sobre a imensa quantidade de 
gasolina, de que fala a policia fascis
ta, esclarece "L'Osservatore" que ha
vir.m 41 latas de gasolina para auto
movei. 

Publtca11,os em seu texto francês .originaz o àrtigo de n; Jamet, escrito ~om ª l'excellent est· considérable dans son 
verve de um Vetüllot, eni idioma conhecidQ e. e~timado em todo o.· Brasil. , oeuv.re. NQus lui en . devons une 

"Les -honneurati sont vemis avec 'la 
soixantaine à M: Maritain. Le voilà 
le président de_ l'Ecole libre . de Hau
tes Etudes. Mais c'est à New. York, 
A Paris en des circonstances norma
les les

0 

mêmcs hommes · qui l'ont 
ch~isi ne l'auraient-ils pas ignoré, 
ccmme ils l'ont fait de Branly et de 
tant d'autres avant de prnmier ordre, 
dont le tort inexpiable à. leurs ycuit 
était d'être catholiques?· M. Mal'i
tain ne se leurre pas seulement sur . 
la gratuité de l'encens qu'ils lui brulen.t 
n est dans leur bateau. II fait leur 
poli tique. 11 leur. appo1-te un appoint ; 
qu'a tort ciu à. raison ils estiment .ca
~ital pour cette nouvell~ uniim sa
crée, dont ils esperent tirer comma 
d~ l'autre un 11011-lieu décisif et leur. 
i·éintégration dans les prébendes per-

encare avoir · le sens ét la mesuré;. per
lllette d'en douter. II est resté· l'indi
vidualiste de sa premiet:e fo#nation, 
A le lh-e, on petit devenir thomiste. 
A .le voir, on doute sile .thomisme est 
nécess!lirement un · état d'esprit, 
Diso'ilS que pour le bien comme pour 
1u mal, .o:ri est pas toujours l'homme. de 
sa philosophie. · 

Une 'conversion comme celle sur 

. . 

reconnaissance durable. . Pour le res
te, que nombre de bons espirits trou 
franchement : regrettable, s'il est vrai, 
comme il víent de le dire à la radio, 
qu'il y a . en Franc,e un "mythe du 
maréchal Pétain", il est plus vrai en
core qu'a l'étrang~r, et áu Canada 
~urtout, il y a lemythe de au Canada 
tain". (1) 

(1) O grifo · é de redação. 

Protesto do · Clero Contra a perseguição 
nazista · aos cafolicos poloneses 

dues. WASHINGTON, março - (Inter- · · ção, enquanto que outro foi preso sob 
l\'l, Maritain c'est cela. 11 ne peut aine,ricana} · - .A, brutal_·. pe1·seguição a falsa acusação de participar de ati-

pas ne le savoir .. 11 sait du moi1;1:3. movida· pelos: nazistas contra os cato- vidades comunistas; em Cracovia, 5 
qu'il sert ceux qm le. sel"'.ent et qu _il Bcos , polonesas, ., qtie se. tráduz no:C as- Monges do Mosteiro . de . Mogila e os 

·. Os · Ref u~iados italianos são enviados aos 
. 'l 

·doit lcs servir. A la queshon: M. Ha. sassinato çle Sácerdotes e em tórtu-,. Sacerdotes dé Czulice e Lubien foram 
damard est-jJ Franc-Maçon et mem- ras infligidas aos' civis, levou os altos aprisionados; em Tranow, 0 Reveren
bre actif de la· maçonique Ligue de 1clignatarfos catolicos" da Polonia .if do' .Roman: Ulatawki, de Tuchow, foi 
Í'enseignement de Jean.· Massé? M. . apres~ntârem um' veementEi. protesto asspsinado pela policia alemã, en
iYiaritain, qui a publié récemment un ao. governador .alemão do distrito de qu!futo que verdadeiros massacres fo
cóurs · de logique, répond par · la : liste Lublin. O protesto, que contou com · . ram praticitdos ení Szc.zurow. e Zabno, 
des distinctions universitaires du per- .3 solidariedade de tolio o alto clero· onde perecer,im, respectivamente, 95 
sonnage! Logique des situations ... · 'et pclo11ês,, . .foi. a.ssinaclo · pelo. Rever.endo e. 40. cidadãos. catolios ... &n Lodz, o · 

trabalhos f orcatlos na Alemanha 
' J 

le--leurs collusions! Pour M, Maritain, Jan1, Kruszynski, Vigario- geral· da· Padre Kryzskowski ··é um Sacerdote· 
les catholiques ont encore bien ~es Diocese· de Lublin; recentemente ordenàdo foram presos 
prngres à faire dans "la fonnation. et . : Nesse protJsto, cujo.· vigor atestá. 0 por . terem batizado e realizado uma 
expérience politiques". Nul de ,ce~1it e$tàdó de .. coúsas ninantes nesse dis- cerimonia de casamento de acordo com' 

<triforma a Ágencia N. C., por um 
·. dê~aclio· pi·oéedentc de Nova York, 
·que. de a.cordo com o correspondente 

,. êlri. Ztirich 'do diario suceo "Dagens 
· N~heter", mais de 7.000 refugiados 
, italianos na Suiça que voltaram à. lta-

liâ :fo:ràm presos pelos fascistas e ,.n. 
, t,;gu_és aos · alemães, com destino ao 

$erviço militar ou aos trabalhos Í-Or• 
ç~aos-., . 

A. radio .de Londres leu· como ad
v,;rtencia esta noticia -aos refugiados 
italianos: de' acordo com esta radio
difusão. os poucos primeiros refugia
dos· que voltaram foram presos pelos 

··fa~cistas, e pQstos em liberdade mais 
· tárde pelos nazistas.. depois de terem 
sido l'egistrados. Crendo -tine esta-

, vam de fato livres, escrev.,ram aos 
seus ami{(os nos rampos de refugia
dos da. Suiça. dizendo-lhes que po
diam voltar à Itolia sem temo-cs. 
Uma ton·<•nte de refugiarlos atraves
sou então. a, fronteira sem encontrar 
cilficü1dades. 

. '$em embargo, i,oucas. semanas .mais 
.. tüél&r·-:JlCY.êpCe1'.tt lt mmm~~ .!"'! 

, qui le suivent depuis 30 ans ne le · frito;'.o ~Padre KTUszynski, depois de , · a liturgia . catolica; em . Sandomiers, 
foram presos de novo, concentrados contredira. Ce manier génial de cqn.,. tecer ... varias considerações ,em, torno todos os Monges . e um. Mosteiro to
nas barracas dos Guardas de Assalto, . cepts n'est point fait .. pour,· l'aràne da ,atitude brutal ,das autoridades de raní dépõrtàdós para· o·campo de con-
e notificados que devi;.-n servir nas public .. ll est trop déco1:1verf. . , ocupação,· ·exige. que ... "as. expulsões, centração de Olszewaki, e cinco 'Fr~n-
nll·11·c1·as· ou na organização Todt·, se · • c15· canos for m fu ·1 d I · · C'est que lá, .sous le pro1es_seur ar- . que estão desorganizando a ·.vida, reli- . . . .. a .z1 a os em. w1emec, e~éolhiam o ultimo, deveriam t.raba- · , ' , enquanto 5 F · d · e · · t rivé à la soixan1aine, nous retrouvons . · giosa: e· cu_ltural· ·da.· na. ça· ó polo. nes.a, que. reiras • o onven o lhar na Polonia ou na Alemanha. · · ·•· de Nazar· th f · ' ·t·d · l"étudiant de la 'vingt-cinqu1eme sejam, suspensas;. que . sejam .. daçlas .. . . e oram pe I as num c-am-
Lond1·es acresc~ntou que os ·primei- d d'f e f' d po de c"n·c t ·a •· 1 année ,l'idéologue · u e unt · · a e e instruções às atuoridades.,da região . . v en r çao. 
ros refugiados se encontram i"á na d ., t · d L b Ao mes-0• tem· · · d la Rotonde et e son · inquietan e . e u lin .. para. que .se observe · estri- . · "'. . po, o . mell)oran um 
Alm,anha. clientelc. Dans cettc Amérique, on a tamente o principie· da resporuiabili- · ccnfrrma ·o fuzilamento de outros Sa-

Estes ir.formes coincidem . com os pris M. Maritáin pour un penseut et. : d.ide individual: que, de acordo com · cet'dotes· e cidadãos cato!icos, cujo pa-
despachos do diario "Libera Stampa", pour un. chef. Le chef est de trop. En 0 ~ principios de humanidade e O di- radeiro era ignorado desde ha algum 
d;i Suiça. A radiodifm,ão acrescen- ~'rance, M. Maritain ne conduit · reito intérn.àcional, todas as mullieres· ' tempo. 
t" que nero si quer os meninos esca- , personne ou presque. personne, J..es · ~détidas · em · campos · de concentracão, ·· ================ 
pa_m a este lrat:1mento: meninos iu- catholiqUes ne· te connaissent · pas,: ce · especialmente àquelas' que sãc· mães, ·· PONGR·E··aA•ÇA~O.·. M_.AHI.ANA DA . 
c!<'us na pri.~ão de São Vittore foram qui s'appelle connaitre. Une élite tn- · ~eiam libertadas e devolvidas aos seus · u 
r•ncaroerados nas e,· com outros fime [e lit. Un peu·plus petit nom- · lares; que todrue as Igrejas· fechadas 
prisioneiros. Quando o rrinistro do bre . encore va · fo chercher dans la pelos alemães sejam reabertas ' e li- · ANUNCIACA-0 · 
[nte.ior ordenou que libertasse aos communisante Nouvelle · Revue · Fran- ' · berfados os professores". · .. · 
menino~ menor"?s de 13 a:'los e aos an- çaise. L'Eglise de Frahce c'est quel- , Em seguida, 

0 
Sa~erdote ·polonês ci- Hoje, a Congregação Mariana da 

di5E:s · maiores de 70. um lu~ar-tenen- f · nnu dans um homme• elle 1 · d d · · ·· Anunciação da Paroquia. de sànta Se· 
t<' ,1~ 0 rh,~rd;,,1> de A. ... ~alto os envioi, qu" ois reco· e · · ta uma is:ta das ·atroei a es cometi- . , , 

1 se ne. connail pas_ e~ lui. _II n'est pas das_ i:,elcs naiisteq __ , niuM cora_ ;osâ ten• · cllia, inaugura a sua Séde l.lloc ai, à 
~ '"" --,mM de concentração· na Po- sa voix. M. Mantam rev1ent de tres btlva para sustar as 'perseguicões . Hua l!llaculac!a Uoncelçâo, 57. 
lcnk, loin. CJ:ueis dâs autoridades alemãs: "Na A cerimõnia iniciar-se-á às 1) lloras 

A radiodifusão foi registrada por C'est à son bonneur. Mais a-t-il Diocese de füellee diz .o· memoran- com a benção do prédio e da Capela; 
monitores do goj!~ffl,Q g~ ~íad.,lls · fini d'e~. revei::tr? 'l'rop . de dloses· dum. três · Sacerdote:; perecerànt re• : ' apôs se.rã. .,celebrada. a, Santa.. ·Mi~s3 
~L --- - '\ t' ~ 11,:~ ... iiw t,· r.t,1gbtt .• -tta.a· ·mifeD:l.=t,fzi..v.1:1i'i:áD1~ d.Ei-~tra-. · .. ,M · ºª»~ f · " 

AGTIVIDADES. DO MOVIMENTO · SECRETO 

POl.ONÊS NA . POMERANIA 
ESTôCOLMO, (KAP) - "Como 

os intercambios culturais" entre a 
Alemanha e' a Suécia foram suspen. 
sos, e os ••turistas" alemães foram 
convdados a regressar ao seu pafs" 
escreve mn correspondente sueco, 
velho amigo da Polonia, "encontrei
me obrigado a sair da Alemanhlf e 
dos territórios .. incorporados" onde 
fui um correspondente oficial. Apre
sento aqui alguns detalhes da des• 
truição de todas as coisas polonesas 
em Pomerania, fatos que eu teste· 
munho pessoalmente. Antes da guer• 
ra, Pomerania e Pozuam; eram :as 
pron.vincias polonesas mais concien• 
tes nacionalmente. A cultura era 

· muito elevada. Não havia realmen 
te iletrados, e todas as pessoas fa. 
lavam, pelo merros, dois idiomas. Os 

· ·polonese.i que viviam nestas regiões, 
tinham tanta,·habilidade para os ne-

. gócios, que os poucos alemães que 
se encontravam entre eles não po· 
diJ.m competir e· foram em busca de 
campos de mais fácil conquista. Du· 
rante os três últimos anos, c.u vl com ' 
bastante pena, o desaparecimento rá· 
pido de todas as coisas de carater 
polonês em Poinorania. O povo foi 
proibido de usar· o idio'ma polonês 
·em público. Todos· os monumentos 
poloneses, sem exceção, foram des• 
truidos. Durante a minha visitá a 
Pomerania, • eu não vi nem sequer 
lima única cruz nos caminhos, as 
quais eram um sim bolo caracterls• 
ti~o da região, antes da guerra; 'l'O· 
das as Igrejas que ainda existem fo• 
raro tomadas pelos alemães. As bi· 
bliotecas públicas em .Torum e em 

1 

GANDS .CAUSADOS AS MIS-
SõES NA CH:-NA 

o governo chinês declarou que cinco 
milllões de pessoas passam tome em 
H•nan, acrescentando que Isto consti• 
tue o maior desastre ocorrido a9 povo 
chinês desde o começo .:la guerrn. ALé 
o· mês de Abril tinha destinado dez . 
milhões d .. dolart:~· pa1, remediai' esi,a 
situação. O Banco Agncola tinha u.u
tor!zado o d!spendio de 100 milhões de 
dolates para a compra de alimento~. 
As · prov!nclas vizlnh;,.s do Shensi. e 
Hupeh, devido à ·escasse:li de viveres, em 
nada puderam socurrer a de Uonan, e 
o plano de esta~lecer transporte de 
Anwel fol trustrado pela Invasão jap0-
nésa. Grande quantidade de cereais, 
destinada ao exéroito, foi dlStrlbu!da 
entre a popuiaç:o. 

- De C'llungk!ng comunicam· que 
foram totalmente destru!dos pelos bom
bardeios aéreos os ed!flclos das Missões. 
Ai casas das. Mtssões em Tonnan-Fu, 
capital . ~- ~Ovin\:1ª &l,g · XttlJW!n. Piirlã 
-fí!J!rm..m, f" ' ~ ·· 

Bydgosz:cz foram queimadas, com~~ 
tambem as coleç·ões da Academia da 
l\:larinba em Gdynia e o museu d::t 
cidade de Grudziadz. A catedral erri 
Pelplin foi completamente saquea; 
d:i. e ocupada pelas autoridades mi• 
litares. Os poloneses que não se re• 
gistraram como "VolkSdeutsche" nã~ 
podem fazer negócio de qualquer es, 
;::Jcie. Ao investigar através ·da 1·e
giâo, nunca julguei que pudesse exis, 
tir un;i serviço secreto tão eficiente, 
o qual mantem escolas primárias e 
secundárias, autoridades sociais e· 
administrativas, tribunais, e .listas 
dos 'criminosos alemães; Este é d 
quadro do povo de Pomeranla que, 
resiste e luta contra a ge~manização ~ 
jamais se deixará vencer pela. iu~ 
fluência alemã, como não cedeu no!!\ 

- tempos de Bismarck". Assim termi~ 
nou o seu relato o nosso generoso ~ 
sincero amigo suE)'co. ' · :i 

o Presidente Roo.sevelt conde--
cora. herois católicos / 

Dois heróis católicos. foram cona6; 
corados pesoalmente pelo president~ 
Roosevelt na Casa Branca, com a su• 
prema ' condecoração dos Estador:1 
Unidos: a l\léclalha de Honl'a do COUi 
gresso. 

São eles o tenente Guy K!sters, d<;. 
Ei.ército, que se distinguiu heroica• 
mente nas campanhas de 'l'unls e d~ 
Sicllia; e o tenente Ken \Valsk, d<lj 
Corpo de Aviação da Marinha que se 
distinguiu em luta desigual corl.tr§ 
o.:; inimigos, 

O wnent·e Kisters, encabeçando uni 
ataque em Gagliano, ns1, Sicilia, e!ll 
Jultlo de 1943, foi colhido pelo fogq 
cruzado das_ metralhadoras. Avançoq 
junto a outro companheiro e conse. 
~~ir~m silenciar a primeira poslçã~ 
m1m1ga; em seguida Kisters, grav~ 
mente ferido avançou e consegui~ 
capturar .a segunda posição.' Ante,i 
riormente, em 'funis, desempenho~ 
vária. s missões.' secretas, tendo sid<( 
em uma delas surpreendido pelo fog~ 
da artilharia e_ metralhadoras, s1len, 
dou uma posição inimiga, Alem ·d~ 
medalha de "Honra do Congresso•! 
cle,recebeu a Uruz de Serviço !JiEtin~ 
to". Sua mãe e sua esposa, receute-i 
mente convertida ao catolieismo, ·coe 
mungam diariamente na Igreja d~ 
Sã<> Uartos ilorromeu, na cidade dq 
illoomingtoú, Indiana. · 

O tenente Walsh, depois de derrltf 
bar 26 aviões japoneses, enfre11toU: 
sozinhc 50 aviões japoneses tip~ 

· "Zero" derrubando quatro deles a!l4 
tes de aterrar: Este aviador. 1~ 
sempre Q' !!Ql!4,ljQ ÇQll!?i~Q.. . ~:-~ v r:F .• . 
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Ro~s aos nossos assinantes. co-
municarem a mudança de seus ende
re1:os 11ara a Caixa Postal 147-A. 
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O LEGIONA.RIO tem . o maxlmu 
prazer ~m ,..,ceber vtsltas às tootala
ções de sua ·s.1~. ç/io e otic1I1a.s ma., 
pede qu~ não ;~:fa.m as mesmas reltaa 
naa· 2.a.s. 3.a.s e 4.a:; Mra.s, IJOt ex1-
i:4JlC!a., do .ervlço. 

Instituto Moderno 
PRAÇA DA SE. . N..o. . 163 

SAO PA.Ul-0 . - .. 
-. . Fundado em .w11 

UAL~I lf.Ol, R.'\ l! 1,-\ 
lACJUl<.iRAFl.'\ 

O l\.lelhot 1!;11~1n11, ----- j 
Pelo, ~telhiu p~.,, _ l 

V DIAS EM REVIBTA 
(Coni:lusão íJa t.•· ll!lginal .. 

.11a!'ece-n0l! interessante . .t<;rgistrar um 
tópico do artigo pabli•t,1.dn pelo Sr. 
Smmer Wé!les, ei,s1,f:v_1ecl'elar!o de 
~Stádo da ~mérica, 'clf N'orte .. no · 

Estado de. Sao Pa;aw em Janeiro pp. 
Diz aquele politlc::o: "0 atual go-

.... :rern.P argentil10 é controlado por 
.uma pequena .socierlade secrrta de 
,coronéis do ~ército, conhecida por 
'G. O .. U. ~(}rupo de. Oficiais Uni
dos). Esta. ·organização é •dominada 
'.:pelo coro:iiel Peron,. moço, forte, fas
cista fanático, e Inclinado a se tor
nar ·um ditador argentino: Seus 1:0111-

J>anheitos de direção são o coronel 
'Gilbert, o miIJl<>tro das Helações E:x
_teriores que profetisa lbertamente a 
vltôrià · ~léinã, e o coronel H.am irez, 
chefe· da l)Oifcia federal. reconheci
'<lamente pro-nazistas". O grupo a 

· que· alude o sr. Summer Welles tem 
· 'a mais intima .relação com· o governo 

do Cel. !!'arre!, e· o Cet. Peron ocupa 
hoje o cargo de mlnlstro da guerra. 

* 
. O' prof. Pierre Monbelg publicou 

: tanibem. no '' Eólado de ::!ão Paulo·•. 
,. um.: artigo · de· ·.que destaeamos o se• 

,., , t guiut~ :tõplco .. extraorcti1,ariamenie 
(] :};rêaf:70'8 oportnno: · ." ... Cbegou,se· as
" ... , siÍ!l:· à :unia situagiio éi.terlurmente 

··'~' parado:r.al: · vários sol>eranos refu
,, ,_.,:: giadbs, · cm· terra estrangeira, dos 

.. ,. :quats' 'atgtins ·São muito contestallos 
:peli:is< patriotas de seus próprios· pai
·SeiÇ cóntlnuam a,: ser orlcialm..:nte 
recói1hecfdos como os iínkos govo:r- · 
l!os·.iegais peJàs Nações Unidas; cm 
compensitçâo; · o govêmo francês, fi. 
:xado-em sorti tranéês tendo recebido 
-0. apôio ... relterado d~ grupos ele re
sistência francesa, somente dis,uti
do· pelo peq1ieno punhado Í:Jos ·lJuis
lings .. de 'Vlchl, continua colo,·ado 
numa ·posição tnrerlor'\ Urge o 1·e
con:Iiecime.nto do· Oenernl de Gaulle 
para: que a !<'rança · possa · retomar 
prgntam~i'nte na· polltlca Juternacional 
e :na reorganlzaçiÚi eultural e so
cial de post;guerra sua situ:1~iio pl'i
mitlva, para o bem da Santa Igreja 
.e da.. latinidade. 

Oficinas gráfiras do 
LI<;(; lUN AHIO S. A. 

flua do Semim1rio, 

O SOCIALISMO. ÁGRARIO 

.As doutríuas do Henry George 
estão conhecendo um "reuouveau" Plinio · Corrêa de Oliveira ' \ 
d~ preslfglo nestes últimos tempos. 1 · · 
Nos Estados Untdos, 

0 
georg!smo es· nfellzmente, recebi com enorme atraz:o a oDra do. 'cat61Je·o, antea e acima de .tudo, a réaçio petnambucaria 

tá encontrando simpatias. e aqui · Rcvmo. Sr. Pe. Ant§nio Paulo Clriaco Fernani:les, S,, J'., contra, o domlnlo hol:ind.ê'.e. Melh.ordo que nlnguem mos-
mesmo no Brasn existem adeptos sõbre os "Missionários Jesultas no Brasil, no Tempo de trou-o a prõiiria Corigr.e.gação do· Pe,. Fetnandes, quando 
militantes desta doutrina. A "Folha Pombal". Publicada por ocasião do IV Centenário da investiµ desassombradiá!n'ífnté contra :.as. exageradas co· 
da Manhã", por exemplo, qtie é o Companhia ,de Jesus em 1940, esse trabalho, .que J'á: estã memor.açõos .de. ,,.Maurício' do .Na!Ísau,· que se pretendia fa. 
órgão da lavoura colocou-se paradoxal 
men~e entre os partidários de George ·, em 2,• edição, publicado pela Livraria do Globo de'Por.to zer: em Perria,nm1iu·co, e de cujo' pr'ogr'ama se exhalava, · 
e, nestes últimos dias. defendeu-UH!. · Alegre, resulta da sistematização e ampliação.,de:· ~Ígu: · em conjunto, um ie~to pc~ar ~eio fato .. d~ não ~e ter con, 
os \ll'incíplos econônlicos. . más conferências que o ôllUtor fc:z: para a ~ua Já histórica .sérvádo no Bra11U 'o domínio prote~taht~ dos holandeses. 

Deve-se assinalar um equivoco, Conl)regaçâo Mariana no Recife. A natu~_eza.'do tema, o' Jra'11tcs dlsto•fo'I tambcm un:i'.movimerito católico,~ tr.~· 
que se está. espalhando com vizos de nome. do au'tor, a quàlldade do público especial para o .balho ·de ·e'yangeflzá~ão qu!l; integro.u. ·· Pernambuco e o 
yerda.de. Afirma-se qÚe o sistema de 
George vida libertar a lavóura bra- qual fôra inicialmente escrito, a ocasião festiva cm ·que Nort~ .. na c-ivilização luso:católica a que pertencemos. Em 
si;eira da situação angus'tiosa; ele. se publicou o trabalho, tudo teria concorrido pará cjue os Pe.rnambuco, brilhou com .upeclal folgo~ a nota católica 
Yerdadeira escraviza!;ão, qué a carac- leitores do LEGldNA.RIO lesse.m com particlllar inte-. · dessa bela éivili:.:àção· luso,brasileira, .e o demonstrar·am 
t,~riza. Henry Ueorge teria s~d'O a~- resse uma noticla acêrca dele. Todas essas circunstâncias tambem com grande ,brilpo .os Congrcgad~s d.o Pe. Fer-
sim um amigo e defensor das elas· · · 
ses agrícolas. Nada mais falso. Geor· . dão entretanto ao livro do Pc .. ·Fernandes uma impor- n.in.des cm sua luta con'tra a obra do Sr. Gilberto Freire. 
gs,, vi-1, nos proprietâ rios rurais, na~ tância permanente;· Estamos po·,s · certos de qÍlc algumas Tud? isto concorria par à que um Uvro ~o atual paladino 
da menos. do que uns parasitas,. qu~ palavras que sôbre ele· esc;revemos em nossa edição de do movimento cat6ilco em Pernamuco, sôbre uni episódio 
se beneficiavam Indevidamente' de hoJe serao àco1r.,aas por nosaos. leitores com Igual lnteréssantiulmo d.e nossa vida colonial, qua·J seja a ex-
uma "plus-value'' produzida dadivo, interesse. pulsão dos PP. Jcsuitas ao tempo de ·Pombal, se recomen-
samente pela terra, excedendo de · 
muito em proporç:ão O trabalho dos, dU&c especialmente à atenção. do pübllco catõllco de todo 
la.vradores. A propriedade agricolà ,;, * * o Bra.sil. ., 
seria desta forma uma espécie (le O Pe. Antônio Clriaco Fernandes, que qe apresenta : :-í'Ademais, esse nvro vale por uma :verdadeira· doutri-
monopólio odioso de algo tão · gra, em , públlco com .·o Uvrô sôbre os "M.lssionárlos Jcsui-. nação em favor da Intransigência, da Integridade, do de-

. tuito e universal · como o ai 011 a ·., · · 
~ tas , ·~ multo mais conhecido entre nós pau. listas eomo. :sa.Hombxo e .. por ai se. liga es·p·eclalmente à. obra do Pe. água. E assim como o ar e a água 

s:lo fn1idas coletivamente por todos O Pe. Antônio fernandes "tout court", ou melhor. ainda, Férnande3, Ele foi-publicado par·a comemó'rar O IV Cen-· 
os h<:Ymens. assim· taínbem, pela co· se qulzernios ser maic reais e ex.itos, como "o Pi:. ·i=er: temi.rio da _Cori'!p~·nhia de' Jesus, De· norte a' eul do pais, 
lotivtdade representá.da pelo Estado, nandes ~O· Recife". Foi pelo óco de suas relevantiuin;às se ouviam ·OS louvores.da íncllta milicl.a lgnaciana. Na 

·c1tweria ser fruida ª "plus·v·a1ue" da realizações no Norte· do Pais, que chegou até nõs.·ci'i,ome -mLÍ'ndo Inteiro; o.· ce.lebrava e~ tod~s· o.s quadra. ntes da 
·V;:rra. Para isso, George .,imagin'ou 
\an sistema de tribufação~ em que do Padre Fernandes, lndisso·luvelmen~e ligado à ~e.Í>:utaçãÔ · oplhlão a· benemerêhçia dos :Jcsuitas. Não· seria' demais, 
um srí imposto único, teritorial, gra- · quo sua valorosa Cong·rcgação Màriilna adquiriu em t<>.do · que:~ 'Pe. Ferna~des, rememorando preci,sam'entc n.1quela 
\·aria todas as guerras, absorvendo, o Brasil. "0 Pe, Fernandes, do Recife·" é mais que 'om ·o.caslão de fau.&ta e jubilosa unanimi.dade os muitos sofri-
confiKcaucto para O EStado esta ··plus. nome, 6 um titulo, É este o titulo com que o conhece-. mentos que. a Compa.nhi.1 de. Jesus ·padeceu no cumpri-
vatue". · 

mos, e esse simples titul<' tem por si tanto valor no eon· mento de sua mluão, mostrasse a todos que· o dever 
Para reduzlr à prática este prin-

cipio, afirma-se que este imposto cclto geral que seria suficiente, como dissemos, para. cumprido com· Integridade é, o único título de verdadeira 
deve recair sobre o valor da tei•i·a atrair a atenção de. nosso público sôbre o trabalho do glória, mesm.o entre,os homens,. e que a Companhia con• 
desplr'a de ·todas e quaisquer beu- ilustre ·sacerdote ·Jesuíta.- · ttnuar'á sempre tranqullamcnte •em suás tradiç6es de lm· 
feitorias. ~ste valor as3ln1 _calculado Com efeito, a Congregação Mariana que O Pe. Fcr- · pertérrlda pugnacidade; t'io caracteristlca dos .filhos <íe 
representaria O "unearned,lncre- na.11des re,untu operou na mentalidade brasJleira uma pro- Santo 'Inácio. t no bom ci:itnbate, t'rav1do com lealdade, 
ment ". um · valor para o qual o la-
vrador uão contribuiu, que seria funda transformação. 't:ongregando- cm t6rno 'Cle si.· um denodo, espirlto sobrcnaturál, que a.e encontram ~s gran-

frnto do pl'ogresso da cotetiviuade grupo de rapazes de inteligência de escól, e de u·ma exhu- des e verdadeiro êxitos.. Essa linha de conduta pode 
como tal, e que ele monopofisárla .bcranie·. capacidade de real ::zação quer ná ordem dás acarretar certamente dissabores amargos, cruéis, lnjus, 
em· proveito P !H'fo .· e exclusivo; · .idéias qu.er. na ordem da ação, o Pe. Fer.na.ndes o.s fo.r- · tos. Lembra-os o Pc. Férnande·s em seu livro, acentuan-' 

Ora, a verdu,1e é que o valor da · 
(,clrl'a e·slá em iutima relação com as mou segundo os ~ais gcnulnos prlncíp[os católicos, cvi, \:Jo,o·s mais ainda pelos nomes que 1nténclonalmente omi· 
benfeitorias, com O seú apl'oveita- tando cu1t:1a<1osamente qua1qu~r intlltr.ação do esplrito te, élo que pelos trlstfsstmos fatos gue pormenorlsada, 
menlo atual ou possiv'et. Ha no Bra· _liberal e latitudlnário que, naquele tempo . infes·tava o mente narra •. Mas essas. peri;egulçües são sempre utê-
s1: terras fertllfsslmas, ·e de valor B ·1 · · .· · · 1· d .. ·.· ' · ras1 , não oom as .máscaras novas com que procura re- re s, e ia virá em que ·os homens reconhe'cerão a san-
i,ratlcameute nulo; donde se vê que habHitar-se e reaparecer· hoje,, mas com sua fisionorn.ia tidade da .sua causa. O sal não deve recciar d6 salgar, 
a fôr~a produtiva da terra, só por si 
não lhe determina O valor. Dir-ae-á, aberta e'·declarada, de verdadeiro e genulno liberalismo. com mêdo de,ser posto de l11do. Não é o sal ativo e sa-
porem, tJUe a· aproveitabilidade da Ora, autêntico jewita, o Pe. Fernandes se apresentava· à bóroso, mas o eal insípido que t: at.}rado fora e ca!cad<:i 
terra depende não só do trabalho !!e ·mocidade pernambucana como um genulno anti-liberal. ªº!! pés ... Essa a ãustera verdade que o livro do grande' 

· qUe•n ª lavra, mas prhlcipalmente E.m sua linguagem,· não havia. lugar para as diluições batalhador que· é o Pe. Fernandes velu lembrár. Os dias 
do ·progresso geral da coletividade, 
que proporciona os meios de melhor medrosas nem· para as concessões mais ou m·enos sofls· · ,gloriosos e .os dias de pena se alternam na trajetõri 11 da 
a.vroveitamento econôlnico da terra. tlcas cm que se comprai:em os liberais.·. Para ele, já ·b!15· ·companh111· at~av6a dos s6culos. Eles ainda serão muitos, 
Contudo, como separar na prática· o tava de lu~co-fusco .csp.irituai. Ele queda que a verdade, tanto os lumlnosos quanto os tristes, talvez mais nume-
que 6 devid-0 ao trabalho do ·1avra· se manifestl!Sse a.jorros sõbre. o Brâsil, e que a doutrina · rosos estes do que aqueles. Mas quando. chegarmos ao 
dor rlo que é devido ao progresso· da 
civilizarão? Esta dificuldade ne. ,.eatóllca fosse difundida 'pelos leigos entre nós, com aque,· grande .Dia definitivo; a.em noite, sem· tempo, .sem som· 
nhum economista a resolveu até bo- la integrldad.e, aquela aut~ntlcidadc, aquele desassombro · bras, esses operãrlos, que trabalham expostos a todas as 
je, e o !)l'ôprlo George nela · se em- . com que a difundiram desde os primeiros .d'as o.s Apôs- infompéries, recofherão certamente uma coroa dos louros 
baraçou. E alem disso, não basta que tolos. Essa posição'. radical ,agradou profundarriente o pu• 
o progres~o gernl d!l- clvilizaçãp ofe, gll'o ·de moços que o Pe. Fernandes conseguira reunir em 
reça maiores recur::,as e oportunida-
des para a exploração da terra. É torno de si, graças a seu extraordinãrio · poder de· atra, 
n;,eessár;o que tais recursos sejam ção PJ!SSoal:' A alma · pe'rnamb11cana é , ágil, penetrante, 
eíellvameiite empl'cgadÍ>s. ora. que111 combativa,_ e .!]1Uitô lnclí.~~:di,1' ,à, corfümi'càçã'o ... ,A .sei·viçci · 'Pronunc'ando para 'sc11& Congregados. algumas COll• 

'foi iSlo não é toda á colétiv:ldade, da Igreja,. fe~undáda pela' graça, elii produi:iu maravilhas fer'ênclas, o Pe. Fern~nil~t as amplioU ,depois, e' 'formou 
. mu ape1ias àquela pàrle 11ue .empre- · · ,· · · · · · · · · · · 

· .nos Oongreg. a dos .:do P.e .. ,F~ .. rnandes, · suscitando uma ver, 'e : volume nue .atuafín. e.nte iom·e1fü1mos:·clile.,. draz duas ondeu rle fato a eitploraçãô. agrfcola, ., 
com torlos os seus trabalhos e col)l dqdelra flo'i.'aç.ão de. 1 .. rrtel~ctua:(s. lúcldos,.vigoros.os, cate-.· notas· blográf:Í..a3.SQb're,.j!),SuHaSc .. br-a_sllefros que s~ llus-
t,)dos os seus riscos.· 'riiqiiezas mel'a· górico,s e ,frroJados, qúe ·se fizeram ... rJeild,e,· logo publicis- " traram n,l> JIJ.?,Ostolu~A ~11-tr.e ,,,Of ~lili'lH&~ ,,djl I ndia. portu-
mente potenoials ·s,io tesouros na tas, escrlto·r,es, Jornalistas.,.,'c.911ferei:l~is'ti((~ e, e,:n · todas ' guesá,. e âsílffl exprt~à' •cO:inovecton,, t-lomenagem · desse 
Lua. 'Portanto. àqoel a pprção clâ cole- . · , · ' "'"'-" " '"'' '"' .~ ,. "·l •"' ,; .;; "·' '' · · 
tlvidarle que soube ·iitual.izar as pos- .. · essas atividades lutadores exímios ):ltarite~ cJ.e cujo pres, Jesulta, lú!la>hll1dü acITTOJ&S.OS pa,t111çl.Qsi,q1.1e.,espalharam cm. 
sibilidad0S econôm'cas cabe COÍll jus. tlglo •moço. 1: SSlJdável Cedeu a. Velha Í~

0

fÍuêncla dos figu-. S~a terra ~~é'ment~ "dl'J'liu\ ''órfs'tâ';"\i'ê'ri,/ depofs, a nar• 
tiça a remuneração. A outra por- roes feitos; dos grandes homens postiç·os, dos princípios ragão de 'tiHfl{s=ts" Tfijustiças, infâmias, baix.ezas que ca· 

incorruÍJtiveis. 

<:ão. que apenas contribuiu por ato sonoros e, inõcuos que anestes:av.am antigamente O Norte racterlzaram a expuJsão dos missionários jesuítas do Bra, 
d- presença. será benefielada tndi, d · · · o .Paíc como o Bras!I inteiro. s11 ao tempo de Pol)'\bal, E., contrastando com a tristeza 
reta.mente pelo enriqneeimento ge- · · 
ral do país, caUsada pela atividade Espeeialmente através da, revista "Fronterras", .que .d,;sae acontecim'entô que não era senão ·o pre19ci10 do fe. 

· agrícola. E mü'tas vezes ·acontece se transformou sob a direção de Manuel Lubambo em chamento da Companhia em todo o m·uncio, o Pe, Fernan, 
que todo1 se beneficiam do trahall10 um dos órgãos de màior Influência .na vida lntelectllaf do des dá uma notíc:l.a completa sôbre. aa atividades da Com-
do lavrador, axceto O próprio lavra- •. Pais; os "congregados do· Pe. ·Fernandes". in:cia.ram. e panhia de Je$us no mundo intelró em. nossos d:as, De 
d:ir. como ocor1·e hoje em dia. · · 

Arguménta·se ffue a terra é a fon- levaram a cabo com ..galhardia a transformação da menta- um lado a irivesti~a "do dem·6nlo, do outro o atestad~. da 
t~. senão única. pelo menos 8 prlnci- lldade cátólica de Pernanmbuco, que tambem já se vinha plena e miserável Inutilidade deosa investida. 
pai da produção, e que, assim .. sohre alterando ,çom êxito em outros pontos do pais. Esta l~ltura l: de uma extraordinária oportunidade 

. eli devein recair os encargos fiscais. Por Isto, 0 Pe; Fernandes se tornou das figuras clãs- para os dias 'que correm. O anti-clericalismo, o anti.je-
1st0 poderia ser verdade se todos os slcas do movimento ·católico de nossos dias, e será lm.pos- 1 · dl ld d d 1,101,06 <la terra vl<'ssem 'ter ao dono eu tismo, ilu ndo a lngenu ade e un~ a ormecendo a 
da terra. Mas •o que acontece não é sível .fazer-se afgum dia o hi~tórlco do que ocorreu; da ' lndlfere·nça de outros, avivando· o mau espírito . de mui· 
iss,;,. O que acontece inrelizmente do que estâ ocorrendo em ·matéria religiosa no Brasil, no tos, começa a renascer um pouco por toda a par.te. O livro 
modo mais frequente. é que a parte século XX, sc.m dar ao ·nome do Pe. Fcrnand~s um rea:ce do Pe, Fernandes, chamando a atenção do leitor sôbre o 
111 .is pol.iiurla, do resultado da Pl'O· vérdadelramente ,extraordinãrlo. ·verdad11lro espirito do anti-jesuitismo, sóbre a assistência 
duçiio agrícola. · senão tudo. vai p;;.. · 
rar em outi"as ipãos que não as dó providencial com que Deus protege a m.llíeia inaciana, e 
lavrador, Como exigir ainda, ále1í1 ~ * · ~' reproduzindo a carta do Santo Padre ao Geraf da Com-
dlss", CJU(' a terra sustente o Esta, panhla de Jesus, que é mais um testemunho da afstuosa 
do? Só se se q,iizer reduzir os agri- o movimento católico· em Pe·rnambuco é tema que e. a·ltlsonante aprovação da Igreja à. obra dos jesuítas, 
cultores à ~ casca eia :nós". como era 
d'lsej" expresso de _Heifry George. lembra invcncivelmente as mais gloriosas recordações de constitu.e leituril interessante e proveitosa, que a todos 

1 nossa história religiosa e política, Foi um movimento recomendamos. 

JNAUGURACÃO DO SEMINARIO DIOCESANO

. · Df .RIO PRETO-
CATOL 1 

Comprem exclusivamente suas ióias e seus presentes na conhecida 
JOALHARIA 

Deverá 1·ealizar-se no dia 19 do eor
·tente .. môS ·a inauguração do Sén1i11á1·io 
Menor Nossa 8enho1·a. da Paz, da Dio
cese de Rio Preto construido no bair
ro de Boa Vista. sob a orientação do 
Bi5pado e com a colaboração de todas 
·11,'j 'earoqulas. · 
· 11: e'..-sa· uma obra. grandlosa, não só 
pelas sua~ proporções magestosas e ele
vado .custo, como e principalmente pela 
aua. ·aJta. finalidade espiritual e elevado 
objetivo .cristão, destinando-se a; pre-

' pa.rar os futuros Sacerdotes, .tão ne
cessarlos as novas paroquias cr,!adas 
naquela Região, no Estado e no B1·a-
1iü. . . 

A!lm de reve:;tlr a. inauguração do 
maior brllbantismo foi organizado sob 
a dil'eção de s. Excill. Revma. · D. La
fa;yette Llbanio um _ g·rande P'tograma, 
que constará, para. a.. sua. rea.lização, 
com a honro.sá p1·esença ·de diversos 
Exmos. Bispos de oUtras Diocese.'!, au
toridades ·da. Alt:a.. Ararà,Quarc11Se e re
presentacões ·oaroau!als· de "toda. . a Re
gião. 

No pátco do &!mlnar10 .iJiccesano, às 
. 10 hora.i. S. Excia Revma. D. Lafayet

te Llba.nio. Bl.spo Dioce8atlo. procederá 
á benção folene de riqul.sslma Imagem 
de N. Scnllora ela Paz. Em seguida. se
rá r<>:>.ada solene Missa Campal, oflciada. 
por s. Excla. Revma. D. Delfim Rlbei
ro Guedes, Bispo de Leopoldina, que 
pregará. ao Evangelho e finalmente se
ra feita. a benção do prndio. A:. soleni
dade8 terminarão com uma grandiosa. 
procissão. · que sairá da ca.tedral às 
17;30 horas, em louvo!'. a. s. José, pa
droeit·o de Rio Preto, da Dloce.se e da~r 
Vocações Sacerdotais, sob cuja inspira
ção e auxilio foi passivei a realização 
dessa primeira parte de obra. tão rele
vante e objetivos tão nobres. 

Foi realiza.da de 27 de Fevereiro a:, 
5 de Março a. Semana prô-semlnãrio e 
Vocações sacerdotais que destinou-se a 
dar a conhecer o vulto da magelltooa; 
oura e difundir as suas nobres e santas 
finallc:actes rellglosas; 
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R'CIA 15 DE NOVEMBRO N. 26 

ela B.ua Anchieta) 

e 

• 
OFICINAS· 
PROPRIAS 

• 
• 

Y niéOI wJ1cwionario1 doa A 'i A '\f I; 

DOS 1elogi0!! · • E L E C T li A • 

CONGREGAÇÃO MARIANA DE NOSSA SENHORA DE LOUROES· 
No dia 12 de fevereiro, aniversário 

da fundação, terminada a. reza, na 
qual a nova diretoria recebeu suas 
C,itas, no Salão Paroquial, onde havia. 
de celetj1:ar-se a data. 

Iniciou-se a sessão com o Hino das 
Congregações• .Marianas cantado pe
los Congregados e pela assistência, 
constituída em grande parte por con
vidados das• par(iqulas., visinhas. 

O Revmo: Sr. Pe. Dh'etor falou aos 
Congregados, especialmente· à nova. 
Diretoria, passando depois a palavra. 
ao sr. José Bento, Pí·esidente, que· 
tambem fez um belo discurso. A ses 
·guir o Revruo. Pe .. Diretor deu a pa
lavra ao 1.0 Secretário, Carlos Mar• 

·mo. que ,leu o relatório daa atlvlda· 
des da Diretoria cujo mandato se ex
tinguia, durante o ano de 1943. 'rer• 
minada essa leitura, o Revmo .. Pe. 
passou a palavra. ao dr. l<'elípe · Fer
reira de Menezefi Jr. 

,· .{,fermluacl'o tste dh;eun;o; o ne~ma. 

Pe. · Diretor e o s1·. Pi•esidente fize
. ra1n os agradecimentos.' 

Encerrou-se a. sessão soiene com o 
Jlino "Mocidàde", cujas primeiras. pa, 
lavras haviám .servido·de tema ao dr. 
E'elipe Menezes: "Mocidade brllha.n
te e . sadia, ~ai da i11ércia em que 
estás .•. " · 

Terminada a ses5ãO solene, foi le· 
vada à cena pelos Collgregados i\Ie-
11ores desta Congregação, o pequ~no 
drama: ·•Suprenfa luta". A seguir a 
comédia: "Um chalet a beira da es
trada", pelos ' Congregados l\laiores. . 

A seguir;. fez-se ouvir o conjunto. 
Estrela Dalva, sob a direção do con• · 
gregado Ernesto Pari. 

Continuando com os atos variados 
os s1·s. José Bastos e Adolfo Bizarro 
apresentaram um número .caipira. : . 

A seguir, pelo professor · 8ernardo 
de Azevedo e peio congregado Nico
lau i\Jarmo, foi exem1t~ilb :ao· violino 
HSenqire no m,.,u. coração". 
· :t't.:áuiµ!!\la, 11, ,P.ar~e u1u~k!!l o :si·, 

José Bento fez em versos uma "Sau. 
da~ão àB Zeladoras" e um monólogo: 
"Ô p1•egutçoso". 

l<'icott assim cons.tituida a direto, 
ria: 

Presidente, José Antônio Bento; 
1.0 • Ass., José Na.sci111ento; 1.0 Se· 
cretário, Carlos'. l\farmo; 2.0 Secre
tário, . Antônio Lenão; 1.0 Te$OUrei, 
1·0, João ·e. Lanego: t.0 Bibliotecá.• 
rlo, Antônio dn Alméida; Mestre de 

Noviços, Re:vmo. Pe. João Jorge 
Gemeinder. 

. Entporfo. P a d a rra e 
Para na Confeitan·a 

Gênero, allmentclos. pães e, bis
couto, de tod.a~ at qm11irl11dea -
Aprl>nfa•sa · ém:om .. n1a11 pa1·a ca• 
~amPnto~ hafb:adn« "qoir~""" .ele 

A'Vl<:NIUA BRWAUl<:IRO 
LUIZ ANTONIO N.o 1191 

e'ON1<:, 1-0!\sri 

1'-lesta hora fragica da historia da e que anseiam . pelp euf;aquccbnento ! 
humanidade, em, que nações outrora ou total désapal'.ecimento de ,lllllíl. na-
prospe1•as se fundiram 110 mais pro- ção• que, por ser fundaJnentaiment~ 
fundo cáos ou cairam sob o jugo fcr,. cristã, estará sempre alerta e sabera, 
reo de conquistadores prepotentes, não ê. peso de qualquer sacríficio, insur-, 
ha nenhum país que ·tenha sofrido gir-se contra o despotismo sangu.ina-
tanto e qúe despe'rte tanta .. simpatia rio. , ,.· 
éi çomiseração como à desditosa Po- Alguns têm estranhado o silencio 
lonia. ou quasi conívencia das · gra'ndes po-1 

Só após a tremenda catastrofe que trncias · no tpcante à. ameaça· qüe pai- . 
ora convulsiona O mundo,. poderemos l'il fOb1•e a Polonia. Por Órà ,nã°' · ha . 
aquilatar a grandeza das. provações nada que justifique esi;'a apreén,são · 
por que vai passando a patriá de São As' grandes nações democraticàs já 
Casimiro. . deram os primeil'os passos afim de tor-
' O país foi varrido de um extremo nar conltecido seu pensamento e 

a· outro pelo ciclone da ·guerra e hoje . sua resol(Íção, de permane<iérem. fir
novas incursões de inimigos não me- " mcs na defesa, da. liberdade dos povos 
nos perigosos ameaçam deitar po1' opi•imidos. Na hora oportuna sab,erão 
tcl"ra o que re.sta de ,antas ruínas. Pes- elas relvindicar a completa indepen-
pojada de seus tesouros, de seus mo- doncia da Polonia. E .que. séria. do 
numentos de arte ~ de fé, horroriza- mundo· se tal · não sucedesse? Seme-. 
da ante o espetaculo apocaliptico de lhante injustiça assinalaria. ~. comple-
suas cidades arrazadas, sofre /i Polo- . ta subversão do direito ·e â atual cru-
nia o martirio do cwação., acerbas pe- zada em prol da liberdade. ver-ia rua· 
nas morais, inj ustigas clamorosas que logrados os seus· füis. • . . · . i' 
ravoltam todo homem que ainda não Apraz~nos lembrar aqui o interesse· 
perdeu de todo o senso mora:!- comovente que Sua Santidad~ o,1'.apa 

Seus filhos são escravizados e tra"'. · Pio XU .tém tomado pela. sua dileta 
tados como seres abjetos, indignos de Polonia. · Reitera.das vezes· levantou o 
rc,pirar ·as auras da. liberdade. Leis Pàpa a voz pàra exigir . que _se, faça 
iniquas proíbem-lhes o uso da propria .justiça à Polonia opi;imida. Na al~
lingua: senhoritas e senhoras respei- cução de Castelgandolfo aos. peregrJ
taveis, por e-5se· crime, são vümentc ·r,os polonescs, dfrigiu o· Papa 'à··Polo-
e5bofeteadas cm plena rua. Os opres- nia .,ima palavra ele '.'consolo e de .con-
sores chcgarani ao extremo de tornar forto no seu sofriinento" .. Evocou os 
quasi impossível aos infelizes: polone- impondera1·eis tesouros da' PoloJ\ia dE? 
ses a pratica da prnpl'ia reHgião. Seus que ninguern logrará despoja,la: antes 
sacerdotes são barbaranúmte ti'ucída• d~ tudo "o esplendor de. uma . 
dos ou arrastam vida miseravel nos ,bravura .militar, que encheu de, ad
horripil~ntes campos ' de concentra~' miraçiío os proprios adversarios da· 
r,ão. · Entretanto, esse povo de· tija Po\ot1ia"; cin seguida .. · "os glorio~s 
kmpera, continua a reagir contra os feitos· da historia nacional da Polonilt, 
desmandos de seus algozes· e a· vlvé;- tia (!uai, nadá n1enos de dez. seculos 
da esperança de dias melhores. Seus·. 'foram consagrados ao ,serviço de Cris-
hispos e sacerdotes lhe duo o exem· to. e, µniitàs vezes,'. à magniinil'l,la de-
pio de fidelidade. a DeU$ e à 'Patria. fesa da Europa cristã"; fina~enti!; a 

Recentemente as autoridades· · de fé catolíca: '"Na ·sua agitad11 existen- . 
ôcupaçiío otereceratn a liberdade . a eia teve a Polonia hõrà.s e fases- · de 
Mons. · Jálbraykowski, A.rcebispo Me- morte :aparente; mas tàlnbem,v'iú~d1as 
tiopoÍitano de Wffno, sób ·11 condição de. soerguiménto é. de. ressuré1ção. Ba, 
de lançar o ilustre prelado :Ullla · càm- · todavia, uma coisa que se não .1ricon-
panha anti-'sovietica na Pn1ssia Orien- tra em sua historia: ... é úma Polonía 
tal. o \,en·erarido confessor da fé ne• Ú1fiel ou ,sepêrada .de J;esus Cristo ·e 
gou~se. a isso térininarit.'ément~. acres• de .. sua [grela''. .• . . . . 
centat1do ,qué: permaneceria .no carce- . "A Polonia- diz PioXtI .,...rião' de-
re enquanto um unico sac.erdoj.e çle sua ve deséspérar, mas aguardar. confian-
./1.rq llidioccse conti'nuasse privado de té a. hora das COl'i30lações. celestes'!. 
liberdade , pelas autoridades nazistas. THá a.inda né$ta' ieri·a', o sei(·galar-
l''.ato: edificante! · E111 todà, a fi-oV\n, diãÓ. O triunfo da irtlcjuidMe·é,éfeme-
c1a; d.e W 1Ino, como .n11s dti~rnis 010- ro.'· '.'E' -pela . cal'idade .e·. pelá ju,stiça, 
!'leses do,,:país, ,l'esisté · ó ·.çler9 heroi:,. afüma o Papa,· e· s6 p()r éla 'que O 
comente aos alemães; não se conhece riluncfo · convulsionado poderá, qnflm, 
tmi s6 carn de sacerdote polonês que· tccúperar a ·paz". Na eniiiclfoa ''Sum-
colabor~ ·com. o goycrno intruso, que mi Ponlifu:àtus" não é monos ex-
não repila qualquer paqfo com os p!icito o destemido Poutifice:· "O 
cmissarios de Hitler. · sangue de inumerós seres· hcirtanos, 

Pesa sobra a Pokfoia apcmas rocons-. ainda. não combatentes: desi,.erta ltm 
tituida, àpós ·.quasÍ. sêcúlo .e meio de pungtmté grito de dor,. eSJ?:CÍalni.ente I 
odiosa· opressão, a ameaça·. de novos em se . tratando de uma. naçao · como a 
clcsmcmbrnmcntos, de sacríléga mu- Polonia que; por Si.La .fidelidade à. 
tili,ção de seu territorio, As nações · Igréja, pelós seus meritos nà defi;\sa 
aliadas · que se atirru:am na luta para: du civflizaçãi> cristã, ins1;dtos .enl ca-
defender a liberdade dos pequeno.s po- ractel'ell indeleveis nos fastos .. da his-
vos oprimidos, •essas mesmas ·nações.· torla, tom direito à ·sÍlllpatia humaní
que não. hesitaram um instante em tariá e fraternal do. múnáo;· :e~déve 
rnmper com o mizisi'no àO invadir es- esperar, confiante na poderosa fntor .. 
te 'a Polonia, saberão manter â custa cessão de Maria, i\uxilium 'christiá-

-0:0 qµalqµer sacrificio os direitos sa• nol'llm, a hora de uma'' rcs.surdçâo de 
i;rados do povo n1artiÍ'. ' .ácoi·do com a justiça e a vérdadeira 

Se a Polonia saisse da gucira muti• ·paz". . . . 
IR<la· pé!o totalitarismo avassal4dor, DêU$,)á,.do,,·.alto.,do céu,ibà :çle, ra-
let·iarhoir razão . M lamêntar: a,: Jnutil tificar as palavras de se1iVigario nes-
dUsão de tanto sangue e· os ingentes fa terra .. A catolica. Póforila sairá vi-
sacrificios que exigiu a defesa dos: · todo_sa, 9està ·terrivel prova~ão, como 

'pl'incipios busicos sobre ô$ quais re~.· fá .. tém:sà.ído, de tantM, outras, A,. Pro-
pousa a vida dos povos. , · vide11é~à .• paternal de Deu·~. que: dfri-

A Carta do Atlantico começaria pa-, ge todos os povos e de cujo ·aceno dé-
ra iogo. a ser considerada um sonho 1iende . -·o cu;so •dos. acontecimento~, 
il'rCalizaveL Es,se precedente viria. não· .d,ehiará de intervir ua hoia.'opor
açular o esI)irito de co!lquista. de oU• tl/na .. A Poloriia espezinhada rião l)Õé 
tras nações fortes e a doutdna do "es- ·. sua· cónfiarjça ·no poclér· das .armás, 
paço. vital" continuaria a subverter o mas · no. braço do Deus. · 011,ipotente. 
cltrcito internacional. Deus ·costupla servir-se do que não 

A Polonia deve .sair desta guerrá é para e<mf.µndlr Ó que é. Nf!o. há de 
11ão menos gloriosa do que da ultima · Jierinitit o tdunío .de·, .seus ficjagais 
connagraçâo· mundial. Mais do que foimigos senão temporariamente parél 
isso: seu heroísmo sem par, no que fins dignos de suà sábedoriá. · A. Po-
nenhuma nação oprimida lhe levou lonia, fiel a Jesus Cristo e a sua lgre-
\•antagem, sua 'resistenciá dramatica ja,. !1a de ,riunfàr de. todas as maqui-
ao invasor, seus inconcebiveis sacrif~- naçoes do mal, da louca ambiçã.o ·dos 
cios exige111 que. cm detrimento dos. irreconciliaveis inimigos . de . Deus, 
que lhe causaram tantos· sofrimé11tos Deus tatda, mas não falta. . E' ele 

e P
,:,rdas il'reparavéfa. seja ainda am- sempre niagnjflco . nas n1ani!estaçõoi. 

d do seu poder. . .. · 
pliado o seu terrítorio e asseg~r~ . a 
pelas grandes poténciaf a lntang1b1h--
dade de seus direitos. Não é a Polo
uia uma nação ,ainda mal constit uida, 
uma colcha de retalhos que conve
lliencia:s políticas constítuiram sob um 
só governo. 

Tem- ela. sua tradição multisecular, 
tradição gloriosa e incornparavel, tl'a
dição toda feita dú heroísmo, de no
breza, de sentimentos, de defesa sem
pre vigilante da civllizaçã:o cristã Mais 
de uma vez salvou a Europa das hor
das sin'islras de temiveis' lnimigos da 
cultura ocidental. Fundado o reino da 
Polónia no seculo IX, teve existencia 
nacional até o seculo xvm que 

PRESO UM SACERDOf E · NA 
HOLANDA POH ÁJUO~R AOS 

DESEMPREGADOS 
Relata a agencia N.C. por· um dM

pacho de Nova 1ork, ·que um Sacer. 
dote catótfoo de Zwolle, .Holanâa foi 
sentenciado a um mês de eáréer~ pc. 
las autoridade& uaz.l~tas; por ter. ini· 
ciado u111a coleta pública em favor 
elos católicos. desempregados, · a;sim 
informa. a agência noticiosa dos ºPai-

. ses Oaixoa ao escritório. de i11forn1a
. çào ele Quena uesta 'cidade .. 

A União Catõliea.dos 'rraba!harlores 
que anteríormenté auxl!iava aós opt
l'.Íl'ÍO$ foi supl'imida pelo~ âlemât11. 

' assinalou a· monstruos:i usurpação de 
seu territorio pelas três grandés po
tencias que então tinham em mãos os 
clcstinos d;1 Europa. Os anos de 1772, 
1793 e 1795 passaram à historia como 
cpocas da mais repugnante viohiçãci 
do direito, só comparavcis a estes tem
pos turbulentos em que o direito da 
forç~ parece li;:r levado de vencirfa a · 
força do direito. Hoje geme a Polo- FE'STA - COM.EM' o·nAr·,v· • ·o·os 
llia sob o jugo de seus mais 'impla- · H 
caveis e tl'(\dicionais inimigos. Pl"a- MAcr· 1RES n·· O .,JA.PA-0. 
ticamente desapareceu da face da ter- íl 
ra a Polonia invicta, mas nem a força, o . Clube l\llkol Uawaiano 'de .Ke-
nem o exilio, nem outra violencia nakaka, celebrou na Paróquia. de São 
qualquer jamais lograram suprimir José, nas Ilhas do Hawai, a testa dos 
um povo concio de.- seu· valor e orgu- 26 mártil·es japoneses, canonizados 
lhoso de sttas tradições de. liberdade por sua Santidade\.Pió· JX em 1862. 
e de independencia. Após ª invasão Os membros do Clube. se consagra.• 
da Polonia pelas hordas nazistas, a rám especialmente ,a Si¼o .Paulo Mi• 
1.o de setembro de 1939, fundou-se em · · 
'Londres o governo do exilio, reconhe- ki, que. com outros 25 companbelrol!I 
cido por todos os países democraticos foi crucificado em. Tàteyma·, · em Na, 
que se insurgirrun coritra a Alema- gosakl, Japão ·em 159.7. 
nha. '.. São .Palllo Mikl, filho de uma no• 

O governo polonês aguarda coufian•. bre familia japonesa, foi ,um .dos pri• 
te a hora da ressureição e, como pode, melros convertidos à té. católica: na;· 
vai defendc•ndo galhardamente os di- cidade· de. Kyot,o. Contava 33 a:rios dej 
reitos de seu povo. · idade .quando foi .condenado à morte 

A Polonia conta com a simpatia e o e cruaiflcado'. 
apoio de todo o mundo civilizado. Se- Antes da execucão, teve ae 01·ê• 
rá. execrá da à' l;J8çiÍO _que se atrever lilas cortadas; deYendo' p-éi'ilõ'rrer em 
a apoderar-se da nobre. vitima dos na- ·. seguida 100 mllhas, até Nagoàaky, on, 
zfaino opressor; · 'de foi crucificado; A níoite de São 

As unit<as .. votes. discordantes nesse Paúlõ Mlki; Iniciou · a perseguição re, 
plesbicifo Urilvei•sal, em favor da Po- llgiosa rio Japão. onde foram mortol/ 
lonia t,artem ,daqueles que 'põem aci- até ·hoje 2.000.000 de jappiles~s ca, 
ma de tudo os interesses da revólução tólicos. · 

OURO , .. 

lfo;i . Alvares Penleado %03, · 
·1," andu - l'el l•ll:io· 

CAtrl'IU.AS · UÚ MON'l'l! DK SOCOltRO 
- JOlAS USAllAS li· BRtLHANTll',S -
Cnmpri, Ml!"Rl'ldó ... ~ ~Plhnr~~ · .. : IJ~r~n~. 
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t!,ão 1:--auro, 12 de :\!.arço ae 1944. 

SÃO FRANCISCO DE SAlES E O ROSARIO 
São Francisco de Sales se tinha 

obrigado, por voto, desde a sua mo
cidade, a rezar o Rosario todos os 
dias' da sua vida. 

· Santa Joana de Chantal, no. de
poimento jurado da Canonização, art. 
S.ôi..:efere o seguinte a esse respeito: 

'"Vim a saber, contado pelo próprio 
Santo Pai; que ele se tinha ligado 
por voto a rezar todos os diàs o Ro
sario, 110 intuito de alcançar, por esse 
meio, livrar-se de certa tentação im
portuna", 

São Francisco de Sales ·"empregava 
neste exercício uma -hora inteira", 
continua a Santa, "tanto se demorava 
ele nos Mistérios do Santo Rosario". 

Tinha tanto cuidado em não omi
tir esse -exercício, que nos dias de 
maior azafama, quando suas ocupa
ções o haviam impedido de rezar o 
Rosario, durante o dia, para o não 
esquecer à noite, São Francisco de 
Sales' passava o seu Rosario no bra
ço, .·e contente, assim se .mostrava. 

Quando gravemente doente, a ponto 
de não poder falar, mandava rezar 
o . Rosario por alguem da sua Casa 
Episcopa1, e assim podia ao menos, 
seguir o seu Rosario, em espirito. 

Na veneração pelo Rosario de Nos
sa Senhora, o Santo Doutor.- da Igreja 
recomendava aos outros, com esme-
1·ado ,mpenho,. os Santos Mistérios. 
Com a mais fervente insistência. 

Foi assim que numa carta de 14 de 
Outubro de 1604, escrita - a Madame 
de Chantal,. então com 33 anos, re
centemente viuva, São Francisco tra
çava um regulamento· de vida no qual 
dizia:. "Desejo que rezeis o Rosario, 
quer durante a Missa, quer no correr 
dó dia, com a maior devoção que vos 
for possível". (Cf. Cartas. Liv. 2 -
Lit. La). 

No Livro "A Filotéa" escreve: "O 
TERÇO" é modo utilíssimo de orar, 
contanto que se saiba rezá-lo como 
convem. E para bem o rezar, pro
curei um desses numerosos livrinhos 
que . ensinam o método de o p:caticar 
como convem". (2.a Part. Cap. l.o n. 
7). , 

São Francisco de Sales ostentava 
em -público o · Santo Rosario suspenso 
à cinta, como para mostrar ser o 
Servo de Deus e da Santíssima Vir

·gem Maria (Depoimento da Canoni
zação. loco cit.). 

Igualmente' nos seus Sermões, exor
tava os fiéis a praticarem com ardor 
a -· devoção marial por excelência. 

, Escrevia . nas suas Cartas: Domingo 
passado . fiz um sermão sobre o Ro
sario,. pois eu pertenço a sua Con
fraria, já ha muito tempo, como aliás 
to.da a Çidade de Annecy. (Cartas. 
Iiv. 2.o Lit. 42). · ' 

Os esforços do Santo Bispo contri
buiram eficazmente para esse -desen
volvimento da devoção do Rosario, no 
seu Bispado. 

Em pessoa, . ele toma_va parte nas 
Procissões do l.o "Domingo do mês, 
cerimonia da Confraria, e seguia o 
prestito, ·com o seu Rosario na mão, 

· e no mais impressionante recolhi
mento. (Hamon, Vie de St. François 
de Sales, 11-396). 1875 - Edit.). 

São .. Francisco de Sales l'ezando o 
TERÇO na MISSA. - Encanta-nos 
ver São Francisco de Sales, o grande 
Mestre da Vida Devota, assistindo a 
Santa Missa, de Terço na mão ... 

Senão vejamos: 
Recolhemos esse testemunho dê 

piedade marial do Santo Mestre, no 
próprio texto dQ seu ., Regulamento, 
estabelecido pelo Santo. escrito· de seu 
próprio punho, quando fora elevado 
à dignidade de Bispo de Genebra: 
"Rezarei, escreve ele, o . meu "Ofício 
do dia, de pé ou de joelhos. Matinas 

, e Laudes, de tarde, após a leitura 
do Livro de Devoção. . Prima, Terça, 
Sexta e Nona, entre 6 e 7 horas da 
manhã, a saber, após. a meditação. 
Vesperas antes de ,jantar e o ROSA
RIO, depois· de Vesperas, com as me
ditações· do mesmo, tanto mais que 
estou obrigado por voto de o rezar 
todos os dias. Quando tiver em pre
visão algum negócio urgente, pode
rei adiantar a· "hora de Vesperas e 
do Rosario. Nos dias de Festa, rezarei 
as Horas e as Vesperas com o Côro e 
o ROSARIO durante a MISSA SO
LENE ... " (Referilncia: No Livro 
"Le Prête à lécole de St. François 
de Sales. Ab. Boulanger. ·Tom. I. 
Chap. 8. pág. 177, .en note). 

E' digno de nota que São Francis
co de Sales, Doutor da Igreja, não 
só aconselhe a Santa :oana de Chan
tal rezar o Rasrio na Missa, como 
acima assinalamos, mas que ele pró
prio nos dê o exemplo clomoventc de 
rezar o seu Rosario durante a Santa 
Missa. O que bem mostra · ser esse 
,ato de piedade instruída, bem no es
pírito da Santa Igreja ele Deus. E 
ser digno até de Doutores autênticos 
da estatura de um São FRANCISCO 
DE SALES. 

(Do Mensageiro do Santo Rosário). 

Não Desperdice! 

; Ueposíte suas Economias na 

PRUOENCIA CAPITALIZAÇÃO 

NOTICIAS DA BELCICA 
CONTINUA A SABOTAGEM DAS 

. VIAS E COMUNICAÇÕES 

-Seis patriotas entraram na estação 
de ~trada de ferro de-·-Ronsse, na 
Flandres Oriental. e dinamitaram trê~ 
locomotivas. Em seguida colocaram 
uma. bomba algumas milhas mais 
adiante na linha, que explodiu algu
mas. horas após quando passava um 
trem .. 

Sabotadores desviaram trilhos na li
nha Louvain-Malines, perto de Her
ver, Província de Brabant. A maquina 
e nove vagões de um trem de carga 
foram descai-rilados. 

Patriotas entraram na estação de 
Blaton (Hainaut) na escuridão e fi
zeram saltar tres locomotivas e um 
poço artesiano com dinamite. 

Na mesma noite fizeram parar um 
trem na linha Bernissart--Blaton. fi
zeram com que o maquinista e o fo
guista descessem, e em seguida inu
tilizaram a maquina destruindo um 
dos · braços da alavanca. 

Em Modave. Provincia de Liége, 
patriotas atacaram um trem de carga 
e incendiaram cinco vagões, conten
do 50 toneladas de linho. 

Tantos carregamentos de linho e 
colza já .foram incendiados no distrito 
de Waremme, província de Liége, que 
o comandante militar alemão daque
la região anunciou que se irromperem 
novos incendios "os chefes das esta
ções, empregados de estrada de fer
ro, prefeitos e civis designados para 
'lligiar as estações de estrada de fer
ro, serão considerados sabotadores e 
castigados devidamente". 

Depois dos patriotas haverem des
truido as· comportas de diversos es
gostos e afundando barcas nos ca
nais, ós alemães resolveram criar um 
corpo especial que será recrutado en
t1·e os colaboradores e designado pa
ra guardar os canais.· 

Segundo o "New York Herald Tri
bune", a. 9 . de dezembro, um porta 
voz do Ministerio · de Economia de 
Guerra Britanico, numa recente en
trevista à, imprensa em Londres de• 
clarou que na ·Belgica as patrulllas da 
estrada de ferro foram reforça:!as por 
um corpo de "cães contra a sabota
gem". Descreveu os belgas como sen
do peritos,. na sabotagem após sua ex
periencia na ultima guerra, e deu-

. lhes o credito de estarem cumprindo, 
um grande .feito por sua tatica· de re
tardamento · nas estradas de ferro. 
Alem disto tem posto locotnotivas cor
rendo loucamente pelas arcas de con
serto, e causado grande numero de 
colisões. 

INCIDENTES EM LitGE E N AMUR 

Continuam a chegar a Londres co
municados referentes à resistenci;i 
crescente entre os povos dos . territo
rios · ocupados. Seguem~se alguns 
exemplos dos ultimos incidentes. Na 
Belgica, serrarias ein Comblain 1m 
Pont, Província de Liége foram incen
diadas por sabotadores. Mais de ~. 
14.000 metros cubices de madeira e 
cinco maquinas foram destruídas. Seis 
pessoas armadas e de mascara entra
ram na união cooperr.tiva do leite na 
Rue .du Vàlbenoit em. Llége, e retira
ram 10,000 libras de 1,ianteiga. Puri.
ram tudo em dois camüi~ões e parti
ram. 

Vinte h"rnen~ ~iri&il:@MS! ~ ~-

minhão para. um moinho .de fadnha 
em Gentinries perto de Brabant e es
vasiaram o conteudo. Entre Louveig
ne de Remouchamps na Província de 
Liége tres homens armados, não iden
tificad0s atacaram um caminhão em
p.i;egado no transporte de viveres, Fi
zeram parar o veiculo tombando uma 
arvore e bloqueando a estrada, sendo 
os dois homens encarregados leva
dos na floresta. Em seguida partiram 
no caminhão que continha tres tonela-
das de manteiga. ' 
· Tres gendarmes alemães foram mor
tos em Aywaille provincia de. Liége, 
numa luta contra JS patriotas que es
tão morando nas florestas, para esca
par a deportação. Nenhum dos pa-
triotas caiu em mãos alemãs. · 

Os alemães detiveram em Aywail
le todos os homens entre 18 e 50 anos 
de idade, e estão guardando 50 deles 
como refens. 

Ocorreram muitos incendios e atos 
de sabotagem na zona· agrícola belga . 
do Condroz, especialmente perto de 
Ciney. Província de Namur. 

O escritorio regional dos serviços de 
controle agricola foi atacado na plena 
luz do dia por patriotas que sairam 
com todos os registros; Uma serraria 
foi danificada com dinamite, e celei
ros e montes de i,alha incendiados, 
Em Natoye e Sovet, pessoas de~conhe
cidas obrigaram os fuhcionarios da al
deia a entregarem todos ós documen
to dos produtos das fazendar.. 

.,OS QUE DEVEM SER DEPORTADOS 
DESAPARECEM AINDA MAIS DE

PRESSA oo· QUE SÃO 
CONVOCADOS 

Em Mons 400 operi.rios eritre W ·e 
24 anos foram designados. pelos ale
mães para serem deportados. No dia 
marcado para a partida, apenas qua
tro, apresentaram-se no ponto ele 1·eu
nião. Todos os demais haviam desa
parecido. 

Até 6 de outubro de 1943, 5081 em
pregados da Companhia· Ferrocarril 
Nacional Belga haviam sido convoca
dos pelos alemães. Deste total apenas 
3496 apresent,J.ram-se na data marca
da para a partida. 

Os homens de Antuerpia nascidos 
entre 1920 e 1921 receberam ol'dens de 
se apresentarem a administração ale
mã. Acredita-se qué serão cqnvoca
dos a força para a organização Todt, 
junta militar alemã de trabalho. 

Rapazes entre 18 e 25 anos foram 
detidos nas ruas e levados a Rue Na
tionale, oi,de foram postos num cami• 
nhão ;nilitar alemão. . 

Quatro mil jovens holandeses pas
saram tambem pela Antuerpia. Pare
ce que todos estes rapazes estão sen-' 
do enviados para o norte da Franç_a 
para realizai trRbalhos __ de defesa. 

Todo1, os. belgas nascidos em 1920, 
1921 e 1922 residentes no · distrito de 
Gand na !lelgica, foram ' convocados 
pela administração alemã, · 

Em resposta a um . belga que per
guntava a ~azão desta convocição, um 
alemão respondeu: "To'dos estes ho
mens devem partir para a Ale;nanha". 

Notieia-5>~ que em fümsselaere, na 
. Flandres Ocidental que 70 rai,azes que 
ha,•nn sido r'2quisitados pap traba
lhar na f_!sma:nha não se r,,resenta• 
ram, · Os alemães iÓ l\,:,nseguiram dete~ 
~is,ff ... 

LEGJONARlô 

12. DE MARÇO 

S. G R EC ó R I O M A C N O 

.S. Grcgorio Magno - quadro de Giusto di Gand, no, Palacio 
Ducal de Urbino 

São Gregorio Magno, o grande Papa 
e Doutor da .Igreja, nasceu em Roma 
em 540. 
· Seu pai, o senador Gordiano, e sua 

mãe, Silina, de comum acordo, dedica
r;im-se ao serviço de Deus, ele abra
çando o estado eclesiastico, e ela re
tirando-se para a solidão. ,,- Gordiano 
recebeu o Diaconato e prestou gran
des serviços como Cardial Diacono. 

Gregorio recebeu uma educação 
digna de seu nascimento e, desde ce
do, distinguiu-se entre seu saber e 
virtude. Aos 34 anos foi nomeado, 
por Justino II, pretor, primeiro minis
tro de Roma. Nessa elevada posição 
deu altas provas· de amor à justiça, 
de humildade e piedade. 

Depois da morte do pai, renunciou 
ao cargo e fundou sete Conventos:. 
seis na Sicilia e um em Roma, e tos
mou o habito de São Bento, de que 
foi dignissimo filho .. 

Vendo certa vez muitos ·escravos 
trazidos da Inglaterra, compadeceu
se da sua triste sorte, pediu licença 
para la ir e iniciar a catequisação da 
ilha. Já proximo ao fim dá viagem, 
foi chamado pelo Papa Pelagio II, que 
o incorporava ao Colegio dos sete Dia
conos da Igreja. Em missão ex
traordinaria foi enviado a Constanti
nopla de onde foi igualmente chanui.
do por ter sido elevado a . Abade de 
um Mosteiro da Ordem. Pouco de
pois. morria o Papa Pelagio H. A voz 
unanime do povo, e tambeni · do Cle
·ro indicava a Gregol'io, e a sua elei
,ção foi logo• confhmada .·pelo Impe-

rador Maurício e pelos Bispos do im• 
per.-io. São Gregorio tudo fez na sua 
humildade para furtar-se à mais al
ta . elignidade da terra, mas acabou 
acedendo ao que era visível vontade 
de Deus. . 

O característico do pontificado de 
São Grégorio foi a caridade. · Todos 
a ele recorriam ce1ios de serem aten
didos nas suas necessidades. 

Ao lado dessa caridade sem par, São 
Gregorio era de. uma firmeza ·jnflexi
vel. As reformas émpreendidas e 
levadas a cabo pelo grande .Papa. 
Opoz-se energicamente . às indevi
das pretenções do Patriarca de 
Constantinopla, conseguiu· do · Impe- · 
rador a revogação de um decreto que 
excluia funcionarios publicos e os .sol
dados do Estado eclesiastico e das Or-
dens, _ 

Nestorio e Eúclydes, .herejes do 
Oriente, viram a sua ação nefasta vio
lentamente coartada. A Inglaterra 
recebe' os primeiros missionarios: . o 
arianismo, que se implantara com ·os 
visigodos na Espanha, Irias São Gre~ 
gorio restabeleceu a Fé catolica; · a 
Africa foi libertada dos donatistas, e 
na França extinguiu a ' simoma, · Tu
do conseguia pela oração mais do que 
pela ação na.· qual . era · muito · assíduo, 
O Diacono Pedro, merecedor· da con~ 
fiança de Sãó Gregorio, apui·ou que 
muitas vezes viu o Divino Espírito 
Santo descer sobre· .ele em forma. de. 
uma pomba.' São Oregorio morreu em 
604, com 64 anos. 

o SDHNARIO -. MAIOR 00 RIO 
Inspirou sempre cuidado!l à Igreja 

a formação de seus ministros e conti-. 
nuadores da missão evangelica. Ape
sar disso, os primeir.-os seculos da 
existencia da nossa . religião não co
nheceram escolas ou institutos que vi
sassem tal finalidade. 

Santo Agostinho pode ser conside
rado como o primeiro que organizou 

• uma especie de Seminario, pois o gran
de doutor da Igreja foi quem primei
ro reuniu em torno de si clerigos e 
sacerdotes, que levavam vida em co
mum. O exemplo do Bispo de Hi- . 
pena despertou imitações na . It9:lia, 
nas Galias e na Espanha. · Mas isso 
pouco durou. Na Idade· Media ~ou
ve as escolas monasticas. e·· elepo1s os 
colegios ou internatos juntos às Uni
versidades; mas poucos clerigos se ser
vh'am dessas instituições. 

Pe. J. Cabral 
sua vida sacerdotal aos Seminarios, 
·como professor e como 1·eitor, e que_ 
fundou o Seminal'io menor de San
ta Terezinha, em Mossor6, não podia 
vêr por mais tempo a sua Arquidio
cése sem um curso de teologia para 
os seus seminaristas. 

A sete do corrente, festa de Santo 
Tomás de Aquino, foi aberto o curso 
superior do Seminario Arquidiocesa- · 
no de São José. Está iniciado o nos
so Semihal'io maior e dentro em bi·e
ve os seminaristas · deste arée\)ispado 
não necessitarão mais de frequentar 
Seminarios de outras pi'ovincias ecle
siasticas. Desse modo os nossos levi
tas, depois de cursarem juntos os pre
paratol'ios, não se dispersarão por ou
tros Seminarios. Aqui mesmo, sob as 
vistas do Pastor, qué lhes .dará pró
pria orientação é seguirá sua forma
ção espiritual, intelectual, prossegui
rão os. estudos até que possam galgar 
os cimos gloriosos e iluminados da 

. montanha santa do, sacerdocio .. 

s-

,,._ 
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~ompletar dez anns de atividade Publicitária, 
sentimo-nos orgulhósos em poder vir á publico tes• 
temunhar sinceror agradecime>!tos aos nossos distin
tos Clientes e Amigos, da Industria, Comercio, 
Lavoura, Imprensa, Radio Difusão, e demais , 
'Veículos de publicidade, bem como a. todos que 
com dedicação cooperaram para atingirmos esttt 
étapa gloriosa, proficua e digna, de nossa existencia. 

A 
AGENCIA CONTROLADORA DE PUéLICtDAllE 

SÃO PAUI..O RIO DE JANEIRO 

' 
' 
I 

EXEMPLO DE FE' 
Laura Prestes Barra 

Diretora do Grupo Escolar «S. Jose'>i 

Muitas têm sido as faceta! pelas 
quais se tem apreciado a personali
dade do Conde José Vicente de Az.e
vedoí ressaltando-se as suas grandes 
realizações em prol da Igreja e da 
Patria .. Uma, porem, pàrece-me mais 
esquecida e, no entanto, é a, de maior · 
"·alor: a sua· fé em Deus; a sua fé 
inquebrantavei 'na Igreja Catolica. -

· Conheci-:-o. de perto. Nunca o vi va
cilar.-. nesse ponto. Nos momentos ele 
angustia ou -de alegria, na saude ou 
enfêririiclade, sempre·. o 'mesinó inalte-
ravel . crente. . 

Digna de· nota era a sua atitude dian
te ·do Santíssimo Sacramento; idoso 
já, nos ultimas tempos, com dificul
dáde · de articulação nos joelhos, pros
trava-se, olhos voltados para o altar 
da adoração, e ali ficava, esquecido 
de sua idade e de tudo· o que o cer
cava. 

de profunda convicção religiosa, que, 
ao invés de se aliater, · nas vicissitu
des se fortifica pela contemplação da 
Paixão de Cristo. 

Como graça particular de Deus, 
conservou a lucidez de espirito até os 
ultimos momentos de vida. Minutos 
antes de expirar, ao ouvi!: a invoca
ção -'- Meu Jesus, perdoai os meus 
pecados,, · não podendo mais bal
buciar essas palavras,· levou a mão 
direita ao Peito em sinal de contrição. 
Faleceu- às duas horas da. manhã da 
primeira sexta.,,fei.ra de· março, acom
panhando estas orações: "Meu Deus, 
lembrando-me das palavras de Nosso 
Senhor na · Cruz, eu Vos digo neste 
momento: Pai, nas Vossas mãos en·· 
trego o meu espirita. · Quero ser fi
lho de Vossa Igreja. , Renovo as pro
messas de meu batismo. Reconheço
vos como meu Criador, Redentor e 
soberano Senhor. Ofereço-Vos todos 
os meus trabalhos, todos os meus so~ 

,. 

frimentos, todas as minhas angustias~ . 
para · Vossa major gloria e· salvação. 
de minha alma. Aceitai a minha vida, 
o' Jesus! . Aceitai á fé · que ·sempre 
tive em Vós e pelos Vossos mereci~ 
mentos na Cruz perdoai os . meus pe .. 

· cados! São José, rogai por mim. Do• 
ce Coração de l',:taria, sede a _minha 
salvação. Nossa Senhora da . Aparê• 
cida, valei-me. Santos. do Céu, San• 
t~ Terezinha do Menino Jesus, inter .. 
cedei por mim. Meu Anjo '.da Guar• 
da, amparai-me ainda nesta hora!'~ 

E assim cerrou os olhos aqúele que 
foi em vida um ·exemplo de Fé. 

TANAGRAN 
Otimo tortiflcànte 

. '
J ~•_,-. feminino exclÚSi• 
~ nmente feminino. 

4', " M3rc:e de teus. bor-

•

l. à? . inomos especiais I!' l'anagran . Njuve• 
.·:, _ , 11esce a · · mulher, 
_r · l'anagran 6. o re• 

médio Indicado-em 
todo• o!I casos de abatimento, 
rugas precoees, envelhecimento 

1prematuro, · cabelos •braacos an• 
tea do tempc,.• Em . todu u 

droiiarfas. 
A Igreja· de Santa Ifigenia era a 

sua grande atração; era o imã de sua 
vida. E sua _fé se espalhava, sua fé 
transbordava· nas obras, sua fé se mul
tiplicava. Se "ganhar uma alma para 
o Céu é salvar a propria", eu o vis
lumbro, neste momento, fruindo já a 
gloria de Deus. Quantas foram as ai~ 
mas qÚe pelo seu grande zelo conhe
çeram e amaram a Deus? Quantas, 
nesta escola de São José? 

O grande desejo daquela alma elei
ta, ao ,fúndar este estabelecimento, era 
propagar e .enalt~cer ó reino- de Cris
to. "Grupos · Escolares - dizia-nos 
sempre - ha muitos; é prepiso que 
este seja um .grupo· escolar catolico, 
onde as crianças aprendam o cate
cismo, ao ládo da, cartilha, e amem a 
Deus e depois a Patria". 

CAMPANHA .. PR ó CONSlRUCAO 
DO ORFANATO "DOM BOSCO"· 

E Nosso Senhor bondoso, que nun
ca se deixa vencer em generosidade, 
atendeu-lhe o desejo, dando .por seu 
intennedio a . graça da fé a muitos 
corações, especialmente aos· membras 
mais chegados de sua familia. · O seu 
leito de morte, o' quadro comoven
te e enternecedor, era exemplo vivo 

Como o LEGIONARIO Já anunciou 
ha algum tempo, o Revmo. Pe. Vigário 
de Poá ~ta. realizando uma. grandiosa 
campanha. Pró-Constr.-ução do Orfanato 
"Dom Bosco". ~a. obra de caridade 
de.5tina-~ a preparar meninos que ne
cessitem de amparo para as lides da 
vida, Aos seus prot.eg!dos a Instituição 
ministrará o ensino primar!o, profissio
nal e agrícola ao par de uma solida 
!nstr.-ução religiosa: Os amparados fica
rão sob à proteção e direção dos Revmos. 
Padres dos Corações de Jesus e Maria. 

Pa.ra eue fim já foi àdqulrido um 
terreno em Poá, suburb!o da.'- Capital, 
Icca.Ildade de· facil acesso e cluna sa
luberrlmi>. 

Nosso senhor e a proteção de Nossá 
Senhora . de Lourdes, Padroeira de Poá.. 
conta tambem com 8$ · bençãos de! 
Exmo. Snr, Arcebispo MetropoUtailo d~ 
São Paulo e a aprovação dos RevmOB; 
Superiores da Congregação dos . Padres 
dos Sagrados corações. . conta a.inda: 
com cola bOração eficiente de todos , cs 
catoUcos, especialmente · daqueJ~ que 
foram .ligados ao saudoso Padre Eusta-

-ch!o pelos laços de a-m!za.de e gratidão. 

Nas pvoximidades da s1bertura do 
celebre Concilio de Trento, todos apon.- · 
tavam a falta de formação e preparo 
dos futuroi; sacerdotes como uma das 
principais causas dos _ grandes e gra
ves males que afligiam a religião. . A 
cousa estava a exigir remedio pronto 
e eficaz, o que, efetivamente se deu, 
pela publicação· do decreto · Cum Ado
lescentium Actas, aos 15 d~ julho de 
1563, que prescrevià que os Bispos 
fundasse Seminal'ios Diocesanos. .· ' 

São .Carlos Borromeu, São Joãl!. 
Eudes, São Vicente de Paulo e ou
tros varões apostolicos, em varios pai
seii1 foram os realizadores dos ideais 
da Igreja no que respeita à formação 
do clero catolico. 

OS CATóLIC0S DEVEM COMBATER 
O CINEMA IMORAL 

O primeiro pavilhão do. Orfanato re
ceberá o nome de Padre Eustachlo, em 
memoria daquele que tanto fez pela ln• 
!anela. desampara.da de sua Paroquia. 

o Revmo. Pe. Simon Luv!tzar, ss. 
cc. conta., para a. realização -do pro• 
jeto i,rinc~almente com a graça de 

O Revmo; Pe.. Vigarlo de Poá. conta. 
com a generosidade dos . ca.tolieoo, pÓi: .. 
que a. caridade a:trae de Deus eacolhi• 
das e. copio.sas bençãos. TOdo o douativQ 
grande ou ~ueno sera auito com ale .. 
grla. e gratidão. Os donatlvos podem se~ 
·encaminhados ao EKlnO, sr. Dr. Co

. mendador Vicente Me'llllo - Praça dà 
Sé,· 23, 2.0 andar - sala 215 - s, Pau .. 
lo; a.o Paroco de Mogl das Crnr.es -

-Pe. Lino dos Santos Brito - E.F.c.B.: 
ao Viga.rio de Poá - Pe; Stmon, s~ 
CC. - E.F.C.B. .. ,·. 

, ' 

No córrer dos tempos, de acordo 
com as circunstancias locais, a disci
plina dos Seminarios se foi aperfei
çoando até chegar ao· estado em · que 
se encontra agora. 

Nos tempos atuais,. as Dioceses 
mantêm apenas o Seminario menor, 
isto é, um curso de preparatorios para 
os aspirantes ao sacerdocio; os arce

. bispados, alem do Seminario m7n?r, 
têm o maior, onde os futuros minis
tros do altar estudam a filosofia, a 
teologia e as demais ciencias eclesias
ticas. 

A Arquidiocese· do Rio -possuía so
mente o Seminario menor, de modo 
que os seminaristas do curso superior, 
denominados teologos, deviam. fre
quentar os Seminarios de Minas ou 
São· Paulo. Enquanto que _Minas co11-
ta . três Seminarios maiores e as 
outras Arquidioceses, como São Pau
lo, Porto Alegre, Baía; Recife, Parai· 
ba, Macei6 e Fortaleza têm o curso 
superior de estudos eclesiasticos, o 
Rio .não o tinha. 

Era uma lacuna muito sensivel e 
S, Excia. Revma. o Sr. ·D. Jaime de 
Barros Cainara, ass..unindo o governo 
do arcebispado, tratou · quanto antes de 
remediar essa · situação. S. Excia. 
Revma.. que dedicou varias anos -de 

. ' 

Atendendo as insistentes recoinen• 
dações da. Santa Sé, c:is católicos vem 
organizando pelo mundo inteiro, nu
cleos de resistência à -penetração do 
cinema Imoral. 

A agência noticiosa católica N. C., 
em recentes despachos informa-nos 
pormenorés 'de tão eficaz· e salutar 
campanha. No Uruguai como na Ve· 
nezuela, trabalhàm os católicos de 
forma 'particularmente ativa. 

"Tribuna Católica", órgão' oficial 
da ·. Ação Católica Uruguaia, publi· 
cou o seguinte a respeito· do objeti, 
vo da censura cinematográfica: . "A 
finalidade da censura é ajudar, iJu, 
minar, orientar ? defender os· prin
cípios morais, que são fundamentos 
básicos de toda sociedade bem cons· 
tituida.". 

o mesmo. periódico escreveu a s-e· 
guir: 

. "Um dos terríveis perigos do cine 
ma é paganizar insensivel porem, 
constantemente, a. vida do homem, 
enchendo sua·. cabeça e seu coração 
de idéias e princípios que cont1·a· 
dizem a moral· ensinada por Jesus 
Cristo e defendida pela Igreja Cató· 
Uca em seu constante magistério. 

LUTAM TAMBEM OS CATOLICOS 
VENEZUELANOS 

Recentemente, o -público católico 
de Caracas exigiu e obteve a J)rolbi• 
ção da exibiç;ão do filme "Mundo, 
Demônio -e ,Carne" em todos os cine
mas da Venezuela: 

Depois de intensa. campanha pela 
imprensa católica e em especial pe· 
lo diário "A Religião", o dr. Aristi· 
des Calvani, advogado e membro 
da Juventude Masculina. Católica 
denunciou como Imoral e proibida 
pelo artigo 200 do', Código Penal ve, 
nezuelano a referida película. o tri· 
bunal reconheceu como ilegal a exi, 
bição do - filme e em breve foi o 
1nesmo retirado da circulação, com 
g,:-ande prej_uizo monetário das em· 
presas que pretendiam focalizá-lo, 

· Este fato,' -em si mesmo, retieite 
porem uma corajosa. mentalidade. l1J 
preciso combater, como combateram 
,nossos irmãos de fé, No Brasil, o 
perigo. que representa o mau cinema 
é tão gran.de· ou ·'talvez maior do que 
nos demais países do continente, De
vemos por consequência pugnar pe, 

las _ iniciativas católicas que preten• 
dem o saneamento dos filmes. 

Católico. Deve-.J.e.t 

O ·ME'DICO ATESTA 
O DOENTE AGRADECE ... 

O Snr. Beil1edito Augusto âa Rocha, morador ·no Largo ob 
Tanque da Conceição N .º 20, em São Salvador da Bahia, agra
decido, atesta que desde moço vinha, SQfrendo de tortura.u• 
tes dôres reumaticas nas juntas, e que após o rapido uso de 
5 vidros do valioso. auxiliar no tra tàmento da Sífilis, . 

ficou completamente lhre de seus maÍes, recuperando a saude e 
o vigor perdidos. · . 

- O Ilustra<1.o especialista Dr. Cartos Pereira, médico· as
sistente do. Snr. Benedito .Rocha, confirma os resultados acimà, 
nos <:nviando dad~s clínicos · sobre suas observações cientificas, 
aco,mpanhadas de àpreciações que muito nos· desvaneceram. 

As firmas estão devidam,ente reconhecidas. 
N. 78 E C 

\ 
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FEDERACÃO DAS CONGREGACõES MARIANAS 
CONCENTRAÇÕES MARIANAS 

,.. Conlinuancio seu programa de con
'<:enlrações marianas parciais, nos vá
! rios bairros da capitai e em ptcpara
[ção à Grande Concentração Geral a 
; ser realizada no fim do ano, a Federa
f.~ão fará levar a efeito no próximo 
'iclia 26, uma concentração mariana das 
',congregações da Capital, no bairro 
rla Sande. 

Esta concentração terá como lo
~al o esplêndido Colégio Arquidioce
sano para reunião e assemliléia dos 

icong-regados e a Igreja de Nossa 
Senhora da Sande para a Santa i\Iis-
sa e outros atos religiosos. 

As várias Congregações dos bair
:ros acima mencionados vão levar a 
<lfeito uma semana preparatória. rea
lizando, em suas sedes. uma série de 
1ialestra.s_ 

No próximo domingo daremos o 
!!Jrograma completo da concentração 
~ da semana prepal'atória. 

Desde já, porem, as demais Con
gregações devem providenciar para 

_ que sejam dignamente representa· 
das, dando com isso prova de fra-

. :terna! amíza,de e de apôio a um ato 
quci significa não só uma confissão 
11ública da própria (é, como lambem 
um verdadeiro culto exterior e pú

J:ilico a que estamos obrigados. 

, NOVAS VOCAÇÕES SAIDAS 
DAS CONGREGAÇÕES 

1 No dia 28 de fevereiro úJtilno des-
11ectiu-se da Congregação de São Gon· 
ralo [:\Joços) o jovem l\L A. Frances
thini, filho do conhecido' e competen
:te maestro Furio Franceschini. tendo 
ingressado no Seminário Maior de 
l\Iariana. 

Nas vésperas do Carnaval o jo
tvem Armando R. Scoleri, da Congre
ga~âo de São Gonçalo (Homens) in
gressou no noviciado dos RR. PP. 
_Salesianos. 

Aind, nos fins de fevereiro último 
o Sr. Isaac Pereira Garcez Junior, 
filho do estimado engenheiro br. 
Isaac Pereira liarcez, e pertencente 
:à Congregação de Nossa Senhroa do 
~armo da Liberdade, ingressou· 110 
Colégio Apdstólico do Convento do 
Carmo em Itú. dirigido pelos RR. 
;I'P. Carmelitas. · 

Da Congregação l\Jariana de Vila 
Regente Feijó despediu-se o Sr. Lino 
Pontin, que tambem pertenceu ao 
_,cjro da I•'ederação, tendo ingressado 
cm janeiro último, n,_o Noviciado da 
_Companhia de Jesus em ftrihurgo, 
?[lestinando-se a irmão coadjutor. 

RETIROS DO CARNAVAL 

Infelizmente ainda não temos em 
mãos os dados completos sobre o re
til'o do Carnaval, com o número to
tal de retirantes e outros informes 
sobre programa e atos de piedade, 
porque muitas e muitas Congrega
,:ões aincla não nos enviaram o res
pectivo relatório, apesar de lhes ter 
sielo enviada uma circular a propó
sito. 

Solicitamos a estas Congregac::ões 
mesmo não tendo ainda recebido a 
circular, que se apressem em nos in
formar sobre O número" de retiran
tes e sobre o programa observado. 

Até agorn, ::is ·dados parciais 
acusam 1.510 retirantes. represen
tantes ele 52 Congregações da C:ipi
tal e 21 do interior. 

Alem disso, do intérior temos os 
seguintes dacto·s: Sorocaba, 520 reti
rantes; Santos, 86; Jabot:cabal, 30; 
Taub•tc', 389; Ribeirão Preto, 614; 
Cafeland!a, 100; São Luiz do Parai
dnga, 7&. 

A propósito desta última cidade 
d _,ejamos destacar um oficio que 
vem demonstrar o empenho com que 
a CQngregação local e seu dlgnissi
m0 Padre Diretor organizaram o re
ti,o d'1 Carnaval. O ofício reza o se
guinte: 

"Revmo. Sr. Pe. Diretor da Fede
ração das Congregações J\Iarianas. 
Salve Maria! 

Com o presente venho comunicar 
a V. Revma. que a nossa Congrega
ção illariana, sob a invocação de 
Nossa Senhora das Dol·es e São Luiz 
de Tolosa. realizou nos dias de Car-
naval, um retiro fechado, p1•egado ·PEl· 
lo nosso caro D:retor, o Revmo. Pe. 
Tarcisio de Castro ~loura. Compare.
ceram 78 retirantes .. 

O local do retiro foi a chácara· em 
cuja casa nasceu o grande cientista 
brasileil·o Dr. Osvaldo Crnz. 

t este o primeiro retiro fechado 
realizado em São Luiz, 

Como um dos atos de encerramen
to realizou-se uma prouissão com a 
transladação do Santíssimo do local 
do retiro ·para a Igreja Matriz. pro
cissüo em que tomaram parte os 
Co11g;egados l\larlanos. 

Na Igreja, completamente toma
da pelos fiéis, na quarta·feira, à es
pera elas cinzas, a , população teve 
feliz e extraordinária oportuniclade 
de ficar sabendo o que era um reti
ro -fechaclo, pois o mesmo rõra rea
lizado sem que a população o sou
besse. sendo apenas do conhecimen
to elos ~!arianos. 

Nesse dia o Revmo. Pe. Tarcisio 
fez uma comov_enle alocução sobre o 
r-,tiro e sobre o ato que a população 
acabava de presenciar (o encerl'a
mantoJ, arrancando lágrimas de 
muitas pessoas, que mais tarde ins
ere, erarn-se em nossas fileiras pa
ra mais tarde gozar da felicidade 
que· é para nós o retiro-e para serem 
Congregados. 

realizem os desejos CXJJressos no 
ofício acima transcrito. 

ACADEMIA MARIANA 

Já de ha bons anos vem fune;iolian
elo à rna Barão ele Paranapiacaba, 
50 a Academia !lla.riana, destinada, 
como o próprio nome o indica, a mi· 
11istrar ensino aos Congregados Ma
rianos. 

Fundada e dirigida pelo veterano 
e ótimo Congregado o Dr, José de 
Bl'lto Viana, a Academia lmpôs-se 
110 conceito de todos os que a co
nhecem, como um estabelecimento de 
ensino ef,ieiente 8 modelar, pois que, 
a par do ensino propriarnen te dito, 
os seus alunos ali encontram um am. 
biente de profunda edificação mqral. 

Sem fins lucrat_ivos. pois grande 
parte dos cursos ali existentes são 
particamente gratuitos. a Academia 
l\Iariana mantem em pleno e tt:c·i
ente func'ionamento os seguintes 
cursos: Primário, admissão, Próp~
dêutico, Técnico de Perito Co11ta
clo1', Guarda-livros prâlico, Datilogra
fia. Inglês, etc. 

Destinado aos Congregado~ l\lar:a
nos e aos católicos em gerai. a Aca
demia mantem ainda um Tirn ele 
Guerra para a instrução militar elos 
nossos jovens tendo inaugurado, re
() intemente, um curso de Inglês gra-
tuito, para os Congi-egados. _ 

A parte ele formação do Cougre
gaclo merece, na Academia l\lariana, 
um carinho todo es pecitl. 

Foi ela a iniciadora dos cursos de 
formação em São Paulo. mantendo, 
ainda em pleno funcionamento, um 
curso de formação, cujas aulas são 
ministradas aos sábados, às 8,30 ho
ras da noite. por competente~ e sele
c•onaclos sacerdotes e congregados, 
obedecendo a um bem elaborado pro
grama. 

Este curso lambem é gratuito. 
Lidando com um campo educacio

nal tão vasto, colaborando de uma 
maneira tão eficiente com a Federa
ção das Congregações Mariana, o dr. 
José de Brito Viana merece todo o 
nosso a põio bem c9mo ·o de todos os 
co11gregaclos. "' 

Não é justo que estes, tendo uma 
Academia tão hem organizada, com 
uin corpo docente competentíssimo, 
se matriculem em outros estabe:ecl
mentos de ensil10, para cursos exis
tentes tambem na Academia Mariana, 
quando esta, .alem de lhes ministra,· 
ensino tão eficiente como o mais 
eficiente de outras escolas. fornece 
ainda meios para uma formação mo. 
ral e religiosa de-acõ1·do com a orien
tar;i'u ela Ii'ederar,ão Mariana. 

Itecomenrlamos pois que todos os 
CongrPgados Mariallos apoiem e pres
tigiem a Aeaclem ·a Mariana, inscre
vendo-se em seus ·cursos ou deles 
fa.r.cndo uma bem orientada propa
ganda, porque, com isto, fo(·talecc
mos uma verdadeira obra mariana. 
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DOIS BISPOS FRANGISCANOS 
MORREM NUM CAMPO A CRISE DO ESPIRITO 

DE CONCENTRAÇÃO 
Outros dois Bispos feitos prisione!• 

ros pelas tropas, jáponesas -no Ex
tremo Oriente; conforme informação 
do Noticioso Católico Internacional, 
morreram nut'il campo ele concentra
ção. Trata-se de Sua Excia. Revma. 
llíons. Fortuiiato A. Spruyt, 0.F.M ., 
Vigário Apostólico de Luanfu 
(Shau-si), qu-e sofria do cancer no 
estômago_ Poucos meses antes tinha 
falecido na prisão outro Bispo fra~1. 
ciscano, Sua Excia, · Hevma. Mons. 
Alberto O. Timmer, \'eneran<lo an
cião de 83 anos, de quem Sua Excia. 
Hcvma. Mons·. Spruyt tinha sido Bis
po Auxiliar em Luan[u. 

\fj 

G~A CABELLOS BRANCTJS 
E QUEDA 005 CASEll.05 

IIWJ.IUI 

Conde Jo~é Dalla'Torre 
do ((Ossen:itore Romano» " 

Assomb~·amo-nos de ver qaanto tar
dam os homens em compreender os maus 
rnsultados da. doutrina. do secularismo, 
que intimta divorciar a sociedade, da re• 
ligião, elo pensamento cri.5tf,o e dos 
princípios cristãos. O intento de sepa
rar a religião da vida social, estabe!( • 
cendo um código de moral independen
te e utilitário, destruindo as fontes da 
fé em Deus e nos valor€S cristãos, sig • 
nifica desfalcar a sociedade de sua· vi
da. espiirtua!. A organização social em· 
pobrccida e Inerte, converte-se em présa 
fácil do materialismo, · enfermidade que 
1·a.pidamente ie extende sobre · todas ~s 
classe::, atacando a família e o indivi~ 
duo. Faz mais que corrompei' a civlÍl
zação ·e· a sociedade:· cnrrompe as ve~
dadeiras raiz~ de nossa. llumanldatle. 
O culto da fôrça, a legitimidade do êxl• 
to, a anelo -de dominação, conquista e 
prazer; o egol.5mo, a falta de uma ,·j
sãci mais larga, da vida temporal _ e mais 
ampla. das terras, pelas quais os lw
mens combatem, o menosprew <àl. fra- · 
ternidadc 11 uinana e o estálido _ do ódio 
que incita e· nutre a:s idéias são as co,1-

cm cada. lar através do mundo, resso
nando ta.nto ,)ara, os individuas como· 
para as multidões. A Pentecostes da a.11-
tiguidade deu ao colégio apostólico o 
dom das ling nas e da sabedoria, o doil1 
de falar e compree11der cada idioma.; 
agora, a Divina Providência, servindo
se do gênio do homem, criou uma n,va 
Pentecostes que ultrapassa os limites ão 
espaço. 

Em l 7-40 Benedito XIV inicia esta 
missão ele ralvaguardar e presservar a 
herançà. da civilização.· Em sua primeira 
Encíclica "Ubi Primurri" demanda a 
preparação adequada do Clero em _mo-
nl e doutrina, e inslste na i1nportanc1a 
do ensino e do >!xemplo que desde en
_tão unicamente a Igreja, com·o custó
dia da chama espiritual, será capaz ele 
dat. __ ?11:ais tarde, em '1791, Pio VI em 
"Carita.s. qua.e" ciudeiia o -juramento 
civil in1posto ao Clero francês, e soore 
.tudo trata dos perigos que. ameaçam o 
Pastor e Mestre pela censura -mundana 
que esteriliza as riquezas do espírito. 
Clemente XIII em "Christianae Repu-
1:ilicae" (1.766) pa._ssa do eru;ino para 
os livros, e dos livros da vida atual, a1-
vertindo aos :10mens i:ontra a imprc:1-
sa corrompida que ameaça denegrir a 
1uz pura do espiritó. O Papa Benedito 
XVI em "Vix Pervenit" (.l. 745) con,-ra 
a -usuia e a coblça. e em "Intercetera" 
( l. 743) contra o desenfreio da. -vida, tl'à• 
tou de purificar as convenções e côdi· 
gos da vida que são ·o verdadeiro ali-
mento ela alma. --· 

ções equilibradas entre as pessoa~, l\E 
famílias e os estado"s que não pode' -t,~
tablliza-r e muito 1ncnos admitir O _ "ª' 
Jor elas cou$as do espírito. aquele espí
rit:l que só na Cri.5tar.dade e em nenllll· 
ma outra parte se revelou e re.a:lizou 
perfeitamente. 'A ordem que fine dela , 
·o único que pode substituir a fôrça 1:ie> 
la justiça; no sentido_ oposto· será a. fôr· 
çà. que dominará e mand;:;.rá. Quer pos
sl chamar-se anarquia ou tirania, oli
garquia de· nobres ou <le demagogoo, o 
resultado é caótico, comparado com a 
única e verdadeira ordem humàna c;ue 
surge da. :liera.rquia elos \'a.lotes rnorâ:s. 

Pa.ra encontrar uma. tamanha ffo~ 
rescência de pensamento científico, de 
sabedoria e etl.'linamento, unidos às exi~ 
gências espirituais, no mesmo momen
to ein que o materialismo e o positi
vismo -organizaram seus ata'c!ues m11is 
destrutivos, devemos retornar aos ensi
namentos da ldacie de ouro da Ida.à~ 
Média, em que as novas Univêrsidadés 
pediam ao Papa o privilégio de g,a.i-ar.
tir~lhes os títulos de doutro e "ubiqne 
docêndl ", Não devemos olvidar nunca. 
essa Idáde, em que o triunfo do capí
:rito atingiu o zenith. 

À famílias destes Congregados e 
€il1 particular ao maestro Fúrh• Fran
ceschini e ao Dr. Isaac Pereira Gar
'<:ez, apresentamos os nossos mais 
:Viv'os cumprlmentos; aos felizes jo
;vens, em quem O Sumo Sacerdote 
iJ 3Sus Cristo despertou a sêde cio 
sacerdócio, desejamos as bençãos de 
Nossa Senhora para que os guie, ilu
llline e ampare, dando-lhes fidelida
óe e p·erseveran{a- na vocação e tor-
11a-ndo-os instrumentos de honra e 
glóda para- a b"anta Madre Igreja. 
Pedimos .ª eles que em suas orações 
llão se esqueçam das C_ongrega,;ões 
:\!arianas, orando para que elas con
tinuem a ser um viveiro fecundo de 
;vocações. 

Esperamos que no próximo ano 
possamos levar- para a tradicional 
casa novos elementos, o triplo elo 
número deste ano. 

Aqui termino enviando a essa Fe
cleraçã--. e a V. Revma. os protestos 
de ·nossa veneração e estima. Salve 
l\Iarial 

JUVENTUDE FEMININA CATOLICA 

- sus com que se alimentam tanto a.s na-· 
ções como as cla:,s;!S, as familias e o 
individue. Não e que a justiça, o dir('i·· 
to, a moralidade e o idealismo seJa.m 
ignorado~, ;nas que -estas palavras per
c!ernm seu sentido absolnto e são hoje a 
expre.~são dé algo relativo e oportuni.s'.a. 
lla tantas jus~iças, _direitos e moralida
de;; como motivos e açó~s; estes con
ceitos perderam seu valor essencial que 
os eleva acima das paixões e illterpre· 
tações arbit.rárias. 

Converteram-se em meros lnstrn
mcntcs do dominação, de êxito e vitó· 
_rias; são propriedades doo fortes, e i:,~ 

venc~dores fazem uso deles para apoiar 
seus planos e mariifest.ações, st-jam s~us 
firu; nobres OÚ maus. 

O Pontificado de Pio VII, o primeiro 
pontífice do século XIX, revela com o 
valor dos mârtires; a. inalteravel primí
cia. do espilito sobre a fôrça bruta. Foi 
o Papa que teve que suportal' as penas· 
do exílio e da prisão, e quando em Fori
taineblea.u, só, pri.sioneiro e enfermo, no_ 
meto das angústias do espirlto e da con
ciência, negou-se a ceder, e sob protes
to anulou o que se quíz impor-lhe pela 
fôrça. E m·ais tarde, livre enfim, pe:·
do,u seu perseguidor e ordenou ora
ções em sua intenção. 

O Papado estava pronto· para cmn
prh- sua. grande mi.5são; passou, · gra
dualmente, das leis e costumes· qµe· r,;
gem a cooperação pacifica dos Estados 
às , lei.5 e costumes da Justiça lritema.
cional; da. sociedade domé.stica · e na
cional à sociedade das nações, manten
do os mesmos princípios, as mesmas 
verdades, a.s mesrr.a.s le!S do espírito. A 
morte ele Pio X no momento- de esta;ar 
a guen:a; parecia por um. ponto final a 
todJs os chamament<ls de paii. O Santo 
Padre temia a perda das _ almas e C:a 
civilização mais ainda que a própria 
destruição das vidas; e fazia todos 03 
esforços possível:; para evitá-lo; Estii 
hera1)..a de seu cuidado e de sua an1,ús
tia passou a Benedito XV, cujo nome. fi
gura entre os dos grande& benfeitorr.s 
da humanidade. Tudo quanto :planejou 

· este P&nt!fice para. o· me!horan-ientó , da 
i;uerra, sua.s paixões e ·ódios, tudo qua11-
to fez para. evitar' um- abismo entre -is 
nações, afim de que a caridade - em 
veõ de afogar em sangue - pudesse -
sustentar-se com fil'meza. con'tra. a. fúrii 
dà batalha, t_udo isto pertence à. l1is:ó
ria contemporanea. Sua mensagem _ ele 
Paz de J?: de Agosro de 191-7, procia.• 
mou os _ princípios do Direito cr_lstão 
Internaciopal, e urgiu pam que a.. arbi
trariedade da fôrça cedesse lugar à Jus• 
tiça e à lei. _ 

1 
J/IAGNIFJCA PROVA DE ORGANI

ZAÇÃO E SOLIDARIEDADE 
Não podemos silenciar aqui uma 

lclemonstração eficiente dada· por três 
Federações Diocesanas, como prova 
de colaboração com esta Federação,· 
~o moviment'o Mariano." 

Logo nos primeiros dias de feve
·1·eiro haviamas expedido telegrama 
:às várias Federações Dioce~anas, co
municando-lhes a organização de um 
:l)rogi-ama . de conferências pelo rá
dio, a ser irradiado pela Rádio Ex
~élsior. 

Quarenta e oito horas depois da 
expedição do telegrama, recebemos 
p Boletim-Circnlar da l•'ederação Ma-
1·iaha de Sorocaba, transcrevendo, 
em lugar de destaque, o telegrama 
!JUe lhe haviamas dirigido. 
, Pouco tempo depois, recebíamos o 
,, Monitor Diocesano", de Botucatú e 
o "Ascensor" de Jaboticabal com o 
:telegrama impresso em suas· ~alunas. 

Desta maneira, as Congregações 
cestas três 1-'ederações Diocesanas 
foram avisadas com muita a1ítece-

- ciência a respeitO' das irradlaçôes da 
Itádio Excelsior, com as conferên
cias pronunciadas pelo Pe, i\lontei-
1·0 da Cruz, S. J .. 
1 Aqui consignamos nossos para
:ens a estas três Federa,ões Dioce
i,anas pelo exemplo magnifico de 
on;anização, de colaboração e de so
)idariedade. 

SCIENTlf-lCAMENTB 

AS SUAS fERmAS 
• Pomada ,eccartvo SIio .S•ballldc 
combate sciec!ilicomente toda • 
qualquer afl&cçdo cutaneo como 
selam; reridas em 9eral Ule.trae. 
Chagas antigas. Eczema• Eryslpela. 
frieiras. Rachas nos pés e no• aeios. 
Espinhos Hemonoldes. Queimadu
ra•, Erupcóes. Picooas de mosqu1t0& 
e insectos venenoso1. ·r~ . . . !~~ .. ~~~~!!~!:~, . 

la 
tf O D O C~TOLICO 
' deve ler o 

. 'LEGlONARIQ'X 

a) Benedito _Dias Cantos, 1.0 -Se
cretârio'". 

J\Iagnlfico o exemplo desta Con
gregação! 

A escolha do local, o desenvolvi
me,1to do programa, o encerramento, 
o aposto!àdo feit-0, tudo demonstra 
uma séria e boa organização, uma 
vontade firme ele realizar o programa 
mariano, a disposição dos Congre
i;·:tdos e a ótima <1:reção do Rev1úo. 
Pe. Tarcisio de Castro l\loura, a quem 
cumprimentamos pelos frutos do reti
ro. 

Fazemos votos que para o ano SE\ 

Está a Juventude, desde já, üite
ressa_cla nas· campanhas ele -.Páscoas 
co!etlva.~, sendo seu clesejo üiiciar, 
nestci mês de Março tal movimento, 
sob as bênçãos .de Deus e de Maria 
Santlssilmi. 

Recomenda às acistas que, in tensi· 
fiquem suas orações para o éxito 
dessas .campanhas -e ponham-se ime
diata.mente à disposição dos seus Je. 
gilimos superiores 11:el'árquicos, com 

' muito espírito de ohecliênciá e com 
um grande amor a Nosso ·Sei1!1or 
Jesus Cristo, nosso Salvador. 

O material de proiJaga11da para es
sas campanhas deve ser procurado 
ua sede, à rua Condessa de São Joa· 
quim, 215, 

FEDERACÃO MARIANA· FEMININA . . 

CONCENTRAÇAO DE F'ILHAS DE 
MARIA EM INDIANOPOLIS 

-A Pia União das Filhas de Maria da 
Matriz de Nossa Senhora Aparecida 
de Indianopolis, encerrando as fes
tividades do 10.o aniversario de sua 
fundação, está organizando para. o 
proximo dia 19 de março, uma gran
de concentração de Filhas de Maria, 
em sua Paroquia. 

A Federação Mariana Feminina deu 
pleno apoio a esse movimento maria
no, cuja finalidade é estimular cada 
vez mais entre a mocidade catolica o 
amor a Maria Santíssima e implorar 
a Dei.s uma p~z santa e duradoura 
para todos os povos da terra. \ 

Haverá às 8 horas Missa e Comu
nhão geral, sendo depois servido ca
fé às visitantes, gentilmente ofereci
do pela Pia União local. 

Ás 10 horas realizar-se-á, no salão 
paroquial, uma assembléia mariana, 

Para que esta solenidade se revis
ta de brilho, devem as Filhas de Ma
ria comparecer uniformizadas e, so
bretudo, dispostas a uma piedosa pre-
gação pelo (;!Xemplo. · 

Para a boa ordem dos- trabalhos a 
Fedemçâo pede, com o maximo em
penho, que as sras_ Prnsidentes- co
muniquem, até o dia 15,. o numero das 
associadas de sua Pia_ União que par
ticipará de~se movimento. 

A condução das Filhas de Maria 
será facilitada pelo aumento de car
ros nas linhas de bondes Indianopolis, 
Brooklin e Santo Amaro que parti
rão da pr:i.ça da Sé, entre 7 horas 
e 7,15. 

Servem, lambem, os onibus Aero~ 
porto (113) e Santo. Amaro (103), que 
partem da galeria Prestes Maia. 

Outras informações podem ser ob
tidas à praça da Sé, 47, 10.o andar, ou 
pelo telefone 3-1875. 

RETIRO DE CARNAVAL 

Continuam a chegar à sede da Fe
deração dados relativos ao ultimo re
tiro de Carnaval. Recebemos mais 
a."I seguintes informações: 

Pia União São Jos~ do lpir:.nga, 97 
1·c-tirantes; Indianopolis, 52; S.!,ta Te-
1·ezinha e Sant' Ana, 58; São Janua-
1·io_ da M9óca. 35; Parada Inglesa. 30; 
N"ssa Senr.1.,ra do Monte Serrat, (Pi-
llhciros). 41. 1 

• .AJ..,.,,_ -M.i 1·c14·2s prg~1Jllg2s ~ela 

Federação e pelas Pias Uniões, houve 
b:imbem os da Ação Catolica do Co

-Iegio Assunção com 47 retirantes, e 
no Colegio S:mt'Ana, com 184;' o das 
Zeladoras e sub-zeladoras da Ci·uz-a
da, no Colegio Des Oiseaux, com 60 
retirantes; o da Associação do Res
taurante Feminino da L, S. C., na Es
cda Doméstica da Liga das Senhoras 
Catolicas co·.,: 37, e o realizado no 
Seminario da Gloria, por iniciativa 
particular, com 52 retirantes. 

Ainda não po1s1.1imos todos os da
dos dos retiros promovidos pelas Pias 
Uniões, razão pela qual não podemos 
estabelecer confronto do movimento 
deste ano com os dos anos anteriores. 

Lembramos · apenas que qualquer 
c;:,mparaçãci entre o ultimo retiro de 
Carnaval e os dos anos passados, só 
representará a realidade se reunirmos 
ao total de retirantes que participaram 
do movimento da F. M. F. que, em 
1932 iniciou os retiros durante o Car
r::aval, os totais das Pias Uniões e de
mais associações que promoveram, 
tambem, os santos ex:erciciqs espiri
tuais, nessa epoc, •. 

Até o presente momento podemos 
afirmar que foi de 2.476 o total · dás 
1·etirantes na Capital, sendo que, o 
movimento de retiros começou em 
1932 com 30 retirantes. , 

OFERTA DE IMAGEM DE NOSSA 
SENHORA DA CONCEIÇÃO A ES-

COLA NAVAL DO RIO DE 
JANEIRO 

A Federação continua a receber do
nativos das Pias Uniões para que se 
torne quanto antes, uma realidade a 
idéia da homenagem que a Arquidio
cese de São Paulo prestará aos bra
vos alunos da Escola Naval que em
preenderam todos os esforços para 
salvar as vitimas do larrientavel de
sastre que, em· agosto do ano pas
sado, roubou a vida do nosso queri
do Arcebispo. 

IN MEMORIAM 

A Federação Mariana Feminina es
tá colaborando . na divulgação do li
v1·0 "ln Memoriam", 1·ecentemente 
publicado, como hmnenaçem postuma 
ao saudoso Arcel.;.is'po de São Paulo -
D. José .Çaspar de Afonseca e Silva. 

Os inle_, ,ssados podem fazer seus 
flêd.\g2s il p1·asa da Sé, 47, J.O.o andai-. 

CURSO DE REL!GÃO 

Continuam abertas as matrículas 
para o Curs"o ele Religião que a Juven
tudci vem mantendo, ha vários anos, 
com o intuito de alargar a cultura 

.rel1giosa ela moeldade feniinina -e· 
preparar c,atequistas para as nosMs 
escolas públicas e particulares. Em:· · 
hora especjalmente cledÚ,ado aos· 
membros cJ.a JEC, J!C é JUC, podci11 
úiatricular-se. nesse curso todas as 
ilÚeressadas pelo assunto. 

Contemplan1o , .:i mundo de hoje v~
mcs qua·nto é_ comum dte fenômeno; 
t;uanéo · mais '·e; scci~Ji:'cle sé o1õe aos 
concdto"s 'rc!i~iósôs"' e "ci'ilitãoõ, tanto 

· · · · mai~ ~ciã:;.o: at*iêÚ'. '.'sua' 0ÍÍiJ!11êné'!Íl. es,ó. 
em todas a.s pa1-tes; no reino do e11si110, 
é;:, c~/ti.11:?"i ~(J pens~tji~nt9 e dlj, politi
ca. Presente nos movimentos sociai.5, 
impõi\ seu roêlo _ às re-Jaçõ:s int<:rnac1-i

." nais; onde quer quê seja, sua origem se 
·revela. 

o cristianL,mo obra. 
dian!etralmente opostoo, 
si as fôrças espirituais 

Foi a esse pontifiudo· que Ls?ão XII 
1·.:ndcu homenagem ao proclamar -o jti• 
bileu .de 1825 e a quem Pio VIII defen
deu em "Traditf humilitati" (1828) 
escrevendo: "Não existe talvez !"alta de 
piedade mai.s monstruosa, que quando <-s 

com princípios · homens home'nageam igualmente a ver-
FILME SOBRE A VIDA DE D. JOSS: 

GASPAR •) 

A Juventucle promove para o próxi, 
mo dia 19, às 16,30 horas, no salão 
paroquial da Igreja. Nossa Senhor<1. rio 
Carmo, ã rua Martiniano de Carva
lho, uma sessão, durante a qual sert\ 
exibida, em projeção fixa, uma in
te\·essante coleção de fotografias. so
bre a vida de• D. José Gaspar de 
Afonseca e Silva, desde a sua infan-
eia. 

FOLHINHAS 

Desejando a Diretoria da Juventu
de encerrar o movimento cla-s Colhi· 
nhas de 1944, pede às acistas o obsé
quio de · a1wese11taren1 o resultado 
de seu trabalho, até o. fim do mês ele 
.l\Iarço. 

FUNDAÇÃO MARIA AUXILIADORA 

Estão conV'idadas a. comparecer à 
sede da Juventude, à· rua Condessa 
de São Joaquim, ~15, dia 15 de mar
ço, às 18 horas, todas aa moças da 
,Juventude que faziam parte do corpo 
ele cobradoras desta benemérita 'ins
tituição, pois, a Juventude tem, no
vamente, necessidade de séus bons 
ser-iços. 

SORTEIO DE UMA VALIOSA 
PRENDA 

T~stá marcado para o dia 18, às 
18 horas, o sorteio de uma. fina boi, 
~a que foi gentil.mente oferecida pa
ra premiar uma entre as moças que 
mais trabalharam, na última campa· 
nha pró sede, 

RECOLHIMENTO 

Como habitualmente, haverá no 
3.0 domingo do mês, dia 19, 'na Càp-e· 

, la das Servas do SS. Sacramento," das 
7,30 às 12 horas, um recolhimento, 
durante o qual. far-se-á a reunião 
mensal ela, JIC, sob a presidência do 
Revmo, Sr. Cônego ·or. Antônio de 
Castro l\1ayer, DD. Assistente Ge
ral da A. C. ÀS 14,30 hot;as, como 

· habitualmente haverá °Ifora Santa 
na Igreja de Santa lfigênia: 

NOSSA SENHORA 

A Juventude pede a todas as lld:!!· 
tas que entregue1n na Juventude no 
decorrer. desta semana as contribui
ções para a aquisição da Imagem de 
Nossa Senhora da Concel!,âO que se. 
rã otertadr, à Escola Naval do Rio de 
Janeiro como homenagem de grati
dão 110s alunos desta Escola que .se 
esrorç1>ram no s'~lvamento das vfti, 
ma~ do a vi;io_ em que pereceu nos-
so sa_ucto~o D. Jos~, · · · ·--

ao atrair so1:ne dacle e a. falsidade, a virtude e· o vic;o, 
e as correntes a honrad~-~ e a ,-lJanla. Os povos de

· elo mundo . 
SJ_ ~eguirmos os sulcos do caminho re

con-ido pelo PaJ)ado nos últimos 200 
ano,, veremos em todo seu esplendor e 
luminosidade a grandeza' de sua obra, 
não só no .sentido religioso, como tam· 
bem no leigo e humano. 

O' Papado está excluído, do campo. 
1~0Jítico; a.s fôrças que di!'igem a ~-u
ciedade e os Estadcs, já não admitem 

_ a influência benéfica da Igreja; as 
conciência.s dos homens, cm vez de cn
.:ontrar-se sujeitas ao poder livre e com-· 
pleto de 'Deus,· e11contram-se escravisa
dos pelos poderes temporais. Estás ~ão 
circunstancias nas quais os Papas levan-· 
tam · sua voz ?m uma série de EncicH
cas e Alocuções, preenchendo assim uma 
nova· mLssão no Ínundo, porque estes 
são agora os canais vivos de comunica
ção ·com o mundo da.s almas e a alma 
do mundo. 

Em nenhum tempo. de sua larga_ exis
tência a Igreja ~ve uma oportunidade 
.semelhante para 'fazer escutar sua. voz 

vem ser pl'oteg·ido~ dos lmpostol'es •,. E 
este Papa procedeu a.5:iim para denun
Ciíll' t,:ida:s as faltas cometidas contra a· 
verdade estl'ltà que são para o espirita 
como o crepusculo que anuncia a noite. 

As três encicllcas de Gregório X VI 
"Mirar! Vos" tl832J, "Singulari 'NQs" 
( 18a4J e a que -se dirige con!ra as So
ciedades Biblicas e 1344) são fiéis a e.,-
te principio na esfera religiosa e social. 
Pio IX encontrou aSoint o terreno pr~
parado para sua "QUi Pluribus (1846) 
na qual com a mesma compreensão d~
nunciou a crença no materialismo triun
fante e todos aqueles efros que destroem 
o espirita; e tambem para sua Encícli
ca "Noscitis et nob'.scum" \ 1849) que 
expõe o comunismo e o sociali.smo como 
negações não só cie todo dogma reli
gioso, como ainda ele toda realidade e~
pil·itual. As enciclicas "Quanta Cura" 
{l864J e "SYllabus ., completam a ação 
defensiva do Papado, ao condenar a~ 
fo11te1> de toda d~ordem moral e so•,a 
clàl: o panteísmo, o naturalismo, o ra
cionalismo, a indiferença e - por suas 
consequências sociais e políticas ,_ o 

' liberall.5mo que liga a conciênc1a clos 

Eàcadernacão de luxo? . _. 

Oficinas gráficas do 
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· povos e dos incliviuuos às cousa.s mate-
1·iai.5. A convocação do Concilio e a 
proclamação dos dois dogma.s foram um 
claro desafio do espírito àqt:el« materia
lismo que cria que toda resistência ha
via termina.do; wna. a!irmação tl'iun
fante ela Infalibilidade Papal, que re
_cebeu pol' meio lia Revelação o manda
to divino fie guardar e ensinai· a Ver
dade. 

Chegou então o momento do P:i.pado 
pa.ssar da tarefa dcfen.siva para a c01lli
trutiva. Toda a obra de J,eão XIII a 
favor de uma. solução 1,ristã · dos prnble
mas políticos, soci~-is e econômicos, seu 
código para o Estado, a familia e o tra
balho cristão, abri11 nooos horizontes. 
Suas encíclicas "Diuturnum" ÜSSI), 

I "Nobillisima Oallarum o·ens" (1884), 
"Immortale Dei" (1885), "Libertas" 
(1888), "Sapentiae Christianae '' (1890), 
"Au milleu" (1892), "Rerum Nova
rum (1891), "Permotl Nos" (1895),, e 
no amanhecer ,to novo século "Gra\'cs 
de communi" (1901) podem ser clas
slficacla.s todas sob o título cte "A Ci
dade do Espírito" tão lógica é isua ar
gumentação cri.5tã. Pio X em "Pascen
di" (1907) ataca. o último baluarte dó 
racionalismo; Benedito XV e Pio !:I nas 
Encíclicas ".Ad Beatissimi" (1914) e 
"Ubi Arca.no Dei,,. ( 1922), como. seu 
predecessor em ·• E Suprem! Apostola
tus" (1903) vatlc1na. uma. cl'ise que se 
torna cada dia ma.is aguda e cuja ver
dadeira causa/ eram os zelos, !L Inveja, 
e a desigualdade dos bens teTTestres·. 

Em todas estas enciclicas predomina a 
mesma _ acusação: a falta. de idéias ilU 

sistemas de liberdade, Justiça ou igual
dade, a falta de cooperação entre clas• 
ses e indivíduos, a falta do paz ou de 
P.l'OS J)eJic!~d~ _sQcjall . ~- ª~~PCiíl !ie. )'~la· 

Pio XI insistiu sem cessar sobre_ oi; 
:undamentos_ espirituais da paz· e- da . 
Organiza,~ão da -soéiedade das nações. 
Depois da gue1ra, através -de .seu largo 
Pontificado, persistiu em dizer ao, mun
do que devia. retornar sua vi.sta às cau
sas finais que, mesmo quandó -mais dis
tantes ou ,remotas, são frequ_entemente a. mais Importantes. Em uma série de 
Encíclica~. como "Quas µrimas;' (19251, 
"Quadragesimo Anno" (1931), -"Divini 
Redemptoris" e "Mit brennender Sor
ge" 11937)' encontrou as causas da :n
quitação nas normas de vida de nossos 
dias. 110 desprezo da familia, na expio
ração · do trabalho, na riegllgência' da 
educação crl.5tã, na cobiça de· riquezas; 
que· são os frutos deste novo· paganismo 
nà teoria e na prática, do ateilimo dog
mático e -do culto da fôrça que nega a 
realidade de uma alta lei · ética supe
rior que obriga de igual. forma a todas 
as pessoas e sociedades, aos govern~n
tes e aos governados, ao Estado. e ao ci• 
dadão. • 

Plo · XII, ao enfrentar o novo conflito, 
maior e mais deci.51vo que todoo os a:.,
teriores, desenvolveu, cla.,slflcou ·e resu
miu o Enstp .. mento Pont!ficlo, e em 
Particular definiu o carater e.spi!'itual 
da Cátedra de São Pedro. -Tudo isso se 
estabelece ·em "Summí Pontif!catus" 
(1939>. Em uma análise da situação 
mundial comprova que as causas origi• 
nals revelaram-se o ateísmo, a,' repuJ;,;t 
ao cristianismo, e o materialismo; e _ o 
único remédio encontra-st no retôrno as 
cousas do ~splrlto. "Sobre todas· as_ CO!l
sas ressalta claramente que a fonte su
prema de nossa. miséria está na negação 
de uma norma de moral 1111!versiil. .. 
A vitalidade que .ha de renovar a Cace 
da terra deve emanar· das reservas do 
espírito ... A nova Ordem Mundial hri. 
de ser estabelecida sobre a. rocha irre
movível da lei natural e da revelação 
divina ... A reeducaçáo da humanidade, 
para ser verdadei!'amente eficaz, -ha ãe 
ser, ante tucio, espiritual e · religiosa" 
:0 no reino do Espirlto que se manifes• 
tou o _ reinado de Cristo e onde deve 
trunfar. É na supremacia do espír!to 
que a civilização cristã florescerá. Os 
Evangelhos estão che1os do alimento 
para o espirlto; ao menos devemos com
preender que são Incompreendidos. Mas 
se os compreendermos, veremos quão 
lógico e indestrutível é sua __ mensa
gem, e a men.sagem de Pio XII qu~ 
a revete fielmente. 

Esta mensagem é proclamada em to
das as alocuções po11tiflcia::S, _ especial
menté nas de Natal; nos prlnc!pto~ 
apresentados para a solução da cfüe 
mundial, pàra. a paz e ·para as ·bases 
dá pacificação demonstrou tão bom sen• 
tido prático, que C\S t10mens foram obt·i
gaclos a contemplá-los de fato, Que o 
clamor do espírito sobre a. conclênc!a, 
pensam.:nto, 1 leis e costumes · possa pt·e
valer.-r_ em um mundo que nega as rea
lidades eternas da alma. A. humanidade· 
deve eleger entre ~·ias cawas functa
nientaL~ e duas causas prlmârlas_. entre 
a civilização e iJ barbárie. F'..sta é a sc11-

dP, pan1. a qual o Papa conduziu o 
!ll tµ~cl~. 



São Paulo, 12 de ),larço <le H)44 .. 

EVANGELHO 

CONVERTIDOS 
1'ERCEIRO DOMINGO OA QUARESMA

(S, Lucas, 11, 14-28} 

Naquele tempo, estava Je·sus a expulsar um demônio, e este era muoo. E 
como expulsasu o demôni_o, falou o mudo, e se admiraram as· turbas. Àlguns, 
porem, do meío delas disseram: "Ele expulsa ó·s· ·demônios em n.orrie ·c1e Be- · 
elzebú, príncipe dos demônios", E outros, tentando-o, pédiam um ·sirial do 
cêu, Ele, porem, vendo os pensamentos deles, lhes disse: "Todo relilÓ inter· 
namente dividido, será desolado e as::casas calratn uinas s·o.bre as outras. Se, 
pois, tambem Satana.: está dividido internamente, como p_ermanec:erã ·seü rei, 
no? - Pois que dizeis que eu expulso os demônios no poder de· Beeiz,ebú, 
em no~e de quem os expulsam vossos fllhos7 Portanto, vós !l'esmos .serei& 
vossos Jllizes, - Se, no entanto, é no nome de Deus que expul:so os demônios, 
certamente chegou a vós o reino de Deus. Se um forte armado ,guarda seu 
páteo,. e_m paz se conservam as cousas que possue, Mas, se .vier úin mai.s ·for, 
te e o· vencer, tirar•lhe-á todas as suas armas, nas quàls confiava, .e distri, 
buirá seus despojos. Qoem não está comigo, li contra mim; e quem. não-·colhe 
comigo, desperdiça. - Quando o. espirito Imundo ·s~e do homem, vaga por 
lugares desertos, procurando descançó, e não encontrand.o diz: "voltarei à 
casa ~e o-nde saí". E ao voltar, encontra-a limpa e ad.orriada. Vai então e 
toma consigo sete outros espíritos, piores do que ele; e e·ntrando habitam' ai 
_(na casa). E se torna. o último estado desse homem pior do que o a'ntcrior", 

e o 1\1 EN TA R lo· 
Eis · um discurso severo e ameaça

dor. de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Ele nos mostl'a que a firmez.a, seve
J"idade e as anieaças estão longe de 
ser lncompatlveis com a Bondade e 
a i\Iisericórdla, cujas malares mani
festações se encontram precisamen
te na \'inda do Verbo a esta terra, 
para remir aos homens. Ora é este 
mesmo·· Verbo Iu·carnado, e no cum
primento desta sua missão de Banda· 
de e i'Ílisericõrdia_, que usa para com 
o, Fariseus, e um pouco para com 
todos os presentes, esta linguagem 
cheia de àusteras advertências. 

Que quer isto significar senão que 
a 1lissão de Jesus Cristo só é salu
tar quando se tomam na devida con
sideração estas suas palavras? E 
tambeni uão Ei claro que está manei· 
ra de proceder do Divino l\lestre· var
re completamente a Idéia de uma 
possiV'el Bonciade e Misericõrdia que 
por princípio, e sempre estabelecesse 
!amais úsar de severidade, de amea
ças e penás? Quando a mesma Bon· 
dade, e no exerciclo de sua missão 
de misericórdia não dispensa a li!\; 
guagem forte que chega mesmo a 
ateJi'ar, seria a mais ousada e sacrl• 
lega · temeridade. estabelecer priucí. 
pios inteiramente opostos a estes. 

$ * * 
Vamos, póis, à lição e recolhamo

la ·•cum timore et" tremore". 
Fala ai Jesus de um demônio que 

alijado da casa que possuia, volta, 
depois de vagar ao léo, e a encontra 
desprevenida, limpa e adornada. Es
tabelece-se então aí, com sete outros 
companheiros·· mais nefastos ainda 
do que ele, tornàndo-se o es1ado des
se homeni pior do que o anterior. 

Não erraria quem visse nesta pa· 
rábola vários e frequentes exemplos 
nas conversões para o Catolicismo. 
Conversões ele herejes, cie pecadores, 
e mesmo de tíbios, ou "católicos 
brasile_iros",· para uma compreensão 
maior, e uma vida mais conforme 
ao Càtolieismo. Os lridividuos perten
centes a estas 1·árias classes· de pes
soas; estavam mais ou menos na pos
se do "inimicus homo", Satanás. 

l!)is,. porem, que eles se convertem. 
Expulsam ao demônio de seu ínte
l"ior. Entregam-se às práticas do Ca
tolicismo ·com grandes ardores, mui
tos deles são recebidos de ln·aços 
abertos, gnlndados às mais altas a!· 
turas. E... esta imprudência por 
parte da "bondade" dos católicos 
lem como efeito causar neles as pe· 
l'igosas · ve1'ligens. Vem o diabo, en
contra-os assin1 enevoados e entrn. 
quécldos pelos are5 da montanha. O 
calilPQ é propicio. Infiltra-se conl re
dobradá ãstúcla e malicia, e, embo· 
ra ninguem o note na aparência, o 
último estado destes homens, tor• 
nou-se p!o1· do que o anterior. 

Continuam a crer, a conhecer a 
Doutrina Católica, a praticar a Reli
gião; m9,s foi-se o espirita de Fé; 
um orgulho subtil alicerçou-se em 
seu coràçâo e luteiigência: do <.:a
toliclsino coi1serva,m a cro~ta. pa1·a 
logo .se aperceberem da incongruén-

A sêde dos Mns deste mundo, com 
exceção de qualquer freio moral. que 
venha temperar seu gozo ou privação, o 
es;<1ismo, eis o fundo. a eisência do in
divlduallsmo e do socialismo. É_ um 
mesmo ei;tado moral, que difere apenas 
peln situação de seus sujeitos: - é o 
egoísmo que poosue ou o egoísmo que 
deseja possuir, · Tanto isto é verdade 
que, para faur de um individua!L;ta 
um socialista, basta empobrecê-lo, t 
reciproca.mente, a menoo que se ti·atc 
çie mera. atitude literária. 

Não é privilegio cio Estado tota!1tário 
moderno a , exploração dessa fra.qucrn 
própria de uma sociedade dccalda t 
materializada, ,v.!esmo porque tota li\ a
rismo e socialtsmo não são novida<lc~ 
no niundo. O paganismo antigo os co
-nheceu. ·E o processo dê sedução e e.s
cra.vização das massas era semelhante. 
N~te rentido, damos lloje aos nossos 
leitorei, algumas paginas do livrn "Es
cravos Crlstãoi;" ·do hi.storlador Pa,.11 
Allard, obra que a.o ser publicada f0i 
elogiada péla. S<l,nta Sé, através de 
carta enviada ao autor, · durante o pou· 
tit!cado de Pio IX. 

"No primeiro scculo de nossa rea, A 
iociedade romana compreendia duas 
cla.5305 de homens bem distintas: -
os senhores e os escravos. Os . prim~i
ros po.ssulam a. l'iqueza, o poder, as 
l1onras; os .segundos não podiam, t.e>
mados em inassa, allmen•,ar qualquer 
esperança. de ·consegui-lo. Os escrav0s 
nao vendiam seu trabalho. mas eram 
constr1mgtdos a dá-lo gratuitamente, 
Fazendo:qUe os outr9s adquiri.sscm. não 
adquiriam para si proprios; eram com• 
prados, mantidos. · mas não eram pa• 
gos; erain mais instrumentos de tra
balho, do que trabalhadores. Va-rrone 
lhes dá o nome de ma.quinas com voz 
humana, instrumentl genus vocale <Dé 
re rustica. 1; 17). Tinhan-í. com . efeito, 
na. industria antiga. urna pa1-te S<!m• .. 
lhante àquela da maquina · na indus
tria moderna. Simples tnstrument'>s. 
cri~.vam a. riqueza sem poder retm por
çã.o alguma para seu proveito. Esta 
condição, perturbàdora CIE' u,<!P.e ai< lf:i.!> 
cconomlcas. representava. no lnic:~ oe 
nossa era. a condição de cerca de :n,;
tade · da p0pulaçlío da Ek:o'.'>2. rivlli
zada. 

1\ população l'omana. compreendia 

Cid entre o espírito que os anima e a 
e ientação d;l, Sánta Igreja, e· darem 
margem a que se possa duvidar de 
sua boa fé. 

Tudo isto, porem, bem envolvido, 
fechado e primorosamente acondicio
nado numa profunda e densa tibieza 
que lhes torna sob1·emaneira dlflcil 
Uma nova conversão. Nem siquer po
dem beneficiar-se das graças das ad· 
vertênclas fortes, pois que: a mani· 
festaç;ão externa de sua vida justi· 
fica uma · dúvida, não . funda:menta
uma certeza, de maneira que não au. 
torlza avisos áusteros por parte dos 
encarregados de sua alma. "l<'iunt 
noV'lssima hominis illiui, peiora prio· 
ribus ". 

Não seria facil enumerar todas as 
manifestações deste· espírito escor
regadio, fugitivo e indeflnivel. · O 
.::erto é que eles constituem os mais 
perigosos lmpecllhos no que respeita 
ao Apostolado e à dilâtação, em ex
tensão e profundidade, do Reinado 
de Jesus Cristo; 

Por ex-etuplo haverá coisa mais 
peruiclosa para a Ígreja do ciue e~sa 
tendência, frequente em católicos 
convertidos, de querer construir uma 
cidade espiritual pela destruição elas 
barreiras que separam a l~reja Ca· 
tõlica das outrM confissões que se 
dizem cristãs? · 

De onde vem essa atitude? De um. 
falso espfrito de tolerancia, de uma 
ü1terpret.açâo errônea · dos ·santos 
Evangelhos. 

Leram algum dia em São Marcos ou 
out1·0 evangelista que certa vez Je
sus não atendeu à reclamação dos 
apóstolos contra alguns que não 
eram do numero deles, e que no en
tanto expulsavam os demônios em 
nOJne de Jesus. Leram e conclulram 
largamente: Eis, não é preciso ser 
do ou mero dos apóstolos, hão· é pre• 
ciso pertencer a Igreja para mostrar 
hoa vontade e agradar a Deus Nosso 
Senhor, · pois que o mesmo Mestre 
disse nessa ocasião: · "Quem não é 
contra vós, é por'vôs", 

f; aquela vontade imensa "dEi facili
tar o catol_lcismo - o que quer .di, 
zer destruir o catolicismo, que é ·iu
consuW como a túnica de Nosso Se,. 
nhor - para nele admitir todo o 
mundo e não ter dificuldade com 
ningumn. 

l!Jsquecem-se es~es bomens que 
aqueles de quem reclamavam os após 
tolos: 1) expulsavam os demônios. o 
que esses •·cristãos" não fazem, an
tes os introduzem; 2) faziam-no no 
nome verdadeiro de Jesus o que es
tes "cristãos" -realmen"te desconhe
cem. De maneira que, ém tais cir
cunstancias, uão era necessârio qµe 
materialmente pertencessem ao nu
mero dos apóstolos ou disel1>ulos; 
estes. homens já se tinham decidido. 
De Mrte que este passo do Evan
gelho jamais destrói. o principio es
tabele<:ido no l!;vange!ho de boje, 
princípio que é se verá.· advertência: 
"Quem não está comigo, é contra 
mim". 

um · terccii'o elemento, que, poderoso 
por seculos. havià. sob o -Imperlo, ,per· 
dido toda. !ntluencla social, politica., 
cconomica; vi.via, não do que obtinha 
por seu proprio esforço, mas do qu, 
lhe era dado: sen, nada possuir, con• 
aum·ia sem pt·oduzir; pode-se dizer quE 
era. nutrida gratuitamente pelos ·1-icos e 
pelo Estad9. Ern o que chamamos er.i 
nossa. linguagem mode1·11.a o povo, <l 

que a linguagem jurdica de Roma 
chamava os humildes, os pequenos, 
(humilcs, humilforcs, tenuiore3, tcnuis
simi). Estes plebeus pobres, que não 
devemos confundir com os lndividU()~ 
desprovidos de qualquer recurso, ei;cn
tes. representavam ~rca. de uma _qua!·· 
ta. parte da população de Roma; \>· 
viam quasi unicamente dá. liberalidaüe 
publica e privada.publkis atque pl'ivatis 
Jargitionibus (&lluFtiO, Ca.tilina, · ;f/ i, 
tt·aba.tllavam pouco, restringJndo-se seu 
campo de trabalho cada vez mai.5. à 
medida que a onda crescente da escra
vatura. o dominava, 

Assim um povJ de- ricos, que fazia 
trabalhar um povo de escravos, que 
trabalhava pai·a aqueles e não para 
si proprioo, e um povo de mendigo.~ 
quo não podia trab~lhar, eram, fazen
do abst1·ação de casos particulares, os 
trê.5 elementos cuja exi.stencia formava 
~. população romana propria~e11te 
dita, e a população de todas as gran
des cldadei; das provlnclàs no~ primei
ros tr~.s seculos do I1~pcrio. 

Um tal estado de coisas conduzia na
turalmente ao socialismo, que, impos
Bivel nos lugares em que o tl·abalho ·é 
li ,re, reinava soberano em uma socie
dade em que o trabalho era imposto 
a uns, recusado a outros, e em que 
aqueles trabalhavam constrangt-:los, es
tes permaneciam ocío~os a. força, · En· 
trc nós o operaria, unlcamen~e com 
séus braçoa e · i;ua !ntellgencia, já é 
rico, é dono dü seu futuro; o produto 
de seu trabalho lhe pertence; vê abrir
Sà , dial1 te de seus esfo1,ços !numera veis 
estradas:. Vlrtt,.iso, labOrhoo economo, 
poderá vtver, 

0

poderá. !a.Z!'r vlYer os 
se.u.s, adqt::rlr o ntce.sárto. ccnqul8t.ar 
o super!luo, pv!s r1ue em todos os IU• 
grires ha tr~J.=:-11.1-, p:ira. ele e por con
seguinte t!',ml:.em . pão; Sob o Imperlo 
não havia !ugc.r em Roma para. o ope
rar!n livre. Go:n a. ajuda do escravo, 
aqprrentado ao trabalho que- o absor
via quasi int.eiramente, a, classe patro-
p.;_al ba..s~:.:ª ~ ~ u_~~iq~q~~ )ru_~ · 
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CONGREGAÇÃO MARIANA NOSSA 
SENHORA DA SALETTE 

SECÇÃO MARIANA - ACADEMIA 
COMERCIAI. DE SANTANA 

Dia 15 do corrente, às 20,30 horas 
aquele Sodalício Mariano fará inau
gurar a· séde social da Secção Ma· 
riana, recentemente criada neste es
tabelecimento de ensino. ·sito à Rua 
Vohmtãrios da P.ítria, 257. 

Para essa solenidade estão· convi
d.ados todos os congregados . da Ca
pita! bem como todas as Associações 
Religiosas de Santana, 

Quinhentas_ cerimonias reiigio
sas a favor da Po.lonia 

NOVA YOR~. (KAP) - Nestes dia~ 
oh.scurol!, quando a própria exi.5tência 
da ·Polonia se encontra cm perigo, 
quando cerca de mil anos da bi.stórica 
e heroica Nação Polonesa estão arr:s
cados a serem m11-nchadoo .pela vassa-
10.gem da usurpação - os poloneses 
apelam par(). & providência de Deu:; e 
para a proteção da Virgem Maria. Rai

. nba ela. Polonia, para a salvação e 
preservação da sua-· Pátria, O mês- de 
Fevereii'o, que marca um dos acon~e
cimentos mais trágicos de ameaça: . à 
integridade e i_ndependência da POl()
nia: R- formação de um ConselhO · Na
cional .de "qui.s!ings" imposto po1· '.lma 
nação estrangeira, todos os polone~s 
espalhados pelo mundo Organizaram 
um grande numero de cerimonias rc• 
!igiosas a . favor .Jla fplq11ia. _cercá de 
duzentas destas cerh\ionta.s foram _rea
lizadas ná ''Amériéá l.a'tina e füf Ca• 
nadá, iniciadas .cÔn1 eloqÜe1Ú~ sermõts 
patrióticos,. Duzeht~ e noycntà /, Lifpa 
Mi.ssaa SOlepcs · foram celebradas llrll! 

Estados UnidJis. É_ digno tambem de 
· relevo que,. em todos. os acan\pâmc11tos 
de militares e civis, estão sendo 1·csa
das novenai; e realizando se1·viços 1·,,~ 
Jiogio.sos numa fervo1·osa. prece pel;i. vi: 
tórla dos Aliados e pela restauração 
de uma. Polo11ia livre e independent-z. 

A pl'op_aganda alemã, a braços com 
uma. crise terrível de argumentos. pa .. 
ra a sua çampanha de eni:codo da opi
nião publica internacional, descobriu 
ai;(ora uma fonte maravilhas.a de mo
tívos para as arengas· de Goebbels, 
para os discursos de Hitler e para as 
dia rias transmissões da·, sua emissora 
_rndiofonica: - o bombardeio, pelos 
.aliados, do Mosteiro de Monte Cassi~ 
no. 

E' logico que ao explorar tão pal
pitante tema, os maiorais germanices 
vão ao encontro de milhões de ouvin
tes do mundo inteiro, militantes do 
Cdstianismo, que 'acompanharam. com 
.a alma suspensa o' desenrolar dessa 
dolorosa ofensiva de ferro e fogo que 
destruiu uma das inais venerais reli
ouias do mundo cristão. O que é 
Üogico é a atitude do Reich, diante do 
fato consumado. Depois de haver 
a.travessado todo o continenle euro
peu chacinando Padres, violando tem
plos, bomba1·deando Catedrais e per
seguindo ferounente os catolicos, º" 
hunos arvoram-se em defensores da 
Igreja, em carpideiras · escandalosas, 
diante das ruinas fumegantes de tem
plos onde eles proprios aquartelaram 
as suas hordas, para fugir ao ímpeto 
justiceiro dos exercitos libertadores. 

Indiscutivelmente, essa propaganda 
é dirigida ao coração sensivel do mun
do latino, onde se arraigam profunda
mente· os sentimentos cristãos. Os 
nazistas sabem que os seus dias es
tão ~ontadas, Não ignoram que. após 
a rendição incondicional de · suas. le
glões, as Nações Unidas julgarão nos 
seus tribunais os violadores de tem-, 
pios, os assassinos de milhares de ca
folicos, ·os torturadores de Bispos e 
Frades, os fuziladores de tod9s os· pas
tores de ovelhas do Senhor que se in· 
surgiram contra a violencia e o sadis
·mo da Gestapo, 

O mundo não esqueceu, absoluta
mente, como pensam os arautos de 
Hitler, de que na Polonia foram mas
sacrados milhares de cristãos, trans
fo1madas em estrebarias as Igrejas, 
destruídas até os. alicerces cidades in
teiras que resistiam à penetração ale
mã e à propaganda de sua _bestial . 
ideologia. 

A '.Humanidade sabe, perfeitamen
te, que o .jogo da propaganda alemã é, 
nada mais, nada menos, que utna con
fissão clara de sua incapacidade mo
ral e material de "levar avante os de
sígnios sangrentos de Hitler, - o· An
ti-Cristo - cujo dorrihiio universal 
seria a morte do Cristianismo c o 
mergulho de toda a especie humana 
no lodaçal do paganismo, abertamcn
h, pregado pelos asseclas do Nazis-
mo. ' 

Monte Cassino é •apenas um moti
vo. O mundo conhece perfeitamen
te a ' sinistra concepção totalitaria da 
Nova Ordem, é jâ se não deixa engo
dar pelas lamurias "cristãs" - do 

' oraculo de Adolf .Hitler - incapaz de 
encontrar agora motivos que expli
quem a debandada alemã ua frepte 
oriental, a ·importancia de suas divi~ 
sões ria Iugoslavia, a· evaporação da 
Luítwaffe, e a incapacidade· total de 

•- ~cus !?Xercitos de impedirem Q fatal 
·avanço anglo-americano pelo territo
_l'io ifaliano, até à Cidade Eterna:-
" E tanto isto é verdade que os na
. zistas,. antevendo a entregaº de Ro-
1na aos excrcitos vitoriosos de Clark e Alexander, já cuidaram de dinami
tar todos os. mouume11t9s e relíquias 
da Cidade Eterna, afim de repetir, de-

CARBOGENIOTERAPfA 
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pois àe sua retirada,. os mesmos atos 
covàrdes de Napoles. onde ai; bom
bas de retardamento . sacrificaram 
centenas de vidas, nos mais· irnportan
tes ediíicios do porto abandonado por 
seus exercítos. 

Quando Bado_glio declarou Roma 
cidade aberta, a opinião publica mun
dial ficou sabendo que o respeiio a 
esse monumento da civilização huma
ne ficou a depender exclusivamente 
elos pi-oprios nazi-fascistas. A ca
pitulação da Italia devolveu ao nnm
do catolico a intranquilidade anterior, 
uma vez qué· todos sabiam que nem 
Mussolini pescado na prisão, nem Hi
tler. serfa.rn capazes de respeitar es
s& "declaração de Badoglio". E isto 
pelo simples motivo de tornarem Ro• 
ma · num importante instrumento de 
sua propaganda contra a Grã Breta
nha e os Estados Unidos, desde que· 
a Cidade Eterna, em virtude de se 
achar transformada em zona de guer
ra, fica:r; sujeita a bombardeios que 
tocariam fundo os . sentimentos cris
tiios dos povos latinos! 

Para a propaganda alemã, a Ita
lia com as suas tradições catolicas, 
cem os seus monumentos milenares, 
com a sua caracteristica de Nacão La
tina projetada cm todo o mundo pela 
aclimatação de seus filhos em outros 
paises, hão podia deixar de ser senão 

. um meio magnifico de explorar, em 
beneficio da Alemanha derrotada, o 
sentir dos povos americanos, os prin
cipias irredutiveis da fé catolica espa
lhada pelas Republicas de origem es
panhola ou lusitana. 

Daí, o atual chorrilho geimanico, 
apontando Monte Cassino como· um 
testemunho do anti-cristianismo an
glo-saxonico. Daí, ·um elemento pre
cioso de propagancJ.a, servindo à Ale
manha semi-derrotada e apavorada 
cc.m o castigo implacavel que se avi
zinha a pas,sos. de gigante. 

JOVENS CATóUGOS GONDENA
ODS A MORTE 

Os circulos catolicos de Londres ri!·• 

eeberam o · texto de um como'vente dD· 
cumento qúe · foi lido recentemente nas 
igrejas holandesas. Motivado pela ação 
da Gestapo, que tem prendido e conde
nado à morte• ~uitos jovens holande
ses por crime de "oposição às autorid,1,
des de ocupação", o documento diz: 

"Nós \'OS faremos um pedido instan• 
te. Muito de vós não ignorais que as 

· autoridadcg de ocupação condenaram 
ttm g1·ande numero de holandeses à 
morte. Na primavera da. _.vida, es:ses ho· 
mens repentina.mente se encontràràm 

. à:l portas da eternidade, Sabemos C)U8 

muitos deles se achani preparados Pll· 
ra. i.5to e prontos para ii'em ao encon
tro do Salvador na proxiri1a semana. 
Seus . ultimas· dias estão· sendo empreg.i-

, dos em pret:~ nas suas celai;, Ajoelhai
vos e pedi a Deus . por eles, seguncla
·teira, entre 7 e 8 horas. Pedi e, De;is 
para dar-lhes energia nos umbrais cta 
eternidade, para enviár-Ihes a Sua ic12 

e dar-lhes tranqallidade de alma. Es
ses homens fizeram o·que suas conscien• 
cias lhes ditaram como holandeses. E.s• 
tão prontos Plil,ra sÚportar · todas as con
sequencias . das i;uas ações, Rogai a 
Deus que esteja perto deles com· a. Sua 
graça ti a Sua Mi.wricordia. Eles con
te.m com as vossai; preces. Possa. Deus 
mostrar-se misericordioso com o povo da 
Hol_anda na. sua grande· provação". 
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Cesarismo -de ontem e de hoje 
soai!, tinha o mo.nopo!io da indu.stria 
e contribuía. consitleravelmente para a 
manutenção do comercio. Quem não 

. era nem rico nem e.-;cravo, ficava. quasi 
necessariamente a ca.rgo do E,tado". 

"A escravatura exercia. sobre o co
mercio e sobre toda profissão lucrativa 
a mesma influencia que S,'.lbre a indus
tria. Não apenas o grande comercio se 
tornara mono1>0lio dos ricos possuidor~s 
de escravos, mas o pequeno comercio, 
o comercio de miudeza;;, o comercio 
de generos alimenticlos, ern. por uma 
considcravel parte, d o m i na d'o por 
esse~·,. 

De1:x>Ls de mostrar a·. concorrcncia 
feita pelo trabalho escravo ao tmballlo 
linc, diz o autor: - "0 senhor e o 
es:ravo, ei.s a.s duas extremidades, en
tre as qua!i;, como em uma pren.;a, 
havia tcnlJinado por achar-se reduzida 
toda ativiclade individual e: comercial. 
Ora bem, Roma, no Imperio, contava 
com um milhão e meio · de habitantes. 
Entl"é estes havia trez.entos a quatr .J• 

centos mil proleta.rios. Como viviam 
eles?" 

A plebe fornecia os e_mp1·egados !r. • 
feriares do tesouro publico, das lnsô.i
tuições alimentares, das aclminlstra
ções financeiras; como, por· exemplo, o~ 
quo ti·abalhavam nos of!cios de· publi
. cano~. guardas aduanzlros, exatores en-. 
carregados de recolher em Roma e nas 
provinc!a.s as taims sobre sucessõe6. so
bre renda de ·escravo.s, sobre o .afm'ra
mento dcistes''. Ma-s, mesmo nestes em
prego3, a plebe lutava com a concor
rencla dos escravos. E acrescenta. o 
autor: 

"Por. mais numerosos ·-que fo:;sem Gs 

emt,regos da· administração ~omana, 
um nm~.ero relativamente p<?queno qe 
gente do povo neles p<ic:l:a; achar· coto• 
cação. Parto se torna.r lltor, pregoeiro 
p11bllco,, ~.scriba., eto., 01•11, necessario 
dlspcnd.ir -uma certa quantia, d_eturíam 
eme~e. <Clrero, II Verr., III, ·'79) .. Para 
entrar ne>s cargos de qualquer 11.Cllnl• 
nLstráção, era preciso (pelo men0$ du
rante os primeiros três seculos do lm-

W,;!,9 > J~, collli!] " .. ~Ji211~2r~~~9~-m-: 

vasora. da escravatura., Que era feito 
daqueles que n;ío possuiam nem bas• 
tante dinheiro, nem bastante credito 
pai"a. satisfazer a. uma ou a outra des
sas ·condições e dos quais o trabalho 
fugia em toda parte? 

"Os mais industriosos. os mais' adap
ta.veis, certamente os menos honestos, 
em meio de tantos empregos aos qu:lis 
a escravatura lhes fechava o ace.<so, 
conseguiam criar outros, de' contra
bando, de dubla moralidade, equívocos 
e frequentemente inconfessaveis, seme
lhantes às ag·uas que em seu curso se 
vêm represa.das por um · o!Ístacu!o e 
conseguem, valendo-se de 1pequeni.s.si
mas !Lssm·as, escavar leitos subterr.a.
nco3, c1·ia1· pa,si;agens ocultas, abrir ca
nais inesperados, com ri.sco.;de daniri
car o solo que a.travessam. Champagny 
soube pintar muito bem, assinalando 
sua verdadeira causa, a mult-lpl!cação 
ao infinito, na sociedade romana "clessa 
conclição social int;,rmedia, que não é 
nem o trabalho nem tão pouco a ri
queza. . . Tornavam-se histriões, sacer
dotes de Isis, sacei-dotlzas de Adonis, 
adivinhos, astrologos, gladiadores, co
cheiros, ou palafreneiros de circo, dan
sarinos, bufó~s. como se . tornavam leno, 
lena, seortum, tudo isto em vez de dar• 
se ao trabalho; homens, mulheres, j:,<' 
vens, se entregavam com prazer a ,1s
tes misteres lucrativos e então mai:; 
bem vtstos que o_ t.raQalho. !';Ião faltava 
ql.iem se fizesse mendigo, apesar ,ia 
mcncllcancia não ser tão bem vista e 
um pouco menos lucmtiva., Não falta
vam sobretudo os parasitas; e o para
sitl,smo era. em Roma uma profissão 
quai;I oficialmente constituldà". Em 
ttma palavra a maior parte da.s pro
fissões uteis se . achavam fechadas a.os 
h_omens l!v:,es, e estes se precipitavam 
só1:!re essa multld!io de posições lnuteill 
ou Imorais, ~ue . o ,uxo gera em uma 
soclP.dade corrupta. Tsto 1na.ntinha na 
superflcie do rnmdo rn·nano· uma ·a.pa.; 
rencla cta t!'abalbo livre. s2melhante à . 
vege"taçlí.O n;alsã, porem vivaz, que 
cre,see .ns ;·ezi,s à superflc!e dos pa
ludee. 
. _ ~r_t_~~ -~,;,~Jia~~~-~raballlo !!· 

vre completamente suiocaclo? Niio: -
permanecia ainda :uma. semente ,obs• 
cura debil, despre!.ada, que . não mur
reu inteh-amente, como si estivesse es· 
perando o dia em que o Cristlanismil 
devia protegê-lo e fazê-lo germina.r. 
Alguns homens livres, bastante altivos 
para . vtverém como viviam, dentro . em 
pouco ·veremos, milhares de proletarios 

· que o Estado nutria gratuitamente, ou 
bastante ,sobreca1·regados com o peso 
da familia para se contentarem com a 

,distribuição intermitente que a!imPn
tava a plebe de Roma, se· empregav3.m • 
como operarias nis oficinas já cheiss 
de escravos. Partilhavam aqueles a 
sorte com estes, sem outra. di.stinçli.o 
qne o tenue salario que recebiam. Uns 
e outros viviam confundidos no me.;
mo sentimento · de desprezo. · Claudio, 
oferecendo, como sumo-pontifice, mn 
sa.crificlo expiat<>rio, manda "fazer re
tirar a multidão de operarios_ e de e.,;-
. cravos", summcta. operariornm sel"vo
rumque turba. (Suetonio, Ulaudlus 22) ". 

,t*>? 

Mas esses homens livres, que se m~
turavam voluntariàmente com os e3• 
cravos, eram bem pouco numerosos, 
comparados . com a ÍI\lCllSa multidãc de 
ociosos que o Estado nutria: -

A maioria dos proletarios . vivia por
tanto no -ocio, Esta é a conclusão !;1-

glca à. qual se chega pelo que ficou 
dito .o povo romano, que não m1is 
participava do governo, e · compo~to, 
quas! inteira,me11te, de escravos libr.r
to.s, e de gente sem profissão defln;.:la. 
que 'vivia à. custi. do tesouro publico, • 
ern t1utrjdo pelo Estado, pelos impe
ra.dor?,,; e pelos l'ieos, 
« As distribuições de trigo feitas à 

plcbs romana. Em nome do Estado, 
foram a · pr/11c·;:i~o intermitentes. TO!• 
naram-se de!){'!~ regulares em · virtude 
de uma lei de ru10 123 antes de Crl8to. 
o· trigo não eni. então dado gratult.~.
mente. mas à metade do preço; SCJ• 
inénte rio ano 58 de n1ssa era a dis
tribuição se tornou gratult!l-"-:' No fim 
do tempo .. de Cícero, a renda indireta 

~--~ ~-• ~m>-~----~~ 

Pregando e Martelando ... 

LIBERALISMO 
Pe. Ascanio Branôãci · 

·-- -----------
O liberalismo se escandaliza pelo no~o horror à heresia, o nosso com

Late si.stematico e imperdoavel a toda forma doutrinaria que fuja aos 
principias e dogmas da Igreja de Cristo. Chamam-nos intolc~ntes, Que
rem-nos mais "caridosos'\ ter1\os, impregnados de suavidade cristã, dul
çorosos, Citam }'rancisco- de Sales, apelam para o Evangelho e repe~em 
o surradi~simo ditado: •·Não é com vinagre que se apanham moscas .. ," 

O liberal é macio, sorridente, amabilissimQ, todo ternura cçm os ini
migos da Igr~ja. Engole camelos de absurdos doutrinarios e hereticcs, 
mas tem o ·cuidado de coar qualquer mosquitinho da nosso "intolerancia" 

,catolica. Tem sempre nos labios as palavras intoleranci amedieval, Torque
mada, Inquisição e Santo Oficio .. , Eió existe uma intolerancia para ele -
a da Igreja Catolic:i. 

Que o Bolchevismo em nome da santa Jibérdade, massacre milhões de 
vit.imas e faça a campanha. dos "sem Deus", Não se pode chamar "into
lerancia". E' a luta pelalfüerdade! Pão, terra e liberdade! 

O liberal sorri. a Stalin ~- agora à ~evolução dem~cratica â. santa De
mocracia que o co1nunismo quer nos impigir com uma doçura, uma can
dUl"a, de pombinha inocente da liberdade! 

Em · face da heresia, é mister sorrir, compreender e ser tolerante. 
Afinal, todas as religiões hão · de se entender maravilhosamente! .. , 

Não compreende o libernl o horl'Or à heresia, E" no entanto jamais 
se poderá compreender tambem um catolico verdadeiro que veja indife
rente o amor e o odio. -a verdade e o erro, a negação e afirma"."ão em face 
dos dogmas e de todas ,as instituições da Eigreja. . 

O liberalismo é a mais perigosa das heresias porque contem em seu 
bojo todos os erros e torna o cristão incapaz de . reagir contra qualquer 
forma pedgosa de heresia. Não admite aquilo que o Pe. Faber dizia ser 
de absoluta necessidade a todo catolico sincero -- o odio ao pecado de 
heresia. Nã.o o odio ao hereje que se ha de amar e orar por ele, notem bem. 
Odio ao erro, â mentira de Satan, 

Diz Santo Tomaz ser o pecado de iirfidelidade a Igreja dos maiores e 
mais contrario às virtudes morais:manifertum est quod ,pcccatmn infideli• 
latis est magis omnibus peccatis quae contingunt in perversitate morum". 

E por isto conclue com energia e eloquencia o celebi-e convt=rtido que 
fora o Pe. Fabe1·, o oratoriano de Londres. Tanto mais valor tem as 
suas -palavr(lS, quando consideramos ter ele saido da heresia anglicana 
para a Igreja catolica. Ouvi-o: -· "Onde não ha odio à heresia não ha 
santidade. E' o pecado dos pecados. o inais vi) objeto sobre o qual possa 
o olhar de D.cus abaixar neste mundo de malícia. A heresia é a mancha 
da verdade Divina, a peo1· das impurezas .. Entretanto, quantas vezes ·a 
tratamos levianamente. Vemo-la e ficamos tranquilos. Tocamo-la e não 
nos impressionamos. i\'listuramo-nos com ela e não temos receio. Ve
mos que ela foca as coisas santas e não percebemos o sac.rilcgio. , Respi
ramos, sentimos ó seu cheiro e não- manifestamos um sinal de horror ou 

desgosto. Alguns procuram a amizade da heresia, e querem atenuar-lhe 
a malicia, O', uão amamos bastante a Deus para sentirmos uma colera 
santa pela sua _gloria e não amamos bastante os homens para lhes . pres
tarmos o ·servi!;O da verdade. Noi;sa caridade não é verdadeira, porque 
não é severa e não é persuasiva porque-não é verdadeira, 

Não témos a devoção da verdade enquanto é a, verdade de Deus". 
O liberal catolico, não entende esta linguagem, E' mister, diz ele, 

não se assustar com a heresia, ·não ser pourfendeur d'heresie, não catar 
· pulgas de heresias na juba do leão da liberdade! E' mister um espírito 
. largo e tolerante. Sorrisos para a heresia e o liberalismo, mesmo que 
ele se chame comunismo. Desde · que venha doirado com o açucar de
mocratico e liberal, que importa? Até o nazismo e o fascismo, se tiverem 
necessidade. de um sorriso liberal, porque nega-lo? Não tenhll!11os medo 
da verdade e nem receio de que nossos dogmas e a eterna verdade que 
a Igreja prega, assustem demais o mundo moderno e este susto venha 
prejudicar a marcha "dos triunfos da nossa fé. Não. O liberalismo cato
lico até hoje só entravou e lançou. confusão nas· almas e nas obras de 
apostolado. Cuidado com o liberalismo chamado ·catolico · que hoje se 
·chama solenemente democ1·atismo, e sofri e atenua todo o crime bol
chevista. Acha encantos 110 bigodão de Stalin e se for preciso ha de sor-
rir tambem ao bigodinho d€ Hitler!. .• 

Cuidado com o liberalismo! 

JUBILEU S A C E, R D O T A I.: 

Cel"êbrou com a solenidade mages• 
tosa e comoV'edora da liturgia sacra 
as suas "Bodas de ourô" sacerdotais 
o Revino, .l!'r. Escolastico ·Rodriguez, 
agostiniano recoleto, mui estimado 
pelo povo religioso de 1rran:ca, onde 
vem exercendo o seu sagrado minis
teria hã longos anos. · 

São cincoenta anos de lutas difi· 
ceis e de grandes sacrlficlos, mor
mente se tendo em conta os diversos 
càmpos de sua atividade apostb!ica. 

O Revmo, Frei Escolastico qne 
nasceu na Espanha, onde ingressou, 
moço ainda, na Ordem agostiniana, 
ordenou·se em 23 de Dezembro· de 
1893. cantando sua Primeira Missa 
no dia 1 de Janeiro de 1894 em Ma.· 
nila (Ilhas 'Filipinas), sendo desti
nado log:o depois à ilha de Cujo para 
estudar o dialeto da região, e quatro 
meses ruais tarde confiaram-lhe os 
superiores- ·a nova Missão de Corou, 
onde ficou até fius do ano de 1S98, 
quando foi forçado a -abandoqar o 
campo do seu apostolado pela ,·evo
lução fUipi11a. 

tlisti-ibuição gratuita feita unicamente 
na cidade de Roma. 

A esta. distribuiçÍi.o regular é neccs
sario acrescentar a.s largif.iones extra
ordinariM, frequentíssimas sob os il;1-
p~radores, o aumento da ração de tri;io 
ou de_ pão, à qual tinham direito os, 
pro!ctarlos. as distribuições suplemen
tares de vinho, de oleo, de carne, de 
cereais de outras mercadorias, e até de 
dinheii'o. 

~~*,,, 
"Augusto e seus sucessores -pratica-, 

ram abertamente esta política e se es
forçaram por associar a ela todos GS 

ricos cidadãos de Roma. Éstes foram 
convida.dos a abrir seus tesouros, por
que era necessarlo que· Roma se embe
lezasse ·à sua custa. ··Não bast.ando o 
dinheiro do Esta'1o e sendo ilimitados 
os bens particulares, foram o,s 1·lcos se
nhores convidados a concorrer com 
seus haveres para o bem viver-. e e-~ 
passatempos do povo romano, E~~i 
constroem monumentos novos, aqueles 
restauram os antigos, t. por toda a 
parte surgem templos, te~-ma.5, teatrus, 
porticos". 

Estamos na fase do pão e do 
circo: -

"Ei.s-nos em pleno socialismo: - se 
não se arrebata violentamente aos ri- ' 
ços seu· patrimon1o para dlvtdi-lo com 
os pobres, são eles obrigados, tc~;avia, 
a dispendê-lo inteiramente· "para sr.
ciar a multidão lgnomnte com jogos, 
monumentos, dadivas, festas".. Esta 
profissão vai sempre creseencjo. Vimos 
como foi assegurado o , necessario rios 
proletarios roma.nos; vimos em seguida 
como lhes foi assegurado o superfluo 
por toda parte; mais um pas.so e este 
superfluo se tornou p1.ra eles, não mais 
uma dadiva acidental. mas um direito, 
o direito do cklad~o rtrn~no. Alem do 
t;rl;:o, do oleo, da gordura,· tjue rece· 
biam a es~e. t!•uio. Aureliano e'.,teve a 
ponto de estabelecer a distribuição a.,s 
proletarios de noma de uma ração 
quotidiana de vlnho, sendo chamado à 
razão por um prefeito do pretoria .que 
lhe fez entre·rer, como COllS!'auencia, a 
necessidade de acrescentar · Ulll dla 
pa.ra a distribalção de ovos e, de ga
linha~". 

A plebe roma.rui, havia perdido toda 
dignidade, pouco .lhP. Importando qual 
fosse o seu senhor ~ontanto que ti
vesse que comer e cs imperadores vc
~~ Wl_~ ~!!',ria~m~ l,ll;· 12~ 

Em · se_tembro de 1903 embare'ava'. 
com destino ao Brasil, residindo em 
Salvador .ela Bala_ até 1904, sendo 
lhe mais. tarde encomendada a· cape• 
lania do famóso santuario de Bom 
Jesus da Lapa, onde trabalhou incan, 
!,avelmente. --· 

Em seguida foi destinado a Belém 
do Pará conio superior, ocupando 
ainda outros· postos em arduo labo1', 
Encontra-se hoje, por segunda ve:,;, 
na cidade de Franca., onde comple• 
tou os seus· 50 anos de sacerdocio .. 

O Vigarío da Paroquia, Fr •. Manuel 
Gonzalez, a. r. elaborou u1u bem or
ganfaado programa reÍigioso, para: 
solenizar esta data jubilar, o que foi 
executado brilhantemente. 

ApÕs estês cultos religiosos foi J!'r, 
l!lscolastlco homenageado no. salão 
Paroquial -pelos. ·seus il.mltos amigos 
e admiradores, saudando-o, em no• 
me do povo catolico de l!"ranca, o 
pro, Antonio Ricardo .de Souza Jr. · 

O povo francano mostrou nesse 
dia a amizade. que lhe tem ofetecen· 
do-lhe inumeros presentes. 

fornecido um bom prato. "Era e.5te -o 
.segredo principal de· :ma politica il:• 
terna, 'um dos tai.s arcàna lmpcril d.?i 
que fala Tacito. Vem aqui a propomo 
fazer : um paralelo entre o cesarismo 
antigo, que foi ma.ntido à custa de 
saber aviltar e adular O povo, satis- . 
fazendo os seus capr1c!los, e o cesa• 
rismo moderno, seu servil imitado1·. 
Após clbco seculos de um ta.! reg4ue, 
o mundo" romano, não obstantç a força_ 
de ressurreição que o Crlstia.nismo lhe 
!la.via trazído, não soube rei;i.stir Q,Oa 

barbaros. Graças a. Deus, entré a cous
tilulção economicá da sociedade· an
tiga e a. nossa,- exi.5tc uma diferença 
fundamental. O Crlstiani.smo de:;trum 
:i, escravidão e com isto deu ao tra.
balho sua liberdade e dignidade. Mas 
o trabalho livre não tem inimigo mais 
formidavel que o cesarismo (com esta 
palavra. entendo o poder, 'uno ou mnl• 
tiplo. que tem suai; raízes somente no 

. favor do povo e sobre esse unicameme 
se a.pala para governar).· Visto qU!! 
este se volta para a pal'te inferior d:1 

· alma humana, · aos· interesses· ou a.-_;z 
apetites da muli!dãó. tende por sua 
propria essencia a solapar a bela e 
grande idéia do trabalho c1·istão, . a 
substituir o gosto do trabalho. modei;to, 
corajoso, perseverante e a estima do 
salSl'io penosamente ganho, pela caça 
febril dó dinheir\. e do.s prazeres, do 

· amor de fortunas faceis e de' riqueZM 
. improvlsaçlas. A pouco e pouco o cesà.• 
risn.o, para .colorir esse horizonte falaz;, 
é, condw'.ido . a falsear as idéias e~ono• 
micas, a.- fazer entrever, no brllllo. Íia 
cobiça. uma nova · organização da so-
. ciedade, uma repartição diferente <lt'S 
bens deste mundo, enfim uma especie 
de terra prometida, na qual .o Esta.do 
~ará, o papel de providenciá unlver.àl, ' 
na qual será. suprimida. aquela lei do 
esforço · que Virgílio, o ma15 perspicaz 
de se·;: seculo, cantou· em versos admi• 
raveis, e que .é a. condição de todo pro• 
~resw. Todos·· os nossos é'actos nessa 
direção, farão 'o munc:o mooerno se 
avizinhar .do abismo em (jUfo s1 des
truiu o mundo· . romano. . A,:iue,a que 
p::..mete ao povo fellefdade ln!lntta, 
se Qlllser a11andonar o trabalho .pa
rtente para dt•!arar guen·a ao capital, 
à propriedade, &. todos · os direitos le
gitimes, o engana ao mostrar-lhe stJU 
ideal no futuro; é no passado e na. 
epoca. mais l:Íafxa da. clvlliz.-.çf\Q · tQjM-1 

».a. 9.Ufl il»~ ~i~.. ·-

• 



t , rzm r•· 

T~ELEGRAMAS DO RlO 
·NOTICIAS MILITARES 

SEGUIU PARA O SUL O SR, 
SALGADO FJl,110 . 

/ RIO, (ASAPH.ESS) Em avl\'io 
ia F. A. B., s_ob o comando do ma
ior aviador Furia L,inia, seguiu para 
o sul o ti.tular da Aeronautlca, em 
v.Iagem de inspecào às bases aereas 
da região. ~eguiram em. c.01npan.n~a 
·ao Ministm Sa.lg-ado !•'i1(10. os ca\l,
tães ·a.viadtor~s Luiz. !::ia1npa10 e Car .. 
los de 1'~ria Leão, respectl,·arpente 
oficial c)e gabinete e ajudante de 
ordens ilo sr. Salgado l<'ilho. Como 
convida,Íos. seguiram os sra. JoJ1n 
'Paul Jftiddle, diretor rta l!Jscola 'J'êc
nica <le Aviação d~ São Paulo e 
Adrlruo Ponso, seu as~istente. Apro• 
veit,/.lldO da oportunidade, o Mtnistro 
ater,tdet·ã. o convlte elo Varig · Club, 
pr...sídindo, no municipio de Osor10, 
n~ Estado gaucho, as provas de vôo 
a, vela, que ali tetão Lugar. 

NOVO ASPJltAN'fE A OFICIAL 
A. VlAUOlt 

ruo, (ASAP!U,;ssi - o Mtntst!'O 
'da. Aeronautica resolveu declarar 
aspirante a oüclal aviador para a 
reserva ,;la segunda classe da Aero
nautica, o aluno do C. P. O. R:· do 
.Ar Clovis ,1.lfeu Athaydo da :Silva, 
qu~ acaba clti concluir, o cur~o ,de 
preparação de oficiais de a viação, 
em escolas dos Estados Unidos da 

. .A.mérica do Norte. C:m portaria sub-

~equcnte foi o n1esmo aspirante con .. 
vocado nara o serviço ativo da 11·or
ç;a Aerea. Brasileira, 

-~LUS A \'IADOll l•:S ORASIÚJ:lllOS 
sr,;G(:J,:~I PAllA o 'l'EATI\O 

D.\. GliI~HllA 

nro, (AS.-\PRI•:SS) - Ha poucos 
à las deixaram esla capital · vario~ 
aviadores brasileiros, <1ue vão jun
tar--se ao primeiro g:rupo que se
guiu paL·a os ,gstados Unidos. ua 
Arnéricn. do N"ortç, os aviadores pa, .. 
tricios seguirão para a guropa. afim 
de tomar parte atl\'a na Juta contrn 
os total itarios. 

DECLARAÇ,\O I>E ASPUlA:-.iTES 
DA 1". A. D. 

RIO, (ASAPRBSS) - Realizou-se 
na manhã de hoje, no Galeão, a de-
claração de aspirantes a oneial 
a,via<lo1· da reserva de 31 cactetes 
que terminar~m o cu1·so 9-o C. -~1:· 
o. R. do Ar. o Ministro Salgado l• ,
lho esteve presente assistindo ao 
jura1nento a .Bandeira da nova tur
ma.. Estiveram presentes o chefe do 
J,;stadc, Maior da Aeronautica, o co
inu.ndanto ela ;La Zona Aerea, co-
1nanclanto da basé do Galeão. coman
âante do e. P. o. R. do Ar, oficiais 
que serve1n no Galeão e oficiais 
norte-amel'icanos. ---------

NOTAS ECONOMICAS 
' li 

'l'RABAl,UOS ;-.os DOUll\GOS 
E [<'l:!RlAl>OS 

! RlO, (ASAPHESS) - O ·min}stro 
410 Trabalho, sr, Marconàes F 11110, 
deferiu o pedido da Com11an111a ae 
1.Jsüias .Nacionais, con1 relação ao 
oseu funcionamento a tltulo perma· 
nente, em dias de do111ing·os, fer1a
õ0 · e dias santos de guarda, · em se
çb:s ,te sua industria, afim de ·que 
possa atender ao Instituto d~ Açu
.ca.r .e do. Alcool, seu maior ac1on1sta. 
,e um dos orgãos tlistribuldores de 
açucar no Distrito ~'ederal. 

11ERIAl'tJ FUNDIUOS OS lXSTITli
,.. TOS DOS CO:IH!RIJIAHIOS E UOS 

lNDUS'l'RIARlOS 

,· RIO, (ASAPfl.l!JSS) - , Em exposi 
~ão de motivos u1>resentada ao Pre
~idente da Republica. sot>re reorga
nização' do [nstituto d<'J ,\posentado
rla e J:'en_sôes dos eonrercia.n~s, in
formou o DAl:i.l:', que o Minister10 
do 'l'rabalho está estudan'do, no mo
mento a possibHldade •de fundir nu_ 
ma gigantesca org'1.nlzação de l're 
vidência, o 1. A. P. I. com o 1. ';· 
P. C. 

'rEDElI PARA n1POR'l'AR AÇUCAR 
DE PERNA:IIBlJCO 

~ RIO, (ASAPRli:SS) - . A Associa
ção Comercial do Paraml, atende11<10 
à solicitação que lhe fizeram os co
merciantes tocais, com o objetivo de 
facilitar a d!stl'ibu1çâo rio aGucar na
quele Estado, e de vez que se en
eontl'a praticamente ,·estaueleclda a 
nossa navegução <lo úa.botagcm, di .. 
riglu•se ao sr. João Daudt de Oli
veira, presidente da Associação Co
merclal do· Rlo de Janeiro, ped1ndo
lh~ para obter a necessaria autori
!Zação para lmpoftar açucar produ." 
zido no l!;stado ,1e Pernambuco. l:i. 
"· entendeu-se c,;>m o sr. Ha rbosa 
Sobdnho, 1>residente do Lnstltut<> <10 

A<;uca.r e do Alcool, orgão contro-
. tá.dor· da produção e da. distrlbulçáo 

desses generos, o qual ficou de es
tudar <> assunto e provtdenct~.r as 
medidas·· que fossem indicadas para 
melhorar soJuçll.o do problema. 

OAFQ lNClNERADO 

:RIO, (ASAPRESS) Conforme 
estattstlca dlvulg·ada pelo De1,arta
mento Nacional do Café, de 1931 a 
fevereiro do corrente ano, foram tn
cineradas 78.097,981 sacas de caté. 

Ao. <JOBRANÇA DA 'i'AXA lliA!i 
. GUIAS DE l\EOOLUt:llE~'.1'0 

DO Ull'ÓSTO SINUJCAL 

:RIO, (ASAPRESS) - Para enten
Jersse a respeito, com o Banco do 
Brasil, o !lilnlstro do 'l'rabalho, sr. 
Marcondes Filho, assinou o seguinte 
despacbo, tendo para tanto nomeado 
uina Comissão: • 

''A Federa.cão dos· Empregados no 
Comercio· de São Paulo, consultanrlo 
sobre a collranca da taxa de 2 cru

. !Zeiros recolhi da ao Banco do Brasil. 
•rendo em vista o· despache, do sr. 

:Presidente da Republica, profer100 · 
'na Exposição de t\Iotlvos em que es. 

. te Minlsteri'o encaminhou ãs. repre-
sentações de diversos sindicatos, so
bre a cobrança de uma taxa de 2 
cruzeiros pelo HanCo do Brasil, uns 
gulas de recolhimento. de Imposto 
sindical, designo os srs. Hortencio 
Lopes, Antonio Francisco Carvalhal 
e José Chagas Viana, membros da 

. Comissão de imposto Sindical, para. 
realizarem os entendimentos com o 
referido Banco sobre a. reduc;:ão da• 
quela. ta.xa, assim como os estu<loot 
:sobre a convenlencla da transferên
cia da arrecadaçi!.o para as coleto• 
ris federais. Publique·- se e encam1• 
nhe•se o prócesso 11. Comissão do 
Imposto Sindical. 

'l:'AXAS DE INSPEÇÃO DOS ESTA• 
. DELECllllE,'.r'l'OS OE ENSINO 

CO!IIEROIAL 

RIO (ÂSAPRESS) - Tendo a 
&tual 'lei organica. do ensino comer
cial modificado a estrutura dos eur
sos criados pelo decreto 20 .158, . de 
3G de Junho de. 1931, sGm ter· alte
rado a. tabela: de taxas · anexa ao 
mesmo e sendo. · nécessar!o reajustã.• 
la nova.mente, · propõs o dlret~r do 
Jilnsino Comercial, ar. Latayete Gar• 
ela, que,: para os efeitos do pa~a
mento da taxa anual de lnspeçao, 

· criada pela. legisl~ão an terlor, fi
quem os estabeleelmentos de ensino 
comercial classificados conforme o 
numero de cursos que manth,..rem 
em funcionamento, . . 

, · Assim, serão classificados na. se• 
·guinte ordem: 1) pelo curso comer• 
cia.l baslco, Cr; 2.400,00; 2) pelo 
curso basico ou técnico, ou s6 por 
este, Cr$ 3.600,00; 3) p.elo curso ba• 
slco ~ dois cursos técnicos, ou s6 
por estes, Cr$ 4.800,00l 4) pelo curso 
baslco ou três cursos têonlcos, ou 
s6 por estes, Cr$ 6.000,00; 6) peJ.-. 
curso 1>astco e quatro cursos téenl• 
cos ou s6 por estes, Cri 1. ioo,oo; 
6) 

0

por todos os cursos, Cr$ 9:600,00. 
o pagamento da t..ixa, nos ,ermos 

ôa. lei, devera. ser teito em duas 
restações anuais, uma atê <ll de 

f:'ar«:lo e a outra no correr do mês 
(.; Julh'.o. 
: .A proposta. em apreço foi apro• 

r,;,,."la. pelo Ministro ela Ed•icaç:llo. 

IÃO l!l LICITO REDU~lR SElll 
CAUSA o SAliARIO no 

EMl'ltEGADO 

/ ruo, (ASAPRESS) -: "Ni!.o ê l!elto 
llo empregador 1•eãuzlr, sem causa 

. l)le_n;r, Q ~ystific11:d~, o i,a.Iarit> dl! Jaua 

emprc.gaclns", {oi o que decidiu -• 
Gamara da Justiça do 'rrahalho· do 
Departamento Nacional elo 'rra
llalho. 

PAGAllE:X'l'O DO :E!IIPRF!G:\lJO 
LlCl~~CL\ llO POR DOEN\,A 

RIO, (ASAPJH)SS) - Responden• 
tio a uma, consulta. o ministro do 
'l'rabaJ110 esclart'ctu que não cabe ao 
empregador, res110n~abilidade pelo 
pagamento elo emnregado. apôs ao 
dias, quando este tenha obtido li
cen«;:a 1)or · 1notivo de doença,. cor
rendo·,. responsabilidade do :n.o cita 
em dlante 1 ao Jnsti1.uto a que tor 
filiado o empregado. 

N,\O 1'l CO:IISll>ERADA l'ARA 
El0l,JJ'l'O DN 'l'IUBUTAÇ,\O 

rao, ( ASAPRES,;l - t:esponcten
cio a urna. consulta, a Divisã.o do 
I1nposto de ltenda, esclareceu que o 
lucro apurado na venrla de proprJe .. 
da.t.ie moyel ou na venda ele titules 
de qualquer natureza, quando rea
lizada inclividunlmcnte, sem 'cal'ater 
habitual e do 1irofissão, não é con• 
siderada, pela lei, corno rendi1nento 
para efeito de tribulação. 

A liTORI7,ADA A LIQ,UIDAÇAO 
DE NOVAS li'IR,IAS 

RIO, (A8.\J:'Rl~SS) - O Presidente 
rla Republica assinou decreto, auto· 
ri-zando a liquirlaçào das firmas: 
lmoüiliaria - 'l'iradentes Lt<la,;. Ma• 
quinas Bronberg Ltda.; Empresa cte 
Propaganda de Produtos Knoll;- J<'un• 
tymod Fundição de Tipos Modernos 
e [•'abrica do llfaquina8 llelo S, A. 

rnommA A :VRNDA DE OCUl,OS 
DE COR, 1'01? ~,S'J'AlJELl~CDlEN'Í'OS 

N,\O HEGIS'l'RADOS 

RIO, (ASAPHESS) - Pelo diretor 
cio Sc1·viço Kaciona.i de lªlsca!lzação 
de Medici11:i foi proibida a venda de 
lentes do cõr .. n1osmo sem grau, no1 
estabelecimentos não inscritos na• 
quele Departa1ne11to, ou nas repa.rti· 
çes sanltarlas <los Estados. 

Essa, prolbtção .'entrará. em vigor 
no dia l.o de ,Junho, 

Desenvolvimento do Cors 
reio Aereo Nacional 

IHO. (ASAPRESl:i) :._ Daclos agora 
rlivulgados, rnostra.m o grande desen• 
volvilnento alcançado pelos Ser\·icos 
do Corteio Aereo Nacional. 

Enquanto o C. A. N. transportou 
5.67'L050 gramas de correspondenc1a, 
todas. Rs rli::tnais e1npresas de .trans• 
portes, reunidas, levarant apenas 
2.654:.2U7 gramas. Seg·un<1o sal~cntou 
o Diretor do Departamento dos Cor-. 
1·eios a Telegrafos. as vantag-ens não 
concerlle.1n apenas fl ranld~s da. c-on• 
dução. n1as atendem ainda á econornta 
do Depor1a mento. porquanto, pelo 
transporte. reeehern as etnpresa.s 1,6 
centavos por g-rarna, enquanto que 
na<la receLe o C. A. N. 

f:RACOS e 
ANEMICOS 

. TOMEM 

Vin~o Creosotadu 
"SILVEIRA" 

Grande Tónico 

A reforma do ensino 
superior 

RIO, (ASAPRESS) - Prosseguem 
os ti•abalhos de estudo <la Reforma 
do Ensino Superior do pa!s. Após 
discussão, sa.i._11 ·vitorioso _o ponto de 
vista da autonomia das Universiõa
des, e ficou esti.belccido ·que as mes
mas serão di vldidas em duas catego. 
l'las, conforme sua constituição: 

1) Em autarq ulas, com reitor no• 
meado pelo. Governo Federal, as .q1:1e 
forem formadas pelas Faculdades,. e 
escolas superiores federais, restaduats 
e municipais. 

2) · Em fundações, as que forem, 
constltuldas por faculdades e .escolas 
super! ores particulares. 

As Universidades se regerão por 
esta"tutos sujeitos á. aprovação de> 
Governo Federal, no que se refere ao 
ensino prowiamente dito, em regi• 
mento no que toca á. Parte admlnls• 
tratlva. 

Assim, cQ,m a refcrma não poderá. 
ser o ensino superior explorado co• 
mercialmente por faculdades e esco• 
las pertencentes a particulares ou 
institui~ões privadas, 

Recepção 
novos 

de batinas . por 
Seminaristas: 

RIO, (ASAPRESS) Empolgante 
cerimonia teve lugar na. Capela lll:t• •. 
teri.a do Seminarlo •ão José, por 
ocasião da. entrega das batinas a 36 
novos Seminaristas. O Reitor do Se. 
minarlo, Padre .João Mota. de Albu
querque, presidiu a solenidade, achan
do-se o templo repleto de protesso• 
res, Seminaristas, autoridades ecle
slastl,.as e familias. · 

S. Excla, D. Jaime Camara esteve 
presente dando, antes da cerhnonta, 
posse á. nova diretoria do Seminarlo, 
confiando a eles a formação lntele• 
tual, ospirltual dos futuros Sacerdo• 
•eí. 

Concurso de, projetos para. 
o Joquei ' ' ' 

RIO, (ASAPRESS) - Apesar do 
Conselho Diretor· do. Instituto de. Ar
quitetos elo Brasil ·ter solicitado ·<1ue 
nenhum· arquiteto particlpass~ ·dó 
~oncursó 'pat'a. apresent~ão 'dos pro
jetos para a construção da sede' do 
.Toquei Clube,· já se inscrever_am U 
candidatos. 

Os premios do concurso· silo de 
30.000. 20.000 e 10.000 cruzeiros e. o 
primeiro classificado . receberá. mais 
170.000 Crui.c:iro::s, du1·a11te o ·dese,n
Yolviiriento e· conclusão das 'obras.; 

O predio do Joquei Clube terã. 
37 metros e melo ele frente, oéup,th
do uma area <le 1.657 metros quadra_ 
dos. A sua construção será 'inicia
da l)r~vemente, clepenrlendo, do· re
cebimento de 20 milhões ele cnizelros 
elo Mmisti·o da Educação, o qual com
prou enorme a1;ea <le terra; no3 te1·-
renos do antig·o Derby Clube; 

Estatistica 
em 

Universi taria 
1943 

RIO. (ASAPRrnSS) - Segundo da
dos colhidos 110 relatório das atl,i· 
da.eles 'da Unive1:sidade do Brasil, o 
professor Leitão ela Cunha acaba 
de en,·iar ao 111inistro Capai1ema, o 
total dos estudantes que s,,, matri
culara111 e1n 1943, nos institutos de 
cnsinq da universidade, ele\.~Ou-5'e · a. 
4. 3H, assim· dlstribuldos; !<'aculda· 
de Nacional de Direito - 83~; i;·a·
culdade .Nacional de' .Medlclna -
825; Escola Nacional ele Engcn'haria 
- 700; ];'acuidade Naelonal de I•'l• 
·1osofia · ~ 516; Escola N.aci.onal de 
Belas Artes - 312; 1',scola .Nacional 
ele Jiuslca - 280; Escola Nacional 
<le I Odontolog·ia - 165; Escola'· de 
Educação 1''\sica e· Desportos - 163; 
Escola ·Nacional de Q11Imica - 105; 
llfinas e Metalurgica .._. 104; gscota 
!\acional de Farmacia - 2.0; Escola 
·.Ana Nery - 165. Os cursos realiza
dos de acordo c9m o artigo '. 43 .do 

, decreto 1. 985 de Abril de· 1931. atin
giram apreciavel desenvolviine1lto 
em 1943, pois nele se matl'i'cularam 
~57 alunos, 

Plano rodoviario do Ser• 
·viço de Obras contra a 

seca 
'.RIO. fASAPRESS) .Segundo 

ftpuramos na Inspetoria .de. Obras 
Contra a ,Seca, e'stâ. qua~i ·conclu!da. 
a importante rodovia que, partindo 
da Bala, \'ai atê o Cearâ,· numa ·ex
tensão· de 1. 280 quilometros, res 
tando apenas um trecho · de ·so qui• 
lometros para ser terminado., 

O plano rodoviarfo daquela .Inspe
toria ahrange a construção, no nor• 
rleste, de 9,0•lo quHometros de ro
dovias, fazendo a· intér ligação das 
cidades, vilas e fazendas .e mesmo 
de I Estados. Destes 9.000 quilome
tras, já foram construidos 4'. oou: 
foram construldi:is · tambem, 122 acu
dos, com <:R\)acldade para 2 ·bilhões 
~ 601 milhões de mctt·os cubtccis ·de. 
agua. 

No seu trah,ilho insano de -mode
rar as secas. no nordesto, aquela ·Ins
petoria _estli Irrigando 4.000. hecta
'"'" dt> terras; tendo construido ; • 
73. 000 metros· de Janals. principais 
para lrriga~ilo e 1. 727 s'ecundarios. 
Aprovou; ainda, · 207 planos para. 
construgão de agude's por parflcula
l'.es, com c_apacl_dade pata 40~ m1• 
lhes de m_etros cubicos de agua. ·. 

Horario de guerr8 nàs 
Estradas de Ferro . 

RIO, (ASAPRESS) - O. ministro 
do 'l'rabalho aprovou a atloç·ão do 
"Horano de Guerra" e111 todas, as 
ferrovias do Brasil. 

Condições para o trabalho 
de "eixistas" 

RlO, (ASAPRESS) - O ministro 
do '.l)rabalho !'csolveu _que os ei"istas 
que Se a:chan1 en1 -i:iitu:açâo de e1ne_r. 
g·ên.cia nO país,· isto é, os que cl(tUi 
estão cm <:arater de prisioneiros> _só 
poderão trabalha!' com ,i.utorizaçi\o 
es1,ecial elas autorillades militares. 
Quanto a9s n1arinheiros italianos, 
al~mlí.cs ou japoneses deaembarca
<los, contra os qua.is nada. haja,. e 
que tenhan1 rea1mente necessidà.de. 
de trabalhar, poderão ser emprega
dos por firmas das cidades ou vilas, 
que lhes foram dadas por l:nenágem, 
por toclo · o tempo 'que -durar a. 

· guerra, 

Vão esíudar a fabricação da 
Penicilina 

RIO, (ASAPRESS) - o Prefeito 
Dodsworth, resolveu· .comissionar, por 
90 dias, par.a aperfe!oc;:am~nto, nos, 
}Jstados Unidos, no que diz respeito 
à. fabricação da penicilina, e conse
quente orientação dos . laboratorioé 
üa Prefeitura, os .seguintes medlcos: 
Nicánor Gonçalves da Silva, .. chefe 
do Jabot·atorio de p1·odutos iarma
ceticos, e Osvaldo .Cruz Filho, _blolo• 
gista daquele estabelecime11 to da 
Prefeitura. ' 

Proibida qualquer expor1a~ 
ção · de Penicilina · 

RIO, . (ASAPRESS) - O . ~ln!:Jtro 
João -Alberto assinou uma portaria, 
.proibindo a. exportação de penlcil!• 
na, ainda mesmo em quantfdade ·dl• 
mlnutà. 

O setviço de metereologia' 
.RIO, (ASAPRESS) - ,O. engenhe1~ 

ro Francisco Souza, diretor do . Ser
vico de Meteorologia, declarou· ·que 
as primeiras observaces . meteorolõ• 
gtcas feitas na. América· do Sul to• 
1·am executadas no Brasil, no secu!o 
XVIII, possivelmente ·,·nà. J:'ára!ba ou· 
PeMambuco, durante a ocupação ho
landesa •. Atualmente, o Brasil. pos
sue umà rede meteorológica com
p\)sta de 500 estações, distrlbúidas 
por todo o tenitorio nacional e · 
agrupadas em distritos. Essas esta.~ 
cões teem comó sede os institutos, 
regionais localizados no Rio, :São 
:Paulo, ·Porto Alegre, Belo Horizonte, 

tiva.dor,' Reclfe e Belem, 

Conselho Nácional 
Quimica 

de 

.RIO, (ASAPRESS) -Cogita-se 
da criação de um Conselbo .Nacio• 
nal de Qutmica,. no -sentido de eon
gregar... elementos . valiosos da cultu• 
ra brasileira, para estudo e desen, 
,.....tvun.ento d.~ q~t!ll.ica no Brasil. 

' •. , ~·• °!'• • ·.,. ~-..,-v 

' . . 

Convenio· cultural :· áin( ,:o 
·Paitâmã · 

"'.". RIO, (ASAPRESS) For, assina-. 
do; no ·.Itamarat!, uiu.;.convenio ;cuJtu-: 
ral en Lie . os :r;overnos · do Brasil ·. e' 
da Republica; do Panamá.· O' aco:rcto· 
consta· de 13 artigos, s~ndo·.,ag .s;e
guintes .a.s·. parte·s ·rllals .. !mporta11vs: 
a fu'ndaçií.o. ·eril ca,dá, . uma · dâ~ ·capi
tais· de' ,um orr;ãó que. auxilie. ·o" in
tercambio cultural ,qüre' as··-d·uas na- . 
ções, . . , , 

· Cada uma. das: Repu_blicas, median
te.· aviso ·previo; concederá.' anj.tar
mente, . a . e~tuda'nt~,;' .e· profissio!i'a.is 
da outra, bolsas de· estudo, .cujo :nu-· 
1ne1~0, natureza, dur~c .. ãO e vaior: pe:.. 
cun.i,arlo· se·rão tixados . i;>ar:a fada 
caso, . correndO I aS· desl)ê!!,as ·· de ,.\v~a ... 

' gem (Ída-e-volta) por .conta' do ·pais 
de .origem ·do berieficla\lo. ~ · · 

Os diplomas de. ênsino· • sccundarto 
expedidos por·. esta_qeleci-mentos ofl
c1ais . ou oficializados · de·· cada• unia 
ela 3. Republicas·; a .favor. de brasilei

ros ou panamenses. iserão 'reconhe-' 
éidos pela outra, para o ' ingresso 
110s_ ·e$tlld_os ·.-SuperloreS'l., s~m. 11'ece~
sidade de . p,reslação ele ·,·exame .. ou · 
apresentação de tese, 'e seríó 'tan,
bem aceitos os .cet;tlficados ele. estti
dos realizados. •em . estabelecimentos 
cle ensino' superior. 

Nos . estabelecfinehtos de ensino 
s~cundar,io ou superior, os estudan .. 
tos' ·de um 'país,· gozarão rro outro 
<l°e · gratuid_ade; e ficá.rão · dispensados f 
das· taxas escolares. . · 

Ka. Biblioteca Nacio~al do Rio cte' 
Jane{ro· e na Blhl_ioteca. Nàcional da 
cidade do Panamá, existir~o 11ecç_ões 
panamense 'e brasileira respectiva
.menteª . , _·, . . _ __ . _ 

. Os dois palses p1·omoveri!.oi·o mais 
inte11so intercambio de publicaçõe• 
ele. ~arater técnico, .cultural ,e 'adn1i
nistraliYo, · · · I 

O convenio será. ratificado· na ci
dade do Panamá., dentro ·.ao mais 
breve· prazo possível; entrando en, 

· vigor, Imediatamente após a ·ratli:i
. cação, valendo indefinidamente, · se 
qu;1lquer. das partes contraentes não 
dtnunciá-lo com aviso prev10· de um 
ah~ .· 

lntcrcambio · Brasil=Equador. 
nio, (ASAPRESS) -, O .Equador; 

cujo comercio· com O. Brasil tem• au, 
menta.do consideravelmente. depois 
do rompimento da guerra, pretende 
conseguir que· <> . governo -brasileiro, 
por· meio <le um . .tratado,. comercial, 
11,e proporcione vantagens . aH'l-n<:Je
garlas para· ~s · seus . produt,ós, . espe
cialinente·: ·para.' os celebres c.hapeu, 

·rle palha, visto.· ser detlcitarlà a'· sua 
balança 'comercial ··em relação à 
nossa. Tainbem ·'lslí 'nas cogit?,ções 
do· governo•· eqtiatoriano .à· assinatu
ra de· um convento ·ae . intercamblo 
cuitural com tnstltu'igões' de ; bolsas 
de utudos "nos dois pa!ses. 

A enchente do -Paraiba .. 
• RIO, '(ASÁPRESS) - Segundo: In
formações· colhidas na Se,;:ão de,Flu
vfometi;la ela· Divisão' de A~uas · do 
Ministerio a·a ,Agric.ultura, em -Gµa:
ratinguetà, que hã. 9. dias .·estâ. sob 
a.1nea,;:a : da,s aguas · do ,:.'Pa.ra!ba:, a11 
ag·nas cbnuriuam l!ubindó, ,agravando
S8 a sitÚa~ão •. Em· São•~~idelis, Es
tado. ,do Rló, as agúas sublra.m, ,até 
atingir .. '.os arri.dor·es da ctdáde. 

'!V 

250.000 especies de 
tos ha no Brasil 

insea 

RIO,' (ASAPRESS) - o sr. G. n. 
\Villi'ams, cntoÍnologo inglês, em de
clarações formuladas a. um jornal 
uruguaio, declarou ,que existem no 
Brásll 23.0.'00Q es1focies de Insetos, 
enq~antlJ na Inglaterra. ·êxistein ape--
1:'às · 20. 000 .. Esses dados acentu,i,m a 
lmportàn,:,ia ·. da formação dos ento
mologistas _para 11. Juta sem tl'eguas 
a.03 insetos, grande parte -deles ce1-
ía.d,ores· da_ riqueza ag'r!cola. ' 

' ' 

Programas de Radio· 
· " · suspensos. 

1 •• -. ' . "• ·."ll .... i :, ,;, ~ 

Achamsse inurida,das' tam,J:!:e.m:, as' :mo;' '(AS'A.PRESS) ·2- :ô diretor ela 
.cidad~s ·ae E_arra; Mansa· e. Seze!\de. Divfsão'· de Raili'o .. do DÍF\ sr. Enôas 

As cidades. paulistas. dei. Ciltl!,P.a,·;i. ·. ';llfa,:,Jíad·o .·ele·• Assis, assinou portaria 
e Pindamonhàngab;i, e 'a ,flum.11.1.,n~e. · ·· suspenif'~nclo."' a ·'1,ârtlr do· dia 15 do 
d B d 'P! í ã. d 'córr,;nté; todos ··os' ,programas de ca• 

e ,arra o' ' ra est. o ameaça as louros, . immôrís, .ticos ou semelhantes, pelas enchentes; de. vet. que as ,aguas· 
· do alto Paralba. continu·a1;,."efu: as-' ittàdlados · pelas emissoras 11ac10-

cenção. Assinala~se, .tambem,. um·--,au- · · ·. rlais;' _cle.enâ'o ser baixadas, poste
mento .ele n!vel no baixo,' .l-'ara!ba, ' i'iorrri'ente;' 'instruções' que permitam 
na zona correspondente às · cidades. . a,·' irradiação · dos· julgado:; conve-
de . Sã.o · Fldelis e Campos. ' , . nientes. . . 

· Fóram enviadas a todas emissoras 
nacio_nais cópias· da referida. por
taria;· Não poâem viajar e.m 

vios brasileitôs · 
RIO, (ASAl;'RESS) - A Comissão 

da Marinha )J:ercan.te 'acaba. de de• 
cidir que continuem não se·r ·vendi
das· passagens em quaisquer·. navios 
brasileiros, ··a suditos da Aleinanha, 
Italla ou_.. Japi!.o. 

Voos notürnos :' entre Rio e 
São Paulo 

RIO,. (ASAPE,ESS) -• A Panair do 
Brasil. vai 'Inaugurar .o . trafego · nó· 
turno entre .esta 'capital e :são. Paulo. 
Os aviões partem, do Aeróporti;. San• 
tos Dumont· .ãs 16,30 horas, . condu• 
zinda ' pessageiros, ',• devendo· ' chegai' 
a.o. Aeroporto de Ccingonhas às ·17,õo 
horas. Da capital paulista,' os .a:viões 
levantâm, -v(!o 11.,i · .21 · 11oras,, conau-

, zlndo 111â.las postais. Esse . ser.v,ito 
será. !eito, ago,a, três ·.vezes por S'\
mana, ., devendo brevemente passar. a. 
ser f!Ílto todos os dias. · 

A • majoração· de preço~ ''na 
Central 

' 1 

RIO, (ASAPRESS) - ; A proposÍto 
. da majora'.i_áo dos .:in·eQos d~ ,.'Central 
do Brasil, · apurámos que .. não:' estão 
excluidas . do -aumento' ali· ·passagens 
com abatimento, as quais ·.fiéar~o, 
'igualmente,. sujeitas ao · mínimo co• 
brado· pelo percurso' de · 100 quilo• 
metros .. 

o incendio.: tto . frigorificQ 
de iruta,s' 

niô,. (ASAPRE$S) : .... -Tanto (uàn_. 
to nos· foi ·posstvel ·apurar,, os· pre•. 
juízos causados, . pelo · ·1ncendio . do. 
Frigorlfico de .' Frutas, 'ilnda em 
c~struc;:ão nó· cais 'ao _,pl)rto,' foram 
totáls. O lncéndlo 'teve · lnteio ·n:uma.. 
camara !rlgoriflc'a e se propagou 
internamente por todo· o segundo pa. 
vlmento. ' ' ' ' ' ' 

.A. constru,;:ão ·do· edif!cio iniciara~ 
se hã. pouco :mais- de. um•. a.no.·&.tora· 
orçada em 37• milhões .. de. cruzeiros, 

·Duas· turmas de. bombeiros -acor
re.raro ao· local,· c.cinsegurnê!o abafar 
o rogo após multas. horti:s·, de ·túta. 

'Oito milhões de ·:"crúzelroii· de· cor
tiça, que ali estavam estocadas, . e· · 
um grande carregamento .. ,de · asfalto 
para . revestimento, toram destFuldos 
-pelo, fogo, · · · 

Àrrecadação da · Ptefeitura 
RIO, ·(ASAl'REs'~1 : - . A a.rreca

daçi!.o da Prefeitura.. atingiu. i& lm• 
pressióuan te· cifra· de: ·cr; ; • , ••••• , • 
885.476.634,60 · em 1943, · quando Ili&· 
menos de 5 a.nos a a.rrecadaçllo real. 
inente levada. a. efeltc;,' :tiio ·~:i;;cedit 
d~ Cr$ no.000.000,00. 

. O. PATR™ONIO DA PREFEITURA 
. . . DE CAMPINAS 

CAMPINAS , (ASAPRESS) - A 
Prefeitura acaba de concluir o levan
tamento elo patrimonio· cio mun!'cipio, 
o qual, segundo os calculos. feitos, 

. Ee eleva a · CrS 42.541.989,.00. Essa 
1mportancia .. esta assim estimada: 
Terrenos, Cr$ 3,171.6000,00; Predios 
da rendas . ..,_ Cr$ 1.336.000,00; Prn· 
d.ios ced~dos . para Instituições de in· 
tcre·sse ;1>ublico - Cr$ 3.300,000,00; 
Ocupa.do por Repartição e Serviços 
Muniéipais .. - Cr$ 11,171.000,00. Pre· 
dio.s em ValÍnhos, Souzas. Cosmopolis 
~ 'Rebouças (Suma.ré) - Cr$ • , •• 
445~000;00. Ven.didos a funciona.rios 
Cr$ 618.375,00, . O. total de imoveis 
municipais atinge a. Cr$ 20.591.976,00. 

. As .instalações industriais, P.erten• 
cantes ªº municlpio, foram avalia• 
dos. em Cr$ 19.737,834,00. O material 

' rodant~, ou seji,' autómoveis, carro• 
ças, e caminhões, foi calculado. em 

·cr$.l.100.000,00. Bens moveis e uten• 
silio~ atingem à quantia de CrS •• , • 
l.li2.180,00. . 

UMA EXPLORAÇÃO ANTI~ 
RELIGIOSA 
• ~ Rro,,:- (ASAPRESS) - A ,respeito 

da. noticia publicada por·um· vesper
tino carioca sobre a recusa de ma· 
tricula ·no, Co!egio Catolico· · ','Notre 
Dame" ·-em lpánema, de· uma garota 
indígena, conseguimos apurar que o 
fato.não 1>assa de um mal entendido 
e de precipitação. O citado colegío 
nãÓ. faz ,distinção de cor ou de nacio· 
rtalidade, pois te ·mmatriculada uma 
pretinha brasileira e uma chinesinha, 
e faz'em par.te- do seu Jardim. de ln· 
Cancia, "à1uí10s de , óito nacionalidà- . 
des diferentes •. O educanda.rio que 
está aberto a. ·brasiÍeit·os e aos .fi
lhos ·dé, todas as Nações .!J.n)das, sem 
distinção, dei cor, mantem ainda; um 
curso· .. noturno para· domesticas,: .que 
obedece. aos mesmos principiolt,·· 

_· . C~mo · a. -mãe. adotiva,, in&ere~sada · 
11a . matricula,, professora do C_olegio 
de ,Sion,,tambem catoHca.; tivesse di· 
to que, a · menina ·era índia, a'1rmã en, 
carregada das ·matr-iculas ·avisou que 
ela poderia sofrer, apesar da severa 
vigHancia< existente, ·hostilidade de 
suas"côleguinhas. A senhora saiu pa
ra. >não· inais voltar, isto desde do
m!~go,,pasaa!Io! dna!}Q Qlie:em ao mal 
1;1nt~!:w,. · ·- · · - · 

'' ' 

• 
,São Paulo,;_12 ide Março de r.944 . 

.., ·. . . ·.··.,; . ~ "--l~ •li __ ., '~ ....... ~.,- ... ":;:?:-!3. 

IMPORTANCIA DOS TRABALHOS 
MISSIONAÃIOS NA SIRIÀ 

Comô todos os paires do Oriente pró· 
ximo, apresenta a Síria um mosaico de 
religiões diferentes. Moronitas, Drusos, 
Beduinos, Hebreus. Chega a 400. 000 
católlcos de diversos ritos. Os·. católicos 
do .rito latino, são 20. 000, e estão de· 
baixo da. Jurisdição · d9 Administrador 
Apostólico de Alepo, residente em. Bei
rnte, Os católicos dos outros. titJs for-
1nam 4 Patriarcados entre 34 Arcebis-
pados e Bispados. . 

os trabalhos ml.ssionâr!os de evnn• 
gelização da Siria estão à. cargo prin- . 

lcipalmente dos. Franciscanos; Capuchi
nhos, Jesuítas e Lazarlstas. · A Un!VP,r- · 
i,ld.ade Católica de Beirute . tem uma 
matrícula. de 1. 500 estudantes e os CÓ
[églos dos Irmãos das Es~oJ.as . Cristãs 
prospe·ram igualmente. 

o " Osservatore Romano " 
fala acerca dos governos 

fanto.ches 
BERNA, (KAP) - comentando a 

tendência. de· algumas niç~s podero
sas d~ criarem governos fantoches para 
confundirem a opinião mundial, o or
gão do ·vaticano "Osservatore Roma
no" diz: "Universalmente sabe-se· que 
a Santa Sé não reconhece certas nrn
danças feitas em alguns govemos e 
pai.ses · em consequência da guerra., visto 
aguardar que essas alterações e qu~s~ 
tões sejam reguladaa pela conferência 
da paz". A imprensa católica, ao · dis
cutir esta questão. e a declaração feita 
p~lo orgão do Vaticano, compreende-a 
como uma resposta aos atentados .re
·centemente revelados em que a Ale· 
manha. e a Russia· Soviética procuram 
impor alterações territoriais e governos 
fantoches por razões que· estão bem 
patentes aos olhos do mundo, ·e as 
quais são wp.a. .completa violaçã_o ele 
justiça. e dos mais elem.er.tares direitos 
de Independência e liberdàde. 

UNI C A S Al V A Ç Ã'0 
Célebre autoridade em estat!stlca 

. escreve pelo "The Wa.shington Post", 
de Washington: "A menos que a ten• 
dêncla à limitação artificial da nata
lidade seja abolida, a nação será qual
quer dia. cleuubada por algum outi·o 
l:Jstado". - " 

Sob · o titulo " Os bêbês e as estatís• 
.ticas" escreve o articulista: 

"Ha. quatro coisas que este pais: de
v:eria. aprender das estat!stiCl!S. : Espero 
que os pais de familia recortem · esta 
coluna. e a 'guardem para fazer com 
que seus filhos a leiam lllAls tarde. 

A verdade é · que a porcentagem · da 
nâtalidade nos Estados Unidos . vem 
decrescendo há anos. O pior é que o 
decréscimo da. natalidade é maior en
tre ' quem poderia> criar . muito ' mais. fi• 
lhos. Semelhante tendência eleve ser 
abo1ida ou de outro modo a nação será 
um dia derrubada por, um ' outro es• 
tado. 

·~ A educação superior · acrescenta 
em . outro lugar o articulista - causa 
estrago. em nossa natalidade •. Tomemos 
duas irmãs: como exemplo; uma vai à 
Escola, ·Superior e mais tarde ou. não 
tein filhos ou tem um. somente: em 
troca. a .outra: que não se m~rlcula. na 
Escola,. constituiria. Uiiia. fl',-:nma ,exce• 
lJmte : com · ~rês, ··quatro o_u mais . fi-
lh98,: .Í'.' : . 
ONe~ •.me~m~. época. o cel. Artur v. 

·<M~,· .. Dttmot, diteto~ ,ni.e,tropolltauo do 
· .Serviço-:.Seletivo,, -public:9:u. ·que .. de:z; :fa

mfllas de Nova York, tinham seis .filhos 
cada . ~a n~s forças armadas •. o pe• 
l'iódico ".The 'fabJet" ,iniciou uma m• 
vest!gação e· a ve,J~uou que essa:;; dez 
familias eram católlcM, 

Donde. se vê que os Estadc, ·Unidos 
se vierem ,.~ se salvar deverãQ,. i.stq, ex• 
~~~ ·~ Çl!,t21!,®'",' 

A revista · "Ecclesia" dedica 
sua edição- às Igreja~ 

destruidas · 
' Por um despacho procedente · da 

Cidade do Vaticano, conforme a. 
agencia N.C., a .edição de janeiro. da 
rev.ista "Ecclesia" - órgão do Escri·, 
tório de Informação do_ Vatlca110 · -
foi dedicado às igrejas destruídas 
pela guerra em todo o mundo. ' i 

A edição publica documentos fot9• 
gráficos que mostram a destruiçã~ 
sofrida pelas Igrejas na Inglaterrâ. --., 
inclusive ·Londres e Coventry ., 1 

Poidrtià Malta e outros lugares. • . . ' ·• ... ;, ~ 

· 'GONVERSõES NA INOIA 
N~ í'ndia continua o movhnento de 

. retorriO' ao Cristianismo dos Jacobitu 
d;'· Mafabar. As conversões sãoc frequen•i 
te., de grupos mais ou menos mµne-, 
rosos, de famíliM clsmáticaa · de todu 
as classes sociais, desde o : camponês 
desconhecido até o profissional llUS· \ 
trado .. Verdadeiramente sensacional foi 

1 
a conyersão do Dr. V. A. Vargh~e.i 
destacado educacionista de Travancore, 

. que em Maio p. p., pronunciou o :dis-
curso oficial (em dialeto malaio) n& 

. comemoração do Jubileu Episcopal ó.e 
· ~ua Santidade Pio XII. 

o Papa e a Igreja-na Alemanha 
"Os católicos roma.nos alemães CBtão 

sendo submetidos a uma. intensa pres•, 
são nazista, que vi.sa doutriná-los coin 
idéiaS ateistica.s" - essa declaração !oi 
fei:a. pelo Papa na carta que dirigiu 
ao Arcebispo de Malnz, há poucos dias. 
Nes.sa carta - cujo texto · foi telegra~ 
fado pelo correspondente do "Dali:,. 
Telegraph" em Berna - o. Santo Pa-: 
dre exprime o seu profundo irttere!se · é 
tristeSI\ pelos "honipilantes exemplos" 
de imposições recentemente feitas a~ 
católicos alemães. O· Papa man_ lfestÍ 
ao mesmo tempo a. sua grande consoJ 
lação pelos "exemplos de fortaleza. n, 
fé" dados pelos católicos · alemães, , :':l 
di2. que . o · futuro ela . Igreja Católle~ 
na Alemanha depende da resistência. . 
esses "perniciosos ataques ideológiCOi' . 

~AN~~~!~ª~ACI~~~~u!!1!!BA) 
ÇAO EUCARÍSTICO· DE JESUS ,_,j 

Os l'l\.dres Sacramentlnos publica..'l!í, 
mensalmente "O Apóstolo do ss. sa. 
cramento" - revista instrutiva e. _qu 
anima a. amar a Eucaristia. Ein .''nu· 
mero recente, lembra-nos como é na 
tura.1 à casa. de Nazaré. As ·casas S 
cramentlnas comemoram no dia. 10 d 
Dezembro a festa. da trasladação d 
santa Casa de · Nazareth para Loret 
na Itália. 

Foi· nessa casa. que se. rea1izou : ~ 
mistério da Encarnação. Invejamos nó. 
católicos, aqueles que podem contem 
piar a. casa da Santíssma. Virgem, ond~ 
·Jesus viveu; entretanto, .Ele _vive,.pert" 
da nós, constantemeyite exposto no os4 
tensório do trono do .. Santuári.o Nacio1 
na! desde 3 de Maio de 1926 e al.nd:t; 
há católicos que não · O visitam! 1 

Ai manifesta. mais amor· e mai.5 · hu.f. 
mildade, · ocultando não só . a Divincta..ll 

· de, como em Belem, · em Nazareth e ncl 
Calvário, mas até a.. própria. huma.ni1 
dade. · Procuremos compreender e. zetri.1 
buir seu amor que ru,shn: se esconde .nai 
pequenina. Hóstia, para. que · sua. ont.J 
potência. e majestade não nos atemo--i 
rizem. · · . .. · ~ 

'li!.<:m1,'1, <l~ 1a.<l<.\ta<;<!R,'1, ~w.. 'N<.\%""''w.:<>~ ~ 
Fraternidade Euca.rlstica, 1. 384 ., -111 
Guarda de Honra, 5.350 -· Adora~ãq 
Noturna., 1.156. - Ordens e Congrc~ 
gações, 1.243 - Federação de Filha~ 

de . Maria, 143 -.. Juve. n_ tud.e e.. Femi:. 
llIDr'>• 34 - Pagens do SS •. Sacramen · 
to; 54. - Crianças da. Esco1a e. cate 
c~mo Paroquial; 201 ~ HÓras · Sinti 
Ç{llf4jlVª4, Z,1)69, g;:Q~ 1ª,t~ -~ 
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:São· Paulo, 12 de 1Iarço de 1944. 

TEATROS E CIN·EMAS Notícias dos E s t a d os R o s A 'M I s TI e A 
PROGRAMAS - . DE HOJ.E 

PRIMEIROS EXIBIDORES• 

'ALHAMBRA • A êxtranha morte de Adolfo Hitler, com Lu4wiri t">ont.th. • APA. 
Bebê da dlscordia, com Lupe \lelez ..:. R. . .:. '•. -· ._ . · - · · 

ART PALAClô - Pistolêil'Os sem pistola. cóm Bud Abo;t ..... APA. 
BANDEl1UNTES - Casa d~ IOU~-OS, com Olsen e Johnson. -' ,t; .. 
tPlRANGA- Em cada coraçlio um necado. com Ann Sherlda.n . ....; B 
METRO - .t\ cé>mf'dlll. hun\a1h. com Mlckt:v Rooney, .... APA. 
OPERA - Crenusculo sami;rent.o. Ml"l M"rle Ohêron. -,Jt. 

_ PEDRO 11. - Ccn're~id_or com El!sa Landl. - R. _ 
Benfeit.oi· ma..scnrado, cnm Chnrles Starrett. - A 

RITZ - bs- eari:ascos também morrem, com l:lrlan Donlevy. - Jt. 

SEGUNDOS EXlBIDORES 

AMERTCíl - Ladrão que roube ladrão. Mm o Mag_ro ê o Goi:do. ""'.' R 
Es)JOsa t,or eonvéntr.ncia, com Dcanna Barrymore. - R, -

ASTOJUA ..,.. ·A moi·te dMp;e o espetMulo, com Barbara _Stt.nwck. - D. 
l!o~r,cde lnl"sherRdo. com Ra:v Middleton. · . · 

AVENt1M -.Defonso1·es da b~nrtelrl\. ~om Ra.i,dolPh Scott. - APA, 
Castelo no des~rto. com Slrlne:v Toller. - -AJl(C. 

BABlLôNtA - Minha amiga Flicka; com Preston Fosuir. - A. 
A 1riulher qnP ~n <leixei: com Mae nonald Care,•, - R. 

BRASIL '-- Turbilhão. com Betty Grable, - D. 
Artilheiro aerco, com Chester Morrls. - _ A. 

BIUZ POLITEAMA - o crtst 'º do homem sem a.!tna., com ROb NGwton. - !}. 
O homem sem alma com Johnn:v Skeo)'lerd. - R. · 

BROADWAY - Forto saR"rado. com,Katerlne Hepbum. '.'"" APA. 
CAMBUC! - A dupla vida de And:v Hardy. com M!ekéy l'toOMY, - .R. 

Seda, sanp;ue e gnl, com Pone Ort1z.· - APA. · 
CAPITÓLIO - Minha amiJZa Ftlcka, com Preston Foster. - A. 

A dupla vida de (l.nciy Hardy, co mMlckey Rooney. - l?. 
CARLOS GOMES - Nascida para o m,al. com Bette DaYis, - ~ 

Uma. aventul'a oor dia. com John Berry, - ,-1.PA. . 
CASA VERDE - Traidora, com v1,,1ane Romance. ~ R. · 

Quase ~asados. com Jane 'Frazee. - r.. . 
ClNEMUNDI .,... Sua ultimá noite. com C11ato ortln. 

Ao compasRo do amor. com Fred Ast.alre. - APA . . 
COLISltU - Trlsté~as não pagam dMdas, com Oscar1to. - D, 

Justiça vencedora.. com Tim Holt. 
COLOMBO ....: ldade perigo~a. com Deanna. .. Purbin. - A. 

Encontro com o perigo. com Pierre .t\umont. - APA, 
COLOM - zomble. a h!giliô dos morto~. com :Sela. Lugoze . .., &. 

Noite de farra, com Marie Bell. - MAU. 
CRUZEIRO - Turbllhiio. com Betty Grable. - D. 

Luar ·em Havana. com Jané Frazee. - R.. 
ESPER,ZA - Navegando em ritmo. com Jcs~ Mathews. - R. 

Garota apimentada. com Margaret Lnckwood . ..;... R. 
FENIX - Quem é o culpado. com -Sud Abott. -- A.. · 

uma noite tnesqueclvel, co1n Loretta. Y'onnr;. - .llll!C'. 
GLORIA- -.Corsarlo~ das nuvens, com Jarn"s Cagney. - APA. 

Taxl, senhor com Wllllam Bendilc. - APA .. 
HOLLYWOOD - l\Ui:ntel Strogoff. com Annn Walbrook. ~ AMô. 

O falclíõ contra atMa.. com oeorge Sanclers. _ - D. 
IDEAL - Mnnstro das trevAA. com Irene Heryey-_ :... B. 

o Jovem Mr Plt.t. com Robert oon11.t. - -A. 
!RIS - Tarzan. o vlngll.dor. com Johhny Weissmuller. - APA. . 

Comboio transatlantlco. con, Bruce Btmett, - AMC. 
LUX - Os anjos contra o dra.g!iO. r.om os Ar1jos c\e C:u-a Suja. - A.i'A, 

Seda. sangue e so1. com Pepe Ortlz ·- AP.-t. . . 
MODERNO - Tanán. o Vinga.dor. com Johnn,;, W~lssmuller, - APA. 

Sonsa, mas sabida. com Judy· canová. -· A, 
OBERDAN - B11.!rro japonês. com Preston Fostêr, - AMC. 

Contrabando de guerra. com William Oa.rgan. - APA. 
ODEON (Sala a.zul) - Abacal!i azul. com R:1.nchlnho e AI·,arenga. - D. 

Senda perigosa. com Frcddic Ba.rtolomew. - APA. 
ODEON (sala vermelhl\l - Corvetas cm Mão. com Ra.ndol/:111 Scott. - AMO 

O homenzinho está com,azar, com Nancy Gates . ._ APA. • 
OL!MPTA ..,.. O:i a.nJos· contra o dragão. ~om os Anjos de Cara. Suja.. - Al'A. 

Marrocos, com Mai-lene ntetrich. ·~ R. • 
PARAIZO - E a vida continu!<-, com -P..onald Colman. - APA. 

Chetnlcks, com Philip Dom - AP A. . . _ . 
PARAMOUNT - Tristezas não pagam átvidas, com Oscartto ...... D 
PARATODOS - [mperio da desordf'lm, com Glen Ford. - APA • . 

Sacrlficio de pai. com Pat O'Brlcn. - R. . 
PAULISTA - Esta terrn é minha, com Maurecn O'Hara. - AFA; 

Luar em tfavana. com Jane Fra:1.ee. - R. 
PAULISTANO - Cor~arlo das nuvenr.. com James Cagney. - APA. 

Raio. da morte, com Otto Kanger. - R. 
PENH,, - Ursadas e perua.das. com Joe Penner. "- APA. 

Eintão casa ou não casa. com William Tracy. - APA. 
PIJUTININGA - Do Mexico chegou o o.mor. com Tito Ouizar. - AP.ll. 

Cavalheiro vingador. com 'I'!m Holt. - AMO. 
RECREIO (Lapa l - Na 1uz .de uma estrela, com Hugo dei Carril. - D. 

Esta noite bombardearemo~ Calais, com John Sm1ton. --' APA,· 
· RECREIO 10entro> - O mineiro misterioso, com varios atores. 

Yankees a vista. com William Tracy. - A. 
REX - Quem é o culpado, com Bud Abbott. - A. 

Clube dos inocentes. com WIiliam Holdtn. - R. 
R.IALTO - Corsarlo da;; nuvens. com James Oagney. - APA. 

A sombra dos acusados. com William Poweil. '- APA. 
ROSARIO - Uma noite de ame, , com Oraét Mooré. ~ .li. 
ROX! - Primeiro mlnlst.ro. com John Glt'!lgud. - A. 

Camal'al da vida com John Wayne. - D. 
SANT/1 CECJLIA - Imperlo da desordém, com Glen Ford. - AI'..(, . ., 

_ Sacrificio de pai, com _ Pat O Brlen. - tt j, 
SANTA HII:LENA - A 11;a1·ota é do banllho, com Joé E. Brown. A, ' 

O sargento prod1glo. coà1 William Trncy. - ,f 
SANTO ANTÓNIO - Sete noivas, com Va.il Hephlin, - A. 

· Bombardeiro, com nandolp11 Scott. - AP A. _ 
, SAO CAE1'ANO - Ladrão que rouba ladrão. com o Gordo e o Magro. - R. 

. . . Canto da vitOl'ia, com Gloria Warren - APA. 
SAO _GERALDO - Quem matou Vicki. com V!tor Mature. - Al'A. 

Um asi;assino de luvas, com Marsba Hunt. - A. 
SAO. JOSE - O conde de Monte Cristn. com P..ibl)rto Donat - n, 

Alerta mocidade, com Ray Mac Oonall'l. - AP A. 
SÃO LUIZ - Cisne negro. com Tyrone·l:'ower. - D. 

Irmã.o do falcão. com Oeorp;~ Sanders. - A.Pi!. 
SáO P.A(Jl,O - Laços eternos. com Dcanna Durbin, - R • 

Veleiro fanta~ma. com Milton Berle. - AMC. 
SáO PEDRO - 'I'igrcs voadores. com· Jol1n <vay1,é. - AMô. 

E~posa de co11Veniencia, com Del\1111. 1:\arrymore. - li. 
U~lV ERSO · - !d.ide pcrtgosa, com . Oeanna Durb!n. - A. 

Encontro ·com o perigo, cvm Pierre Aumont. - APA. 
VILA P~UDENTE - Quem ri por ultimo. com fl:dgard Bergen. - A.l'A, 

Intrigas desvendadas, com Demüs O'Kee!e. - All!C. , 

TEA'!'ROS .. 
SANT'ANNA --' Serão homens amanhá, com Pi·ocopio. R. 

EXPLIC.4ÇAO DAS COTAÇôU 

'S. - BOM - I"ilme que pode ser visto por todos com provcttõ mora!-
A. - ACllll'I'AVEL - Filme Que µode ser visto por todos, embora sem pro-

ve! to moral. . 
AMO .. - AC'!!;I'l'AVET- MI!:NOS PARA CRIANÇAS - Filme que polo enredo 

ou ce11a5 pode Impressionar o PUbilco infautíl. , 
BPA. - BOM PARA ADULTOS - Fítme aue pode ser \•isÚ:, com prove!U> 

moral tão somente por adultos. • 
4PA. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode ser Visto tão 

somente por adultos embora sem proveito moral. _. - · · 
8. - RES'l'RJTO - l''llme que pelo enredo ou cenR.S deve ser estritamente 

· rese1·vado a µessoas de solida formação moral e rehg1osa. 
D. - DESACóNSELHI\DO - ~'llme que pela grave l11conven1enc1a do enredo 

ou cenas. -deve ser el'itado Por qualquer llUbllco. 
M. - MAU - Filme llrejudielal pal'c. qualquer publico. 

NOTA: f: importante que o espectaqor não se contente com a simp1es co:a
ção do filme ou da Peça de teatro, mas que procure conllecer pelo 
menos a1mias detalhes da critica. lRto justificará uma cotaQã.o ciue 
•firmada scm n(mhum co1'1cntario. poderá parecer llljustà: e eo
bretttdo com a· lpitura de uma analise que põe -cm relevo os ele
m!lntos oons " 1,1aus d1> flll\lé o éspect:.tdor pouco a. Pouco, educar! 
sua Cl'>nc1enci11 e a.prendt-rá a jul~ar por si mesmo os outros filmes 
Jue 11\t' for~m :;_.iresent.l\dOs. 

ALA.GOA S 
()~~TilA A LlTEnATT.lllA .UIOilAL 
_-, MACEió, (ASAPRESS) - _Tratando 
da. campanha que a lmprénsa carlo~a 
Vém movêndo JU'ntamente: coni · o De
partamento <Je hi'lpren$a ,e Propagan
da;· contra a literfl,.tllra )~.fl.~c~,rosa, o 
\•esf)ertlno "O Semeà:4or" i,scr,n:e: "Os 
jornalistas d1gnM -·condPnhht a; vileza 
das letras d_e balx<' -Calão", Alem, de ou-

, 't'r&.s coisas; di~ matl:if.'1Quirn, d'<Í$conh_e
ce'(ÍuE>lla. em tUdO'IS~o ,Jn.tenqôh sul,
vifrsfvas e proposltOS'· llcUltos contra 
as energias 1·itals. do Brasil? A eam-

-;~- )'lanha.quer Impedir com toda à ener-
11:la, _ as lnfl~a.çôes nazl~.tas e com
nistas. evitando assim que idéoloi;•as 
ex<>t!C&S trtCOnf rel\1 ambiente 11'0 SCl'I• 

·tido de ótsag·regar a unidade nacio
nal, A "Terra d.., Sanla Crna" re,pelé 
de À.r1na-s nas mãos·, o totalitarismo 
barbaro. lsão ss sujei ta; tão pouco, 
aos processos cJ'e desfiguração d~ sua. 
fisionomia c-rlstã e 1Jo rei;·ime de or
dem e Justiça, pela lncompac·ta il~
pravação ·da ling'1'1g·esm de baixo ca
lão,, 

ESTADO DO RIO 
í::XSINO Pnnuitrn 

KITEROI, (ASAPRESS) --- Encon• 
tra-se bastante ,l<ise·nvolvldo o ensino 
pr.illlario nesté Est,ulo. ., 

Para da.r um exemf)lô, é interessan
te notar que em 1927 exlstiám eseo• 
li<S fun~lonan/Jo ~n• 1688 pre<JIOS, ten• 
do. passado em J 94 2 para 187 4, ha. Yen
do, portanto, um aumento· ele 198. DP•• 
ses pr'Pdlos 86 J)ert1'nciam ao Estado, 
naquele a no. tendo A,J.11nentado ~1n 
1942 para 200 os propi·los nó 'T•1sta,10. 
Existiam nacrtteld' ano, 1936 unldarles 
éseolares, tendo alcançado em l 94i, a 
l95t. 260 museus e laboratorios éxis
te.nte.s' na:·ttréle a.n-Q, en\ 1942 lHtss~ra1n 
a, o~4. O:.nutnero d.é ·a1uno~ núttrir-\.JJa .. 
dos em'!937 atingiu a HS.316, 'a1ea11- _. 
·çando ~m 1912 ao expressivo numero 
de 167.7ó9. •.;, 

P E.R N A-M B U C O 
o Tr,mnITonro oF. T"'l•;nSANno 

DE N'0nó:UIA 
RECil"E, (ASAP11fil$S) -~ O sr, r;-a. 

dlr Toledo, secreta,·lo do go\'erno do 
'Ierritorlo dé Fernando_ de N'oronlia, 
que s,, ~ncontra nesta .capital, prf•· 
tou i n tcreM nt<'s declarações à lm • 
pn,nsa pérnambucaha, da~· quais ex• 
tralmo• oa Re,,..ulntes to1>icos: 

uA crlaqãff.,.(lo 1.·~rrttorio de F~rnan• 
d<>-de r-:ornnha - <llsse o sr Narlir To
lMJQ ;.,.. Antes dos outros Térrltorlos, 
ôberJoc-e11 a um in,:1erati vo de .,derc-sa. 
l'lltcl,..nal. ,ladi! a sua lm1,ortanté posl• 
,;:ão estrateA"ka ". 

!'rO~nc-gtifndo em· Suas declaraç:ões, 
disse o entrevistado: 

ra~, ·rélnicladas, ontem,. as aulás em 
todos os. estabelecimentos de ensh10 
primarlo. 

COMA~D.\XTE QAS FOllCAS. FRA,N'
- 'CESAS. NÀ.S AN'l'ILHAS 

BI-lLEM, (ASAPRESS) - Procedente 
da Martinica encontra-se nesta <'aJJl~ 
tal ll general Henry Jocomy, coman· 
dái'lte das tropas da Franca Llvr.. ll•s 
Antilhas. O general Jocomy :i.cha•sc 
a canil-nho da Argella, Bm d~<omiJro 
·,l~ LH3 o general Uemy viera a Be-. 
!em com o !Lm de convidar o t>rlg·a
deiro· do Ar ·Eduardo Gomes e o co
mandante l-vo -Bol'ges a visitarem 
Calena. 

CE A·~R A' 
ELEITO PA.nA o [NST(Tt;TO tns

TORICO E (H::OGR.U'lCO DO CEArt., 
O :Hc, A llCJ-;BJSl"0 DE FORTAL'"Z.\ 

FORT-"-LRZA, (A8APRmSSl - Sua,. 
Excía. n. Ant,rnfo Lustosa, Arcebispo, 
de Fortal~zà e autbr de eruditos tra· 
!,alhos_ de historia e élnologla, fol de
signad'ó para preencher a vaga aber
ta r'ecentemente .no lnstltuto Histofi
co do Ceará. com o falecimento do jor
nalista Oemocrlto Rocha. Uma comis
são de membros do Instituto, Integra
ela pelos sr~. Leonardo Motà e Tomaz 
Pompeu .. comparecéu ao pala.cio epis
copal. para anunciar a. D. António 
Lustosa ~ua · eleição. 

llonRACJ-1.\ . .. - "ECUSTA" 

· FORT¾_LEZA, <ASAPJ:UJSS) - Gra11-
de qua1tt1dacle de borrncr11n, qu11 fazi>< 
part_e do carregamento <lê na\'j<)S e!
:xist-&ts ?\fundados no· Atlant!eo Si>I, 
continuit dando no lltoral. EsM produ
to ê rCColl1\l]O pela popnla~ão ê ven
dl&tO _ a11 J,anM dli· - Aorra.eha, que jct 

· comprou 416 tór1e.Jadas rla ,borraclia 

dE.RG IP E 
,ÇRJS}J ... DE BOND.ES 

ARACA.Jú, (ÁSAPRE:SS) - X.t!J 110• 
ra.s <10 ri"lajor 1ii0Vimerito; estão cir .... 
culan<lo .algum<. bóndes na clda<'le. En
tretJinto, apeza~ ·<la deflclencla dos 
bond~s. as iwssag<,ns loran, majora
das para 30- centa1·os. 

DIAnro. Q..UE PASSA A SEJIAN.-\.RIO 

. ARAC4Jú; <ASAPI'tESS) -- Alegan
do lllÇ>tl\'Os <1e lnte.resso économlco. a 
dir~torla rio jornal "Poiha ·rla l\lanhã" 
cle;;ta fll!IJ!ta.i, resolveu t)assa-lo a se• 
manario. · 

RIO . GRANDE. IJO NORTE 
OUU\'AS ... 

, '.N'ATAT,. (ASAPHFJSS) ·--De acordo 
co111_ a$ notldas ch·egada"s· a esta capi
tal; começarl\nl a cair -'no· sertão as 
prlnwih-as 'éhú_vlis. ·rtelna: gra11cle ani
mação il

0
ntre os ·agticultofes. · 

RIO GRANDE DO.,. SUL 
'i' 

lUAJS t,;M MISTEll.10. •• 

1 PORTO ALEGRE, (ASAPRESS) 
"Que faz.ia o Japão com os calculos 
v-eslca\a de 1,ovlnos, que comprava á 
razão de Cr$ 1-2~0.00 o quilo, nesta 
caPítal., ~nte~ _ da. guerra~" - Esta. 
pergunta surgiu ag·_ora, em to1·no dô 
encontro de um 11 cakulo" 110 ri'm de 
um boi em um mata/louro vizinho. <> 
·que ])rovocou r.::;eraJ arlmlraç~o. Foi; 
então, que os diretores ela- Companhia 
Suifl. revelaram que antes (lp conflito 
atual. 0 Jnp/lo comprava todos os cal
Culos ,,e11icais que eram encontrarioE 
110 ga.do abatido no Matadouro do Rio 
Grande do Sul. O informante disse 
que até hoje,. permanece em mlsterío 
o de5tino que os niponicos rlavatn f\ 

f;sse mat.er1a11 terminando por dizei·, 
c,uf> a pala,Ta· e$taYa, agora, con1 O::,j 
til.li micos. 

r-: XI'O 11'1' A ç,\ O D 1~ X ,\·li~ t:f,; 
rorno ,\l.[•;CIUJ, (ASAPRF,SS) 

O lnslituto Sul 11.iof:'randense de Car-
11~1 acaba de distribuir um bnletin1 
(·'·statistieo, sobre a, Industria S,í;i.lade
ril, neste t-i~stado. • 

Com referencia á. exportacão de 
charque em 1943. 1 n íorma que 20 es
tabelecimentos existentes no Rio 
!lrande do Sul exportarani 211.688 far
dos. c,tm um peso total de !S.023.331 
<JllilOS. 

SER\'ICO 'l'IIJ,El•'O;'ÇICO. ENTUE 
.RIO El l.'011.1'0 Af,EGRE 

POP.TO Al,EGRE, /ASAFRESS) 
Fnra inaugur~Hlos, os Serviços 'f~lefo .. 
nieos entre Pol'to Alegre e o n10 rle 
.Ta.nelro, tenno o a to sido, realizado no 
g·a.binete do Diretor Heglonal dos 
Cor,·clos e Telegraros. com .,J..oda a M· 
lênldade, con11u1rêcenflo altks autori .. 
r1,u1es civis, Jnilitaree, jornalistas e 
person;tlidades de óestaque. 

'l'.'\XAS NO J•1,'liSINO SUPF;RJOl'l 
. I'OR'l'O ALEGRE - (ASAPRESS) 
~- O Interventor J<'ederal, depois ele 
detido exame do assunto, com os Se• 
cretarios da T•"azenda e da. Viaçã<', 
b.alxou a to especial determinando que 
:,,s matrlc11las de todos os estabeleci
mentos de ~]nslno Superior da Unl
Yersldade de Porto Alegre, sejam fei.' 
tas, este ano gratuitamente. 

SANTA CATAR~NA 
SAL\'.ADOS um ORIGJ,;~l D'Es

co:nn;c;l))A 
P!.')Ja.-\NOPOLIS, (•ASAPHESSl -

Nr, .Praia de Ca11avlelra, situa.ela ne$ta 
iU1:-, Lo! encontrado por ·('um ciãadâo 
um fàrdo de borracha, tendo alguns 
pescaclore"S achado um tambor de Q!Je
roze1Je. cheio. e 'butro. vazio . 

Na Praia de Mar Grosso, em Lagu
ha. tambem foJ encontr'ado um tam .. 
bor com 150. litros de querosene. Todos 
esses volumes foram entregues !is a u
toridades. A procedcncla dos mesmos 
é desconhecida. ' 

· "A contrlhul~ào n1illtl\r de Fer1rnn
do õ~ Noronha, pela sua· tmportante 
base, tem si<lo de ~Tande Yalta para 
os nossos l'\liados, confori.1e Já dec·Ja .. 
raram as autm·f<làrl'e~ mtlltares ::une
riea.-1:"Js. P,~:-;é.J opinião ·nào é isolarla, 
nrn.s '8im de todos quan~os já flStive
rain 11aquf'la huportante base do 
Atlantir-o Slll". 

Termlnan<Jo a sua entrevista, .disse 
o sr, 'fole-do! 

~aquele Ten-ltorlo temos .recebido o 
oonrorto e as atenções da Cruz Ver
melha. 13ra:-ileirll, da Lég·iã.o Bi-a~i-

NOTlCllS DO INTERIOR 
le!--a de Asslstf:ncJn. ,los g·nvt1-rnos ,1e 
va:rio:-, [·ista<Jo.s ft elo cumanao da 7.a 
n~gtilo Mllltnr". 

TAUBA:TE' 
, 1"01 u,1 SACKHJJO'l;I,; O F'UNDAUOfl 

UA rn1:11,~11C.<\ 1,;sco1.A l'AnA '..ron. 
N.~ U•~lltO:i 1,;.11 l't•:nN AMIIUCO 

RETIRO ESPIRITUAL bOS CLE, 
P.0S DE TAUBATll:' E LORENA 

l1JsCU,'F], r ,\S.\PIUsSS) - Por moli- :• . 
vo do rcconhec1n1en10··ao·s1rú1icato dos. Df··10·,a1t"•.-,1)rOxlmos·"'pa.s.iH!dbs rca-
v~~<lerlores ele ,Tornais e Revistas, rea- llzou,se no. Semlnarlo · Episcopal dês, 
fü:ou·S<l urn ,l,).ln:.oll~,,:i-~ cc>11".·ator11i2a-, ;ta:c,cldade o. Santo Rét.lro Espiritual 
<:ílo •la claese. l•'alon'. nn ocnslão, um 33.0"tlos Sacetdotes c!Jo~esa110s•· 'aos 
M1>r<'sent:rn t• do·~ Sincllcato, ~11nlt<'- .. . · • · . : 
cenr'lo ''"·:figuras· .d.o·~:_ ;,$: Ai·ppblo i't· ".'·. Q,U~_s; ·como :,de cos_tum_e,:·_,so :'J~nta-, 
norlô, sfqre,~r1o· .!'.\o. iit.terl_o,.;o.J.½,Jol-· ''f'i\'.lfl'Oé Sacerdotes da v1z;nha; Diocê
ro Aure•:,no, juiz·, de,·- ,enor,:,s; _ qué"- .:-sa-...cle ,Lor.ona, presididos•· pelo' seu 
tudo fizeram no sentido de c9n~.regar'·' 'lllgil'<) Blspo-Exmo. e Revhío: D. l<'ran~ 
a. lahorlosa é ,1?s1lrot~l\tida das.~~, ém': '.'Msê'.o ·Borfa do ·Aínaral. ' ·' · '· -
tarno de Mu _ :S!ndl<:ato .. O __ jfl~Ualista. ,. 'p•,,· 0 - ·,. ··( · · ·• n - , 
Eugenio , c 111mhi'.n Jui1.lor, répros,rn- ,,_ ,. l;~ u u1agn11~amente,.o,: oymo, 
tante r1a "Asapress", rélêmbrou·· . .,. ff."· ,J~µ1ti;t .Pé. AgQ$tlllho Mend1cut1, 
gura dp padre Jeronlmo Ass111)çâ.,;,'_'.-:'.Oúas· notas-,· magnificas, escreve. 
ri~! t~!t1and0

d 8" 0~ ,dflé'•r~"ªv' 
1
<1a 

1
nlatrlz <1~' f.a.111 o· sa1íto Ret:ro déste ano em le· 

, . 1 1.11 ga1• o, funacn1 · · 
em 19 J J a J)ri me ira . g 800111 l"Ara os tras dê ouro 11a 111s toria de nossa 
jornale.lros de P~rnatnhUCI), <1uicA a Dloce_ae, • 
1>rlmei,a do. flrasil, pedindo umaª ho- 1.0) A ereção cJ·a Ordem 3.a Fra11-
menagem ~si,ecial ao vlrtuoeo sacer- ciscana entre. os Sacerdotes do nos, 
dote pernambucano. " se clero-, ou a orf.i_nizaçãó ele fra. 

~ S P I R I T O S A N T o· 
. ' 

i,auss.io DI~ AP01,1c1,s 
Vl'l'OH!A, -(ASAPHESS) - O Jntér• 

Vl!ntor Joncs elos ::fantos Keves á.SSi
nou um decreto. autorb:ando a. einis .. 
sãt> dó ·apoiices da divida pubJi<,a es
tadual. As apoiices Sérllo :to portador 
do Yalor no1ninal de quinhentos cru~ 
i,eiros, \'encendo juros dé s por cento 
ao ano. 

ó émpreslimo sÓrá no va.lol' d~ ~13 
milhões ', cruzelt·os. -, 

MINAS GERAIS 
::n.11 EX!"Osrc:,,o !\'ACIONAL Ul'll 

PfX!IJARIA 

te.t·nldade sacerdotal .do. Vale cio Pa· 
raiba. Com autorização do cd'misâa, 
riado Capuchinho de s. Paulo, o 
rtevnw. Capuchinho taubateauo Frei" 
A11gelo fitaria. do Do1il Consell10, reu, 
nlndo .na Capela do Seminario, todos 
os. Sacerdotes tel'Céiros franciscanos, 
da Dloce:S.e, em numero de 42, pro· 
duzindo-ihes espléffdida e arclorosa 
alocução; na' qual ·exaltou a excelin- • 
eia da Ordem 3.a dignificada em no's, 
ses ·tempos côm os grandes P.ontifi· 
ces !ia . Atualidade, a ela pertenceu. 
tés -'- Leão XIJl,-Pio IX, Pio X, Ben
to XV;, Pio Xl e Pio XII. 

01·ganizo11 a primeira mezà da fra .. 
ternidade, aclamalldo o Exmo. :-..rons. 
Azevedo, Vigario Capitular para pri
ri1eil'o· 'Ministro, ma.is os aux,iliares, 
l\:lons .. J.osé Alves de i\foura, Pe. Frnn
cisco Eloi de Almeida, Pe. Mvarlsto . 

i'I:1 ele De'üs, esperando de todos a 
contjnuação do que vêm fazendo pe
la nossa Diocese, que disse ser a fe
liz entre -as mais· felizes ·pÓrque é a 
sentfnelà <la Rainha. da· Patria, Nos
sa' ·S·e"nhóra_- dá -Aparecida, sob cujo 
manto nascemos neste vale tra.uqui
ló ·'é'. fêcundo ·do •Paraiba. Jlespollde· 
ram em mimosos brindes o Exmo. 
ne1•m_o, · Senhor Bis.Pó _ de Lorena e 
re. Mendicuti. 

Pia U~lão de Nossa Senhora do 
Santisslmo Sacramento 

De acordo com os seus compromissJs 
rcríg!oso.s, a. Piá União mandará cele
brar hoje, às 8 horas, na Igreja. de 
Santa Ifigenia, missa com · cantices e 
~omunhão ge,:11. 

A seguir, terão ,inicio as visitas a 
Nossa Senhora. 

As 20 horas, será rezado o terço se
. gu!do de ladainha e sermão, recepção 
para novos associados, finalizando :.s 
solenidades da noite com benção so!e
nc, elo Santíssimo Sacramento. 

A lnte119ão particular para o mês de 
Março ó -alcançar de Nossa Senhora a 
sua, proteção, para. que . em todo <> 
mundo cntóllco, seja cumprido o Pre
ceito fã.scal ou Desobriga, no qual to• 
elos os fiéis são obrigados a fal!er ao 
menos uma vez cada ano, a, confissão 
e comunhão. , 

Esse' preceito pode ser cu~do, 11.té 
o dia. 29 de Junho (festa dos Apósto!r,s 
São Pedro e São Paulo). 

. B~JLO HOHIZOXTE, /ASAPn.ItsS) 
- Vai ser reallialln nesta c:.p1ta1,· 
1>osslvbliuante na 11rlmolra (Jllinzenll 
d~ julho deste ano. a XI li:xposl~ão 
Xsaclotlal de ..-ecuâ ria.· · 

Serão exib1dos nesse certame os me
lhores' especimes do g:ad0 mineiro, cs
t~ndo o governo vivamente intci·esaa.
do em slla realiz~~iio. J<;ssa I~xJ'lOsi~fio· 
B•!:J'á uma demonstrAt_!ão do progreSi:-o 
" . rlas tossihilirla<lM da pecll,11,;~ <.Ie• 
Mina~ Gerais 

Campista. Cesar, Pe. Osvaldo Bin- .t..1:.K 11o t'ltUl'AUati. u 
dão e Pe. Ascanio· Brandão. ' 

"LEGIONAHIO" 

• UEVER DE t'Ol>OS 

A RA!i1'l>«;r .u t,;.\•Í•o no L1~1·t·1.; . 
BrnLo I-IOIHZO_l,TI.;, (AS,\PRESS)"' 

OS C~·JOLICOS 

A religião cristã é uma rcligilio de 
._amor. Foi p<>r amor que Deus· 110s· 
criou, porque Ele não tinha necessida
de de nós: bastava-se ple1fame11 te a Si 
proprio na solitjão radiosa da Sua eter
nidade. Qufs quê particlpassemos de Sua • 
bem-aventurança e porque nossos primei
ros pàls, pelo pecado !n utilizaram o pla
no 'divino, o mesmo sentimento .de amor 
O fez descer Jo Céu á Terra, para en-
carnar e morrer por nós. . 

Por Isso São Jolio no'!s dá esta subli
me definição; Deus é caridade, Deus é 
amor. • 

Certamente que Ele possui outros 
i,.tributos magnificas: o Poder, a Ma
jestade, a Imensidade, a Justiça,, Mas 
o mais_ entemecedor para os nossos :co
rações é'o Seu amor ou a Sua bondade. 
.. Em troca deste amor com que nos 
honrou, Peus pede~nos que O -amemos. 
E Nosso Senhor Jesus Cristo, a-O dizer
rios que a caridade é o Seu Manda1hcn- · 
to e que ole contélT' a Lei e '>S profetas 
insinua-nos que é. até cert-0 ponto. o 
unlco preceito a que todos os outros se 
submetem, a unlca virtude transcenden
té que é a alma de todas as outras \'ir- ·
tudcs e sem a qual estas virtudes são 
mortas. 

A puraza é o amor de_ Deus exduindo 
todo o prazer Indigno. A lwmilda'i:le é o 
amor que remmcia á sua propria glo
Jia e a atribui ao ser bem-amado. s~n
t!ndo-se feliz de se aniquilar a seus _pés. 
A proprla iusttça é o amor do direito 
por excelencia, que é o direito de Deus; 
e do dever por excelencia. que é o dever 
i5ara com Deus. - -

Sem a rosa ão amor, a i;erra da nossa 
alma não tem valor · nem ·beleu aos 
olhos de Deus. 

Mas a rosa dàs rosas é a,.,.Virgem Ma
ria, porque· muito amou if" Deus e ao~ 
homens. Amou Jesus com um d~Jo 
amor. como santa"'e c(ffllo Mãe. Quando 
Ela apertava o divino Infai;i,te a.o seu 
coração e depunha sobre a pequena fron
te um terno beijo mo.tema!, podia bem 
dizer-Lhe: • 

- Jesus Menino, cu te adoro. porque 
és o meu Deus, e amo-Te poi;que és 
meu Filho .. ,,;;, 

Maria a.mou muito os homens, seus 
filhos adotivos. Irmãos de Jesus. Dolo
rosa actopção -realizada 110 Calvaria, di-· 

., tada por Jesus agonizante ... Não ha ma
ternidade sem dor como não ha rosas 
sem espinhos às que ensanguentaram a 
fronte dQ Salvador, ensanguentaram 
ig,Íalm~nte o coração de. Mãe. Mas Maria. 
tomou para si só os espinhos e' reservou. 
as ro~1s 'para nós. isto é, as graças que 
embelezam e perfumam a nor· 1 vida. 

Mas para tern1os direito 'ª essas grn
ças. devemos amar e vener.ar Maria, a 
Rosa Mística. devemos honra-la com as 
nossas orações. E a oração que comove 
mais profundamente o seu coração é o 
Rosario - trr.s coroas de rosas ou de 
Ave-Marias que entretecemos á nossa 
Rainha, rosa.5 que são diferent~s segun
dJ os misterios que meditamos ao reci
tar as Ave-Marias. Com os misterios go
zoso~, os da iubncia de Jesus. oferece
mos-Lhe rosas. brancas de inocencia e 
pureza; com os misterios dolorosos, os 
da Paixão, msn~ verirelhas embebidas 
no sangue divino de Cristo: com os mis
tcrios glnr!osos, temos rosas de ouro, ro
sas_ que não existem na terra, rosas dou
radas pela luz radiosa do Sol divino ')Ue 
um 'l.!ª goza.remoe na Patria cele~te.· 

CURA D'ALMAS NO· RIO -MAR 
E' o capitulo mais necessario 'a ser 

escrito sobre assuntos amaz:onicos: a 
cura d'almas. Formulemos urna ·de
finição curta e pregnante, correspon
dente a todas as exigencias reais da 
cura d'almas. A cura d'almas no Rio· 
Mar 4- em terra i.mpossivel, em con
dições i.mpossiveis e com meios im
possiveis, em ambiente impossível, 
realizar a unica coisa possível: o "re
nascimento de Jesuli Cristo na alma 
elos homens". Eis uma definição so
bre a cura d'almas no Rio Mar. Eis 
a palavra de um Sacerdote· Que tra: 
balhou so· anos na Amazonia: "E' 
difícil a vida de um Padre secular na 
Arr,azonia. Sinto-me bem entre os 
relig!oi:;os. A salvação da ai.ma é mais 
garantida... · 

A ten·a impossível - porque vas
tissima, sem méios suficientes de co
municação, viagens longínquas, sem 
centros paroquiais. Um geogrrúo do 
Pará escreve: "Aqui no Pará exis
tem municípios sem sede. . . - Po
demos escrever: "Aqui na Amazo
r,ía existem Paroquias imensas .sem 
sede... • 

As condições impossiveis. - E' o 
capitulo do momento da c1,1ra d'almas. 
Tudo está em movimento, especial
mente hoje na batalha da borracha. 
Na segunda e terceh·a desobriga em 
geraf já se encontra outra gente. A 
mortandade é horrível.· As epidemias 
despovoam regiões ·inteiras. A sauva 
·obriga a emigração. 

Os meios impossíveis - nada de 
i-eguJaridadé. A simpatia do Padre 
vale mais cjo que. objeções ou motores 

·•cios' protestantes. Um remedio contra 
tifo provoca conversões. São Benedi
to, o Preto, e uma promessa sijo os 
ultimos refugios. Nossa Senhora de 
Nazaré é conse1·vadora da Fé no Rio 
Mar. 

Nesses· méÍos impossíveis tudo 
passivei: mesmo a cura d'almas. 

é 

O ambiente impossivel. Ha regiões 
c,nde 11unca veio um Sacerdote ou 
Missionaria. A confusão religiosa e o 
il:.(norancia cra~a dificultam a orga
nização da vida religiosa. 

UMA IGREJA PORTUGUESA 
NOS EE. UU. 

Os membros da colo11ia lusitá1la de 
Gloucester, Massachusetts, constituída 
na sua· maioria de pescadores, erigiram• 
uma igreja em louvor de N~ Se
nhora da Boa. Viagem. a qual foi do
tada com um carrilhão hoje famoso em 
tódos os Estados Unidos. 

o carrilhão da Igreja de Nossa se
nhora da Soa Viagem foi instalado em 
1922, consistindo o!'lg!nalmente de · 25 
sinos. Mais tarde, foratn acrescentados • 
out.ros seis. O maior dos sinos pesa 
~erca de 1 . 400 quilos. 

O templo edificado pelo colonia lu
sitana de Gloucester ·está situado nu
ma. elevação. no centro da ·comun!dadt 
portuguesa., dessa cldacle. A sua CD'.l•. 

gregação conta com mais de 3. 000 
membros. na sua maioria pescadores 
procedentes dos Açores. 

A Igreja original, construida em 
1893 sob a. dÍl'eçâÓ do Padre Francisco 
Vieira do Bem. foi dest,rnlda. por um 
incendlo em 1014. No fim do mesmv 
ano. os p!edo50R membros do colonla 
lusa de Gloucestcr davam início a 

Independente de tantas dificulda
des, de tantos obst;:ic.ulos, de tantas 
centra-marés e por01·Ócas•.realiza'~se a 
cura d'almas, como provam tantos 
herois da primeira linha da batalha 
espiritual_ do Norte. Uma unica cou
sa é passivei neste ambiente impossí
vel: o Rénascime1.to de Jesus Cris
to na alma dos homens da Ama
zqnia, dos indígenas e dos· emigrantes 
n01·destinos. Muitos nordestinos en
contram p\'ila primeira vez um Padre 
_que se dedical(a a eles como ensina a 
experiencia na margem da Desobriga 
entre. os soldados da borracha. 

Ao· encontro com J ~sus Cristo 110 
Rio Mar. Em uma capelinha modes
ta, construção de madeira, ou em um 
tt-mplo jesuítico 'do seculo XVII ou 
:XVTII. ou ha pobre. pa,!hoça dos in
di, •>11 na choupana dos ,caboclos nas 
n, ns dos rios- e igarapés, ou na 
ba' .1fla dos pescadores.· . 

A cruz da salvação deve reinar so
bre as ondlls do .Rio Mar! 

Pe. Ca1·los DÔrromcu, 

C. PP. S., Belen; - Pará 
coru;trução do novo templo. 

Precisa de impressos? 
Oficinas gráficas do 
LEUlUNAH!O S. A. 

Rua do Seminario, 

• 
U,9 .. .. 

AUMENTA A tlsm DOS MAR .. 
TIRES POLONESÊS· - -· 

LON,DRES, (KAP) - De acordo 
com as informações • recentemente re
cebida.,, registram-se os seguintes e re-

,; . . 
voltantes fatos: - 1.-", Na Dioc.ese da 

l{iclcc, morreram mais três. sa;crdotrs 
.num campo 'de concentração e outro 
foi encarcerado depois de ter sido fal
samente acusado de apoiar as ativida· 
des comunistas, 2.°, Na. Diocese de Cra
covla, fora.m encarcerados cinco mon
jes nos fins de Julho de ,.1943;_ os sa
cerdotes de Czulice e Lubien tambcm 
foram encarcentdos. 3.º, Na- Diocese :,e 
Tarnow, o Padre Roman qiatowski d~ 
Tuchow foi assassinado- pela policia 
alemã em 19 d-.? Julho de 1943. 1.0 , 

Na Diocese 'dE1. Lodz, o Padre Krzys
kowskl e rnlis um, outl'O sacerdote t ~-,. 
ram encai;cerados por · terem.· bá.tizado 
e casado uma judia. ó.0 , N'a · Diocese cte 
Sandomlerz, todos os sacerdotes 'do Mos
teu·o de Studzlenka foram deporta
dos para o campo de concentraçãc. Cie 

Oswiccim. (l.0
• Foram tambem conf1r• • mados 03 a6sas.slnatos dos Padres Sch-

lnidt de Lomza e Peza ·de Rajgtod. 7 .~. 

• Na Diocese·> de Wi!no o:. af&mães ma• 
taram o Pa.ê!re Superiol' dos Fran~ls· 
canos de Grodno, . e o Padre Rosza.k. 
S. J. dó Galowka. perto de Wolkowysk 
8.0 • Na Diocese de Pinsk. os Padres 
Aulich, · Olszewskl, e .ma~ cú1co Frnn
ciscano!l foram assâ&sinado.s em• Iwie
niec. Onze monjas da Ordem de Na-
zaré foram encarcera.das. ~ 

O llOléLim da Orientação Moral dos Espeta.culos conMm umà 
)critica detalhada d<> todó~ os filmes exibidos om s. Paula. t publi
cadn ~e1ti~nalmén1~. ,. a assinaturv at'l\lal custa CrS 23,00 nt Oa• 
p1tal é OrS 30,00 oar11 o Interior. Informações na A1Ja0çtação· dos 
Jomallstat CatoUcos. á rua -Quiutino .Bocal uva, 176, 3,1). andar, 
sala 207 - Fone: 3-7760, 

Prncurando solucionar e assegu· 
t·~r o aha.stecimento normal do ·1eite 
a e:sta cap_ital. a Comissão. Esta.duàl 
dó Abastcc1mento deliberou. éntre ou
tras merlidas, fixai' os pr~c;;os do t)ró- · 
auto, ":cautela11ao os inter<>•sés dos 
co_ns1;m1dores. O pre~.o de venda à do
m1cl110, nesta cirlade, não excederá a, 
um cruzeiro o litro~ .sendo de vinte 
c~ntavoo a comissão do int<lrntedia-
1·10, 

- .l<'icou assentado o· Reguies animae 
de ;nossos Sacerdotes terceiros, no 
Cotivento ·tte S. · Clara local.· quatro. 
vezes ao auo. A primeira reunião sc.· 
rá uo , dia 18 de Abril, proximo, in· • 
cumbindõ·se· de -uma ·das conferen
cias dó dia ·sobre o Pai S .. francisco • 
ó 1í.é_v111'0, ·'Pe. ·Alitonio Aln1eida 1\10'. 
rais, digno ·varoco de 8 .. Antonio de 
Guaratiuguetá. Será trimestralmen
te um dia de recolhimento no Cou,• 
vento local, o dia espirHual. o dia 
da ·nossa confratet·nlzação, junto dos 
queridos mestres e amigos os Ca-

Indicador Profissi_o-nal 
A.visamos aos nos~os assinantes que as assinaturas, 1'ar11 mll nov~cento., e qutt

renta e quatro sofreram um a.cre3clmo, de CT$ 3,00, pa,mmdo portanto a1 
c1Utar Cr$ 25,00 para a captta.l e Cr$ 30,00 para I interior i,or ano. 

Declara'ções <lo antjgo Primaz 'da Grã,Bre

tanha sobre o bÓmbard.eio de Roma 
Em declaração públicada no "Times" 

de· Londres, o antigo Primaz da. Gl'ã 
Breta.nha., Arcebu;po La.ng, !az um ape~ 
io -aos soldados brita.nico~ e norte-ame
ricanos para que evlrem culdadosamfn• 
u toda posslbll!dade de danmcar os te
sOuros cultural:! de Roma. "Fui in!o:·· 
niado de _ que se nomeou um perito para. 
orientar os exercttos · aliados na Italla 
sobre !1$untos de arqueologia e arte, e 
de que se dlstribulram informações e 
instruções às forças a.ereas atim do 
que evitem a poss!b1Udade--. de da.n!fl· 
car edl!icios de tmportancla especial em 
Ron1a." - escreve o Arcebispo Le.11:,. 
proa.seguindo: 'Agora que o ataque ge-

. ral contra. Ron,a talvez e.5t<'1a emln<>tl· 
te. éspero confiadamente em que ta.lfi 

indicações sejam tão completas e ex• 
. ~M Q.~lltQ P.(lli.Sivel, lÍf.l IJJ,OdQ j..UC 

bombas ou i,roJetis ·não ·sejam :lançado.'.! 
nas vizitlhantll.ll -,~.., Va.tlcano, ou em 
qualquer dai' principais Igreja. da Ci

. dade l!:terna.' ROtna não 6 como 
qua.Jgu·•r outra. cidade, Mão pertence 
a.penas a um sõ país, mllà a. to,.o o mun
do. Durante vartoa. seculO!, tn.sptrou a. 
veneração da.-i multidões d0.'1 povos crl.s~ 
tão.~ do mundo ·tnt.el.l'O. ~ posa!vel que 
OI! alemães, seguindo seu procedimentO, 
caireem multoo da.nos antes ie serem 
expulsos de Roma. e tentem tani:ar a. 
responsa.billdàt.'\J sobre uoos011 eoldadus. 
Mas rn's, de n~ lado, dt~mos t.oma.r . 
o ma.x1m.o cuidado. Alndt .que u lnll• 
truçõc., lmplloo.ssein em atruma det•'n• 
ta.:em militar. l:.f!o não Mi r;•derta co:•
rarar com a .. r,erda perpetua. e ll'l'epa1·a
vel para. a. cr."\l!S!&~ãó e a. re!lg,i,.•" "'!0 

àli ou~i,. ,~ 11$ ~ca...11,f 

N'enhum Industrial ele lactlclnlos 
em zonas abastecedoras, p derá 301~ 
r,r~via autorlza~ão, rleixar de receber, 
em todo ou*'~lll parte, o klt6 do seu 
fornecedor 1rabitua1. 

p A R A' 

puchinhos locais. · 

. 2.o) Ao altlmo dilt do S. Retiro, 
após a l\Iissa d~ Sr. Bisp_o de Lorena 
e· de pregação ultima do Revmo. Je. 
suita, houve Benção Papal, ,Te-Dei.Jm 

·laudamos, Benção do SS, Saêramen
to --e Consagração 'solene de nosso 

·c1ero, ao Purisslnio' Coração de Ma-
só l'U ,. ria, tendo, em voz' alta, todos os 1108• ' .-i'.QlONAnAo AOS DOMI?:<.;os . 

E nmuuos ,. sos Padres, p1·onunciado â formula 
~ELEM, <ASAPRESS) _ Os Jor~ adotada,,.ante a •linagem dó Coração 

na.is pub!Jcam um comunicado do De- d9 -Maria. 
1>artamento Estadual de Imprensa e Foi •empolgante· e cornovedor o ato 
Propaga nda, dizendo _que o llltorvon.-' 1Jiecioso. ,,Ao· ·depois, subscreveram o 
tor Magallliles Ba.rata. no sentido de' m·esmô, escrito, tOdo·s os Sacerdotes 
P c.teger a saude , da ·i:,opill'ação e prei- · · · 

' 

lADVOG.ADOS 
Dr. Vicente Melilo 

Praçà da' Sé, 23 • 2.o andar • Sala 245 

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 
RÚa Qulntino Bocaluva, 178 - 3.o 

And::,,r - Sala.,323 - Te!.: Z-7276 

Joviano Te I te a. 
• e 

·J. N. Ceaar Leaaa 
AdY.rgados 

L.g·o ria Mlserlcordla, 23 - Sala 904 

. ' - Dr. Francisco P. Reimão 
-Helmeister 

Rú11 São 11tor,to, :1~4 - l.o .. andar 
Sa.ltt, 8 -, T•l.1- 2-16.JS - .S. PAUi.ô 

ve+.tr a economia de elêÚloldade, -re~ .l)reaentes,: Dentro do Puríssimo Co· 
solveu só permitir o tunclónàmente _ ',.raçli9 de M.ar/a, ju·raram' nossos Pa
dos clne111as aos c1orn1ngos .e ferladoel' - dres; vi~r; lutar e morrer! 
As ª"5 l!Õcs, entre.tau to, · deverlio ter; Ao -refeltorlo, apôs o caí~, "-lltes · Dr. Carios _ Moraes de Andrade 
1nlnar att! as 22 horas. _ · . ' 

.t,'BCHAlllEN'l'O UI,; BOTEQVINS que se dissolvesse essa assembleia 
if MEIA•N0l'l'Jll , dos Padre1J;. º• lílxmo, -1\lons. Vigario 

BELEl\1, tASAPRESS) _ o Chefe Capitular saudou D: .l<'rancisco a 
ele Policia dêsta capl_tal balxo.u-.ums· quem· agradeceu·.ter v111cio .com seu 
ordtm, determinando o fechamento de Clero: ,edificar-rios- com· sua piedade 
todos. os bot~qulna á. meln•nolte. - · ·e bons êxemplos. Satfdou ·ainda o 
Ulllt:VWJADA AS AVl,At, Q.tJJ'l HA:-·· Rev_mo. J>régador, con1 proruncfo agra-

\'JAH S100 SUSl'EN.SAS · · 
BELEM, (AS,\ PRESS) _ Tendo cea•. d!3Cj!Ué'ÍÍto; : saudou· 'tiriahrlent.e aos 

saclo as causas que aetérmlnar-am a Padres . Diocesanos, -:tão obedientes e 
al,!Si;iensa.o. deli u;.a.ba.Jha,; escala.l'es, ,_ l)iedosos. tão bon~ e zelosos i;iara;;,. zlo _ . . . 

Rua l:!enJ,imtn1 C<>netant, lia.- 4.o and, 
SM.IA 88 - ·t'el.: . 2-Ml86 · 

Dr. Durval Prado 
• Mê&'llco Ueull~ta 
~ ~_("!lmlitr Pnulo l~,_:'ldlo.. 13 

s.o <1,n/1 •• tólaln• !\U • 13 • 14 
(Esq. da, Rua. José t1on1ta.cto) 

Cons.: 14,30 a·11.so horaa-
. . 'l'eJ.: :1-1;13 · 

,. 
MEDICOS 

-Dr. Vicente de Paulo Melilo 
Clinicá lllélÍl<'n - Tuberculo•e 

Ràtos X 
Diretor do "St<nntorlo Vito Mascote" 

Cons,; R. Marconi, 84 - 6.o ~<lar 
Apart.o 63 - l'el,: A•8i01 

Rés.: Av. Agua Branoá n.o 95 
Te!.: 5•582~ 

Dr, Camargo Andrade 
Doencn• de Sc.-1th_oras - Partos 

, Ot•erao.;ller, 
" Da Ben. E'ortu;;-uesa e da Maternlda<!e 

1 f · de S., Paulo 

• (, i 

1 

Cons.: R Senador ~·e•.16 n.o 205 
'l'el,: 2-2741 - Das 1,t às 18 horas, 

Sabado: l>u 10 às ta horas 
Res.: Rua Hafael lle Barros, 457 

Te!.: 7•4563 

Dr. Celestino Bouri.ouJ · 
Rea.: L,itD '=:!. Paulo, M - Te!.: ii-262ll 

Cons.: l{ua 1 a-e Abril, 236 
Das 2 às 5 11oraA1, ------------------~-LER E PrtOPAGAR O 

"LEGIONARIO'' 
l! DEVEFI DE TODO~ 
9s c~:roL1êo~ 

RAIOS X 

D'r, J. M. Cabello Campos 
ltlli:UlCO ft.ADIOLOGIS'l'A 

ft(ullo-Dlngn!l~tlcos - E:rnmea 
_ n,ullolll«lcos n domicilio 
Co'lls,: Rua Marconi, .• 94 tEdlflclo 

Pasteur) • 2.o ·llnd. .·,''.J.'el,: 4-0655 
:Res.: Rua Tupi, 693 - Tél.: 6-4941: 

São ;Paulo • 

HOMEOPATI~ 
Dr. Rezende Filho 

<'lena,: H. l:;enador J/'eiJo, _ 205 
!'one; a.,qS)9 - J>as 4 ás 6 horas 

Rea.: b'ontf: 6-292ó - · ftlarezir hor1t, 
<la 8 á.s 6 noras, oeto· tone.-. 2-0889. 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Prado 

-r, En&renhl'lro A.rqutteto 
Arqultetur" .. elti,:t<>sit, colêglos, rMf• 

dênclas colerlvRs 
Rua Libero E.½11,jnró, 461 - São Paulo 

· Tel.1 2•7812 

í o •. D O ~, A T O L I C q 
deve,ilr.o 

~' ~ ~ G l ig H A R 1 Q-""ll.l.. . ~ 



ANO XVll São Paulo, 12 de .Março de 1944 
. ' . 

CADA VEZ EM MAIOR · PERIGO AS FORCAS ALEMÃS QUE· RESISTEM AO AVANCO:Rtl~ff 
. . . . . . . . ·._ •.·,,;, ~-..-/- ,. .-. ·; '' . 

'· 
tlniêia'da a evacuaç·ão 'de lwow ·e U man - Cerco d·e~ Proskutov Os russ9s;'P't:n.etr,t"rrí_em 

-· Tarnopol - A luta na frente filan <lesa - Forças inimigas desttui~~ij::_ · . ·_-· . . 
:MOSCOU, (ReU:íers) - Os alemães 

iniciaram a evacuação de Lwow, im
portante centro · e base de abastecl
:m,mto - revelam informações aqui 
chegadas. 

O EXODO DE LWOW 
, MOSCOU, (Reuters, - · Os alemães, 
alarmados l!Om a tremenda ameaãa· a 
Lwow, · · prfnclpal base de abasteci
mento· dos exercitos nazistas na Rus
sia Meridional, iniciaram segundo ln
tormatões aqui chegadas, a evacua
cão da sua valiosa maquinaria da cl· 
dde, ao mesmo tempo que nas ruas so 
vêm habituais multidões de funclon't
rios nazistas e suas Asposas fazendo 
-filas para · adquirir passagens p:,ra 
regresso ao seu pars. 

OU'l'RA ClDADE 
·ESTOCOLMO, (Reuters) - A agen

cia.. _alemã 'ransocean anuncia que " 
c!dade de Uman, a nordeste de Kirov· 
grad, !oi evacuada pelos alemães. 

. O AVA.NCO RllSSO 
MOSCOU, (Reuters) __ O avan,:o do 

general Mallnovsky acaba de levar as 
tropas russas e menos de 30 · milhas 
·do:porto de· Nikolalev, no Mar 1-:egro. 

MOSCOU,_ (Reuters) - As tropas 
sovieticas. já lutam nos suburbios de 
Tarnopol, avança.ndo para o centro da 
cidade; que está sendo submetida a um 

continuo bombarfüdo po·· parte de sua As tropas russas penetraram p;o. suas ruas .. ·;.At::t:~~J~', av;cn~ada.s. il~ 
artil,rnrla. fundamente na cidade de Tárnopol, uma ~o •nossll'..sdoi:m"it~Ml{fliii1f!}A.\'<'nt 

O Cl-:RCO DI~ PROICUROV enquanto que outras unidades pesa• ontem os subu·rbio.f;,je,:·~;f,.:ir?;~1ingbn-.: 
MOSCOU. ( l1eut,rs) - Proskudov · _\tas so,·ieticas estão,: situadas em tor· tinov, e expÍ);J~:ir1>,~1:;;os'.:à\~~i"1,_és.":"d8; 

esta cercada nelas tropas de Zakhov. no da mesma (·idade. parte setentriormr<'iã:-cidadé;··Ii:t\rante · 
A artilharia sovictica começou tre• Tambem com a captura. de Staro- a noite, nos·soi(solda'aos oc.uparam,- ·,,_. 

mendo canhoneio ctcssa praça forte. J-;:onstentlnov. efetuada por uma ha- estação ferroviil:rili"-'.:e câpturaritnt _.a,; 
AS CO:\"Dlla)ES no AVANÇO RUS~'O hil manobra de fla.nqueamento e· um pontes· sobre o ·riQ. Bt.ig. Pela· m:a.n:1:'l. 

hIOSCOl:. t Reuters) - Revela-se decisivo ataque fronta.!, ficou aberto trava -~m-se ·combates .l)eia.,'p·osse ,-.da _ 
que o marechal Zukhov declarou ás o caminho para Proskurov em cuii'o parte da cidada sftuada.,na: outrà mar-: 
suas tropas. antes de iniciar· a bata- direção avançam· celeremente as tro- g·em do rio .. Por ·meio1 _de uma_habil 
lha do oxterminio, o seguil't,,, "Não pas do marechal Zukhov. manobra de f!-arlquean\ento; ·se1,ulda-- · . 
ha t~mpo para esperar o bom t,'mpo". Os ultimos -despa.<"hOS da frente re• de resoluto ataq{le·-;,. r.r,óntal, nos~~s:·.,· 

rol então que e,le deu ordenq para. fletem a. confusão reinante entres os unidades de,,baratar,:im.'as- _to,ça~_,·i_n_,., · 
a oft!nsiva e a ·força soYietka, €tn a!emães ein sua retirada,. Os naiistas t migas e ·cap,turaram ·11.01;:, '.a Ciã.àd~,_'_de 
meio ,, um mar ele lama, sol> terrível "stão se retirando pelas estradas n:..o Staro-Konstantinov. Foi'-" ca.pt_ura.da.· 
témpesitade, iniciou o seu a.vanç;o ,·j.. somente ,para Nikolaiev co1no ta1nbem enortne pré,sa de guerra- e, -~eitO- gr'nn--
tortoso. NFt,c1a conseg·uiu deter o ritn10 para o ocidente. A cavalaria sovietic:1.J dê numel"o de prisioneirt;,s. -- Noutra. 
tremendo da arrancada sovletka. J{u- com erctivos de grande· envérg"a.du"~l, aerea, ·noss.aS- trop·aS for·ç';,tram_1 tan1-
khov apanhou von Maenstein de su~- rt:'"'atfza. constante~ ·sortidas, atacando bem a. traY~,si~, do rio_.·~~S', ej:c-e-rca-
r,reza, comec:ando a planejar para o ns colunas a!Pmãs em fuga e irifligi'1· ram dois batalhôes. de .!nfa,:,tatia ,ale--
extermínio da. Wermacht. elo-lhes pesadns haixas em sangrentas mã, Os alemães· fqram.- d,esbai·a,t!ld.os, 

O ,·encP<lor àe l\Joscou e Stalingra- lnvesticlas, em que se luta corpo a tendo sido capturados·· i,etas 1iossas-
ào começa a colher os louros ele ven·. corpo. Os alemães abandonam gra11de forças, em. perfeitas .con'aiçues, todo o 
cerlor ria Werm>tcht". rrocla~1ou hoje quanti<lade ele material ao l_onS'o da sen armamento, ·1,en1·eomo'lS·tanques. 
a emíssora locHL linha de retirada., inclusive canh_ões, As tropa$ ~a 3,J\ :Fi:-ent_e -Uc·i·aniana. 

A CO;\(tl'ISTA n1,; 'l'AHXOPOL carros de munições e generos àl!mén- forçaram a travessia. .do rio lnguhitz 
~lOSCOO, ( Ret1ters) - Mais de um ticioS. e,

1 
Yencendo feroz' resiStenc·ta/·.~nin,j,;a:,, 

m:ilhâo rio hom-ens at'ham-se agora ·en1- O general hTalino,·sky a.~:ança. ,•e. rt>mpcra:in as defesas,·a.lêmãs.na. mar .. 
pent,n,,o~ ~m g;rand~s con1bRtes ·que Jo1.n1ente Plll diregão ·ao.., rio Inguletz. ge1n ocidental dó -rio.- Apoiando•srn é?'ll 
travam rnssos e alemães na Ucrania \)epois de .cruza-lo, ficará ein .coridi- pontos poderosamente_ ,fortif)<:ados, o 
Uddcntai e ·;-.1eridional. çües de áxa.nçar !mediatamente ~olJ.re inim!g·o tentou deter o âvanço _de 

.o Bug "Meridional, num movimento de nossas tropas. 
flanco .que ultrapassará Nil<olaiev · e A despeito da la:ma e· dás inunda-

.Abadessa Madre Gertrudes· 
da Silva Prado 

a mea.ça.rá imed;atamente a prôJJria ci- çõM, os tanques, ~- füfanta_ria ·e, a ca• 
dade· de Odessa. valaria'. so,·ieticas ···romperá\n" a ·zo"na 

!\"esse a,·anço ruil'am por terra as de ·defesa· ·aos ale 1,;e_s.: Ampliand'o a. 
õ.c-fesa~ nazistas nas tnàrgei1s ào ln- ofensiva.. 

1 
nos$às .tropas· cortaram a 

fguletz. ilefesa fluvial de KilrnlaieY, ferrovia bolineskaya-NikC1laiev e 
ante a poderosa arremetida -das tro- ocuparam mais de 200-!oc:i'lldades .. Sob 
pas do ·general Malinovsl,y. os repetidos golpes ·desfecha.dos· p~r 

Doutra p11rt(', o flanco direito. <'las nossas torças,· 0 Inimigo C$tá -el\'1_· r_e-

Passou a melhor. vida a Revma. 
'Madre Gertrudes Cecília da Silva 
Prado, O. S. B., fundadora e primei, 

· .-a Aba'tlessa da Abadia de Santa Ma 
ria, O falecimento ocorreu ante-on 
tem· às 19,30 horas. 

Perten_cente a tradicional família 
pàullsta, teve no· século o nome de 
Ana Abiah da Silva Prado, sendo 
nus .país o Dr. Antônio Calo da Sil· 
~a Prado, falecido erri 1889 como Pre• 
:1tidente ·do Cearã, e D. Maria Sofia 
;Rildge_ da_ Silva Prado, falecida em 
,1937" comq Oblata beneditina depois 
.de.-ter sido. a maior e mais querida 
be!lfeitora da Abadia de Santa Ma· 
·ria; 

A Revmà, Madre Gertrudes chegou 
a_ completar. 25. anos de recepção da 
bênção abacial, Sste jubileu, come· 
morado com grandes solenidades, 
deu-~ precisamente no ano passado, 
sendo celebrante da Missa Pontifi, 
cal o Arcebispo Dom José Gaspar de 
,Afonseca e SIiva, 

. -Durante e,sses longas anos de exer, 
~i.«k~º daquele cargo, na direção da 
;Ab!!dla · de Sant_a. Maria, a Revma. 
.Madre Gertrudes Prado mos~rou-se 
1sem,pr~ à.altura da dignidade de que 

-tara ii,v~stida, qUer pelas suas ex
. c:c.lus virtµdes, quer pela peregrina 
intellgijn<.i;L que a faziam sobrema
neira estimada na socied_ade paulis
:tàna· e s·obretudo no Mosteiro de San
ta Maria, onde com solicitude verda· 

·. delrámente maternal se dedicava à 
direção das monjas beneditinas. 

Cumpre, notar· que o Mosteiro que 
fundou é a única Abadia de religio-

sas beneditinas no Brasil, devendo· 
se-lhe tambem a fundação do Mos• 
teiro Santa Escolástica na Argent'~ 
na, em 1941, por monjas que fizeram 
o noviciado em Santa Maria. 

Foi a 7 de maio de 1907 que a jo· 
vem Ana Abiah da Silva Prado par• 
ti1.1 para a Inglaterra com sua mãe 
lá ingressando na Abadia de Nossa· 
Senhora da . Consolação em Stam
brook. Este mosteiro fôra fundado 
no séculQ XVII por uma tetra,neta do 
chanceler e martir São Tomás More, 

A morte da primeira Prioreza no, 
meada para a fundação brasileira, a 
bordo do "Aragon", de viajem para o 
Brasil, determinou a escolha da Ir• 
mã Gertrudes Cecília, ainda profes
sa de votos simples, para o cargo de 
Prioreza da. comun;dade que assim 
começava os seus dias enlutada. 
Seis anos depois, o Papa Berito· XV 
elevava a dignidade de Abadia o 
Mosteiro das monjas de Sãô Paulo, 
sendo ao mesmo a Revma. Madre 
Gertrudes da Silva P1·ado nomeada 
sua primeira Abadessa. 

A bêncão abaciDI recebeu-a Madre 
Gertrude; das mãos do então Arce, 
bispo de São Paulo, Dom Duarte 
Leopoldo e ~ilva, que dez ançs an· • 
tes, em 6 de· maio de ·1908 assistira 
à cerimônia de sua vestidura como 
Noviça. 

Ontem, na Abadia Santa Ma, 
ria, à rua São Carlos do Plnha·t, 424, 
foi celebrada M1ssa de corpo presen
te em sufrágio da alma da Revma. 
Madre Gertrudes Cecilia da Silva 
F'rado, 

fosças do_ marechal Zul,hov já atra\·es• ti1·ada ahai\donando, SéUS ·morlos._. n·o 
sou o Bug Superior. , amplo' campo _rl\S · batalha, -C,n_ldaães "de 

Ae <i'olunas covieticas estão se lan- uma '·,s aossas.· -formaGÕes,- tendo 
çando em massa sobre o_ vale que se- ocu,iado a grande ·1oc·alidade_ ~o Tro,-
par-a -o Bug doi Montes Carpa tos. O ne-Safonov'o,." c:..:,turaram 17, taµq_ues, 
avanço das. forcas sovietlcas assume 43 canhões, 50· .caminhõM,'i~O. tonela· 
propor~ões formidavels, <las de petroleo e diversos 'rle'posft_os 

A proposito, a emissora local .de· de )lla.terial oellco. · Nóssa!!- tropas 
clara: "Foi vencida.· a. batalha de lama ocuparam ·os cen.tros-.<li~trna1~:de N_~-
e do gelo .. As terras -negras da Ucra• vy-Bug e l{azank:a, .na região: de'-fü· 
hla. estão se tingindo do sangue na· lolaiev. só.· _na . aérea·, de Novy-Bug_ · 
zista. J!: a maior sangria já feita. no nossa,/ troi>às capturaram -37 tanq\l'es, 
porco nazista" · . 58 canhões,_ mais _de _mil _camin-hões, 

A LlJTA · NA FI~LAlH~IA,. . , mn deposito de combustivcl,: ?rovlsões 
-r.-roscou. (R.euters) · ,- A emissora de. viveres, etc. - · · · . . · · 

local anu1\clou o s~guinte: · No ·gl)lfo da _Flnlandla. f6ral'i1 afuns 
"No norte da Fintandia, eis destaca• dadas uma traineira.' e um. navio cos· 

:mentos de guerrilheiros .carellanos, teiro inimigos. , . ,·. . 
elenocmlnados Polarnll,, Bolcllevik e . Em combates -aereos. os pi!otol!I' éla._ 

. Stallnets, penetraram· numa: · pOSi\:!iO força aerea da · osquàdrà · do_ ·'13alti"co 
alemã ·poderosamente fortific_ada De- derrubaram . 34 aparelllos_'a!e~ã<>s". , 
pois de cuida.doso reco11heclmento, os A GRA!\"Dl'j OF'FJNSIV,\ no DXIEl'ER 
patriotas sovleticos Irromperam- por LOXDRES, (Reuters) .,-'- ),_ gra_nd<l 
todos os lados e desbarataram a guar- ofensh:a· na· cur._va :dó _Dniepit,r;, ·anun· 
nição 'inimiga Foram destruídas 4 ca.- ciada por ~foscou, $ uma·seqn~ncia. na-
samatas e incendi11dos os aquartela- tural dos e,dtj:,s do :prhneiró e"iercito 
mentos do ln!tl"igo l'<'ora.m mortos mais ucraniano, mais a<noroeste, :ili., notoc 
de 60 oficiais· e soldar!os, perteúc·entes , rio que os alemães serão holitlli_za-· 
ao :no Regimento da. Í67.a divisão de dos e 1;erseguidos· de -todqs '_os_ ·lados 
1nfai1taria alemã", elo. Dnieper* _e_;,fôrtfl.:~,ôs_. à. ···t.r4zár:_ a 

COJIPA!\"HIA ESPAXHOLA frónteii-a. da qúal se acliil,m 'já: a uma 
DlZilUADA distancia não··.niuito · grande. · · 

lltOSCOU, (P.euters) · -- Uma. com• · · · 11\i 1· · ky· áo 

r r,r.hia da Legião _Espin_hola ·tol-,_in·-· A proeza _do genera a 1novs_ .• ·. 
romper as posi~ões aJeinã_a . spbre ·uma 

te:ramente dizimada,· bem con,o ·um extensa fÍ'ente 8 ·atra_vessar O rfo Jn° 
batalhão anU-bolcl1evlsta .constltu)do · · · 
Por elementos · r~ériitado.;. e_n_tr .. 0 ~ ~ti\e.tio, narçce i!estinada' a a.uhJenta; 

v ~ ' 1:,' r·erigó; qile r;ada.' ·ota,·,ei.·_torna,inal~ 
pa!ses. europ'e11P, na: t1e.ves~i'! <IÍ'l ~lll;', 11-n_\.r4_ st.iôsô' pÚa. 0 sâllenti, ·it1e_n1~·0 'à._ 
pelas tropa~ _do marP-chal Zt1kh\)V, · It1~lê d~- ~il".! Bug. __ · , , _ · ,_ · .,.~ :'· 

COMUNlCAOO RUSSO .. ·,l3 to~c:ás. alemãs ali, posfad:H. 2Q. 
MOS<::ou; <J,'(~~terf) "-:- ~- ~,nis~<>rt !'\ifo ·se i>odtin reti'.r.ar p~ra·o nor!l>f>_n,, 

focal "!radiou· e,,• Hegqjnte ç9m11nlca<l9 u_ n __ i_a ~- êz __ - ctti_e_·_· .,,:: nn_1_1a· pa:ra. va_r~_i>.v_i_à 
do Alto Comando: · · · · , ,, to_! córtaa:1; · í1elo marecl1al Z_nk1'_"1,•:·:'1-_' 

"As tro1,as da 1.a: ~'rentê U<franian,i e •t 
coutinuaram- 's~u a\'ánçQ .. Tendo êa:1>'· méno! qut sí, r~tir-e para· os. ar)'!r.9~, 

. ó qu~ 11arécf ·p!5µco prova,·el,- ,vpn 
tu,·ado diver~os c.et_itros lté .reslslénci1, ~faiiiúitein ·,:iew,râ.·· r_étira.r sua.~·· ~l'O• 
11lemã, ·l'los,sa infantaria e unidades ile ··· · · · 1 
ta .ques ~enetraram na <"·idS:de de Tar- pas parl!- o nordestt ou para o. su . ' ,, :e provavet -qué ta_nto o 2.o <>;\:~h:llti> 
lopol e est.ão fravando combate~ nas ucraniano, sob 0 · con,and_<>_ do ge11er:'al 

~===:;============================;=;====================== J<onlev-, · como o 4.ô· exercJto,_ sob ·o 

Prossegue com igual intensidade o ataque aereo ao . · Reich 
comando do :general-_ TlbUkllin, -avan•-
ce'm agora, esfoi·çando-se· por bloquear 
algumas divlsves gennanicas, 

Infe·uzmente, pa1•~ os , ru6sos~ u1na. 
primavera. excepcionahhonte · tempera.
da ·seguiu-se a· um inverno tempera
,·Hi;simo, oi-que Ql)struiu. seriamente 
os movimentos · em virt"de do - barro 
existente. C9ntuelo . . é evidente· qúe a 
maioria. das l!nhas se achà1n· agora 
em poder do.J russos e que, uma. -_v,ez 
r,aparada:s,. estarão .em condições: mais 
fa.voravets . que· os alemã,es . relativa• 
mente aos meios de transporte".' 

·IM'osquitos ·sobra a Alemanha Ocidental e o, Norte da França 
.Bombardeiros. da R.A.F. em Marigene - Hannover atacada.:.. Os 

raids sobre Berlim 
·111'.0SQ.lJITOS SOBRE A FRA~QA 

. LONDREl>, tlteuters) -- Anuncia• 
Je. qué uma pequena formação dti 

·•Mosquitos", da R. A .J;',, escoltac:10• 
t)or ,!'Spitlflt:es", · a.tacou durante a 
tardQ .objetivos milltarc,s no not'te da 
Fránta.. Todos os aparelhos r(>gres
l!!arain: ás suas 1Jases, 
IJOll_fUARlli,;lJIVS UA .R. A., J,'. Ell 

. . · ltlA.lllGi,;NE 
'LONDRES, (Reuters) - A. R. R. 1<', 

bombardeou· pesadamente, durante a 
noite. as._ amplas instala,:;ões da ta.
btica de ·a viões nazuitas ele "1ar-ige-
11e, perto Cle Ma.roeiha', 

Todos .os a.viõe~ da .R:'·,, A, 1''. re
gressaram ás suas basas. 

NA ALE.UANHA OCJOEl\''rAL 
LONl>R_E:,, (ReutersJ - Os a.viões 

"Mosquitos", da ~ A . .!<'.,, bombarc:1ea
l'am objetivos da Alemanha. Ociden
tal, na noite da ontem. 
t'.)S ll.-UDS l\'Oll'l'E•AMEIUCANOS 

ISOBR.lil HEJtLIM 
;LONDRES, t Heuters) - t'rosseguiu 

eriteni, com Í:irméza. o grande assai• 
·to aereo norte-americano "que deS• 
trulu · nos seus raids diurnos zonas 
pe Berlim". 

Depois ·de anunciar o· Q. G. aereo 
tios. Estados Unidos que, os úbJettvos 
i:le ontem tinham sido novamente 
:Berlim, as p1·1melras indicações re
cebidas liivam a supor que o at<P.que 
tol ém grande escala. 

Peta manhã,· grandes formacões de 
l>onibardea_dores pesados al~aram voo 
i'!a Grã. Bretanha e,. segundo dizem 
11:>s al'éinàes, "toda . a.· zona da cidade 
t!le J3e'rlim · foi bombardeada". b'ol o 
isegundo ataque em dois dias suces
f.Íl70S, .. o terc.iiro · ao ca.!Jo de n bo
ras e o quinto co1n um ·intervalo de 
,. · que os aparelhos dos · l:lstados _ Um
é)os voaran1 sobre a capital nazista 

As. fà.brica.s da · zona industrial do 
· lesta·- de Berlim, foram cast1gaaas 

ratn penetrar ontem aos c"éus de Ber
llm com nw is r:acl!idade CJue nos ra,. 
des anteriores - informou o corres
pondente_ do "\'.\lorg-en Tidníngen", de 
Zurich, aci-escentando quo "as defesas 
0.ntl-aereas ria capital alemã dim1• 
nui1·am muito de intensidade e os ca• 
ças. por assim diser. fizeram "for• 
t"att", 

Justamf>nte antes de chegar á secle 
do govorno nazista, a •·arn1n.da." aerea 
aliada divlcli n-~c ,,rn 3 partes. Uma 
delas atacou Brad&nllurg, onde se 
acham localizadas varias e importan
tes t'ab:·icus e alt prov4co~ importan. 
tcsi. inccnd10~. As outras duas ataca
t·ani a capital, atlrnnd'o enorme quan
tldado de hon1has incendiarias e ex• 
plosi.vas, que causaran1 danos a.os edI .. 
ficios e profluzira1n 1nuitos terid"s, 
os quais tiveram que ser transferidos 
para fora da cidade. pa.r:a Fra~ckfurt .. 
sobre.o•H.eno, K.uentrln o outros 
pontos. 

110.llBAltUDAOA IIANSOVER 
BBltl'lA, (Jleuters) - A agencia de 

noticias alemã anunciou que bombar-
dea(lot·es no_rte•an1ericanos, que se di .. 
rigian1 para Berlim, durante o d1a 
<.le ontem •. la.nçara.m grande numero 
ele bombas cxplos!yas sobre Hanno
ver. 

'I'O'l'AL DOS Uf,'1'DIOS DOlll• ' 
JUJtlJElOS 

Lü.NDHES, (l{euter:;) - Os bombar. 
deadores at;tdos corn base na Grã_ 
Bretanha despejaram mais de 36 n1il 
tone\adas de IJornbas sob1·e a Alema-
nha, alem de iu.oou sobre os tel'rito
rios octlpados pelos nazistas, desde o 
dia. ·22 de jaueiro ultimo até o dia· 2 
de março, ao_ passo que a "Lurtwat
fe'1. ~o cab·o de 16 ataques, s01nellte 
lançou L7UO tonelact.s sobre a Jngla· 
terra. 

Um comentarista -oficial da R. A. lt'. 
divulgou ·o fato d.~ que a lni!l]JStrla 
germanica. de con::strução rle tanQues, 
que jll não podia com;,ensar as per• 
das om material enqourac;:1,1.do, .l'egls
tradas nas frentes ele l>atalha. sofre• 
ra novos gotp<is µarallzadores, l!:n
quanto o Comaudo de ~ombardelo· oa 
R. A. l<', itespe,ava 2,óOU toneladas de 
bombas num raide de 35 mlnu.•,s con
tra B0rlin1, a 1niior carga de bombas 
lancadas pelos alemães em u,m ~ 
ataque, durante o período de Janei· 
ro a março, nao ultrapassou il75,000 
toneladas. 

1 

de g3 a:parelhos destruído•, o que 
constltue uma media. mais elevada 
do que nos cinco meses anteriores, 

O come.ntarísta da R. A. F. qual-Í
ficôu os recentes. raides contra a ln
glaterra. como cte~t.ir,a.dos a dar a.lgu
ma. rea)ldade á propag&nda a"iemá 
dentro <lo proJJrio Reicll. 

O comentarista da f, A, _F. prosse• 
g-ulu: . ' 
•.,A A1j\\i1nha da.-se perfeitamente 
conta do· imenso significado- de que 
está. revestida esta· -ofensh·a da J)l'i· 

· _n1avera da 'aviaç;5~ de· homb_arde:n e 
lutará desesperadamente com todos 
os seus ,·ecur-sos. Os alemães tiveram 
que combater- e defender-se elu1;a.nte 
o dia em , lugares como · Berlim. · A 
luta serâ. durissima en·vo!vendo 
grandes perdas, porel'll confiamos em 
que as nossas baixas dl"tniriufrão a 
medida que . se forem quebrando as 
defesas inlml_gas". 

Extende-se à Escoei a -a greve 
. do carvão-

LONDRES. (Reuters) - A greve 
,do carvão no sul de Gales· estendeu 0 se 
se · â. Eiscocia; onde 7 mil ·mineiros 
pertencentei a· 9 · poçós abandonaram 
" trabalho. Os· mineiros · eleciararam 
tambem. que nãb estão de aco,·do com 
.o· salario minimo parà · os trabalhos· 
no sub-~olo, · 

O• l)resldente da Federação dos Ml• 
neiros, sr. · Wlll Lautbe, · d·eclar-ou que 
o ·seu Comitê Exeootlvo apoia.ria o 
Comlt~ do;sµl _de_ Gales,"por, todos -os 
1neíos ao seu alcanc~. nos seus esror .. 
cos para convenc~r '. os t!lembp~s ºª 
loucura -que representam. estas gre• 
ve:;; nestes dias erltlcos". 

Sob controle do. governo -algo-: 
mas minas do Pais, de ·q~oes· · 

LONéRES, (Reuters) ..., A· reunião 
completa , dq gabinete ontem reau- · 
zada, Instruiu o. comissario do car• 
vão, a assumir o controle de certas 
minas na costa da zona sul _ de .Gales, 
onde se ··regista uma -grev-e. . ..... . 

Porta-aviões f ran_ce·s· em . --
· reparo. 

· WASHI~GTOX, (Reuters) ,_ ó' gea. 

eretario da Marinha, .coronel Fran:k 
Knoir, -· declaróu; cque ,o portli:-à,,tõe·s , 
tr_ancês "Bea.rn" est:1 sofrendo-: repa.• 
1-0~,- devendo 'éntrar brevemente -em 

· a çíto· contra o Eixo, 

;:.: ..• :.·, 

Rendas 
de Nottingham 

(Inglatérra) 

-~ 

(: 

Desta procedencia secular.' 
mente famosa 110 fabrico d-~ 
rendas d,elicadas, apresen
tamos variado sortiment_o 
de tipos, larguras e <lese· 
nhos para enfeites de ·lingc
rie, -blusas, v"cstidos, gohs 
e jabots. 

· e Nos balcões da loja, 

Casa 
Anglo .. Brasileira 

Sue de ?-fapp:n -Stores 

• Lembre-se que do esforço" coletivo depende a ·vitoria!· Adquira bonus de- guérra L· · -'_.- : 

L 
_____________ _.....;_-:-.;.._.,...... __________________ -.-.~_ 0'. ,;~ 
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REFORCADAS AS FORCAS ALIADAS NA 'ITAtlfi; PODEROSAMENTE 
Estagnadas as operações Refo~ços· poloneses p_ara· 

O mercado negro na ltalia - Catedral dan1f1cada 
o &;o ,:e~~:r~\ _ 

.... ·cent:rós' .• 
' .. ·:. .• ···,, . cito 

· · · --- · , . ferroviario!f destruído!\ · ·." 
. . "i/ . . '' -·.. . ;_>,. ·-

Q._q.: PA. Y~'.!iG-P.o\RJ;>t\. ALIADA 
· H4 rr;\tilA, . (R(')11t~r~> _ - tlaclll de nq· -
vo na' !rii-nt, Ptniusu!ar, de ont~m. para 
~1~Jt/ _ 'Wº_ }!'411/ · 'o"_ corr __ t\ppo11~~-ptc Flª 
·~twutçf;:(;' Pª'vicl' l:}~OV.'J'l. · a çirnpahna 
11:i. Itil-lia. ,astá ~fl Mrastando. Patrulhas 
uinadas• ·t-ivtmm _ choque11_· na, area cl3_ 
P_.t~_~t)_.1 __ ~ pon_ w_~ '_eq§_ fé_ !t_ª_,_' "ele An_zi\J._ Hou-

. V~ :.Íli,f · ';ft?l!l~S''. V.. ~\l~O<)~te de Ca-1:l'O· 
Qlt1!1,.ts~114·e.miiç1u · P,Or p,i.rte dcs · br1ta-
1'licr,s, , mas· . sem -quaJquer import~,nc!a. 
~.t~tivlsi~_. t;!e} \ IU!r-_eeas '-dos · 11,lemíles, onrem-; ' fórãn1' nfüunia.s. ~uarta-feira à 
noite, ·algÍlrul aparelhos nazistas anda
ram sobre a cabeça de . pra.la. 
. Na frerite principal do 5.o · Exercito, na area de cas.sino-Guarigiiano e do a.o Exercito, na costa adrla.tica, regí.5-

.. traram:.s1i apena~ trabalhos normais de 
·. patrulhas e fogo· habitual de artilha

ria.. Tudo mostta · que o marechal Kes
·selring está continuando a reagrupar 
suas tropas na, retaguarda da cabeça 
de . praia· de A!lZio, certamente Mm o 
itituito de-_ repetir• a tentativa de atirar 
os á:lladas · ao ·mar. · · · 

TROPAS POLONESAS NO .8.o 
-EXERCITO 

LONDRES, (Reutei'li) . .:... O general 
"sir" Oliv~r. Dase, ·comandante. do 8.o 
· (Exercito britanlco, posto em que .su
cedeú ao general· Montgomery. mandcu 

·ao corpo expedlcionario. polonês que cs
-tá · atua-ndo. 1-ia Ital!a, as seguintes pa-
lavras: . -

" Sinto-me feliz em saudar a chega• 
da ,dó· corpo do exercito polonês, co-
· mândado pelo general Andcrs. O valor 
combativó dos poloneses é conhecido 
pÓr, todos os soldados brita11lcos. Vlsi~ 
tando ~- corp0 expedicionario . polo_nês, 
fiquei admirado diante da eflclencia e 

cio ardor dos· oficiais e sdt®dos e \io "O pedgo _ constante ;1os ataq11es ~ ·.'. 
.alto nlvet de, dil;clplina, atmosfe;;a, ~ . reos. · í!l,; pprar a s1tu_açao. 05 . ~osplt _. ',. 
conf!an~a e firni.éza para _ eiltrat . ~ · ·. 1·epletos Q~ feridos, procedeµtes de .te.~_ .. 
uta: contra o nosso üiimigo. com\lm, . ~af 11-5' fr~ll~ .de .b.atalllll,, __ encônt!a~~ ' 

como já· ·co;mprovei, ·ei;se córpo _ cle se a' IJ,peJlii~ alguns quUometros ,de .djs··,-
elite começou ·logo -a_ aprender a;-,-t~c11ica tanc~.,11, servem,. apenas, para ·,aúl!\en~ :-; 
da guerra ruste terreno monta11ho:;o;- O tar o· aml;>lente geral de ln,~uiej:açãq-~ e : · 
corpo . possue sol_dados cujas qua,lidâdes de.re$péro. :_ Considera-se a : li)\ua~~~ ., e, • · 
~~o conhecidas desde 194Q e )942, du~ 1110, ll}Uit\? s~·la. · ' : . · é,// · 1 '; , 
iaríte as bata.Ih.is de ::t'obt_u"k e oazela As canalizações de. ~ua· ,e :gas ;~h' 
e sã:o vel!los atacantes __ na, Europa con- rafu ,rompid!lS em conse_quflncill;. -: . , , .:.. 
tra a fortaleza de H!tlir. ··s1nto-me or- raidCll aereos e o consumo·• ficou ·_redú• 
gulll~so em_ sàudàr · o corpo· dó ext\rcito zldo · ao mlnlmo. -· ·· -
polonês que lutará ao nosso lado_ em.. A esca=z. de alint~ntO,!Í. , ikançou 

· b AI manh e a uma fase- critica _ e informa-se que_ a: 
nosso a,,anço so re a e a . cidade se ~ncontrn re_ almex_1te · .. _soh_ . as_ ,. 

ca m!nho · da vitoria"~ . . ~ ~ 
o l\-IERCADO NEGRO NA ITALIA :_ imlnéncia de sofrer fome: Nàs' praça!; 
MOSCOU, <Reuters) __ Uma radio . publicas Instalaram-se_ col:lil:111Í:II/ milit!L\ . , 

nazi-fascista de Roma Informa: "uma re.s provisorlas, onde é serv1d~. wna.-· · ISO:: 
policia economlc_a. com eféti_vo _de 4 mil pa aos indigentes e pes.so11s ·qµe .fica~, 
homens. foi_ organizada. na .Italia 11eo.. r.am sem lar,. -devido aos·- bombarde~o.'l •. 
fascis,ta para. auxilj.ar à. açio qúe :será aereos; .• '. . . . . . -· . . . . ' . ' :. :/· 
u11piedosamente · desfecha:da g.éontr~ · as • Ta.mbçm o Vaticano ,est~ qistribu1n'.";' 
negociações do Mercadi:> Negro. Só em ilo ·viveres entre a populaça.o •. · ' · . º f, 
fevereiro a referida pC>Íicia. apurou três , . Ha poucos dias foram .• cflstr~liuidosl 
mil lnfra,;ões •contra tabelas de preços'', .um .e .meio milhões de .raçQ(!S .alimenti,-:.,. 

. CATEDR:\L DANIFICADA. . . :rllas, mas (!,, mi.seria de. popµ~çãó; cres-··,: 
LONDRES, (Retiters) _ o radio 'ce · sem cessar e seu transe··_a:ngustii:>s<>; '

nazi-fascll;ta ·de Roma tnfi>rmou que. a piorou_ ainda mais pela copio~a chuva) _ 
catedral de Pra.to foi da.nificac)a. au- que está. caindo. incessantemente,. Os; ·_ 
rante O raide de a;nteontem -feito por serviços de auto-onibus. estão __ P~~tit;a•j ". 
aviw-; aliados. Uma tela. famosa, do mente suspensos. O -contingente de, J?P·: :' 
pintor, ita-llano Fil!ppo Llppi, do século pulação de· Roma quasi_ -,que . dµpl!cou, ,: · 
xv, fora desti·uida. · _ . .. desde o inicio. de guerra; em: vis.ta &; ·. 

Prato ficá a 15 milhas sulcste de aflmo de refugiados, e na. atualida(ie: '. 
Pistoiá e a 11 milhas noroe:;te de Fio· milhares de familias encontram-~--sem 1 , 

.. teto em conseqtíencia da_ de_ strjitçã.o. ~s '. ·· · rença. . . , . _ os REFORÇOS ALIADOS SWIS residenc!as". . . . . . 
·LONDRES (Reuters) - o, comen- NAPOLIIJS, (Reuters) "-.kimlca.ati~~ 

tarista militar_ americano, .faland·o hoje vidade terrestre registrada rias .3;.freri•, '. 
~lo radio, declarou : que "se o l,rt!mlgo tés itallànas, durante· o dia. ·de ·.ontem, ; . 
tertt11-r wna quarta ofimslva contra -as Joram _ dois ataques germànico,( ein :P~- : ' 
11ossa.s tropas na _cabeça de ponte cos- quena. escala lançados' na cabeça _de ( 
teli'a de Anz!o, deparar-se-á. com for-. ponte, ao sudoeste do Car.t'()cetp. _ A'ín• -.. , 
ças poderosl.ssimas. Atuailllente estamos b05 os ataques_- foram .tru.stradoir pelas 1 : 
recebendo abastecimentos dlarios - -cin- tropas nort.e-amerlcanà.s. · i ·. 
quenta por cento mais élo · que havia• A· radio de Roma anunciou qúe fim 1 ,, 
moo perdido". · ambos os lados da 'Via Auziata. e-, ªOÍ ·, 

· COMUNICA~O OFICIAL sudoest.e de Cist.erna. di Littorlà.; 0,5 .ale•,,', 
Q. o .. ALIADO NA · AI<'RICA . DO mães realizaram varies ataques contra.··, 

NO!-'tTE, (Reuters) - E o seguinte o as posições aliadas da vanguarda. E'o-·; : 
texto do comunicado oficial de hoje: ram · aniqulladas as. guarniçõés - _ ~flr• ! . 

"OPERAÇÕES 'TERI·~ESTRES m011 a-.ràilo romana,_a ijua,1·:acrescen•'/ · 
Patrulhas ·estiveram. at!va.s em .todos os _t1)U: "Fora,.1 feitos- varias prisioneiros,· 
".tronts". o mau· tempo continuou. _e capturado material ·cte guerra". . . . .· J · 

OPERAÇÕES AEREAs· - ó porto Ale,xander Boltho· von.·Hcp.enbach,,· 
de San Stefano e Montalto di castro correspondente em Roma,. da ~nc4 1 . 
foram ataéados ontem por bombardea- alemã "Transocea.n.", infonna qlie·-. li4 I • 

, qores me_dlos. caças-boi~bardeades ata- c);iúvas dos ultimos dias,: converteram ; 
caram poslçoos fie c•.nhões perto . de toda a zona de batalha da cabe~ de t' 
camt1oleone e I!rihas ferreas em Capa· · ponté num imenso Iamaça.fr •. - . , · · .. '· · 
rabi~a. Foram mantida~ patrulhas so- A escassa vislbilit;!a!;le sobre.- os 01,Je-· 
br(} a . area da batalha. . Na noite de tivos obrigou. os bofttbal'dl!apç,res-- alia· :" 
ant.eóntem para. ôntem, . mais · · doll; · · · ·dos·• a. perina.necer' estàciôriàdQS, póré!ll ;'_ · 
a.viões inimigos foraín destruldos. Nas os, :caças e , os . caças.pombardeadore!! ;, 
operações· de. ontem, doll; dos, nossos mostrar11m-se ativos sôbre 11ioabeça, de,· 
aviões desapareceram.: e;:.be-se · agora. . ponte ·e na. vanguarda" do ·v9' Exercito~/_. 
que um dos nossos apii.elhos dados A aviação e.lia.da b0mba1'dêou. as. comu• •\' 
como desaparecidos. dAs·. ç,~raçôes, :de · nlcações ferrovia.rias al~ . . Entre o.s i) 
~n~ontem, está, à sal.vo em mãos alia- objetivos figurou i: POnte. 'de~àan·ste~ \' • 
das. A RAF fe2. · aprQ:dmadamente 900 . fano, a 100 · quilome'troo/ao: norte ,d~ . ; , · 
"saldas"_ ontem. Sobre--.a .. área de· b_à· Roma. . . . . . . ·_ -. · . - · 
ta.lha foram 33SinaládÓ~.' 30 .1!,vlôes. ini• . O '. B()l\fBAnJ>EI!) ·,D.E• ()~_'J:IENSE . ; , ; 
mlgos". . . Q. G. ALIADO DE 'fàNGU'ARDA,'i:; 

,ZURICH, ·úieutets) - IS9lada. dê - ·NA IT~_LIA~. (Reutqs) ,...,.,p,~ 'Iripu• \?: 
tqda e qualgueuco~unicação· com;o,, tan,t7~. ,,,.Qs bom~ii:deaq9r~sr.:- ~rau- \, 

' reato do mundo pela tome, • Roma . é, , de'rs ! ,_q,u~ l!-ta.Cl!ram terÇ!k~etta ~- lli!I· 1 
talvez,,. uma. das mais '.infortunadas ci• · · taJaçoes· · de -. Ost!ense, ·, ,cotiPi'maram _ '·ª ·. 
dades · do' orbe:'' ~- escreve O cortes- ·. demollção: dós. éentros fertovtar~os' de ,, 

· pondeJ:\te;· na· capital it-àllana, .do jor- · .. RQma · - • Ostierise, "Tuburtlna7 e: L!ttorto t 
· na! stiieo ,"Basler.·· ·Nachiiten". -Eis-'o . :..,... ·Montoes de , escomb.t'()s --cobriam·<.a, •· 

: ·quadro. qilEi C!iV:l qori"eswndente .traça:. zona e. vagl?es destruidos ,empilhavam-
. sobre :as condições.da C!dadec·Eterna-: se em desordem. De .um ·~ilhar de va.. 
--. ··· _. .,. · · ·· • ·, - _. .. __ ·· -·· - :. gões. de.- merca.dorias concentrados em 

-. - · · , · - · - Ostiense, _· anuncia-se que 260 torµi 

"·Viªg~ro do Premiêt ·- austrat . !,e:!~~:00mft. ataque· rea~d~ ·ª __ a do_ 

.. liatio . à . lng_la.terra . o raide de ,terçà-felra ,·tnutil!Z.Ou 111.âi.! 
· m.ater-lal rodante e · proVóco1i'" grandes 

C4l,IBERRA, .(i=ieu:ters) - ·o. Prl· explosões e inéendlos no,éenti'ô da ~de 

t:lurante o. raidé. de quarta-feira, en
iquanto _ outros _ obJetivos dlj, capita 1 
clevlam·· estar, todavia, em chamas no 
momento em ·que· os· atacàram no,,a
)llente, ontem, as "J;'ortalezas Voaao
i-as". Este· Incessante bombardeio 
li!o· dentro nevralgJco da_ pr-oaucáo <1e 
;r;u~r-rà; alemã está. d~stinado a a:umen. 
tár ém furla e alcanee, Ontem li noi
te.- um· comentarista da .1:!. A. Jf. rez 
111, seguinte e slgnH1cante observaçao: 
":Se nal! proxlmas semanas for l)OSSl• 

ivel .levar a, ·cabo essa ofensiva aerea 
com a mesn,ia Intensidade atual, tm
s,ortantlsslmâs · reações hão de seguir. 
'I·udo ·depende" da ·met<>rologia". 
Jl,tlS FACIL O UJ/l'll\10 .\TAQUE A 

. : <JA.PJ'l'AI, · 
S'l.'OCl{OL?.10, (Reuters) os 

lvi~~e,:c~l!ados de bóm~rdeio puae-

o comentarista tambem revelou que 
os alemãos estão descarregando bom• 
bas de mais -peso .e adotando novas 
tatlcas em seus ataques contra a ln
gla.terrn e espech,lmente sobre Lon
dres, As ·perdas da "Lu.ttwafte" nos 

. seus raides sobre a Inglaterra fora.1U 

. 'Esta fot, a.· p!lmei.ra a.cão a.dotadn 
' 11010 governo -. sob· os termos da no• 
va legistacão do ·carvão, e si1iln1rica 
<:t,e, todos· os·. empregados nas minas" 

__ serão responsa.vels : perà11te o, .gover- -
no, ; por ___ ill,~!rme_iüo, d'?'. 'c9!)Í~S~.a.f(OL. _ .' .

·1·-_ ·p IA:N.:o':5>_,.·5,:.c·1-1 "WA R TZ M A_N N 
Inclusive tipo'. apartamento -· Visitem nossa exposlçilc;i sem compr~m!sso 

_·tua D.· .Jos, d~.-,'!arhis·,,:~5~ ..,. Av: _'Apli: Branca, 524 . .;;. "Tciefone ,5:6361 ' 

: melro ministro :rnsti:àJiano, -J6nn ·cur- : ferrovfaria, Armat,ens ·e outi:oa edifi-, 
. tin, _ declarou iio'· Paria'1ne1it.o,' ontén\,.' _ c!OS voaram. pelos .ares. é:C·l"etielleram: im• 
que está Vil. de'·. Viagem : pfonfa'.-'pà:ra pactos ,explOçlindo etn ~g,UÍ~Í!,°; alem' ,de. 
seg-uir para a '.Grã, Bretanlle.,.:'â.filn · de fabricas _· de gás. Os· ·,.trtpú1antes·. ,dos 
t~r conversações_ com o -pr!melr0-.,m1- aparelhos ·"Marauders" pud~1;aní oiis~r- · 

.. , ni~tro .llrita.nicç,. ,. Winston .tc:hurcl,llll: và.r·o trafego nas'ruas·de· Rómà edis•-
., Não .<11~:;~,· .~odª'vJ~., ;i..,dª'ta, -certa. ... di.., serani-que.:n~o,havia s1na1s-,-d~ p:inic:c' ; 

sua J.'.l~l t1dª"·"' _ :Qy: QQ!lfY§á~-;~:' i' ~úl!RtH;ivll.\ -.. ! . . ...... - ... . 



ANO XVII , Diretor: 
PLtNIO. CORR.@:A OE. OLIVEIRA li São:Paúlo,,19 de Março de 1944 li 
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Diretor-Gerente: . .·•., 
FRANCISCO MONTEIRO ~CHADO; ... 

- "AJO DE INCLORIO MILITARISMO AOOMINAVEL o PROBLEMA DA MOBIULACÃO OE :RECURSOS CIENllf.lC~. 

AOS OLHOS DE DEUS E' DA BUbN[l)AôE" E TÉCNICOS EM JEMPIT OE RAZ 
· ·:;11:~ comovedor o -desvelo com que o 

'. Sumo. Pontifice Pio XII; a despeito da 
situação ·verda;deirainertte tragica · em 
(Í\le se. ,encontra, continua a e:iç:tender 

ri,or,todo o.mundo sua ação benfazeja. 
. -~ . - . '-" . ' . '.... . .... ' ' .- . '• -. ______ _,... _____ ~"'!' .. "·' 

importante. medida. legislativa .. qu_e , .. est{: ·$~trõél_. , J\indá .'na semana passada, o Minis• 
fro,s~ .p~ta, sr. Rfohard Lew, intor· 
1 mou, q9e, ·. grl!Ças . à. mediação . do Vati• 
'ciino répréséntado respectivamente pe• 

Importante· alocução ocfSanto Pàdre no aniversario 'de:.sua coroação SiríoJlse. de 
debatida no Senado Norte-americano. i,· . •• ·, • •· 

1ds ·delegados apostoUcos junto aos go- No. día 12 ·P,P,, áuiversário de. Sua . Assim, com· . cidades feridas.em 
(vérnos de Londres e Tokio, fora ob• co.roação, Nosso.·Santfsslmo Senhor o quasi tótlos os continerttes, pela guer-
ticjo: um modus vivendi a respeito do Papa pronqncioti, do balcão ·da Igre- ra. aerea, que não conhec·e leis nem 
tra.tamento dos· prisioneiros ingleses Ja. de São ,Pau\o, uma. ,impwtante. restrições em si própria, eoroqipõ~· 
~emâdos na· Malaia, Indias Ociden• a.locução, cujo texto. integral'. abaixo di,amos acreditar que ·alguem·: pudes-. 
taµi'Holandesas e Filipinas, com iguais transcrevemos:. . se· transformar Roma, esta nobre ci-
vantàgens para os prisioneiros niponi• "As atribulações vos têm , afligido pos. e a todos os lugares. e na qu.al · 
,eo,s na. Inglaterra. Em consequencia e ferido voesa. felicidade doméstica, toda a civilização do múndo fixa os 
.,iio acor.do; o Sl,lltlo Pontifice assegura amados .filhos. e filhas, a quem as dade, que pertence a todos os tem-
. tratamento humano e condigno aos presentes . calamidades . obrlgai:am a olhos com emoção, transforma.ta, re-
p~ision.eiros . de ambos os paises, de- caminhar, dispersos,·· desnudos, sem petimos, num campo de bata:Jha:, per-
vendo, a ·Inglaterra. fazer chegar os lar, separados talvez dos ··membros petrando assim um áto de· Inglório 
fu.ndos · necessarios à subsistencia de de vossas familias; vagal).do. sem no- militarismo, que .se apresentará abo-
seus·'sôldados por meio do dele~ado ticias· daqueles que. vos são ligados minável aos olhos de Deus e da Hu-
àpostolico na capital japonesa .. Q .. De• pelos laços de sangue. e a.feição, án- manidade, conclente dos rilals altos 
!égado Apostolico, por. sua vez, teme• ciosod pelo seu destino cónio eles vaJorés espirituais e morais? (Gran-
1:erá ... as' somas recebidas, diretamente estão pelos vossos; vói;, em que a des:aélamações). 
e.os· .. governadores das .zonas em que f~, não obstante, 'se volta Pl!,ra nosso · Mais uma vez apelamos para a vi-
e~tejam internados os suditos brita- Pai Celeste, que está p,;irto daqueles são clara e para a sabedoria dos. ho-
ntcós. O Delegado Apostolfoo em To. que O amam; · vós, hoje arrastados mens · responsáveis. em .ambos · os 
kiD: levou mesmo sua solicitude a pelo impulso filial, viestes pedir ao campos beligerantes, afim de que não 
ponto:.de· visitar pessoalmente alguns Vigário de Cristo uina palavra· de se associem a esse ato, que nenhum 
canipos' de int~rnamento · de su:djtos benção e cie confôrto.' · :ri1otivo pode justificar aos olhos da 
b.ritanicos, o que até agora fora rigo- Reuniste-vos ·em torno de nós ,não ltistória mas, pelo contrário, dedi-
rdsamente vedádo ·pelos japoneses a para conhecer nosso amor paternal, quem seus pensamentos, seus esfor-
~ós, os ·repre.sentantes de potencias que comunga com O vosso so.frimen- ço1r e seus desejos na direção de umá. 
n~tras. · to, pois bastante Já o conheceis, mas paz duradoura. 
. E•· interessante notar a. plena con. para ouvir dos nossoJ> · próprio·s lábios · .Amados filhos e filhas, elevai vos-

fiança que dois países a•catolicos, he• e ler na nossa própria fisionomia, sos olhos para Ele, que. vos. dá ener-
/ritico um . e· pagão outro, depositam que· todos .os vossos pesares são tam- gia para carregar vossa cruz com fé 
tia Santa Sé, manifestação sensivel do bem nossos e que vosso ainargor es- ·calorosa e fôrça' cristã - para Jesus 
altissimo 81'.ª:U de consideração de que tá profundamente entranhado no nos· Cristo, nosso P.ai e Salvador. Para 
110. consenso unanime dos: povos go- so coração. Ele, desejamos conduzir-vos. Ele pró-
sa', o Vigario de Cristo. ·sim, amados filhos e filhas. O pe- prio vos convida e vos diz: "Vinde 

sar que nos une a vós,·vos·torna du- a ·mim, todos vós· que trabalhais e 
*** piamente .queridos a nós, e is.so ·se estais pesadamente. càrregados, que 

acentua à ·medida ·que crescem os Eu vos darei· descanso". 1 
Temos ãi.to muitas vezes que os ca- vossos pesares. Resta àssegurar que Ele resolveu arrostar as misérias 

tolicos devem acautelar•se suma- não existe um único de vossos pesa- dos sofrimentos da vida terrestt'e, as 
mente diante das manifestações de res, ansiedade ou sofrhnentos físicos afÍições e obstáculos e as ma.is ter-
toferancia oú longanimidade dos co- e espirituais, que não penetra em riveis ·torturas que podem ser . infli• 
munistas. Trata.se de mera manobra nossa ·alma, mais funda e dolorosa.- gldas pelo hom. em. Ele vos precede 
dest;;,,.d. a a desarmar as prevenç.ões e t d ó i f · · ..,_ , men e· o que nossos pr p1· os so n- .com .. a •sua Cruz, s. egui,o! 
en .. t.rar .. com passo de raposa através t · · -men os pessoais. Ele, o mais inocente de todos os tla, spo, rtas que. a violencia de um ti- D d· d' · f es e o 1a em que· nos es orç~- homens, carrega a sua· Cruz para· a 
grê não conseguira arrombar. mos para evitar· o flagelo da guerra salvação dó mundo. Sustentá-a, para 
· A piová · de que a diplomacia sovie- - cujas desastrosas e espantosas qu. e a fé. e. 0 ten. 10r de Deus, a.. vifa 'tica- está. empenhada em. uma· vasta ê · ó · · -. col).sequ ncias n s prev1amos - nao cristã e amor cri 0 t.ão possa:m de .no-tn.anobra · de mistificação se enc_ontra · · · "' 

.. fomos ouvidos;. nossa paternidade v'o. ;viv.er no coraça"o· de .cada fami'lia,· 'i!m si:JS conduta com os reis dà' lta• 
Jia' e· da· Iugoslavia. espiritual empenha-se totalmente em na vida social e entre todos os po-

aliviar as vossas· necessidades e vos- vós. · · 
Com.ó ninguem ignora, as antigas sos sofrimêntos,. assim ,como auxi- Ele carrega a sua Cruz parà a paz 

élinasfüis reinantes da Europa conser· 1· v Jnf t d 1ar- os nos vossos or una os re· do mundo, afim de buscar pa.ra.· vós e 
:vam junto •· aos respectivos povos alto cursos materiáls limlta·dos a reunir parai toda a i:Iumanidade a: paz com 
. ..,,.,.u de ·p· rest!gio.. Ainda recentemen• · 1 h · 'd d .,.._ ague es,·.,qua. aviam ,s1 o separa os ·· ··Deus e a paz entre todas as. nações. :t~, .o Instituto .Gallup, mundialmente 1 l t · T · - · 
:tamoso por suas. pesquisas ·a respeito ll~ a. u a. e pe as in vasoes. . .. l)eus, Todo Poderoso, que vos dig-
. da _ . . Não deixamos de realiza.r esforços, na~tes assumir.a form~humaria pa-

Auo:i,é.• ,~ ;~~~~h-~fti1t~~t1f~~:J;, .•;',~~e~r~$~~w~~~~,ffile,~if~~~~:{1,~ú•vtt¾ê'ki~Ü-Yx>i\~Yu,z.;.~,é',;~:;;i;í~;;;,.'#,~i;, 

(Conclue na z.· 11ag11Íâ) , 1t
0~:::dº d:·. ~~~:r~~~id:dtºtr:~~~~- o Pa:pà · é ·a.· personalidade. mais 

mou-se nà desilusão ·dà nossa mais adm·,·ra· da· na 11a·11a· · 
DE .;·PASSAGEM POR SÃO PAU
JiO U BISPO·OE RIBEIRÃO PRETO 
(V:iájai-ido de avião chegou, dia. 14, 
.-,esta· Capital, procedente de Curiti• 
.t,a; o Exmo. e Revmo. Sr. D. Alberto 
1Jqsé · Gonçalves, ilustre e venerando 
;Bispo. Diocesano. de Ribeirão Preto.· 

No . . Aéróporto de Congonhas S. 
~ciai · Revina. era esperado pelos 
Exm.ós. · Srs. D. Manuel D'Elboux, Bis
J)Q Awdliar de Ribeirão Preto; Mon. 
,José.M. Monteiro, Vigario Capitular de 
Sã9 . ·Pàulo; e grande numero de Sa
cerdotes,· alem de amigos e admirado· ·1:es . .. 

lc~Ítima confiança, fizemos tudo 
quanto se · achava em nosf!o poder 
parai aliviar tantos sofrimentos. 

Mas, coticiente de que tu'do quan
to estava em nosso alcance era ain• 
da insuficiente, gritamos p·oi; auxi
Iro, como faz um pai no seu deses· 
pero pelos, seus infelizes filhos, es
perándo ainda ser ouvido por' aque
les que se achem perto ou longe . e 
em cujo peito bata um · generoso co-
1·ação. ··E eles: · respoudem · aci nosso 
apelo. Nossa profunda gratidão re
lembra seus nomes e os . oferta· a 
Deus, para que eles possam ser ins
critos no Livro de Recompensas 
Eternas. 

Sua Santidade o Papa é .a perso
nalidade ínàÍs àdn1irada. na Itália, as
segurou ém um ·discurso o general 
Carton de. Wiàrt, notável !30l~aclo 
d está. guerra e eia guerrà anterioi" . 

.O general de Wiart, q11e · p~rtici• 
pou ·nas negociações que deram· fim 
às hos tilídad es entre a Há.lia e as 
t..rações Unidas, disse de Sua Sa.nti
da:de" 

"Desconheço o que do Papa se pen-. 
sava na Itália antes da guerra, mas 
atualmente, seu prestigio. é extraot< 
dinário, especialmente entre os. pri
sioneiros de guerra italianos e· bri
tanicos. O que Ele fez pelos prisio
neiros sobrepassa toda ponderação<'. 

/ 

ra. . vos tornardes nosso irmão . e. a 
corisolaçãél' '. dos aflitos; baixá! os 
olhos compassivos e niisericordiosos 
s:obre essa' multidão 4e Vossos, fi. 
lhos e filhas/ aos quais a guerra· pri
vou dir•lar. qu·erido· e. os. quais: fitam, 
com a,ngústia. dolorosa, il).certo e 
sombriÓ ,futuro! · · 

·A' fé que eles· depositaram ·em vós, · 
nos anos de tranquilidade e prospe
rldà:dê; agora· que indiziv~is. sofrimen
tos os perseguem, •·tornou-se mais. do' 
que .nunca· seu sustentáculo supremo, 
sua esperança e seu cousôlo .no ar· 
duo e penoso caminho que :a trilhar 
são levados pêlos• acontecimentos. da·-
guerra. 

ó Filho dO'; Pai Celeste!: Sabedo
ria· divina, que niovestes o curso ·dos 

. séculos e a ·Sucessão dos povos; Vós 
sereis em .fodos• os momentos· nosso 
apóio nossó · consôlo, nossa •graça, 
nossa' vh·tude, · nossà · mercê. Vós que 
quando ainda· criança · nos braços· de 
Vossa· imaculada Mãe ·e sob os cui
dados de vosso . Pá! .Terrestre . São 
José; tivestes de abandonar vosso 
lar - concedei. àqUeles · que hoje va, 
gam, sem lar; a· mesma obediência 
à vontàde de· Deus, qúe santificou ·os 
sofi'imentos. de vossa familia!· 

. . l revista noi;te-americana "Civil 
EngiÚeering;' em um de seus últi· 

, mos mimeros publfoou as razões por 
qu~ .a . Sociedade· Americana de En
'getiheiros · Civis rejeitou. o projeto de 
lei do Senador Kilgore, .9ra em deba
te no Senado· . Norte-Americano, 
destinado. a "mobilizar os recursos 
científicos e técnicos da Nação, a 
estabelécer um Bureáu de l\Iobiliza
ção Cientifica e Técnica" e conten
do medidas que seriam efetivas tan
to em tempo de guerra quanto na 
paz... · . 

Dada a !mportancia dó assunto, 
transcrevemos a seguir os infiJrmes 
e documentos publicados pela conhe
cida revista. técnica norte-america-
na:· 

"O Kilgore Bill, que delegaria po
ª\ministrador. nomeado . pelo govêr-

CONGREGAÇÃO MARIANA 
DE SANTA CECILIA 

INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE 

Vós, Senllor· do mundo, que disses- Realizou-se dia 12, domingo ultimo, 
tes d, vós mesmo: "As raposas têm a cerimonia da ·inauguração da nova 
os· seus · cóvis e os pássaros nos ares ;ede das Congregações Marianas da 
os. seus · ninhos, ·mas ·o filho do Ho- Paroquia de Santa Cecilia. 
m.em não. enc(Yntrará nenhum· lugar As 9 horas, com a presença dos 
onde descansar a cabeça", fazei com Congregados Màrianos das Congrega
que estes nóssos a·mados filhos; an1 •ões Marianas de Nossa Senhora de 
gustiados e ·,experimentados por pro-· Nazaré, da Anunciação, e de ~ão Luiz 
vações, possam . tirar I do exen1plo da Gonzaga - respectivamente. dos Con
vossa · voluntária pobreza· •a · fé que gregadas càsados, dos .moços e dos me
vive, a Divina fôrça, a c.oragem cris• nores - e de numerorns convidados, 
tã; que lhes . permitirá ·carréga.r com o Revmo. Pe. Agostinho Mendicute, 
dignidade verda:defra: e paciente, 0 S. J., Diretor da Fedet·ação das Con
azedume das suas•·mlserávels vidàs. . gregaçõ~ Marianas, procedeu a ben• 

Eterno e Supremo Sacerdote que, ção da nova Capela. 
següindo · os çlitames da: Divina· Pro· A seguir, o Revmo. Conego Luiz 
vidência, juntastes todos. 05 povos. Gonzaga de· Almeida procedeu a be~
nilm único grupo e 1,ob os cuidados ~ão da nova sede, e o Revmo. Pe. Di
de um único Pástor, colocastes O ilia- tetor da Federação celeb1·ou a Santa 
denra de beleza e graça sobre Roma, · Missa, na qual·· os Congregados se 
a.ntê a· quar.a fé. do ·Universo int.ei- apresentaram à Mesa Eucaristica. · 
ro curva'se .ein reverência e· grati- Findo o Santo Sacrifício, foi inau-
da.o, acoriselhai · aqueles que . viveni gurado na Biblioteca o retrato do 

I 
dr. 

· Itibran Marcondes · Machado, como ho-nestes perigos a; olhàrem para 1>eus · · · 1 d d' d s es· for 
d. · d · · 'd.· · · , t· · · ' · menagem pe os seus e 1ca o -

ias . e me o .. e· angus 1a · como se . ·t ·b Ih ·· bi·. bli'otecario du-
f · d' d ·"t • · · · ····t I ços e. ra a. os, como 
ossem ias e. m:;~~Í'I es~ ua; '.xante 17 11noJ,, .elI! continuaç~o.ao;; ser~. 

~é""~·· ,:,_,,~s\\~t''''~~r.:1*~~·~'?'ill'éá(;ãd~t""Ct>mõ,,.bibliote.c.i.; 
... - ·-, .,.,, .lr\n.9,.1:o~i, ?,é.nl ifüdaLegião·âeSão·Pedro: · .. ' 
atira.do à miséria nós vos pedunos o · · · · . . . · 'd 
perdão que · nos 'possa .purificar da .Depoi~ do lanche ofer~c~ o aos _p~·e-
tódos os. p'ecados e, glorificando. a !entes, instalou-se ~, sessao pr,es1d~d: 
vossa · infinita <Misericórdia, possa• D:lo Revmo. Pe. Duetor da F ede1 ~ 
mos aclamar:vos com alegria e grà- çao, .aberta pdo ~ev~0: Conego Lmz 
tidão; E asshn seremoii .salvos pela Gonzélg_'.1 de Almeida, Direto~ da Con-
Misericórdia·Dlvina ... E. <iüe para sem- g,;-egaçao, .cqm breves e í~hzes pala-

, vras. 
iire as~im seja.,. Amen," . Falou a· seguir, em nome das Con~ 

A oração do Papa durou 20 · minu- gregações, 0 Congregado João Parai
tos e, ao termina-la, Sua Santidade ba de:· C:impos. . 
cqncedeu a· Bênção Apostólica ."Urbl Após tim apelo feito por um Vicen• 
e'. ·Orbi". · tino, em favor da. conferencia instala-

REDUZIDA fQUOTA ALIMENTAR 
NO VATICANO 

Ern Yista das 'atuais circunstancias, 
reduziU·S9 ailida. roais O. racionamen• 
to de alimentos aos residerites · da 
Cidade do Vaticano. 

da. na Congregação, o RP.vmo. Pe. 
Agostinho Mendicute, S, J. usou da 
palavra, aplicando à ocasião as passa

. gens do Evangelho do Domingo. Sua 
palavra facil e brilhante, com que se 
encerrou a sessão, arrancou vibrantes 
palmas dos presentes. , ' 
deres extremamente largos sobre 
pessoal técnico e facilidades a um 

Pe· 1a A'ss. º· cià.~ão .' .·· Aµiêr_· \caia.· )'. ~16Í. 
110 foi unanimemente reprovado· ~e- ~ t 
lo 'conselho Diretor da AmeriC!ln· So• Progresso' . da Ciénçi~, nao.:~o~en. ~: 
ciety of Civil Engineers. Qu~ndo o quanto: ào setl método de· determ.:1•1 

Pro1'et0' de lei foi pi·imeiramen.te.a.pre- nir sobre. es~a·xesolução·•qu~to ·à,l 
S.u. a· ··.· .. recôm. éndação .'.'.qUe O Kilgo.re sentado ao 77.° Congresso, ·sob n,. · • d nt\ 

2721 . a decisão do Conselho foi;~o- Bill (S •. 7Õ2f n&o sejà ª,P~OV}l.0. A~ 1
, 

municada ao Senador KÜg()r~ pelo ··em 'sua. ··prêsente íor~a. ou:. em •qual-, 
Secretário, Seabury, O projeto' d:e lei quer outra fornia qlie ~.ntenha. sem e•! 
foi revisto e de nOVO apresentad() .ao Jhante ·próViSâO,w yer 'bL,;et~~:.~~ .~

1 

78.º Congresso sob ns. S. 702 e H .. R. Á. A:'·g::fü,•agosto· de 19•13; ' .•.. ' 
2100. o conselho Diretor de'. novo ,Também· acompan1lei e estudei· iti 
estudou O projeto e encarregou O ari:Üise· ·dos 12 capítútos. do Projetq 
Presidente Whitman de coinunicar cÓlllO foi publicada Jraf'! pâgits.~S l~SJ 
sua reJ· e: ção à comissão . pr,esi.d,!~a 136, 137 · dei númer6'de ·s. ·de àgo.sto d~ 

1943 da ."Sé1ehce" .. Com. a .anál-!se:·e pelo Senador Kilgore, Transcreve- . õ . \ies , 
mos abaixo a carta do Presidente com toélàs · as, observas es . em" •,. 

fivor::46 Profoto, · coúco.rdo, ..•. e,cf~i~ Whitman:, · t · , ··es 
"29 de outubro de 1923. - Ao Hon. qÚe.ássím)irocidendo es ou. exl)re .": 

Harley :i\Í. Kilgore, President,;i da sando'.as opiufões ·qúe. seriamcsubs• 
Sub-Comissão Kilgore da Comissão critas:~pelos lll8.IJJ.l:lros do· Conselho 
de Assuntos MilTtares do Senado:.... Diretor da. Sociedade Am'eriçana: .. dl!f 
Senado dos Estados Unidos, wash!ng- Engenheiros éiv1s, · se ·suas. 'opiniõe~ 

ton, D. C. Ad~mais .· estou certo, pelas :div~r 
individuais: ·tossem consultadas;· , ~· 

Senhor, C Ih sás :carta.s.'.reêebidas .cie imembros}. A pedido de V. Exc:a., o . onse o · 1 Diretor da Sociedade Americana de Socieda4e exprimindo sua /repu !\a. 
Engenheiros Civis estudou seu. pro- ao propósito e termos .do Pr~jeto 8 { 

702; qu.eC·uma. vot;ação. eoletiv.a.•· de, 
jeto de lei "para mobilizar os recur- »1onstrarfa .· um. a lm.·.i:iressi.on. an .. te .. ' d& 
sos científicos e técnicos da Nação,' 

B d M saprovação do l"rojeto.. . 
para estabelecer um ureau e 0.· · Dá:. ·m.Inha, parte', yejo no P.rº. Jeto.: 
bilização Científica e Técnic.a, e pa,· . 
ra outros fins", primeiro, como foi a, arregimentação ( .. dé cientista~ .. e; 
apresentado ao 77.º Congresso .e' de- técnicos.:.•. - .. de· Játo toda co~<1u1sta;; 

c inteiectual a· um grau · confiscató.riQ.(< 
pois, como apresentado ao 78.º on- ouadmiii{strador" tem põderes. pa., 
gresso. · ra fazer normas é i:.egulámento!j com" 

Com relação ao Projeto S. 2721 do deseja, os quajs, .. é declarado, ••terão\ 
77,0 Congresso, V.· Excia. forneceu a. fôrça e efeito :de lei''. o administra•; 
cada membro do Conselho · Diretor dor tem poderes. para. julgar · :Ullla. '· 
cópias do Projeto e cópias de c13rtos pessoa •culpada de crime punível c::om.\ 
debates. A decisão do Conselho; to• :tµ!]Jt&: ;Q\l,i.:lll\!,].IÍO.,., ~eul1.1~ma:, de,s~~i:çf 
mada em sua reunião ordinári.a de... provisq~s •. nem:· ·vária:s:. outras, ·~cbo-: 
janeiro de 1943, foi unanimemente consonat1te com ,0. que é. geralmente'~ 
contra o projeto, decisão essa. que compreendido· pela expressão~ :"'th~ '. 
foi comunicada a V. Excia., pelo sr. Americári ·way of Íife". · · ' · · · 
seabury, Secretário da Sociedade, · Respeitos.tmente encareço, com:~, 
sob data de 19 de fevereiro <le 1943, Presidente da 7 Americán .so.ciety .. ot 1 

e ua qual foi solicitado que o · voto Civil. Enginéers, que O • Bili s. 702, ou' 
do Conselho· contra o Projeto fosse seu companhéiro H . .. R .. 2100; . não' 
inserido .nos relatórios (ou debates) .seia aprovado ~x{i ·sua prE!sente for,\ 
alusivos ao Projeto. l t · f qu· ma ou em qua quer· . .Qu ra, orma ,e

1
: 

o Conselho Diretor, em sua reu- t ·h lh · t 'S ·rovi11õe1r e 
l1 ·1a· o 01·d1'na' r1·a de ab1·i·1 . de1943.,· de .. con en a. seme .. an e,: ·p . . . · .. '· : 

· ademáis peçó' que ·esta. carta. faça,; 
novo estudou o Projetoorevisto s,)b o PJ~,tte;•(!.çis (lf~i~. Qll, . .PU.b,11ca!,1í0!!.·.~<>&: 
n. s. 702 e apresentado ao 78.º Con- · · d'ebates ·pertencentes .a. esses ·Pro• 
gresso, e de novo expressou unani- jetos. : . . . . ; ' ·•· : ·, i\ 
memente sua reprovação do ·Pro.Jato : Sinceramente. . ..... E:z.ra ·a, .WJiJt..1 

e deliberou . que. o J?resíclenté ,e Jje, .. ínã~}::eresiil'éiite'\ ;.,·;/ :;-.'. • · .. e .. 

éretâdo dá 1 S6cléciadê pi~epáràssem , 

SINOPSE'.Do PROJETO DE Ú1 um protesto escrito ou figurassem 
para protestar nos debates ª· serem 
realizados sobre o ass~nto. ·. . 

Estou a par da . resol~rção. ~/iót.ada 

ANIVERSARIO ao E. CARDEAL . 
MAGLONE 

A data de 22 de março assinala a 
oassagem do aniversario natalicio de 
S. E. o Cardial Maglione, Secretario 
de Estado da Santa Sé. · 

Dotado de invulgar cultra e· de 
grandesvirtudes e possuiro de . grande 
habilidade diplomatica, o E. Car.dial 
Maglione, no alto posto que ocupa, é 
o auxiliar de imediata confiança do 
Santo Padre Pio XII, na hora atribu• 
!ada que o mundo atravessa .. 

· KILGORE' · . '· 

. "Uma breve •sinopse. do Projeto'í 
KllgOr!ê! · foi' extraida. de., uma a'n.áÍÍ'ss' 
do Proj~tq · p11blica.da. ·µa. r.evista. 
"$ciente" de '6 dá ágôsfo dê 1943, l'lB• 
la ." American · Association for t,he 'Ad·' 
va11,cement'of Scieucé", O Projeto''$ 
intitulado:· - ·~Vmprojefo: paJà.mó
billzar· o·s recursos c~enWfook e t~ç
niços · dá nação, para ,esta.belecer u1,11 
nureau de , Mobilização Cientm~a: ·.E! 
Técnica, e .. para\outros.c.'.flns";' .-
. O capitulo ·l contem:, P:im~1_ró;).~ 

razões .dá. lei; qué será ·efetiva taJ?,• 
te> 'em .• teritpo de guerra qúánto·.·11a; 

'paz. Ao enumerar os ••várlos.·im.P,e• 
c:ime.ntos ·~ . ao ."Pleno -desenvóítjn:ié~-' 

,. . . -

n: . AJberto José Gonçalves, hos• 
pedou.se no Convento do Sagrado Co. 
cação . de Maria, à · rua J aguaribe. 

· () ilustre Príncipe da Igreja, que teve 
em. nossa .vida civil destacada atua
_çâo, · . tendo ex.ercido as funções 
de vice-presidente do Senado Federal 
éfu .. que representa o Estado do Para· 
n.i, .é• hoje o Decano ·do Episcopado 
Nàcional. 

Mas nesta hora, especialn~ente gra
ve para a tão martirizada cidade de 
Roma, despedaçada na sua carne .. vi
va, com seus habitantes mortos, mú
tilados e fêridos, de· maneira horri
vel, onde· os sofrimentos têm sido os 
mais tremendos e as necessidades 
diarias as mais prementes, i·ogamos 
dti novo,·. pedimos, imploràmos a to
dos aqueles que · possueiii meios de 
nos auxiliarem, quer con1 contribui
ções materiais, que!.' com o auxilio de 
trabalho ativo, para não nos nega- . 
rem . seu auxilio eficaz é sua' assis

DISPUTADOS POR ARABES · E JUDEUS OS LUGARES SANTOS DA CRISTANDADE 

to e àplicà~âó dos. ·rec~riio.s :cientf(i• 
cos e ·técnicos da nação,'',· o 11rojeto 
usa termos··tals como."é.stadó':'cJe 
inform.ações ~lspefsaá e: não c.09t~e] 
nadas", "tremamento impreviden.te 
e não· 'planlflca,dó, .. ciesênvóivinientp. 
e ·uso de pessoal: cientifico: e· téc• 
nico .. ;", ''de.móra e lne!Íciê1Ú:!a'.~1Ít 
enfrentar urgénfes problemàs· cfériti
ficos e · técniéos; ~: ". ; O 'éapifolà '.1 
contem . talll bem . unia , decfarài;ã<> •. de 
priricf pios, . lisando termos, . tai'à '~ó
mO .''avã.liar;;,·-,,·~p~i_Hiar~:~·. ,i·r.e.~-~!.~"; 
"coorderiár", .·. "promover,", "aju(\ar'.', 
"ericiora.jàr", i"deácobrir'. e; dEÚfo~y~l-' 
ver · ·substitutos'', . "promoyer. inte- . 
re·sse na ··-educação cientifica '.e . téc
nicà''. ····vrôvêr oriénta.çãô•i . ;, pàdro
nizar:, : e.. "estatiefecêr ür:i: bureau 
dentffiéo 'e técnico riàc:;lonal " •.. 

. Por. ocasião . de seu regresso a Ri· 
beirã<>. Preto, . que se dará ho,je, serão _ 
p;réstadas a S. Excia. Revma. carinho
sas manifestações de respeito e apre
ço; tência. 

·,. 

ROMA CAPITAl DA CRISTANDADE 

VITIMA DOS ATAQUES AEREOS 
1. com a mais viva ansiedade, que 

bs católicos de todo o un'iverso 
<llisé1·vam · o desenrolar das opera
~õ~s bélicas, em tôrno da Séde Apos
:tóiica do sucessor de Silo Pedro. 

Desejoso de dirigir uma última ·. 
:i:fr·onta à Santa Igreja, Hitler não 
váéilou em ocupar a cidade de Ro
ma, . fortificou-a, dando desta for
ma ocasião para que os aliados a 
bombardeassem impiedosamente e 
11or díversas vezes. 

'A pés soa do sumo Pontífice corre 
:perigo, 'ajite a fúria dos adversários, 
qu~ não'' respeitam sua augustíssima 
~essoa, nem as rellquias que a Cris
tandade acümulou em Roma. 
· br,imcis pelo Papa, como outrora, 
los càtólicos oraram por São Pedro, 
sel'n eessar, até que de todo se desa
nuvie, o céu que · cobre a Cidaôe 

.Etefoa;·· 
, De todas' as partes, vozes se er
guem· conti·a os . horrores e as devas
tações que futuros e maiores bom
ibardéi<is possam causar à Roma. 
· ·Dirigindo-se aos pãrocos, no inicio 
'dá Quaresma, o Sumo Pontífice fa. 
1oú de· Roma,· como "de uma cidade 
;santa, pelas veneráveis reliquias ". 
Em· palavras, cheias. da m.is funda 
emoção; ·o Santo Padre recprdou que 
Ati;inas: e o Cairo, por motivo de or
dem ,religiosa foram poupados pelos 
beligerari~es. Roma tem maio-i,es ;.;a
zõ·es e .. d.irei tos para reclamar igual 
:tratamento. 

~· s~i:ia, JUllll: deshonra e· uma des, 

graça que jamais poderiam ser re
mediadas, se Roma, única e ·lnc.om
pará vel no progresso cultural e polí
tico da .humanidade e por quasi vin
te séculos centro e mãe da· civiliza
ção cristã, caísse vítima por motivos 
militares, por considerações e· difi
culdades de estrategia - sempre e 
a todo tempo possíveis de se1·eri1 su
peradas, quando existe boa vontade", 
- são palavras textuais de. S. S. o 
Papa., 

OUTRAS DECLARAÇÕES 

S. Ex~ia. R'erma. o Sr .. Arcebispo 
de Nova York, falando a. respeito do 
momentoso assunto, assim· se· ex, 
pressou: "Confio e. rezo, para qU:e o 
engenho militar encol).tre . a maneira 
de solucionar os. proble1nàs de ordem 
bélica, que, nã,o. resolvid.os, acabarão 
por destruir a illterna, Cidade de Ro
ma, fortaleza · da civilização e cidade 
(}Ue tanto significa para o ,mundo". 

:Na camá.ra.dÕ.s Lords em Lo.ndres·, 
Lord Fitz Alan .. fez a. seguinte .. decla
ração: "Creio que seria. deploravel, 
do ponto de vista religioso, cómo pe
los interesses· da cúltu1·a, que :se caü
se mais danos à cidade de RQma. Não 
concebo . maior húmilhação •. para um 
Govêrno, do que a de ser responsá.' 
vel pelos "tános 1m1ierdoá veis inflin
gidos a Roma; espero que nosso go
vêrno tomará todas as precauções 
possíveis para evitar· ·que: isto acon· 
t~ç~", 

Os arabes . apresentaram. um .Protesto .. contra \as. dedàrações . do general . 
Sm~ts sobre a formação dé um "lar nacional judeu" ~a P;1leÚina

0

, :: O ~i-gu·- . 
mente é .cu~ioso: os judeus não te~· direito .à <P~les~ina porque· expulsaram de 
lá ;s atabes 1.100 anos antes d~ Cristo! 

E ninguem fala :dó direito dos cristãos, unicó re.al na· Ter~a- Santa:, uma vez 
que; encarna:ndo-se lá, remindo lá o genero 'humáno, Nosso Senhôr Jesus Cris
to tornou aquelas regiões patrimonio comum 'da Crístàridadé. por direito di.: 
vino! · · , . · · · · · · 

, ·Não houve .mal a,ue se .fizei;se desc-¼ · l'le ':Hitler iri-Ónu,eu na. vida t>Ú:blica . 

alemã ;1té agora, no qual ele não tivesse uma participação. O caso dos jµd~us 
na Palestina não constitue uma . excessão. De fato, foi ele qµe, perse~ii;tdo 
os judeus, os•forçou a irem residir na Palestina, cr€.,,1do-se aí, inaiS·•a!IJ.dO .c;lo 
que outr'ora lll.11 "casou todo especial.. Assim, f<?i (-:n ultima analise sua diplo
macia diabolíca que fortaleceu no Oriente prc,1:imo esse inimigo da Cri~tan- · 
dade.. Conco111itantemente, suas hordas neo-..pagãs invadiram a França,. que 
exé1·éia o padroado. cristão no, Oriente. Seria dificil aglr pior: o que é sempre · 
o modo de .agir tipico 'dê Hitler. . . 
jud~~º · cli~h~j~ ~ '.~s~e&~· ~· Iel ,iyiy, ~pi~! ~? · ''lar·· r.aci~naf'_,;(101 

. Ü capítU!O. 2 defilie. ~S termos• ~Sa• 
dos na: . lei. '/ As facipdades -·êientffi-. 
cas e técnicas incluirão toda. proprie
dade 'real• e pei,spal. •• · p.rograma,s, 
proj_etos; ..• métodos, proçeásós' ..• 
patentes, ·invenções.·.. informação 
ou . coriheciménto de qualque, 01'• · 
dem· usados· ou. destinados· 'pàrà. uso 
em : finalidades ·c!eÍ:ttificas· .o.U: Ct:éc
~icas, na ·pesquiza: e. ~ésenvolvimentó 
::iu .J?.a. produçJ>o ou fornecimento de 
artigos ou seryiçqs de guerra· du· de 
vis". ".0 PêSSó.al científico ;e' técnIÍio 
inclúirá tO<IÍl!I as pessocB,s, exceto ,·tné· · 

: cgco_s·,:,e ·: dentistas, .que:'·êómpleta~áin · 
qu;i.lquet curso de..'estud9s· .. em qual
quer col~g\o ou universidad~ éin qual
quer :r11.I110 .. de ciência. ou eni süa âpii- . 
caçãô ··P.râ~i,ca. mi.· qüe. tiv'era.m'nao . 
n~enos que un:i total dé ·.seis rdeses dir 
trêirianiento .p,u._emp,êgo em qualquer 
voca!)ão ciil!intfffca ou técnica". "Âgen: 
eia ou estabelecimênto" slgnificãin 
quálquer ,agência federál

1
ou · estadua,1; 

ou · q~alquer órgão. ou ··qil!ilqúer·. "go-
. verno: lo§al, pe'ssoà, riiina, .ou· scicíe
dadê . dcüpada em negócio .lúcratiy.o, 
ou. qualguer;'çe/.PO.r,tç&ó;· füctall'iiá 1ou 
não,Júcràtiva . issociaç.ão, escola, co
légio . e . un}\Tersidade" ... Em · resumo, 
"as:. facj!lda.des . clentfflcas.· e ·téc.n1-.' 
éiié que tigÚrâ.m no Projeto i 702,. 
inclue.m. · .todo~ .. os . meios. · úteis em · 
qualquer. form:a . para . a e pro<iÚçã-0 de 
"artigos· ou ·ser\iiçói, · .de ·guerra:. ou 
civis'.'; . o "pessoal ciéntfflco· 'e . técni-. 
CD,0 !~í::Júe . to:ctá,S , I\S .. l)esoas, exceto 
méd.1cos e ·• dentls'ta:s; .que compl,ifa, 
rani: .CU?S,0/ÇÓlegtaJ .em• qualquer; ra-. 
mo. de, ei~ncià ou qu~ se eniprégâ.ra]Jl· 
por. séi!I )ne~es -ém. quàJqúer •esi:iêde 
de .• trabaj}io. · que· 110:Ss;i. . ..,áer,,ch~m,ado 
téçlll_ço;' ,:e. '.'!i~ência. ,;,u estabeleci-, 

· . :.,(QoÁclÚ'1:~ 7,~ .. p~):· 

\ ;· 

• 
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.,\. LEGIONARIO São Paulo, 19 de Março de 1944 

Para ~~ª1/;º~~sçoap~r:r~~~tolado [ MANO~~ L U BA M 80 1 (~~~~~~.!:º .. 
A civilisação e:itá .im:eaça.da. E a · 

'.:)eiôr '.aine~ça parii. a êiviiisa,çãp não 
p.arte db.s tiranos que, .e:m certo mo· 
mento, p;irecetam a1lal;)f, o. munêl.o.'. 
o fénõi;n,énó' '.é. bem '·;m~is: )irofurido. 
ó:·qii~---~stês Ui:~~o~, fi~e).-aií+-ª·fazem 
'é.apenai;, .dese'iícadear .força.S:.bestiais, 
9ue as.µirá.vam, Hberação._: Estas, for· 
çalÍ ha . niUitô ·. _pitlsà vâip ... e iéniiain 
aflitas, sob o virni;z da. ~ultura,. sob 
as àparenciài;i' da racioiiaüdade; o 
seu. iaté-jar- ei-a eada v,ez ma:s per
ceptiv'eJ, a- sua a,ngustia de ha mui
to vinha comovendo os profetas,. da 
decadencia.- Mas -as l:)arreiras · estão 
rompendo-_se, -- e -a. cau<la) · ce1.11Hm s0 
al,ast_ra, livre,, num. _r4,linchar alegre 
de· vito.ria, nuriia afirm~ão brutal de 
forças elementares,· numa · "revan
che" •insolente contra um · resentl·· 
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_NECESSIDADE DESTE APOSTOLADO 

Pe. Arlindo Vieira, S. J. 
' N'Ul7-ca se· fez tão necessario como 
lcltn nossos dias o apostolado entre os 

. aperarios. Todas as forças do mal se 
·rconjuram para afastar o operario de 
Deus. Entre nós faz-se impunemen
te e às escancaras a propaganda do · 
credo vermelho. Multiplicam-se os 
livros de apologia da Russia sovietica. 
O cinema, os jornais, ,as revL~tas, o ra
dio, tudo isso se põe a serviço dos 
emissarios de Satan que sonham com 
a revolução universal. 
. De outro lado, a guerra que_ se vai 
prolongando alem de todas as previ
sões humanas, tem causada considera
veis transtornos e um grande desequi~ 
libiio economico. A vida vai-se tor
nando . cada vez m11is cara e . .as fa
milias pobres ....,. e p.obres .1âo toelas 
a~ familias de operarias - vivem em 
situação deveras aflitiva. Roupas, vi
veres, reml'.-tlios, tuelo r,arissimo e o in
:significo.nlre' aumento do salario não 
compen&a a rap ida.€ constante eleva
çãci qos·. preços. 

Qu~i.ito mais se prolongar a guerra, 
mais· critica se tornará a situação do 
mu/1do é maior será, por consei(uinte, 
o: )Jerigo da subversão da ordem. 

O ardente socialista Renaud Jean. 
t1screveu e·m 1921 - no jornal . elo par
,tidó "Humanité": "A revolução 
vem... 0$ trabalhadores abandona
:rãO' ó regime, quando eles sofrc:trem 
lnuito, mas 'exigirão uma imediata me-
1ho·ria. Tenho pavor destes estoma
:gos esfomeados, destes egoísmos · re
volta.dos. ; . A catastrofo serâ feita de 
désigualdades novas, portanto mais· 
crueís e· qué se ajuntarão às antigas". 

A questãô. social não é apenas uma 
questão polltica e economica: é, antes 
de tudo, uma questão moral. Daí a 
ineficacia de todos os esforços do Es
t..do, se este prescindir da· colabora
ção. da lgreja. Não são as leis que mo
clüicam a mentalidade de um povo 
e impõem · uma nova · ordem, mas é o 
~speito dos postulados morais que 
l)repara o terren\> para os frutos con
soladores ele uma sabia legislação. "O 
·:homem não viv.e só de pão", é o pre
gão da sabedoria eterna. São infini
tas as aspirações do coração humano. 
A supFessão de· toda crença religiosa, 
a morte da idéia de um Deus remune
raelor torna o homem mais impàclen.;. 
te de gozo. nesta terrn. Como ninguem 
:poderá pretender eliminar certos 
sofrimentos, certas privações, certas 
desigualdades, e as diversas provações 
da vida, a .irreligião deixa o homem 
entregue a uma 'tristeza sem coll)pen
sação, . O comunismo, bem como · o 
mizismo despotico, são corolarios do 
ateísmo oficial. Descristianizado o 
pperariado pelo laicismo das escolas 
e de toda:s as instituições·. publicas,· a 
t.liopica igualdad8 de classes e de con
dições sociais. se · lhe apresenta de 
maneira sedutora e quasi irresisUvel. 
A necessielade de divulgar os lumino
sos .. Eini;i_t\arríento~ da Igreja ;é t~to 
.maior, nesta hora tragica, quanto mais 
ameaçadores se esboçam os horizqn
tes. Hoje julgam os homens que com
batem pela liberdade : amanhã _hão cle 
travar luta ainda mais renhida pela 
conquista do-·pã:o e de um viver menos 
indigno de uma criatura de Deus. 

Quem pode crer que os quatro mi
lhées de aderentes da Confederação 
Geral do Trabalho, de 1937, que os 
milhões de comt\nistas e socialistas da 
Alemanha, da lnglatei:ra, da Russia, 
da Fral')ça, dos E;stados Un.idos e de 
9utros paises se resignem a depor as 
armas e dar por íntein1mente {rus~ 
trados · seus planos revolµcionarios? 
Não se . aproyeit,;1rão, pelo cQntrario, 
do espetacul.o desolad9r d'e um mun
do efU ruinas, ruinas que atribajrãp 
sem duvida ao i:,apitalismo imperialis
t~ •. para · j1,1stificar seus intentos de 
subversão . da sociedade? 
,_· Quem poderá conter e$sas multi
dões famintas, depauperaelas física e 
t!loralmente pela guerra atroz, viti
Í!l<IS infel~zes da. cobiça desenfreada 
das po4lncias do dinheiro, da louca 
.iml:)içã,o · e dos erros gravíssimos dos 
que dirigem os povo:;? Só a lgrejéi, 
húmana porque divina, inexoravel 
na.defesa dos principias salvaclores da 
civilização cristã, defensora imperter
rita da justiça social, realidade viva 
eritre os dois extremos viciosos do li
beralis~o economico, gerador de mi
seria, e do bolchevismo, gerador de 
desordem e revolução, só a [greja po
derá· impedir o pavoroso càtac!Isma 
social· que ameaça o murido. 

. CONDIÇõ}j:S DOS OPERARJOS 

. -Afirmou o gran~e P o n t i f i e e 
l,eã,o XUI que a 111a1or parte dos ho
mens da!Í class.es inferiores vive em 
l.!lJl.a situa.ção de infortunio e de mi-
~ria merecida. · 

Ainda· hoje é identica · a situação 
cilos operarias, porque os· dirigentes dos 
povos rejeitam o . remedia apresenta
do pelo Papa. 
, Os pobres operariós são, em geral, 
julgados com· muita injustiça. Muitos 
çostumam pinta-los com a revolta no 
coral/ão, com o fuzil na mão, il- espe
i:a. · cl,a' primeira oportunidade para 
1:eivindicar não seus direitos legítimos, 
mas •o. domínio do mundo mediante o 
~urifó da revolta. ·. · 
.. Entretéinto, o que desejam os ope

rarios. na . sua . q uasi totalidade, é vi
ver ·-vicia digna de homem, é ter o 
pão .pa~a si e seus filhos, é assegurar 
às ·r!!Cl,!rsos ele que precisam para .a 
velhi.ce e os eventuais contra-tempos 
dii! vidéi, ,. , . : 
· · E~emplos. eloquentes ,. npo raros de 
velholi .países da Europ• aí estão para 
mo$trar. como o povo não hesita em 
subrifeter-se . a uma perversão po líti
ca, a fazer o sacrjficio de sua .liberda
de; a . c1,1rvar 11 · cerviz a um i1..1go ig
nominioso. desde <'iue a esse preço ve
ja o fim de uma \ncertez;, economi
ca, Frase$ bonitas, tir11das oratorias 
d!:': demàgogos interesseiros não im
pressionam a misera plebe, ~e os cla
mores do estoml!<!O vazip L'.eS(;oam mais 
alto a -seus ouvidos. , . · · 
· O trab,.lhr, Pspirit.u.3:I_ hmtq·dós ope

rariQs ~erá mais .ou· m.Emos infrutife
ro, se" descÚida i-inos seu bem estar 
temporal. Dirão eles. doutrinados pe
lés ccímunistas e socialistas, que a 
Jgreja, aJ.?cm\a!.l!:'!O 9 céJ.t i,ar~ 9s g,ue 

sofrem. lhes prega a resignação, a su
jeição humilde a todas as injustiças 
sociais. 

São de plena atualidade estas judi
ciosas observações do grande Leão 
Harmel. a quem Pio XI chamou "uma 
puríssima gloria catolica": "O con
junto das instituições economicas sem 
a associação religiosa é um corpo sem 
alma, a associação de piedade sem o 
cuidado das necessidades temporais é 
uma alma sem corpo. 

.. , O milagre. é ver as obras viver 
e -'desenvolver-se sem se interessarem 
pelas aspiraçiies humanas da dr
dem natural. A vista deste prodigio, 
somos tentados a perguntar que mo
numentos se deveriam construir para 
conter as multidões que vil'Íam a nós 
se, reatando as tradições da Igreja, 
t..nissemos os grandes interesses da vi
da presente aos grandes interesses da 
eetrnidad~." 

... Se nada se quer fazer, ao corpo
ráçôes se estabelecerão do mesmo mo
do, mas serão dirigidas contra a Igre
ja. Enquanto as discussões nos divi
dem, nossos adversarias trabalham, Es
perai alguns anos ainda e os 
operaria; das fabricas serão arregi
mentados em uma imensa rede de 
ccrpnrações estabelecidas contra Deus: 
o esforço que hoje nos parece difi
cil será unpossivel amanhã; tei;emos 
chegado muito tarde". 

Não menos luminosas são estas pa-'
lavras do Arcebispo d' Ab:, proferidas 
diante dos · Estados Gerais, em 1789: 
"A relig\ão será o prímejro rntercsse 
do povo, quando o intel'csse do povo 
for a lei dos ministros da religião". 

O CONTACTO COM OS OPERARIOS 

Jesus Cristo, o Filho de Deus feito 
hc.mem, teve por pai putativo um hu
milde operaria e ele mesmo foí opci
rario. Como gostamos de tratar com 
gente da noss<1 condição, p11rece que 
o Homem-Deus, conformando-·se com 
essa lei da natureza, jamais pol!de . 
ocultar sua predileção pelos pobres 
e humild~s. 

Um dos caractedsticos de sw1 mis
são divina, assinalados pelo profeta, 
foi a evangelização dos pobres. Hu
mildes trabalhadores foram quasi to
dos DS que escolheu para continuado
res da tarefa que l)le confiara o Pai, 
gente simples dó povo, apdava sem
p1·e à volta do l\fostre divino. Os ri
cos e grandes do mundo, com pouuis 
excepções, só apareciam para moles
ta-lo com perguntas insidiosas e ob
serva-lo com intentos malevolos. 

Dizia Conego Timon-David: "Im-
pedir todo contaçto entre os ricos e os 
pobres, ta'! é o espírito dominante_ da 
nosséi epoca, e II isto se chama. liber-

.. dade, igualdade e frate,picl,a.de .. 
· "Escreveu Ozanam, esse santo ho~ 
mem, vivamente penetrado do espíri
to ele 'Jesus CJ"isto: "A ciencia do bem 
social e elas ref(Jrm.as . benzafejas, 
,iprend!lmo-la' menos curvados sobré 
os livros e ~ssentados · ao· pé da tri~ 
,61.ma polltica, do que subindo os de
graus que levam para a casa do pobr_e, 
sentando-nos à sua cabecei(,a, sofren
do o mesmo frio que ele, entranelo no 
segredo de seu coração oprimido e de 
sua conciencia corroida. Quando es
tudamos i,ssirn o p0bre em sua casa, 
na escola, no hospital, na oficina, nas 
eidades, nos campos, em todas as con
dições em :iue Deus o colocou, é só 
então que, munidos ele todos os ele
mentos do formidavel problema, co
meçaremos a domina-lo e podemos 
pensar em resolve-lo". 

Nada traz tanta força e prestigio à 
Igreja, como a dedicação de seus fi
lhos. pelos pobres e humildes. Sem 
isto as obras de apostolado são conde
nadas a uma q uasi total esterilidade. 
· O mesmo ·Ozaman assim se dirigiu 
a seus. companheiros de apostolado 
junto de tantos jovens transviados: 

· '·Se nosso ~sforço é improfícuo, não 
seria porque falta qualquer coisa à 
eficacia sobrenatural de nossa pala
vra? Sim, para- qu(! nosso apostolad<} 
seja abençoado de Deus, uma coisi, 
v ·eiaua;iuauaq ap s1uqo se :el(eJ ª41 
benção do pobre é a benção de Deus. 
E' nfcessario fazer o que é mais agra~ 
davel a Deus. Por conseguinte é mis
ter fazer o qur f.tzia Nosso Senhor 
Jesus Cristo, quanao ele pregava o 
Evangelho. Vamos aos pobres!" 

CONSOLAÇOES DO ,u>OSTOLADO 
t:N'l1tt US U.l:'t;ItAKIOS -

Toclos os Sacerdotes e leigo~ que se 
interessam dever!ls peja condição dos 
ope1·arios não ca1'1Sam dE: encarar as 
grandes consolaçõe~ que, daí lhes 
atlvêm. 

I!:' de Mgr. Curien, Bispo de la Re
cheie, esta beia confissão: "ô Apos
te,lado popular - 11quilo que a· Ig1·eja 
chama a' elemocracia .cristã - tende 
semp.re. Não temo dize-lo, pois que 
t1~nta anos de mhiha · vida lhe foram 
consagr11dos, é o q1..1e · repde mais. A 
parte burguesa da . minha imtiga Pa1·0-
quia muitas vezee me decep•iono1,1, a 
parte popular tão poucas vezes". 

Os operarias são mais humildes, 
mais agradeciclos e têm o coração mais 
aberto lls salutares influencias da' 
graça. 

Um pobre oper,ârio das favelas do 
Rio, quando e,y o visitava em sua cho
c,a, se pôs a enaltecer os sentimentos 
reli-:iosos dos habitántes des:;es eles
vãos da nossa bela Capital. Disse-me 
que não freq'uentav,,m a Igreja por-que 
iriam incomodar os ricos._ com seus 
and1ajos. E concluiu com esta dolo
rosa reflexão: "Se viessem buscar
nos . aqui, encheríamos as Igrejas''. 

Esses humildes operarios são· 'tão 
acolhedore,, tão simples, tão expansi
vos e nu.r.~a se esquecem da$ menoreii 
atencô'.'3 de que são ob • ,to. 

Dão tudo o que têm, e, mais que 
isso, o coração. 

TRABA):.HAR, TRAB.\LHAR! 

Que estas reflexões nos movam 11 
fa,3er al_!!um~ coisa em. pról Í dos ope
rarias tão querido~ de Jesus Cristo ... 

Em all<[nmas DineP<"~ a JOC ou Ju
ventude Operaria Catoliéa está bem 
orzanii.;ada e nesse setor da A;:ã9 Ça~. 

l"or unia coincidência q4e · me p11ssara iliteíramen
t.t inadve1•tlda, ded:quei meu artiso de fundo a um livro 
elo Revmo. Pe, Antônio Fernandes, precisament.:, nas 
vésperas do primeiro ahlversárib de Manoel Lubambo, 
Assini, é só hoje, e portanto cóm_/peque~d atrazo, que 
escrévo sôbre ,óutrcí llvro · que acaba de me chegar de 
Pernambuco: "Manuel L-ubambo", eia 11utoria elo Sr. 
João Vasconcellos, Revista "Tradigão" editora, Recife, 
1944. 

Jã era tarde ela noite, quando me entregaram o tra
balho que o Sr. J_oão Va:sconcellos acaba de publicar. 
Desejando escrever algo sôbre Lubambo em nossa edi, 
ção. de l:lo_Je, c-o_mecei .a foli')ear_ ,o livro com a ·esperança 
de encontrar nele em poucos· minutos as notas blográ· 
ficas. que me faltavam. Conheci. Manuel Lubambo atra· 
vés d_e · sua obra, através de· seus amigos através de 
seus, inimigos. Inútil dizer que· participo da admiração 
geral por seu estupendo talento, incontestavel aos olhos 
de quem quer que leqe su'a admirável tevista "Fron· 
{eiras". _Inútil êlizer tambem ci'uq ·ncompanhei com o mais 
vivo interesce o desenvolvimento c!e sua obra. Os aml· 
gos dele; que cheguei a conhecer, o abonaram ainda 
mais ·em ·meu coni:;eito. E o mesmo serviço lhe presta-
1:am seus: inim'gos, M.as tenho a impressão de que a 
personalidqde de Ma11uel Lubambo excedia de muito a 
sua obra,. por, mais relev<1nte_ que e:ita tenha sido, 

Mazarlno disse de Luiz XIV que havia nele estôfo 
para quatro reis. Tive sempre a impreGsão de que no .. 
Manuel Lubambo íntimo havia estôfo para quatro ho· 
mens da estatura do Manuel Lubambo visivel à dietân· 
ci1a1. E, por isto, tinha eu LHna velha cL1rlosldade- de co
nhecer mais de perto a personalidade de LL1bambo ele 
aquil.Ítar por meudo o valo1· de cacla um de seus' as· 
pectos, de penetrar 110 _se1;1rêdo mais profundo daquela 

1 estrutura psicológica relevantíssima, na qual o talento 
ocupava sem çlúv:da um lugar de relêvo, mas cuja nota 
característica foi, a 111cu ver, a !<impera inconfundível 
da psrsonal1dade. Recolhi, nas (Joucas oportunidades 
que se me ofereceraÍn, os fatos mais elucidativos a este 
respei·:o; eram poucos, desconexos, apr~sentando ape
nas aspectos fragme11tár:os de -uma reàlldqde psicoló· 
gica que eu queri;i conhecer ma's a fundo; É verdade 
que, extremamente lógico em tudo, Lubambo poderiá 
ser conhecido por deduç.'w, e não somente por observá· 
çi\o. Mas a observõ>.ção é sempre· 1mmbstituivel, em ma• 
téria de indagação psicológica. Folheando O livro do Sr. 
João Vasconcellcs, vi desde logo que era O que eu ele ha 

· 1nulto procurava. Não se trata de um liv.ro sõbre a obrl'<I 
de Lubambo, h'otoriando si.la' atuaçã~ na vida religiosa, 
intelectual e política de' nosso País. O autor deixa de 
lado tudo Isto, para abordar diretamente o tema espe• 
cial que· me Interessava: o Lubambo intimo, o interior 
doméstico e psicológico do grande lu-tador do Norte. Por 
Isto, começando por folhe;ir d'.straic!amente o tr11palho, 
eu o· l_í de um s6 lance, até o fi111, con, um interesse qu·e 
11ão sofreu a rr,enor "p<1ne' em todo o curso da _leitura, 

Plinio Corrêa de Oliveira 
tár[o; mas teve íntimos. ·os pormenores que de um de, 
les ouvi me ··revelaram q·ue Lubambo tinha por vezes 
uma franqueza rude e até descpmpass;:ida, que oom di• 
ficuldade se suportava, ô Sr, Jõão de.- Vasconcellos, co
mo biógrafo· probo1 deixa .entrever algo desta partlcuJa, 
ridade que o trato de Lubambo possuía. Mas cóm que 
dignidade, com que superioridade de espírito· em re1a· 
ção ao comum das pessoas, o Sr'. Jo.ão Vl\sconcellos seu, 
be ver e apreciar tudo isto! Par!l ele, como aliãs para· o 
amigo· de Lubambo, que acabo de mencionar, tudo i$to 
eram pequenos senões, que 'passavam desapercebidos ã 
vista da grandeza do homem e de sua obra, e que au· 
mentam até, 0 travo amargo das saudades, O Sr. João 
Vasconcellos foi dos mais íptimos companheiros de luta 
ele Lubambo. Por seu liilro, percebe-se que seu tempÚa· 
mente I natural é muito sensível - perdoe-nos o autor 
essa indiscreção - e de uma sensibllidade Pl'lr vezes 
levada a~é a susceptibilidade. Entretanto,· uma honés· 
t:dade Intelectual que tanto o dignifica nesse livro chega 
nele a ponto de não procurar. uma só vez ocuít;ir, dimi· 
nuir, subestimar em qualquer sentido a importância de 
Lubambo na formação das idéias e no curso geral da 
vída do autor, Os romanos não compreendiam a humil• 
clade dos cristãos. Os pagãps de nossos dias tambem jã 
não sabem o que é essa palavra', o que eia tem de ge: 
IJUinamente' nobre, e ignoram que el~- é a condigão ú_ni• 
ca da hrdaêlelra dignidade pe~soal. o:zer-se, hpje _d~ 
alguem que é_ humilde dá a impressão de _que possue 
poucos dotes intelectuais, d3 que é pob_re de. persona~ 
liçlaC:e, Lcia·se o livro do Sr. João Vasconcellos e se 
verá o con1rário pelo nobre e belo exemplo do autor. 
À leitura desse livro feito para a apolog·a do talentQ e 
ela. personalidade de Lut.,ambo é tambem o melhor. e.lo· 
aio do Sr, João Vasconoellos. Seu estilo i;impíe.s, QOr· 
rente, que exprime um genuíno talento literário, encan• 
ta, Suas qualidades de ob;:;ervador ágil, penetrante, de 
narrador cheio de slgnlficado porem discreto, são hoje 
muito· raras. Sobretudo, se!Js predicados de fortaleza 
intelectual de amor à verdade, de constante fideliç[l'<lde 
ao dever da coerência, impressioham .. profundamente, e 
fazem ele todo leitor que tenha sido amigo de Lubar,11,,o, 
ou que o teria sido se o c.cnhecesse, 11m am:go e- um 

· adm_irador do Sr. João Vn:;concellos, não· no sentido vµJ •. ' 
gar e surrado destas expressões,' mas l'la realidaçle d;ia 
idéias que ela~ contêm. 

* * 

Passo' a1;1ora a cumprir um, difícil dever que os aml~ 
gQ,.; !le ·Lub;imbç,, formados por ele 11a esco!a d.o respei· · 
to absolutç,. à coerê11cia e.las idéias e das atitudes, 1111 
escola da lealdaqe cem Jaça, compreenderão per çerto, 

· 1;:,ubambo escreve·u, e seus livros for11111 lidos 110 Bra:cil 
lnt~iro, O LEGIONARIO senwre fói, pela graça de 
Deus, "sans peur et sans repróche" no _que diz ·respei: 
to ao·. (lever de externar plena e claramente i,eu pensa; 
menti:>. Não· pos;o portanto deixar de_ dizer que, se 'o li· 

* * vro d.o $r., João Vaseoncelto·s satisfe,z êm larg;i medi.d11 a 
, ,nirih~ · curiosidade sôbre Lu~a'11bo, não. </el,cou ele áoçn-

Lubamb:, foi, a meu ver, en, todo O sentido unia.·pe•· .. :tu11r cert;i:s' iti'terrogações que .a própria· o~ra do t.<1ildoso 
soa iiascid;i para eondu;;clr homens. J;)0tado de Un:tà lnte· . ,,, bataJh11dor de quando em vez trazia a meu esp_ífito. : 
ligQncia privilegiada, que t'nl111 ª· seu alcance C!! temas: O ~f:~IPNARIO e "Fronteiras" semi)re . tiveram 
mais nobres .ou subtis da inve:stigação especul1!tlva,- to· orJe11taçã9 ·p~recida, ·nas grandes qúe~t;les gerais., Entl'e· 
do O "ressort" intimo de sua personalidade O .Je·,av!I tantQ, !i!m riroble".l"as prático:; ou teórico-prâtf<':o~, · \ive 
entrêtanto para outros campos. Não que 11,e_ htlt<1~s~ oc;;slijo. cll)' Vlãr:flcar 'mais de uma vez que disi;erillm'O_lii, 
gôsto pela especuta,::ao, nem coritiecimento. do, papel PórGÚc? J-Jo11vê 11spectos do problem·a ·· é:ôntemporâ'n~Q 
func!amental dos 'temas especulativos, no que . cfü: ri:s- ·qúe. L1.'t>,i'n,&o: nllo f)'le parece haver visto_ cçim·.\1gu·e1a 
peito ao govêrno da vida humana. ·1magiÍJá;16 .. seria. re- lrytranprg~ncla -. meticulosa gue _era entret<Jntp _;j,_ çar;1c-
duz'ir Lubambo ao nível de um ,, meneur" de géníp, _;: _. térí&t,lça Qt: seu 'talento so!ar._ Por exemplo, _çom9, 1spe, 
quando ele foi multo mais do que Isto. Lub11mbo -foi um ·rar de· cert,os 11uadrantes ide.cilógicos (!\Jà.lquer van~agem 
hoinem dé doutrinas, que compreendeu a _func!Q _os pr.il\· _para .. a_-lgrl;!jste púa :ª recrj_stianlzaçáo. cJQ .mundo,?. A 
cip!os que sustentava, que descortinou todo .o panora· tllll;U yer1- et.~a e~perança revel,t q11e Lj-1ba_mb1:1 tlllve;i:, não 
ma da crise ~ontemporânea e o a11alis~1-L~Ju~ ~d,11,s~as ,.. ~aJt1,<:,~n.heii~;~,·!!tfs~u_s maí~)~-Y'1!:~f e,1111fei:1xeJ~.,~~l(i'J-

do_ utr~n_aa, e•-.que desc~u- re_solutam_ente a J.'iç_,-_~_·-. ·P_"'_-_rfl_,,~b-t __ !l_':_'_,_,y•<Í!_ .. _"-.if.,·-'_·i,_'"-_:Ne_._ n_ Ja.·.l,1 __ :d .. _ª~_-e.· :_d_, n ___ ,,_.,:11_º_.me __ -_'· __ :_ rn_, eQ011 __ ._·.e_}_ri_l,_ ~-- rãn_ eo .• _·:_·_O._,_"~_J __ , ___ ,1_-~_--!l_h_ 
a vitoria de seus 1dea1s. Entretanto- .ha urh ·êrro·_,em ..:ima,·. •-. -de n.o.ai:os .dl_as...:.e/.9,,ehai:n.ido,/!,J!_Sp1nto moder1H1t,A,al;ic~ 
ginar que essas vârl<1s fases da ·tormaç-~o-: lntú1~/ de . de ~Úpente c".'ja câúcl!J se'. ~;dendr7,ll-~lo pas,;a~e a d~n_tr.'o, 
Lub11mbo foram, svcessivas. o S1·, JO'ão vascon,ceUcs nos ,1té chegar ',~!ll :,l,.li~er~i'ê Jpijpi\\Ffilssi;\;êisse eij)Jrito ê. de 
mostra, ~ luz cíe reminis.c~ncias ~IH!ias d(.int~r.~~~e,' que tal ma111!IJ:ii::;'e~~,~!$!8,!>.'(;Ji'~ff~f#ptef;: ),. ;e;;;~l!e rar6s 
Lubambo passou a vida in-tei.ra filosofan~'í.i/:ilb~~rv.i11d9 (ll!Çap11m. i;J~!Hii:;Jt(fl\1iV.:c:Jâ.,\t§êz)l.~ ._ i1~(1r.irr,iei'lts 
e lutando a um ttmpo, que cre·sceu simetticamente -tJPS jmaoul;id~r,,"tll•'q'~alqqer•,-cotita1J")ttY&çãó ,do ,ospi-riio r,ii)cle.r-
três sentldo-s desde oi. primeiros. aibores::'<N,jiia, ~,c1a no PC!!!'.ler~l;MTYii;;iJfü.mí!Ai~~Jt'.t~~--~-~,,,MJY~r~;é, pr,óv.á· 
intelectual •até a maturidade de seus· últimos i:!ias, e que, vel -que_. cheq~o.!i,,,,o.Jim, Qr.a.a-,~:..p~fJjn_c1,.;de. tpdos 
ele nunca foi ur.i filósofo q11e. um. belo d.1.i, concluidAS os dia;, l')q:i}m.:R~}f~;'.~H~:'}in.~r,~:;g~.,;noj5,~~)T:1',-ta,ia e .trJ,rüa 
suas leituras, resolveu fechar os livrós para ar,alizar a gl!nte qµ.,,se. (.!~1;,i;ou,.,.macu!a.i:~.,.~enao· .p,c,!9,, lama dQS: pa· 
vida, ou um observador que, analisado o p~no~i:ima con:_ mirÍ~0$r a~im,KMl}'P~JA _po:~1rl ,,CJ.Llt ,t;.ifc~e o • .ir, Çomo 
te:;npo·râneo resolvesse por via de silogismo tomar par- esperar ,;llntal),,,.~{le--,c,ert-os:.,h911'.l~ni._ que. não tem a ~er· 
te no embate das idéias do século. A observação , opje· c!açlelra Fé,. 9L1 · que;. nãl) a · pratiçam1 haja o, de estar· de 
tiva da· vida conduziu-o naturalmente às Indagações· de ' tal. maneira'·. iJvres · dess·e espírito moderno que s'aJbam 
doutrina,· a doutrina por suá vez frutificava imediata, destruir inteiramente todos o_s seus 11er_rnes até o úlJI· 
mente em consequências ou conclusões de_ ordem prá• mo e rnars Insignificante, e reconstruir depois um m,un· 
tlca, e O impelia à ação. O tipo de inteligéncia de 'rv'la• do inteiran;,ente Jímpo de qu,âlquer· fermento dé! córrup· 
nuel Lubambo lhe facilitava o trabalho, Ele era alem ção mQder,)la? O espírito . moderno_ é substancialment1:1 
de dou~rlnadÕr um artista, "Fronteiras" crioµ propria· ,impiedade e til>i~za:. não, é pelas mãos· de ímpios ou de' 
mente uma corrente artística no Norte do Pai1>, l..ubam· t1bips que ele morrerá, · 
bo tinha o dom multo raro e imensamenté invejável; ·de . L;ubii!11P,O, a mell ver,_ nãQ atingiu :ao fundo· m11i~a 
fazer a apologia de suas idéias, não ~o mente pela argu• · coisa assim, Daí entre muitas de suas concepções .e as 
mentação, mas pela figura, pelo desenho, pela manlfes- do LEGIONARIO úina diversidade de· orientação que por 
ta~ão exterior dos símbolos com que a idéia atinge a amor à· honestidade sou obrigado a lembrar aqui, certo 
sensibilidade e completa o trabalho persuasivo da argu- de que Lubambo, Inimigo dos necrologlos convenclo11ais 
mentação, E, finalmente, todas as suas virtudes eram e dos laudetórios totais serl.i o primeiro a me ré-levar 
de um chefe: dedicação sem reservas, perseverança, ni· esta franqueza, · 
ti dez de propõsltos, coerência amplitude de personal i• * * * d ade, que ~espertava, nos que aceitavam sua doutr!,na-. 
ção, uma cbnfiança sem reservas em sua capacidade ele 
lutar por elas e de-as fazer vencer, 

O Sr. João Vasco11cellos tem · uma verdadeira voca• 
~ão para biografar Lubambo. Ana';ole France,· o lame·11· 
tável Anãtole, eçllção minguc:cla e modernista de Vol· 
talre, escreveu .que ninguem é gr,:,nde homem para seu 
secretário, De feito, logo que· Anatole morreu, seu se· 
cr•etário publicou sôbre ele um livro de recordações lintl· 
111as que des·lavorecia quanto possível " memória dei• 
xada pelo ".mestre": foi o famoso "Anatole France en 
íp<1nto<ufles". Lubambo ao que mé parece_ não teve secre' 

E, agora, para o F>e. Fernandes, para Guilherme 
Auler, p11ra João Vasco noel los, para tantos outros 110 
Norte uma pergunta que, já -fiz a um amigo de L.ubam• . 
bo em São Paulo: que vão fazer? _Morto Lubambó,. nã.o 
morre a c.1usa, · não· pode, não deve morrer a h1ta; O. 
"grupo de Fronteiras" não se pode dispersar. E, p,1ra 
Isto, é preciso que não -deixem prescrever a obrigação 
de lutar Juntos, em gue todos se encontram. Havia em 
Fronteiras, ha em todo o legado ideológico de Lubambo 
uma sementeira que não pode ficar guardada junto· às 
relíquias do herõi que tombo(I. .. • . , 
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J1nicoa t11?ncez;sionario1 doa ü" A 'IA;, 
DOS. lÇ!ogi~ • E L E O T R A • tEs91tina . da 

' 
Rua Anchieta): 

tolica já se faz alguma coisa que cons
titue esperança de dias melhores para 
o nosso operariado. Aqui e acolá sur
gem os Circules operarios, organizaçã~ 
providencial que tem feit() um bem 
imenso a muitas familias elé operarios. 

Com que dificuldade lutam eEses be
nemeritos Circu.los operariosl .. 
. Em · Ribeirão APreto, cidade rica de 

São . Paulo, cofu florescente comercio 
e inàustria, visitei o Circulo Operario. 
Que espetaculo commlador o daquelas 
cer, tenas de operarios arrancados à 
il'lfluencia comuniRta, morlgêrados, 
re1cpe-itAdores da ordem e da autorida
elf constituída! Entretanto a sede 
apresentava nm ;ispecto de grande po-

' bt'eza. Tµdo estava por acabar. Os· 
ben~ficios sociais do . Circulo vinham 
chegando às gotas e com reduzidos re
cufsos. Uma Óbra maravilho~a · co1110 
,;~sa não era para cnn9,rr.ear '•media
tamente todos os ~sfnr~os e o d<>c-irli
do apojo de tanta~ f'1miJ;n, rj,·'1~ _do 
!u~ar? Não veem os ricos fo7.endei
ros, comercia1ites e industriais que fa
:VQH:J;~ndQ ª a~Q rui Jgr~j_a, 9.ue me~ 

. . ':, 
· lho13ndo a condição do. 'pperario, be. 

nefiéiam a sí mesmos? Terão auxi
liar~s- mais dedicados. e l'e!UC>VE!rão O 

perigo de -nefastas subversões da. or-
dem. · 

O que vi na prqspera .e rica cidade 
paulist;i é mais ou·· menos , o que se 
verifica em · toda a parte. · 

Para os casinos, para os cinemas 
luxuosos, para os esportes e . outras 
coisas do mesmo genero correm rios 
ele dinheiro, ao passo que quasi to
dos se mostram tão mesquinhos quan
elc, se trata ele auxiliar obras. de in
cvmparavel relevancia social como a 
dos Circulos Operarios. 

Nji.o admira que seja esrn que aí 
e~tá a situação dos povos divorciados 
do· ideal cristão. 

Os ricos e grandes do mundo estão , 
pagando seus crimi;,s e talve7 não se
j., isrn ainda o fim de tantas calami~ 
dadPs. A justiça ~·ocfal ~- indispensa
ve I p.:a 1.1ma paz ectavol. 

(Do "J:,lens~g•Jh-o do Co, ação de 
Jesus"~ 

B E A T I F t C A Ç- Ã O 
A Sagraela, cJngreg11ção dos Ritos 

discutiu os milagres propostos na 
caus da beatificação· da Teresa . Eus-. 
tochio Ver:i;êri, fundadora do [nsfüu
to das Fllhas do Sagr~do Coração de 
Jesus. 

CAióllCA -~ON.FEDERAÇÃO 
Realiza-se hoje, (l.s 15 horas;, no·,, 

salão nobre. da Cúria l\letropolitàúa, 
a reuniào ·mensal . da Confederação . 
Catõ_llca, se,cção feminina, sob a Pl'El· 
sid\i»cia do Revmo. · S'r. Cônego Anto• 
nio ,de Castro Mayer. A sessão de:ve-: 
r'ifo' comparecê!' toda~ as presiden: 
tes de Associações Católicas Aü:xilia· 
res, da Arquidiocese, fazendo·se re
presentar aQu?l.a.s mie se acharem 
ilnp'§_gig.a.!t , 

mento -milenar. • 
·· A húinanidai:le cansou-se 'da· civ'i· 
ltsa(;-ão, a"J1Umanidai:!e sente· um pra• 
zer animal e irado em desfruir o que 
eia 'mesma edifjcou P!;jnosamente, · á 
força de vitorias contra si mesma: 
o seu valor humano, a sua afirmaçáo_ 
espiriti.1àl, que a torna distinta e su·, 
perior á natureza bruta. A civil\sa· 
~ão tornou:se ·um· fardo insuporta vel'. 
para a bumanidadé, e ela. a rejeita 
de si como um· animal chucro. 

É verp.ade que à nossa civllisação 
contemporanEa artificia!isou-se e se 
tornou anti-natural. Não ha sistema 
nervoso· que a resista na seu. atro; 
pelo. Mas, apesar de tu<lo, esta civi
lisaçil.o pervertida, inhumana, implica 
valores espirituais, eternos, !unda
rnentalmeµte. huma119s. E, se esta 
atual civiJ!sação corrompida deve 
ser abandonada, não· se deve ·aban
donar a C!vilisação: 

Enfretanto · os ·sl:ntomas desta de· 
missâo cáda 'véz se' apresentam mais 
à:atmantes'. 'l'Ú4ó o que _ representa 
constrangimeritq, "tenue", disciplina 
i_1úerior, esfori;o espiritual, éstá sen· 
<lo rejeitado ... Ainda agora um . yes
pértin·o publícou um:i, reportagem SQ· 
qre Ç). v~~tu:i.r:o ma11ou)ino;, e~te_. ves
tuiJ,J'i0 .ei:;tá ein_. evqluç,ão, e alguns 
acham <me aeú evoluir cada.· .vez 
mais, .Foi :feita' U)Tia "im<i_uête,, ,ênfre 
,iarias. . pessoàs, e P 1'êsultll,dO foi 
este.: . 67% . se _ rifo.njfestDcU contra O. 
iiso C!a, gravata; .63%,-:éontia.o uso 
d'<:1 paletó;' em porºcentagens 'il1ferío: . 
res .. houve, manifQstações- contrárias· 
a oi;tras .pêças c:là indumentaria, ço~ 
ri10· por exemplo. O colarínllp; e, em:. 
finJ, 2%. era: qe opinião fayora,vel- á. 
c9111p)eta -nuqez. Ql,!anto ~ indllJlH~.n
taria, os )lornens.- t'>nJlem, · pois, cadl!:. 
ve? mais, PMa a iiituação,!Jos antigos 
escravqs.· Ora, -a psicanali.se- já· ~m;.i, 
nou ·o llom:elTI a. dar . .-vii:.ão a seaus 
instintos, para. ev:ta.r ··complexos"; 
Por outro iJa.do; o _homem contempo
raneo· já não gosta.: c:le p.ensar· -po1· · sf 
mesmo, :e .{!, massa olha co·m · descon· 
fiança· e surda irritaçii.o- par.i., os que 
não seguem à~ idéas ''standard" qúe 
a' P/ópi:igarida lhes incute. Ã hu1:ii'a,0 

niclad'e ,prefere entregar <i,_ função de 
· p·étís11-r aoir lleléteis; quanto ao·· ri'iah,, 
elà se· confolltâ éóm' ·se'guir'aecJiirien:: 
te 'tl'lr "siog11,ns•·:· ão' rnoméntô; ',\.léni 
disso; av0fQma•se· ·c·ada vez mais'º 
numero dos ·que : Preferem- 'pa~àlir.
su·a1i ferias ·em . lu'g:i.res 'quâsl selva> 

'geil:t, . suprindo à falta de 'confórfo· 
pe1ct 9êiémbestániento'.Ae Jc;i~a a pêr· 
sonaÚclade, Hvres, -<le -todas as 'pelas. 
da . -clviliffação .. A . vropria . personali, 
da<le- é ,alg~ que· tambem pesa. aos 
hon1e11ii. d.e, boje, _e já n~ó são poucos 
os que pfoeui·.am li:vrai;,se dela, como 
d,(l . uni far<lo --incomodo,, e ·procuram, 
tornar-&é ,simples numeros.,. Emfim,, 
esta é a· verdade;-,os homens· já não; 
q11erel!l · ser livre1,;· 1Jara {!oderem ser: 
li,l,Jert-Jnos, A. •liberdade é--uma respon, 
sabilid/14e, é 1.1m Oll'US •esp!riti;al;- é
uma voaação de aperfeiçoamento 'e 
de virtude;· é un1 constrangimento 
p;w:a 9. llPm~m- contemporaneo. · A 
istó, ele: prefere à !rrespo'nsitbil!dadé 
dos Instintos. 

Que v'ai ser da clvilis~çã.ó? 

. 
A . EDUCAÇÃO. GATOUCA NO 

CONGO BELGA 
Um ·despaého procederiie _de Lôn< 

d!'es, pela "agêncià N. C. informa que. 
as autoridades· Beigàs em Londres 
anunciam quê no Congo Helga, 1.300 
a'.unos ·nativos frequentam o seminá· 
rio ineno'r . e 3.260. seminário maior, 
110S _ es_foi•çós por :;unHJntar O Cleto 
nàtlio._ As organizações catóHcas ed11· 
cam 750.000 ·alunoii rias escolas .ele
mentll,1;e~, '4.$00. nas - esi:ola.s sbpe~ 

· riores _é 5.ÓOO nos colégios de .. ensino 
técnico erri . todQ Congo, Cerca de 
3 .. 000 nativos. foram graduadOSLCOPlO 
p1;ofessores. · · . 

O Congo Belga tem 2.700:000 e.a· 
tóliços, com 900.000 . catecumenos, O 
Clero nat_ivo ascende a. U3 Sacerdo, 
tes. 

C:aixa Postal 147-A• 
· São Paulo 

\\ssinat::.iras: 
F.rio. • • , .. , · - · · ·, · · ... _. • • 
Exterior. . , · · · ·· , ... •.• · · •· •. 
Numero avulso . , ..• · · · · • 
NUJ11ero atra.zado ••..•• ••• 

Cr$ 25,00 
CrS 50,0ó 
CrS. 0.4ó 
CrS 1,00 

ttógamo.s aos noss6s :assiuatiies, ~of 
municareh'l a mudança de seus ende-, 
réçcís (lata. ~ Caixa Postal 147-A,:_ 

SUCURSAL NO JUOt 
Agen.,cia .noticiosa Sul~' 
Ameríc,.'lna "Asapress'1, 

Rua· São Jbsé n.~ 49 _ 
Fones 22-4375 e. 43-6631 

j • 

Anunc10s: 
Peçam tabela, se.m compromjsgó. 

A CRUZ PREOCUPA 08 
NAZISTAS ... 

t:rm jornal "qulsling" da Noruega· ptt• 
blica · o· .. que se segue sobre um habito 
dos patnotas que se está, tornando evl~ 
dentemente eomulTI - o uoo da cruz 
como distintivo. o escrltór '' qulsli.og'' 
mostrasse alarmado com o crescende1 
de~se habito. "A cruz é o simbo!o da 
Crl8t!.anismo", diz élei "In!el!zmente, 
d~pols da guen·a, - algumas pessoas 
transformaram a· . c1·uz num emb!el)l8, 
polltlco, na Noruega. ·Esta é uma. blú~ 
fem!.a que- não se p:,de de.sculpa:r di
ze,ldo ser '<lpena.s um ato . da juventude 
Irrefletida .. Jovew; e velho.s,. homei:µ e 
mullJ.eres. usam, a cruz porque eatá · na. 
niQda Mo é; porque é o emblema: ao 
redor' do quai todos o_s inimigos da No• 
'va Ordem se congregam. Nossas auto• 
ridades civis: o·,sabem, mas ·nada podem 
fazer contra esses abU&Js, por-que não_ 
qµerem q.ar a ~us aQversarl9s pi::etexto 
algum para excitar dlsturbios. 'DOdoo 
os emblema.-1 foram proibid~. exceto o 
dÊl no.sso Partido (Qul:sling) -~ e é por 
ls.so que · vemos' ·tantas · cruzes hoje e11i 
dia: Provave!Iriente a Idéia· de- usá-J.a.: 
surgiu da ménte de algum .judeu. 

"As senhorM a IW1m ao· pescoço; os 
homens, por dentro do paletó. · 
. "·t facil tei·•.se :-a, imprm~ de (!Ue 

o Cristianismo .se· opõe como uma· mu-. 
ralha contra os novos tempos, Ist,o,. po
rem, é ;i,pepa,s , uma. ~seara de çru;
tlanismo.", . 

l.!UIAS IM. REVISTA. 
(Conclus~" -da 1-ª paJina) 

de. · jm{' in9uerito realizado · na S1.1ecja · 
a: dois passos do "paraiso russo'' · 

portanto - sobre a .forma 4e gover
no monarquicQ. A rnaioria •absoluta 
dos i;;ui.cos ~ . a fav.or da rrianutençj() 

· do trono, Assim, tambem n.t lugoi;la-. 
· via e. na Italia as respectiva:. casà;;; 
1·einantei; gozam de _ grande. Wluencia. 
A. Russia, _procurou manobrar. primei• 
l'ilment.e' nó, senti'do' de<i~bolir .. 4 ~º".'. 
narqu~a !'llitj.uel!!s · dois paisés. Seus · 
asiic)as em tUna e: outra. Il'.lar:gem do 
A[.lri~tics,i, -e .. · princii,afrµente Til:?._ .. e 
Sfbrtá, :' traqalhan1m · atjvarnente .. no . 
sêvfü:!o'.~--fte 'ircompaUbilizàr a. eóroa, 
có(ii';:oJii:>'yó. . :Perceberam que fracas
saram;, a. Russia· niqdoµ prontamen~. 
de ·itihúle, mandou Tito r.econci.liar-. 
se 'i:orrí'' q' r.ei Pedro, reconheceu Q gç, ... :, 
veri:io "J3àdogHo. e portanto .O rei de 
quem · aadoglio é ministro, e mando4 
às urtigas (muito merecidamente, se
ja qitp ~htre _parl;!ntesis), o _sr, Sforza, .. 

Dir-se~á .com isto . que a Russia es• 
tá ficando monarquista?. Nuncá: CO•. 

mo rião está fiaando catollca, nem. es". 
t.i ficàndo qualquer outra coisa que , 
não ,seja• comunista. 
, Simplesmente o que ha, é que o . 
camarada - "Stalin" · está vestindo ·por 
algum tempo a pele do cordeiro; · 

A rm!lVa -de que ela. percebe1,1 eit11 
necessiclade está· em qúe iá ~e fala 11go..' , 
ra francamente da restauração dii' mo-
narquià . tarnbem na Rumania, e a . 
propria Russia está dando prf!stigio ·· a 
um príncipe Stirbe. personagem maj;;; . 
ou menos ignoradó até aqu_i, mas qur!!!' . 
provavelmente poderá· ser um_ '.'.réi.,; 
tampão»... n;is mãos, dos com1.1ni$ ... 
tas. .. 

. CABELOS BRANCOS--.1 

Envel_ht;cel'lf . \ 

A. BElEZA -. SUBLIME UE ROMA' E . O 

ISPlENDOR . DL SUA · · LUZ 
Os ~~centes bombardeios de Roma 

e11chem de -amargura- os corações · 
verdadeiramente catóUcos. Antes de· 
tudo, por se ·encontrar em ,pe1·igo, a 
aug11atissima pessoa do l,fomauo Pon· · 
tifice.' Depois, pelo 'cará'ter sagra<lo- · 
da capital da Igreja. 'f1tntas e tais 
preclosidad·es :ence,ra. . que , Roma· 
mesma .. se transformou- numa ·gr11.n- . 
de reUquia.. Re!lglos~. h;stóriea e 
c11ltufalmenta é·a ·cidade máxtma- da·· 
hun1ai1ídade. 

l\,Iu1toá;·,pensa'clores -têm . se referi
do ·em todos,c'.Os "tempos à '-suhlimida-· 
de de' e Romà: Quàtro ,,sMuli:is ··após 

• Augusto Cla,udfo. Rutllib' · assíní ·'se" 
expressava:· '"Elm ·Rori1a o ·sol é: sem' 
p. e i·adlãnte: '·com d se a jjrói>i·ia ·cf. 
dadé irradjasse ui11a luz própria". 

Nem à' peitsadores p'rotestarites; · ii' 
grandeza- dé Roma deixou' ile · 1rt\pres~ '·· 
sioi\ar: Entre -'os eh6s_ do :c:i.ivir.istà · 
Gide. _se iê esta verga<fo: _ _''aJtiz __ (J\le 
!11.1mltia Roma· 'desperta serittmeritos 
semelh,;111tes aos que inspira o amor, 
a beleza e a contemplação". 

Hawthorne definia. Q cé11 ~o, 

"como· o mais_ belo que Deuil'~rioíi,", 
As belezas criadas pelo tlomem, 

acrescem' o tnterêsse que Rom11 de$• 
perta,. Desde que o Pap11, !noceuc:o X 
iluminou pela p: imeirà vez a cúpola 
de -São Pedro, este espetáculo'- vem 
deslrünbt·a:ndo · todos que o assistem.· 
A lu'inínosidáde da Baslllc~ faz· conl 
que a c~pc.la se assemelhe_ a uma fui, 
gurant•J tiara, onde brilham pedra. 
rias. N.inguém. pode ficar in~ensiveJ . 
a eltas · col)sas. O . poeti1 protestante 
Lcrd . Haughton que viu .. tiido· · 1uo, 
nu_l!l.. de .seus sonetos declara; 

"Cidi.des iJos holllens, ~ reinos-
da tel'ra - iuclinai·vos! Vistes por· 
ventura, alguma .fronte' morta)· ador-
nadii.;. como· hoje Ro1na. se adorna?!" 

'rais·'nrata\'flhàs. taii,· primores ·con• 
tlni11frão a:· sereri1 destrÚii!os iior obus 
zes àereos? A tôr.ça ·hrIJta 'podEÍíi) su· 
plantâr .. ns se11t!ment9s religiosos e 
as ' prel'ÍOSidacies . artfsticas aéúnitila-
das em Roma, flcal'ão a mercê de 
1tJ,aterialfssimos argumentos Queira 
lJeus, , qu~ !aj nª<:> aco!l!8!l!!, , . ..__, 

., 

\ 



São Paulo, 19 de Março de 1944 

"llff ~ lf Ui illf IU" 
Talvez nenhuma das profecias de 

.~osso senhor Jesus· Cristo, a respeito 
de sua Igreja. tenha tido uma realiza
ção mais palpavel do que aquela que 
levou a Crlstandade a chamar a Igre
ja., no presente seculo, de "militante". 
/Todas as profecias do · Divino Salvador 
healizaram-se ao pé da letra; não fora 
!Ele Deus! Mas nel'\huma talvez de ma
' neira tão gritante como esta que obriga 
· os fieis a estar sempre vigilantes na 
defesa da Fé e dos l:lons costumes, 

;-cont-ra os perseguld 11·es que, em · todos 
os tempos, se teem levantado contra· a 

. Santa Igreja. 
A maneira 'do ataque var"ta, segundo 

-as circunstancias aconselham, aos ini
:migo8 da C1;uz de Cristo, a convenien
,<;ia de um combate de viseira erguida, 
-- e "é a epoca das grandes perseglii
,ções sangrentas, - ou .de um trabalho 
·velado de sabotagem, - e é a oca.sião 
-em que a Igreja· precisa precaver-se 
contra as infe~ões que tentam minar 

_ o seu organismo. 
P~émos dizer que a luta que a 

lgreja enfrent~ hoje é desta ultima es
;pecie. Pessoas que nunca. foram cato
licas, e que provayelmente ja,ínaiS o 
serão, se arvoram em paladinos da ver
dade catolléa, e tentam dessa maneira 
uma especie de .. grilagem" da mesma, 
isto é, vender sua mercadoria. como si 
.fosse _ a autentica da qual tomà.m umas 
apa.renclM, ao menos na roupagem 11• 
_·;tararia com que a vestem. 

Nlnguem talvez ,;enha. caracterizado 
melhor essas epocas da Historia da 
Igreja ~ que são as mais graves, pois 
a elas devemo~ todas as amputações que 
foram necessarlas no Corpo Mlstico de 
Jesus · Cristo - do que o grande publi· 
clsta catollco espanhol, sardá y sa1-
vany. Compara o ardoroso paladino do 

. catolicismo na ~Jpa.nha. estes momen
tos da Historia da Igreja ao crepus
culo, cujo lusco-.tusco é uma missura 
indeflnlvel de claridades e trevas, em 
que não se' vê bem, e nada· se consegue 
distinguir com precisão. Não é preciso 
acrescentar que nenhum ambiente ofe-
1.·ece maiores pr9babilida.des de exito 
para os inimigos da Igreja; ao menos 
para o5 que percebem que uma vitoria 
sobre a mesma será tanto mais eficaz,_ 
quanto mais se dessorar ·a autenticida
de da Fé -tradicional. Cómo bons pes
cadores preferem as aguas turvas. Ne
làs sem · serem perc'Bbidos podem lnfil- · 
trar seus erros, difundi-los e aba.lar a 
'Fé dos incautos sob aparencia e pro
testos do· mais lidlmo c_rlstianlsmo. 

Estas são as epocas mais d!ficeis pa
ta a Igreja. ·Sob capa de Catolicismo, 
envoltas em formulas atraentes, que ta
rem o ponto vulneravel da psicologia 
humana, apelando sempre para a liber
dade e largue~ de espirita, difundem 
estes falsos profetas doutrinas diluldas 
de tal maneira que, primeiro, seja di
ficil apontar-ihes os erros, depois. os 
:fieis ambala.d.os por elas se Inclinem 
:no sentido de formarem em si mesmos 
um espirita de falso cristianismo. 

Foi assim com o Arianismo que lan
çou talvez a maior confusão no mundo 
cristão, · foi assim com o Jansenlsmo 
que infestou e6pécialmente a França, 
foi assim _com o Modernismo, que ainda 
hoje procura aluir a Rocha de _Pedro. 

Nenhuma obra _ é tão benemerita pa
ra a Igreja como a dos apólogetas que 
dão o_ bi-ado de _ alarm_e. e· deimncla.m 
o. inimigo que já se instalou sorratei
ramente nos campos Internos e ai se 
esforça por ser tido c_omo· companheiro _ 
autentico · da mesma jornada. Els por
tiue · é a Igreja devedora do grande dla
co;io Atanaslo, e de todos os paladinos 
da Fé suscitados por Deus Nosso Se
nhor para oporem uma barreira à. fal
sificação do deposito tradicional da Ré
velação Divina. 

Nos nossos dias, a recente polemlca 
suscita.da P1JO livro do sr. Marltaln, 
"Les dro!ts -de l'homme et la lo! natu
relle '', ·deu-nos oportunidade de apal
pa,r a tatlca que hoje aplicam contra 
a Igreja os inimigos. 

No que concerne às relações entre a 
Igreja. e o Estado, a.o conceitc de- uma 
sociedade cristã. um estado cristão; a 
Doutrina. Revelada foi já ml\itas vezes 
dc~lara.da, e é ponto que µa.ssou em jul
gado: não. são mais posslve!s duvidas 
ou discussões a respeito dos principias 
que todo catol!co de.ve admitir. Poder
se-é, estudar a_ · melhor maneira de es
tabelecer uma situação de fat<;>, Neste 
particular poderá haver até divergen
cías que se justifiquem, quanto à apre
ciação ~os fatos, . O que não pode ser 
posto em duvida, onde não ha · 1ugar 
para dlvergenclas, é o principio: em 
tese. qual a sociedade quz se pode dizer 
realmente catolica, quando -o Estado se
rá catoll60. 

Orá foi precisamente esta possibili
dade de divergencias em questões de 
situação pratica que deu base a que se 
insinuasse uma evolução doutrinaria 
me,,mo do principio, de maneira que 
hoje já se não pudesse sust.entar o 
principio estabelecido por S. S. Pio IX 
no "f:l!llàbus" no que respdta às rela
ções êntre a Ig1·ejr., e o Estado. De ma
neira que, envolto em exemplificações 
hlstorlcas mais proprias para pertur
bar a sequenc~ natural e clara do ra
cloclnlo, preteµdeu-se inculcar 'q__ue a 
Doutriná da Igrej!í. quanto à sociedade 
catoliéa não passa de um mero lnter
confesslonallsmo, no qual a. verdade e 
o 'erro caminhariam de mãos dadas pa
ra se conseguir o "bem comum" (slc !) , 

Tudo Isto não. dito assim com essas 
palavras. e $lm com outras mais sono
rM, ma.Is atraentes, mais seru;iveis, 
mais psicologlci:lS. Falava-se numa -so
clec!ade "real · e vitalmente cristã" em 
oposição a uma sociedade "hipocrita
mente cristã". Como se vê· a.:; expres
sões são de molde a Impressiona.-, e, 
no meio de toda uma. argum,;..,tação si
bU!na., capazes. de iludir incautos. 
. Por Isso, -pelo amor à ve.-jade e à. 
Igreja, resolveu o R. Pe. Arlindõ Viei
ra, hoje já. uma gloria do Clero Naclo
na:l. _ denunciar o engano, e precaver 
os catolicos. Ein bem fundamentado 
artigo mostrou como o illY'O do sr. Ma
r!tain.,. "Les dri>its·_ de l'homme et la 
}OJ natm;e!le'" defendia pontos de vista 
no que· coricerne a uma sociedade cris
tã. em oposição ao que os santos Pa
dres haviam tradicional e imnterrupta_
mente ensinado, ei:;pecla!mente nestes 
ultimes anos, dos fins do seculo paos
,;a.do a esta da.ta.. 

A maneira como agiram um ou ou
tro dos amigos do _ filosofo francês, deu
nos a Idéia- de pessoas que sentira 1;'I 

uma _ mão indiscreta levantar-lhes o 
veu que encobria 5úa. misteriosa face. 
Entre injurias que extremavam nas 
acusações de Ignorante e · caluniador, 
pretenderam _demonstrar que o R. Fe. 

Arlindo Vieira não compreendera ou 
falsificara o pensamento do ,sr. Mar.!-
taln. \ 

Era necessario que a doutrina de Ma
ritaln prevalecesse e por _isso -a primei
ra tentativa foi de estrangular um 
a.dversarlo importuno. Como esta tatlca 
não tivesse surtido e!eito, ·- pois o Pe. 
Arlindo Vieira, e o LEGIONARIO, que 
modestamente o secundou, patentearam 
vitoriosamente que, na realidade, o sr. 
Marltain na obra. cltadt. e_ em · carta 
posterior sustenta teses que se opõem 
ao -pensamento_ da Santa Sé; tentam 
agora os novos corl!eus do .pan-crls
tianismo outra dialetlca. no sentido de 
conservarem o ambiente de confusão 
que julgam ter crládo. 

O . R. Pe. Arlindo Vieira já não é 
mais acusado de falsificar ou não -en
tender o pensamento de Mar!tain. ,Eie 
o entendeu e entendeu muito bem. /:"'!,O
ra o que o Pe. ArlirÍdo Vieira não 'tn
tendeu é a, Doutrina da--· Igreja, Não 
teria percebido o Ilustre jesuita que a 
Igreja. teria evolul:lo nesta questão dos 
pr!ncipios sobre -suas relações com o 
Estado. de maneira que já não se po
deria_ mais sustentar o principio esta;.. 
belecldo por S. S. Pio IX,. pois que 
Leão XIII teria dado· no_va orientação 
aos fieis catol!cos. O e1·r6 da a.rgumen~· 
tação do Pe. Vieira proviria precisa
mente disto: quer· ele aplicar nos tem
pos que correm, principies que só va
liam no seculo p'assado. 

Como se vê, a· _dialetica é especlosa. 
Amplla o ralo da confusão. Já. não são 
catolicos, considerados legltlmo.s repre
sentantes _do pensamel'\to catollco, que 
acham natural e nece&Sa.rlo que, na so
ciedade, a verdade e o erro tenhàm os 
mesmos direitos. Serie. o proprlo Papa, 
que ajustando-se ao seu seculo, abriria. 
mãos dos princlplos eternos q:ue hão de 
regular sempre âS re:làções das criatu
ras de Deu.s, especialmente n.s · que as 
Obrigam com relação a Ele, 'Deus. 

É porem tão puer_n,- que a catolicos 
basta lfmbrá-la pará qué ela. se des
faça.. A Santa ·Sé Jamais ha de mudar 
seus principlos, ainda· que seja pQr: todo 
o sangue de todos os· ca.tollcos. Ao · 
tempo do Arianismo, a situação da 
Igreja foi tão critica · que de s;o Je
ron!mo diz-se que "gemeu em sua gru
ta de Belem, quando viu· todo .o orbe 
ariano". E a, Igreja não transigiu. 
Tambem agora não transigirá. Nem é 
a escritores adventlcios que ·havemos de 
perguntar o pensamento dá Ig'reja, mas 
ao proprlo .Sánto Pacjre, cuja _ lingua
gem neste ponto não deixa a menor 
duvida, 

Uma outra . prova. de que realmente 
o sr. Maritaln hoje edi!ica 'do "outro 
lado do muro" temos na, confissão, -tal
ve2, inconsciente, com. que uma dessas 
pessoas Inesperadamente arvoradas em 
paladinos do catolicismo condimenta 
sua defesa .de Marita!n, ~um -artigo em 
que diz - só afirma - que o' sr. Ma.-
1·ltain. numa admiravel largueza de es
pirita, e sabia .tolerancla, se enquadra, 
rigidamente na doutrina social catolica 
estabelecida . segundo os énsinâínentos 
tomistices e as enclcllca.s· papaw, · apa
rece por descuido esta frase: "Si fos
sem cablvels ,,rot(,stos, deveriam partir 
menos dos_ catolicos que tios democra
W ". 

"Habemus confltentem reuÍn". Esta 
frase contem 'ctuas. afirmações:- l.0 ·º sr. Maritain pretendendo uma den'lu• 
cracla cristã, lntenciona · desvirtuar a 
democracia, ou antes. certa concepção 
de democracia - só · assim ·::se · expllca
ria que certos democratas 'poder-se•iam 
sentir visados · pela obrá de Maritaln; 
2. 0 

- A democracia - pare este sr. -
de si, na- ·sua. pureza, não é catol!ca. 
O que quer dizer que estes democratas 
não se sentem mal com . a campanha 
de · Marltain por<;ue as idéias de Ma
ritair. . em _ absoluto não · encomodam 
6Uas ln~nções, e são preclsàmente 
aqueles democratas que acham que . a 
democracia. para ser verdadeira· não 
deve ser Inteiramente" _catolica., ou, em 
outras palavras, para estes democratas 
só serve uma sociedade pan-crlstã. Multo 
bem afirmava D. Jamei' · num àrtlgo do 
qual o LEGIONARIO transcreveu par
te em seu numero de domingo passado. 
Estks democratas que -entendem · assim 

. a democracia, Isto é, não a querem ca
tolica como a quer o Papa, não· pro
testam contra o sr. Maritaln, exclusi
vamente porque este senhor "est dans 
leur bateau. *** 
· Finalizemos recordando aos nossos 
leitores a doutrina tradicional da San
ta Igreja, na, palavra de S. S. Pio X, 
de santa memoria.' Contem-se· na, con
denação do "Le Sillon" cuja doi,itrina 
assim expõe o Santo Padre: 

"Houve um tempo em que o "Sil· 
lon ", como tal, era formalmente cató. 
llc<i. Em ma.teria de forçá, moral, ele 
só conhecia uma, a força ca.tolica., e la 
proclamando· que a democracia havia 
de ser catollca, ou não seria- democra
cia.. Em dado momento, entretanto, ·ele 
mudou de parecer. Deixou a cada um 
sua religião ,ou sua filosofia. Ele pro
prio deixou .de ,se quallficar de "cato
!lco ", e a formula. "A democracia ha. 
de ser çato!ica" substituiu-a por esta 
outra· "A democracia. _ não ha de ser 
anti-catollca ", tanto quant.o, allãs, an
ti-judaica ou anti-budista. Foi ·a epo
ca do "maior ".Sillon". Todos 08 ope
rios de todas as religlõe... e de todas as 
seitas foram convocados para a cons
trução, da cidade futura. Outra coisa; 
não se lhes pediu a não ser. que abra
çassem o mesmo ·ideal social, que. res
peitassem· todas ·as crenças e que trou
xessem um certo minimo dt forças mo
rais. Certamente .. proc1amaya-se, , "08 
chefes do "Slllon" põem sua fé religio
sa acima de tudo, Mas podem recusar 
aos outros o direito· de haurir sua ener
gia moral. lá onde podem?·,Em troca, 
eles querem que cs · outros · rêspeltem · 
seu direito, dt:..s, de' hauri-la 'na fé 
catol!ca.. Eles pedem, pois, à. todos aque
les que querem transformar· a socieda
de · presente no sentido· dà -democracia. 
que _ não se repilam inutüain~nté por 
causa de convlcç&.- mosoficas · ou reli
glosas que os possà.m separar,_ mas que 
ma.rchflm .de Ínã08 dadas, não denun
ciando a sua. convicção, maií experi
mentando -fazer, sobre· o t.erreno da! 
realidades praticas, ,, prove.' da exce
Jencla de ,mas convicções pessoais. Tal
ve2 que nC!õe té!-~eno de _emulaçãG· en
tre almas ligadas a d!feren_tes_ convlc
çõs _ rel!gic.sas · ou . filosoficas a. união se 
possa realizar". (Marc .sa~nier, Dls~ 
curso de Rouen, 1.907). E _ao mesmo 
tempo se _ decla.rou (de qµe h}odo Isto 
:se poderia realizar?) que o pequeno 
"Sillon". catolico seria a alma do gran
de "Sillon" cosmopolita, 

;necegtemente, de~aparece11 · · Ô · Mme 
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do umaior Slllon ", e houve a Interven
ção de -uma nova organização, que em 
nada modificou, bem pe1o contrario, o 
espirita e . o fundo das coisas ~· para por 
ordem '110 _ trabalho, e organizar as di· 
versas forças de atividade. O "Sillon" 
continua sempre a rer uma alma, um 
espirito, que se misturará aos grupos e 
iru,pirarâ sua atividade". E a todos os 
novos agrupamentos; tornados autono
moii na aparencla: ca.tollcos, protestan
tes, llvre-peru,adores, Si! pede que . se 
ponham a trabalhar. "Os camaradas 
catolicos se esforçarão entre _si pro
prios, núma organização especial. por 
se Instruir e · se educar. Os democratas 
protestantes e livre-pensadores farão o 
mesmo de seu lado .. Todos, catollcos, 
protestantes · e livre-pensadores terão 
em mira armar a juventude não para 
uma luta - fratricida, mas_ para uma 
generosa emulação no terreno das vir• 
tudes sociais e civicas ". CMarc Sang
nler, f'a.ris, Maio de· 1910). 

Estas declarações e esta nova · orga
nização da ação -slllorilsta. provocam bem 
graves reflexões. 

El.s uma associação lnterconfesslonal, 
fundada p:ir ca.tolicos, pafa trabalhar 
na reforma da civilização, obra emi
nentemente religiosa, porqu não ha cl
vlltzação verdadeira sem clvil!zaçãb 
moral, e hão ha verdadeira. civilização 
moral sem a: verdadeira religião: é uma 
verdade demonstrada, . é um . fato. hls
torico. E os niwos . s!l'lonlstas -não pode~ 
rão pretextar quê eles só trabalharão 
"no terreno das realidades ·praticas" 
onde a diversidade das · crenças não 
Importa. Seu ch,efe tão bein percebe 
esta Influencia das convicções .do espi
rita sobre o ·resultado -da ação, que ele 
o& convida. qualquer que seja a religião 
a que pertençam, a "fazer no terreno 
das realidades praticas a prova da ex
celencla de suas convicções pessoais", 

E com razão, porque as realizações 
praticas revestem o cara ter das convic
ções religiosas, como os membros· de· 
um corp:i. até às ultimas extremidades, 
recebem sua forma do principio vital 
que o. anima. · 

Isto posto, que se· deve pensar .da 
promiscuidade em que se acharãô' agru
pados os jovens catolicos com hetero
doxos e incredulos de toda a especie, 
numa obrá desta natureza? Esta não 
serã · mil vezes mais perigosa para eles 
do que uma' associação neutra? Que se 
deve pensar· deste apelo a · todos os he
terodoxos e a todoo os incredulos para 
virem provar a excelencla de suas con
vicções sobre o terreno sociál, numa 
csp2cie de concurso apologetico, como 
se este concurso já não durasse ha 19 
seculos, em condições menos perigosa.s 
para a fé dos !!els· e, sempre favóravel 
à Igreja Catollca? Que se deve pensar 
deste· respeito por todos 95 erros e de 
extranho convite, · feito por· um ·catolico 
a todos os dissidentes, a fortificarem 
sua,:; convlcações pelo estudo e delas 
fazer as fontes sempre mais abundan
tes de novas forças? Que se -deve pen• 
sar de - uma associação em que . todas 
as religiões, e mesmo o [ivre-11.ma
mento, podem manifestar-se -altamente 
à vontade? Porque os sillonlstas que, 
nas conferencias publicas e em -outras 
ocasiões proclamam altivamente sua fé 
Individual, não. pretendem - certamente 
fechar a boca aos outros· e impedir _ que 
o pro~stante . afirme seu protestantismo 
e o cetico, i;eu ceticismo. Que pensar, 
enfim, de tim ca.tollco . · que, ao entrar 
em se'u circulo ·de estudos, deixa na 
porta seu 'éatollclsmo, - para não assus
tar seus ,camaradas que, "sonhando 
.com uma. ação social desintetessada, 
teem repugnancla de a fazer servir ao 
triunfo · de Interesses facções, ou mes
mo de cónvicçõ~s. lfúalsquer · qUe se
jam?• 

"ANGElUS DOMINI NUNTIAVIT / MARIAE" 

A Anunciação da Bem-aventurada Virg~m Maria, p~r Ticiano 

O ARCEBISPO. DE HAVANA PROTESTA 
CONTRA O PROSELITISMO PROTESTANTE 

"Queremos reágir, sem amargura 
mas com toda a just'ça, de que os 
evangeliza.dores em Cuba das múiti· 
pias confissões em que se divid·iu o 
protestantis.mo, prncuram obter· pro· 
sélitos na famflia cubana tradicional· 
mente_ católica'. a fôrça de . dádivas; 
mas sobretudo reagimos contra os 
que para fazer propaganda. se utili· 
zam de conceitos que ofendem e fe· 
rem_ o sentimento do mesrrto povo'', 
rez-a. a Pastoral, publicada pelo 
Exrno. e Revmo. Mons. Manoel Or· 
teaga e Betancourt, Arcebispo de 
Havana, ••nos fins desta pavorosa 
guerra que a humanidade - está SO· 

frendo e ante a incógnita do amanhã". 
"E observando .o mesmo· critério 

'para nbssos assuntos ·)nternos em 
Cuba, . qulseramos ver a· nossa pá· 
tria no uso dos princípios da · demo
cracia pol!tica que ela professa, r'es· 
l)eitosa e· observante, e nunca ·des, 
truidos esses principies pelos seus 
próprios frutos, que é o que destróe 
a pa;: moral e cria o mal-estar nos 
povos". 

çõés e com · suas obras, o intensivo 
ressurgimento da piedade religiosa 
_ em nossa amada Arquidiocese e em 
particular pela celebração das Fes
tas, qué. produziram admiração e 
elog·os para quantos se interessam 
por nosso beín. e-spiritual". Assim 
mesmo, "a expléndida contribuição 
obtida para o nosso novo ··seminário, 
obra esta cuja importancia não se 
pode ocultar, e no qual estfi.o funda
das as mais belas· esperanças para o 
porvir religioso de nossa Pátria". 

li 

Não Desperdice! 

O PAGANISMO NAZISTA E O 
AMERIC'ANO 

E' digno de ler-se o _ que a respeito 
destes dois paganismos diz o Exmo. 
Mons, Sheen, professor da Universi
dade Catolica da America. Num dos 
cm 1941: _ 
iliscursos disse o _ eloguente orador, 

"O paganismo· americano não . düe- '' 
re em especie do paganismo nazi. E' 
o mesmo produto do -materialis
mo moderno. . O que Hitler distribue 
êm forma concentrada, nós . distribuí
mos às mãos cheias. o que ele ven
de a retalho, nós vendemos por ata• 
cado. 

O paganismo na Alemanha é uma 
expressão social; na Ai:ierifa é uma 
exp1·essão individual, mas,, no fundo, 
é o mesmo paganismo. Hitler não to
lera nada de bom que se oponha ao 
ieu paganismo nocivo; nós permitimos 
1) bem, mas toleramos ·o_ mal que o mi
na e chamamos a isto tolerancia. · ·o 
mal de Hitler é um abcesso, o nosso 
~ um furuculo, mas o germen é o 
mesmo. 

Hitler não fez mais do que levar ao 
extremo _ de uma conclusão logica os 
m.esmos lâlrros que nós estamos culti
vando na America, dentro das quatro 
!)atedes das escolas e sob as capas dos 
'ivros de ensino. Ele não. fez mais 

_ do' que desprézar' as leis, os costumes, 
a politica e a ordem econoinica, que 
admitia Deus em teoria, mas nega
vaoO na pratica 

Não quero dizer que se.imos tão 
maus como . Hitler, mas estamos· quasi · 
no seu caminho._ Não_ somos 'uma 'na
ção cristã nem pagã; não têiriemoS a 
Deus ·t;iem somos o que favez pode-
_ riamos chamar "neutros". Tratamos a 
Deus como se - Ele fosse um sim- · 
pies Presidente emerito · de uma uni
versidade, que teín valor mas não 
autoridade". 

NECESSITAM DE AUXILIOS AS 
MISSõES NA -INDIA 

Conforme despacho da N. e., . pro
cedente de, Nova York, depois de .68 
anos do estabelecimento da Ierar
quia. Católica na India, existem· 110 
país 5.000 Sacerdotes, dos quais 
3.500 são nativos - re_vela o Revmo, 
Pe. Gerald Bazelmans, Religioso Nor
bertino que chegou aos Estados Uni· 
dos para promover uma campanha 
em fa ver das missões na India, 

"A Jerarqu!a foi estabelecida na 
India em 1886, por Sua SantidaÚ o 
Papa Leão XIII, declara o Sacerdote. 
Nessa época havia· 1.600.000 católi· 
cos. Cincoenta anos ínais tarde em 
1936, existem 4.000.000 de catóÍicos. 
Em Í886 se contava. com 29 dioce· 
ses, em 1_936 coín 60, nas quais tra· 
balham 4,000 Sacerdotes e 9.000 re·· 
lig!os11s", Atualmente ha 29 dioceses, 
das quais 19 são governadas por B:s
pos nativos'. 

"0 desenvolvimento do catolicis
mo na zona de Jubbulpore durante 
os últimos anos se deve à generosa 
ajuda dos católicos holandeses, que 
cessou com a guerr<1. As necess!da· 
des ... aumentaram com a chegada de 
15() meninos polonéses refugiados e 
pouco podem fazer os nativos que vi
V'em com cinco ou dez centavos 
(moeda norte-americana) por dia, 

devendo com esse salário sustentar 
sua familia.". 

11SINTO•ME. 
SATISFEITA,,. 

E 
COM 

RAZÃO!'' 

"Abominamos· - disse entre ou
tr~s considerações· o PreladQ -'- a 
decadência e · ruina lnevitavel da fa. 
milia, pelo r_elaxamento _ do vinculo 
matrimonial; deixado às veleidades 
de uma vontade enfermiça ... " Abo
minamos ." o domirilo do paganismo 
nas modas,· que matou a modéstia e 
o ·récato cristão, e aviva continuá
mente as exigências da vida sexual 
até levar o homem áo peor dos em
brutecimentos". :Abominamos "o ex
cesso· de liberdade dos joV'ens e_ o 
desprestigio da autoridade paterna, 
estimulada as vezes por leis impru
dentes Que quebram todo !relo que 
dirige a Inexperiência da Juventude". 

1 Naturalmente, sinto-me tão bem disposta .•• 

Mons. Arteaga conclui expondo 
seu "agradecimento a· Deus e a quan
t<,i.$ tem c9utri~uido com suas ora· 

cheia de vivcÍcicÍade e energia. Boa saude é ca> 
razão da alegria de viver! .Assimile alimentos, 
verdadeiramente · 
nutritivos, prepara-
dos com Maizena 
Ouryea - o ali• 
.mento supremo. 

i;~ LTl>A. 

MAEZEIIA. 
DUR Y.EA 

.:,· 

Pregando e Martelando •.• 

O PATRIARCA' DO SILENCIO . . . 

Pe. Ascanio .Brandã~ 

Porque durante seculos o culto de ·são José Joi tão pouco conhecido?: 
Porque este silencio impressionante da Liturgia e da maioria_ do_s Escri
tores eélesiasticos em longos seculos? O mafor .dos santos depois da glo
ria incomparavel do Pai adotivo do proprio _Deus Incarnado e Esposo de 

-Maria e de haver _sustentado na Casa humilde· de Nazará a familia -mais 
santa que já houve no mundo, continuou nâ Igreja oculto como em Na- -
zaré durante seculos. Porque tão tarde se revela a g1oriâ .do Santo Pa-
triarca? · -

Encontramos, é verdade, louvores magriificos da pena . _dos Doutores 
e .Padres da Igreja nos· primeírbs seculos, cantices· de gloria à São José • 

SÃO JERONIMO louva a virgindade d~poso de ·Maria· com' entu
.;iasmo. São João Cl"isostomo fala com tern"ffi-a das suas dores e glorias; 
Santo Agostinho, demonstra_ a sublime Paternidade· de Sao_ José, e _prova· 
como tem -ela todos -os caracteres· da verdadeira paterriidade émborà seja· 
apenas o Pai adotivo do Filho de Deus. Ha um --verdadeiro Tesouro de 
louvores das penas dos Santos Padres," em honra de"São José.· Tódavia, 
não consta que o seu culto fosse conhecido e brilhasse como, o de outros · 
santos como os dos Santos .Apostolos e dos Martires. A Idade Media hon- : · 
rou São João Batista, Santo Estevam e os Apostolas. O. Preoursor:-de Cris
to, teve inumeros templos, foi cantado pelos melhores_ e maiores poetas. 
São José, não -ha negar,_ era sempre -lembrado junto ao ·. nome de Maria, 
mas .não corn. o esplendor d_o · culto que só mais· tarde a Igreja 'lhe deu. Por
que este silencio? Desígnios da Providencia! · · • · 
· . As glorias do Santo Patriarca e as manifestações do· s_eu poder imen- . 
so estavam reservadas aos dias mais calamitosos da· Igreja .e da Humani
dade. E nos últimos seculos desde as revoltas. do homem moderno con-

. tra a verdade, iniciadas na Reforma cresceu, · brilhou _ a devoção ao Santo. 
Patriarca. Nunca se · viU depois · do culto de Maria, · nenhum santo mais 
querido e invocado e amado que São José. ' . . 

Na_ Idade Mode1;na começa o esplendor .do culto josefino. E' então 
que o Santo Patriarca revefa o seu poder de intercessor, -Ge1-son ,pronun
cia perante o Concilio de Courtanza, o celebre -discurso qué o -imortalizou 
como o grande Apostolo do culto de São José. No seculo ·XVI é Santa 
Teresa quem vem revelar ao mundo o poder do -pàtrocinio do maior dos 
Sanfüs,' A grande·Santa· foi sém duvida, diz wn atuar, a peroÍa ,mais bri-
lhante da coroa. da ·gloría do Patriarca de Nazaré. (1) · 

Desde então só cresceu de dia em. dia a devoção do povo .e da Igreja 
no culto de São José. Fora ele até na historia· do· seu culto durante seculos 
o Patriarca do Silencio! · 

ó que mais impressiona em São José 'é -o silencio profundó de sua . 
vida. Tudo em torno··dele é.humildade, simplicidade e silencio. O Evan
gelho fala pouco de José. Durante seculos esteve quasi desconhecido o 
cultó do Santo Patriarca. 

Os Apostoles, os Martires, tiveram os seus nomes · triunfal).tes na . 
Igreja ,e no esplendor das pompas liturgicas .. São José;' sempre ·oculto •. 

Começam as· manifestações brilhantes do seu culto só no seculo XV. 
Não fora à luz do mundo como Os · Apostolas nem·· a· voz que anun

ciava aos homens as maravilhas divinas: _ da Redenção.' São José tevê 
outra e bem diferente missão, disse Bossuet (2). Havia de ser o silen~. 
cio de Deus, o véu do templo _que envolve ó adoravel misterio da ·lncâr
nação, a virgindade de ·Maria e a· magestade de Jesus Cristo. 
- .O silencio, disse _o _Pe: Faber, (3), sempre foi :o adorno da grande 

santidade, Encerra em si. algo divino. Quasi toda vié:la •de Jesus estava·· 
marcada com o silencio. . TruJ!bem Maria e José tomaram de· Jesus es~, · 
te silencio cheio de beleza -e de doçura. Que grandes lições e que objeto 
de se,ias. meditações . não oferecem o recolhimento, o silencio · do Santo· 
Patriarca! 

Adoravel misterio exclama na sua éloquencia a Aguia de Meaux. · 
José possue em sua casa o objeto que pode atrair os olhares e. a _admi
ração de todo o- Universo, e o mµndo o ignora. 

Possue o seu Deus _ e .não deixa esc;;1par a mais. leve insinuação. 
E' testemunha dó -mais_ portentoso misterio, o da Encarnação, e nem ·si-· 
quer o deíxa transparecer .. os··Magos,.os Pastores de Belem, o.I'rofe~_-
ta Simeão e Ana no templo, -publicam as grandezas do -Filho de Maria. __ 

José se. conserva em absoluto, · em profundo. silencio, Poderia, dar
testemunho do misierio '_da Encarnação e_ do nascimento miraculoso de · 

Jesus. Que pai poderia estar calado diante das maravilhas de tão grai.
de Filho? E no entanto, apesar de tantàs almas hàver.em celebrado. com 
zelo e. entusiasmo a gloria de Jesus, nada tem o poder de' fazer. abrir. 
a. boca a São José ·pará obrigar a revelar o segredo de Deus que lhe 
fora confiado. · 

Admiravel silencio! 
Que humildade - heroica! 
Hduve na terra Santo ·mais humlide, mais obscuro, mais' silericioso? 

São José foi, realmente a sombra do Pai Eternq,_·ciiz Hernest- Hello, (4), 
aquele sobre o qual projetou densa :·e· profunda sombra do Pai .. São josé· 
o homem do 'silencio! O Patriarcà ·_ do Silencio! · / 

·10 - P. Leon de S. Joaquin "El culto de S. Joséy la ordeiú'·del -
Cannen". 

(2) - Pi-emier panegyrique· de S. Joseph. 
(3) - Belem. . , . 
(4) ...: Physionomie des. Saints:_ Saint Joseph, 

22 DE MARÇO 

SÃO NICOLAU DE FLUE 
B. Nicolau de Flue, tambem chama 

do da Rocha, nasceu em 1~07, em 
Sáchslen. pequena aldeia do · ca11tão 
Unterwalden, na Suissa.. Sua nioci-

_ dade, p_assou-a. na casa paterna, aju-
-dando o pai nos trabalhos do · cam
po, Sem cultura inteleétual, possuia. . 
Nicolau profunda piedade; · 

Atendendo aos 'desejos de' seus· pais, 
casou-se com Dorotea Wissling; moça 
de grande virtude. Ainda exiMem des~ 
candentes desse casamento. que Deus 
abençoou c_o_m 10 Eilhos, um dos quais 

Homenagem prestada _a memo
ria · do. conde José Vicente de 

Azevedo pela e. M; -~-~ s. 
Goncalo· .. 

No domingo passado, após a · Missa 
celebrada. na .forma do costume, às 
9 horas, na Igreja de São · Gon·çalo; · a 
Congregação Mariana de São Gonça
lo (Homens), com a presença de nu
merosos Congregados realizou a ·sua 
habitual reunião . na sua sede, à rua 
Conde -de Sarzedas. 

Na · falta do Diretor eclesiastico; 
Revmo. Pe. Agostinho Mendicute, 
ausente por motivo de viagem. presi,:__ 
diu à reunião o Presidente -da Con
gregação, dr. Fernando d.:> Oliveira 
Escore!, que relembrando a homena.: 
gem prestada ao conde José Vicente 
de Azevedo na sessão plenaria rea
lizada, na semana anterior, na · Curia 
Metropolitana, pela Federação das 
Congregações Marianas, declarou que 
à - propria Congregação Mariana de 

São Gonçalo (Homens) ·competia re
novar as m~,,ifestações de pezar p-,la 
perda do grande vulto (jÚe desapare
ceu do nosso meio. 

Em ti,.çôs largos descreveu o que 
fora a vida do conde José Vicente de 
Azevedo, toda dedicada às obras_ reli
giosas por ele fundadas. e mantidas. 

Estando presente a essa reunião o 
5r. José Luiz Barbosa- de Oliveira, 
membro da referida Congregação, ex
ternou agradecimentos, em nome da 
familia Vicente de Aze;.edo. 

Concluida a sua oração, o Presi
dente da Congregaç,ão agradeceu, em 
nome da mesma, as revelações de epi
sodios poui:o conhecidos. e temi• 
nou declarando que sobre a vida do 
cor:~'.e' José Vicente de Azevedo cer• 
ta:nente se· deveria escrever um livro, 
narrando a benemer.encia -io · catoli
co de fé inabalavel cuja .c!)erda todos 
deploram. · 

foi Vigário de Sachslen. Nessa · de,-· 
-cendência· contam-se. 30, Sacerdotes. 

Nicolau ocupóu por muitos· anos o 
cargo de Juiz. Convidado várias ve:, 
zes para ser . présidente. dô. cantão, . 
nu11ca ,q.uis aceitar .. 'fomo\1:.-Plir-té ,en.1 
diversas guerras, como as guerras ôe 
Zurich e 'l'hurgem. Como_ soldadÓ _ vi· 
· via -sempre . como homem . temente a · 
Deus. A<>s seús . companheiros. Íí.lem . 
do bom_ exemplo, dava conselhos re
preendendo0os . quando se ·excediam. 

o desejo de viver solitári_O.; inteira• 
mente. dev,otado ao serviço de Deus, 
nunca o abandonou ,Jesde sua ju~n
tude. Afinai conseguiu realizar_ seti 
ideal. ·.pe acôrdo com suá . esposa, 
tendo feito as·n·ecessái-las disposições 
referentes a sua .farrtiiià., abándonou 
o. mund.o, . prócurândo · um .local onde 
pudesse viver só .. para· NÓsso Senho.r. 

. Depois de mudar-se várias vezes ·re· 
solveu fixar-se ·em um lugar - ~om
pletamenté erino, -- nas margens ' do 
Mélcha,. distante um _ quarto _de íiora. 
de sua casa. Os seus construfram
lhe .ali uma pequena Capela e uina 
cela e ~le mesmo fundou· eni 14~2 
uma capelania. Nicolau , passou' a.l,[ 
o. resto ile sua vida, em oraçõ!ils e 
toda sorte de mortifícações. Sua cama. 
era uma táboa e uma pedra servla
lne de- travessei_ros. A cela era· tão 
baixa, que o Santo, hoinem de alta; 
estatura, mal - podia andar dentro 
déla. Nos domingos e dias santos :ia 
assistir a· Missa .em- Sachslen ·s~íü
pre descalço e de cabeça desc~berta. 

Nesse. ermo. Nicolau tornou-se· o 
conselhii!íro de lni'imeras pessoas. 
Súa fama ·transpôs os limites dá, 
Suissa, acorrendo a, sua procura ha
bitantes, de Strassburgo, Halle, Ulm, 
Renanla, Itália. 

.iJurante os !:10 anos de· sua vid-a' de 
erem,!ta não tc;imou _ o Servo· de· Deus 
alimento àlgum. Este extraordiná:• 
rio tato _mereceu Ei atenção da Auto
ridade l!lclesiástic~ e civil. O Bispo 
Auxiliar_ de Consta_nça e o governo 
federal, -orga.nlzarám Independente· 
mente um cio outro. comissões exà: 
minadoras. que suj~ltaram- 0 s~nto 
a mais rigo1:osa; fiscalização. -O exa. 
me terminou com o reconhecimento 
de· qu_e o homein cie Ueus não sé ali
menta,%· 

Muitos outros e admiraveis· mila,. 
gres -operou Nósso Senhor .por meio· 
de seU' fi@I servi'clor. 

O Satito eremita' mor~eu santanien:. 
te em 2J. de março dé U87. !3eu cor• 
po foi sepultado , em Sachslen, Nic0< 
lau_ foi _ beati~!Cí',clo -pQ~. Cl~§nte ~I~ 
·em ltiôit_. · 

... 
l 

/ 



A Ação 1 Católica é 
eminentemente re. 
ligiosa~ ~·, 

Pio XI 
,f._ ______ _ 

CATHEDRA PETRI 

HMESTRA E VINGADORA DA VERDADE 

E DA JUSTICA" 
Em 23 de. rnalo de 1923, Pio ..i.J: pro

nunciou . uma alocução consffiorial, 
em que, entre· vários assuntos, lem
brou a situação da Rássia prêsa das 
convulsões revolucionárias. Sendo de
plorável a condição das populações 
russas, 9 Papa veiu em seu socorro, 
mas o govêrno pagou esta delicadeza 
com a maior das ingratidões: "O che
fe da catolicidade enviou à Rússia 
personagens que, por sua paciência 
e zêlo, se recomendam à admiração 
e aos elogios de todos: a missão pon
tiflcia cumula de benefícios certas 
populações deste Imenso pais, cal
das na miséria e prestes a morrer 
de fome, utilizando-se dos fundos de 
socorro que as oferendas insistente
ment~ solicitadas por Nós e doadas 
com uma lnexhaurlvel generosidade 
:pelos católicos do m1mdo inteiro, Nos 
haviam permitido constituir. Neste 
mesmo momento, que vemos? APri· 
sionam·se ilustres Prelados católicos 
e outros membros do Clero, oprimem
nos com interrogatórios, condenando, 
os a rima detenção. prolongada e se
vera, e um dentre eles é morto cruel
mente" ·E o Papa continua, expondo 
circunstanciadamente os vexames so
fridos pela comissão pontif!cia de 
socorros. Isto feito, conclue: "as do-
1·e~ que temos sofrido. e sofremos 
ainda, pensando na sorte destes fi• 
lhos heróicos se acha.m maravilhosa
mente consoladas, já pela glória que 
disto provem para a nossa Religião e 
para .o P.róprio Deus, já pela espe
rança certlssima que Nos sustenta de 
Ver estas mesmas conde11açôes, estes 
julgamentos, estas torturas e este 
sangue tornarem-se uma semente de 
numerosos e excelentes católicos. da 
mesma forma que foram, nos 1>rimór
dios da Igreja, semente de cristãos. 

"Ebta esperança é ainda· mais fir
me a respeito daqueles que partilham 
as concenações e os sofrimentos de 
Nossos irmãos e filhos; separados 
embora de Nossa comunhão, amamo
los na cariclade de Jesus Cristo e em 
nome da unidade do rebanho tão ar
dentemente deseja/la: é porque Nós 
não queremos de nénhum modo se
:para-los dos católicos, pedindo igual
mente para todos aqueles deveres de 
humanidade, QJle todos os povos civi-
1.izados desejam, 

"Todos estes acontecimentos, 
quaisquer que sejam, não nos dete, 
1·ãio nas obras de 111iserlcórdia e de 
beneficência .emp_reençlldas preceden
temente e continuadas sem lnterrup, 
çâo desde vários meses, em vista de 
aliviar tántas espantosas misérias. 
Perseveraremos tanto quanto hou
Yer necessidades a socorrer e tiver
m.1s, l'ecursos para distribuir. lem· 
brando-nos desta palavra do Apósto
lo: "Não te, deixes vencer pelo mal, 
mas vence o mal pelo bem". 

"Alem disso, demonstraremos· as-

si,m até {!Ue ponto Nos empenhamos 
a ficar em paz com to/los, reserva 
feita de todos os direitos, que se de
vem respí:tar mesmo nos homem 
mais fracos, crianças, enfermos, in
felizes, principalmente os que so
fr('.m pela justiça e pela verdade; re
serva feita antes de tudo, e no pró
prio interesse da sociedade civil, dos 
d irei tos da Igreja Católicrt que é, por 
mandado' e ordem de Deas, única 

·vingadora e mestra da justi,a e da 
verdade entre os homens, enqnanlo 
é a perpétua guardiã da doutrina in
corruptível e do Sangue de Deus nos
so Redentor. 

"A manuten\;,âo integral destes di· 
reitos será sempre para Nós uma lei 
sagrada, apezar de torlo o desejo que 
temos de guardar e concluir a paz 
com todos, apezar ela disposição em 
que estamos de fazer, dentro dos Ji. 
mites legítimos todas ~s concessões 
tendentes a obter em toda a parte 
um regime mais fa voráve! para a 
!grela, e, ao mesmo tempo, a recon
ciliar todos os espíritos na concór
dia". · 

AI temos o exemplo ~o Sumo Pon
tífice. Nada ~-azia deter a sua cari• 
clade, nem a ·ingratidão grosseira do 
govêrnro revolucionário, nem a ingra, 
tidâo secular do cisma. Se os cris
tãos russos ha muito tempo renega
ram seus d.everes para com o Papa, 
o Papa jamais esquecerá seus deve
res paternais para com os filhos in
gratos. Entretanto, esta caridade edi· 
ficante, verdadeiramente cristã. não 
era, e niio foi pretexto para jama:s 
trair a missão sobrenatural da Igre, 
ja e seus direitos. Quando toca nes
te ponto a palavra do Papa muda de 
tonai Iria de: já não é o P,ai, é o Juiz 
que fala, reivindicando, vingando os 
direitos de Deus. E os direitos de 
Deus não ~ão viol2dos apenas quando 
a Igreja é atacacla em seus Minis
tros ou em suas funções, mas quan
do a ordem natural, o conjunto dos 
direitos uatura1s, é ofendida. Isto é 
mnilii import.1nte. apezar de não ser 
multo conhecido:· a Igreja é a guar
diã ela 'ordem natural, porque a or
dem natural está contida na Lei de 
Deus. e faz parte da Missão ria Igre
ja reduzir todos os povos à 0 becli&n
cia da Lei .rle Deus. Quando a ordem 
natural é atacada, a Lei de Deufi é l 
violada; a Igreja foi ofentlida. Foi 
ofendida num assunto vital para Ela, 
em alguma coisa que implica a sua 
próp· ia raz:o de ser. Ela é mestra e 
vingadora ela justiça e da verdade 

'· entre os homens: .. una 'est apud ho
mines, Dei manclatu ac iussu, lusti, 
tiae veritatisque viudex ac 'n1agistra;'·, 

Segundo este exemplo devem prn
ced er tambem, de acõrdo com· a sua 
medida, os membros da A.· C., para 
serem dignos soldados da Igreja, con· 
forme as intenções de Pio XI. 

JUVENTUDE . FEMININA CATOLICA 
CL'RSO SUPERIOR DE 

itELitilAO 

· Ontem, sabado, 18, com . numero
sa assistencia, reabriu-se o Curso Supe

rior de Religião mantido pela Juven-
,lude Feminina Catolica com sede à 
qia Condessa de São Joaquim. 215. · 

,Encarregou-se da aula inaugural. lls 
16,15 horas, o Revmo,. Sr. Assistente 
Gera! da Ação Catolica, Conego Dr. 
'.Antonio de Castro Mayer D, D. Amd
liar do Revmo. Sr. Vigario Capitular. 

. Este Curso visa desenvolver cada 
'7ez mais a cultura religiosa de' todas 
a,quelas que se dedicam ao Apostola
do de Catecismo, sendo especialmen
te, dedicado às iaclstas dos setores 
J;UC, JIC, JEC e· às catequistas ins
cdtas no Departamento de Ensino Re.,
ligioso, filiado à Juventude. 

RECOLHIMENTO ·MENSA~ 

Realiza-se no proximo domingo, das 
'T,30 às 11,30 horas, o habitual Reco
lhimento da Juventude Feminina Ca
tolica, nó Convento das Servas do 
Santíssimo Sacramento à rua da 'llo-

. ria, 747. 
· Será . prei;iador dessa manhã de for

mação o Revmo. Monsenhor Dr. Ma
nuel Correa de Macedo D. D. Profes
sor do Seminario Central do Ipira'õ
ga,. 

l,\l'esse mesmo local, às 11,30 horas, 
terá lugar a reunião mensal da JIC 
presidida pelo Revmo. Assistente Ecle
siastico. 

HORA SANTA COLETIVA 

Como habitualmente. neste te1'Cél-
1·0 domingo, d:'1 , 19 do correnw, ha
verá· para as a5cistas de todos os se
tores da Juventude, a Hora de Ado-· 
ração Mensal das 14,30 às 15,30 horas, 
na Igreja de Santa Ifigenia. 

, . Roga-se o comparecimento de todos 
os membros. A senhorà PrF..!dente 
da JOCF lembra às ioc-istàs o uso do 

(•TANAGRAN 
Otimo tortificante 

~J I ' fern. inino exclust-
'" vamPnte feminino. 
f(,i ~Élrce de ~eus bor-

l Ji: monlos especiais 
.;. 9 l"anagran reitu•e• 

T nesl"e A mulher. 
.• . fanal(ran é o re-

médio Indicado em. 
todos os, cmsns de shaliménto. 
ruga~ oref"of"eS ePvPlhP<'imento 
prem::it11ro e11hPIM hr11rÍt'O$ an
tes do tempo F.m toda! as 

drott:i rfli9. 

:.miforme em tt>dos os movimentos co
letivos. 

PROJEÇúES FIXAS SOBRE A VIDA 
DE D. JOSE' 'GASPAR 

Hoje, dia 19, às 16,30 horas, a 
Juventude .promove, no salão paro
quial da Igreja de Nossa Senhçira do 
Canno (rua Martiniano de C~rvalho) 
uma sessão na qual será ex.ibida uma 
colegão de interessantes fotografias 
sobre a vida do nosso sau ioso Ar
cebispo. 

TARDE RECREATIVA NA 
J. O. C. F. 

Dia 26 de março, quator domingo 
do mês. haverá' uma tarde recreati
va da JOCF, na Escola de Educação 
Domc,1tica, ( rua Alexandre Levi, 78) 
terminahdo com a reunião geral do 
mês, presidida pelo Revmo. Sr. Assis
tcn1 ~ Eclesiastico. 

APARELHOS 
paraCHÁeCAFÉ 
modernos, elegantes, 
em desenhos originais 
Nacionais e extrangeiros 

fü1g ~1 ele ~luio, 8Q,,O,S. Paulc 
, . /AN~'t., 

PROBLEMAS, 

LI C·õ E S 
-> • f) • 
Escrevia V euillot 

Sustentou Veumot, durante sua vida. 
muitas polémicas. o trecho que hoje 
apresentámos é tirado de uma delas, 
mantida, como sempre, vitoriosamente 
contra M. de Zacy, a proposito dos 
direitos do Papaclo. Como as ,observ:i,
ções de Vcuillot sii.o de ordem geral, ain
da hoje ccnren,.::trn sua.oportunidade, mo
tivo porque' acha.n1os convC'n·kn·~e r€cc
bermos esta lição do g.rande batal,hador 
da causa catolica na !''rança do seculo 
passado. 

"p!e_ (l'r[. de Sacy) qzier que os Prt
pas ·-sc;c::m, santos, mas d.e unia sant·w.a.• 
de a seu modo, que consistiria princi71a!
mente er.i não fa.zcr nada. Um PCl;,a 
santo não restabeleceria a iiierdíquitt n,,s 
países protestantes, ncí.:i cuidaria da.s 
leis que internssam á disciplina catalice, 
não sustentaria os bispos expulsos pelo 
bencp1acito do poder secular. não exco
tnungt1.rta ninguem, não inscreveria no 
"lncJ.e:c" livro nenhimi, especialmente li
vm francês. Estes atos, embora reli{fio
sos, têm uns ares de monarqi.ia tempo
rat. S1csas · cor.sequencias são de orrleni 
poli,lc7.. Por estes atos, um mvo con• 
scri-a ou recupera sua fé, permanece na 
doci!frladc ao Chefe da lgrefa ou torna 
â mesma. Ern cincoeitta anos. ca1hi
nha-se muito por estas vias! Os Papas 
Santos delas se absterão. Mas que fa
rão eles então? - Sobra-lhes ainda; diz 
U. de Sacy, um belo papel que 'desem
penhar - Que papel? - "O papel, diz 
M. de Sacy, dos Santos Leões e dos San
tos Gregorios, que não· depunham reis. e 
nem pOr isso deixavam de ser grandes 
Papas", 

l'rf. de Sacy leu mu,ito superficial-
1nente as vidas destes Papas. modelares. 

1
'Ézes foram muito grandes, muito 8anti>s, 
ele nos contentariam. Mas. M. de Sa
cy não pode em conciencia, consagrar
lhes sua estima. 

Se São Leão I não depôs reis, fez 
courns que M. de Sacy ha de julgar pior: 
ele depôs grande numero de doutores 
maniquezw, pelagianos, priscilianos que 
não pediam nada mais do que en
sinar tranquilamente suas proprias d.911-
tl"inas. Ele foi mais longe a;ndCl. Ele 
os puniu, e Clté - porque nrío di::e-lV? 
- ele os destruiu. Vemo-lo mandar 
que se procurem este sectarios em Ro
ma e na Espanha, impor aos fiéis a 
obrigaçrío de de: ,uncia-lOll e ·presidir ao 
~c1c 1ulgainento, Ele interroga aos sus· 
peitos, esforça-se por obter uma conf:s
são, 0u uma retratação. Perdoa aos ar
rcpenrlidos, condena os outro:; · e os ea• 
trcga ao braço secular. - São Leão l 
n(io é o santo de M, de Saey. 

Ha varios Papas santos com o nome 
de Gregorio. O primeiro, Sã, C..regorio 
Magno, brilha pela doçura e suavidade 
no meio de todos estes pais d o Genero 
Humano que s<. ~ucederam na cate
dra de São Pedro. Não flbStante ele se 
meteu muito a dentro nos negocios de 
seu tempo, e não teria e::itadq as cen
suras do "Journal c'es Débats". Foi i;le 
um guardião, t>artículât1ncntf) zelos<!·. ao, 
dire,tos da r gi'eia Romana contra tociâ 
a pretenção eclesiastica 'ou secular. Te• 
ve ele zelo contra os hereticos da AJ1'i
ca, e contra os cismattcos da lliria. Co
mo Pio IX . ele se permitiu e1iviar Bis
pos aos i;_gleses. talvez· tambeÍ1i · aos ba- : 
tàvos, com a missão de, combate'r a re-· 
ligião que dominava nestes povos. Oh! 
que intromissões! São Gregotio fez mais:. 
ele rcpre.eiuleu o imperador. 

M' auricío havia proibido aos servcn
tiiarios do Estado entrar na clericatura, 
e aos militares a vida monastica: O Pa
pa reformou este decreto e impoz µos 
eclesiasticos receber, apesar da proi
bição imperial, aqueles que se apresen
tasse1n com as condições prescritas por , 
ele. O decreto imperial ncío foi executa
do naquilo que continha de contrario á 
liberdade religiosa. Os imperadores. exi
giam tambem que o Papa e os B~
pos, recentemente eleitos, . obtivessem, 
isto é, comprassem seu beneplacito. Es
ta pretensão tornou-se mais tarde a 
querela "das investiduras". São Grego
rio a reprovou. "Foi, diz ele, esta si-
1uonia, este erro execravel, que seditzíu 
o poder real, se é que o podemos. cha
mar real; po~ que razão nenhuma nos · 
permite co:1tar no i.umero dos reis aqu2-
le que destroe o imperio em vez de go
verna-lo, e que separa da sociedade de 
Cristo aq,1,elcs que pode levar a servir á 
sua propria perversidade... (0 impe
rador J cego por sua ambição, ultrapas
sa os limites qne fixaram nossos 1naiores; 
sua vaidade extravagantc,pretende sub
meter a si a cabeç. d~ todas as Igrejas 
a Igreja Romana,' e usnrpar uina sobe-
1·ania terrena sobre a senhora das na
ções - ut caput omnium eccleinarum, 
Remanam Ecclesiam, sibi vlndlcet, et ln 
domina gentium terrcnae lus potesta
tls usurpet" Que linguagem! Risque
moJ seio Gregorio 11,;agno do numero dos 
Papas tolerados por M .. de Sacy. 

Cem anos depois, um 01ctro Gregorio, 
São Gregorio . li, lutava abertamente 
contra o imvcrador; C,eão Isaurico, ex
comungava este protetor dos Iconoclas
tas, e lhe retirapa os tributos da Italia. 
Talvez, porem/ aqui M. de Sacy não 
chamará abuso; o Isaurico não era ho
mem sem defeitos. Um dia mandou ele 
qitcimar uma biblioteca ele trinta mil 
volumes e tambem os bibli, iecarios, e 
havia muitos. No mais, grande eman
cipador de coroas e uni do.• príncipes que 
mais trabalharam para sacudir o iicgo . 
papal! Se não houvesse ele· queima
do tantos )ibliotecarios, numa vez só, 
ou se não o houvesse feito senão por 
inadvertencia, M. de Sacy lhe deve
ria dos mesmos carinhos que a Luta 
de Baviera e a Felipe, o Belo. Em todo · 
caso, São Gregorio LII, ten~ e:rcomun
aado uma ~abeça real, não pode ser ti
do como mn. Papa que se apresente co• 
mo modelo, que deve ser segu'do pelo· Pa
pado. 

Passemos ·a· São Gregorio III. Este, 
depois de ter inutilmente experimenta
do atrair os iconoclastas gregos, os·· ex
comun,,ou solenemente num Concilio, e 
depois, voltando-se para os Fraw,os, en
viou os chefe<! da confissôo cie São Pedro 
a Carlos Martelo, com,, sin..;i d~ reale
za sobre Roma e a ltaúa. que por esse 
ato ficavam s1J.btruidas á domtm;ção de 
Bi~ancio. Em outros termos. sa,, Gre
gorio l I l depôs o imperador do Oriente 
no. que dizia com seus domtnios na lta• 
lia, 

Qual destes Gregorios, todos os , três 

e, a.to li e a A Ação Catoli~a Brasileira é· 
a milicia maxima do apostolado 
leigo instituída por ato coletivo 
do Episcopado brasileiro apro~ 
vado pela Santa Sé. 

t 
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R E A L I Z A Ç O E'1S E IDEAIS 

Ação Catolica e Vida· Interior 

COMO'MOlOAR AlMASPARA ·JESUS CRISTO 
Sé a Santíssima Virgem,. que ê a 

árvore da vida, for bem cultivada ·em 
nossas almas pela fidelidadé às prá· 
ticas d.e sua devoção, dará o f,ruto 
por nós esperado ,quando ohegar o 
tempo; e o seu fruto é ·.Jesus Cris
to. 

Meditemos sribre este punto: - os 
santos são moldados em Maria. Ha 
grancle dlferenc;a e)ltre êSC\llpir uma 
figura em relêvo, à go1pes de marte
lo ou de escopro, e fazer uma figura 
Vasando·a erh um molde: -'- os escul· 
tores e estr.luários têm multo .tra• 
balho vara fazer as figuras do pri
meiro modo, e necessitam de .. muito 
tempo; ruas, para faze-lo do segundo 
modo, trabalham pouco e fazem-nas 
em muito pou.co tempo. 

Santo Agostinho chama a Santís
sima. Virgem forma Dei, o molde de 
Deus. Si formam Dei te ap~llem, 
digna existis; .molde próprio para 
fcrmar e mold.ar a Deus. Quem ê · va
sado nesse molde divino é, em pon• 
co tempo, formado e mo'ldaclo em Je
sus Cristo e Jesus Cristo trnle. 

Podemos comparar, cÕm justiça, as 
pessoàs devotas que querem formar 
Jesus Cristo em si ou em ou tro.s 

por ·outra p,àtica senão através de 
N1is'sa Sen:hora, •a escultores que, con· 
fiando na própria habilidade, .e na 
pr6Ji)ria a;rte e indú$lria., se põem a 
d.ar uma intinidude de goJ.pés de mar
telo ou de cinzel em uma pedra du· 
1':t, · ou· eni um pedaço de maél'efra 
JYOltc!a, .pará dai fazer a imligem ele 
J•ésus Criste; não ·conseguem, muitas 
vezes, quer por falta d·e conheC'imen
to · suficiente ·da p·essoa ,ae J esm; 
Cristo, quer por causa de a:Jgum gol· 
pe n1àl dado, que pôs o trabalho a 
perde:r, Quanto à:quélés que abraga
rem a verdadeira· devoção a Nossa 
Senhot'a, podem sér comparados a . 
fünclidores e moldàdores que, tendo 
enêontrado o belo .molde de Maria 
Santíssima, em que Jesus foi natu
ral e divinamente :formado, sem se 
fiarem na p1·6.pda indústria, mas .unl
.camente na excelência do moclêlo, se 
fundem em iVlaria afim de sé torna
rem O retrato vivo de Jesus Cristo. 
· fl necessário, porem:, que·nos lem
bremos que só pode· ser vasad9 em 
molde O que está fundid.o. e lüiüdo: 
- isto ê, ·cumpre destruir e fundir. 
em nós o. homem velho, o velho Adão, 
para nôs torn!l'rmos o novo Adão em 
Nossa, Senhora. 

"ti DEFESA DA ACAO CATOLICA'' 
A propósito do livro· "Em ,Defesa.' 

da Ação· Católica'', o dr. Plínio Cor
rêa de Oliveira recebeu do Exmo. é 
llevmo. Sr. Arcebispo Dom Otavian·o 
Pereira de Albuquerque, Bispo de 
Campos, a seguinte carta: 

"Can1pos 22 de fe'vereiro de. 1944, 

Prezado Senhor Dr. Pllnio Corrêa 
de Olive!ra, 

Laudetur Jesus C11rl~tus ! 
'rem esta por fim lhe apresentai' 

as minhas· efusivas saudações pelo 
seu primeiro artigo publicado 1io LE
GIONARIO, tão hábil e. criteriosa
mente dirigido por V, Êxcia. sobre 
a "Questão Romana"." Continue·, Sr.' 
Dr. a aproveitar desse modo utiJis,, 
simo is suas con'7ic<;ões cat-Olicas, os 
seus abalizàdos conhecimentos dou
trinarias religiosos, como tem feito 
sempre e n'ão só nas colunas ·çlo $eu 
jornal, mas· ainda em obrai; de acura•. 
do estudo como no '·livro "sohre a 
Ação Católica. Assim devem todos 
proceder em favor da c'ontinualuente 
atacada Santa Igreja de . Nosso Se· 
n hor Jesus Cristo, · é nunca dàr gau
d io aos ·adversários dela, ciuasi déi· 
xando de parte a doutrina, a verda
de,· a essênqia religiosa para,. ous.an-

. :;· i_·... : !: , .. ;. 

do 'Ínterpretar com o seu ,privado ju!· 
zó os ensinllmentos por quem de cli· 
reito dados, buscar enfeitar-se. com 
prerrogativas. Imaginárias ·cujo pre
sumido valor consistiria em trocar à 
obediência" 1Hlal à Jgreja. Divina, por 
corações 'de o»dem espiritual jamais 
estabel~cidaS por. Jesus ou por aque
le a quem confiou Ele o supremo 
gov~rno da ordem sobrenatural na 
tétra. Meu prezado Dr., teologia não 
é filosof:a, não é · literatura, não é 
presunção, não é amor próprio, ha
bilidades esgal; que são sempre 'as 
causas iniciais das heresias, quer em 
ecíesiásticos, quer em homens se· 
culares e 'isto em todos os tempos do 
crist:ànismo; Elis ai 6 conéeito que 
fb do séu ótimo primeiro artigo. so: 
bre tãô · irnportánte e s!l'mpre oportu· 
no assunto, pelo qual lhe apresento 
de novo os meus parabens". · 

D:i Dr. Arnoblo Teritirio Vanderlei, 
recebeu o Dr. Plínio Corrêa de OI{-· 
ve!l'a o seguinte telegrama: · 

;"Recife - Santo Antõr.:o - Recebi 
e agra<leç0 'rtmessa. me foz seu .inag· 
nífico e oportuno' liY~o. "Em .Defesa 
da Ação Católica". Cc,rdiais sanda· 
çôes .. - (a) Arnobio Tsnorlo Van, 
derlei ""'."' Secretário do Interior". ____ ...__....,_....., _____ ..,._,., .. -..... _________ ----~--· 

OURO CAlif'4:I.A!:i W lVi<JN'H D~ SOL"UltHO - :.ro,~..s. L!SAJ,M\:(,fi.,,§Hl.)11\~;I~~ -
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Associações Auxiliares''" · 
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Federacão 
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das·. COílgrnga(Des . Marianas. 
CONCENTRAÇÃO MARIANA ' NO 

BAIRRO DA SAUDE 
No próximo· domingo ·,conformé já 

noticiamos ánterioiménte, havérá no 
b.ail'ro da Saude, uma gràndé concen
tí-ação Marian11 das Congregações da 
Capital, cm prosseguimento· ao pro
grama de concentrações parciais pre
paratorias da grande concentração ge
ral a ser realizada no fim do ano. 

,A do proximo domingo terá por 
sedê a Matriz de Nossa Senhora da 
Saude, para os atos religiosos; e o 
Colegio Arquidiocesano para o lan
che e a assembléia. 

O programa da concentração obede
cerá ao horario seguinte: às 8 horas, 
Missa na Matriz de Nossa Se
nhora da Saude, sendo celebrante o 
nosso Revmo, Pe. Diretor, que prega
rá ao Evangelho. Durante a Santa 
Missa haverá Comunhão de todos os 
Congregados presentes: às .9,30, lan~ 
che no .Patio do Cqlegio Arquidio
ce5ant>; \ às 10 horas, asseinbléià no 
mesmo Patio, durante a qual usàrão 
da palavra representantes da F'edern
ção das Congregações Mariahás, d.a 
Congregação da Paroquia da Saudé 
e da Congregação do Colegio Arqui
di,ocesano. Em seguida, Cbro falado 
pelos Congregados Marianos, 

Dépois da assembléia, · os Congre-

gados desfilarão . pelas ruas princi
pais dà Paróquia. 
· Precedendo, porem, à concéhtra

. ção ''do dia 2S do corrente, cujo pro
grama acabamós. de apréciar, as Con
gregações Marianas . proxímas das de 
Nossa Senhora da Saude e do Cole
gio Arquidiocesano organizaram · uma 
semana preparatorfa, isto é, de ama
nhã, 20, até' o dia 25: cada uma dehis 
fará, em sua sede uma palestra pre• 
paratorià à éoncentração . 

Ser.á obsetvada a, .seguinte ordem: 
dia 20, Santa Terezinha (Bosque); 
dia 21, São Judàs Tadeu (Jabaqua
ra); dia 22, São Francisco de Assis 
(Vila Cleniéntino), dia 23, Santo' !na-. 
cio de Loiola (Vila Clemeritino) dia·. 
24, Santa Margarida (Vila Mariana); . 
dia 25, Santa Generosa (Vila Maria
na). As paléStras serão realizadas às 
19,3Ô noras: ,. . 

Todas . às Congregações da Capital 
deverão fazer-se representar com um 
bom numero de Congregados, envian
do, tambem, a respectiva bandeirà. 

Bondes r,ara o local da coneétltra~ 
i;ão: Vila Mariana, Domingos de Mo• 
rl\is •. e Bosque. 

CONGREGAÇÃO , l\1AltiAN A 
NA ACADEMIA COMErtCIAL 

SANT'ANA 
Dando uma solene demonstração de 

seu espirito de cornpteénsão e de co
laboração com o ptogtama Mariano 
traçado por esta Federação, os Ctin~ 
gregados de Nossa Senhora da Sall'!to 
(Sant' Ana), lnaugur11ram, ontem, a 
sede da Congregação .· Mariana da 
Academia Comercial Saht' Ana, 

Espec,ialme~te os Congregados Wal
domiro · Salomão e José Osorio Go
mes, presidente é mestre de noviços, 
respectivamente, da Congregação da 
Saléte, provar;µn como um espirito 
verdadeiramente a!')ostolico pode· íl'l"l~ 
plantar. 'O · ideal t?làrianó em qualquer 
ambiente que queira santificar-se, es
pecialmente nas nossas escolas, celei
ros dessa juventude· valorosa. de nos
sa terra, que anceia por ideal subli
me mas que é desviada mt1itas e mui
tas_ vezes. pelas falsas doutrinas hau
ridas no ambiente escolar onde . vi-
vem. · · · 

Os nossos' estabelecimentos de 'ensi
no, . dé gualquet grau; devem mérecer 
uma .atenção' mais concentráda. d~vem 
ser tirn 'campo .de a~ostolado mais 'in
tenso de nossa parte, porque é · da ju
ventude de hoje. homens de amanhã, 

L.t;K t: l'KO.t'AUA.tl · U 

.. LE(;fc ,NARIOt' 

santos, é o hómem de M. de Saci;? Ha, 
é 1/erdad~. um quart@, São Gregorio V ll; 
mas M. de Sacy riscou-o de seu diptic<i. 
Não obstante que jez ele. mais · do que 
os 01ctros? Ou que ftzéram de menos os 
outros, ao se encontrarem nas mesmas 
co1ídiçóes, dia.nte dos mesmos. adversa
rios? Evidentemente a· santidade dos 
Gregorios é dos Leões não é. a sántida
de que M. de Sacy canoniza. Estes san
tos Papas · são. grandes homens; eles 
Jiii!etam muita ·politica. M. d.e Sac11 
sorlha com pontífices qlie se inspimm de 
maneira divérsa, um recluso de mãos 
ligadas, de orelhas fechadas, sobretudo 
de boca fechada, imovel e mudo á borda 
da fossa, que recolheria cada dia mais 
um pedaço "1 1 greja mutilada, eis 
o Papa no seu ideal. Como seria. doce 
obedecer a um Papa que não mandariâ 
nada, que não proibiria narl ,, que dei
xaria sa1.tament, o Papado morrei- sua 
bela morte/ Infelizmente um só Papa 
nao · se aproximóu desta perfeição: foi o 
bom e santo eremita Pedro de Morona 
e este mesmo r.omeieu o pecado de ab
dicar. Mas, que importa? · Eis o Papa 
das pessoa:, esclarPcidas, o unico d<' 
quem M. de Sacy e o Journa1 des De
bats se contentam, o untco diante do 
qual a ra~ão superior do seculo XV li 1 
déseja abjurar as· velhas · acusações dO 
flenero humano contra o Parmdnl" / 

8 DEVER DE TOP.OS 
OS CAlOLlOOS 

ti 
q:ú~ a nossa cara Patria espera· todo 
o· .~orço para elevar-se cada vez 
maB. 

Cam,p.1'eendendo, pois, o · valor de 
urn tal apostolado, os Congregados . de 
Nossa Senhora da Saléte criaram uma 
Seção de · sua Congregação :na· Aca
demia CoTUercial Sant'Anli e, 4.a' fei
ta; . à no,~e, numa sessão· singelà · .mas 
brilhante e edificant.e, .inauguraram a 
sede da Congregação na Academia 
mencionada. 

Ao ato compareceram o Revmo., Pe. 
Agostinho Mendicute; nosso caro Di
retor, representantes da Diretoriá da 
Federação, Diretores e ProfessGres da 
Academia, grande ·numero de alunos 
e respectivas familias. 

Abrfado a sessão falou o Revmo. Pe.. 
Ditetor da Congregação de . Nossa Se
nhora da Sal'éte Padre Duguet, a 
quem muito devem os. · Congregados, 
espirito apostolico e empreendedor e 
que foi o animador da inicia.tiva . · de 
seus ·Congregados. 

.A seguir falou o Congregado José 
Osorio Gomes, Mestre de noviços, 15,ro
nunciando beli5sima Citação abordan
do o tema "Maria nossa Mãe e· co
!'edentora". 

Logo a:pói; usou da palavra o Con
gregado Waldomiro Salomão, Presi
dente da CongregaçÊ.,o da SaMte, di
zendo da sua satisfação pelo ato que 
vinha de ser realizado e· concitando 
todos' os alunos da Academ0ia Comer• 
eia! Sant'Ana a que ingressassem na 
Congregação ora inaugurada. 
' Na qualidade de Diretora da Aca• 

cre:nia ~!ou a extna. sra. d. Alice; Mo• 
i·cira l. lill1ha. · 

Não podemos deiXar ·ae cansignar 
aq,ui que a d. · Alice Mt1reira Cunha 
de um modo particular Q, a todos os 
professores da Academfa · muito devem 
os Congregados da. Saléte pelo apoio 
sincero é dedicado que recebe'1111 pa• 
rà que se implantasse un'Hi Congrega
ção na Academia. 

Falou poT fim o Revmo. Pe, Men
dicute num .daqueles seus brilhantês 
ill1proviso·s, di:zendo do :seu agrado, 

ãa suit satisfação pela obra dos · Con• 
gre'gados' .da Saléte. · 

Elogiou a direção e o corpo dócen
te da Academia, Comercial Sant' Ana 
pelo · apoio dado a novel Congregação. 
demonstrando comi toda · e qualqt1er 
cultura sem formaçao espiritual é cor
po sem vida, pois o que .nos vivifica é 

· a nossa alma. 
Encerrada a sessão foi servida· uma 

mesa de doces. 
RESULTADO PARCIAL DO NUME• 

RO DE RETIRANTES 
Apesar da. nossa insistencla muitas 

Congregações ainda não nos envia
ram seu relatorio sóbre o retiro do 
carnaval, pelo que, os dados que ho..; 
je publicamos . foram extraídos dos re-
latorios · recebidos até agora. . 
· Arquidiocese . de Sã'q. Paulo - Re
tirantes: Co!egio Ai'qúidiocesano; 212; 
Liceu Coração de Jesus, 182; Colegio 
São · Bento, 57; Santa Margarida, 6; 
Castelo, 20; Penha, 104 : Saude, 20; 
Santa Terezinhà (Cantareira), 31; Ba
tuerí, 10; Vila Pormpéia, .90; Vila · Re
gente Feijó, 60; Alto . da Mo6ca, 40; 
Colegio São Luiz, i15; L&pa, 30; Car
mo da Liberdade, 78; Aquiropita,' 69 ; 
Pinheiros, 55; Carvalho, , 70; Treniem
bé, 11; Cristo Rei, ·56; Varzea do Jpi
ranga, 25; Vila D. Pedro,. 40; Parada 
Inglesa, 34; São José de Vila Aíneri
ca, 24; São João ·Batista (Belem), 157: 
São Bernardo, 206; Santo Amaro. 9; . 
Vila Arens (Jtrridiaí), 45. 'Total, 1,864.. 

Dioceses: Sorocaba, 520; Santos, 102; 
R!igistro. (S11ntos), 86; Jabo'dcabal: 
Bebedouro, 30; Taubaté: Cidade, 280; 
Campos do Jordão, 21: São· Luiz,.do 
Parafünga, · 78; Ribeirão Pi-eto, 614; 
Cafelandia: Lins, .100. Total, l.831. 
· Total !{era! no . ~tado de São Pau-
lo, 3.695. · • . 

Aviso: As Congregações que ain
da não enviaram o resultadó do teti

. ro queiram se apressar ,em nos fril,'• 
necer os dados iá ha muito scilicHa
dos, dirigindo a correspondencia · para 
a sede da Federação, rua Conde dG 
Sarzedas n.o 100. A> 

·-l 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
Ha já algur.-1 anos, a população 

paulista vem .assistindo a .grandes 
movimentos marianos, que têtn des
pertado, em seu col"a<;ão, uma pro· 
funda slmpatía e aclnliraçãO, por esta 
pleiade de moças entusiastas n,l de-. 
111onstrar seu amor fllíal à Maria 

· Sántísslma. · · 
Tornou-se conhecida .a nota "br.an• 

co e azul" da cidade no dia .1.0 de 
malp; são as,Filhas de Maria que 
pasiam ,em bandos, para o largo da 
Sê; demandàndo a Catedral. São àin
da. elas que dilo uma notá alegre às 
nias nessé dia, quando se dirigem 
ao Tea:tro Municipal... Nag procis• 
sõés tradicionais da Arquidiocese, as 
jovens marfanas tambent 11e distin• · 
guem em seu uniforme caracteristi• 
co ... 

· Geràlmente, esses grandes moH
mentos ou sejam, as concentraçõila 
mar!anà's são organ)zadas pela F. · 
M. F·. 4;e congrega todas as Plà!l 
Uniões da Arquidiocese e quê tem 
como finalidade un1r, sob a inesma 
otientação, todas as Filhas de Ma· 
ria de São Paulo: entretanto, desde 
que rima P,ia União, pôt motivo de 
grandé festa deseje reunir suas Ir• 
tnãs de outr~s paróquias, a F, M. }~. 
.colabora, de multo bom grado, nesse 
movimento de piedade mariana. . 

O objetivo dessàs doncentraçôés 
l\Iarianas, como se pode depreender, 
é promover e ·aumentar o culto ,e 
Nossa. Senhqra. Com efeito, sé às 
Filhas de Maria não se reunissem 
numa e11tusiástica manm,stação de 

· fé e amor à Maria Santfssima, quêm 
Jr!a faze-lo? Cabe a nós,· portanto, 
unir•nos para proclamar bem alto os 
lo•ivores à Rainha dos crfstãos: · 

Alem disso, assim fazendo, contri• 
bulmos multo para um apostolado -:--
o do bom éllemplo, 

Como devemos proceder numa 
Concentração Mariana 1 

Com p!édade, Sendo urna manlfes• 
taçã<> de fé, qualquer atitude ·nossa 
que não fosse plecÍosa, rtão teria ra• 

• zão de sér. 1\1 éSmo no auge do en tu• 
slasmo, não devélilOS pértiét de vis· 
tá o nosso fim: llonra.r a Maria Sán· 
tlssima. 

"' * * RealiM-,se hojê, uma grande Con• 
cetHra~âo dé Fllhas dé Maria, oro• 
mo !·Ida pela Pia. União dê lndlàn6• 
l)ôlil!. o prograina Mnsta de Missa 
8 Comunhão "'Geral, às 8 horas. Cafli 
gentilmenté oferecido Pélaa · Fllhal!l 
de Mat·la da Pia Un ~) local. 

A assetnbléia será. reallzada às 10 
horas, devcincto usar da pal:iv1·a. alem 
de outrás oradoras, uma représen• 
tatÍté dá F. M. F. 

' 
PIA UNIÂO OE SANTA CI.Cll.lA 

R<'ve&tlU·Sé de grandé brliho' do· 
mingo (!ltililo, a tomádà de l)osaé de 
D. ·Angélica Costa Carválhó e L), Ma, 
rià d.'.l Lóurdcs IJarbo.;a dé. Alt11é11ià, 
respectiv~.méute nos cargos de Oire· 
torn e Presidente da l'la União <lâll 
Filhas de Mária de Sànta Ceoiua. 

J."ól or,ànlzacla tl,..~q resta qUê MM• 
tou de números dtJ "anlo é v1011lo ê 
de u111 lnterêl!saiHe "sketeh;, d@sem, 
penhado, com nrnita graç;á, ·(H!Í!HJ .il'i• 
lhas (te IV!aria, Pela 11.ssócl!\flll Maria 
de LÕUrdes Ferr11z Wey foram J;)rofé• 

ridas p,alàvras dé saudação. Em ncÔ." 
me de suas irmãs em Nos.sa Senho
ra, a oradora falou da alegria e en• 
tusiasmo de todas, desejosas de ho
menagearem a nova Diretora, que 
tanto trabalhara t,ela · Piá Un.lão, e tL 
nota' Presidénte a quem dedicam. 
grande estima. 

Agtadecendo, usou da palavra .a. 
·srta. Maria de Lourdês Barbosa dê 
Almeida, deixando antever um anl 

· madot programa de trapalho, · pondo
se às ordens · para maior glória de 
Deu.; e honra dé l\:Iarla Santisslrna. 

As Filhas de Afaria :tiveram o grã• 
to pr~zer de contar com a p'reaen~a. 
de Monsenhót J. M. Monteiro, Db. 
V:lgárlo Capitular, quê Sé fez a.com-

. panhar de seu secretário; .Monsenhor 
Manuel Corrêa' de Macedo e do d·i· 
refor t:a. Pia · União, Re,;,mo, Cônego 
Luiz · Gonzaga de Almeida. li:stiverà~ 
preséntes, ainda, represenurntes d& 
outras Pias Uniões e da F. M. F. A 
srta ... Corina. Ca.bràl, secrétâria d& 
Federação. usou da palavra, tecéndo 
elogiosas. considerações em tôrno do 
nome da sra. Dirétora; saudando 

. t.ambent a nova Presidente. 

CURSO DE RELIGIÃO 

Acham-se abertas, na fede da Fe- . 
deraçãõ, à Praça da Sé, 47, 10.º an
dar, diariamente da!J· 14 às 19 horas, 
as· insc1·ições para o ciureo de Reli• 
gi, .:} a cargo do ÉUÍvmo. J>e. Dr. 
Eduardo lloberto, S, Revma. orelért• 
de., desenv.olver um programa cOrtéS• 
l):Olldênclo. aos interêSSé!l das àlU• 
nas, prô!Jletendo o curso ser uru és
cla.reóltnént<> sobre questõe& qu« 
preoimpalil quantos. ctesejant set ca, 
tóllMa lnté/,;rals. AA lnteressl\ílâS de 
verãô efetuar sua màtrléula; par, 
que as itulas co111écêll1 logo a.pós ,j 
SJlll.ana Santa. 

ADORAÇÃO COLl!'.TIVA 

Realizou-se, ontem, 4.0 sábado do 
mês, a babituaJ ado1·a~âo cta.B Fllllá8 
de Mãria ao Santisslmo Sacramento 
na IgréJa de Sta. Hlgênla, rOuranta 
tocta.s as hora~ do dia, . ln~enso foi o 
movimento de adoradoras, fiéi11 ao lléll 
éôm1iromisso de prestar adoração & 
Jésus Sacramentado, 

AViSO ÀS PRESIDENTES OE 
P!AS UNIÕES 

, A Diretoria da. Federe.ção eatá 110-
llt1ltandc- o compareciménto elas Sras, 
Presidentes, ou de suas represéntan
tes à sede da !t'éderação afim de reti• 
i-areny o questionário liliual qUé, dl!• 
virtameute preenchltlo, deverá 8ér de
volvido o mais breve i>osslvet 

CIRCULO DE' ESTUDOS PARA 
MESTRAS OE ASPfRAN'fE.$ 

Jâ toni.m relnlcfãdcis- os círéufos 
para Mestras de MPírantes que it. 
iléderar;ilo pro!hoVe, V'ÍSándo cta, uma 
orlenta1;ão untfôrnte às rutura!! Fi
llUili de Maria. O circulo realliado na. 
qua.tta-fHlta t'iltfma .. às 17.30 11oras' ti'a. 
~Me· será tépétldt>, hoJe. às 14,H, hs. · 
na. C11r1a l)ara a~ Mestras de. Atil)I·' 
rantéll IMpóMfüilltada.s dé ,eómpa
recer .!10 ·que ser réílllza ·ná li.•. quar
bl.-f êlrà do tnês; na sede. 

PARA SERVICOS . TIPOGRAílCOS 
1 

Tais como: - Tésesi. L"'ros, . FólliétM1 Uevl~la$1, Jornats 
e (imtlquer impress~ en-r- ,ierul. - Prucurcm 11.S oficinas do 
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S U P E R F I C ·1 A L I D A D E UM óTIMO. FORTIFICANTE 
tinás e Laudes do Oficio cios · M~rtos 
e a seguir foi celebrada. pelo Exmo'. Sr. 
D. Arquiabade a.' Mlua. Pontificà'l, de· 
"Requiem" em que serviu como Pr~:.· 
bltero assistente o Revmo. D. Louren
ço Lumin! o. S. B., que fora um dos 
Mestres de Cerimonias na. Benção da 
Sra. Abadessa a. 25 da. Março de 1918, 

' QUARTO DOMINGO' DA QUARESMA 

(S. João, 6, 1-15) 

Naquele tempo, foi-se Jesus para alem do mar de Galilêla que 6 o de TI• 
i,eriades, e o seguia uma grande multidão, porque vi~ os prodiglos que fazia 
:sobre os que estavam enfermos. Subiu, pois, Jesus a um monte e aí assentou-se 
com seus discípulos. Estava pr6xlma a Páscoa, a festa dos Judeus. Levantando, 
pois, os olhos viu Jesus a multidão enorme que o acompanhou, e disse a Flll• 
'J)e: "Onde compraremos pão para que estes todos e.ornam 1" Dizia Isto para 
;tentá-lo, pois, Ele sabia o que la fazer. Respondeu-lhe l="llipe: "Duzentos ·dl· 
nheiros de pão não são suficientes para que cada um receba uma porção pe, 
iquena". Disse-lhe um de seus disclpulos André Irmão de Simão Pedro: "Está 
:aqui um menino que tem cinco pães d:e· cevada' e· dois peixes; mas Isto que· 6 
.em· tanta gente?" Disse então Jesus: "Fazei sentar os homens" Havia de 
iato, muito feno no lugar. Sentaram-se os homens em número d; quasl 'm11. 
,ornou então Jesus os pães, e tendo dado graças distribuiu aos que estavam 
$entados, e igualmente fez com os peixes de maneira que cada um tomava o 
,que queria. ~ando ficaram saciados, disse Jesus aos discípulos: "Recolhei ot 
-fragmentos que sobram para que não se percam. "Recollieram, pois,. e enche· 
ram doze cestos dos fragmentos dos cinco pães de cevada, que sobraram de· 
pois que todos tinham comido. As pessoas, porem, que viram que Jesus fizéra 
esse prodígio, diziam: Este é realmente o profeta que devia vir ao mundo", 
Jesus porem, ao perceber que viriam para tomá-lo e faze-lo rei, fugiu nova
mente para o monte, sozinho, 

COMENTA RIO 

Os Judeíis seguiam a Jesus Cristo 
J)OÍ'i!Ue, diz o Evangeih"o, viam os pro
-dígios que Ele fazia sobre os enfer
mos. Erim homens carnais: seguiam 
os sentidos apenas; era.m l)omens 
:sup!Jrficlais: .paravam nos sentidos. 
Os milagres são sinais com que Deús 
Nosso Senhor autentica uma Missão 
Divina. De maneira que sua presença 
,deve levar o homem a refiei.ão até 
chegar a conhecer a l\llssão que o 
Taumaturgo veiu desempenhar jun 
to dás criaturas, a quem são apre 
sentados seus m1lagres. Por Isso, s@ 
a atração do taumaturgo tem ~ull. ori, 
,gem nos seus p1•0~1gios e milagres. 
o homem que reflete, que pensa, que 
:medita, que procura ir ao fundo das 
cousas, não segue ao taumaturgo, 
porque faz 111ilagre, mas em vista da 
missão de que está Investido, e pa· 
l'a, co11hece11do por melo desse éà 
v!ad" a vontade divina, cumprir com 
exatidão amorosa os dês!gnlos de 
Deus a seu respelto. 

Este é o modo racional de agir de 
uma pessoa ae bom senso. Este é o 
modo pelQ qual corresponde o homem 
plenanteüte à vontade de Ueus: é 
dessa maneira que trabalha de mo, 
do ~rio llà ob~a da sua pe1•felção.' 
Ca&10- contrário, ticará ele sempre ao 
sa/Jor dos sentidos. 

Fôi precisamente o que aconteceu 
com os judeus que assl,;tira11í aos nJi. 
lagres ele Nosso tienhor Jesus Cris· 
to. Ficaram na superffcie; admira, 
l'am sua bondade; maravllhal'am·~e 
com seu poder; e seguiram-no com 
,um misto de curiosidade e respeito. 
Não houve quem entrevisse nos mlla, 
g1·es de. Nosso Senhor uma razão mais 
:profunda pal'a essa universal libera
ltdade. E, mesmo mais tarde, quan· 
elo, após a n1u1tiplic:Íçâo dos pães, 
recouhécernm no tial\aclor o Mes· 
sias que 1iav1a de vir, não for~m 
alem da. crosta dojl sentidos. Quize· 
ra.m ácláma-lo Hei. Hei · terreno, @n· 
quistadór efêmero ele glótias cac!u 
cas: els a noção que tlriham do 
Grande Profeta que viria salvar o 
1\Iunc!o! - Ainda uma vez a super
ficialidade obscure-lhés a mente e 
impediU·OS de ver o sentido !Jt'ofunao 
ds.il sagradas J:sscrlturas, a reallda· 
de imensa dê suas espe1·an1:as. 

* * *· 
A supértic,ialidac!e é a gran'dê in½

miga da perfeição. 11; ésta uma ,·er. 
dade éltl qualquer orrtem de at1 v .ela· 
de humana. na técnica. co1110 na cu! 
tura, como esl)écialmente na vida 
espiritual é no apostolado, l!:m tudo, 
deve o homem ir ao fundo das cou 
sas se QUi~er aperfeiçoar-se ele ver
dade. lt o que, em outras\ palavra$, 
:repetia o tiantu 1-'adre Pio ·1x. de sau- • 
dosa memória, quando dirig1uelo se 
aos moços, afirmava: "a moci<Jade 
foi teita para o hernlsmo•·, e o llé, 
roismo consiste Justamente numa tor
ta'.eza· especial que com uma constan, 
eia t'el'!'ea, atinge ao ama!!o daquilo 
que constitue a uase e o fun<1a111€ntc, 
de uma personalidade humana, sóli· 
ela., especificameilte humana: a um 
tempo, pe~soül, setn auhonilmi:ções 
humilhantes e social, sem egoísmos 
il'l'ltantés. 

Ora, o que acontece comumente é 
o contrário. O homem. éspecial111en
te no nosso meio, contenla·se com o 
verniz,\ co111 a crnAla, c:um o a.bsolu· 
tamente su!:c·to•nt~ É o .. planr,rndo 

"Querém b,, mais caLuJicus que u 
proprio Paµa ''. "São revre:;eu tar,teb ao 
Santo Oficio", "Pur que niio ctenuncla.r 
e.· erros à Autoridaae Superlm em 
vez de trazê-los a debati! nas pagmas. 
de Uni 1orn111 ·1" 11:is, emre varia~ ouw1s, 
frase.~ thJ!ca~ que repre1renL1m, . as 
a.cusações comume11~ formu1adM ron• 
tra. os ,lút'nalistas c1<tollcos empenhados 
na luta em ué!esa · da Igreja e de sua · 
sã doutrina. 

Como veremos pelo trecho que a se• 
guir vamos tra11screver do ltvro "O li· 
beralt.smo 1)€catto•·., do ':'actre Sardá 
y Salvanl. o ,1,rgume11tt não é novo. 
pois Jã servia no 8eculo µassadt aos 
sr.ctarios da heresia libere! que por esse 
meló querlani colo~a.r tuna mordaça 11a 
b~ca dé seus ma.Is des~midos ·9.d versa• 
rios. Mal~ um... véz fica assim. demons
trado o lléxÓ exlstelltê até na .Proµi·la 
tatlCà. e11tré os eno~ dos dias quê c,r
rem e os forja.dos na.5 tenebrosas ollcl• 
nar. em que nos ultimo$ seculos se pre
pararam os mais' tralçoelrl\1 golpes re• 
volucionarlos contra a Santa Lgrej11 e 
a. 01:>ra. de RedençM do ge11et. humano 
realizada na terra [:Jelo seu Divino fun· 
dàdOl, 

"Tudo o ue acaba~, de .. expor. dir! 
alguem ao chegar a. este ponto." encon- · 

• tra. na. pratica uma· d!tlculdacte gravl$· 
sima.. FalllS!M Cle pessoa· e escr,t.os li• 
berals. recoméndancto com todo ardor 
que fujamos. como da peste deles e até 
dos seus m11.1S remotos• laivos dê libera.-.. 
11.sme. • 

Mas. quem se atrêverá, por si só. a 
qualificar de liberal t.al pessoa. oi; es
crito sem Interpor o veredictulll ct~cl
slv<' dê. Igreja docente, que os decl:ire 
tais? 

Ei~ aqui )lm escrupulo multo em vo~a 
de a !gun~ ano1< para d por p~rte dós 
lib:r.als e dos ma)§ ou ip,eflOS U'!flqe).lr 

dá". Qualqu1>r per8evêr,anca. ma.Hir, 
qualquer energia que etgnlflque uma 
renuncia à lei do menor e$fõri:o apa. 
rece como uma montanha tlê bronzê 
absolulam(lnte lntrànsponlvel. 

Uomo o homem não 11aàceu {iara 
as cousas pequenas e mêsquillhas, 
ele sente !' necessidade dê Iludir-se 
ao menos, e procurar convencer-se 
de que são grandiosas conqu!stas o 
que não passa de vistosas aparên· 
cias. EJ isto em iuc!o. Na própria vida 
espll·ltual, o progresso se· conta pêlo 
11i1111aro de devoções ou a multidão 
dê Ol'açôeS. Ü llúníero hoje êfn dlà 
ê que está. 11a mod,a. Ha a paiidiô 
cio recorde. E com0 as estimativas , 
Góm base nas cHmpetições que éllVOI· 
ve a pala v1'a "recorde" são essenélal· 
mente superficiais, - sõ ai>licaveis 
em coisas superficiais, como os es· 
portes. - deduz-se que a vida hu 
ma1\a, mesmo no que ela tem de 
mais sólido, de mais profundo que 
é a vida espiritual da alma, vai-se 
supe1•ficiailzando. O homem vai-se 
faschlando colll as frlvôildadéà, que 
no dizer do sábio obscura ó liem, 
(Sab_ IV, 12). Esta prática confr 
11uada, em que ha uma e~cessiva 
preocupação das exterioridades, cios 
btllhá11tis1nos aparente~. vai · exte· 
rl01'ir.ando o ho1i1em, arraueando·o <lo 
seu interior, de maneira (}Ue ele ché
ga. a pôr em perigo e até a perder o 
discernimento daquilo que é real
mente bom. prorundahlentê bom, e, 
na vida espiritual, e 110 apostolado, 
collleça a ter duvidas sobl'e aquilo, 
em que consiste positiva e. realmen
te a. vicia divina em nós, sobre o que 
se deve considerar como verdadeilas 
conquistas apostólicas. 

A rasclnação das nugac:dades 
óbscurece o lleli1. lmJ1ede ao l1ot11<'t)1 
peJ·ceiJêr de n)odo claro onde está o 
bem. li; o Inclina para a aparência da 
piedade, à piedade especi<Jsa. apara• 
tosa, ou vistosa, ou para ser vista, 
que esconde no fundo o vasto ela ver· 
dadeit'll. Virtude. Betu como fa-lo con· 
siderar frutos apostólJéos a repro. 
duçào no próximo ctaquilo de que 
ésta chetà ou V Mia a slla allna; a pa
ta to hún1e1'tJ, brilho, sem conside
rar se nesse aparato, nesse nú1\1ero 
Írnsse brilho- ha ou não sacrlficlo de 
princiilio,s de espírito de ari1bleute 
católicos. Nâo se procura o despo
sôi·io espiritual da alma com Jésus 
C1·isto na assimilação do fiel à Pa·i. 
xiio .úe Nosso Senhot. Contenta·se 
com o verniz de umas prát'càs éx· 
tern.i.s "speciem quetat!s habentes ", 

A conclusM é o romantismo da 
piedade, o sentimentalismo do apos, 
to lado. 

*· * * 
l'Jsta mentalidade supe1'ficlal en· 

contra evideut.emente uma reprova, 
v.o tácita naqueles que a ntio apl'o· 
vam por seu modo diverso é contI·á
rlo de agir. J<Jncontra tamhem, .no 
meamo modo de aglt· t11Vel'so e co11-
trárlo de outros um caridoso convi
té parn com maior réflexào ntodit'i, 
car-se um sentido de dar solidez à 
1)iec!ade e ao apostolado ora, isto tu, 
do exigi'. renunciar e sacrificai• 
Duas cuusas que a menlal'clac!e su, 
perfic:lal está dec1dida a Jamais pra
ticar ao menos em todo o vigor des· 
tas duas palavras. 

l'or isso ao 1·omantlsmo da pteda· 
de, ao set1lhnentallsmo cio apostola· 
do Junta-se a abonllnaçâo lllVêJosa da 
flua flor ela t>leclacle e do a

1
poMolado. 

cJactos pelo llberullsmo; teoria nova na 
Igl'eJa de Deus, e que temos vJsto com 
assombro perfHha::Ja por quem nunca 
lmagináramoo pullesse ca Ir em tais 
abeí1'aÇMs: tem·in 1tlet11 disso tãtl co• 
nlMll para o 1e1nonlo e- seus sequázes 
que apena.., 11111 bôm catolico os ataca 
ou des11t!lscttra, 1111ediatamente os ve
mos acudir por_ e111. e :·efuglal'•se em 
sua~ ti·inchei1·a~ ,l'X!rguntattdo com arts 
ds magistral 11,utorldade: - "E quem 
so~ l'ÓN p11,r11. quallfic1w-me de libêml, 
a. mim e ao meu Jornan ~•.1?.m vos 
.constituiu mestres ém lsl'o.el pan de· 
ctarar quem é llom catollco e quem 
não 01 é? l!: a. vós que se ha de pedi~ 
patente de -Catoliclsmr;,?" 

El5te. ultima. fl'ase, solJt·etudo, fez for
tur.·J., como se diz. e nãc ha cato!lco 
com ia ivos de liberai que a 11/io âpro
véite nos casai graves e d!ficels, como 
o seu "Ultimo rectil'so. 
. Vejamos, pois.· o que ha. a t!il t'és· 
p,elto. e se é sã a. teologia Que expõem 
os catollcos 1lbet'alB sobre este ponto. · 
:i>onhamo~ a iuestM em toda a sua 
l!mpld~z e clareza. 11: a seguinte:. -

Para qualificar uma pessoa ou um 
esct'lto dê Hbetats. cteve agua1·ctar-se 
sempre o ve1•edlclum concréto · da Igrê• 
Ja docente sob1·e tal pessoa ou escrito? 

Respondemos, cátegot!camente, que 
de modo nenhum. · 

A ser certo esl.€ paradoiió ·liberal. for.a 
1ndub1tavelment.. o ·meio mais efkaz 
para que na pratica ficassem ,;em 
efeito toda.~ as condenações da lgreja. 
com respêito tanto .a pessoas quanto a 
esct'l'tO~. 

A Igreja é a unica que J)óssue o su
Pl'emo magl.ster!o d<>utrinal de direito 
e de fato, sendo a. sua supi·ema auto
ridade. pe1·sonifica'da. no P11.pa. a u11ica , 
que. deflnltivam2nte e sem apelação. 
PQ.de quí\lificar doutrlnll,; em 8:f~,t~?,to, 

Adquira um ótimo fortificante para· si e para seus f.ilhos, 
na DROGADADA, pagando apenas Cr$ 4,00 por um litro. 

li: necessario levar o· litro vasio. 

conel111t111 a Mtssa Pontifical, s. 
Exc!à. Revma.. D. lourenço Zel!er. api·O· 
ximou-se da grade. do cõrci, acompa
nhado dos Sacerc!ot~s que o tinham as
sistido na. celebração do santo SàCl'i• 
ficio, para. dar a Absolvição do Ritual 

(Contribuição para ·,,a "campanha do barateamento do remédio") 

· DROGADADA: · Pr. Ramos de· Azevedo esq. de· 24 de Maio 
Abei·ta todos os dias: mesmo aos domingos, até meia_ norte. 

· aos. despojos mortais da Sra.. Abac!es.sa 
que, devidamente emro.J.samados, ja
ziam em rico esquife diMte da grade 
que separa. o .;ôro da.s Monjas do pres
bitet!o. A .seguir, o caixão. foi fechado 
pela Madre PriOreza da I Abadia, a 
ReVd&. D. nos&, de Quelro~ Fê1TClra 
aui.iliada pela. Mà.dre Vi~-Subprloi-t2a 
D. Josetina :Freire. Oe))·oJs, êntiuanto à 
Comun1dac!e, empunhando velas acésáS 
e sem deixar,, oo . seus. luga.re.s nas esta
dela.:i. cantava o "In para.c!isum" o ~
quite tl!l Matire Oertrude.s· Cecllla ela 

O FAlECIMENTU UA StNHORA ABADESSA 
/ 

.DE SANTA MARIA 
"Che~iu-arn as nupcias do Cordéiro", 

afirma o vidente de Patmos em seu 
Apocal!p,e referindo-se à8 nupcills. de 
Cristo e da Igreja. Seja-nos licito · apli
car estas palavras à morte . de Mac:re 
Gertrudes cec!Jia ( Ana. Abla.h) da. Sll
p P1'ac!o, funda.dora e primeira Aba• 
desse da Abadia. de sa.nta Ma.ria, nê.Sta 
c.af)lt2.l. 

A 25 de Março cio ano paisac!o, por 
oca.slào das bOdá.S de· prata. da. Benção 
Abecia.l de Ma.dr., Gertrudes, o pra11-
ttadô e saud)so Sr. D. Jo.sé <'.Hlspa.r de 
Afons:!ca e Silva., o colendo Cabido Me
tropolitano de São Paulo e uumero~as 
familias· da sociedade paulista ass0cia
ram•se ao jubilo da comunidade bene
ditln:1 da rua São Carlos cio Pinhal 424, 
11:1. solenidade comemorativa de tão 
ausp!clos., data. 

Meses depois. a saude sempre deli
cada de Madre Gertrudes ficou stria
mentê comballda, vindo esta. a falecer 
ât 7 .noras dl!. t10ite · de 10 de Março, 
1·0dêa.tla. por toda a comuntdadê e a.s
ii.stlda pelo Revmo. Pa:ctre c11..pe1ão ·aa 
Abadia. li: facll avallár a dor profunda 
de. comunidade enluta.da pêla. perda. de 
Mãé tão a.ma.ntissimA e dedicada, cujo 
parn1rnento é . >rantea.do cJm Igual ca
rinho na Provlncia de Buenos Aires 
pela. jovem e fervoro$a comunidade do 

· Priorado de "Santa Escolastlca ", de 
quem a faleelda fól tambem a funda· 
d.ora. 
, Em tt·a.nses co:no este é e;ue se a.pro
fUnda deveras o conteuc!o sobrenatural 
dM palavras ela S. Igreja na Sagrada 
LltUt'gla: "Sursum corda!" Sim; "Co-
1·açõe8 ao alto!''. e através das humi
lhações da enfermidade, através do.s so• 
!r1Íne11tos dà morté, a fé crliltã vlillum· 
brt, . O.'l esplendcres sobrenaturais . da 
vidÍ>, eterna. 

"Quero a vontade de Deus, mas gos
taria de viver ainda um , pouco", disse 
em seus ultimas dias Madre Gertrudes. 
Não 1101; Iludamos vendo nestas pala
vras~ simples desejo de ficar aiMa na 
tel'l'a, ou o receio natural da mort<l 
porque a alma nobre e delicada da. 
Abadessa de Santa. Maria. quiçá ne
las exprimisse o pensamento do grnnde. 
S. Martinho de Toul's ao dizer: "Se· 
11h01'. se sou ainda necessarlo não me 
recuso ao trnba.Jho; faça-se a vo~sa 
vontade". Qual mãe $Jlicita e devota
$, a Senhorà Abadessa só tinha em 
vista o bem das filhas e a. gÍOrla de 
lJeuii. e é posslvel que, num requinte 
de caridade .naterna, receia= Impedir 
com sua partida para o ceu a festa 
nupcial de dÚa<; d·- suas religiosas, ·cuJa 
consagração monastica. estava fixada 
para o l'.lomtngo 12 Cl~ Março. 

Mas, o Senhor jítlgou qÚe . já era 
tempo de· premiar cs mei'IM!;"~' as 'Vil··· 
tudes de sqa f!~l. s~a .aj.1,1da que 'P}'0•0 ' 

telando um pouco a profissão rel!g!osa 
de suas filhas. E. a festa nupci11.l se 
passa não na tet'ra, nas sombras da 
fé. 111as sim se realiza. nos a.trios eter
nos, nos e·splendôres da gloria. 

"Veni, spo11sa Christi, accipe coro
nam, qÚam tlbi DOminus praep.aravlt 
iri aetern um", cantaram entre lagr!mas 
as Monjas de Santa Maria junt0 ao 
leite,. de morte dê sua venemnda Aba
des8a. Que bela coroa de glorlà lhe te-
rá dado, no supremo encontro, o Es
poso das Virgens, a essa Mãe e Pas
tora de almas vil'ginais, que soube fa
zer frutificar os talentos recebidos. 0 
Trinta e ~ete anos de viclà · religiosa, 
doo quais vlnti e 8els no . ci.rgo oneroso 
de Abac!esi;a, eis o manipulo espiritual 
dessa · digna filha do Patriarca d<n 
Monges do Ocidente. , 

Mas. a extinta. não é só pra11teada 
no remanso sllen~'oso ele claustros vir• 
glnah. Seu falecimento consternà a.In
da a socled&de paulistana de que foi 
1·ic~ ornament0. oriunda que era de 
d 112.<: ilustres famll!as paulistas: Rudge 
e Silva Prado. 

sua atividade por ter sido exercida. 
na lrnmlldade e na pobre~ t'ellglosas, 
11em por ISSO deixou dé influh na vida 

social e cultural da •patria bras!lelra, 
ta!)to é . verdade ô que afirmou Ellsa
beth .Leseur:. "Toda a alma que se 
eleva., eleva o mundo". Oigam-n'o os 
pobres que .sua ca:rldadt! socorreu, os 
pecadores que seu 2'Jêl0 converteu, OI; 

attlbUl!l.tlos que sua. caridade, ãmi:,Ja 
ccmo at manitas de sua cogula monas
tica.. soub~ abrli.~ar e co11forta.r, os pe
quênillós .é húmlldes quil sua ptêdlleção 
stmp1'.é distinguiu. Filha a.mante çla 
Rainha do Ceu, a Abade.!.'>a. de "Santa 
Maria", to! em esplrito e verdade a 
serva. do Senhor e sua. memoria. perdu· 
rará nàs bençãos e ncs louvores que se 
elevam dQ SantUatlo que sim a.mor e 
sue fé eleva.iam à gloria de Deus em 
terl'l!s paulistas e, mais ainda. no etli· 
flcl() espiritual. nas pedras vivas de sua 
Comunidade, na.s . aln'ia.s reverentes e 
agradecidas de suas f!lhas em Cristo. 

O SEPULTAMENTO 

N& m.a11~ d.é . 15 de Março de 1944, 
à:; 8 hotàs s. :li:i<cia. ,Rev.mã. D. LOu
renço ~llér O, S. B., Bispo titular dé 
DJrilea e Arqulab,acfo da· congrega,:;ão 
Bi:nedltlna bra.5llelra, ingressou na 
clausura aoompanhatlo cio Mestre de 
cerimonias da. · Ba.sillcà de São Bento, 
Rêvmo. b. Afonso Nie5sl o. S. l!. para 
proceder. li encomendação das despojos 
mortais -da: Sra. Aba'dessa e proéeder à 
bençlí!3/ da ~puituta, aberta. no chão 
do coro mo1fa.nicó' aos pés do trono 
abaélal. Gra~as à bênevolencià. dê s. 
Exéia. :n.evma. o. ér. Núncio Apostollco 
D. Bento AIO!SI Masella. e à ve11ià. dO 
Dr. <'.lofrecto da Silva Tell<?s, .e de va
ria:; i:;e$oa.s iuí1l1:as. o ultlino desejo da 
extint'á poude sel" re'allzadó· e a Comu
nidade ele Sant,a. Marlà aqu, deixa exa
rad J o penhor. ele sua imorredoura gra• 
tidão a quantos para tal flin contrl
buiràlll, de modo particular ao repré• 
sentante do Santo 'Fltdrê Pio 'XII . e ao 
S:. Interventor Fledera.t Dr. F.emando 
da sava Cesta e sua Exma. Esposa. 

~rlninadii, a encotmnc!ação do corpo, 
enquanto este eta ·t1·ansporta.do ao cõro 
da igt-eja. · da', Aba.dia em can"eta dO 
Corpo de Bolrtb'eitôS, o lllxmo. Sr. D. 
Arquiabadé precedido de toda. 13. Comu
nidade que, empunhando velas acesa;, 
recitava o salmo 50 "Mlilerere", dirigiu
se ao local ela sepultura que foi benta 
com as oraçõe.s do· Ritual. Deu-se, en
tão, inlci~ à l-ecitação de Vésperas, Ma-

~ snva. Pi·ado ó. s. B. baiXou à sepul
tura .. 

Entre ós present,,..s consignamos: o 
repre.sente.nte do ~1·. Interventor Fede
ral, os Exmos. e Revmos. Mons. Joi;é 
Ma!·!;;,, MOnteii'O, D. D. Vigatio Capltu• 
1a1·, D. Domingos de Silos Schélhbrn, 
Aba.de de s. Bento, D. Aid!mo Jí:rMrt, 
O. $. 13.. Prlbr do MôStelro l3ênMitíno 
de Santos, o Dr. Oofredo da Silva '!'e
leJ, Presidente do Consefüo Adminlil• 
trativo do Estadó o Revmo. Sr. ego. 
Paulo Rollm Loureiro, Chanceler do 
Arczb!spado, membros . da. tamllla da 
Sra. Abadessa e numerosos amigos e 
admiradores da extinta entre os quais 
mencionamos e~ dedlcàdlssJmos medicós 
da Abadia quê com devotamento invul• 
g!).r trataram Madre Gertrudes em sua 
enfermidade: o Professor Dr. ce1estl110 
Bourrõul e o Dr. Clcero de Morais. So
bre· o ei;qu!Je, a11tM de Sêl' l'echado o 
tumulo, foi ct>IOéàda uma caixa de vi
dro cóntenào copias de varios docume1)
t:i~ referéntes à ei.tinta, ta.Is como sua 
certidão de Batismo, sua ncmeaçãó ,ió
mo Ptioreza do Mosteiro, . o. Br.eve do 
Fapa Bento XV nomeã:ndo MMt-e ~r
trude.s i:,rimeira Abade$$a d!! Santa Ma~ 
ria. a ata do sepultamento, etc .. é ain
da um exempla.t élO "Diatit> Oficial" 
de 14-3-t944 em que i;s,iu publicado o 
Decreto do Governo n.0 13.894 de 13-
3-1944 pêr11tltindo o sepu1tà1ílênto dé 
Madre 1Gertrútles no cb'tó tlà Abadia díl 
Santa Matla e o numero de 12 de Mar
ço de 1944 de ô L'.E:OIONAitíó com a 
noticia pormenorizada da morte tla 
Madre Gértrude,,, qué ha longos a.nas 
vinha ílcólllpanhanc!o com · lntere$Í;e ó 
crescimento des.sl! jo.rnal, par cujos pro
gressos a Abadill. dê Sà.nt-a Màl'ia c3il• 
tinuará a rezar. Impossivel é traduzir 
a· Impressão de reltglosldatlé, o amb1en• 
te de paz e oração que reinou durante 
r. longa cerimonia do sepultamento dé 
Madre Gertrudes. Numéroslsslmos téén\ 
sido os telegramas de condolenclas re
cebidos in,las Monjas bm~ditir.as. 

Dt.stàcil,lt\01;: 
Dé PetrO))Ofü: - .. AbenÇOa'tl:c!O CO• 

munida.de envio sinceras tótitlolei1clàs 
fa!Mlmento veneranda Abatle~a cujo 
suf1·ag-lb celebrei hc je Santa Mii!Sa-. · 
NUNCió APOSTÓLICO". 

"Pela jléi'da da $Uít veneranda Madre 
a Familia 1n1pérlal envia, os seus maiS 
sinceros pesame.s. DOM PEDRO". 

NÃO HA MAL SEM REMEDIO . 1 'I 

Desde Jon)?;as éras a Sifilis vem espalhando à dor entre 
-, a· Hmnanidàde, pórém a sábia Natutêza déu a cértos Vé-

gêtais pl'opriedades depurativas valiosas que de muito tem 
servido ao. homem. . . 

O nofa.vel especialista inglês, Dr. Fred. W. Romano, es
tudando as plantas medicinais apresentou à. dasse médica o 
Deruradot-Tonico 

que foi vivame11te acolhido por seus colegas, e eoniõiderado 
o mais valioso auxiliar dó clinico no tratamento da Sifülis 
e suas manifestações: Molestias da pele, abcesMs, ~hagas, 
da1·tros, eczemas, escrofulas, f6cos de supuração, inguas, ên
fermidadeiõ do figado, estoinago, rins e intestiMs. 

Seu uso impõe-se; é facil de tomar, pois não exige dierta 
nem resgu!1-rdo. 
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NOVA ET VETERA 

TATICA J.ANSENISTA 
e declarar que tats doutrlt1as as côll· 
têm ou en~lna em concreto o livro de 
tal ou qual iwssoa; = infalibilidade 
não por ficção legal. como a que se 
atribue a todos o~ tribuúa.is supremos 
da terra. ma:; real e efetivlt, emanada 
da continua assiste11c'1a do Espirita 
Sa11to, e ga.rantlda pela promessa .so
lene do Salvador: - infabl!idade· que 
sé exerce sobre o dogma e sobre o fato 
d,>gmatico, e que tem. portanto. toda a 
ex··~ilsã<> ne('Jsraria para deixar perfêl· 
tamente l'éS01vic!a. em ultimá f11stnhclà, 
qualquer questão. 

Pois bem. 'tudo isto se refere ao ve· 
redlctum ultimo e drc!sivo, · ao veredlc
tulll .it•r•eformavel e lnapélàVél. ao ve
rcdldum que temos éha1nadé de u.ltima 
lnKtancla. MM niío exclue para lu~ e 
gala dos fieis outras dec!sÕêá _ menos 
autotlze.das. 1)orem, tambem multo ré,· 
µeitave!s, Que não podem désp1'êzar-se, 
e que pôclem tl.tô obrigar em comcien
éia o fiel cristão. São as seguintes. e , 
rogamos a.o leitor que fii.e bem a sua..
gradação: -

1.a - A dos Bispos em suas dioce
ses, Cada/ Bispo é ,luiz ·em ·~ua diocese 
pari,, ,o •xame aBS doutrinas e quallfl· 
c&ção delas e dMlàração de qua.ls ll
v1·oi as contêm e quais não. o seu 
vercdictum não é · lnfalivel, porem é 
respêltabtl!ssimo e obriga ém eo11Ecien
eia. quando não está ém ev!dentt con
tradição cóm .outra doutrina previa.
mente definid1> ou quando nãô o désau
torizi,, outro véredlctum supêrlor. 

2.a - A do~ Parocos em suas frj!- . 
· gutzlas. &te magisteriJ êstá sul)ordl· · 

' 
nado ao anterior, porem gOSa, em sua 
reduzida esfera. d.as mesmas atribul
çõe.s. o Pàroco é pastor ·~ pode e ct~ve. 
cotnO tal, d~él'lmlnhl' OS. pastos Sl!.IUta.• 
res tf(')S ve11eno~us · Não é tnfa.livêl a. s11a 
declaração, t'K'lrem deve ter-sl! por 
digna. dê respeito, segundo as coni!li;;ões 
ditas no numêro a.nterior. 

3,a - A'' dos dll'etores de consden
clàs. Apoiados él1'1 ,;uas luze, e conhe
clmento:i, potlem é d.eVém oa confesso• 
res dizer a, 8eus dMSldm o que lhes 
pareça a . respeito de tàl doutrina ou 
J11;1·0, sObl'.é qUt seja. mconsultAdos; ve• 
rlflcar segundo lls 1·égra~ da, moral e 

· da fllooõtlt1 se t-al leltu1·a ou cornpi!.hhla 
pode ser perigosa ou nociva ao seu con
fessado, e até J'.)l)dem com verdadeira 
autoridade intimar-lhe que se retire 
delas. 'tem, poi8, tambem o confessor 
uma certa. autorlclàde áeerca de dou• 
trinai; e pess;as. 

4,a - A dos simples teologos cOn
sultado., pelo fiel secular, Perltls ln 
arte credendum. "deve•i;ê dar· credito 
a cada um no que pertence à sua pro
fissão ou carreira". Não se entende 
que · tenham ve1·dadeira. !nfablllda.de, 
ma!! ~ln1 uma. r.e1•te. con1pe,tenc1a ês))E!· 
ela! para. resolver os· assunto.s relacto• 
nados com rn?. profis.são. Ao t.eo!ogo 
gtAdUMô dál a. Il(té,1a. um Cêrto direito 
oficial pará explicar ,..aos fieis a clencla. 
s11,grada · e suas a,pliC!tçOés. No uso des
te dlréltô escrevém os . t1utom 5ób're 
têOlogta, e classifloam ê tá.Iam sél(ulidó 
o seu leal saber e élltehder. ll:. t)ó!s, 
c,érto que go$!n, de uma certa autor!-, 
dade clenti!ica p:.:·a. !alar em àMUntça 

de doutrina e para declarar que l\vros 
a co11têm ou qu2 pessoa,; a proféssam. 
Asi;ltl\, os simples t~logos·. censuram e 
classificam, por rr,andadú do Freia.do, os 
livros que se dão à ,publ!ciclàde, e gà.
rante\l.'I'' com séu hon"i a ortodoxia 
deles. Não são infallvels, l,')orem ser
vem ào fiel de norma prlmarlà nos ca
sos quotidianos, e elevem OI; fieis con
fià1' en'1 sua. decisão litê qüe 11, não 
anúle outi·a sul,')erfot. , 

5.a - A da 8ln1ples razão humana, 
devtdainente Ilustrada. Sim. senhor, atê 
isto é -1ugar teologlcti, cómo se diz em 
teologia, qqer dizer. é criterlo cle11ti• 
fico 'em ma.Ileria de rellgião, A. Fé dó· 
mina; a razão; es~ deve e&tar•lhe. em 
tudo · súbordll\ll.da, Porem é fa.lso que a 
razãó nada possa J')Or si st\: · é falso ,qui' 
a luz lnfériot acésa põt, óeús no eti~ 
tebdltnento . humano não !lum!he nada. 
ainda qu~ não ilumine talltO con'lO à 
Ju1 silperloi'. Permite-se, poli;, e até sê 
p~creve ao fiel di8coner sóbre o que 
constltue objeto da suà crença. tirar 
dai consequenc!as, fazer apl!cações. e 
díldUzir paralelos e anatogl/1S. Assim 
pode o slml)lés fiel élésêonflil.r 1og0- à 
prlmeirà vista dé uma doutrine hova 
que Sé lhe apresente, $egulidó · o maior 
ou '. menor desacordo em que '· a veja. 
com outra 1é. definida, E pode. se éstb. 
desarmonia é evidente, combatê-la. co• 
mo mtí, e ta.i.:ar de ll'lá\J il.é> IIV1'0 que a. 
sustel'lta.. o eiue hãO ~ooe ê dêflrtf>la 
ex cathédra; l'JOtêm, t~· Ili. \)a:1'a: si tlôlüô 

,pervetsa ê cõmo tal dehUncMAã aos 
outros parà. seu gov~no. dar a voz · de 
alarmt e qbpàrar os prim.drós tiro~; 

O · PAPA PEDE QUE SE ORE PARA OUE 

O SECTARISMO NÃO INVADA A . AFRICA 
Informa N, C. numa noticia Oi'iun

da de Nova YO\'k qúê, a intenção 
missionária dii Santo Padre pal'a o 
mês ele 1narço é ., a presei-vaçâo da 
Africa do àectarismD", segundo anuµ
ciou 11aquela cidade o Ei.mo. Revmo. 
l\It'lns. Thoíiias J. l\lc Oonnéll. Acres
centou Mons. Me Donnell · que' em 
out1'as épotas "o sectàrisn\o pode 
ter invaâidô a AMca, 11\as a Ctlstan, 
dada sempre esteve pronta para sair 
ao eucoptro de sua ofen~iva''. 

"bé acôtdo com uma lnvesfigação 
feita em 1938, trabalham lla Africa 
uns 8.44 7 proselitistas estrangeiros, 
assiSUdos por um l\nnhac!o de nàtl· '1 
vos em nümeró dé '81.625 men:1btôs. ( 
Pai·à fazet uma lista das vál'ias det'lô• 
minações a que pertencem, necessi
tar-se-ia um folheto impresso dé 24 
páginas,, Gastal'am nesse ano entre
tanto, 6.336.244 dólares, para p1'0, 
segúitém Seus trabalhos. Com se1l\e• 
lhalltes dados, não se êáti'anha que 
a Santa Sé peça as otacões cios 
fiéis, dutante o 111és de 111arco, pela 
preservação da. Africa do sectaris· 
lllO "• 

"Depois dó ocàso do império colo• 
niàl pOrtugúês, que deu ailipal't'J a.eis 

nilss!ôná.rios católicos, Holanda e 
Inglaterra, tao afetadas pela chama
da Reforma, enviaram ministros que 
eràm membros das várias seitas 
protestantes". 

Mons. l\Ic Dôllnell cita iogo as via
gens intercontinentais cios ingleses 
Liviugstone e Stanley, e continua: 

"Logo, missionários católicôs, aju
c!aâos pela Coi·ôa Belga, chegaram ao 
Çongo. Lavigerlé dedicou sua vicia., 
e a. c!Os seus companheiros a gauhaç 
a. Af1·íctt para Cristo. Os Oblatds 

acudiran, ao resgate elos Basutoti, e 
ganharam para êles a proteção da 
Coroa inglesa.. O clarividente Vàug-

1 . 
l\an institµiu a Sociedade de S. José; 
Libermann aperfei!;oti a Regra dos 
Padres. do Espírito Santo, e nasceu a 
Sociedade de l\Iissões a.fricanas. O 
sectarismo pode ter invadido a Afri• 
ca, mas a ,Cristandade está prontil 
para sair ao encontro de sua ofénSi• 
va's-. 
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SAO PAUL<f -
l!'undado em 1917 

DAl.vfl LOuRAFlA 
fAQUlGRAF'lA 

O Melhór l!.:Mil'to 
Pefo Melhor Preço 

A familia da 

ANGELA SIMON ATIENZA 

' ~ convida os parente e a.mi-
. gôs p8.t'a ai;slstlrem' á m!Ssa 

do l.º aniversario. que fará ceie• 
orar amatii:i.ã dlà 20 dó córrenté. 
ás 8,00 hoi'às, no altàr-môr, d.a 
Igreja de são Gonçalo, Pr. João 

. Men~es. 
POr mai8 este ato' de religião é 

amizade, anteclpàdamertte àgradece 

isso pôde ~à:.:ê-lo e fiel se.cular: àsslm crer. que é a autoridade infíl,livei da. 
se tem feito e o aplaudiu sempre a Igreja, consente esta, · e ha de consért• 
Igreja. t isto t'lão é fazer-se pastor dc tlr, que taça cada um, com o seu cri• 
rebanho, nem slquer humilde zagai': é terio paltlctllar .. às a])liéações cOrtcre• 
simplesmente ~ervlr•Jhe como o cão taa, sem prejuizo de corrigi-lo e obri-
pa.ra dar avl.so, Oportel adlatrate canes, gá-lo à, retl'atação. si porventura erra.. 
recotdou a. propoolto, muito opOrtuna- Ê frusti-ar a regra. 8upério, dà Fé. é 
~ente, un'l gtatidé Bispo espanhol, fazê-la absurda. é lmpossinil, ei.ig!r à 
c!iguo dós 111clhótes seculós de nossa sua concreta. e ~edlata aplicação pêla 
historia. autorldatle primaria. em ea.da. caso cté 

*** cada hora: e .tle ca.qa minuto. 
l'bt vet".ltur;,, não ó, étité\'!dêm assim · Hà acjul um certo ja!'lret'llslrtô féroz 

os maiS zeloso.s Prelado.~. (tuaí'\âo éi1i e sàtanléó. ·coh1ô o que havia nos dls-
réPetldàs óéaslões exortam 06 f!éi.s · a clpulos do malfadaéló S!spo ,dê Iptés 
abster-se dos maus jornais, sem ÍMI• , ao exigir para a recépçãó dos $:i,ntos 
car-lhes quais sejam. p~rsua.didos, como Sacrainehtos disposições tai! _qUé os 
estão. de ,ue lhes bastará seu na.tufa! tornayam 111,bsolutamer.te imposslveis 
criterio ilustràdo peia Fé para dliltln- para, os homens a cUjó próVéito foràll'I 
guf•lOS, àpHéa11âo às âóutrihas j/i, éo~ destllitldôâ, · 
nhéclda.s sobre a. materia? E O mesmo · O ~lgorlslhó 01·élenithclsta qúe MUI sé 
Index contem acaso 08 tltuios de to- . invóéíl é tâõ ábs1ii'do" cómó o rlgóri.5n\O 
dos os livros .,rolbldos? Não -figuram à ascético ql!é se pregàva. ét'li É'ort-l:tõ:yal 
fl'enté dele- com O ca.rater de Regras e e-eria .a.inda de peiores e mais àeSIIS• 

· gerais do lndéll cel'tos princlplOs a quê trósM conséquenciM. E se não, obsér• 
deve atét-iii' um bom ~àtolléó jjàra éon~ i·e~re um reüómeno. 
sldi!1·ar corrü maus multoo ltüpréssos , Os ma.i..~ rigoristas a este l'ês)'.>êito s!io 
que o lndex não designa,, porétn que à os mais êttaureéldôs sectarios da e5óólà 
luz das régrá.s dadas quer que julgue é libéral. COtüo se ei.pliea. esta il.párént! 
fale por si proprio cada um ctos léi· contradição? Explica-se muito élará• 
tores? mente, t·ecordando que nada conviria 

Subamos. pol'ém, a uma éonsideraçãr> 
mais geral. Oé que serviria à. t·egril de 
Fê ,é Côstútnés, . ~/ à éàdà éàsó \}a.l'tl• 
ctllàr não bütlesse fazei' Imediata apll· 
cMâO dela õ sln'iplés flêl, mas de,.csse 
andar de continü> e cónsfiltàr 6 Pápà 
e o Pastor dlocesano'l 

Assim como a régra geral de eostu• 
mês é a lei, e rtão obstante tem cada. 
um dérttro de si uma. Cónsclenliia ( dlc• 
tall'len ptaetlcum) elll virtude da. i'.)ual 
faz á..~ apllcaçÕé~ cOilérêta.5 dá ditê rê• 
gra. p;érill. si,m ob~tat qite seJa cotf'I• 
giào. si sé e.xtra vlá na sua ar,ri'r-láMO: 
a~im na regra gc~.il cio g_ae .se '.ha de 

tanto ao liberalismo quanto essa mor
daça legal pósta na bocà. e nà. pena dé 
seus mais àestênÚdos ádversar!os. Sé
ria na verdâdj urn. grande triunfo para 
ele chegar a e Jnseguir que sob prétextó 
de . que ninguem pbde falar éóm 'Võlli 
autoi'lmcià íià. tgreja sénão t>. Papa e Os 
Bispoo, emudécessem de· repenté Os l:>é 
Maistré, .os V'àldegamas, os Veulliot, os 
Villos'.lflda., os Aparisl, as Tejacto, os brti 
y t.ara os ,-.ocetlal, de i:iue sempre por' 
dlvlni>. rui8ericordla houve e· haverá glo
tiosél:i êxélnplares na sociédade éàtôllca. 

Is.~<) llúéierli!. o· llb~ra.itsmo, e ~ue 
fcssê à itl~slllà tgte1a 11t1e lhê nzesse 
o i!i·a.>ídi' ~ervíço M d•sarmax os seus 
mB-!s ilu~!i'cs ~ampe6~i ''. 

•. 



1 . . . 

''.As·. discussões· sobre a re= 
'f~igia' do Ensino Superior 

; RÍO, (ASAPHESS) Realizou-se 
idia, 15 · p,p. nova reunião do 8nr. Gus
;tavo Capane1ria com os repreúmtan
te~ ;cta,i Ún!:versldades e Esc<>las leiU• 
lle,rior.es d.ó Pais, para es.tudo da re-

. tornja. do ensino superior. 
Na primeira·. reunião ·discutiu-se o 

"'nsino de :farínac(a .. Depois de lon
;gos 'debates res1Íltou ··vlforloso o pon
·1:0• de vista do ministro' da Educa
.~ifo,; qlle é, de dlvfdir o énslno de far
·::m:ac!a em dois tipos·: o primeiro, unl-
1vers)tario, que ·corresponde aó atual 
/19 UJ?lco· curso superior, de farmacla: 
~-:_sêg'ündo, o ·curso té·cntco. m~is ra-
dt· de· 3 · anos, com. Ingresso aos que 
,:nieiiem ·apenas' os 4 primeiros anos 
ICI~- çurso· secundario. o curso téenlcq,, 
g,ir:!: subdividido em dois: o farnilà," 
!CO:t~pnico· e o laboratorista. · 

·:Ã ·medida visa ·acabar .com os. 'pra
_:ticos •df> farmacia,, substit11indo,-i>s por 
'técn!c'üs· sujeitos a cursos_,.(õ,mbora 
l'tão · tão difíceis e custoso~ como os 

·1Jn}versi_tarios. ~ntretant,..,, aos tar
:macotécnicos · e la,bori>.'coristas serâ 
:facultada a obteni;;ã~, de grau supe
rior· -mediante m.e.111 3 anos, do curso 
:uni versltai'lo de,1l.'a1·macla. , . ,, 

·Na, reunião iseguinte · toi estudacta 
'.Pelo_ .Ministro/ da Educação· e outros 
representaÍltr,s a reforma do ensino 
de ~~enha1,ia. As coiÍclusões porém, 
·:ficaral_U PÁTa. · a reun.ião d~ . -6. A 
tard~ rea~\.r,,ou-se a.mdà sob' -a presl• 
dénê)a d~' wmlstro da líl'ducação uma 
'ter.cetra i reunião em. que !9! estuda~ 
d'!, a, r&',orfüa _do ensino· de medlclna, 
reynlã.r, agitada e. longa, na. qual fo

·rà_m . ;<éleba.Udos ·diversos aspetos im
pÓ.rt?,nte.JÍ. destacando-se ós ·· ctebates 
11ó1Y,e ;l_ll~_lusão da medi~Jna trOplcal 
~Ql'.no -m'à.tel'..ia ·fundamental. · 
1 ·'-Por' 'ci.utro lado, o Professor I<'ran
-,:.i!ico. Edtlardo Rabelo, báieu-s~, pela 
Snc1úao . da ·derinatosecilogràfia 'entrê 
.a.s:• niaterias fundan\entals do ensino 
311edlco, éom O apóio de alguns mem-

1i>rós. da Qóml~sã_o, enquanto·· que ou
;tros oolnaram no sentido de . ser. a 
ln°esma,. tri,:tada, como "Sl)eclallzacao 
de·. outras_· i:11sctpl'lnas: Tambem as 
conclusões· dos debates desiia reumáo 
tiéaram para o dla.17. 

. ÍÚo, <Ai:l,APl-U;.::,;:,;) --:'Sob a ~re
eildé'flcia ·.do.· mitifs\,fo Gustavo C.:apa
\ne~;i, realizou-se · nós ·salões. do l\11-
l'tlster'!o da. Educ:açãQ, mal13 uma reu
l'l\ào 'dos pro_téss~~s q'ue se · enconº 
:tram nesta' capital, óofaborando nos 
tràbalÍlos' da reforma '·do 'ensino s'u~ 
1>erior: 'l'rátll.l"am os . pro!essore•. de 
:varli,s que_2Íões :relativas ao . ensino 
i;ia ódont4!ogia. Depoi,; .. de terem usado da ~1av~a ·var,lós professores;. ti'•. 
cóu eyitabélechlo para. a ódon tolog1á, 
o' ctiterlo ge_ral· já adotado ·para: o 
~:n_Ej,!no <l_e medicinl!,,: 'lst<>. é,. divisão do 
curso .em ·dois períodos: O !<'uridan1en~ 
~al ·e o de. Aplicação, No. primeiro, 
,zaêrão_. eni.ináda~ as niaterias de ca
li:-ater ,õl>í-i'gato.rlo, . essençla1s ·.t. . ror-
!mação"<lo alu11.o, e, no se.;-unçfo, .. as di.s
ieiÍ!linas é!E!ti.vas. da. espec'fatl~àçã.o . ~ 
~sç,olha do estudante, . l!ls,se ·cri teno, 
'O 'da dlvlsãó do. énslrio em ·c.:urso l<'~n
d;a:mentat :;;··cutsó . de . Apl!caQão, · tem 
si.<lo. aceito por; unanlmldad"' .dos pro. 
feisoi·es e:. cô1n .aPlat1:sos · gei·a1s~· · o 
que leva a :concluir que será uma das 
cáraterlsticàs da. ' reforma em elabo
-ràção com · referencia ao ··ensino da 
odontologia.· Discutiu-se finalmente 
Íi. 'distrib,uic;:ão das. disciplinas, no 6ur
ào; 'isto', é, .qÍJais as. quê ficariam'· no 
cu.rso de·,áplicação como alnda·.a·s-que 
isek'iam ;<Co;nsideradas de çara_ter. obr1~ 
a-aforio e, as:.,que s3rián:i eletivas, : 

·Ao. finalizar ·à· sesslio, n\arcou·· o 
;ministro da' Educação, varias outras 
:!:êuniões. para o dia H. o horano é o 
. ISlls'ufiite~, ás il . horis; Farmac1a; :,.,., 
10 horas;· Engenharia; ás' :g. ·horas .e 
;!O · m'ínntos, .Medicina. Dia· 16; {u; ~ 
l,r9tas. 'será efetuáda a primeira 1·eu·:ntão -para . o . estudo da ' refórroa d!) 
CurÍ;o de _·Direito·~ 'ú lÓ · horas' ·do 
.C'ui;,so de' Saude · .l:'ub!ica. 

J 

"jjniversidade 
.. do . Nord(i.ste" 
-. .ttIO, · .. (A.SAPRESS) ~' O. professor 

LuJz Guedes, ·da .lfaculdáde· de: LHre1-
:ti> de Recife, apreseJltou à consldera.
~ão dó Ministt'o. C.:apanema, .a segu1n
:t!\'proposta: ,_ ''Em ·.t,Jsta,do· dá Umáo, 
onde· não exista · universidade, e em 
cuja capital . tui1cionem, . pelo .. menos 
qua,tro ··. e·sc_ofas_ · das , que ~tua1me11te 
integram a Universidade do Brasil, 
e.-·que· confoin- coit1 mais de 10 anos d.e 
tuncio11ainento legal· e tenham a fre

. qu~ncia normal tl8 '· mais nm mllh'ar 
dé: · estu_darites, fica tnst1tuido . pela 
União-.,o· ensino unlversttarlo · t<,ctera1, 
tl1lltnciando- o seu funcionamento, em 
q,uotas · iguais, . a .,União e o 1'.:stádó. 
~ua,ht-0-a.o -respetivo patrimonlo. será 
constitúi(lo- pelas contr1bu1~úes das 
:nie:Sn1a:s . entidades,. concorrendo cadll 
urna;. na •prÓpor,;:ão e altura. da~ res
P!l~ivàs. · receitas ·· orçamen tartas, cai
cufadas-'· por· ano de Instá.tacão: 1'.:111 
t~i;,: · condtc;:ões, apresenta-se como 
unia imp~stção de' caratér nacional; a 
exlstencia de uma Universidade .J•'e-
deral do· ·Bràsll. em Pernambuco,. de

. nomfüada • Uni versidâde . 4o· ·:Nordeste, 
onde ·:se incluam cursos em que se 
estude~ pfo6ierriás )l ·se realiZ!>lll peS• 

-qu!sas:em ,torno das ·ne<iesstdades ,pe,, 
cúliares · daquela regl_ão." 

:O ensino gratuito 
!tIO, (ASA.l:'RESS) O C.:olegl" 

Os.valdó Cruz; ·de· São Paulo, ia>:preeen
tou . ào 'ministro da l,;ducacão, um 
memorando ·s·obre " bal"ateaniento 'do 
ebslno secunda.rio, em que· propõe, 
para _ obt~ncão do obJetlvo . .-,sado, 

_ baratea1riénto e gratuidade. do ens1-
ni>, · . .,; orgá1;1zação de um fundo na~ 

, cloria.l para: o ensino . sécundar10; ·dl.
rlgl4o . pelo , I>linlsterlo da . Educação 
e-0: cu'steadç, pelos .estabelecl'mentos ·'de 
en'sino ._secúí1darlo, optando· pelo· rece
bitn~nfo,'. em·"'dlnheiro, no ,valor . c;!a 

. p'a'ttic1pâçâo · do. fi.lndo · · naclo1ial · .nós 
lui:lrÕs 'dos ,es.ta,belecimento:s, o: M1n1s
ti}rlo· <i!l' ... cê4t1ca<;ão reuniria r-ecursos 
com ·•qu·e ·.pode1·1-a promo.ver a "lnst1-
tu/çãç, 'de " Swvli,os de trovld_e11,<Í'1as 
Assistencii1:1,is''. de· toda a. espec!e, t!rJa
ção e ·mánutenl)ii.o ,e\~ estâbéléc1,nen
tós de': ensino, nos lugares em que (1 

regime defiéitario · impede· a »ção. de 
info!àtlva _.·.privada'; subvertc1011amén
to, ·dós' es.tll.b'elecin,ent9s ,lã 'exlsten- · 
tés em· lu~ares dessa ; natur.e1,a, pà ra 
o :des.envolvlmento da sua acào; crÚ.-
1:ão ·e :mànuteni;ão de bolse,,~. de· estu
deis dentrq· OU foi'a do. pa,Js, 'para ·JO· 
:vens··: dé ··• ·exepciônal merecim.,ntô, 

··Locação. de: re,sidencias 
oficiais : p~ra 

,RI9: (~SAt'ltE)SS). - O minlatro 
!;_\1r~co 'Gaspar Uutra a,ssl~ou ~ ee· 
~ulnt.,, · ".é:m aditameJ,to ao aviso 
1690; · de -4 · de ·Junho ae !UH, uec1aro: 
A.'· t~dó "oficial ' -incl uldo em un'ldàd~ 

.. do CÓrpo ''Expedicionarlo tlca. asse
gÚradá'ã;' foc·acão dà casà"em ciue: vinlla 
residindo;· ao detento; de cargo 'no
..;,,.; :criado nas unidades exped1~19• 
nàrtas;'' déve ser dada, préferencia. pa
ra'· ocu'pação .'da casa.- Que .. se vagar, 
.êientrp d,o: espirlto · do avli;o. supra c:t• 
,t,,.'do ·e 'mediante proposto. .a ser .apro• 
. ,:,.<1a - oelo ministrq". 

. ; 
.~-

.... ,,, 

Controlada a 
Arsenico 

prod. u~ão". ~·'.' .. 
branco _.,1-1·~ 

--
RIO. (ASAPRESS) '.;_ '4/'Mlnlsfro 

João Alberto, Coordena<! 41' da Mobt
Jiz;ação Economi(.;a, ass~tiou a. s_eguln_ .. 
te vortar!a: , 

"Co'.1s!derándo ~ -:importan~ta elo 
arsen,co branco • para a· industria 
prlncipalmente,, -:a de produtos' des: 
t,nados ao '..timbate· de extintão das 
pragas da tavoura' e peouaria. na.cio• 
n~is; / _ 

.cons'.derando a escassez desse pro
duto , no ·mercado devlllo a dlflculda, 
de .d-. Importação e · insu_tlc!encia da 
PJ,j-Odução · nacional p·ara atender as 
"11eiessidades do consumo do· pats;· 

Con,siderando finalmente que o. se·
tor produção· industrial já estã. pro
cedendo ·a distribulçã·o de outros JllO· 
dutos químicos com satisfação das 
industrias interessadas de' re;tl bene-
ficio para a coletividade; ' 

l:<'ica o setor produção industrial 
autorizado a contróla~. a produção 
nacional de .. ,anidr\do_ arsenloso· (11,r
senico ·branco) b,em, como a dlstri. 
\-,uiçáo e consumo não. s6 deste · co
mo do que veiiha a ser importado,. po
dendo determinar todas- az medidas 
que julgar,. nece~_sarias para· esse fim. 

f a~amento de gratificações 
. '''pro=Íabore" 

RIO, ( ASAP:i:f.ESS) - O ministro 
Eurico ·outra aprovou a. distrlbu\cão 
á Eséola Escola -Mll!tar·'de Rezénde, 
da ciua.ntia de Cr$ 600,ÓO, jla,ra paia• 
men to .'de .gratiflc3-ção-pr6-labore aos· 
diretores· e. sÜb-diretores' do ensino. 'e 
aos-:·_ instrutores · e àuxiliares,· no pe• 
rlodo de Lo de ri1arço"a 31 de lTezém• 
bi-o do correBte, ano; · ' 

•.• .,&..- ... 

FRACOS e 
ANEM!COS 

TÓM~M 

Vin~o cremtaio 
"SIL VEIB.A ª 

Grande Tônico, 

As negociações para troça 
de brasileiros ·internados 

na .. Alemanha 
RIO. (ASAPRESS) - -O Itamara

tl, .de acordo com nota:. dlstrlbulda 
á Imprensa,· Informa que já. se acham 
satisfatoriamente concluldas as ne• 
goclações para à troca dos brasileiros 
internàdos no, teritorlo do R•lch com 
alemães aqui . do Brasil, assi1n :con10 
Informa tambem estarem bem· .encas 

1 minha'.das ··as· 1nêdidas pai-a a._ execÚ• 
ção d<isse acordo, para o qual contrl• 

-buiíi' decisivamente o governo dos 
Estados Unidos da Amerlca.. Íntúes
~,ieo; juntamente com outros patses 
americ.anos, em enténdi_n1ento seme• 
lhante é siniultaneo. Dirlj;idas por 
intermed·io do goverrio·--Sutco·: e acom;.. 
r,anhadas· es.treitamente pelos govei
nós de -Portugal e da .Espanha, com 
mapifesta,, boa vonta<:le, collmaram. 
e.final as negociações, Em ·. virtude 
desse acnrdo, rngressarão · muito bre
ve ao Brasil, var!os funclÓnarios ·d,; 
plomat,cos e consulares, bem assim 
como outros brasileiros com suas fa• 
nlilias; Os · qua.is se a_cha\falJl:. -~fu· Go
de:;berg d~sde. que Vicby foi · ocupa.
da ,Pelas !orças alemãs .. Entre os que 
serão repatriados, e.ncontra-se o Em• 
ba.ixador Souza Dantas • 

D'!~reto sobre 
do ··Livro. 

a··comissão 
Didatico· 

RIO,· ( ASAPRJ,;SS) ,... Dispondo so
bre o livro didat!co, o Presidente ·da 
ReJ)ubJlca assinou o seguinte decre
to: 

Art. 1.o - A comissão Nacional do 
Livro Didatlco compor-se-á. de. 15 
membros nomeados pelo Presidente 
da .1-:epubllca. 

Art. 2 o - A Comissão · Nacional 
do Livro. Didatlco funcionará por 
melo de 'sub-comissões espec1allzadao, 
4ue se reunirão e. decidirão separa
das e Independentemente .• 

Paragrafo unico - A Coo1·denaç!o 
dos 'l'ra 1,a!hos, da Comissão Nacio
nal do J,i vro 1.>1datico flcarã 'a car• 
go. do seu presid.ente, que será des1g. 
nado pelo Ministró da Educa~ão, 

Art. a.o - Poderá o Mlnistro da 
Educação designar C.:omissóes_ espe• 
cials 1.te três ou cinco memDros para 
proceder ao exame e julgamento · dpa 
li Vl'OS ldatlcos cuja m;cterla não' sela 
da especialidade das sub-comissões 
:nsti tui'ilas na forma do artigo ante• 
rlor. 

Paragrafo 1.o Observa-se.-a, 
quanto ao processo de autorlzaçl!.o 
uos livros didaticos, de que trata 
este artigo, o disposto nos artigos"\ 
13 a 14 do decreto lei 1.006 de 3(1c de 
de•~mbro de 1938, · cabendo ás com!s
sõei especiais constituidas 9ara exa
mina-los as atribuições•. da Comlss,to. 
Nacional do Livro !Jidà.tlco. 

·Paragrafo ~.o - É .aplicavel, · no 
caso do, precedente artigo, o disposto 
no paragra:fo a.o· do artigo 1.o do de
creto le, 3.580, de 3 de setembro de 
!UH, 

Art. 4.o - O Min.tstro da Educa
ção. fixará a data a partir da quaJ 
não se ()erm i tirá a adoção dos ·avros 
didatico·s que não tenham obtido au
torização previa. do MiJ1!sterlo. 

Árt. '6.o - Á pÚbllcac;:ão ·oficial de 
livros didatlcos para. uso nos estabe
lecimentos de ensino do pals passa a 
consti:.-,ir ·atr.ibu!ção do Instituto Na-
cional do Llvro, . 

Art; 6.o - Este· decreto lei entra.rã_ 
em, vl_fOr na data de sua' publicação 
ficando ·revogadas as disposições em 
con;rario, 

Limites entre Baía 'e Ooiás 
I' 

RIOr (ASAPHESS) - Duas expe• 
dições foram 1·ooentemente realizadas 
ao divisor de aguas Tocantins e ::iao 
l•'ranclsco, · tlara localizar os JlmlteH, 
e"'tre Baia e üo!as. A- ultima ·expedi• 
cão,· real!záda pelo Conselho Na.cio· 
11al de Geog-,afia e . instituto Brasi
leiro de Geografia, e wstaustica, per
corr,,•1 ··a · regi1jo do Jalapão, que 
abrai.ge os estados -de·· Gritas, 'Bala e 
P!aul,zona ctescrita pelos :·geogratos·· e 
llistoriactorea con10 po:St,Utciorà:·-de ·;um 

~ ~010 de inca.leu'~, V'll !_ertlwda(le, , 
O sr. Allrio de Matos .. - vrofe;;sor ·de 

A~tronomia de Campo e Geodesia,'·que 
µartlclpou ,Je referida expedição, es• 
clareceu eutretanto -que. nada de ex·, 
traord1ua1·io existe ali. Tudo tem .si• 
elo. pura tantasia, O Jalapào · possua 
terra pesslma. QU8 SÓ prÔdUZ· man• 
dlóca. anuaimente pois. a terra nao' 
suporta duas semeaduras. O capim 'é 
fraco·· e o· ~;ido; majíro ... A : popÜ!açl!.o, 
em sua maioria,. é mesttca:•.;A, carne 
é obtida da. caç:a, Que lambem nao···e 
abundante. · · 

O pro!essor Allrlo de ,Matos disse 
ainda. que as ultimas ex-pedlc;:õeR con
seguiram comnl<>tn exlto, t,mdo .. g)(lo 
f_ettos ns e~t11<1oi:i. nP.,~,;~~~t"tns pat·à- a 
ii, · delimitação exat•: r1~· ilivls_or · dai 

'dl!iUas 'dos' rios: São FranCl3CO•Tocan• 
tlns · e . São Franclsco•Parnalba. As 
divergenc!as chegaram a um grau de 
!óri'gltud~ ·. que corre~poride · a iaa 
quilômetros, 

A_mistura de açucar no café 
· na· Argentina 

RIO, (ASAPRESS) - · A.o Ministro 
das Relações Extériotes, o da. Fazen. 
da transmitiu, ;,,;rim de que ·dete.rmi
ne as providencias ca·blvels no caso, 
copia dos esclarecim,;ntos prestados 
pelo ;Departamento Nacional do Café 
a respeito do que dete·rmina o Item 
IV. da resolução_ d.o Conselho Federal 
do Comercio Exterior aprovada. pelo 
presidente da Republica.- Segundo os 
"°sclarecimentos do· DéPJl,_rtaniento 
?-;acional do Ca!é, sobre a questil.o da 
mistura do açucs.r ao café na Argen
tina, "a Situação continua a 1nes.n1a, 
não sendo ol.J~ervado o eRpiríto e a 
letra do. convenio assinado em 9 de 
abril ·.de i'941 ,entré. o Brasil e aquele 
pais,. como• jA. tivemos-· ensejo de co
municar em nosso_ oficio confidencial 
3.8()-7·,. de·' 28 de junho .de l 913. Quan
to ·'aos demais Itens da Re~•llução. do 
m·encio.l\ado. orgão, têremos oportu
ntdii.'de de nos pr·oximos dias, ·:voltar á 
presença de Vossa Excia.". 

Partiu o "Cabo de Buena 
-Esperanza" 

~JO, 
· potto· 
Buel'\a. · 
destino 

. tos-. do 

(ASAPRESS) - Dêixou · este 
o :h~vio espanhol ºCabo· de 
EsPàl'.'an.ia", que ··segue com 
a. Lisboa, le,·ando 132 sudi

_ei,:,o e l't':!S})(-Ct1\·a bagagNn. 

Não pod~ ·. ser suspenso 
RIO, (ASAPHE;c;SJ - A Justiça cio 

Trabalho decidiu que "não pode ser 
sus;,er,so o empregado- que falta ao 
tri>;bÍl;)hc- num domingo por não ter 
tolgas s~m:foalõ", 

Incons_titucional o 
<' do Dccreto=lei 

de 4=5=39 
1 

art. 1.0
. 

1.252 

nro, < AS.\PRESS) o preslden-
t~·,..cJ.a. .. f.tcj)u~>li~~- aprovou o _parecer do 
udní<fr.-., dá- Pa.zcnda., tavoravel à. 
ado.G~º da n1edida propo::;ta. pela ~on-
suH:.oria · Geral· da l!.epuU,c.::a, no sen
tidÓ de que te r,-=comonde ao Vepar
ta.mento' Na.cfé,11,i1 do Caf6, o acata7 
mento da .cle'cisão profol'.jda pelo su
preh>o. ·•rrihunàl F'ede_ral; ciue 11ec!arou 
!ncon~.tltucinal ;,:o a:-tigo 1.o do decre• 
to•lei n.o 1,252 , .do 4 de ma!o de H.~. 

Transforencia dos alunos · 
,:da Escoià do Realengo 

~•, 
· ·· para Retende 
RIO, (ASAPltµ]SSJ - De acordo 

coli1 r.ecente aviso do ministro da 
· Guerra, !fcou ·estabelecida que tni
. cla.l~11te. os cadetes do primeiro ano 

s~ri<J,n1 traniiferidos para. a f;scola 
llí!lifar de Rezende, continuar.do no 
Re,;,,-le,1go· os, do ·segundo e terceiro 
a-n:os •. Em tàre -d.és~a àecisão · minis
te·riál transftrirari1·s_e os çonii,o
nel'ltf:-'s· daqÚele pl"iint.=:iro ano, que ern• 
ba1:.c'l:rà'í:n na, e;ta~;o local, em car• 
ros especiais da. Central, 
· Arites · de deixarem o tradicional 

edlficio da Escola do Real~ngo, o seu 
·atu'al comandante,, Çét Augusto da· 
Cunha. Duque i,:,tr:ida; fez formar, 
r,ão s6 . os .alunos tra-nsferldos como 
os: re·petentes, do 1.0 ·. ano e _.os novos, 
pr~cédentes das· E.s_colas dê 1-'rep'a't-a• 
todos de São Panlo, Cear:\.. e Porto 
·A1,gre, procedendo à. !P.itura de uma 
expressiva ·e .patrlot!ca. ordem. - do 
dlá; na qual t .... ve oca si.ão de . !azer 
referencia, ·da.s m·a1s elogi1Jsas, ao cel. 
Mario Travassos e ao g;d. · José 1.-'~s
soa', nomes que" se acham ligados ao 
ensino militar do Brasil, 

O.'. incer.dio no Entreposto 
de Frutas 

RIO, (ASAPRESS) - Os bombeiros 
consideram extint'o o :ncendio do er.
treposto de frutas do cais do porto. 
A 1)olioia fez cessar à Interdição do 
predio. e os engen_.llelros Luiz cavai· 
canti e José Castro Chaves, diretores 
da l'}mpresa de Construções Ltda., 
vistoriaram o edifício, declarando 
que as obras. de reconstrução vão ter 
in1C10 hn9diatamcnte. 
. Â · !irma Dugtou e Cia., encarrega
ãa da instalação de maquinas e for
~ª · eletrlca retirou do edifício . as 
prtnéipals instalações do frigor1ffco, 

· por conside·rá-las sujeitas a danos, 
peia demolição . de paredes, a serem 
executadas para a reconstrução do 
predlo. 

Os peritos do gabinete de pesqu.tsas 
ji!. 'iniciaram o seu trs.baiho no local, 
e·, ao <tue se sabe, adn1tte1n tratar·se 
de 1ncendlo casual, produzido por cl· 
garro §-Cesso, atirado inadvertl<la· 
mente ··sobre material de facll com· 
bustãó. 

A :construção do edifício estava or
çada em 37 · milhões de cruzeiros e 
as lnstalaces de maquinas em 9 mi· 
!hões, perfazendo um total de 46 1111-
lhôes de cruzeiros, ' 

Os prejulzos, entretanto, sil.o cal• 
-culados em apenas 4.mllhões de cru-
zeiros. · · . ' 1 

o aspirante José .Mariano F'lnseca, 
vitima de um acidente quando traba• 
lhàva na Inspeção do lncendio, con
tinua na enfermaria de sua c:orPo.· 
raêão, experimentando sensíveis me
lhoras, 

Reprovações· na Faculdade 
;: de Direito de Recife , · 
HIO, (ASAPHJ,;ll:S). - Hecentemen

t,; receôeu O titular da pasta da:1':du
cação um._ telegrama do diretor da 
l•'a,cu,lctade .. de Direito de Hec!fe, co
mun!carido· que os exames vestibula• 
res'. ai! real!zàdos haviam. sido rlgo
ros'os; ·.',tendo sido reprçvados 50 dos 
67 alunos que requereram exame. 
Posteriormente nov;t ·c<!munlcação da• 
quele diretor informava ·que 23 . dos 
'candidatos tnhablll'tados. lla)llaní re• 
querLdOi exa·iri.e· :.<!e seggnda · epoca. A· 
góra, o M.lnlstfo Uustavo, C.:apanema 
recebeu recebeu novo telegrama, 'no 
qtial ·' lhe era comUnicaClo QUe '_dos. io 
a.lünos que, se submeteram· ao· e;xame 
de'>segunda epoca. somente 4 !oram 
aprovados. 

Abertura · dos 
• 

1 
· 'Faculdade 

cursos da 
Catolica · 

'. RIO. ' (ASA~.tlESS) .;_ .l:teallzou•se 
,i's"lene instaiacão dos cursos da l<'a• 
culdade Catollca. a Rua Sã.o Cle
mente, . 22 6, obed écendo ao segu lnte 
1>rograma: · Missa .na Igreja .de Santo 
Inàclo; 9 horas sessão .a.cademlca. ·pre
sidida pelo · :,r. ·. Arcebispo Metropoll• 
tano. ., i , 

A· llcão. Inaugura.~ rot proferida- 1)8• 
lo· proi:ess.or .l:!acklleuser, ' 

Fornedmento do leite. 
,RIO, (ASAPRJ,;SS) - De .ordem do 

·'Chefe do serviço de abastecini'ento, 
a Comissão .t,;xecut1,·a do. leite, tor
na publico que a partir, dó. ·corrente 
tnês, os assinantes de quantidade ·su .. 
perior a. um lÍ tro de leite por· dia, 
são con \"idadas a justificar a necessi .. 
dade desse produto, . lssta justificação 
deverá ser entregue na sede da· Co
missão Executiva do leite, com firma 
reconhecida, e da qual será fo_rneci
da um recibo. Os assinantes que dei
xarem de satisfazer essa exlgencia 
t,;rão o fornecimento auto111atica
n1ente reduzido para u111 litro, ·a par
tir .de.1.0 de Abril. 

Tripulantes de submarinos 
do "Eixo" 

RIO, (ASAl'.HESS) .l:'rocedente 
da cidade de Salvador chegaram pre
sos ,nesta capital, cinco n1arinheiros 
alemães, 

~ policia. baian:-t. esclarece sere~n, 
'a~nda, componentes de subtnarinos 
nazistas torpedeados no Atlantico 
SUL 

Serviço de previsão de 
enchentes 

RIO, (ASAPl't-1,;SS) - fün 194~ ve
rificara1n-~e granrles enChe:1tes : na 
bacia do Hio São F'rancisco e na c!o 
Rio Paraiba. A· previsão"'~. dessa.s en• 
chentes foi cem por cento perfeita. g 
a sua divulgação, graças ·á co!ahora
ção da n1prensa, do rado e do t~!P.• 
grafo, foi tambem magnifica.' l'elâ.. 
primeira vez fez-·se no 'Brnsi.1 uma 
previsão a longo. pré'.7.0, ))ara ench~n
te no Vfl.le do São J/rrd1c!s(~O . ..'\ssiln 
é que, em 12 de J·aneiro, a Divlsão de 
Aguas do ·J\linisterio rla .~grh,ultura 
emitiu avisos especiais á.s cidade-s 
que serirun inunda.das nO n1ês de Fe
véreiro. ·As previsões para a: regjão 
do. vale do rio .Parai ha foram igual
Jnente confirn1adas. U-rasas aos a visos 
oficiais, poude .O l>epartn,n1ento !\a• 
cional de Obra3 e Saneamento cons
truir· um. dique de etne"ri;encia, nu1n 
trecho de dois qu!lometros, o que 
possibilitou a defesa da. cidade de 
Campos. 

Partiram para Miami 
1tlO, (ASAPJ:~88) - .i,;m aviões 

transportes dos .t<;stados Unidos, par
tiram para o. Pana,mã, dois grupos 

· !le so!(laclos da F. A. B. para c'Ómple
tarcm exercicios e .seguirem, depOis, 
para a frente· de batnl11a, juntamente 
com os oficials do I.o. G.rupo .de A
Yiiles de <,;:ica, CJue jA. se encontram 
em estn7io en1 .Mi:-tmL o :!.o Grupo é 
composto ele 14 \·ült:J!.t~aios' parana
enses, YltHlos <l~ Cui-ítilJa 110 dia 21 
de_' I'eveelro· ultimo. ,A maioria· desses 
joi-ens é clescendf!lt':' de poloneses e 
ital:ai;os dc-mlcllláctos ha multo no 
.Vras!l. 

; Consul da Franca em 
Londres 

RIO, (AS,{PHE8S) - Com destino 
a. lng!~tr:?rra., via J.:.:stados Cntdos, fe .. 
g;_r)u p~lo "Ciiper ào. .Pa11•A1net~ican", 
o sr. }1!Hlr..S. Leprevost que vat assu• 
rn 1r o carg-o ele cOn_sui. da 1-~ran<;:a, e1n 
LonCri>s, fun,J•E>s l'ara que foi 1lomea
do pelo Comité l·'i-an<;ês de Liberta. 
tão Xz.donal. 

A sinaHsa,çâo na fs. Rio 
Branco 

RIO, (ASAJ:'H.1:,;Sõ-:) /' Não , haverã 
·. n1odifl~:1.s.;õcfi · na sinaltzaçao <Ía. _/\. ,·e ... 
ni4a 1Uo Branco, dtYt•ndo ·-ós-..-vosu-s 
ser ins~alados in1cdíºãtan1f,nta ·nas es• 
quinas das·.· ruas qúe ·t:0rta1n · a axe .. 
u(d~.~ _,Ess~_ n'.2-€sn10 sistt.1na será ,r· . .:p.do
tado na Avenida 'l'resI,dente v,Írgas. 
Era intenção. da .JnspE:tÚria óG '.J:ransi .. 

'. to insta:Jar · na. .Avenida Jt10 .Gi-'a·n~o 
. _um sisten1a <lur,10 de ~rnai!za~ãCJ •.. isto 

é, para veit.u.lo:!i e para peclestrt::s; n1·as 
as difict~l~l"des ele transnort<:s g~ru .. 
das pela guerra Impediram a ,·,11ua 

.do mate,~ja}, O ·(tue OLJrigou 3.(JUt]a.·,re .. 
partiGão a transferir a instala~ão du. 
pia,, 

\. 

O destino dos novos aspi: 
rantes a oficial da· reserva 

da.F. A. B. 
HIO, (ASAPHJ;;SS) - Recebendo 31 

asp ira11 tes da reserva. ,.declarados na 
s,•mana passada, o ministro da Aero
na.utica an unclou que eles serão apro
veitados num novo grupo de aviação 
de caça e .noutros a serem criados 
dentro em breve. O ois dos cadetes 
que n1ais se dist1ng"uiram na turma 
declarada serão escalados para, <le
pois de adestràd<'s no Lo gru1>0 de 
aviação de caça atualmente no es. 
trangeiro. a cà.mtnho da Juta, cumpri
rem alta missão. 

C~rtidõés em copias 
a carbono 

:ruo, (ASAPH~SS) - o Procura
dor üeral do Distrito . l<'ederal reco
mendou aos membros do maglsterc 
publico que aceitem as certidões ex
pedidas por tabeliões de notas por 
meio·· de copias a papel carbono, des
de que estejam revestidas d~s forma
lidades legais e perfeitamente leg1. 
\•eis. Essas copias deverão obedecer, 
ainda, ao disposto na portaria. n. 7 ~ 
da Vara de Hegistros 1.-'ublicos. 

Em estudos a questão do 
, aumento das aposen= 

tadorias 
HlO, ( ASA r' lt~S8) - Ao despa. 

eh.ar u1n processo origlnarlo rte Uma 
soiic1tacão de aumento de proventos 
d" aposentadoria do lnstitufo dos Co
merciarios, r<Welou o !\llntstro do 
'l'rabalho. Que o assunto se acha em 
estudos' no Uonselho 'Nacional do 
'l'rabalho. 

.l!lsses estudos visam· o aumento de 
todas as aposentadorias e .pensões 
concedidas pelas entidactés de seguro 
social, -

Chove. 
I 

em · todo o , Ceará 
HlO, {A8APH~SS) ·,-·A Comissão 

Bras!letro-Amerlcana <le liehero~. AJl
mentlclos \'ecebeu ufü' telegramà do 
chefe da Seção de ~'omento Agr1c0Ja 
nó C.:eará. comUnlcando 'que a.pó~ lon. 
ga estiagem, .chove a.tualn\Pnt~ em 
CIUàsl t"dos os munlclpÍos do· .l!lstad.o, 

I 

Os prejuizns com a enchH~te-
Fonm grandes os . prei!!_izos ocasio

nados em Cruzeiro à lavoura do arroz, 
devido a:> transborda.mentJ do rio Pa• 
r ;.iba .. Em cora 2. zona urbana não .te-
11h?. sid:> atin;;ida pe:as aguas, a bai
xada ficou literalmente inundad:i., preju
ct;~ar.do a ~afra do arroz. Os lavrado
n.~,- decc1:cic11ado.::, €spera1n que o· go
nrn:; to1113 medidas pa,a suavisar-lhes 
e.:; prejuiz~~s _sofridos. SegundÔ informa
ç.5c:;; chegadas daquela cidade, as aguas 
C:o ;:>:i.raiba baixaram cerca, de um me
t: o nos ultimes dias. 

Se;v!ços 6e Prnnio -Sn~orro 
O proj:to dabot·ado. pela .__secreta.la , rl,. Se:;ura1,ç;,,;, E;ubui:a_. sJbre c,a cria.ção 

~.Serviço. tie. P.ronto,. :::ocorro. .acaba de 
. :ser:.aprovado·::pelo·· interventor ·Frrnan

cl:l Costa. Para tar,tó, foi alterado o 
··regtl!l!:!Ttl'!iit'êr elo· HOsl)ital" das- ·'Clinicas, 
o qual fornecerá a<i "clépmdencias ne

. ce.~.rias para a !1"sta!ação desse n:vo 
; servi;c, qua, evid~llt-eménte, trará. i os 
· maiores b~neflcios à, popu1ação. O Sn

vip de Pronto Eocorro deverá iniciar 
suas atividades no prox!mo dia 2. · 

Constrnções nesta Oapi1ál · 
FJram construidas nos ·ultL'llOS cinco 

an:is lle$ta capital 60 mll casas novas. 
E~::i fat:i determinou a necessidade de 
se proceder a. um estudo afim de que 

~ sej2, ampliada a rede de aguas e esgo
tai. estando já em andamerato os tra
·balhos destinados a fornecer agua po
ta vel para. mais 150 mil pessoas. O nu
mer J de predios coni que conta São 
Paulo.,ó calculado, atualmente, em mais 
de 200 mil. · 

Pavilhão de Psicopatas 
Foi autoriza.da pelo Interventor Fe

dera! a. construção c'.o Pavilhão de Psi
copatas. Essa obra fará parte do con
junto do H:Jspital das Clinicas e do · 
Pavilhão de ?aralisia Infantil, estando 
seu custo orçado em 10 milhões de cru
zeiros. 

HORAR!O DO COMERCIO 
A Associação dos Empregados 110 co

mercio de São Paulo e o Sindicato dos 
Empregados no Comercio estão diri• 
glndo consultas aos seus associados 

· afim de que estes se manifestem sobre 
as modificações no horarlo do comer
ei~.-

EMISSÃO DE CARTEIRAS 
PROFISSIONAIS 

As carteiras profissionais passarão 11, 

ser emitidas nos proprlos locais de tra
balho. Essa . decisão acaba de ser to
mada pelo diretor-geral do. · Departa~· 
menta Estadual do Trabalho, o qual 
visa facilitar,' . dessa forma, a emissão 
desse lndillpen.savel documento. Basta 
para. isso que . os interessados ou os res
pectlvo.s sindicatos preencham as for
malidades baixadas pelo Departamento 
nesse sentido, · 

Inundações nas ta - Capital 
Em. consequencia do transbordamen-., 

to do rio- Tamanduate! toda a baixada 
do Iplranga foi Inundada, de nada va
lendo os , esforços feitos por numerosas 
fabrJca.s ali .exilltentes para evitar a in-. \ 
filtração das aguas. Desta ·forma, 
acham-se paralizados os trabalhos em 
diversas fabl'lcas. 

Arrecadação federal em 
São Paulo 

Em declarações feitas a um vespêl' 
tino desta capital, o sr. Seba.-;tlão ca
valcanti de Albuquerque, delegado fis
cal . do Tesouro Nacional err, São Paulo, 
revelou que . a ·arrecadação federal atin
giu, em 1943, a CrS 1. 697 .133. 082,10, 
havendo. portanto um acresclmo sobre 
?. de 1942 que foi de Cr$ ........ ,. .. 
1. 383. 140. 070,30.-
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EDUCAÇÃO E CRISTIANISMO 
O Padre Heenan, católico, f:i no

meado secretário do novo Conseiho 
para o Progresso Educacional em Eas
tham - lmportànte distrito ·da zona 
industria-! de Londres, segundo Informa 
o "Evtning News". O Conselho é uma 
nova. experiência. no controle do as• 
pect'.l moral da. educação· nas escolas 
públicas. e é composto de representan
tes dos meios religi'.lsos, políticos, lltc
Em virtude da grande expansão ela 
educação brita.nica, objeto da nova lei 
ora em estudo pelo Parlamento, essa. 
n:iva e~;psr!ência. é considerada de 
grande importância. Põe em foco · o . 
princípio amplamente reconhecido de 
que o mecanismo da educação, 1,or 
maill habilmente manejado que venha a 
ser, pode s'.lfrer 'um "ompasse" desde 
que o lado . re!igios- do problema seja 
desdenhado, e por out1·0 lado vem com
provar a determinação frequentemente 
expressa. de que o novo silltema edu• 
cacional brita.nico deve basear-se ,10s 
valores cristãos. 

Ainda tratam de obter tima lei 
de educação equitativa os 

católicos ingleses 
De Londres N. C. divulga; 
Nos momentos em que se apres

sa111_ os preparativos para invadir a 
Europa, e em meio de mil preoq1pa, 
çües causadas pelos múltiplos pro
blemas que a crise da guerra impõe 
à Inglaterra, os debates parlamenta• 
res sobre a nova Lei Eduracional 
apenas tem merecido a atenção da 
grande imprensa. 

Depois que o projeto de lei foi li
do pela segunda vez, sem ser se· 
guido por nenhuma votação, es 22 
membros católicos do Parlar.1eóto, 
preparam-se para· Introduzir emen• 
das que mitiguem 11s rigores da lei' e 
façam com que esta seja mais. equi
tativa com relação aos meninos cujos 
pais desejam que recebam instru
ção religiosa. Estas emendas foram 
discutidas quando a Lei foi estudada 
pela Comissão correspondente. 

Nesse interim, Rich11rd A. Bu-
tler, ministro da Edµcação - que 
auspicia a Lei - mantem-se em con-, 
tado com o .E:xmo. e Revmo. Mons. 
Bemard Gt·iffin, novo Arc~bispo de 
\Vestminster. Os católicos esperam 
com otimismo que p,elo menos obte
uham concessões que lhes permitam 
controlar suas próprias escolas, ain• 
da quando por elas tenham que pa
gar um alto preço. ' 

Instruções as tropas para 
prc,servar os mo~umentos 

artisficos da !falia 
A medida que na Italla. se prQces.sa 

a campanha militar, nos EE. uu. se in• 
tensiflca o Interesse dos catol!cos pelo 
trabalho da Comissão norte-americana 
em favor da Proteção e preservação d0s 
Monumeptos Artistlcos e Hilltorlcos. 
Motiva. este ln,eresse o rátn de que qua
si tudo que .1a. pentnsula ltallca tem 
valor artilltico e histórico se. relaciona, 

· de &lgum modo. com a tgreja Cato11cà; 
11essoas especia!IZ!ictas na historia dá 

arte, peritas tambem no sustento e pre- : 
scrvação de museus. pertencente;: à 
ÇomJi;.s{ío,. foram· i:<:corporadas ao' exer• 
cito como oficiais Atualmente estes ott
claill trabal•am n,,, ltitlla. com. o Gover~ 
no' M!l!tar d.os aliados. em co',."lboraçãÓ 
êoin outros espectalilltas !Jritanicos. 

'.J'ambem é Interessante in'i;1rmar ºsn
bre uma especle de manual de "ori
melros au-.:illos" preparado especial
mente para ~lvaguardar o maxlmo pÓs
sivel os monl!mento..« cultur:i.ls. Nesse_.· 
manu.~~l se Indica o Noéed!mento para 
'reparar os mor•,1mentos que !nvolt'Ulta
. riam< nt,-, ficassem mutiladoi, durante M< 
operacões militares. 

Pregará o retiro às senhoras 
catolicas. o Bispo de Botucatu' 

Como de costume, a· Liga das Se· 
nhoras · Catclicas realisará este a~o' 
0 retiro espiritual para suas associa· 
das, devendo as respect:vas prega• 
ções efetuar-se nos dias 21, 22, 23 e 
24 deste mez, na sede. social daque
la instituição, á l!,Venida Brigadeiro 
Luiz Antonio, 580. · 

As pregações ser~o feitas pelo in
signe pregador sacro, o :Exmo; 
Revmo. Sr. D. Frei Lu:s Maria de 
Sant'Anna, O. F. M. Cap., Bispo Dio· 
cesano de Botucatú, de sobejo at:mi
rado nesta Capital por seus altos 
p1·edica.dos intelectuais e inorais, 
beni' <1ii1110 por seus eminentes dotes 
orat01·ios. 

Será. o seguinte, o · ho1·~io dos 
atos de que constará o retiro: 

Dia 21 - ás 17 horas, Abertura do 
Retirei. 

Dias 22, 23 e 24 - ás 8 hOras, 
l\Ilssa; ás 9 horas, Primeira pratica; 
ás 15 horas Segunda pratica; ás 
1s,30 horas, Terceira pratica, segui· 
da de bênção 'do S, S. 

Dia 25 - ás 8,30 horas, Encerra· 
.mento do Retirá, Missa e Comunhão 
Geral. 

Ação Católica em Salvador 
A N. C. transmite de Salvador s 

seguinte noticia: · 
"O Revmo. Pe .. Francisco . Lagraula, 

Provincial dos Padres Paulinos,: fun
dou em, Salvador a casa do Imacula
do Coração 'de Maria, para a Arão 
Cátoiica, que será dirigida pelo Revn_io. 
Pe. Antonio Garcia Artola, . Assis
tente Nacional da "Juventude Cato
lica" do Salvador, fundador da J O.C. 
em São Salvador e Capelão geral dos 
Scoqts. 

Na carn do Imaculado Coração de 
Maria está a.Centr~ Jocista e á Cen· 
t.ral Scmit, bem como varios ·· secreta• 
riados de movimentos especializados· 
da"' Ação Catolica. Ali organizam-se 
Exercidos espirituais para os movi• 
mentos especializados, dias. de retiro 
e de estudo, círculos de estudos e to• 
dás as atividades proprias da J. O. C, 

1e de escotismo, tais como acampa
mentos e excursões, ao mesmo tempo 
que se editam 2 publicações que. tem 
tido grande procura: "o semanaric 
P1·imeiro Dios e a 1·evista O Explora• 
dor. 

Aula Inaugural da Faculdade 
de Estudos· Economicos 

Rballzou-se dia 15 pp., a tradicio
náJ. ~olenidadb da aula inaugural dos 
cursos da Faculdade de- Estudos Eco• 
nõmicos, do Liceu Coração· de Jesus. 

O programa observado ,foi o se• 
,, guinie: Abertura - Hino- Nacional; 
saudação aos acadêmicos pelo-.Vice· 
p·resideute do Centro Acadêmico de 
Estudos Econômicos, , sr. LealdiJ?O 
P-tnzoldo . .B'alou em. seguida o Revmo. 
Pe. Dr. João Resende Costa, Diretor 
da ~'acuidade de Estudos Econômi• 
cos, apresentando· o orador da noite, 
prof., Dr. ·Eduardo Chamou· e o Cor• 
po Docente da Faculdade. 

Com a palavra o Dr; Eduardo Cha, . 

mon, fez uma op_ortima dissertação, 

subordinada ao titulo: "O economis
ta ho após-gu-er1'0. ". 

encadernação de luxo? 
Oficina!! grâfiras do 
Lft~UIUNARJU. ::;, A. 
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Já est~ à venda a nova edição.: 

CONFISSõES. DE SANTO AGOSTINHO 
Aut?. biografia de um grande pecador · e de um grande santo' 
O livro .que maravilhou génios, pensadores e escritores mun
diais de·tôdas as épocas. É o livro que mais plenamente satisfaz 
à inquietação profunda e angustiosa das gerações que luta111. 
Cada página deste livro empolga. arrebata,. cor.nove e. ànima. 

· - Preço, Cr,S 30,00 - · .· · · · 

_ . EDITORA E Dl~TRIBUIDORÃ~ _ .. _ 

LIVRARIA B.OA IM:~ffJJf$A_--.-· 
Rua ·A:isembléa, 35 Sob. ,Caixa Postal 1.672 

: R I O D E. J A N E 1 'R O D • F 

ATEN~ÃO - A "LIVRARIA ilOA IMPRENSA" atende a: 
pedidos de qualquer livro pelo serviço de re
emboll'lo posta.)~ 

IEAIROS E C I N E-MAS 
PROGRAMAS DE H O_J,E 

l'FtlME!ROS EXIBID01tI.'S 

ART·.PALA.CIO - Pistoleiros sem pi&~la, com B~d Abott. - AFA. 
BANDEIRANTES - Alarme no AUant!co, com John Garíield. - APA. 
IPIRANGA - Em cada coração um pecado, com Ann Sherldan. - ~,., 
METRO - Salve-se quem puder, com o Magro e o Gordo. - A. · 
OPERA - Ci-epuscqlo sg.ngrcnto, com Merle Obel·on. - APA. 
PEDRO 11 - Ttaldor traido, com J. Edward. B~omberg. - APA. 
RITZ - Aventureiro de -sorte, con1 Cary Grant. - APA,, 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

ALfi A_M BR_.4. - . Sem tempo para amar,. com Claudétte Colbén;, - D. 
Felizes para sempre, com Ann Ruthen!ord. .;_ · AP A. 

AME RICA. - Cidade sem homens, com Linda Oarnell. - A.l'A, 
.Vm. cientista distraido, com Boris Karloff. - AMC. · · 

ASTORIA - Primeiro ministro, com John G!lbug. - A. 
Carnaval da vida. com John Wayne. - D. 

AVENIDA -:- Dez cavaleiros de West,l?olnt; co1n .George Montgomery, - APA. : 
Um golpe no coração, com Brenda Joyce. ·- A.PA. · · 

BABnONIA - Amor e heroicic',de, com L!bertad La.marque •. -~ Al'A. · 
Sublime alvorada, com Bpb Young. - APA. 

BRASIL - Imperlo da desordem, com Glen Ford. - APA, 
L.uar .im B;avana, com Jane Fquee. - D,. . . . . . . 

BRAZ POLITEAMA - Do Mex!co chegou o amor, CQIU T''.o Gulzar. - A. 
Cavaleiro vingador .. com Tlm J{olt. - itMC. . . · · 

BROADWAY - Oemonio do Congo, com Walter Pldgeon. - D.· 
CAM BUCt - Laços eternos. com Deanna Durbi.1. - R. 

Esposa por convenlencia, ,com Deanna· Barrymore, - . R. . - . 
CAPITOLIO - Tristezas nço pagam dividas, com Grande. Otelo; -· D, 

Lúar ein Havana. com Jane Frazee. - R. 
CARLOS GOI,iES - O crime do silencio, com Pierre Alllllvnt. - D. 

. Mantenho ordem, com Willian l3oyd, -· A-PA · . . · 
CASA VERDE - Um pequeno erro; com Joan Bennett. - AP.4 

Fantasma assassino, com Sonnie Hale. - AMC. . 
ClNEf,!UNVI ..,- ·Ilha dos amores, com Madeleirte Carrol .... R. 

O lobo se arrisca, com Warren W!lliam. - R.'' 
COLISEU - Turbilhli-0,. com Betty ôrable, - D: 

Minha amiga l~l!cka. com Roddy Mac Donald. - A. 
COLOMBO - Corvetas em ação. com Randolph Scott. - AMC. · 

Tudo por ti. com Fred Astaire. - APA. 
COI.,ON - Se eu fora rei, com fümald Colman. - R. 

Missão secreta na China, com Robert Preston. - AP A. 
CRUZEIRO '-. Oinco covas no Egito, com Fra1whot ·.cone. 

. Sublime alvorada. com Bo~ · Young. - APA. 
ESPERIA - Passaporte falso. com Paui' Kelly - APA. 
· · João Ratão, com Oscar de Lemos. ~ APA. 
FENIX - Minha secretaria brasileira, com Carmen Miranda. •~ AP,t. 

Encontro: em Londres, com Michele Morgan .... • ,PA. 
· ·. Gl.ORIA - Frankste!n encontra o · 1blsl' •mem. com Lon ~paney; - ~PA.. 

A pena envenenada, com Mora ~obinson. - A.PA. 
.. HOLLYWOOD - Turbilhão, com BeLty Grabl~. - 1). 

Sua criada obrigada. com Marsha Hunt. - APA. 
1DEAL - A canção dos bairros, com Hugo del CarrU. - R 

Capitão ayenturelro, com José Mojica., • 
LUX - A dupla vida de Andy Hardy. com Mickey Rooney. - R. 

A mulher que eu deixe!, cmn Mac Dona1q Carey, .- R. 
MODEir,NO - O conde de Monte· Cristo. com Robe1t Donat . ..;,. R 

Tarzan, o vingaclor, com Johnny wer~~mullcr. - APA, 
. _ Na calada da noite, com Lon Chaney. - AUO. 
·oBERDAN - Coragem de mulher, com 'li'lrg!nia Bruce. - APÂ. 

· Monstro 'las trevas, com Irei , Hervey.-- R. 
ODEON (Sala azulJ - 0.-Palhaço faz o artista. com George Formby . .;.. R.. 

. A extraflha morte de Adolfo fiitler.- com L. Donath. - A.PA. 
ODEON <Sala vermelhar = Uma noite de amor. com Grace Moore. - ~ 

O homem Leopardo, com' bennls O'~eefe. - Jt. 
·. OUMPIA - Laços eternos, com Oeanna Durbln. - R, 

. li.sposa por conveniencia, com Peanna Barrymore. - :/'l. 
,PARAIZO - Comando n.egro, com John Wayi·.e. - APA. 

·· · Solteiras as soltas, com Rosalind Russell. - AP /.. 
PARAMOUNT - Imper!o da deso1;d,m com Glen .Ford . ..;.. APA. 

... ·unu1 aventura em Paris, co nJoan Crawford. - ll. 
PARATODOS - Abacaxi azul, com Ranohinjl<:> e Alvarenga, .. - 'J), 

: Sberlock no ar, com ,Red Skelton. - A. 
.. ' PAUL/STA - Minha amiga fl!cka. com Prestou Foster. - A. 

Os anjos e os _gangester~. c<>m os l\njos ele Ca1a &:uJa. - AMC'. 
_PF;NHA - Vingador mascarado, com Tim Holt. - AMC , 
· . Senda perigosa, com Freddie Bartolomeu. - A. 
RECREIO (LapaJ - Mergulho no inferno, com 'l.'yrone Power. - APA, 

Canto da vitoria, com Gloria Warrem. - APA. 
RECREIO <Centro) - Regresso retumbante, com Gloria Jea.n . ...,;, A, 

Traidores da lei, com Tim !iolt. - AMC. · 
. 1Ut:X - Garraii an:iarelas, co1n aumpnrey Boggart. - AP .t. 

~amarada da marinha, com Ann Sheridan. ·.- :R. 
i(,1ifLT$ _;_ · Sédutora intrigante, com George arent. -

Vitoria no deserto, filme .1atural. - AMC. 
RÇ)IAL - Do Mexico chegou o amor, com Tlto Guiz::ir. - A, 

. . Cava_leiro vingador, com Tim Holt. - ·AMC. 
R.OSARlO - Fo~o sagrado, c.om Spencer Tracy. _;_ Al',4'.· 
ROXY - Berlim na batucada, com Proco,,ic- ;;,errelr.,. - R, 

/Gil.lante impostor, com Ralph Bellamy. - R. 
SANJ'A CEOILlA .;._ Cinco covas no Egito, com Fra.nchot TOM. - .tPA, 

· Encontro com o perigo, com Pierre Aumont. -. APA. 
SANTA HELENA - Corregidor, com Elisa Landl. - R. 

· Benfeitor mascarado. com Cha.rles Starret. 
SANTO ANTONIO - Ladrão que rouba. ladrão. com o Magro e o Cardo - R, 

Vieram dinamitar a Amer!ca, com George Sanders. - AMO. 
SA.O CAE'i'ANO - Sete noivas, com Van Hefl!n. - A. 
· · ,aombardcio, com RandoJph Scott. - APA. 

· SA.O CARbOS - Aquilo sim era vida. com Alice .f'aye. - D. 
Punhal assassino. com Loyd Nolan - APA. . 

•• 

. SJ!.O GERALDO - Nem só os pombos arrulham.-com WUliam Powel) ..... AMC. 
O maior sovina do mundo, com Jack Benny. - R. 

. SAO JOSE' -, Eu conheci essa mulher. com Liberta.d La.marque. - F/,. 
Moleque T!ão, com Grande Otelo. - APA. 

SA.O l,UIZ - Volta para mim. com Dennis Morgan. - R. 
· Ursadas e peruadas, com John Penner. - APA. 
SAO PAULO - A dupla Vida de Andy Hardy, com Mickey Rooney. - le. 

· Seda, sangul! e sol. com Pepe Ort!z. - • P A. 
SA:O PEDRO - E~ta terra é minha, com Charles Laugnton ..... MA. 

. Seda., sangue e sol. com 'Pepe Orti~ - . \P A. 

. UNIVERSO - Corvetas em ação, com Randolph Scott. - AMC, 
Tudo por ti, com 1/'red .Asta!re. - .AP A. • 

Vl!,A PRUDENTE - Serenata mexicana. com Gene Autry. - A, 
Pois herdeiros e um trapaceiro. com Bert Lahr. - .APA, 

TEAT//,OS 

lJOA. VISTA - Camila ananja wn noivo, com Mano ~a.la.berry. - t}. 
SANT'ANNA - Sera.o homens amanhã, com f'rocop!o Ferreira. - '/1.. 
CASINO ANT AR1'ICA - Companhia Argentina. de Revi~tu. - ]lf. 

EXPLICAÇAO DAS ·cor4çoes 
-~- - BOM - Filme que pode ser visto por todos com proveito mora,1 .. 
,·A. - ACEITAVEL - Filme que pode ser visto por todos, embora sem pro~ 

vetto moral. 
AMG_ .. - ACEl'l'AVEL MENOS PARA CRlANÇAS - Fume que pelo enredo 

ou cenas pode impressionar o publico Infantil. 
· BPA. - B(?M PARA ADULTOi3 - Filme que P0d6{$er vllito com proveito_ 

. . . moral tao somente por adultos. · ' . 
. APA. - ACEITAVEL PARA ADUL'I'OS - Filme que pode ser visto tão 

somente por adultos embora sem proveito moral. · 
'R. - RESTRITO - F!lme que pelo em·edo ou cenA.S deve ser estritamente 

reservado a pessoas ·de soltda formação moral e. rellgios11,. · · · 
D . .... DESACONSELHADO - Filme 'que pela grave iuconveniencia ,i;!o enredo 

ou cenas, deve ser evitado pox qualquer publico. 
M. - MAU· - .Filme prejudicial pare. Ql!alquer publico: 

· NOTA: - lê: importante que o espectador não se contente com a slmi,les cota
ção do filme ou da peça de teatro. mas que procure conhece: pe10 · 
menos al!lllns detalhes da critica. Lqto Justificará.· uma ootação que. 
afirmada sem nenhum eomen,arlo. poderá -_parece, _ln!11sta: e _SOM 

bretudo com a leitura ·de uma a.na.Use nµe Põe em rnlevo. oa, eleM. 
mentas Mns e maus do filme o espectiiàor .pi:n~qó, a pouco •. educará. 
sua co_ncienc!a e aprenderá a Julg!!,{, por si· m_esijw · ci;,_ ~:utrq~ filmes. 

que _lhe forem :i.presentados. · 
O ooletim da Orlentáçáo Morar dos lilspetMulos contém uma 

. ,critica detalhadn de todos os fllmes exibidos em S. Paulo. É publl• 
cado sema na.lmente. e a a,ssinatur~ anual- cústa Cr$ 25,00 na: Ca• 
pi tal e CrS 30,0Q oara o Interior. Informações' na. Associação dos 
Jornalis.tas Catollcos. á. rua. Quiutino Bocáluva., .176, 3.o.. andar: 
sala 207 - Fone: 3·7760. 

Avtsu"''"'* 11.os nn..sl'ls assinante,• 'que as ctS&inaturtts "''trrY mll novecentos e qur,.. 
renta e quatro ,qofreram um acrescimo. àe CrS 5,00, passando D<"'~tanto a; 
·custa1 crs 25,00 · para a capitàl e crs 30,00 prtrtt , interior por tnc,. 

\ 
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Notícias dos Esta d.o $· 
.AL AGOA'.!t 

GRAVE DESASTRE 
IIIACEló, (A$APRESS) -- Esta Cida

de foi surpree11dlda com a noticia 
de· um lamentavel desastre, no qual 
perdeu a vlda um soldado,dw· i2.o J:la, 
talhã.o de Caçado:res, ftcançlo ter!clos 

·14 soldados,. dos ·quai11 um,< em esta.do 
·_,grave e mais· ··dois· marlnhetroi, all'le-

rieá.nos, · i 
Ao ·cair da noite setecentos solda:

: dos'·daquela unMad'ê do "nosso l!:xér• 
· cfto. ·11elxara:m · ó séu '<1li:frtel em t'on, 
ta Grossa t,ara uma marcha notur• 
na, de acordo com" o programa regjJ• 
lar de lnettução. 

Na altura do novo quartel, fot 
a.vistâdo um carro que, de taro) 8C\l• 
i>º• a,;angava em grande velocida:<le 
.,m sentido contrario ao da rnàrcha "" 
tropa. O motorista, porem, não se 
apercebendo ·cto d"'sastre, prectpltO\l~ 
s<1 s·ohre a trot)a, colhen'ao'· tim carro 
transporte do E:(ercito ame'rlcano, na 
qual vl'lJava1n o motorista e um a:ll.l• 
dante, lançando-o á. distancia. O1.1trall 
qulnze soldados, tambem 'atingido~ 

, pelo cano "m d\spa1·ada, fl<:ara.m fe
ridos. As autor!dad~s militares pro• 

. vldenclaram socorros 'j:,,i.r11, os f~rlc\Oll, 
detendo o cu11,ado. 

Avisado. do desastre. _o co·ronel Hat. 
.. mundo Vllaronga, icomandanf@ d11, 

guarnicã.o federal, <lirJg!u•se par~ Q 
. local, '!,COJ11panhado de outros ofl• 
cials, tomal\do todas as prov!denclaij 

. que o caso. r~lamava. Variai, am~u. 
Jncias socwreram oa feridos, te·ndo 
um, del~s falec!tlo qua,ndo <lava en, 

· trad,i. no · Hospital. 
· Os oticials amei'! ca11os, aq u I ser, 
. vindo, estiveram, em visita. aos feri• 
dos, mostrando-se co11~t~riia!lo5 com 

. a acontecl<lo, Tamb~m e5tivel'4m no 
Hospital de ProntP Socorro o lnter, 
ventor lsmar Gois l>lonteirõ e outra~ 

_alt_as autorlda<fos. . . 
O coronel V1la1•oni;.i dehrmlnou a 

. volta. do Batalhão ao r111artel é!e, 

. iuanclo, a pri~ão do motprlsta e a 
apreensão dd seu carro. . As· nossa.e 
autoridades, em cola.boracl!.ti com ·a~ 

; americanas, ,·ão abrir rigoroso inque, 
. ritv, afim -09 ai>urar às c11.usai; do il• 
m~tro. · · 

Os soldado nlOl't0 !oi lllanoel Fran• 
'cisco Barbosa, . <)Ujo enterro !oi mui• 
to concorrido. Pelos -so)da4os brasl• 

· !Qiros e americanos toram prestadas 
. honras milital'E!S ao extinto. 

PAR ANA~ 
· RE!S'l'i\.lll!lLEC:IDO · O SR, PlSFO DJ?: 

RlBl!JUU.O l'Jt!i)'J'O 
CUlUTlBA., (ASA,l,'g~Sl:i) - Ap6~ 

-longa enfermll!ade que o reteve ao 
. Jeito, s. ,Excja. D. A.lbei-to Gonça)vo, 
-Bispo .de Ribeirão Preto, aagulu ll'!
alguns dill,s pàra São l;'aulo. Uell• 

,.pedlndo•SB· dos amigos e pessoas gu~ 
o confortaram, e:.se rel&do dlnirlu 
um il,gradecimento vor tnt<1rmedlo <la 
!mprenfa, mostran<lo•se sen1i1,i11~a
d,o pelas provas de amizade qqo re• 
rebeu. 

C,U'ITA.L DO 'l'EftliJ'J;QltJO '.1)0 
lGU,\ÇC 

Ct:rRl'rll3A, (A,S;\f!U,J!,1$) ....,. ô 't'er, 
rttwlo <lo Iguaç11 vai ter como· capl• 
tal à localilJ'l-de de c,.scavel, !<i'tui!,4~ 
no centro da -re!l;l~O- Foi lembra<lo, 
entretanto, a mudiiit~a elo 1;1om~- para 
Guar,i.lcá., como uma. i,om.enagem a1;1 
lndlo paranaense que tcvfl .a. i:e!ebre 
fl'a~e: "Esta terra tem do!lo". 

MINAS GERAIS 
0S$AQA ;\.N'J'J•.PJt..\JVJ,.,l".\ 

BEll,,O HORlZONl'E, · (.-\SAl'!tlt.~~l 
- Noticias. 1m>cedentes d&· l)pera;J>• 
!nformam qq~ 'foi de~cóbetfa. M, élh 

. ta11cia. balnearta, de. Ara.xá. titlHi. os. 
11:i.cla antl-dUuvfa.na . .- · 1 

Segundo ~.-. ci·e11ifiltiintos"déli'ê~.,"·as 
che!l'âda:i da.qiiera ·:·:lis'tatícià.i· "õs,:;·déli. 
tes do ··monstro·· medtm·'c:io· cc,;ut1me, 

t,: .• {·. 

,_., ... ~, .. :. ~--

SCJINTllFICAMENTE 
AS SUAS FERIDAS· 
• Pomada seccqtivo Sdo Sebastlõo 
combate sciénlilicamente todo • 
qualquer alieccào cutonea comei 
teiom: Feridas em geral U!ceraa.. 
Chagas antigos. Eczemas. Erv1ipela. 
Frieiras. llachas nos pés e nOJ :ie101. 
Espinhas. Hemorroides, Quelmadu
fOll. Erupções. Plco,las de mosq11ll0$ 
• hnecto1 ve11eno~01. 

r '].)OMada, .• 

!!~.~S-~!1~.!.~~-~ . 

·Ili! C3t= 

tros de· comprimento. 'Ei;sa déscoberta. 
'tem levado· á.q_ uel~ _Juga.r grande n U• 
· !llHo 4~ · ci,mti$ta:s e curiosos. · 

O Ll~ITJ>J. BAIXOU DE. PREÇOk 
UBERLANDlA, (ASAl:'.HESS) - A 

Comlssil.ó de Al>as·teclmento baixou o 
· 11reco do leite para Cr$' 0,80, tendo to, 

ma.do v11,rlas outras'· providencias .a 
réspelto ilo encareclm1;nfo da vld.3 
nest<i- cidade. O leite era. vendido· a.n• 
terl<mn~nte. 11, e,; 1,20. 

ESTADO DO RIO 
NOVAS JGRl!lJ.A.S 

.. CM,JFôS, (ASAP.RESS} Hoje, 
. com a. presença. do Arcebispo J.>om 

· -Ota.v_lano de .Albuquerque e ,<10 -1:'re. 
hito S11,)o Bran<h ser4 lançll.da. a. pe, 
dra fundam~ntal da nova lgreJa <lo 
lfaco .. E!ll s~gulda terA lugar um let• 
lé:o de 50 cabeças .de . gado, Qfe1·ta
das em beneficio da. conHrucão do 
novo templo. 

.EXE!lll'LO A l!IIITAR 
mTEl'l.Ol, (.ASA.PRElSS). - As au

torid&des <lo. tra.n13ito 11eguindo !ns
truçõen do f!ecretrnlo d;i. Segurà.nçp 
Publlc~ estã.o. exercendo eevera. · tlsç,a
liza.cto nos siervlcos de. oníbu$ ,âena 
capital a. :PetropoH,, no -llentldo de 
conJtig4r a. crlse de transportes co. 
letivo&, em, face da dlmlnu!çao ao 
oombuiatlvel e l!ltlculdades 'de aqui· 
siçã,p do material, d" que 11l·quelxa 

. ri, emprua. .. Ai,i;fm -~ que de l-'etropo
lis trb ".elculo11 qua.ndo em clrcula
çlio, pas&aram por ri~orosa. v!i;tor111o 
e fora.rn para o de~vio, devido a.o mau 
e~tado 4e conser\•acao. o Delegado. e!• 
tra.n&ito tez !Qngo relatorio ·ao secte
t&rlo da Sesuranca e~pondo medlda.6 

,.a(lotaaa~- e apontando 011 re,;ultado~ 
. a, que _ c1l,egou depois de meticuloso 
eat't.tdo. '' l4entlçi. .. niedi4a iserá. tomad~ 
em Nlteroi, onde vem-se observando 
mau fl!n,tonamc,ntQ de <mlbus em· dt
'!'ersa:s -. llnball, eitando mes)'l'lo, ai• 
guma11 4tlas, abandoi,adll.~. 

Q O 1 A' S 
HH'IRETARI() G.roRAL DO GO'VER· 

NO E · DUtETO.R- GERAL D,11.. 
FAZENQA 

c.ou.mA., USM'RESS) - o lnter
ventor .Pe4ro Luqovleo ·aus!nou um 
qecreto, · nomeandP os srs. Jo~é ,l.,udo, 

. vice e Ntcano~ Aul11 Albenaz P/1.ra · os 
car!I'º" dll: Secretario Ger/1.l do ~sta
dci @ 41retor .geral da Fazendll,, ,1:'ubll
ça, respeC?tlvamelltt, 

SERGIPE 
SEM CO~/i'J'JW'JDA. NOVA 

.. . . EliT,\ÇA.O . , 
A~ACAJú, <A~APRF;SS) - Es.tê. 

r<iisl'llvl4à. a eç,n~trução da. nova. esia.
çll.o 4a E~trada de Ferro J,.,tMe lalfll,• 
si!~!rQ, a.. <'11.!!l.l ~erl!. loc11,!l~a<la. nas 
r,roximld_a.4e~ dai, oficinas qa re!erl
da, f~rrovl&, no .prole11samento d:i. rua 
Nobre ele · L'!-cerda.. A ll0\'/1. ~st11,çãÓ 
co11iut11e 1.1ma · justa &Jp!ra.çio dois! 
urrlpanos, · de vei que a. atual deixa 
m1.1ito a !11Jseja.r ~op to<!os oi !"0ntos. 

OATARIN·A 
DJl:l'.lL.UtAÇ,11.0 .P4 J?Ií.J!lrnlRA 

. TlJ.ti\UA. DO e;. l', o. lt. 
FLOfüAN'OPOLIS, (AS~l'JUi,;SS) -

Terã. lutar. "1;1 pro1'1ino dllJ. 9 li-· ctrl• 
monta. d11, dllcJara,;il.o a 11,spirante$ !la 

. J'eisel'va. dos. alunos- a.prova.dos d'!, prl
lll~lra. t1.1rma. da, -Centro de P1•epa.ra• 

· çã.o <loi Oflclai:!t <la. R.,,erva.. Ess<1o 
ctrlmoµla aer4 fiolen·e. Serl!. paranm, 

, fo !la. turma o cap!tíio Atll11, Ba.rroio, 
lr,r;tl.'.utor. chefe; q11f ·pronulícilir~· um 

. d!i;cqr~o. d~venqo fi>lar t>l'l'I ni>me do~ 
: ~WMI o ~ov&ín Valdir. l'.l~~ch. 

GRANDE DO· ,-·sliL 
, ~;LIVfl.J!l DE SUIÍltl4RINO:'l.'JNlMlGOS 
(. , ,:f'Oft'!-'O AI..l'::G.Rl4, (Á5Af'RESS)' ·_.;... 
,, ,Ô' 11,hnir1tnte- inJfl\11, COIUit.rld<l,ijtecci{G-

fe ··, da ~J<flll!,ljfa. nQrte-ll!mtriefl.lia . n<:> 
":,u1a:nt1~0 Su!, rev~lóu que esta parte 
.. ·do oceano está., presentemente, uvre 
,.d• c>t\lbtn&l'lnoa Inimigo~. Fr!zou. ainda 

o 11,!mh·n.nte lngram · que a <lolabóra· 
elo d;,, rna.rinlli bra.~iÍeirii. e 4a. 1',AB 
!oi declsiv11, f)l!-r& Hvrar o At)antlco 
Sul 4& 1>re,ell9!l. de <::or§arios do J!)t>;o, 

HI )l(U,HõE!l . OE ll.\C,\S 
PORTO AI,EG'!'tE, <ASAJ>RESS) -

.A. sa.!r11. lle tr;go .<leite .l')sta<lo, <'le~te 
l>llO, ef;tâ e~tlm!!.da l'llll 15 mllMe:s QE 
~;l.CQ$, ' . . . 

!'ON'!-'J!l l!Ol'Ht,lll O CQVY . 
U!'!UGUA.IANA, CA$A:PRESS) ~ No

pfoll'lmo , dili. 25, $erâ illaUJl!ralJll- a 
pont~· '$obre p ·Rló (;nuy, no extremo 
s1.1l do pati; e q'Ue lri;-ara. P Jilra:$1! ao 
VrtÍgu11,I, . , · 

O Embal,;adr,r Bathsta. Luiardo, -que 
i4 retornou a . Montiv!deu, . voltll.ra 
·naquele dia., em companhia do ii1n1s
tro d11, Viação e Obras Publicas · do 
U~u~ual e outras 'altas autoridades, 
a!lm._de aF;slitlrtm ,. inaui;uração da, 
quele melli.,ramento. .. 1 

Tambem estaráo -present~$ a !nau, 
g111,acã.o, Q Iniervent,or Ernesto Dor~ 
1teles, os srs. A lbe1·to .Pasquallne e 
.Va.lter Jobim, alem ,a~ outras. alta.s 
a11torldade3 · gauchà.s. 1 

. 

AMA Z O N,A S 
OVJ,TVRA DA JV'l' A 

MANAUS, /ASAl-'.Rl'lSS) - E5tl 
ondQ ,fomentado necita ui,tdadl · da 
Federaçã_o, um prejuizo da c:i.mpa.. 

1 nha da produção da borra.oha, o cul• 
ttvo. da Juta, cuja tlbrr, su1,erlor em 
qurdlda<l• á. indiana., l!!Sté. .sendo <Ili,• 
put11,d11, · pelos · Industriais paulistas, 

01 juta!~ ama.zonense5; que ver.e• 

··i:i.m ás· margens do Rlo-lli:àr, esiao 
pro4uzindo ceréa. .de·. seis milhões lle 
quilos, esperando-se para breve O dO• 
bro d.a atual producão. 

llllPOSTO uinco SOBRlll A. 
BO.RltACHA. 

MANAUS, (ASAPRESS) - O Inter• 
ventor' Alv:i.ro Maia enviou ao Çonse• 

·· ·uro·· Adm'inlstrativo ·do ·--estado ·o pro
jeto dê um déci'eto-lei, ,·qué 'inl}tlfliirâ. 
o· fü;posto · u!\lco s-0bre :i. bórràchi.: · 

TÂ.xls: o_i:r i~si~o . . .. 
MANAUS,. (ASAPRESS)- .- Soi r-e-

111etl(lo â(i Ço.nselho · · Adminlstratnio 
do- Esta.do o. ante.p~ojeto de um de• 
créto que Isenta de qtialsquer emolu
mento.11 o ensino- prima.rio, . .secu-n<la.• 
no, s1,1perior e ·profissional. 

Esse ato do governo -foi recebido 
CQ_m as maiôres demcnstraçÕe.S de l-U· 
bilo pela ,classe estudantina.. O. as

. p<·cto mais ln teressante é que <!Sse 
_decreto vem legaliza.t .uma situa~ão 

. de fato existente no· Estado, 

CE. AR A' 
('EXTEN ARIO DO PADRE CJCERO 

FORTALEZA, (ASAPRESS) - A 
populaçã.o de- Joazeiro está organi· 
zando um . v~to programa. para co
memora 1·- o 1>rimeiro cent_enario do 
nascimentP dó Padre Cicero Romão 
Batista. 

Grande é o numero <le pessoas que 
se tem,- transportad-0 para. a· zona d.o 
Cariri, afim de a.ssli;tir es~a, a-rande 
.festa _popular. 

p A R A'. 
o 

FA,LA SOBRE · O TERRITOJUO DO 
AJIJA,PA, O RESPECTIVO JNTEJ'J.• 

VENTOR 
BJ!:LEJ\1, (ASA.PRESS) - O cap!· 

tão Janàri Geptil Nunes, governador 
do Terrjtorlo do Amapt, concedeu 
uma: en'trevlsta á. "!l'olha da Noite", 
dizen(lo ·estar satl$fe!to com os ti"a
balhos' realiza.dos nos primeiros trin
ta dias de sew governo. · 

O capltlío Janari trou:xe consigo 
plll.no:s que· sub·mete,~.- a. aprec!ação ,;lo 
presidente da Republica, ba:seados 11a 
organtzi,.gão a<'Jmlnstratlva. e judicia
ria., <llvisã.o territorial do .Alliap4 e a 
proposta -Orçamentaria. para l94.6 • 

.Sobre os planos que va.l apresen
tar, disse o. governador do Amapá 
que vretende · criar no terrltôrio sob 
,;eu.· .governo, alem .dos municlpios 
atuais de Am:;,pá, Ma.capá e l\1agagao, 
rn&is outro Oiapo~. com d,lstrlto em 
Ponta à,;,s Dois In(llqs;- bem ·como o 
<!istrjto de Jarl, no mun!eJpio--de Ma• 
gagao. Para pollclamelito du prin
cipais locaJ!<:la<les .já foi criada -uma 

guarda t'erritorial etetlva com 145 
homens. 1 .: 

"Amapá ~ acent1.1ou o capitii,.o Ja~ 
na.ri -· ,l! -uma regi!!.<>. de hnensas pos-
111 bllldades eeonomi~a.~. Levo para -0 
vresi(lente Vargas amostrll-11 de mine
l'io,s 4e ferro a.lt enéontrà:aos na· tior 
da terra e cujas aµa,IJses revelaram 
um teor de 76 por cento d~ ferro,, o 
Niro· ai:>'àreçe em todo2 os rio:;,' sobre
tu(lo nó CalçPene e- no vna.no'-'a.' e 
só !'llí<i · é maior i;éu rendimento dev1<:10 
ao. éontraban4o· e ao· emp!rt,mo·. no.s 
metç,dos ·d_e· extra:çlio. A regll!,o .po,s
sue otlmos. campos· de crlaçã.o !>· mui
t"'s · e rjquJssím'!'S ma4~!J·as, sendo as 
terras· <;}ê grai>.<;le ·ferti1!4ade para 
'Uma ~erle 4e exten11a:e · cil!turii.s. ç'a
ri!, <>sse tlm,cria.remos ·um ·4epart:.,.men• 
to de· prod11~lj:o e pesquisas, que com•· 
)'lreenderé. div"rlõas: .secções". · ' 

A seguir, fala o --capitão Janii.rt llO· 
t,re 01.1tro;s>.prob1ema:s, -frí~alldo · .que 
(i~ritro en1 ·breve · "téremois cón4truldo 
1/m · grup'r, escolar· moiielo e a~ casaa 

· ·" ii'óv;i.s ', di,' · 'rlladlílra.' 'comp·ent;é,d.i · vara 
'JÜnclÕnirjo~.' iJ!:~ meti'·' i)ei;~jo 0011.st:ruir 
.• !> pàfiicfo"· do:. governo ·"com perinif,siio 
·. 4'6' 'p,ftrltii6n11i'· na'iiiô'ría!. Tenl'lo toma• 
· ~?. 'ipe_ilfdàs'_ pàra _- fa~ltjJa; os meios 
. . ,;te·_ transporte; tend-o ·1é. entrado ·em 

entendlinenicis 'corn: a 'Pánalr e e, .Cru
zeiro do Su) para· êstender iiia,; ·11• 
llhas. Barcos <!e i;rande ,::.tpaçl<Íade 
já estil.o toc;i.ndo wn Macapâ e, · de 
·nosso lado, rens:i.moi, ter nossoii prõ
prlos a viões. ·. 

'l',!ve o prazer <le prei;Jdlr a tunda• 
ção do. aero.cliíbe, n"- qual se Insere, 
Yeram Imediatamente elementos ae 
destaq11e da. cidade"; 
F4SS4Gll:IIJ DA SR4. ROOS!l:V&L'l' 

POR BÊLEIII 

.,.BEL'.l!lM, lASAPRESS) - .l'assou 
por e~ta .capital, em vislt.a ás Forças 
Norte·A.meri<:a,nas, aquart'lJadas nal! 
bases ·b1·aslleiraf do Norte do J:>a!s, a 
sra. Eleanor Roosevflt, · êsposa do 
Presidente J,'r,1,nklln Roosevelt. 

Em ligeira palestrá. ·.com· os· 3orri'a
ll&t,;s, a sra. Roosevelt ·declarou que 
a sua Permanencla erii nosso pats, é 
rapida,. devendo' aqú, · vo)tar pa.r:i. me• 
lh'Or conlwcer' o· )3rai,!l, 'que ela co
nhece através de ·,publlcações jorna
!lst!cas e "-rtlgos de revistas Norte, 
Americanas. · 
. A sra. do .. Prei;idente amulcano 
acrescentou· que o seu principal ob-
jetivo é. visitar as Forças .Norte-, 
Amerl<;anas do Norte ·do· pa!s, tendo 

-vercorr/do, tambem, com es~e cará
ter, varias bases nas Antllh:i.s. · 

Com referencia á.s atlvi<la.4es da 
mulher · _brasileira ·n:i. · gi.err;1.. 4lsse 
que PStll. encanta<la. com a coop~·ra
ção dlspeMll.da p·e1as· nosi;ae patrtc1as 
a.o esforco· de . guerra ·das Na:coes 

Unidas. ma,nlfestando, ainda,· a. sua 
boa. lmpr.eis!o petb esplrito 4e· sllii
da1·ied/l.dé e fra.ternidade coexistente 
entre O POVO brasileiro e as f0r\;ll.S 
norte-amerlcanll.s qu~ se encontram 
e'in nosso oàl's. Declar Oll esperar que 
e~ses lar;.-oa sentimentos perdurem 
iempr.,· fPtre os /lojs, ·povos. 

Indicador . Profisslonal 
v\DVOG.ADOS 

Dr. Vicente Melilo 
Pr11,ca da Sê, 28 • Z.o A nd~r • Sala 346 

· Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 
Hu• Qulntlno Bocattiva, 176 - a,o 
Andar -· SAia 8~3 - 'hl,; .»•727' · 

Joviano Te IJ e a 
e 

J. N. Cesar Lesea · 
• 1.\<tvogH<lo,i r,.,..,, llA M1ser1cor<11á, 23 - sa111 . ll~C 

· Dr. Francisco P.1 Reimão · 
Helmei11ter 

Rua São 11~ro1.n. zi• · .... · t.o ··antiar 
$ale. 8 - 'l'el,:' 11-1643_ - S. PAULO 

Dr . . Carlos Morae:i de Andrade 
ttUII l:lenJa mim Canst11,nt,. ~B • •• o a!lQ. 

$H.III 88 - 'l'el,: 2• 1986 . . 

Dr. Durval Prado \ 
Médico ()c11llst11 

R..' !hitnnfl ·•t Puulo ~.:fdtó.' Ui 
6.o "nd. • Sa IH@ i>U • 18 • H· 

(Esq. da 1-luA JMé 8nnlfâof") 
Cons.: u,ao a 17.30 horas 

Xel.: 2•7ala 

MEDICOS 

Dr, Vicente de Paulo Melilo 
CllhUé11 lll&idlr11 - ;l'ubewuloae 

, i Rttl1t• . X . 
'Dlr~tor. do· "l11n_1úu,10 VIia &111atiot•" 

Con1.i .li.. Maréonl,,U - li.o.andar, 
· · ÃDart.n 68 - ·rel.: t,'8301 

a.1.I Av. Ai\'ÍII lir11noa n.o 9fif-
't'el.1 &.&~St ' · 

. ·Dr. Camargo Anclr~de 
IJoençiui_ d1 lieohur1111. · -· l!àrtoa . '; . º""'"ç11.,.· . . 

Da l:fen, E'cirtu~11e, .. O d~ Maternlda",~ 
. ·, d• S. Paulo · · · · 

· Cone,:' l-t. i.~nadot lfetJ6 ·11.0· ioJ 
'l'el.1 · 2•l!H1 - Du H .àa .. 18 ttora.1, 

:l!l11b11dc,·.DH, 10 h U.hor11·,·. 
Res.; · ttu11 liHYrteJ CI" H11rroa, ¼61 · 

'l'et,; 1~4668 

Or. Cele11tino Bourroul 
Res., t,.e., 'l!l. "'ª"'º· •- l'1>l.: a-2623' 

.Cons.: ttua I de Abrtl, 236 
,l>H 8 àfl IS I\OTHII. 

LER E,PROPAGÁ~ O 

''LEGIONARIO" 
t DBViR D~ TODOS 
QI ~#\l0ldC9§ 

RAIOS X 

Dr. J. · M. Cabello Canipoâ 
$1 !f;Jl Jt:U IU, U Ili Ullil ll'l'.A 

• . ·Rádlo~U111~nll1<ftró• - 14,.;,niea 
· .. Radhtlllarlt•o• · " dumh•llln 

Co11s.-: . ttu11 .' M~ rnrml, · ·· 94 , i!,diflc!o 
E'R.atetir) •· li.o ,nd .• 'l'el.: 4·065~ 

ttes.: Rua. Tnnt. fi9a .. ...; ·ret.: 6,4S4l 
$/in PHuJ<1 1 , 

H .O M E O P A T, 1 A 
. . ' . ; 

· Dr. Rezende filho 
C<ÍtHI, :' K, ISeniJ(jOf ~·e1JJ,. '~'os"' 

P'one·: ~-v~i9 - l.lu 4 ae 6 IIPr'IIJ 
}tes,: ~·one; ,.~nc ..:. !IJureQri ·&ora, 

ti• , a._s. 6 ·nurijit, 11e1~ rórfo, i-ii~~II. 

-E N.G EN H ElROS 
Amador Cintra do Prado 

BlnlCttuii,...tro' i A'rt1u1fêto 
' ArqultioturM · ·-,11i,1, ...... · coJég1011. resf. 

-, ... , i .... ilêncl11f1 <>o! .. tlv11s. 
Rua Libere,' HHt1~,11 4~1 - Sã.o Paulo 

· ·rer,· ~-uu · 
'.l o ó o .e 'A J o L 1. e o 

devo ler o 

·u: L .i G l Q N A R 1 Q -~ 

·.;e,;.;.•; 

' 
C A R.B-~ G. EN I O TER API A• 

·Nas <loen,;:as arterias perif'ericas: trombo angeit~ obliterante, moléstia. 
de Raynaud etc. ( Caimbras, extremidarles frias. gangrenas em inicio, i· 

formigamentos, dores nas pernas) - Drs. PUBLlO DlAS e _J\IARIO 
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O PROBLEMA_ DA MOBILIZAÇÃO · DE . RECURSOS ctENT!fl~~S 
E TÉSNJCOS EM TEMfO DE PAZ . 

' f:oncJúsãii dá. 1.a pagin.., 
mento'' incluem todas as agências, 
corporações, pessoas, sociedades, es· 

'-Colas, colégios ou universidades. 'or· 
··ganizados ou riã.o par.:1. fins lucrativos, 
e qua.itqu~r que sejam suas finalida
des e atividades. Seria difícil fazer 

· definiçõ,,s mais inclµsivas. 
O artigo ..3 define· a organização po 

"Bure'àu. de Mobilizacão Científica e 
Técnica". Estará sob a direção de 
um· "Admi~.istrador" inâicado pelo 
Presidente para servir à discreção 'do 
Presidtmte · e de um·" Conselho Nacio· 
na.l ci.ent!fico. e . Técnjco" · assalaria
do tambem indicado pelo Preslden· 
te.' mas cujas atribuições devem. ser 
definidas pelo Administrador. - Este 
Conselho deve consistir de seis mem
bros, alem' do Administrador, um pa·. 
ra representar a indústria, um para a 
agricultµra, um para a mão de obra, 

. um para o público consumidor e 
•idois membros adicionais que serão 
cientistas ou tecnologlstas ". Por de
finição 11révia do Projeto, para ser 
dassificã.do como cientista ou tecno
logjsta basta "ter não menos que 
um conjunto de seis meses de tre-i· 
namento ou ,,emprêgo em qualquer 
vocação científica ou técµica". O ad· 
ministrador indicará todos os outros 
funcionários, e poderá det;prezar os 
dispositivos das leis e regulamentos 
de serviço civil, se julgar necessá· 
r!o. 

J1J feita provisão: para· uma "comis
são NacionaJ C.ientffica e · Técnica" 
não assalariada, que consistirá do 
Conselh·o· . previamente ·mencionado, 
um representante de cada um dos de
partamentos fe.derais que o Presi-

. d'ente design.ir, quatro répresentan. 
tes adic.ion,i.is do publico eonsumidor, 
seis membros adicionais representan
tés da mãç,. de .obra, seis represen· 
tantes patronais .(incluindo peque· 
nos negócios}- e três cientistas e .tec
nologistas adicionais. Quer dizer, a 
Comissão ··Técnica:. consistirá de vin
te e cinco a trinta membros, dos 
quais cinco. devem ser cientistas ou 

. tecno~ogistas no _sentido de que cada 
-um deles deve "ter não nienos que 
um-·conjunto de ,aeis meses de treina
mento ou emprêgo em qualquer vo
cação científica ou técnica... Esta 
Comissão deV'e ·ser indicada pelo 
Pre,sidente par adar pareceres e con• 
suüas com o Adminisuador pelo 
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MISSA . 00 · ESPIRHO SANTO 
. NA ABERTURA UAS SESSõES · 

DO CONGRESSO DOS EE. UU. 
O vice-presidente dos . Estados Uni

dos e outras altas autoridades assisti
tiram â Missa _,do:· Espírito · Slll)to ·. que 
tradicionalmente se celebra no San
tuar\9i .·M }mac:µlaj~,,. .ll:<lS ~~-~º,!i,._,da 
Unive~de ·Catolíca· da · Ãm-erlca, 
por ocaMão.;'d!l'. inaug1,1ração., das ses-
5Ões dei · cõngresso' Federal. -

Foi>. celebrante . ·o, · Revmo. Mons. 
Francisco d. Lardon~. diretor da :Fa
culdade· ·. dose · Estudos Eclesiasticos, e 
tez o sermão, o Revmo.-_Pe,- W!lfrid 
Pnrsons, ·professor da mésma Uruver-
sidade. ç 

'o orador recordou que foi . algr,e
ja. que deu à humanidade a primeira 
e . gral}de emancipação. 

Sobre os· conceitos ' de liberdade e 
igúaidade · segundo' a 'justiça a· socie
dade medieval consolidou · sua e:xis-

. tencia. , Foi Casiodoro quem ao es
crever il-0 unperadór de Roma, Tepdo
rico, gravou- esse ideal de justiça nos 
que administravam tLimperio. do "oci
dente como o fez mais tarde, já 
M:onje; ao· introduzir em seus Mostei
ros da Europa· · os . estudos destinados 
_a preservar. para as gerações futuras 
·i antiga sabedoria 'da huinanidade. 

Foi um gránde Bispo - Isidoro de 
5evilha - que no GecuJo VII, ao ilu
minar os legisladores do reino visigo
do da · Espa1.ha, formulou os mesmos 
Ideais . de igualdade e liberdade· na sua 
descrição da lei: "toda lei deve ser 
honesta, passivei, justa, conforme a 
natureza, sei;:ur .. do o~ costumes do 
país, · U:til, também _clara, escrita, 
não para- os interesses privados, mas 
sim . para . utilidade comum de todos 
os cidadãos'',; (Etimologias II, 6). 

1NSTITUTO DOM BUSCO 
Hoje,. dia 19 de Marco, o lnsti'tuto 

Dom Bosco dos .RR. PP. Salesianos 
completa. 25 anos de funcionamento. 
Nesse dia, com efeito, em 1919, !o· 
ram llolenemente inauguradas as 
suas Esc_o)as Profissionais, que setn, 
pre mereceram o apoio e a simpatia 
dii.s ,autoridades· e do povo. 
. Desde a · sua fundação, vem elas 

b·eueficiando a juventude mais neces• 
sjtada. disseminando o ensino téc
nico-profissional entre os filbos dos 
:operarias. nó regime ' de absoluta 
gratuidacle. , 

Comemorando . esta grata efemeri• 
de, está send,o realisado o· seguinte 
pro~rama: · · 

Nos dias 16. 17 e 18, no· Santu.ario 
do Coração de ,Jesus, houve ·um trí· 
duo em · preparação á. festa de São 

. José.· protetor dos operartos. . 
Hoje, á~ 10 horâ's, no pateo . cen

tr.al do Instituto . será. celebrada 
i\fissa, Campàl pelo Elxmo. Sr. D. 
Ema:iuel Gomes de Oliveira, Arce
bispo dé Goiás. 
. ·Al}tés · i!a l\i !ssa: Entrada do prés

. ~i,to. no qual tomam parte o$ "anos 
4o . .tnstltut.o" lade~dos ·P9r 25 co
roinh,as.,.. Jlllnção de : uma nova !ma, 

. · 1eem de, São José, destipada ao seu 
áltar; · · · 

: Após a, . l\lissa·: ln.auguração da 
placa Cfa.memor4t íva.. . , · . 

A/sení'ana· :de 3 a 10 de Sotembro 
deste ano será dedlêada · ao · encerra

, mento do_i;. festejos jubilares; haven
do; n <'SSS. oc·asião entre outras, come,
mor: t!'ões, a sagr~ção de. oito. altare~ 

'do· Santuar!o, a festa de S. João Bos-
·éó, a conferência dos ..!Cooperadores 
Salesiano$, a r.~_l;UllJ.Q !-.Q.f! .. ;Ex-~~Ullos 
~Q Jnstitu~ . 

menos uma vez por mês sobre 'a, 
orientação -básica do Conselho. 

O a1·tigo 4 · define os poderes do 
·'Projetado Bureau; que' funcionará. em 
tempos de paz e de gueTra .. É' dada. 

. plena autoridade para .va1:íados_ fin·s, 
juclusive. os poderes d.e· .formular, ;t• _. 

, nanciar, contratar e operar todPs os 
. empreendimentos ou projetos, que .. o 
Administrador determinar que caem. 
sob .as· defini<}õés largas · e inclusi~ 
vas de "facilidades· cientificas e .. téc, 
nicas"; "pessoal científico e téctiic<(' 
e. f' agência ou estabelecimento" pr_e• 
viam ente. dadas .. Este artigo explici, 
tamente dispõe que esses IJOderes 
gerais serão exercidos de acõrda 
com normas e regulamentos prescri• 
los pelo Administrador e · que éles 

· "terão a fôrça e o efeito do lei" dq 
Congréssó. .. . '· . . . . . . 

O artigo 5 transfere .. a~ Adminis, 
trador, por emenda dçt lei -de Treina. 

. mento,: o serviço Seletivo dé 194-0, ·,o 
controle sobre a isenção' de:' ser'vi!;o 
militar das pessoas que, sóli".a)S den
n!ções da .lei, são classHicadii~ corj:iq 
"pei,soal . .cientifico. e técnico",-.. . 

O artigo 6 dá .ao Administr.il>dor, 
em tempo de guerra, o direito de.te, 
quisitàr,: sujeito apenas ao -visto do 
·Presidente, os estupendos meios· de 
produção que, sob a lei, são ·c1assifü 
cactos como "facilidades cientificà~ 
e técnicas", e a apresentar ao pón, 
selho d-e Produção 'de Guerra «qual• 
quer pedido para colocação 'de, ou 
priorlda.de para, qualquel' Dlater!al 
critico e equipamento de pesquiz·a mi 
desenvolvimento cientfffci:> ou têc, 

·nico". 
O artigo 7, "não obstante ·as proyi, . 

sões legais em' contrário", investi· 
·o Bureau do "direito exclusivo ·d~ 
usar, e do direito ex.::lusivo de permi, 
tir _que outros usem_, (1) ·qualqui'lr 
invenção, descoberta, patente que 
até aquí resultaram ou· passarrio a 
resultar, - de pesqu4za ou ·,inv'E'lnção 
para a' execução das quais os Estados. 
Unidos ou qualquer departamento. 
agência ou estabelecimento até aqui 
contribuiram em qualquer· · tempo, 
desde a declaração de emergênci~ na
cional em 27 rle maio de 1941\ PU 
daqui para diante · contribuírem com 
dinheiro, .crédito, facilidades f!sicas 
ou pessoal; e (2) qualquer invençã·o 
descoberta ou patente que se . tor• 
nar ao tempo da promulgação, .des~a 
lei,· ou depois, de, 4ualquer maneira 
propriedade do.s Estados Unidos .ou 
de· qualquer dos seu·s departamentos; 
agências ou estabelecimentos". Es, 

·ses amplos poderes são. coil'feridos· ao 
Bureau por menor que seja a contti• 
bulção do CJO';ernó. oú_ da agência. go, 
vernamental. O administrador. "üca 
autorizado .e instruido para · prescre 
V'er e promulgar normas · e regula, 
mentes qué pa.ssarãq a ter' fôrça· e 
efeito dr;, lei para ó éúni:ilrimerifo:a'õs 

. dispositivos deste artigo.ú .. '.l ",,·. _ ºi': · 
O. artigo 8 confere ao AdiriínlstrÍi., 

: dor o poder de req uisit~i: toda' in!O):• 
. mação que desejar "com 'rê1açãci ~a 
. facfüdades científicas e ·téénicas dÚ· 
rante a e:idstêricia do eshi.d~. de gÜer, 
r~ e com relação . ao pessoal _cientí
fico e técnico em todos os tempos". 
"Qualquer_ pessoa ou estabelecimen, 
to (possivelmente uma universidade) 
que recusar ou ,conclentemente dei~ 
xar de fornecer a· Informação. . . se, 
rã, depois de provada· a·íalta, multa· 
do em.não mais que '5000 dólares ou 
prêso · por não mais que um ano, bu 

.aml;)os". · · 

O artigo 9 autoriza a verba -de 200 
milhões de dólares para executar os · 
dispositivos e finalidades da lei: Es; 
te artigo tambem autoriza· o Admi• 

· nistrad_çr a· 'organizar corno,ações· '€! 
a · fazer empréstimos para comprai: 
todas ou parte das acôes de corpora• 
ções, sempre que 'julgar necessário 
faze-lo para o mais efetivo exercício 
de seus Poderes e deveres e dos de 
;;eu Bureaú.. · . 

O iirtigo 10 confere ao Administra, 
dor importantes poderes usualmen, 
te reservados às cõrtes de justiça,.. e 

· es~ecifica que "qualquer pessoa· que. 
concíentemente Violar qualquer or, 
dem, norma, ou regulamento prorríul• 
gado pelo Administrador sob a áu, 
toridade· desta lei, será., depois das 
necessárias provas, multada. em nãa 
mais que 5000 dólares ou prêsa por_ 
não mais de um ano, ou ambos". 

O artigo 11 obriga o Administra, 
d_or a apresentar anu!tlmente ao Pra-" 
sldente ·e ao Congresso um relatório 
escrito, resumip.élo as atlvid;i,de·s· do 
Burean e o estado e progresso., da. 
ciência que possa afetar o· intereS'Se 
público. 

O artigo 12 especifica. que se qual• 
quer clausuht, sentença óu parágra, 
fo dá. lei por invalida.do por qu_alquex 
decisão judicial, esta não afBta,á,.a 
validez do resto da lei". 

NO I IC IAS D O l N J l RI O R .-

,RIO CLARO 
lNAUGURAÇÃO DE DlSPÊNSAfUq 

Foi com imensa alegria · qu'e todoi 
nós a_ssistimos ás expré~sivas ceri, 
mônias da benção da pedra· funda· . 
me_ntal .di>. Dispensario dos. Pobres 
"Dna. Anita Costa". ' · 

A benção da pedra fundamental 
foL dada por S. Excia. Revma., D. 
Paulo de Tarso Camp·os Bisp0 d"! 
Campinas. ' 
CONFéHENCIAS PARA HOMENS 

Realisar-se·ão oportunas· conferên• 
elas para . homens. na nossa Igreja 
l\'Iatriz. nos dias 30 e 31 de J\1a:0 e 
1.~ de Abril; Ocupará a_tribuna sa. 
era o grande tribuno l\Ions. José 
Gonçalves Rezende. . · . '. 

'HORA DO CONGRESSO NA . 
. P. Ft F. 2 

. A P. R. F. 2, Rádio Clube de Rio 
Cla,ro, . transmite_ ás 16,45 horas, to, 
dos os <lias; ha pala-vra · eloque·ntEI 
do sr, Odilon Corrêa; ·a hora dó Con., 

· grasso Eucarístico Regional de Riq 
;:)la,!;'-º, 

' 



[Simplificado o Controle de 
Exportações nos EE. UU. 

f 7 WASHINGTON, (.l:teuters) - _Um 
;novo passo para a reduçã.o' ao minl
,'mo . das complicadas formalidades 
: oficiais no caso da exportàcã'.o ~ 
':mercadorias para os palses !atlno
'.americanos, foi dado· hoje pela. adml~ 
':nistração economica do ~xterlor. 

Anunciando a simptlf!caçã.ó do con
trole das exportações, a referida ad
ministração declarou que as recó
:rnendações de lmportàcão de cértos 
·:paises latino-americanos não serão 
mals exigidas para a obtenção de 11· 

'. c 7nças de exportação de. certos ar,ti
·gos norte-americanos. ll'oi salientado 
que essa modiflcacão visa . · apenas 

1 simplificar as formalidades · exlijten. 
i tes. Mas isso _na.o prova·-que a ·situa• 

· c;:ão das reservas dos artigos afetados 
:tenha melhorado. 

. De · acordo com o plano original e 
-~ '.<l.e regulamentação das· exportàtões 

para a America Latina, -era .necessa
[ria para os armadores· uma, "recÓmen
•dação de importação" .ao mesmo tem. 

3
.J>o · que uma licença · _de · exportação 
Para a maior parte . dos produtos, . 

Os palses a. que são .destinadas as 
exportações norte-amerlcana.·s Incluem 
o ·Brasil, Chile, Colorribla., Costa Hlca, 
CuJ,a, . Republica Dominicana:; Salva. 
do,\ -Guatemala, Haiti, Honduras, Pa
namá, .Paraguai, Pero, Urugal . e ve. 
nezuela. 

Fortissima luta · na · Slovênia. 
Setentrional 

LONDRES, (Reuters) ..... Informa. 
se que houve luta fortlssima· na Slo
venia Setsntrional, nas· proxlm14ades 
da fronteira austrlaca. Acrescenta . a 
informação que a. t)opula.ção· slo.vena 
está ·se unindo, em massa,. ás· tropas 
ibertadoras iugoslavas. 

ATIVIDADE AEREA- ~AZIS.TA 
NA IUGOSUYIA 

C.AIRO, (Reuters) -· Registrou-se 
hoje um aumento da ·atividade aerea 
alemã na IugosJavla. Quinze· a.parelhos 
"Stukas", de bombardeio, em "picada", 
atacaram povoações habita.das, cau
sando numerosas baixas entre a. po
pulação civil. Foi derrubado. um avião 
alémão. 

ANO XVIl 

o ( o MA NUO;R'U!i'SffíN·lllft01UllN'VlS'A''ô Í"f'lU0M'ANff\ . ' ·. . . ·. .. . ' . . ' .. tr';~~. ' : ' ' ' / :, '. ' ; /: \ ? L " .. ; . : ' . :t~r;f I 
As tropas cruz~ram .o·,DotesteJ,,pe-.et,r,1140 na .a,ssarabia .;.. O:âva~çca)110\~tôrrfô,tfeito.;pelo ,mare~ha:1 ·1onlev- · : . !: ··:. 
- Tropas nazista• 'dejtruldas;;~m,J1olsões de resist-nc~a. ~.- ~omú~ic~~éf[~ó,rtaél~:s :'~:Ló~,nàades, ,c;up'a~a,. _,-

Moscou. (R,Jluters) - ·1ntorma.,,-a da:·"r.:}~~a,,'çó~àiraa<io'_pe10· m:i.l'.eoh.al · ·saiam das0 casa~·,.sem_l•nus;<Os.,'ll.lemães, .. ga. os alemães empregaram todos_ oi!!. 
emissora local que as· tropas russas Iva.n )<o~i~v •. • No,sso-; ay;i,,nç~ adql!lriu .. 4_ue 'SE\ .. :açlui.vàm'.'pr~s/iáU:ia · a.'i;w~dilha,-:"; . seus esforços pa,ra d"esalojl\-r, nossas 
iniciaram a penetração no 'terriforlo, agora.,.alt!sslma ·· veloclda.,de. - . lnfor-. evldentemehté··nio ttfühil.,Jn ·,a•-,miniina.c .. tropas _das posições de Proskurov; po· . 
rumeno. . . . Jna,a,. eipls~oia: lócal. . . . , ._ . . . 'idéia'.do[;.ldcà.l 'Onde• se•ac~a;váso gtÓS• , 'rems;Sl\aS : tentativas ,resujtaram !nji·., 

IIIOSCOU, (Rcuters) - . Os russos 'l'l\"Ol'AS · NA'Z)S'l'AS .. DESTRUIDAS ~o ''das -!orças . sovi~ti(las.-· :A:/S 1• ulthn'às, ... tels>.Trayaram-~e combates• de é;i;:t~a-·,, 
entraram na Bessarabia, at)ós cruzar· IlfüSCOU,/ (f:'euters) .-~ Ós· ,'remanes•·. tentàõivà;s 1se1;\a.s .r{ue,;,eles'-'ét)~êram':<pà. ·: ma:'fe1'ocldadé, ', durante , to.do•. o "'dia·; de·. 
o Dnlester - Informa, a r.,dlo- local. centes; das t~opas .. alemãs. cercadas- no · ,·a , r'omper:' o'· 'cerco: visar11fü,":o_ -'rio',InC ... hoje, -·a. ·',nordes.te· da · ·ci'dade, te_ndot o :: 

A ltU MANIA h VIS'l'A. . . bolsão· 'de., B~esi1egovatoye-Smegrov- guletz,_-o quà.l• o,éxe'r.c!to,·r4_sso, 'entre- . , inhn,igo. sofrido· : pesadas · peré!as: ,ce\n "; 
MOSCOU. (Reuters) - O te"i·r!torio ka · ··sucu111blram •' estraçalhadas- debai- ,ari:to, · ·jã· Iiavia·,.:a.tritvéssll:do.',;.c,: .~,< ,,, ·, hom;ens _:e· material:' A•. artilhar1a· .. so-

da Rumania, agora- f,, vista do,."exei;ci•' :&Ó ,dll..S< · la:&:a:~s, dps ,tangu.~s ,l'l\SS,OS., l)ep·ois;~de·>h1t.-yêr,,ifiúfd~do(;OS· UJtl•• . vietJca ,"de~froçou 27•. tanquesràle:triã'u .. 
to russo, já se acha ,:entro. do: raio::de que,- la.rlçaram ·o assalto final contra a.. mos. homens ·-q'U_E\•·.havlâm foaldorna ''ir- .. ·:~ ;•7- canJ;lões 'aiito.-propúlsores .. ,, ···.;:·: . ·, 
ação da art\lharia. sovie,tlca. . . . , prata;-' '" sltià.da · ~ informá.. a ·radio madilha, a ·oéste·,de:;_I'Hk~l.aiév,;,as;for-, · ··Na·. direção .de Vi!Jnf~~ª·· p_r_QSJ~~1;1e 

Perseguindo os a.lemães em sua 'fu-· · ·emis!iorà;,,'cifanci:o, o· déspa·cho · ofi&iâl. · · ças do, general,: M:alirrovsky:.-.,:cô11cen.:··. ininter;uptanlenle · a ofensiva ··de. nj)I'• 
ga, .os primeiros elementos sovletlcos LIN-ll;·A" DE :coMUNIC~CAO CORT_ADA tram agora. seu· as~a>lto ··contra.·: a.·-pfo. . sas, tró1ias; A 1·esi~tência !nimig&' !pi , 
qu_e cr_uzaram o Dniester desembar- MOSCOU, (R~uters) · ...e· Foi , secclo- pri_.ª_ ;.y ea.. __ · daqu_ ele _·.l·m· l?·.ºr.ta;nre_· .. pº. r,_to ·_ . esm·a._g_ ª_. da ª_ p6.s ,v!o. len_ to_ s·.·co. _mba. t_es_'. e .. ·.: 
caram na Bessarabla e. estão. lniclan• . nada.}. a .. m.al,s lmpo_l'tante linha. de co• do, m1fr N~g1'0._, Na. eMcl!ção '.dO! ata;que , .ª .cjd3ide· d'l Ne~iróu,, lm11.m-tante· j~n- :· 
do a penetração .. no solo'· r·umeno . .:,_ .. m1,1Í1lm1,ç1io do .l.nimig9,. que liga· Zhme• -frontàl, contra• ·:Nik,olà.iev,. -OS· .can:hões . , ção · fefoviarta; foi ·c·apturada,por· uni• ·. 
s·egundo revelam os ultlmos despa. rinõà.-a,·OdMsa, :.em ... consequencia, da. russos se',apoia'ni·foi'te~nte,nà.,1ntan- ·· dades .russas. , · . . 
chos de guerra que traçam um .pano- capt.U~_a..:.:da. _.:~rande ju~ção f~_r.ovi~.ria tar.ia·., · ·, .,:_,,,•~. ··' · . . : ___ ~-ª- :·fo~ças s;vletic~s,: a.va·1_1ç_a.m ,, ao-~: 
rama g_eral da situação. de_ Viipuyark.a, pel.os ._tanques e .-lnfan- · GIGANTESCA-. OFENSIVAi EJll· norte,, a oeste: e ao su_l .de Vlnnitsa 'e 
ALCANÇADO O DNIESTER PELAS ta.rlà d~,"ge'i,e,al Malin.ovl'kY -.fafor• , VINNITZA·. ,.,,; , . a'ssestam fotni!daveis goÍpes por todÓs. 
FORCAS DO MARECHAL KOJ'HEV ma'. despacho da linha de frente. MOSCOU, (~e11,tets)., .·..:.:;,;- Ós ,·exàcl• · os: lado·s contra o inimtgp, ·que -est:! • .-

MOSCOU, (Reuters) - As !orças ·.do .. ,.A\,~úUi"ÁÇf.(). 'DE ,NOVAY A . · tos: russos,-:1an~_aram,;a!1;Õr:1v. t9das ··,as: · perdendó uma posição a))Õs outra. · ... 
marechal Koniev ja. alcan_câram .o· Mó$'COU; '· (Reuters) .:... "Nossas .. tro- · suas ··forças-~ naf<'g¼g,tntesca-c, ot~nsiva · Cercíi; · de __ , dois · batalhões -inimigos· 
Dniester em vil.rios pontos e: Ós ale-. pas:c cáptura.i-am Nova.ya a. t)ontá . de. rela.mpago·-.na ·-"dil'eção. ·de• -,Yinnitsa;/ e." · forain aniquilados na cidade ·de TYf:_~· 
mães estão se retirando através do baiôrieta, e-· investem .. ,velozinente. na pelo .. norte_, _pelo sul- ·.e. pe!oªcle,te: as h!lok-,-_sHt111.da ·a. 3 qul101netros •.de .V~.· 
rio Mogilev Podolskl.· Os. rus~os se- direção._ de -Nikolaiev, tendo, jâ. atingi- forças :alemãs .. estão ,;;en4,o · levadas· mtsa, tendo sido capturados por nos• · 
guem o inimigo multo de perto, ro• do· as margen·s-:do Bug Meridional. -- de· vencida, acossadàs; p·or;:·um'"·tur.bi- sa;s· tropas. ·4 . can·hões auto-propill• 
çando os calcanhares dos alemães .e1n· Informa .à,: radio :emissora.. ·.lhão··•de caço e)fogo; '.provocado·'pe:Ia sc,t_es,._ 16_.peças de ·campanha,_ 69 me. 
fuga, Mog!Íev Podolskl fica: na fei:_ro- VES'l'RUIQAS AS . >J:'.ROPAS NAZIS· avalanche·,;de·,.tiin~ues· •e ~ca,nhões: qµe tr-al_!)a\lo.riis e oµtros apetrechos •. _. :A,s 
via 'lUe vai de Vlnnitsa a· Ja.ssy/, na 'J,'AS. Elll .NIKOLAlEY a.s · ;tropas:: sovietlcàs'· :la:nç~rá_m·: . em- unidades do· 2.o Grupo -do Exercito_. 
Rumania. Esta .. ultima' cidade dillta MOSCOU~,.(:fteutets) - Todos os sol- seu enéalço,, as ·•qulils '•t:ra-nsforll:la.m Ucraniano prosseguem em sua !ulmi•-
75 qullometros de Vlnnltsa, a. su,does-' Cladps ·ie-rmanlços,.<tµe se achava•ni .no todo :o ''ca"mp·o · de0 bata:lha num ,hlf,êr•' .. nante. ofensiva. 
te. Acredita-se que .. o· Q, ·G. de. von. lnt·e',l,or:·;;cJâ_'_ ar~adilha. de .N.lkolalev_ . no· d-e· é.ham·as, .poei.ra,(·.~,' sal\gue.· :os' Os' tanqué,. e a. infantaria russ_a; 
Mannstetn esteja situádo em Jassy. e ,que se··recus;i.ram a_ r<1nder-se __ .foram - russos,\ invéste'rlt ·:c&ih -:túvta: iüâbÓÚea. medlaJ;Ite. rap!do ataque, .. capturaram-. 
AVANÇO COM ~RA'NQE RAPIDEZ morti!s .. Numá. 4idela do refer_idp se- e o,Jn!mls'o ,:es'tã. '.sucúmbínão" sob ,tré- a.. grande: junção ferrovia.ria de· Va-· 
MOSC0U, (Reuters) - A ma~gem tor,:- os_ctanq-u~s,r·u~sos ;Ir-romperam d;u- m_endos golpes,-,perderidci\u;ina/,poslção· pnyarka. Desta forma, foi secc.iort_a.. 

ào Dn!ester acha-se repleta de u_nlda- rante;: a no!te, ,,arrasan(lo as posiçõ,es , ·após 'ciutra_::.... informa),;a,'.··r.a,dlô "focal,. da a mais importante l!nha··de -conpi• 
des moveis elo 2.o Grupo 'ào Ex.erclto fnl111l~a.s. 0; varrendo .,os Soldado_s que citando : um- 'despacho· ·;,i;éebid"o 'hoje. nlcações do ·inimigo, que-:liga Zheri'n-

·A ·BATALHA 'DÉ 'l'·ROSKUR()V • ·. ka a Odessa.· Em sua rapida retirada., e 

1~--.....,;..--....... ---------------"" 

.1 · 
}, '~-. 

. ~··-- .,.,.. -\ j 

,\.-

./v ·~,: 
. .. ,·I 

TraJeS'para rapazes 
. ' 

1! 

·-tõnfeçção .. -primorosa . em 
· ... ,. _ ,; , /-.-1~~j4,o_:::~~- .s~J.efa qualidade.· · 

"'. 
··._.f.,. 

. '; . "'· r .. , ·e· .. -:,. . . 

. , 'P:ÂLÊTkr~ltt: é:xieleqte tw.eed de tons. m~Iiidos, •. 
· ' talhe cóirtoo,fe· elêgahte. Idades: 8 a 15 anos. · · 
· :-1 .' · · ·~ >:,' ·.. · · · Cr.$ · 230.00 e 240,0() 

. (·'. ;; . . ' 

C~A,S 'em b~aiflane~ 
·.·Jdad~:I~ al5:-anm;. 

de lã, cores·-• discretas. 

.. Cr.$ 280,00 e 85,0<, 

CA)II$~ em tricoline ,e Jl(lpe.Iine de· cores' lisas 

A INVASÃO AEREA DA EUROPfNAZISlA 
IIIOSCOÍJ,,(Reµters) .::;..·Em"tb'tilo>.de· 'o · lnimtgo abandonou grànde ".quan

Proskurov a· b)l;th.lha' ,dac)â··. pelos rus- · tidade de arn;as e ,equipament.os; :.A · 
sos ~, como· umà: 'gigantes,ca 'roda·:de 'cidade de 'l'uchin; fot. -.:ambe)ri "•ocupada 
,µolnho tritura.n,\lo as '~or%as,: ~erma.1;i1- junt-a;in.ente com. outras. 30. localip.ades •. 
cas· até reduz_l-las ªWº· A nordeste da As .tentat_tvas feitas . pelo_s .· a~ernã.es 

. cidade '-:,.s ~rop~s 'de' ca~hõ_fS .so.vle_ti- ·•para--(\eter o avanço russo !oram in!rti• 

ou deséiihos listados, com' colarinho. 
·'· . : . 

Cr.$ 42,0~ 
. .. ,, .. 

;A$. ~ESM4S,: modeJ_o ·"_Sport" _· · 
· Cr~$ 38,00 : .-. 

Atacada a fabrica 
Grànde vitoria 
1bombardeio de 

;.,1;, •• cas não cessàm ·d·e. atacar,. prosse1.i,1in• tiforas. _ . . -. ._ . 

M• · i t I · - ,· 1· ·1 d. A' . - do· por tocia.'a manhã"• de.,•1:to,le,. os·,âfe- :Na direção •de Nlkolalev, ·nossas 1chelin e as ns a açoes errov ar OS/ e m~ens - ."_:~Í mã.!>s fizeram 'amplós·• e: dese,sperà.dos. tr_OÍ)3S desfecharam furioso. ass.alto 

A - . •. . ""M' . ., ..• t· .,, . o ,..l esforcos·_para._conser.vár'e,m·s~u•.poder ei,ntra' NOVR'.Va: Mlkhaylovin ·e Tro_i~ 
C!J:EÇAS . em pat~té ~~ . popeline, p~ancas, . êorte 

aerea dos aliados - açao .. os '·. óSC[Ul,OJ,. · .. _-:- ,· '.f; O.-ba]uartevltaVdeP;os1turov;;Toda takoyo·e atlnglram·o Bugmeridfo-

Stullgart Avnões aliados que: 1eriani siélo derrubados. . -~j, !};:t:ê;f11:~_\itt:t~t~::!rt:*::~·;~:: ... nªtnidades 1·ussas, a.p6s· ocuparen, a. 

cori(ortaveL 
Cr._$'_18,0~. 

LONDRES, (Reuters) - Comunica.
se oficialmente que os · bombardeadores 
da. RAF estiveram sobre o · territorio 

· ocupado, ontem á noite. 
A ATIVIDADE DOS "MOSQUITOS" 

· LONDRES, (Reuters) -- Aparelhos 
''Halifax" e·" Stirl!nge" · atacaram ob• 
jetivos ferroviarios de ·Amiens. os "Mos

quitos", por sua vez,, atingiram :·objeti-· 
vos na. Alemanha. Ocidental e Jançara.m 
minas nas aguas inimigas. - informa 
o comunicado de hoje do· Ministro do• 
Ar. 

EXITO Elll MICHELIN 
' · LONDRES, (Reuters) ..:.. Anunciando 

. o ata.que á fabrica · Michelln, em Cle.r
mónt Ferrand, o Ministerlo do Ar ln
forma que o bombardeio_· foi teva.dó a 
efeito com bom tempo e- as primeiras 
informações Indicam que o ataque re• 
ferido foi feito com pleno exito e mui· 
tQ bem concentrado. · 

APROPOSITO DO ATAQVE 
A AMIENS- . 

' LOµDRES, (Reuters): - .A prOl)OSÍ~ 
to do forte ataque feito ontem, á n_oi• 
te pela RAF contra as i.n.stalações. fer• 
roviar!as · de Amiens, deve-se re_cordar 
que a localidade foi; durante à invasão 
alemã de 1940 da. França, um dos prln
cipa.!s objetivos de ataques .dá,·. "Luft• 
waffe". As e_ntrada.s daquela area fràti.• 
cesa, assim como o enorme tunel que 

, corta Amiens são lmpórtantissú:nas do 
· ponto de vista estrateglco para as éo-
; municações em geral: . · . 
. OS RESULTADOS DG BOMBARDEIO 

DE STUTTGART 
ESTOCOLMO, (Reuters) - O cor~ 

respondente em Berna do periódico 
"Novonska Daghadet", cita um observa• 
dor mi. fronteira germa.nica dizendo: 
horriveis da.noz foram .causa.dos pelos 
ataques aereos da RAF contra Stut
tgart. Os serviços de · gâ.s, _a.gua. e eletri
cidade ficaram Interrompidos. 

As comunicações telefonica& e tele
graf!cas foram ·tambem interrompidas. 
Embora a maLor parte da.s bombas te
nlla caido . sobre os distritos industriais, 
o centro da cidade. hão é outra ·cousa 

; senão um montão de ruínas: A desor• 
· ganização cria.da pelo a.taque ·foi consl
deravel e a.:; fabricas de Stuttga.rt fo
ram· completamente destruldas. 
GRANDE VITORIA AEREA ALIADA 

LONDRES, (Reuters) - Ma.Is lié mil 
aparelhos "Lancaster" "Hal!fax" · e 
"Sterllng" do Comando de Bombardeio, 
ganharam uma grande bata.lha pelos 
v.ai;tos espaços do ceu da Europa, du-
1·ante · a noite de quarta-feira/ultima, 
levando a efeito a.s ma.is devastadoras 
ações ofenslva.s desde que começou a 
guerra. 

Foram despeja.das 3 mil tvnela.das de 
bombas de grande potencia e _ incendia
rias, 500 toneladas a ma.is que em qual
quer outro anterior a.taque de . dia ou. 
de noite, sobre os seguint.es objetivos: 
Stutgart, objetivo principal, com 800 
mil habitantes, ao sudoeste da Alema-
11ha, onde se fabricam· a.viões e pe· 
trechos de precisão; Munlch, clc:Iade in
dustrial ao sul da. Alemanha, e Amlens, 
importante entroncamento ferrovll!.rio 
na. França. setentrional. Ta.mbem foram 
castigados outros objetivo.s · na ,Alema
nha ocidental. 

Os alemães tentaram desespera.da, 
porem infrutuosamente, conter. e re
chaçar a poderosa armada. . aerea .de 
bompardeaclores, opondo-lhe nos a.res 
grandes formações de caças assún como 
poderosa. barragém a.ntl-11,e~..a. · Duran
te hora.,, o troar do.s canhões e a.s. cen
telhas das balas traça,delras, zumbiram 

· pelo espaço, enquanto grandes comba
tes aereos iam se travando ao · longo 
de centenas de quilometres .desde o ca
nal da. Mitncha. até o Mediterraneo. Não 
regressaram ás suas ba.ses, 40 a. viões 
aliadoa. · 

AVIÕES ALIADOS QUE TERIAM 
SIDO A>;:tNGIDOS . 

BERNA, (Reuters) - : A a.gene!&, ale
Jnã D. N. B. anunciou hoje que a.s de
fesas anti-aereas germanica.s "derruba• 

· ram 23 bombardeadores. qua.drimotores 
durante o .ataque - realizado · ontem á 
luz do dia por formações de.. bor.1ba.r~ 
deadores americanos contra a Alema
nha. Todas as 23 maquina.s calran. em 
solo alemão. Muitos outroo a.viões, se
riamente danificados, foram- vistos a.fas
tar-se de suas formações, tentando al
cançar a Suíça., Foram aba.tidos pelo 
menos 10 caças inimigos, nos combates 
aereo.s ou pelo fogo_ da.s baterias." 

, · . - , · si · sos., ·· . _· · · · -'· estação ferrovia.ria de Ltski no, ,ca-p-
COMUNICADO DO l\UNISTRO DA deadores· aliadas .atacaram um exce- o RAPIDO AVAN-CO··Jl.l_lSSO·NA · turaram varlos tanques inimig-os, 16 

AERONAUTICA . len~· s~ma,. d!il ,defesa e bropas en- FR-EN'.J'E· Ml1lRIDióNAL · canhões, ,10'0 viaturas· e aut01:wv.eis 
LONDRES, (Reuters) _ o Minll;te• trincheira.d~ ... · · . . . LONDRES,-·(Retiters),'..:..-·ds· aconte- · e-,-.:Ldeposjtos de munição. 

rio da Aeronautl.ca distribuiu_ 0 . ~ui• ·,Em· Sa.lerno !oi uma tarefa. mais Ja• ... cimentos d·esenv.olvém~se·'com.·e:itra~\-- -1:'la·. are,"{ de Jjersnegoyatoye_- Spe·, 
te comunica.do esta. manhã: "Ontem á cU: a.tacar ~- -unica( divisão b!.lndada, .. din'aria; ·rapidez "nà.- frente' 'meridional g:io,vki,., os re_manescentes 'do grupo ;de 
noite, pequena formação d, · "Lâ.ncas- concentrada ·em duas povoações. . . · da Russla: ' · · · · tropa.s· Inimigas cercadas foram co.µ-i~ ,. 
ters" do Comàndo de Bomba.rdelo,.ata.-, A<a.ção·· de anterontem .foi .a. mais. ·_ Vê-se ·claramente·. que ·os_:russos · pletamente exterminados, Durante a 
cou a. fabrica "Michelin" de a.rtefatos concentradà. ·realizada. até agora por àvanç~m ,com ,,ii.bsolut.ai'.se,~~ança, de · noíte, poderosas colunas de Infanta.-
de borracha, em .Clermont Ferrarid, melo da, aplicação do plano Tedder. que. não, ha perigo· algu·m de: serio rj_a. alemã. tentaram desesperadamei:i-
cerca de 48 quilometros. a- sudoeste de _Q .. atá.que•de. Tup.!s foi_ efetuado _con• contra .. ·ataqtie_ ai.emã.,;,.- <._. :· .. · ,. . . te_·:romper o cer,co, mas os tanques, 
Vlch!.·O ata.que foi feito com teinpo,bOm tra ume.·fa.!xa de -terreno;de 1.000 me- . O ,2.o Exercitn -Ucrànfano.,.eorttiriuou. ru:ssos .eniraram,·etn_ açiio .e .. ft;i:erapi· 
as primeiras lnfonna~ões indicam ·que o · tros ,·de largura,· e de -6,· qu!lometros. e no, seu p"rogre'!;so; â.';, 'razão;:·dli quasl · em-T>edacos os soldados.alemães; cujos 
bombardeio foi bem COOCentrà.do •. •! ~ · lilelo .; dê .. comprimento. . . 1 C. • q Uil~metrOS ' d\arl~ ;ê trÓ,n'spôs. _ O •. corpos ·f orà.m · estracal hado~ . sob. ·8.S la• .. 
llfax" e "Stirllngs". a_ta.caram objetivos ._ , ,Efu,. S_!i,lerno, . 0 . ob:let!vo . era. const!• rio. 'Bug; : sem·- detera se; -Está,,,:é _a'-.•pro- gartas r1o·s engenhos _bll nda dos . s,ovie-_ . 
ferroviarios eni Am!ens. "Mosquitós" tüldo :por uma_ wni de oito quUcmetro.s .va:·-:concludente::dé'. ciue:'nÍ"o"'s~' os±-rus-~ ticos. O remanescente nas· tol',;;as':íiii-
bonibardearam objetivos na· Alema.nha de cqmpriniento.· Das. 2.500 tonel.ada.<! sos 'naquele setor:não-teem',encontra- migas vendo perdidas· todas. as _esJ)e-
ocidenta.l e minas fora.m atiradas nas de bombas_ lançadas sobre cassino,- a do resistenc"ia se"r!a,·mas· ta:mbein, qúe ranças,·depôs as armas e ren.deusse ás 
aguas inimigas. Não pel,demos .. nenh:um •. meta.de ·ça.fü numa. .area de ,menos de 2, não,, temem.·que ·.<>s. deÍ'róta,:ios···,e deii• tropas russas. .Nas vlzJrihan,;;a.s 'dà 
aparelho." · tti.111.ometros e meio. quadrados. . · · . mo·ralizados ·rei1t_afri,scerites·d,Fe~,õê"J:'cito' :.:r(rasriopolye . e· "Ilfarchzkúfys, nossas 

Os I d h l ·c1 'Ar T~d de·'"'·on ·Mannstêin·· sdam. capa_ zes' de. .. tro.ras a_n_lq1Íl_laram outro .·grn11_ci .·.·.d_e AS ATIVIDADES NO MINISTERIO · P anos o marec a, O . ~ • 
d · d f t , t·~ te.ntar ·qual"U_er __ movimento.- <l. e re·a- for~a.s inlmlga.s- e aprenderam grande DA· AERONAUTICA er para a i;egun a ren,c. e .. s. ques a,, " • . 

· de . saber qua.J o papel dtsempenhado çãó. . · . :i>resa .. de gi.\crr!l,.. - · · . · '' · . 
LONPRJi:$, (Reuter~)",... No !11 O. da ' pelo~bombardtlo tat11:<1 nq ~,q,.eina ·11e. ~- rupt1ua ·d:i: Jet'rovla.. Odi!si;ra- -Yln•. Um _tra.nspoJCte lnhnlgo de. UOO _to:. 

inVtislí.O na lllg)a,terra, O. nlO,feCl\a._l do 1· · J d pote ejo. a,eroa d inva••"' -•""' n!tta. e_· O /ltlS_n __ 1_ orónáménto das . d~fe• .. · l'l&l!i.\'liflÍ, ' -tr.·a:lniiJrai;: ·_. ei~Ci_ n~O baroa• 
Ar Sir. Arthur Tedqer ,- segundo CÃeie :g~d~ qu:Ó; âiemães Q,n"~ .;õ'üh,.'::;: sá~' f"_r.m .. an. ka_ ~ e_ritre'Vlnnl_t•_ a·'e_ :zillm• eit,(,~· mot~r., 2 là.nc)las~tor11eatlras e 

. . . • • 1- . . . . . 

J>JJAMAS,entJr~coJine-o~· ~opeline,· gola_ '~Spod". 
· · .,:..; , --'-'~:...:. ....:~ •. ::.::. · ,;,.: , .. _, ::. .. -· · · · .. •cr~$ 7-5,00 . 

. ::-,( 

,;.. 

·MEIAS:-
·e~-

:CINTQS 
'·. i'" 

CKSA )A'N'GlU-B RA S 11 f IRA· .. 
:,sucessora· · de · , MAP~IN STORES' 

• Comprar l,011111 de guerra é 
· · abl"eviat: a yitória ! · 

".,l -.,. 

~upreino da. iegunda frente re_cebeu · ~i- . rão; •a.té O. d~ do. 11,taque c~tri a iu~ . N11~~- · i>ri\lf):fo slgnlf_icar ó_, {rà.canc, de B l>arcos-· llRtr:1.1111'1- . forlj.m afundados 
1111,is em çodigo revelando o seg~do das ropa. Pcidentàl. ·· • · .. _ , · , , .. . . Qutr.l'.lf ~on,;irigentes _alep.1ães qp,-~ :·~ 11~· • l:!:!t ~! ~~~entz". · -, ;;,, , .• 
operações aereas · das 11ltlmas 2~ tiorás. · r1'!nielro · exercito ·ucraniano JQiU•f 

!~:rl:;~!i[ª;:!~a::!~!:t?1i Mltfg~g~o. das restriçoéf :)~::r~i;~:e:~~Z:=~~~~~~1~ 1t;.,;~·- ,·""""s'~"'"'·····y·,.,-1,,,,o,.,p4'·''s~,, .. ·A·LIADA·s. __ " P'ENET, ·.R·:;·-A''-' M ·.E.,, .. M,s. . CAS·S·INO: 
assim teve a mais completa. na.r:i:aç~o .• .. · .. ·. . -às .. 1n· dustr·1as· . yém to,ria.r .. tento. 8.!lte ;i. _arpeaça 41lt 
de duas gran.des .proezas aereas. · · n,es>v.,_em· ·do norte· pela.··retâguar/la, 

A primeira informação referia-se. á. . ·_ ··· · · . · t · se o • 2:0. Exercito _,Uer_ánla..no --'lograi' · •, .,,, 
tentativa efetuada. com O "arlete. ,çie ]).ETRO}T, (Reuters) -:--- O senador abrir caminho l)a,ra•.'o ,sul.-· seguimfoJá 
molldor de Tedder '.', em Cass!flo;·,prp- Harry · 'l'ruma.n, ··presidente do Comi• linha··.f,,rréa.. ·que leva.. a. ··odes.sa, c"timó 
va significativa da técnic:J. aerea para tê ··de Investigação do Senado, disse parec.ã m:ars· 'q.ue prova.v~l. - · ;-
a segunda frente. aêred!tár 'qt1e ,chegou O momento de Pal.'te- da._s,- forças -do ·:marechal -Ko~ 

mitiga·_ r, ·ao invés· dé acen.tuar os re- · d' · · · 1 · ··t· A segunda continha dados sobre- M mev · ,r1g,-se ·. prova.ve men. e para.· o 
operações de bOmba.rdeio notu_rno •. de gül:pnentos re,;lriti:VOS impoSt ºs a. ·ln- Iinie;_ ter,. ci'u.e. ~sta._ àp_.~_ iias a. 16 .. qul!o-

du· strla. o.'-~r; ·'l.'rurnan acaba _de· ·ma• · · -- · · 1 ·· · · '· t· · maior escala na .historia, que até e.gora. me.tros ·,d'\ ~l_s,tanc a,,de .. !m:ts: a_ u,a_ ,s 
nifestar' à.os jornais desta ·cidade, que · õ d · · t representa. o apogeu do bomba.rdeio .de pos1ç es, PMçuran o _cap urar .o y1a• 

prepa,ra.ção para a segunda frente. . .• . o Comltê'·<ÍÚé preside recomendou uma duto ri'ue' crtiz)Í: aêtt1elé,'rio ··justa,men-
Calcu_ !_a-se que em 24 horas 08 .a.viões renovaçã.o Imediata da fabricação dos te a oeste de ·s1ocodka.;' , . . ·. 

a.rtlg··os·habltua·ls.em tempos de 1,az 'M ·c·A · OF. ·c·1•t·""o··c"'M•-a.llados;.-.. 'Jan~•ram aproximadamente,_... -co_, UXI DO I . ,.. v - "' ....... 
· ,,... e áinda • que · em pequena escala, para · · . o' lÜJSSO ·. · 6,000 toneladas de bombas ,contra-, .Oll . , . - . .. .. . . . . . . . . . · - . . · D. . . . . , , .. · .· . 

alemães;· 2.500 sobre o exercito- -a.leinão ...:.··3egundº· explicou - ajudar O res- Mo_scou, (Re.u'.técs) .,- A''e~ls~o,a 
na Italia., mais de 3.000 durante a, noite, tàb~lecltt\ento de·_ uma. Industria livre, local, ir-radiou, ij ·segul)Jte :oomtinlcado 
sobre a Europa Ocidental, e uma:-quan• e ·ciue se ·baste' a _si mesmo; Da mes- do Alto· Comando russo: . 
tidade ·não mencionada. sobre Sofia, ma .. mànéfra que não é··possivel pre. _Na._-direção -de Proskuró_v, n_os·sas 

l,àra_ ~~.~e_.· ·_da noite p·ara o dia tão.·pou- t · · h · · · · 1 · t m · t ·fu Não são incluídos naquele/ tot_à.l : os • p ropas rec açaram con1p e a en e -
grandes raides efetuados. pelo.s bOm- ç~ pode_ a.' Industria_ preJ)arar-se para riosos contra:átaques · lani,à.d.os. por 
bardéadores norte-americanos, .depois a ·pàz li:nproyis~damente. . massas de ta.nques ·,e \rfantaria.: hjlf1?i· 

) · 

Forças lieo-zêlandesas e· Indianas, traniferidas da frente do 8.0 exercito 
para Cassino Iminente ---~ ocupa,ãô,-de :Mcniíetcissino ~ Ocupação -
de mo,íies, ao. redor· da localidade - Ataques repelidos em Anzio 

A. feroz,_. resistencia nazlst, - · A cooperàçã~ aerea. ·· 
"LONDHES, (Retiters) .·-'·O· co111úp.l• 

. 'cado ·aliado· parece· indicar qúe· i : as 
forç'!s aliadàs apoderara_m.se. de· Càs• 
sino·, 'embora· iss·o não inlplique.·em··se 
de'clàrar · que se tenham ali consolld_a-: 
do, ·anm de abrir- brecha que lhe_s P'}~
niita.. seguir· avan·eando para o norte, 

A. . montanha •da Abadia; ao. qüé. se 
presum_e, está em poder das forças 

germanica.s, sendo ·atacada·de ·assalto. ta.nques e _Infantaria do_ V Exército;· 
TRO:PÁS INDIANAS: E· NEO-ZELAN• que já ext>ulsou o Inimigo das trêa 

· .DSSi\.S···EM· :A()AO ·quartas partes da povoa~ão de Cassl .. 
4. G. ALIAl,)p· JJ~ .,VANG.UAK!JA · no, atualmente · demolida pelos explo• 

NA l'.l'AIAA, (Keuters) · -'-:-. As tropas stvos. · . . . . . . . . . _. · 
indianas e peo~zelandes!i,s·.do v··Ex;er'- -Ao .mesmo tempo, segundo cabogra.-
clto . capturaram·· 1mportàntes trec)fos ta· Doon Campbell; correspondente. de 
el~vados ·:que dominam a. cidade. de guerra da .tteuters -junto .ás· tropas :do 
Cassino, à, despeito·· da· f(!rte opos1.ca.o g·eneral Clark, o. ataque contra a. mon .. 
inimiga. 1 · . • -· . . tariha do Convento de Cassino chavli 

dessas historiéas 24 horas. 
seis mil toneladas é uma cifra -.que 

se compreende e se admite. apenas . pór 
comparação; é 12 vez.es maior· que:· ,a 
carga arroja.da pela "Luftwa.f!e" no. 
mais intenso a.ta.que contra· Londres.• É 
ma.is da metade das bOmbas lançadas 
pelo Comando Brita.nico de Bombar
deio durante todo o mês de fevereiro 
(11.700 toneladas). É uma- ca.rga: sete 
vezes maior que a que· as forças· aereas 
germanlcas lança.ram nos seus '16 · rai
des contra a Grã Bretanha.; nas · cin• 
co semanas que começaram em .. ma.Tço 

VI ANIVERSARIO DA: ANEXACÃO · .· ... DA . AUSTRIA 
r ,,· • . . •: :. • •• ,, '.,, • • .. • :• • ', • ,' • O ' ) 

IMINENTE-A OOUPAc,A.O.DE MONTE· do-. 1vale_ do mesmo nome, reveste;se 
CASSINO · . .. "·· . ' · de ·um encârnlçamento cada vez maior, 

A.H,GÉfi, .(!teuters) ·-·A radio ·dás <Íe hOra em hora.· · · 
, Nações Unidas. a11unctou que . .- as,. ti'o- · Doon <;ampbell disse: '!Atualmentê, 
pas germanicas estavam uas-lndo na tra.vaase rénhida luta no trlangulo 
manh.it de ,·ontem '.âs -,tropas· allada.s, ··- -por ónde a. estrada. n.:o 6. penetrá.,_11<1. 
nas lme~i'!,çõe_s · an:!.l_tnadas da, . .Ábadla. extremo.· meridional de Cassino". . 

- ·1.700 toneladas. 
. O bombardeio efetuado . ante-ontem 

contra as posições germanlcas_: em C::!l,S• .~ .. 
sino foi de · efeitos deva;;ta.dores. Esse · · · · 
resultado foi obtido graças á apllca
çlí.o da tatica. de Tedder no Mediter
raneo, isto é, concentração de todos. os 
aparelhos dlsponlveis numa arma. ofen
siva unica _para abrir caminho para.·. o 
Exercito. 

A intensidade dessa. recente utill.zà
ção das forças aereas de combate au-. 
mentou consideravelmente desde a. pri
meira e famosa. tentativa. feita. na região · 
de TW1is. 

O numero de "sortidas" por ·hora.- ai• 
cançou de 500 a. 600. 

O marechal do Ar Sir · Arthur · Cun
nlnghan, atualmente no comando das 
forças aereas tat!cas na. Grã Bretanha., 
presenciou no dia 6 de maio do. ano 
passa.do, de uma colina .onde se ·achava.- . 
va., as 2.500 "sortida.s" de que em. cico 
hora.s efetuaram os apart'>1o.s aliados, 
pa.ra abrir caminho a.o V Exercito· até a. 
cidade de Tunls, · 

· Essa foi ,;. primeira experlenc!a. deci
siva do emprego · da.s forças - taticas , co
mo Wlidades de combate. 

Ma.Is tarde, na fase critica. . da ,bata
lha pela cabeça de ponte de salerno, 
Tedder e Cunn!nghan repetiram essa. 
experiencia.. · . . · 

Com apenas 2.000 "sortida.s", o_s av-iões ,,, 
aliados desa.loJaram · os ·aJémães · de.,Ba.t
tipagl!a e Ebol!, em' 24 hora.s. 

"Até as videiras ficaram enegrecidas" 
disse um chefe da aviação, quando o 
correspondente da "Reuters" a.traves-,. 
sou as ruinas de automove1; pouco tem
po depois do bOmtmrdelo. 1,. , · : . 

Antesontem em · Ca.ssino, "rea)lsaram
se 3.500 "sortidas" em 3 horl\15:e :m~la. 
A. diferenç2. desta vez é que _08_ bomb~-

de· Monte Cassino. Acrescentou.se,. .lnrormações procedentes do_. Q. G-. 
todailiá.,- ·que as· forcas de foranta:rla Aliado, cabografadas ·pe10· correspon
ali1J.da atingiam o Monte Cassino, es~ dente especial . da Reuters, Davíd / 
tando )la. --hpinencia di,: _se apoderarem Brown, acentuam que o_ marechal Kes"' 
dele; completamente.-:• .. • .. - . sélrlng propõe-se a combater cada; 

PONTA fiE· .·LANÇA.i EX 0AS5INO palmo de terreno tanto em cassinQ 
Q. G •. ALlA,l)U- NA -1'11AL1A;- (1-\eu, como na zona que conduz ao vale dei 

ters). - As trOpas .neo.zela.ndesas do Llrl. · . . 
V ~xercito _constltulram uma ponta. . · David_ Brown Informa que "ê. t!!,o 
de !anca de· assalÚFem' Cassino abrln- completa a destruic!l.o · _causada. pelo 
do caminho para, ·os; suburtiios sut-· ·1>om_bardeio de ante-ontem - boni. 
ocidentais · da- cidade'. · · · bardeio que bateu todos os recordes 

Essà informacão causoµ surpresa;·os ânter!ores do seu genero - que est~ 
neo-z_elan<;leses,: que desd·e, o inicio da· sendo · impossi vel para · os tanques 
campanha -na Halla.· lútavam na fren- aliados avançar através dos escom• 
te do VIII Exerci to, foram · secreta- bros e das ·crateras, üs sapadores vão 
mente transferidos para O setor · de á fl'ente para a.brir-lhes- caminho, 
Cassino, na trent_e: do. V. Exercito, ha limpando os escombros e enfrentan .. 
pouco tempó,_ · · ·_ · ·· · ·. do .o rogó dos mortéirQs alemães· de 

OCUP.ÜJAs:'11101\'TANHAS QUE varias bocas". 
CIRCUNDAM CAS!\INO , A ra.dl_o de Roma, cÓntrola.da· pelos 

Q. G. ALI..lDO NA I'J.'ALIA, .(Reu- nazistas, anunciou que os allados·-ata
ters) ·- As· postcões aliadas .. me.lho•. cavam com "enorme" superioridade 
ráram em· algumaii ·montahhas que em homens e material 
ci_rcuÍlda.m' e .. dórritna.m' <.:assino •... .l!lÍn. . ATACl,:OES AEIÍEOS .A BASES 
regra 'geral, os alemães· réageni. com IN OUGAS · 
grande presteza e·lJ,s proxlmas horas Q. G. JJ.l!l VAt-lUUAH.L>A NA. lTA. 
mostrarão ,se. é · i>o~slvel que . ~urja . , LIA, (.l-teuters) - os bombai'déado,. 
um resultado 'decisivo .da atual ·gran-' 'res,_·_m!ldiOS da l.a_ força aerea tatica 

' de o!enslva aliá.da.:.- .t-iódé ser· esse· o atácaram ontem positões de ca.nhÚhs 
resultado . ,d"1 , clrcupscr·evet":l:;ae . , Cas. tnlmigos- em .Pontlcorco, na area :de 
sino, ·~as ·tam_bem. pode itcontecer que Piemonte. blm ~spia, ·canhões a.Ú,;. 

_. os a.lia.dos obtenham posições-. fQra da· mã_es. toram bo·mbarcteados por éaciis-
cidade ·que .\hes )Íropprc!one' opórtuni- bombardeadores. . 

. dad~s para: con tlnuar. ·a vànçl(ndo\ rumo·· Jlombardeadores medios da• for~a, 
ao norte. .: .. · ·_ . ·· , ~ .. _· ·. . .. . aeréa . ata_càra.m;, Por. sua · vez, as do. 
ATAQUES NAZISTAS REPELÍDOS ,.· cas de Ltvorno' e·:a nave·gação lntmita 

Q. G.· DE VA.NüU_AKl-lA:NÀ.Yl'A·': .na..·costa da'italla_JÓi ata.cada.: PJ>r: 
LIA\ (.lteuters) :- ·os·,alem~s. 'deram·. ·câças-bombardeadores. : 
três pequenos ataques ·na. area. ·da ca- ·A aviação -aliada fez. ontem apro)tl. 
beça de .Ponte costeira de Anzlo sen- , lnadamente l.144 saldas para ataques. 
do repehdos,· · · · ., · , A atividade aerea Inimiga sobre. a 
RECRUDESCE. A LU'l'A NA FJl'.:N'l'Íll ar,:,a, das •batalhas· !oi' de· perto de :,3(1 

l>O . '.\'III. E:XERCl'l'O. · . sa!àÍÍ.s. . . . 
Q, G. D,I!) VA.NGUAlWA ·NA;_l'J.'A• DES'l'RO,t'ER A_LEMA<l. A'rINGIDO 

LIA, (Heuters) · - . Na_ . frente : do Q._.' ü, DA VANüUAl'WA ALIA.l.lA 
VIII ~xercito houve .. ontem-at!vos:~n-- NA l'l'ALlA, Ú{euters) - Os pl!o~os 
contros cie patrulhas. e. o lnlmigcf so- americanos, tripulando . "Sp1tflre'il"a1 
•~~u ba,lxas;_ . . . . .. . . __ acértaram um impacto num destroyei., 

PIANOS S C H W A R T Z M A N N: 
. ' ·. No dia' 13 p.p;•eompletou-se,;.O··Se~to .~niy~r~~,iiQ .da)anexà.çµÔ d11. Âu~tria-ao UReich". nazista. 0'' ,; • ;, F.;~~~- ~~\!!,1:J:J-i~A,,,.~:4:~i5T~' -:~.í;1:0

0:i~a~a:r::m~~~ ~~:t;ã'.;lte:::i~~ 
probJérría; a~s'triaco. continua_. ~tua! . e d~. grà~de. i~te:r,~s~e,: .'o; centro :·de':gr~ vH3:çãá, ·ªº mµn?O ge~- pb:te~~!'~d~ ~~;~::;si~-;e~f!rcsorr~;. u~:~~~ g:~i:Jtºc~~T-n:A SOF~ : 
man1c.o sera, no futuro. B~rhm . ou Viena? .. :Em )PAtras· palavras:, predonunara a 1nfluenc1a anti,- Ita.H~. - os . a.teni~s, · 1éte1;1.dem-1ie ,.._ Q. _o. uB - vANc.,uAfü>A NA 1'.rA.t 

Inclusive tipo a.pa.rtamento - ·: Vlsitem nossa exposiçã.o sem compromíiis<> catoli~ prussiana .ou a influencia catolica ·.aa :Austria: ?"': \. : . .. . .• : . ' . ' ! :. com -::um.' bdt) 0,~ta,~tteo, < val-,~do:-se.. _LIA, (Reuters). - Mais. uma vez to•~ 
Rua D. José-~ ~IIJ,.252 - AT. 4rua, Branca; 5:M ·- T~efone:5,6981. ·" · - .N;..., ;·,.,. h·,·,.f··· . , t' ··d i'Pl ... .,y...., .. 0 

• .-, 1- d -"ln·' : ! ,. de montões-:de;:.es<:ombl'Os·.;i:o;!ra. ·º · ral:1:bombardeados,·ontem á. nôlte,,o;t J.,.=,---".:-•----.------------~-... -~IIL-'~ ~~ .. ,~~C _e i. l~a--.2:!~~ ~.0;..,.~i ~~-~~0.t~.D?It~ / e~.tléJ.Ul•. II.OY2-:P-ºd.t:~_~i!et§~U~ · ~:!~~ -~m pa.tios ~en:.~ylariQª·d~ S9til'lo!. '\ 
~-·h·t· . 
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' :k .medida CJ.Ue se desenrolam na 
'.ltalia as ·operações militares, vai 
e1·i,mdo vulto o perigo em que se en
·contra a Capital da Cristandade, re
sidenci.a do Vigario de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. E , ao mesmo tempo, a 
concieucia . catolica, justamente alar
madéi':, não pode deixar de manifes
tar. toda a sua inquietação, ao ante
v~ as consequencias catastroficas que 
b sitio de Roma, cada vez mais imi
nente, pode acarretar. 

O orbe catoHco resa pelo Santo Padre H· 0 8 A· s AN 1 A 
__ ._,;i · · ·.· . · - , P E L. O P A P A · 

Vibrantes apelos das Autoridades Eclesiásticas 
favordo Soberano Pontffice em 

Publicamos hoje o texto. da circular dirigida ao Clero e fieis da Arquicl-io
cese do Rio de Janeiro, por S. Excia. Revma., o Sr, D. Jaime de Barros Ca-

3) Em todas as bençãos <;om o Santíssimo Sacramento, logo apó-s as pJe. 
ccs: "Pela Igreja, peló ·Santo Padre e pela -Patria", de conformidade com o 
Aviso n.o 49, deverá ser recitada com os fiéis a oração escrita pdo Sobe_rano 
Pontífice Pio XII, para invocar a intercessão de seu patrono o Papa Santo 
Eugenio I, sobre seu Pontificado. 

A Ação Catolica da Arquidiocese de S. Paulo promoverá 
solenissima Hora Santa pelo Soberano. Pontífice Pio XII, 
gloriosamente reinante, cuja augusta pessoa corre grave risco 
pela iminência do sitio de Roma. 

Etn uma de suas ultimas alocuções, o 
Santo Padre lembrou muito bem que, 
tior motivos religiosos e culturais, hou
.ve meios de- poupar Cairo e Alexan
j:lria, metropoles mussulmana uma e 
cismatica outra, uma e outra famq.
sas pelo valor dos monumentos cul
turais -que contêm, e pelo papel que 
:representaram em toda a Historia da 
humanidade. O que se conseguiu 
para .o Cairo, para · Atenas, "a fortio
i-i" se deveria conseguir para Roma 
que, do ponto de vista essencial, que 
'ê o religioso, excede infinitamente a 
qualquer daquelas cidades, ou antes 
\!; a unica que vale, porque só ela é 
'5ede . do. Vigario de Jesus Cdsto, e 
l:lo . ponto de vista artístico e cul
tural não tem outra que se lhe avM· 
taie · na. terra. 

mara, A1·cebispo daquela cidade. · 
Esse notavel documento teve a mais funda ·repercussão em todo o país e. 

determinou numerosas manifestações publicas do vivo sentimento de apreen
~ão que empolga o Brasil catolico, por motivo da situação em que se encontra 

A Hora .Santa se realizarf às 17 horas do proximo dia 16, 
domingo, na Catedral Provisoria de Santa Ifigenia. 

o Santo· Padre Pio XII. · 
Alem do edital baixado pela Curia Metropolitana dessa Arquidiocese, pu

blicamos tambem a noticia da semana de preces ordenadas por S. Excia. Revma. 
o· Sr. D. Antonio de Almeida Lustosa, Arcebispo de Fortaleza, e os telegramas 
enviados pela Ação Catolica de São Paulo e por esta folha 'a Suas Excias. 
Revmas., os Srs. D. Bento Aloisio Masela, Arcebispo de Cesaréa na Maurita
nia, e Nuncio de S. Santidade no Brasil, e 
D. Jaime de ·Barros Ca1m1ra, Arcepispo Me
tropolitano no Rio de de Janeiro. / 

São Paulo, 22 de màrço (l.e 1944.. 
De ordem do Exmo. e Revdní.o. Monsenhor Vigario Capitular. 
Concgo Paulo Rolim. Loureiro, Chanceler do Arcebispado". 

* * 

S. Excia Revma., o Sr. D. Antonio de Almeida Lustosa instituiu no Ar<!e
bispado de Fortaleza a '.'Semana do Papa", 
a ser realizada de l.o a 8 de .junho proximo. 

São os seguintes os objetivos visados na 
"Semana do .Papa": 

OS BOMBARDEIOS DE ROMA SEGUNDO 

O ii O S S E R V A l Ó R E · R O M A N O." 
Em nosso ultimo numero publicamos· os 

apelos feitos por· S. · Emcia; o · Cardial Villeneu
ne, Arcebispo de Quebec. 

1). Elevar o conceito. do Sumo Pontüi- Noticias. oriundas da Cidade do E' difícil compreender qual possit 
cc, tornando-o mais conhecido .e amado. Vaticano por interntedio de N. C. ser o objetivo militar que ·se propôs 

Hoje publicamos os pedidos feitos por-. S. 
2) Solidariedade. de todos os catolicos reYelam ·que ': irrevei-eucia delibi>ra- o avião atacante - observa o Qs~ 

da Arquidiocese, que se .associarão. mais in~ da" é o· termo usado pelo "Osser- servato_re -, a menos que coin 
Emcia. o · Cardial O'Connell, Arcebispo de 
Boston, bem éomo o telegrama dP S. Excia, 
Revina. .Mons. Primeis :spelm.arm, Arcebispo 
de Nova York, ao Sumo Pontífice, e o protes
to do Sr. De Valera, chefe do governo irlandês. 

timamentc, ncStés tempos de. tantas apre- valore Romano" ao inquirir sobre ·"irreverencia deliberada" - lomo o 
ensões aos sofrimentos do Pai da Cristan-
dade: ' os motivos pelos quais no .dia l.o ·de demonstra o fato de que foram G 

3) Cruzada de piedade, afim de atrair 11farço, foram lançadas bombas. tão as bombM lançadas - tão somente 
dos céus profusas bençãos. e graças mais proximo da. Cidade do Vaticano, se trate de estender a onda de pa-
abundantes, para maior cmúorto espiritual que fragmentos caíram dentro dos nico entre a "Já ·agoniada popula• 

~usa pasn10 a atitude que as po- • * * de S. S~ntidade o Papa Pio XII. li1nites do territorio pbntif'icio .. O- Os-. ção'~ e "contra os reiterados e fer• 
l:ei:icias neutras vêm mantendo neste serva tore recorda com enfase. o àpe- vorosos apelos do Soberano · Ponti-
llh:Sunto. Porque não tomam a ini- S. Excia .. Revro.a. o Sr. D. Jaime de Bar~ * * * lo repetido e fervoroso .de Sua· San- ·fice em favor da Cidade Eterna", 
~ativa de se reunirem em conferen- ros Camara, baixou a seguinte cu·cular: ao Cle- tidade· o Papa Pio XII, no sestido de o Osservatore tambem lembra 
'eia internacional, afim de estudar um ro. e fiéis do Arcebispado: A Ação Catolica de São Paulo enviou b b d · c· 'd d 

. que não se om ar e1e a l a e que a cieneia moderna proporciona :alvitre ·pratico, a ser proposto a am- "Em recente circular comemorativa do os seg· uintes telegramas: E't · ·f· 1 f' · · d 
.._o• os bel1'gerantes~. Sua pr1'me1·ra S " erna, e Justi ica O qua i ·1catJvo . e. meios pai-a disuernit os ob.i'eti,·os es-.., ~ anivei·sario da coroação: de ..• Santidade Pio ·"Exmo. e Revmo. Sr. D. Bento Aloisi "d r ,, f 
obrigação consistiria cm protestar XII tivemos oportunidade· de: aludir à, delica- Ma~ella .D. D. Nuncio Apostolico. _ A Ação e ibemclo sublinhand0 f{Uil 0 • colhidos como alvo, ainda quando 
pen1nte Deus e os homens, contra a ·da e difícil posição· em que. preséntemente · se Cat.olica da Arquidiocese de São Paulo, re- · ram seis as bombas lançadas. os ataques sejam noturnos; declara 
jnjusb1 e criminosa ocupação de Ro- encontra, por motivo da guerra, · o "Pai Co- presentando seus setores fundamentais e Quatro das bombas, eail'am em que "nunca; nem em nenhum lugar", 
ma pelas tropas nazistas. Baldo este mur.i da Cristandade". auxili.ares, e todo o Jaicato catolico de São uma zona de Roma que, está inclui- devem escolbe1• "as moradas dos 
prot~to que dignificaria a propria Agrava-se cada vez. mais esta penosa si-. · Paulo, justamente apreensiva pela situação da entre aquelas. que gozam dos .. di- cid~dãos . pacíficos e desarmados", 
humanidade nesta hora de trevas e luação, com os frequentes bombardeios de Ro- aflitiva do Soberano Pontífice, envia a V. rcitos de extraterritorialidade, e on- "ou edifícios consagrados a Reli-
de confusão, e verificada perante o ma e dos propríos domínios pontificios, de que Excia. Revma. os testemunhos de redobra~ de se acham edifüiados o Colegio de g-ião, a cultura e a arte". 0 Osser-
mu. rido intei_ro. a ignominiosa recw;a nos da-o noticias os co. m·unicados ofic1·ais. Por- do de.votame·n·to à Santa· ·Sé e comunica que I' d F''d e J • 1 t · · .. . ropagan a I e o o eg10 n er- vatore tambem cl'itica · "a deplora-gerrnan.ica de se exclausurar dos tanto, é nosso dever -de' cristão, agora mais. do fal·á celebrar um Hora Santa segundo as · d s ~1 · · · "d 
t D•ou·r·o·s onde ·covardemente se 1·efu- s if' .,, uacwnal e anta .• r omca, dirigi O vel e frequente vii?ilancia. que se = que ·nunca, orar fervorosamente pelo anto intenções do Augusto ·Pont ice . . t ·Jt' 1 p d A t' · , 
giàram os soldados do Reich, seria Padre. Neste intuito ;:iqui renovamos a pres- _ "Exmo. e Revmo. Sr. D. J'airne' de . es e u imo pe os ª res. gos ima- exerce sobre a Cidade do Vaticano, 
preciso iniciar "pourparlers" para ob- crição "Pró .re gravF', da oraçã-0 ·"Pró Papa", Barros Catnara, D. D. Arcebispó do Rio de nos. violando a lei internacional e áfir-
tcr uma solução qualquer, que pou- em todas. as Missas que se éelebrarein na Ar- . Janeiro. -'- k,Ação Càtolica da Arquidiocese As outras duas bomb11s cairam ma que O ataque do dia 1.o PP· "se 
passe.Roma. Em artigo anterior, su- quidiocese, e exol'tamos··os Srs .. Vigarios, Rei-. de São Paulof representando· seus se.tores uas via .de .Mura Aurelie quase.em acrescenta a toda uma ·serie de 
gerimos a idéia de se converter tores de Igreja$ e· Çapélães· de comunidades ·fundamentais e auxiliares, e todó o laicato frente ao Palacio da Sagrada Ccin- acontecimentos deploráveis, que· se 
a Cidade Eterna 'em territorio neutro, religiosas a promoverem preces publicas pela catolico de ,São Paulo, envia a. V: Excfa. greg;i.ção do ·santo Oficio, ocµpado tem repetido em muitos lugares". 
isob a administração do Soberano incolumidade do Augusto· Pontífice. .Alem do Revma. suá calorosa· solidariedade por mo- por S, E meia. Revma., o ·senhor "Eles não s6 não constituem a me-
Pç,11tiiice no que dissesse respeito à que a .piedade .e zelo, de. cá.da .uin lhesugcd- tivci da excel.entc: e: oportu)la cir_culàr sobre Ca,rdcaJ. :March!).tti - Selvaggiani, nor contribuição para resolver 

0 ~ida civil, e · sob a salvaguarda de rnm, deverão' até ,novà, oi;dem os Srs. Sacerdo~ a situação aflitiva em que se. encontrá O Vi"'· ;Vigai'io Gcfral do .$apto. Padre para, · conflito, como ainda de fato conh·i-
'tropas inteniaciona_is, suiças de pre- tes re_z.ar <;om_o.·_s f_iéis_p_e_'_lo_ Sum_. 9-_Po_11tifice .. um gario de Nosso. Senhor Jesus Cristo'.'· . a "i-oc se de R·oma e ·secreta·r1·0 da· 
:ferencia • Os . eJnbaixadores das po- "Pater; Ave e <:.loiia'.', -logo após a Missa de cJ.J e · · ' · · · · ·· • buem para intensificar a desorien-

. b 1. · . . . , ... . 1 . . ... 1 ... , .. . · . 5 . . * . ·* * quela . Congregação; . Tambem ... alcan- t . ~
0 

.· . • f ·a ... t ···· ·: ... · 
tencia~. e 1gefantes e neutras, acredi- preceito. ·s1.rnpte.;, ,01.1c so ene. CQ. ..• mo antissu:no ,aram as de endencia 

O 
. e _ aça _ _que. 111 un e. ? . emo~ a uma 

tados. 11.mto ao Vaticano e residentes Sacramento: Mais:. orando pel,;,_ Papa, seJa- . . . . . . . . . . ··.. ._ .. · . . . . . . . . ç · . P , • s que .n. m s reaçao da qual qui<;a um dia sofre-
em. ?,~w11~ R~P;~ria111~:ce.lj~f;;,~ ~ij!~;:;( :,;.;!ÇÍS~)!si,w.,,,sfE,J.1,1,,,.§\!~:t5>*,ti4~~,o: ~17! _q11~..;J?~~~- 8,9/J ,que· ll1e ;1,fr,?c·ci;,mpre.e1)de.1l_l•.. ·. · .. '' E.;w1i>, ,;R~1J10,\f).tc:ebispo · Metropolitano ~ P<!lacio Sã?• _Joaqu'!ll . -:: R1~. . mo .. Pal.acio ~9ur,'.'1 ° , Ex~o. .Mons... rão as consequencias mais dolorosas 
.tl_!'. execuçao .·das. cl~usulas ~da •. conven~ .. as ·lri,~epçÕ'i)l;' S~!C~tài' ·e~l)\1~!~ ·Ü'll,tá\tiijntõ''p<>í'· -~t'.<Jçs,~l~!l'~ei,".'pa~'ll-l~": :'->-;,'~ ,~tl ~.omit~~JÇN~,Q:;:lll~~/:l'~PJ;~!l-capJ.:~e~t~~Y.1!;;'.~Ç!~,.~r~.ne'.t.~s~_;_.!~l!.:::, ,;_,f.1f1,e«J~ ;,R~t(l.YIIJ:~,1,: ts;;~~S!)l.; ~~--?~-~~ ... ' • os''<jué· agora_. se· ·.fa.zelli . résponsiveii. 

', . çao que neste sentido se fizesse. · · Co- ma, sede do- Supremo· fon~i:ficado,·da !greJa · .de Deus; : que nunca. dc1·e.1a,, pôr, C'1taçoes magmf)ca· .c1rcµlar relatl•VS.·$Jtuaçao,.,ang1lstlosa .'l:\~rai;1~ontiµce •. ~ .. g;:çgttç;io _,;,.!Jm:erqlL .· · .• , , . . . ·.º .· .. •. ·:· pelá repêtiçüo \!estes' átos" , .. 
\gitpu-~e disto nos paises neutros? 1·azões historicas e religiosas,. ter sido t1'ansformada em campo de luta. Co11-· Plinio Corrêa- de Oliveira '- .Diretor." O "Ossei·vatore Rómano" .decla- · · • 
~ll)l?' E porque. não vingou o alvi- fiamos em que,. por mutuo entendim~nto e bo.a vontade das partes empenhadas * * * ra · que se encont1:aram Jragme11tos · o BOMBÀRDEIO DE 4 DE MARÇq 

'--' tre? . Nãç,? E porque não? Qual a na guerra, ainda se enéohtrem meios de prese1·var-,se a Sé Apostolit:a da dos- . Em carl~. ao Clero· de sua Arquidiocese, ~- Eincia., 0 Sr. Cardial William no .interior da Cid.ade do· Vaticano, 
ii:iv.iabilid<l:de, a p'.iori, desse_ p_Iano? truição. e da- ruh1a ·a qU.e · fica!anl j~ r~duzidàs tantas outras cidades.~º- c?nti~ O'ÇqmwU, Ai'cebispo. de Boston, formulou µin ·veemente apelo :~ara que se particulamente no . páteo de São 
E que meios haveria de substituir es- nente curopeµ .. Nessa mtençao serao igualmente as preces que ?ra. di_~1gm1os, intensifiquem as oi·ações pela segurança pessoal do Sumo Pontü1ce; Damaso e na Praça· de Sanüi.··Mar-
~-Plano p_or outro?_ A_ opinião cato- cheios_ de confiapça, a Deus, pelo Santo Padre e pela S_antà. M_adre 1%.-eJa.,., "Pêdimo-vos intantemente· que imploreis a Deus que mova os co- ta e perto da' esta ,ão de .trens do 
hca . deveri_a estar mte1rada do que R10 de Janeiro, 19 de março de 1944. Festa do Patriarca Sao• Jose, padtoe1-- i·aço-es ·d· ·os chef.es· de .Estado, para quê todos i·espeitem a santidade in.compa- E'·t· 1 p t'f' , ç ·· · · 
f . . . . I . U . . 1 J. • . A bº d Rº d J •. ,, . < s ar o on I l(!lô. 
azem . nessa hora os neutros, e gos- ro da · greJa mversa . · - aune, ~ce. !Spo O 10 e . aneiro · ravel . de . R_ orna .·e salvaguardem a cidade sagrada que, durante 2 mil anos, tem N

O 
E-t d , U · d f 

tai:ia de .saber se pelo menos fazem · · "' .. "' · sido o .cenfro. da vida· espiritual, da piedade, da. arte e. da cultura do mtmdo ·: . s. · s ª 0-~ · m ~s, .pessoas ~-
ou. pensam em -fazer qualquer coisa. Sob o numero 50, a Guria Metropolitana baixou o ·seguinte Aviso e ~- ane- cristão'' · . · · - mihanzadas com ª Cidade do· Vat}-
Mas· todos pai:ecem dormir o sono xo Mandamento de Mons. V.igario. Capitular: , . . Na sua carta, ·que foi lida em todas as Igrejas,. ao comemorar~se ·o quinto cano declararam que O ataque· ae-
pesado dos Apostolos no Horto das "A imprensa brasileira vem anunciando, com insistenda, de alguns .dias· aüiversarià da coroação de Sua Saütidade o Papa. Pio XU, S. Emcia. Revma. reo ·de- f:i.to constituiu uma verdá-
Oliveiras. Alguns deles - Frarico, a esta parte, os repetidos bombardeios aereü's da cidade de Roma e. é com jus- expressa a sua .confiança em que "todos os homens de boa vontade comparti- <leira. 11meaça. contra a· segurança 
por exemplo,. para não citar outros - ta ansiedade que os catolicos- de todo o orbe· acotnp~mham estarrecidos,· cheios lhai-ão nossa, preocupação pela· . pessoa do Soberano Pontífice". e que., ''todos· os pessoal de ·Nosso Sautissimo · Senhor 
a~da ha pouco procuravam en- de emoção e com os corações oprimidos pela ·dor o desenrolar de tão tremen- cristãos unfr-se-ão à. nos!lo ci-uzada de orações péla preservação .de Roma, e o Papa. Le111b1;am que fragmentos 
feltar-se com os}ouros de c,;~zados. da catastrofe. · . . . · · pela segurariça de nosso amantíssimo Pimtifice". de bombas caíram no pateo de São 
Cru~dos ap~nas mtra muros ·. Poi:- Ninguem pode nem deve .duvidar que nos dias. 9-úe p;issi1m, corre risco nã" · "Esta semana _ diz a carta - a Igreja Universal comemora. com orações e Dan1aso e que o edificio que iu-
co se .lhes da da segurança do Vigarm só a .Cidade Santa pelas suas .. ve.11e1·aveis reliquias e se_ de da Igrei'a Catolica, ._mas - d · t · · d J - à t d d s- Pedr·o de · · · · ·· · · · · · · 
de ·Jesus· CrJS· t·o?, Sempr·e· coiisi'dera- açocs . e graças o .qum o amversarm a e evaçao ca e .ra e ao clue este p_ ateo ta_mbem mclue os até a propria pe_ ssoa, augusta e sagrada, do _Sobé1_·an. ô Pontífice. . Su s 11t1'dade · Papa Pi XII I S 

·mos.·sus·p·e1·ta e equ1·voca a "neutrali·- ª ª · 0 0 · apartame11tos p_artu;u ares d._ o an~ Entretanto, não pode deixar de ser dolol·oso esse desfecho e no dizer· tex- · · . • . 
'dad. e·" do gen· ei·al Franco, de fato, um " · h · d · · "Naquele dià, ha- cinco anos,. tive o privilegio· de_ participar da_ sagrada to_ Padre, as salas .em que_ .o Papa tua! de S, S. o Papa Pio XII - Seria uma des onra e uma. esgi-aça que 3a-
ge,.ma· nof"ilo .evi·dente. Pelo menos d · ·d d R . , . , · , , 1 cerimonia que confirmava a eleição pela' qual o Sacro Colegio, pela graça de coticede suas audi·cnci·a· s, os es,...,1·t.o-• mais po eriam ser reme ia as, se orna, umca e mcomparave no progresso . ,.,,. 
agora, de t.ã_ 0 ingloria neutralidade, po- 1 1 -1. . d h "d d . t · 1 - d Deus, escolhera ao santo e piedoso varão para Pastor da Cristandade. rios do s. ecn,tal'i._o de Estad. º·. d. 0 So. 
d . 1 • f I cu tura e po it1co a. umam a e. e por quase· vm e secu o$ centro e mae a "Sem embargo, em tão feliz ocasião empana.varo nosso jubilo as nuvens da . 

er1a e e tirar um ruto g orioso: se- civilização cristã, caísse vitima por motivos militares, por considerações e difi- , · · · berano Pontífice e muito· p1·oximo 
ria a rilediaçã espanhola em f d culdades ··de estrateg1·a - s·emp1·e e a todo tempo poss1·ve15· de ser'em \up· eradas guerra que já enegreciam . os ceus da Europa, e esperavamos então, com co- d t 1 , , , • t . 

· · · 
0 

- avor O s ração angustiado a resposta que os chefes de Estado dariam ao fervoroso·'·ape- es es u tunos escn onos os apo-
Papado. Conhecemos a naçao espa- quando existe boa vontade". . . . lv em favor da paz que em Sua primeira niensajem ao mundo lhes dirigiu 

O 
scntos do Eino Cardeal Luio-i Ma-

nhola, sua Fé, sua dedicação, o calor Para consolar o coração do Pai comum da Cristàndade que, certo, está novo Pontifice, , · o-Jioue Secreta1,-io de Estado do San-
cotn· que sempre acorreu em defesa da cheio de apreensões e amargurado, elevemos fer-yororns. preces aos céus ~· n " ,, ' A d . 
I;,,·e; se· Esp nh - "F · · f t d · d t · · · t f. io r adre. p1·%eu1•a e fraz_ mentos .,.· aa. a a a nao se move, exemplo dos martires e fiéis ·da Igreja nascente que oravam sem cessar pela oram m ru uosos, esgraça amen e, os_ mcessan cs es orços com que o 

1 
,- D ~ 

a. culpa não· é, não pode ser do povo liberdade de São Pedro - suplicando de Deus Nosso Senhor melhores dias pani Papa procurou. harmonisar as nações em discordia, e hoje, cinco anos depois, no pateo I e Saf? . arnaso -:-- acrdes-
espanhol. E a Suíça, onde ha tantos a Cidade Eterna e seu augusto e venerando Pastor; toca-nos presenciar o horrendo espetaculo de uma guerra avassaladora, que. ceniam - s1gni iea que se uma . as 
·catolicos? E Portugal, a nação fide- Mandamento._ Monsenhor José Maria Monteiro, Vigario Capitular. da Ar- já chega aos timbrais de Roma, e que ameaça anasar os veneraveis monumcn- bombas houvesse caido a relativa-
líssima? E a Suecia? Porque não se quidioce.se de São .Paulo, ha por bem determinar q'uanto segue: tos da Cidade Santa. . raente poucos metros de ·distancia 
inovem? 1) No proximo dia 26 ...,. Domingo ,da Paixão - em todas as Ig,e_jas Ma- "Pedimo-vos com instancia, amantíssimos filhos que vos unais a Nós para do lugar em que de fato caiu, po-

* ** trizcs e Capelas do Arcebispado ·.deverão os Revdmos. Parocos, Vigarios e Ca~ fazer com que este aniversario se,ja um dia de preces fervorosíssimas pela Pes- dia ter ocasionado a morte _.do So-
pelães rezar com os fiéis,. diante do Santíssimo Sacramento solenemente ex- soa de Nosso Pontifice e pela preservação de Roma, a .Cidade· Sagrada e mais berauo l,outicite. , 

Ademais, não é apenas a unmen
cia do sitio de Roma que nos pt·eo
cupa. Ocupada a cidade pelos alia

(Conclusão da l-• pa~inaJ 

L d "nh d t d S to " t' ·b " · amada dos cristãos. . . posto as a a1 as e o os os an s cum ora 10m us ou orgamzar uma O Osservatore informa que ·0 bom-
II S · t g d · t ~es· "Nestes dias an_gustiosos, o Chefe dos Pastores necessita do auxilio espiri-ora an a se un o as mesmas m enço , IJardeio ocorreu a11roximadame11te 

2) Q · d b · 't' S t M" t' d tua! de todos os fieis. uan o as ru ricas o perm1 irem, na an a 1SSa, a e nova or em, os às. 8 horas da noíte de 1.o de Mar~o, 
Revdmos, Sacerdotes rezarão a Oração Imperata: "Pro Papa, pro re gravi"; (Copclue na 3:! pagina) 

• quasi a mesma hora em .que s~ rea-

CHIADO O BISPADO DE PIKAEICABA 
rante o mês cm curso, dentro da no
va Circunscrição Eclesiastica, se,ja re
citada a oração Imperata~Pró Gracia 
curo Actione, sempre que as Rubri-

n governo -. inglês deveria aliviar a carga 
que pesa sobre os catolicos 

lizdu "outra incnrsãQ da mesma na
tureza". U avião atacante -- cou
tin:la aquele jorual - voava a· u11s 
18 mil pés de altura, ·e deixou cair 
seis bombas de pequeuo calibre "em 
uma,,zonà imediatamente proxima à Abaixo transcrevemos. a comunica

ção oficial recebida pelo Exrrio. Mons. · 
Manuel Frà1wisco Rosa: 

Conforme recente comunicação da 
Nunciatura Apostolica, Sua Santidade 
o Papa Pio X.II, gloriosamente reinan
te,. acaba de crear a Diocese de Pira
cicaba, satisfazendo assim um,, velha 
esperança dos piracicabanos. . A nova 
Diocese. cuja sede será a cidade qr ... 
lhe dá o nome, teve o seu territorio, 
em grande parte, desmembrado da 
Diocese de Campinas. 

Além da cidade de Piracicaba, a no
va Diocese compreenderá as cidades de 
São Pedro, Limeira, Rio Claro, Rio 
das Pedras,. Capivari, Tieté, Santa 
Barbara.· Nova Odessa, Vila Ameri-
·càna e outras. . 

· O Exm.o. Revmo. Sr. D.' Pat.!lo Tarso 
Campos. Bispo Diocesano de Campi
nas aunciou ao Revmo. Mons. Manoel 
Roi:a, Vigario de Piracicaba o auspi
cioso· acontecimento, em oficio data
do: da ,;,rimeira quinzena de março. 

· . "Ilmo. Revmo. Mons. Manuel 
Francisco -Rosa, 

M. ·D. Vigarío .Foraneo de Piraci-
caba. 
E' -nos sumamente grato levar ao co
nhecimento de Vossa Reveréndissima 
que acabamos de receber da Exma. 
Nunciatura Apostolica a auspiciosa 

, noticia que o Sai.=.to Padre Pio XII, 
gloriosamente reinante, por ato de ?6 
de Fevereiro proxirno passado, hou~e 
por bem ~riar ~ ~ li~ fii'.acic;i,• w:. . . 

O Exmo. Senhor Nuncio Apostolico, 
logo que recéba· as devidas instruções 
da • Sagrada Congregação Consistorial, 
dará execução à respectiva Bula Pon
tificia. sendo· então nomeado o Admi
nistrador do novo Bispado. t 

Na pessoa de V. Revma., c2igno Vi
garió Foraneo dessa piedosa· Circuns
crição Eclcsiastica, muito vivamente 
·nos apraz endei~çar ao Revmo. Cle
ro, â.s Associações Religiosas e a to
dos os fieis da vasta zona. de Piraci
caba, as nossas ma1s ·afetuosas con
gratula.;iies. ·-.. 

Em sinal de regosijo pelo faustoso 
acontecimento, determinámos que ho· 
je às 18 horas, se repiquem · festiva
mente todos os sinos da cidade de 
Pi~acic;;ba, o que se renovará ama
nhã'°"ê; depois, ao meio dia, em todas . 
as Paroquias sujeitas a essa Vigara
ria Foranea. 

Nas refr."idas Paroquias, os Revmos. 
Parocos, Reitores de igrejas e cape
lães, promoverão, para ·o domingo, 28 
dé Março proximo-Juturo, fervorosas 
comunhões gerais pelas intenções do 
Santo Padre e· pela Paz do Mundo. 

Na Igreja Matriz de Santo Antonio 
de Piracicaba,. com o concurso das de
mais Paroquias dà ·cidade, será cele
brado sol!",1e Te-Deum à noite de do
mingo. 19 de Março, em que oficia
rá como ,,..,resentante O' nosso Ilus-
trissimo e Reverendíssimo Monsenhor 
Luiz Gonzaga .de Moúra, Vigal'io Ge
ral desta Diocese de Campinas. 

~Ê,.~~Í!.l-ªID2i imalmem§ ~-~ . !;lu.'" .. 

cas o permitirem. ·, 
Vossa Reverendissima dará fie, 

. cumprimento a estas nossas disposi
ções e arquivará o presente oficio. de· 
pois de have-lo registrado no Livro 
do Tombo da Paroquia. 

(a) t Paulo, Bispo Diocesano." 

A perseguição religiósa · na 
Po.lonia 

Declarações 
sobre 

do 
a 

~.enhor 
nova Lei 

"Se não for possível obtermos plena 
justiça, pelo menos deveria . o gover
no diminuir a carga que a nós, cato
licos, cabe. e· permitir que nós partici~ 
pemos nos planos nacionais para a 

Telegramas. de. 15 p. p. dão conta reconstrução educacional", afirmou o 
de um protesto de . Sua Santidade. o Exmo. e Revmo. Mons. Bernard 
Papa Pio XII junto ao governo de Griffin, Arcebispo d~ :Westminster, em 
Ber!itn, a proposito da anunciada pri- uma reunião educacional que .discutiu 
são do Cardial Hlond, primaz da Po- a nova · Lei de Educação que está a 

tg~~·a c~fi~~a ªnaº~~~~~~~ t~:. is;~fri: ponto de ser decretada na Inglaterra. 
"Sabemos que isto pode se . fazer e es

do um continuo martírio, suportando tamos. convencidos de que, .pelo sen'
. aliás com a heroicidade · que se faz · 50 de justiça e pcl~ equidade de. nos-
caracteristica do espirito cristão dos sos concidadãos, lograremos que· se 
·poloneses. Somente a Companhia de d d" ,, 
Jesus contá 120 de seus Sacerdotes nos conce . ª 0 _que pe imos · . 
presos· ou recolhidos nos campos de "Apoiam a caúsa catojjca grupos de 

todas as par\es do país e de todo o 
concentração. Em Vilna foram presos matiz politicd; apoiam-na até mem-
tcdos os Je5uita~. em numero de 50 bros do Parlamento que não são· ca
ou 60. Consta que 18 Padres da. Com- tolicas _ continuou o senhor 'Arcebis
panhia morreram ~o' campo de b~ta- po. - Sem titubiar posso dizer que 
lha. Quasi todas as casas residenciais l maioria anhela que se nos faça jus-

Arcebispo 
Educacional 

de Westmittsfer 
inglesa. 

"Tenho visto numerosas cartas en
viadas . por soldados catolicos, nossos 
valentes soldados, marinheiros e avia
dores, e · todas demonstram· grande an
siedade pela: solução. do problema edu
cacional. Nossos soldados não podem 
agora fazer valer sua voz para deci
dir em nosso patria o futuro da edu
cação, mas nos pedem que não per
mitamos que se ponha em' perigo nos
sas esêolas. 

"Nesta. guerra nossos soldados lu
tam _pela Hberdade de conciencia e pe
lo dkeito. d~ _nações.pequenas; espe
ramos -que fambem se sàlvaguardem 

·a liberdade de conciencia de tal for
. .ma que . nossas crianças. como todas 
as crianças do. país, gozem de vanta
gens na nova Lei Educacional. 

dos Jesuilas foram confiscadas ou fe- tiça". ' , 
chadas. Mas .. mesmo assim. não se in- "Todo! o mundo comprova quão ra- . 
terromperam ª" Pio<1ur>nfps manifes- zoave] ê nossa petição e todo o mun
laçfü,,s com q11e H 'Poloni;, catolica s.a- do deseja,' como o desejamos nós, que 
be lutar e sofrer pelo nome de Cristo nossa causa se 'resolva segundo os 

"Esperamos que a nova lei reco
nheça explicitamente .os direitos dos 
pais de familia. Em virtüde de · seu 
carater deveria reconhecer aos _pais de 
familia o direito de intervir quando 
se trata de fundar novas escolas, e, 
dçi mesmo modó, ·no que se refere ao 
subsidio das es.colas que atualmente 
funciôtíam. . . Deveriam gozar do di
reito de .escolher o tipo cie educação 
9.ue se. ha de ministrar a seus filhos", "' a. '1oria-sia. [S_ua.. Igreja. _,. ·· · -· genuínos interesses da nação. 

Cidade do Vaticano". 
Um trabalhador que passava ca

sualmente pelo loeal aiiiigido foi 
alcançado pelos fragme11tos de uma 
das. lombas e pereceu. l~ncontrou-se 
seu corpo diante da porta de en
trada do Oratorio de São Pe~lro. Um 
Sacerdote Agosti niauo, <le naciona
lidade holandesa, ficou ferido no 
Palado do Santo Oficio e rio Om
torio partiram-se os cristais de mui
tas janelas. 

O O,;servatore informa aiuda que 
"de maneira especial -sofreu da
nos" o edifício do Colcgio de Santa 
1Ionica e a Igreja anexa. No Co
lcgio de Propagandà F'ide caiu um 
m:iro do Conveuto das lrmãs. Fe
lizmente as Religiosas se achavam 
na cozinha, não havendo porissci vi
timas a lamentar. 

Rócol'da-se que o Colegio de Pro
paganda Fide, onde sofreratn dano;; 
os cristais da, Capela, foi construi- . 
do graças, à generosidade, _dos ca. 
tolü-os dos Estados Unidos. 

O Os~ecvatore i·cal<;a a gravidade. 
"desta nova incursão contra luga

rés que não só são têm importancia 
militar, mas tambem se acham pro
xim<<1, à Basilica Vaticana e à Ci
dàdc do Vaticano, soberana e neu
tra, cu.ia éxtratetritorialidade. está 
garantida por um Tratado. solene"-.; 

'' 

:Apesar ,Jo novo ataque aéreo con
tra Roma, que se perpetrou duran• 
te.a,noite·dc 4 de ;\Iarço, o "Oss·er
vatore . . Ron1à110' ins1ste em q·ue 
"se esperava e .·se continua ·espe
rando'.' - que a humanidade· e· a 
Cristandade,. pelo que devem a Ro
llla, conseguirão qué ambos os gru
pos beligerantes outorguem à- Ci
dade, Eterna aquele respeito, q·ue 
para ela pediu Sua Santidade, o Pa
pa Pio XII, quaudo a cidade foi 
pela primeira vez bombardeada. 

O bombardeio perpetrado na séx
ta-feii-a, 4 de Março, cujo alvo fói o 
baino Ostiense da Cidade de. Ro
ma, ocasionou a ruina da Igreja de 
S .. Beneditp e quebrou alguns eris
tais . da patriarcal Basílica de · Sâ9 
Paulo. Um tanque de g;azolina, sol
to de um dos aviões caiu no teto de 
um convento, a poucos metros do 
Vaticano, no lugar onde o !' Ci'-co
lo San Pietro" sustenta uma .cozi. 
nha publica para socorro ao pobres. 
O suLsequente incenrlio causou gran
des danos, mas afortunadamente 
não houve vitimas. 

O "Osservatore Ron::ano", ao 
comcutar este novo ataque, afirma 
que mais uma vez a fu·ria devasta• 
dora da guerra se volta contra ex
tensas zonàs da Cidade Bterua, p re
jud icando .~ numerosos cidadãos ·pa
cíficos, e cobrindo de luto muitaE 
centenas de· familtas. O orgão va• 
ticano frisou que mais que os · da• 
nos materiais, são lamentaveis os :;o
friruentos das numerosíssimas fami
lias ~Jue tem ficado desamparadas~ 
abandonadas e sem esperanças; 

O "Osservatore Hóma110" re
corda tambem o apelo geral, que na 
Pascoa de 1941, fizera o Santo Pa
dre eru favor da~ populações civi,1 
das mulheres, crianças e anciãos, 
e .pa:ra.:que a guerra aérea oão_ vio• 
le os limite~ impostos pela justi~a. 
U . Santo Padre - acrescenta o 
"Osservatore extende sua so
licitude e cuidados, sem descrimina
ções, a todo o rn undo, mas seus 
filhos espirituais da Cidade de Ho
ma - porque são fisicamente os 
mais proximos - são os primeiros 
em participar da solicitude dq Bis-
po de ltorna; · 

O ''Ussenatorc" adverte · que1 
no grande· patrimonio de fé· e civi!i
zação que em toda~ as pa1tés e sem• 
pre se de,·e salvaguardar e respei
tar,· a Cidade de l{oma sobresae-se 
com gramle destaque. Po~ conseguiu, 
te, acrescenta o orgão 'vaticano, é 
de se esperar que os beligerantes 
outorguem à Cidade de Roma aque• 
te respeito que o Soberano Poutifi~ 
ce reivindicou para ela .. 

Em .Roma as àutoridades religio• 
sas procura'm, por . todos os meio( 
ao seu alcance, aliviar os 'i,ofririien< 
tos causados pelo ultimo. bombar.
de~~ ' 

_,. \ 
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O "estaclo de ~4o Paulo" de 23 pp, publicou um ex· 
traordlnárl.o telesrama ele Londres, Formickencko, "Ge· 
neral I" elo E1<ércit~, Vermelho, concedera a um jornal 
russo que se P\lb,ifca na capital brltãn1ca uma entrcvis 
t.:. em que, e,..taltando O valor moral das tropas soviéti· 
ca3, CXfllH,ava a mola 1esp1ritual profunc:a que os tinha 
atiráe10. tom tanto' 1mp~to ii conquista da vi:ória, 

Plinio Corrêa de Oliveira 
"A. repugnância ao inimigo não deve ser um fogo qe ar• 
tificio. Deve dominar todo o soldado, até converter-se na 
base do seu temperamento e carater". Homens funda· 
mentalmente cheios de ódio, ·são estes os soldados sovié· 

CASA CASTRO 
. RUA 15 DE NOVEMBRO N. 26' e . ·OFICINAS,,., •· .: pnfo011 .. cunc~~sionario~ do, AJl'J'\{E, Nu.mero avulso ..• ._. ••••• 

Numero atrazado ~~ ••.••••• CrS 1.00 ticos idea:s! ' 
E note-se que nenhum equívoco. é posslvel a este 

·respeito. A Hussia tormou seus soldados com anos de 
antéceaência só)jre a guerra. Eles nen/ sabe1·lam· a. quem 
devenam guerrear. Porta-nto, na0 toram educàdós para 
odiai' só o atual inimigo alemão. E, com efeito, à máqui, 
na de guerra russa, baseada no· ódio, seria muito frágil se 
so puC:esse funcionar .:;c,1tra um inimigo determinado. Os 
soluadDs russos jà eram educados para o ódio quando pres, 
tavam continência a Stalin e H1bbentropp reunidos para 
sujar as mãos 11!) pacto em que sacriticaram a Polo• 
111a, Nessa hora, apas·eceram na.:ist«s e comunistas como 
bons amigos aos olhos do mundo e 'das firopas soviéti• 
cas postas em I llnha de parada, .Os so dados russos, 
quando ap1·ederam que aever1a111 odiar o i11,m1go, certa
mante náo sabiam, pois, que. 111,migo iriam odiar, Apren· 
deram o od10 anônimo, em tese, o odio ele pr,ncipio con-. 
tra ,urio quanto náo tosse co11veniente aos neus interes· 

·ses na.;;onais, Em outros termos aprenderam a odiar em. 
po·,ênc,a toda a humanidade, desde que em qualquer 
coisa ela não fosse jo.iuete d.a diplomacia. e do imper,a
lismo soviêtico. Em dado momento, a máquina defla
grou contra a Alemanha, Poderia ter deflagrado tambem 
cor.tra outros povos. t:: podera a1nc1a deflagrar co11tra ou
tros de futuro .. , é: evidente que esse ód,o não é priva
t,vo' dos s~Uados, Numa epcca cJe guerra total, em que 
toúo cidadão combate no n ont interno ou externo, esse· 
ódio pregado ·nas casernas ha de ser preg;idb tam~em 
na~ e,sco,as e pela imprensa. A URSS sé gloria, pela boca 
de 1-o,mickencko, de vencer a Alemanha, praticando pre, 
crnarnente o pr111c1pio mais genu1no do nazismo: o ód.o. 
Cai a Alemanha, nao cai _Nietche, Morre o' 111 Reich, mas 
antes 111esmo1 de tombar ele exangue em térra, a kússia 
reivindica para si, recolhe em suas mãos, di3sfralda 
urana e cobre C!e louros o estandarte do ódio, que era o 

,EsQ11ina da Ri:ía Anehfota) ~ . PRôPRiAS • DOS jelo_gioa « E ,t E e f ft ... 

. Rogamos llOS nossos assinantes. co
mttpfe!lrenLa ·JtiudÍlnçá de i;eus', ende~ 
re~d~\'.ª .-~-fai:.a Postal 147-A, 

:·-~~-:"'l,ê .. · .. ,- .i 

SU,CJJ,f~~~: ~O, RIO: 
l iO ;; ~- iH'iAg~n6ia' noticiosa Sul

Americana "AsaP,1 e,,1" 

-fin 19'14, d;;i Formickéncko, ·os ,,homens não sabiam 
f'\~atar conve.n1<entemente, e. desperdiçavam numerosas 

mu~lções,, Infelizmente, a noti,_c.a telegráfica das decl~
raçoes do "Ge~eral 1" é algum tanto resumido. Mas, ad 
que l)arece, a causa disto estava em que, combatendo-se 
<,1nbora, os 11omens não se odiavam de parte a parte con· 
venlentemcn.te. Matavam-se sem verdadeira vontade de 

se matar, feriam-se sem vontade de se ferirem a fundo, 
Faltàva-lhes õdio, gana, furor. A Rússia bolchevista, 
mais sabia, procurou aproveitar a exper,ência de 1914 e 

obtive ótimos resultaeio;;: "o soldado ru:iso tem sido 
educado s1stemat1camente para odiar o inim.go, e essa 
eaucaçao converteu-se na sua melhor e mais podero~a 
arma". Assim, para o mi!itar soviético, nem as granada:; 
nem os canhões, nem os aviões ou tanques tém tido 
nesta guerra a ef,cac1a eia arma psicológica que e O ôdio. 
'O equipamento material e técnico do Exército Vermelhc 

PROP. AC.ANUA. SUBVERSlll f'.UIASlM.REVISTA 
·1conéÍue·na :?.~.pagina) 

Rua SiLo José n.° 49 ! 

Eones:·2!!;4375 e ·43-6637 Pe. Arlindo Vieira.:S. J. dos, a. situação. do Sutn,o Pontífice se ... 
ri~ de.· toda a seguranç-a, uma ve:,;, ~ue 
cei·tanierite se.ria tratado com. o maior 
respeito. Mas, duran~e .is_~tlillaS }10-
ras da . ócupação ge1;p1an1ca, . por. en-. 
tr'e' os li:orror<?s 'de· um cerco. 9ue. taL• . 
vez seja prolongado, gu;intos ,cr1me:;i. 
horriveis pode tentar algtµn ª':'ent_u
rdro; ·ou algúm. nazista S_?b o v1_J dIS
íarÍ:e ·c1e aventureiro! N'ao nos 1luda
m<Js, pois, A situaç~o . do .!3oberano · 
Pontifice seria das mais trag1cas, com 
suá Cidade episcopal bomJ?arde~d~ 
pÓt-· de fora, e COl]l toda a vida CJVU 
abandonapa à' maior (!csordem. A 
essa alt1.1ra, o quadro 'já se· torna _por 
demais negro, ·e preferimos não p~;;• 
seguir. 

.. '-'''. ·,'. Anuticios: 
Per;a:m''láóela;- sém compÍ-oinisso •. 

'~;,i~'hlic:mos ~(!lalinr~ção de pes
:soils'- él>fr~nha~ ao nosso quadro de 
1:edatoh5s. 

_ó~';i;ÉÚiON,'\RJO tém o ma.ximo 
p~a.ze,r0 'érii, >1:cebi,t visitas às mstala
çõeí(: jie: ·· súa · :<!l' • ..-:llo e ortc1t111,v ma~ 
pe(I'. )ní~ ·riii~ -~fam as tnesni.as te11& 
na~;.'2)i;'s;/a.a.s _é 4.as Mra.., por ex1-· 
g :nc)!tS, do . .e.rwço. 

COMENTANDO. • • 
OA'ItIDAD.E E SERVIÇO SOOlAL 

Certo vespertino desta Capital no· 
ticiou· a anla inaugural do i'Cur,o 
<le Samaritanas.,,. Comentando o 
acon_tecimento, afirmou que as "8a
ll:ll/,ritall;ls" "ui'jo pratrnan1 a cari
<ladl! mas a solid.ariedade-; não cul
tiv.ain :l;. dor, ext,irpam-na ou alivia·111. 
na i tlão oferecem os , tesouros da 
sua ternura n.~m os recursos dos seus 
conhecimen~os espc>,•1, i tsados. por dó 
305 infofolt'S; agPlll II ;sim . em CU ln· 

primento rle u1u dever; o sa111arita-
nismo ~ 11m servi<J0 social". . 

}l apenas um aspec,o do seu poderio comuat1vo. As suas 
0 ~.i·as armas ma,s e,,c1entes sao o moral elevacio e i11qi.e· 
~rathavel, a resistencia,1, auto-so1crific;, 0 , 0 uespré~o pela 
morte, o dasejo intiex1ve1 ae acrrotar o in11n,90". 1::, 0 '-ie· 
11era1 ·1 prosegue: "fllâo e Tác11 entretantci ac.4uirir a ca
pac1dacie ele oci1ar, mesmu testemunhando os assassínio~ 
em massa de nosso povo, e a v.oJação e h1.1m1ihação da:, 
nossas·mulheres, ,A repugnância ao mim190 niio aeve ser 
um togo de artificio. Oeve dominar o soldado todo até 
converi..er-::;e na base do seu ten1peramento e caratcr". 
1:. qére~cen,a; "\J ~o,aaao que Odeia O _in1m,go apr-,ntle a 
ata9a·Jo ele maneira que nem um único cartucho, nem 
uma só bala ou m,na e despercuçada, Na primeira guer· 
ra muncilal era nccessâria uma média de 46 91 a,,ada5 
para matar um ún_1_co 's01aado; a média de cartuct1os e;a 
de ~.100, pa,·a um unico nomem. Nesta ainda nao se fez 
cálculo 1cle11tico, mas a;iu1 estao alguns dados 111t~r.,ssan
tes, colhidos na treme russa; um atirador ma.ou 125 
al_emàes, com 126 cartucnos. Isto a.gnifica, em reiaçào a 
outra guerra, que se teriam economizado· 5.750 IJa,a;; de 
canhão e 1o,374tpe fuzil. Outro matou 304 inim.gos com 
Ju4 canuc11os, ~co11omi:.:ou, portanto, 638,0~6 balas cte 

tuzil e 14,104 d~ canhao. No ç;ainpo de batalha a Lcle:ida
de à pátria e o ódio ao inimigo estào numa pe~feita 111ter, 
dependência. Eis, pois, a força que dá aoa 11omens do 
E·xército Vermelho o pleno domínio da técnica de comta· 
te, na campanha que se desenvolve ·~m toda' a extc11s;,o 
da frente oriental, na Europa". 

* * * 
Esse documento mereceria a mais ampla divuli;iàção, · 

Ate aqui, as escolas f,losóficas que, à moda de Nietche, 
p1·egavam o ódio .como fórç;, vital do universo, só encon· 
t1·a11am em nosso amb,ente um acolhimento céptico, As 
afirmações do pensador alemão e de seus dlsci.pulos eram 
tidas como "boutàdes" de homens de gabinete, curiosaa 
e brilhant~s extravagânc af de let: ades, que Ja111a.s pas· 
sariam · do âmbito limitado àos campos de invee.t!gação · 
filosõfica. É que a nós, ba,isadoa, o ódio parece a:r:o de 
táo fúndamentalmente anti natural, que ·se nos ;ifigurario 
irnposs1ve1 que tcda a· massa humana de uma nação in• 
teira pudesse elevá-lo· à categoria de um princípio ou 
até de um 1dolo, e· de informar segundo ele toda a. vida 
social. 

emblema espiritual do na.:ismc,, · · 
E que argumen.tos, pa1·a Justificar esse. ódio! O ar• 

gument,) económico! l:nsinar um homem a .odiar, out1·0, 
ati111 d2 (conom:i:ar mais munições! ~ssim, não se trata 
nem um pouco de saber se et.se ódio é justo, ra.:oável, 
pl'Oporcionado ':is suas causas. 1:. econômico; Isto basta 
pa1·a lí1crus:ar a martelo esse llentlmento, nà mente .hu, 
.mana .. O que ha de ma,s degradante pàra nossa pobre 
. espécie já tão de:;:radada? 

* * '* 
Alguns leitores sorrirão: O 'LEGIONAR10 sempre 

lrreclut1vel e111 sua intrans,géncla ! Como podemos não 
perceber que o ódio é o único melo d~ se ganhar· a ·guer: 
1 a l É certamente muito bonito,.que Nosso .S,e11hor nos te· 
nha mandado amar os inimigos, mas, positivamente, não 
é sensato que se pense que com amor se ganham bata
lhas. O que quer o LE.GJONARIO? Que os soldados rus· 
llOS vão de encontro aos germânicçs com pequenos ''bou· 
quets" de rosas e jasm;ns'.f · Que lhes c·ant~m modinhas 
para deter seu avoinço? Que se imolem porta11to., estupi· 

1 damente? Onde está o bom senso?> Pçsltl.vamente; pre·. 
tenêer que essa ou qualquer guerra se· faça com a1'nor é. 
rematada tolice. Guerr.ear é brigar. e·r;igiilr.,'. ha de .ser 
com tõrça, Fôrça para brls;_ai- .só se _e·néóntra no ódio. 
Logo, sem odio ninguem vence. Ora a,.Rú~sla quer e pre· · 
cisa vencer. Logo, tem de od ar. Mais tarde,. ,voltafemos 
a pensar na romântica .pregação de Nosoi":i .senhor. no 
Evange:ho. Mas ·é µreciso reconhecer que no momento a 
prega9ão evangélica está inteiramente desloc.ada ! 

* * 

Sé nunca estiveram a.e , braços cruza
eles os i11u11!gos da ordem, os a~alarla
clo, da revolução universal, · de uns 
tempos · para cá puseram ele parte, os 
caminhos sinuosos da hipocrisia que 
lhes é tão familiar e resolveram pregar 
às escâncaras·. o. credo vermelho._ A d~
llcada situação internacional serve-lh~s 
de anteparo contra todas as ·arremeti
das dos que tentam denunclarsU1es os 
planos sinistros. Nos Estados Unidos, 
escritores de grande ri)spon.sabll!dade 
teem chamado· a atenção dos dirigentes 
dO pais, · gas classe.s intelectuais e do 
povo para o grande perigo que const!· 
t·u~ a exaltação do comunismo. fe!ta . 
com tanta lns!.stencia e requintada_ má 
fé por toàôs os agentes do mal. · 

Entre nós é !negavel que tamanha 
semrazão asa1,Jllle extrema gra,vidade. 

ce1·tós editores sem escrupulo, .vão 
. Jançandó nó mercado· uma enxu1;a.cta . 

dÍi livros rrta.terialLstas. pornogranc.os, 
francamente revoJuc!onarlos, e11i,en}10sas 
apologias do comunismo que· infeliz
mente é!legam a embair muitos espl-
ritos mat formados, . 

Lér tai.5 1ivros é absolutamente ne
cesaar!~. Quem os não lê incon·e na pe
cha de espírito atr~-zado. Qmi.!.s os m
telectuals O\l P,lnda o mocinho ou mo
cinha de colegio que se não envergo-

. nharã de .dizer que não leu o famige
rado Poder sovtetico? 

Em São P~ltlo, e11trei o anó pas.s;i,do 
na redação dê um jornal - e dos 
maiores (la. Capital - e não foi peque
no· 0 meu espanto ao ver que todo o 
p&soal da reda_ção se pôs a enalwcer 
como a ultlma palavra sobre o comu
nismcn1 panfleto do Infeliz protestante, 
o <leão de Canturbcry. . . 

Estou persuadidô de . que os· livreiros 
que editam ou propag.a.m. tais libel~ 
não ,propugm1-m o idEIJJ comuni.st&: v1-
~am apenas um lucro · iacil e s~guro. 
dado o. interesse qu3 . despertam talS a.s
sunt:>s. Mas sera Justo· que por um ga
nho · vil ponham· eles em perigo· a esta
b!lida,di das. i -.~tituições e lancem a 
cizânia no esp!rito dos, que Já começam 

· a sofrer a.s duras comequenclas da 
guerra? · . 

Quem vive 110 melo do povo que· sofre 
e diz tudo o · que . sente pode avaliar . os 
danosos efeitos des.sa persistente propa

. ganda subversi.va. Fala-.w •. abertame11te 
. na, necefsidade ela revolução, Neste 

Marrtaln - que às vez:es ainda· actr~:a, e ántigam'en· ,, JJart!cul_ar. o Ung'uagerr\ do hUmilde·tra: 
te acertou muitas vezes ,dé modo a.drnlrável'.--:. Ma.l'itâ.n " b~lhad9r_ do campo ,0 11 das, fabrlca3_e 
fez; l'CCentei\1ente Uma oooferên~laí/inet E~*gôs;, \!lnldoáJf.,!~n~!~ .. ··~. <doº profl~!onaJ. e:~~ elo·. Je •.. 
sõlÍre· M,icn1ave1, ~m .· gú~}rnpstrot(~~e. un\a)_~~s: .c11u}1as, ·y11do. ·· 01z:em. tc1oo: ~11 ~ ~--· ~!u:;;;;v~ . 
do m_aqulavelism~ é_ o modo, tolo e l!teral _por'.:quei_mu:;:?~,.; ... · c~,n1~n~:?~Pãf e : -~'t~rl~~lhora 

E11l nosso ultin10 numero, apre
sentamos uma porção de sintunrns, 
q~ indicam a iminencia do sosso
bro da cívilisação. no espírito bnma
t10:. Af_irmamos, IJ;lesmo,. que .o ho
m~m contcmporaneo . enfarnu-se da 
eivilisagão e lhe está voltando as 
costas. Agora, acibamos de ver m:ds 
u1u sinal ·da desa"'l'C"a<;ão espiritual 
do ·1111mdó .. · Ü . bonrelli" contemporaiieh 
'1âo aprecia a caridade, a caridade 
lhe repugna, e ele lhe ,,oJta as cos
ias. ·E;" no entanto, a cal'idadc é o 
'1Jàis-· àlto va)or da cultura, aquilo 
]Ue fa,i .eoq1 que o ·ilomem imite de 
lnai;; perto. a. tra11scendcr1cia dJVina. 
Para,i_ ·o, h9r~em contcmporaneo, a 
car1daqe, .a., miseric:ordia niio são de
veres;, pá·ra ele, só_ é dever o que 
pode.,:5er. exigitlo em .Justiça, e só é 
de_ ju~Fc;._7!- º· que, de qualquer forma, 
pode-~ s~r .. exigido coativarneute, . de. 
ifato.'.'.JiP-/il:; àutoddade., E' assim que···· 
o cq~edfifí-ist_a · · dà vespértit1o eni 
ques}a(> teq11ir1a o _seu te pico: '-' Fv- .. 
1•an(~íqvo·cudas na·quela aula máu
gurá_f ,ist~ palavqis de Miguel Coú
to: ô,: vóciibuio. s'crvii;:o deriva· de sér
vo - servitiam ahstrn,·.tum a se1·1·u - e 
se aµl.íêh? na ;intiga Homa ao tra
balho ep!llpul~orio; o ad,jehvo.que lhe 
jungirài:ri"éi;cfarece .que esse trabu!ho 
ha, df"i;'~r . prestado por toda a SQ- ' 

Veiu depois o naz'smo, A evidência dos. fatos· dila· 
tou Llm pouco os acan.hados .horizontes de nossa. perspí'. 
cácitl. Começamos a verificar que essas divagações filosó
ficas não eram tão estéreis n.em tão abstratas quanto se 
poderia pehsar de inicio.·. A• estava, de armas na· niãô, 
pronta .·pa~a 1nv.estir contra e, mundo, uma das maiõréé 
naçocs contempor-aneas, 1me1ra111ente empo,gaua pc,1a' 

' .. -.·. ca_tól!C'oa' .1nte. np_retam.co :dev_er, de .s1mpt.c1dade e •11 .. 0 .... ®tl'-.-'..,_ •. )!,U __ · .,~rt,.,~. ~91lr_ < ~";;, <: · . · ,. 
. eia, que i ttÍéÍ é impo~to; pelos Santos. Evangelho~. é!f4i_,;..;,.a_;,¾!q~ "~1:t~-~~~~~~. pai\~ 

vezes ·~entéiiclé;s'ti •o'devff'dif'liandu.rii evangélica· côm-"&1tc'.,,.'ne111<,i:é;-.,~~Q.11~, "º......,"'·ª re_ i 
: ... , ·::.' .. .'-_._r· ·"::•,. "":_:·>. .··-'·.·· ._ .. ..,,., • , • '-:'/·'!;.'~Tr°t~•-~~~~---'.~_-.':;-""'.~.-~ :~-.. 

pregação· dos adeptos do ódio, Hitler é Nietzche em ação·, 
como Kobespierre e Voltaire em ação. Mas, a111da ass ni, 
nossa miopia ou noss0 comodismo arranjou meios de não 
ver a verdade inteira, . Preterimos en~ender que a Ale· 
manha se tinha deixado dom111ar pela mentalidade n;t. 
cheana, simplesmente porqu<il era esse um· pendÕr pe
culiar e caracteristico do esp1rito germân 1co. Ratis·:as a 
nosso modo, a~iramos sóbre a raça ·toda a responsabili• 
dade que no tundo sõ cabia· a doutr.na. Entendemos que 

_;.'falta .. de"'.' precisão; J'i:e_ rmeneub,ca,< que prat1cai'!jio, ~"'.· · ".""''1.·:,.,: .. êc,.,"_, -~;,·+"'-'j;f;"'.':i'".',i;'r1vni?~' a cau
es•~ adn1lrávcl virtude sé e"uipararia à ma:s ind1sout1•"'"' ,-.,,.~tt1,l-\l-J,<i2 ~'<,.,,l:J: .. 9:,..., ""' ..., , · •. 

, v~ . •· , . . . .., , · · , .. ·., · • · .· ,, ..... ,. ·A~"'"""'Sa;~r.110· •teta.iltarlsmo<"-«lU .. do cap1ta,1!s1110 

ciedàde;: . · · · 
Cºnfli~11a-se, . a$Sim, o·' que afir-

1:nampºs"pá; :,iltima vez: o bom em con
te11ipofiií,eó 1'ejeita a liberdade CO· 

mo pm (~~do.· pesado, porque a li
berdad'°'. hnplica ein re,;ponsab1lida
éle, elii 'ç!i'ús' de cousdeúcia, em de
ver d~: 11i>.~rfoi~oame11to continuo, em 
afirIIJã(:â.f dos yalorés. da pe1·son:Í
Jidade;·,.e11i ·· d'isciplina intúior. Por 
isso, aciueles · deveres que, como· a 
cari<Í\úfa; só ·pódem ser estritamen
te ex1gido_s . pela cousciencia de. ca
âa ufri·,. :~ã,p· désderihados, e já nem 
.são coiÍ~ideràdo~ deveí,es, O homem 
conte_µipÔr:Í.neo .. só quer admitir o 
"servicio" . em seu .s.entido pagão, 
'trab/ilbó' ·que - se' füa dos escravos, 
como se Jesus Cristo, por pura e 
grataita·'-'tn'isedcórdia; · não tivesse· 
vindo ao:-mundo comunicar à hmua
Ínidad{:'~~ê:tí~á1;quilhada'. e esteril, a 
l'lhu11d11jiçi~;da misericordia: ''Quem 
beber da agua que eu lhe der nu11ca 
:mais terá sêde, e a aglla que eu lhe 
;-ler $El tm:nl!rá, nele .uma. fonte .que 
!)orré~lí., .atê. a v.ida eterna." 

l\fas ~;;h9n1cn1 c'\ntcmporaMo pre
il'ere -~ e!llla · sêcle, .. preferll endai'ecer 
no org.ulho·.de,sua ai ma: ele· não quer 
:ruiserice~dia; ~!e ·não quer compai
xão, -eie'··tÍão-'quer caridade. E!e não 
quer confessar. sua.s fraquezas e des
;fa[céiii1'<n1td:i; 'Elê só' quer rciviii<li
ilar,ele._~4 .. qµ~ conquistar avida-. 
mente .. á vidà, como l!llla fera que so 
lançà_-~obre'. a. preza; ele despreza 
a gratidão E ait1da que ele tenha de 
sacrificar a sua consciencia, o seu 
;valor pessoal,' inconfundive.! e unico, 
para transformar-se em simples nt1· 
mero: eni ··. sfmples instr,uménto ano'. 
lllimcr -~às niã.os de um tirano, ele o. 
pref(lre, pa,ra s;lvar intato ó seu or
gulbo,Jt ele acabará por· rejeitar a 
salrn<:iío, •.pol'.qui> v~m da miserir.nrdia 
oe Deus. · e uão da justiça nem da 
:".,olidádíedade'.'; n.o· é "serviço". 
'#'soliôiÍÍ•i~rhJ~p" : ni'Í<) ·e "~p'rvko" 

o nazismo era um fenómeno puramente _alemão, e que 
ess·as pregaçoes cJe ódio· nâq poderiam expandir'.se no 
Ocidente, t~an:.pondo ~ occanr bu simplesmente o Rheno~ ·, 
porque sua· capacidade de expansão cessava nas p:agas 
banhadas pelo sol da cultura laÜna. E nem pocler1am ex
pandir-se no Oriente, porque entre a lorrginqua Asla so, 
nolenta e a Inquieta Alemanha se levantava·· .a' intrans
ponível barreira da União Soviética, imenso amorte,cedor 
das ínfluênc1as o·c dentais c-ue expiram invariavelmente 
aos pés do\i montes Uraes.· As dout1·inas ele fôrça nunca 
se propagar:am, pois para além das fronteiras da Ale-

' manha. 
Essa idé'a sofreu um duplo desmentido, C;m primeiro 

lugar, a Alemanha dilatou suas próprias fronte:ras, e com 
elas as fronteiras do rein:i do ódio, Por outro lad9, o egoís
mo vem dominando cada vez mais os povos contemporâ· 
neos, em todos os quadrantes. Ora,, o egoísmo é o con
trário do amor, e o ódio tambem é o contrário do amor. 
Não é preciso ser grandt: mor.,lista para perceber com 
que exponta11e1clade o egoísmo gera o. õdio e extingue a 
caridade ·cris1ã. Assim, ac passo que se tornava egoísta, 
o mundo contemporâneo se .transformava em fácil se· 
menteira para as idé as de ódio. Um duplo fenômeno 
portanto: enquahto a Alemanha aumentava sua influên· 
eia, crescia a permeabilidade eapir;tual do mundo, ã dou. 

, trinação nazista, 
E é curioso notar que esse ódio tipicamente· nitchea

no, marcante· e •nconfundivelmente nazista teve sua pri, 
melra repe_rcu~-são oficial, teve sua mais solei'le afirma· 
ção precisa.mente no pais que, de armas na mão, parece 
guerrear com mais afinco o· naiismo. O comunismo se 
apresentara até aqui como uma doutrina de' amor, se não 
em· seus 'métodos pe.lo menos em ·suas Idéias, Pregava a 
pena dos pobrés, a compaixão dos d~samparados, a doçu· 
ra para com os revoltados. Por mais abusiva que fos~e 
a interpretação bolcllevista dessas ldêi,.s, elas represen· 
tavam no fundo uma deformação .. de um ideal de solida· 
riedade humana que fôra lntrocftlzido no inundo pelo 
Evangelho, Caricatur.:i, car)catura monstruosa, blasfema, 
do Ideal éristão, o comu111lsmo conservava sob algum as· 
pecto uma vaga tintura desse_ .. ldeaJ, como toda"·ª carica
tura,. p9r mais monstruor; e satânica, se parece em algum 
ponto com o original. · 

A acusação que o comunismo fazia à Igreja era pre
cisamel'lte de que éla não era coerente com os ide.ais de 
caridade que pregava, que em lugar de servir intelramen· 
te à causa da pobreza e çla compaixão, servia tambem a 
causa da desigualdade social, "/Qui fait l'ange fait la 
bête", dizia Pascal. c.,~m quer ter em qualquer\ sent_ido 
ou ·ponto de ·vista mais católico do que a Igreja, cai ·em 
alguma monstruosidade. Os comunli;tas pretenderam le-

============. ===== · var mais lo'nge que• a Igreja o espirlto de caridade. Em 

vel tmbecllldade. Os -homens que .. nao qu_erem s_erAmPfll.-.;~::' '~'"íJi'i;;;ifàltot'·'o"'"'•Ôi';;ê':'."que~~poucos se 
Cl·s reputàm. "Ois.· toda- a· lealdade inteiramente il\e.~t!·"-~·,.,JS-;1,,ll_ .. ,,.._ · ... , ·1··• . .-·,-·~:" .,,,, ·• · ···.te· Até ' " . • · · · . · ·",>,,. ,,., ,~t1-eye111;,.i.,. .. r.,,,,.1J<mttl!-:, a.,, cor)'en . 
qulvel. E at;ram-se_ aos braços do; maq~,lavel1smo. ''::;;,::~,;~=1ti,tlW,,f:~;~il,Y1t,~.'':t,·;,Rlltriot~s- e~clare-

. O mesmo se da com. o dever, c(o amo,11 do pr6xln1Q,,,J]1;1.-,0idQ$ ,,qm,t,-QJlttot;i,.c;(qu:i,nqo l~o nao era 
clusive do 'amor do inlrnigÔ, A doutrína catófica ·cond'l!••":.C"c~··'cõniutn. irtiní··ls<:Í1tà de p€l'igo), 
na do modo mais formal, que se pregue; O ó.d lo ao àélvâ:'i. "ccnnbate,·àm de~'l.~soi11bradamente. O na• 
sârio. Ela ensina que o devemo.s am_ar, · ainda ·mesmo zisino, se ~e atrevem a levantar uma 
quando o combatemos. lnto nito guer' dizer qúe sejamos pcintlnl1;3, do yéu que, encobre es.sa es-
uma corja de Imbecis. Obrigados a combater, combata· candal~sa difusão cb v.1rus revoluciona-
mos COm valent:a, r,ão porem por ód:ófao adversário, m,as rio, EãO Jr1:emiss!veJmente .apOlltadQS 
por am'or à. justiça, É o que ensln'à S,' Tomás de Aquino, éomo ~lement~s -perigosos, escravizade>s 
ho-je tão frequentemente citado e tão poucas, vezes íido, ao naz1-nlp:>-fasc1Smo. 

Na 1a, 2ae., q. 105, art. 111, o Santo Doutor tratando Qutra _modalidade da prop_aganr!a 
das d'.sposições da Lei Antiga sobre as relações dos ju, subversiva é a sistematlca exaltação de 
deus com as naçéjes·que guerreavam, dá implicit~mente as todoa os agitadores,, bandoleiros e d(na-
o·brigações de uma nação cristã em guerra. Ver-se-á nes- miteiros nacionais ou inter'naclonais. 
se texto O mais alto amor do 'prõximo, aliado a uma larga, Basta que o homell), seja da esquer-
sensata e inteligente concepção dos deveres da posição de da pa.ra que todos os louvores lhe se-
urna nação em guerra; _ jam ._prodlg:,.lizado.si Se escre,•e parvoi-

" Do mesmo modo, quanto· às relações bélica_s com os ces. que não são nem prosa nem verso, 
povos ei;trangeiros, a Lei (Antiga) impôs preceitos·conve- é, poeta de· fino quilate; se esboça li-
nientes. 'Em primeiro lugar, proibiu as guerras.Injustas: Ilhas <::onfosas ou ·caricaturas g1lotesca.s 
manda o Deuterondiyiio XX' que, como ati tro:,as· hebraícas. é artista. mais Inspirado que Rafar! 
chegassem a uma cidade para a guerrear,.antes lhe ofe· ou Leornardo da Vinci; se, num acervo 

de asneiras espezinha .·a historia e a recessem a pai:; em segundo lugar, manda,lhes con· 
. psicologia humana, é soclologo profun-d uzl r com vigor a guerra éncetada, confiantes no aux11,o 
· ào; se solta ai: redcas à pura demagogia divino; e para que melhor se observasse esse dever insti-

e se sa entrega a lngloria tarefa ele 
fuiu que, antes da batalha, os sacerdotes confortassem os ·amotinar O trabalhador pacüico é 
judeus prometendo-lhes o auxilio de DeuD; em terceiro Cll.Ínpeão· da democracia. 
lugar lhes ordencu que removessem os obstáculos à guer· · Haja vista· 0 acolhiniento que teve. 
ra, desfazendo-se dos soldados que lhes pudessem ser· em certos meios o temid'l agitador da 
vir de obstácu 10 por qualquer razilo". America Latlna,1 Vicente Lombardo To-

Com·o se vê, não ha ai, nem melurias, nem sentimen· ledano. -
talisnio nem õdio, Àmar o próximo consiste em lhe que
rer be~. Querer bem c!'e alguem é quere,r parà ele o seu· 
bem,, Os judeus deveriam amar os .estr,:í'ngeiros, não mo· 
vendo contra eles guerra injusta, e, mesmo depois de 
agredidos por seus adversários, deveriam evitar até o 

· último de lhes retribuir 'a agressão. A guerra deve-
ria ser portanto som.ente defensiva, e encetada sem ódio 
e a •contra,gôsto. Mas, se inevltavel a guerra, pela obsti· 
nação do adversário, tornava-se um dever\conduzi,la com 
vigor. Vigor sem ódio, porem, de sorte que, feita a paz, 
as condições dos vencedores fossem tão benignas quanto 
a prudência pudesse permitir. 

Foi essa a atitude dos diplomatas e guerreiros cris-
. tãos em todos os tempos, Eles nunca precisaram de esco

las,.cle ódio, p·ara obter contra seus adversários os mais 
insÍgnes triunfos, Bastava-lhes a serena conciência do 
dever a cumprir. O mundo mus&ulmano combatia os 
cruz:ados cheio de õdJo. Os cruzados combateram cheios 
de amor. o' fato 6 que os mussulmanos foram expulso~ 
de quasi toda a Europa pelos guerreiros medievais. 

A moleza não é o amor;' o amor não é tolice. Como a · 
coragem não é ódio. Não baralhemos os conceitos, e con
denemos claramente a abominavel formação "Ue re"e· 
bem as tropas soviéticas. 

* * * 

' Os grandes esÍadistas deste momento 
crucial da historia não teriam recebido 
homenagens .tão estrqnclosas, Comen
t. ndo uma entrevista 'de ToleJano a 
uma folha tendenciosa desta Capital, 
assim se exprime . ilustre jornalista: "Se 
a Confederaçãõ dos Trabalhadores 
nasceu com o apoio moral de todo o 
p1·01etariado l11ternaclo11a1 elos povos 
amant~s da liberdade"; e· se entre esse 
apolo não se encontrava o Brasil, é evi
dente que não amamos a "li~rdade"., 
E maLs: em 1938 estavamas já .-sob o · 
regime da carta- constitucional de 1937, 
sob orientação do Governo que criou o . 
Ministerlo do Trabalho e que. coru;!dera 
como tl·iunfo da revolução de 30. o re
conhecime11to das, reivindicações traba
lhistas, a salarlo mínimo, férias, assls
tençia social. proteção aos 111enores; .apo
sentadorias,· caixas de .pensões, etc., etc, 
Cóino explicar0se que o Brasil não tti
nh~ atencjldo, então: à coúvocação s,ul
ame1'1cana . qo si-. . Lombardo. Tol~dano'/ 
De duas uma: ou os trabalhll.dores bra
sileiros· sll"idl.callzaóos désclinhe,clam a 
iniciativa inéx!càna, o ·que· não ,é pro-

. · ·, · · vavel. oú foi deliberado .que· não:partlcl-Em Gastei Gandolto há nume- vão a Igreja lhes pregou o bom senso neste. caminho, 
mostrando que a desigualdade das classes sociais não 

rosos r. efurriados viola nem a Justiça nem a caridade;· e q'ue as. diferenças 

De tudo qu.anto dissemos se dêp{endem dois ensina· !)ll.'.SSel)l do" moviinênto: o Minlsteflo do 
,- mentos. multo diversos mas mt,dtc{ práticos. , . TrabalhQ ·t,ão, pptjç ter·siclçi._é#;i'ã#ho ao 

Alida por ai. uma certa orientação. sentimental. enr palpltante,,asi;unto!\•. . . 
Õ , de fortuna, inerentes à ordem natural ·lnstitul_da pelo prõ· 

N.: e,. inf~rnm: .:_ Na Vila "F'ol]-, · !)rio Deus, foram· ir~ielevelmente proclamadas pelos Man
Hficia de Castel-Gandolfo ainda se · damentos que proíbem o furto e a cobiçá dos bens alheios, 
encontra. um numero muito conside~ Nada acilantciu. Agora.· esses antigos àpõstolos do amor, 

depois de· terem por "amor" cometido os 'maiores cri
i·avel_ de refugiados. Por dificulda:. mes em sua própria p.:tria. proclamam otic1almente o 
des insoluveis niio é .possivel · tra;;,,· ·. õêlio como principio de· organização social. Nós, que te-
lada-lo;; .para outro ,.lugai;, . • mos pela graça de Deus um coração catõlico, e que não 
. A3 .. 'circunsta11ci1is exi:;tcntes · .11ão nos esquecemos do preceito de amor aos nossos ini.l'.Yligos .. 
!Permitem ecrtifi<?ar-se. a· qua·nto as- que nos foi ensinado por Nosso Senhor Jesus Cristo. não 
cedem, exatament,:,, · as' vitiinas. do· · podemos del~ar de. pensar éom indignação e horror nes· · 

. ataq1m ,-a~i'.íl@ .. /l :.· (;a~(d'· ·.Gandolfo,, sas soIT•brlas escolas de ódio com que os sovlets. d1gnoa 
ill;las se sabe que ai.é agorn foram re- émulos a sucessores dos ba1,didos nazistas, procuram 

i!!lOYig,os de 300 a '.ã!0.O eadaveres. educ;ar am soldados russos. Formlckencko foi exclicito: 

matéria de catolicismo, .que .redu:i tudo a cflores · e sorri• '' 'Âéabo 'éie·· Ier-··éln•,am. dos ultimos nu
sos, Toda rr,utilação da dóutrlna· ·cat6/ica é Úm mal, e. · n;eros. da . -revista· norte-americana 
prepara terríveis ·surprezas. Se não ·vemos com bom sen·. , "Amerlca" uma ndta bastante severa 
so a doutrina de amor pregada pela Igreja, é' o.u ·não é contra· as artimanhas do pe.rigoso comu
verdade que e~taremos dando alguma rafâo aos partidá· _ nista ToJedano. 
rios do õdlo? Refere-se a autorizada .. publiração·· ii 

Outro ens:namento se díz numa frase só: nenhum· decldlpa· reação· que provocou na Co· 
povo da terra deve fiar to;;, amizade de outro, que orga· · Jombia a '!ntromlssão do nefasto "'agl-
ni.:a de t:;il maneira o ódio. O ódio ê ·o contrário das re- l 'tador nas coisas do pa!s, A impren.sa 
lações Internacionais pacíficas. e Ô govêrno brasileiro de todas as cc.res e µart!dos p0litlcm; 
anela muitlssimo bem em nã.o reconhecer atê agora a insui·glu-se contra o atrevido. demagogo. 
Rússia, estima.,_do embora que ela esmague quanto antes Cita a revis,a americana este· treéhé: dé 
à abominável, hidra !'Ja:i:ista; ltii_migo n,0 f ela h:ireja em "E! Tlempo" _de Bogotá: "A interven-
nossos dias. · c..ãn rln sr. Lombard~ Toledana, QUe t:in 

ftmesta tem sido para. o proletatlado 
me~icano .. é al>solut;amente il1to1erave~ 
Não Yamos aceitar o imperiallsm9 co
munista com que agora. se pretende su
bstituir o ilnperialismo' lanqi.~. Achou' 
Lombarda estreito o campo dé ·sua pa,
'l'ia para realizar suas fatidicas empre
~as, Ali Já o conhecem demasiado e 
não creem- nele". 

Não menos explicito é · outro orgão !l
osra.J, "El Relator'1, que, depois de t~r . 
<xposto documentadamente as multi- . 
iormes e contradítorlas atitudes do U
,ler azteca a 1<esl)€ito da, questão ill~r
.1ac!onal, observou'. "Teln osr .. Lombar-· 
do errado de maneii·a .gigantesca em 
&ua taticà de ajuizar o gra11de · conflito, 
Traz ele ·â colombla uma mensagem 
de de~união .e de desconfiança perante 
JS Estados Unidos, os ·salvadores. dâ li
berdade unlversaJ n·o momento pra-,. 
&nte". 

. . É· dcsn~~siário acrescentar , que, co_
munlsta apaixonado, é o sr; 'roledado 
inimigo figa.da) da Igreja. No Congre:;ao 
Operar!o. de Bucaramanga vomitou seu 
odlo contra à ·Igreja. ó bispo: de San_ta 
Rosa de Osós fez então a seguinte de
claração: "Ante o.s violentot ataqu~ 11ue· : 
cont.ra, a religião lançou o pern1c1oso 
estrangeiro 'I,,0mba.1'do Toledano. júJgo-· 
me ob1·!gado a protestar em meu pro
prio nome e no da diocese que repre
sento. · · · · · 

Peço resp€!tosamente ·11.oi_ goveru:uites 

Entretanto, deve haver por· força ai
guina solução possível. As palavras 
sumamente fidedignas do Santo ·Pa
dre o dizem · de modo bastante dar?· 
O ·emperih'ô com qué, dos Estados. Uni
dos, do Canadá; do Brasil, da Irlanda, , 
de outros lugares ainda, partem, bra
dos' de alarme pela situação· de Ro
~na, prnva qem que algo se po_de fa
zer se deve fazer, ha de ser feito por
lor~a, já' que. o Santo Padre é; de
pois do· Santíssimo Sacramento, o que 
de mais sagrado ha sobre a terra,· e 
nós· ·não nos podemos çonformar côm 
a' idéi;;i de que algo -lhe posea suceder. · 

do· pevo colombiano que expulsem esse E' preciso orai·, orar em. mu~o · com 
pesslmo . elemento que áb= da hospl- a oração oficial d!!, Santa IgreJa, nas 
talidade e ridiculariza os· senthnei:itos preces liturgicas,- orar: inir_iterrupta-
cril;tãos · dos ·nossos trnbalhadóres". · mente em particular, manter longos 

8 de ~rer que muitos que· tom3,ra1n colo'quios de· ardente suplica . aos\ pés 
parte nas hoh1enagens" aqtil prestadas , de> Nosso' SE!nhor. Saêràmentado, re
ao "pesslmo elemento . e pernicioso· e.s- correr com. fervor .à "invencível•· àrma 
trangelro"' Ignorassem tais coisas. sa- · do Santo Rosario, é preciso que' nos~a-_ 
blam-nas muito bem 08 que ~ servi-_ , oração chégué· ao trorló de ;J?eus_(jl.ln:- . 
ranr do ·nefasto agitador -para· dar ·11· . tamente ·corá nossas· moi-tif1caçoes, e 
vre expalll;á0 a seu:i sentimentos incon- ,_:: ~récisd' ·que uma imensa crtizàda .de 
fessaveis. · Já é tenwo·• de pot"Jüos termo·. oraç&es de-Norte a Sul do País sacuda 
a tais Iniquidades; a ~ão cínica· expio-.. 0 Br3til catolico, para que como um 

. tação dos pobres ·operarias e do poyo só homem ele peça e acabe' por' obter 
que facilmente se deixa engan~r:, A hOc de Deus, Nosso Senhor, a graça da: in•· 
ra é gra.ve, não só para o Brasil sen~o columidade do Soberano .Pontífice, 
tambem para todos O/; poyos. · .câie-sc a 
demagogia pe~ulante,' ponhà'~Sli · fim à 
descabida propagll,ndà · súbversiv.a e se> 
jam severamente . punlcj~ os. brasileiros· 
illdignós que se aproveitam das. dlflcul• 
dades do momento para atiçar . o fogo 
da revoluçá'.o. · · · 

Mas, advertiu Daúte Alighieri; que
. rer rezar 'e ser atendido, ·sem recorrer·· 
. à. intercessão.: de Nossa . Senhora, é · 

voar sem asas. Não. podemos esperar 
qualquer graça, sem. que. 'Nossas Se-

. · ' ' ... nhora rogue por nós. S,ó·e)a 'J)ode tu~ 

Padrts: /'se~'pre" lnc~ôs'âvejs '.i·;;~:~1~1:~-~la, ~ Céus inte~ro·:ada C!)n-. 

. · . . . Temos. a dois passos •de nos o San• . 
''01ide q11er que se -enco_ntre o .Qk .. •: tuariorN.acional de Nossa Senhora Apa: 

tavo Exercito, lá tambem ·se e11con,, ·,, n,cida. Agora mais do que nunca, e·': 
trará à Igreja", escreve da·· Italiil :·>para· ·Ap,n:!!dda que se ~ev;em v~lt.;r 
Ulll jovem soldado .•. daquelé jrÍlpOÍ'- : OS õ(hos:.<le tode>S OS brasileiros, e_ ·J?OS .. 

tau te corpo de tropa da Grã-Bi·!?· paulistas;, q!1e tem?s afortu~ çle _ter __ 
t 1. · junto <le ·nos a Rà1!111a _tlo C~u, ?eve-'. - , 
an 1ª . . . . . mos' ·ir em· peregrmaçao · aos . pes. dt1 : 

Por esta carta, que foi publlcada -seu trono; para ,lhe pedir.pelo Santo 
no Daily Mirror, sabemos . que fre- Padre; ·E''·este o grande dever do mó-· 

,quenteme.nte os soldados. britanicos mento .. · · · · 
estão em contato com os Sacerdo-

~~: ;i;ci:!:iL::n °:1:;ªc!:c:s:1t~t!: Três Prelados nomeados pQr 
dificuldades privadas e' m1it1erósós ··u· m-' gove· rn· o· ·,n· du· ,. pa'ra·. ·uma· . 
problemas que digam reiipeító tantéi .' ·. .· .. · . . . . . ·. . . . •... . .. · . . . ' 

ª questões do exercito como ª ques~ · ·e .. om·issa"o· de ·Ed·uc· aria"o··· 
tões particulares ou de familia. . . . . . •· .· . :l· . 

N~ campo d.e batalha ·estão sem- O governo'de Travancóre ·non1eoil 
-uma . comissão de 32 membros para 

pre ao [a:do dos feridos e dos mo- sugerir os meios de melhorar o atuá! 
ribtmdos, 01winclo-os em confissão e ,sistema de educação no Ei,tadô, com 
administrando-lhes o ultimo sacra- · espécial at~n-fão. a instruçã_o reHgio~ 
·mento. Na verdade, o trabalho do sa e às escolas cónfes~!ona!s. . 
um Capelão .do. exercito é realme!i· !<'oram nomeados pelo gover110,. 
te perigoso e árduo, como o de ne- membros da dita comissão; o Exíuo. 
nhmn outro membro das forças ar' e Revmó. MonsenhQr Alexa11der. c1hu-
ma<las. )aparauibil Bispo de Kottayam · pa-

' · ·d b ra o rito Siro-t.Iàlabar, · e· o Exmo, e E não somente nas zonas e a- · · B' 
· · 1 Revmo. Mona. Vice11t Dereere, _1s-

ta1ha, ma,; tamhem nas bases <le re- po de Trivándrum para 0· rito latino. 
taguar<la., quando de· ferias,, ô .sol- .Representam eles.· pois, os três dia-
dado britanico encontra . a Igreja tintos ritos em Malabar. Recorda,se · 

, semp1w· diligente. ienrlo em mira o que ha poucos meses· os Arcebispos 
seu . bem-estar. Bxistem ainda a.; e Blspos ile . Travancoi·.e e .Cochilll .. 
igrejds-moveis sempre a dispensar o . publfoararam. uma Pàstoral. Coletiva_· 
confor'to espj1·itúal qu~ tanto. )'2pre- sobré os dfferentés probJemas da, . 
senta para o :sqldado_ na frente.: ·de educação e 'sila solução sob ·o ponto · · 
batalha. . . . de vista _católico. 

C A R B o· G E N l O T E R A p· 1 A 
Nas doenças ai-teriais perferfoas: troiubri angeite oblileraiite, molé~ja 

de Ha_y11nud ete. (yaindiras, extremidades frias, g'a1igr~nas em inicio,. · 
formigaum1tos, dorns nas pernas) - Drs. !IIARIO DEGNI e PUBLIO 
DIAS - Rua ~fa n·oni. 131 - 7'.o an<lar ..... Salas 710-715, 

· · das 16,30 às 18,30 - Fõne: 4-5064 ° 
\ 

Congrêgação Mariana N. ·. s. da Salette 
Seção · Mariana' · da' -Academia ÇomaréiaF .dé Sant~_Qa 

/ 
Estil sodalÍcio Mariano f~steja.~á: hoje,, . rão exlblcjos os filmes .das solenidades 

a recepção. dá t,rlme!ra turma <ie c<m• . das Pascoiu:· E;spottÍvas. . ,, 
gregad<J6'. aiunos, ,da,quele _1,;tabeleci• A Se~ção MlJ:rl;i.na não.::pode ~fixar 
mento. cíé enJi.no '.a iligreS<,,J,'. nas fllel,- .. passat· ãesapetcebtdos os nomes. das 
rar. Matiii:.úas. . . ; Sras .. Prcifas .. Nathercia ParaLso -e. Alice 

Para. tal' ato foi elaborado .o seguiÍ}~ . 1\-lorelí-à ciá'. Cunha: DD. Diretoras da-
te pr~iirama:; . . . .. . . . · , Acade~la. ·comercial de S;in,ta.n_a, a 

Às 7. -l1oraa ... missa e C.01rtunhfo; ger~l. : quem é!eve todo o auxj!lo e apo!<:J, . 
Apó~ a. ll!lssa ~ri .servi_:a<o:_.çafé u,a .. ;.Alenf .disso,. compreeni1,t1do a grave 
séde ela, Congregaçãv .Ma,tmna .N;.; ~- da, . o).'Jrigaç~Ó é dêy~r- QU!' como supe_rioras. 
Salette; -,.· , ; .. , .. ,. . . , . . . . .. ,' . . teem pe.,1:iãó. _só mJnistr.arem a seus alu-

As §, h9ras,.,_ c,0111))\lt_\ção, e§pçitiv;i. 110 · nor. a formação cultural. m~ aclm_a de 
pateo inte1•10· da Matdr..-._entte a. .. f".cção :·. tu.elo .a moral.• não teem medido. e.sfor
Maria11~ .. e .. congtegaçii.Q .. kT., S- d;i, 83,"'.,, _ços e sacrifício., pará. que .os alunos de 
lette, ond,e.será d,l~putada à-.tMa-Profa,i, seu estabéleéhnei:to iriitr<>$58111. na SEc
N'athercla .'pá,raj,<;o.. e ,AIÍce -More-1.r,a. da .. • ção Mariana que para elas é a pupila. 
Cunha. . . · · · . d,e seus olhos. 

Às 19'.30 . tiorai,, · rr~~epç<10 ·de, .n9vlços. · · · Certo,, cié ;i1•é N Senhor e· a ~virgem 
e' congregadó~, e . to1~adá'cie ~l~:i,d!Í. :.~ Salette as 'abençoarão' em seus. em
DlretCÍrià que; reger!l-. ,~s, qesti1m ;dEsse ,. preenqlmento.~ ,tião ,. ~ull;eram, contudo 
sorlaUcio ·.mai:iapo .no, cor-ren~, ano.. - os· congregados dPIXaÍ' passar esta opor• 
_.As ,2L30 110:i;as pÓ ,·sa1i9, piiroq_ui~J.: · .. tunídade:de lhes-:-~xpressar ps seus mais, 

.. hàver~·. thai1ife,;taçào, aos·' neo-congrega- sinceros agradecimentos por tudo o 
doa, após esta será oferecido um brln- que teem feito. e por 'turlo aue ainda 
de .A.s faniÍlia.s present.QS e a, sea:uir 00"'. lhes farã.> 

·"·'- '--· ,,: .. , ~ , .. 



. O~Xf~f~~ est. mlhi Spl~ 
rltus; Saplenflâe .. 

velmerit'e melo ·maquinalmente. manifes
tou com · um· forte soco na mesa· a 111e:. 
,gria. . de · ter encontrado o argumento 
contra os herejes. · Tambem sua orto
doxia. &·.Jevava -'- a ele tão Igual e p.a-

. clficc(Iio: tratamento das pessoas ·_ a 
(P~onJndaçla . na Ígtejà de S.- Franciséo' dfSa}es, tio Ín;tituto , se. ti'r!tâ'.r a ponto de lançar contra in-

JOIAS. Ultimas novidades em JOALHÂRIASi 
· · , .. · . . · · · , MODERNAS de ouro, rQ~~s, e ·.brilhant~~.: 

GRANDE ESCOLHA EM 08:Ji:Tos PARA' PRESENTES 
.rendendo . ;;,. ': d~i1v1i .. ·'-!la propria. 

1' _,. . XI d RR PP Q ·• dítiiduos· ft.!nda não herejes = here-heol~gico •Pio .·. oi, ~:· -',~~lés1ãnos,.,po,r ocasião da Missa;. tirantês. como Guilherme do santo 
festiva no dia 7 'p. 'p., pelo .Rev1110. Cónego D,r; Antonio de Casti-o Amor; por exemplo, as mais pesadas 

' ' ' ' . ' ~ 

·. 

' lgre,ia, nj!Sta comemoràçãÓ: de Sto. To-· 
más de Aquino, .veremos que o dom. ou 
;Espirita de Sabedoria nos e necessar10; 
,e como ós aperfejçoamentos. acomodando 
nosS!l vida. à. do . proprio Sto. Tomás. 
Setuiremos a doutrina. e o exemplo do 
Doutor Angellco. 

:Mayer. ' ·acusações. Meus teólogos, é nosso 
Grande variedade em RELOGIOS das melhores :màr.cas·, suissas• 

O Esplrito de Sabedoria foi bem o 
=atcmento formal que deu à. vide de 
Santo Tomás uma unidade fecunda no 
sentido de torna-lo "o mau; sabio dos 
santos e o · mais santo dós sablos". 
.Aliás. podemos afirmar sem receto que 
a sabedoria. é con,,omitante à santida
de, de maneira. que. entre ~ fieis terá/ 
atingido· o gnu mais excelso de santi
dade aquele que chegar a uma pleni
tude inals . perfeita. do dom de sabe
doria.. 

Pois na realidade, a. Sabedoria. nada 
mais é do que um reflexo do Verbo D!
\/ ir,u. a Sabedo'rta incre ada, e por Isso, 
o · Espírito da Sabedoria vem a ser a 
assimilação ·mais perfeita que pode uma 
crjatura. conseguir da lmagem viva do 
Eterno l?adre, ou seja da sa,ltidade 
subsistente. ~1· !Esó. o aperfeiçoamen
to ·da. sabedoria. acompanha o progres~ 
li' na sanUdada. l?or Isso tambem, o 
'sabio pre!ériu-o.i. a tudo quanto se possa 
imaginar ·' de gra1,de e valioso: nem os 
reinos, ''"nem as rlquezai;, ou ·• pedras 
im;ciosas o seduziram. pois que tudo 
isso 'não pàssav,a de um pouco de areia 
e lodo imundo diante do espirita que 
o ertchla: 

Este tambem deve ser nosso senti• 
roento, e é o que vamos pedir a Deus 
Nosso Senhor, ardentemente, nesta 
·testa; de Santo · romá.s de Aquino. To ... 
mà~1doào por mestre afim de desempe
nhar· entre os fieis uma missão seme
lhante à. sua., ele só nos 1)0('.erà. valer 
na medida em que orientarmos nossos 
estudos e formação. segundo o espi-

• rito que lhe concedeu o vigor necessa
rio para ser o grande lumfnat de toda 
a Igreja. 

A Sabedoria, 6 Espirita ou Dom da 
Sabedoria. para Santo Tomás vem a 
ser· um ·habito Infundido por Deus em 
t.ossa alma, que nos ·leva a bem iulgar 
das coisas divinas. e a orientar nossa 
atividade,. os atos de nossa vida toda, 
segundo as normas divinas. F'az-nos vi
ver.,< dirtamos, "sub tuce aeternltat!s". 
Este espirito de Sabedor!.. não é fruto 
de estudos ou esforços =oais. mas é 
dom de Deus. segundo santo Tomás. 
não pa.ssa de um corola.rio da carida
de, é cresce e se aperfeiçoa paralela
mente e em consequet.cià do aumento 
e, intensificação de nossa união com 
Deus. Não o podemos merecer, pois, 
como . ninguern, pode merece, o a.mor 
d.e , D;us; ·mas. é-nos concedido com 
a rainha das virtudes. no momento em 
que ª·' Mtsertcordia Dlv'lna se dignou 
tranaportar-nos da região da morte e 
do. ·pecado para os esplendores da luz 
e·, do t·eino de Deus. 
' · O não dependei de nós s. consecução· 
deste dom da Sabedoria não significa 
E'tn absoluto que de nós não dependa 
u. conservá-lo e torná-lo mais Intenso. 
~egue ~le o caminho da caridade. de 
quem é companheiro tnseparaveJ. ~ 
maneira que segundo. vamos ade~n-

• dQ; em >lfOSSa, .,VOÍlta.de, :~ ,.!\JllOr dly\llQ, 
Vai•Sl! aperfeiçoando em l'!OSS'. l!,teU• 
gi,,ncta .a é.larivld~pcla çja,!l;J~~ etér:_ 
pa-,, m.ant!estaclas pela Rev~Iàção. de 
Deus Nosso Senhor.. e val-st firmando 
em nossa atividade o discernimento e 

· a segurança na orientação que .. dar· a . 
nossos a tos. . 

Como védes. caríssimos teologos; po
cleriamos à. primel!·a vista ser levad.~ 
a crer que a. Sabedoria é fruto da es
peculação, do .estudo, do esfcrço pro• 
prio, no sentido de aprofundar noSSO! 
conhecimentos, mediante os exercicloB 
costumel!·os com que se aperfeiçoa 
nossa inte!lgencia Não. A . Sabedo1·ia 
é fruto da santidade Firma-se na ln· 
tel!gencia, mas como rruto natural de 
nossa união com Deus. 

Santo Tomás de Atiuino Ilustra sua 
doutrina cbm um exemplo: muito a pro
posito: De duas maneiras diz ele, pode 
uma pessoa ajuizai a respeito das col
i;as concernentes à ,virtude da Castida
de. Ou porque, estudando bem a Mo-
1-a!, .pela. posse de.~ta c!encia, conhece 
as varias aplicações e os principios que 
tegem a máterta da santa virtude. Ou. 
de outro modo,. po1 uma especi~ de re
dunda.nela natural iulga bem dos as
suntos ; da castlda de aquele que possue 
o habito desta virtude. 

Não preciso ,allentar a vossas inte
llgencÍJ!.$ a vantagem !ncomensuravel 
que teva este segundo modo de conhe
cer ,obre o primeiro Só se pode dizer 
ter compreendido - isto é assumido 
ieru si mesmo - o que é a castidade 
aquele que a pratlça Só neste segundo 

. sentido é que o conhecimento se pode 
dizer· vital. pessoal. parte de persona
lidade de quem o possue Só deste se
gundo modo é que ha verdadeira e.sst
~ilação1 ou se.io ,.,.ancf/'l,,.,.,,_rr.R:o em s1. 

·o que se a1z da castldaa., - e pv
der-se-la d!Zer de todas as virtudes -
\/ale igualmenk para a Sabedoria Po
demo3. cartsslmos t,eotogos. pelo estudo 
frio e especulativo chegar a discorrer 
erudita e profundamer,te sobre todos o~ 
Mlsterlos revelados. sem que no entan
fo. tenhamos adquMc..o a Sabedoria dos 
mesmos. É o caso Infelizmente não ra-
1·0,' da clencla teologica, que é apenas ex
terior. "tanquam aes sonans aut cimba
lum tlnlens" F'alta-lhe o sal. a unção do 
Espirito Santo que dá espírito e vida às 
pa!avra..q na conversã,o Mm os demais. 
e à meditaçlio na edificação da propria 
alma. Neste .~entl.do podemos entender 
·aquele conselho da imitação de Cris
to:· "Quld prodest t!bl alta de rrlnl
tate disputare. si careas numllltate. un
de displ!ceas rrlnltatU" e este outro: 
"Opto· magls sentlre compunctiónem. 
guam · scire elus def!nltlonem ". 

t a. Sabedoria que eleva nossos co
llhécimentos . à sublimidade de ciencla 
divina. que os faz vivos e palpitantes 
pela participação da mesma vida d!vl
na que fecunda e santifica a todas as 
coisas. 
. A Sabedoria é-nos. pois, necessarla. 
como elemento lndisJ)E'nsaveJ pará cum- , 
prirmos nossa missão na terra de !ou• 
var e dár gloria ~ Deus Nosso Senhor, 
e muito mais a.Inda para sennos. entre 
os 'homens. a luz que Ilumina e· aque• 
ce. o sal que preserva e condimenta. 

um h t'KOl'AUAU o 
,1 •• LE{; 1 < lN AR I O"' 

lt Dl!Vf!B OE TOPO!. , 

OS OAJOllOOl! 

' •. exéÍnplo.' o ortlo ao erro, a a versãe, pe-
Ora bem .. A ·nielhor maneira de cu!-· repelindo com ener.g!a' física, através de lo hereja, a pugnacidade, que nos leva 

tlvarmos o dom da Sabedoria, no tem- u~. tição aceso, a9µi;tà 'mulh~r impu- ao campo da luta na defesa da verda-
· pa de nossos estudos,, e fonn,açJp, é dica que fora -introduzida · no seu de é amor para, com J~us Cristo, é 
•orientar nossa atividade no sentido 'em C84rcere p;i.ra tenta-lo. mostra que era caminho da Sabedoria,.. 

CASA 
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' ' que o fez Santo Tomás de Aquino. Por- prQfunda e inabala.vel sua resolução de Enfim, este,. verbO Eterno, que no 

quanto. a. Sabedoria que desCE!' do céu conservar intacto seu corpo, pa.rã,;;:nele principio estallá junto de. Deus, que é 
sobre nossas almas, de nós exige o ll)elhqr florescer seu es!)#;!to. ·A,;~Í'e- luz que vem iluminar ao mundo, que 
complemento de nossa colaboração vo- cê>1r1r>ensa, divina que _carinhosamente o é vida e-é verdade, só chega até nós pe~ 
!untaria pa,m não permanecer embrlo- . 5~1u pe!qs', ,seus;:';,:,:ã,nJos, Iibertan- '.,.la, Beniaventurada. Virgem Maria-. Seu 
naria, mas· desenvolver-se e atingir a· -~9'."º p.ara:,.todo o -~.µipre. · do a.guilhão · , s;ílo, virginal é O sacrario onde se en• 
súa plenitude. Ora.. esta plenitude não ·da· carne, dá à, vlrtude a fisionomia clausurou a Sabedoria Increada, quan-

A Joalharia preferida pela alta sociedade . HA · 3 · :OEAAÇõES 

dispensa. especialmente em nós sacer- ·melga,. (!e uma tonálÍdade amavel que do velo transmitir-nos seus dons celes- · 
dotes, o estudo dãs d!sc!plinà,s' e.clesias- 11' Igreja,'· expriine :tambem pela piedade tes. Quem quiser, pois, encontra-la re
ticas, e de modo partlculai;, "Q, '·estudo do povo cristão ao chamar a Santo To- colha-sa a esse mesmo seio m!st!co. t 
da Revelação Divina O· que é "ni!êessa- mãs de Doutor Angelico. em Nossa sen.hora, e por Npssa Senho,-
rio, é evitar uma separação multo pro- ' Foi este domlnio da çarne, esta sub- ra que encontramos a Jesus Cristo, seu 
nunclada entre o especulll,tivo e o pra- missão ·das .paixões qtié' libertaram seu amor, sua Sabedoria. Não ha tam-
tliJO. A Sabedoria. diz Santo Tomás, par- espiritó para. melhor penetrar nos ar- bem aqui outro caminho. Pois bem, 
ticipa de um e de outro. Fruto natul'al canos di_vlrio~ .. ,~ talílbem e~te o exem- copiemos a ternura da devoção de san-
de nossa união com Deus pela car!da.- pio gue nós\ compete:· Imitar, que será to 'romá.s de' Aquino pela Virgem Mãe, 
de. a••enta•se na lntellgencia. e';a.. t, nos · · .,_., , ·« · 11s· · 'h ' = ver......,e que , am!Jla · ·. orno. non. per- e teremos o penhor de não errar na 
·concedé um conhecimento mais pre- élpit, éa' qua'e Dei· sunt", ·, · arrancada que nos conduz ao monte 
ciso. mais exat odos misterios divinos; Dois outros aspectos da vida de San- santo da Sabedoria. Divina. · 
e volta-se para a vontade para, numa t .. · T •- d A 1 · i t d 

o,• om...,. . e. qu no ,nos n ro uzem E aí tendes O exemplo do Santo. Es- · como homenagem ·ãe gratidão, informar · · · · ·d d · s be · 
no., segre os · e sua a dona: seu tudemos º •sim como ele · e.<;túdou: éóm e orientar nossa caridade segundo as, a · à. dad. · · d - à. = "'' 

mor .. ver e, e sua evoçao humildade, procurando meditar sobre o Iuze.s que irradiam dos I mlsterioà ce- Virgem .. Sant!s.sima. ·O 'amor , da verda- . 
les~. , ., . de é uma.·· dM . manifestÍ!,ções. de nosso 'quo aprendemos, e sob a luz do Cruc1-

·Vamos à.o -exemplo de santo Tomás; amor.· parà:ç9m .. ijossi;,·'senhor Jesus fixo aplicar a nós mesmos os conheci-
e aprendamos a maneira como .sou. bé · , · mentos adquiridos; com espírito de cas-

Crlsto,. a Verdade Incárnada. Quem se tidade. a.Jma ·clara,. coração puro, es-e!e fazer de seus estudos doce!s !n.stru- mostra apâtico diànte 'cto .ena, da he-
mentos da Sabet!orla, e ao mesmo tem- resia, mostra não amar a Jesus Cris- pirito el~vado .· para a.s . alturas; com 
po, fazê-los, beneficiar desse dom di- , amor apaixonado da verdade, da lgre-
vino. <' -,to, pois que o e1To. a heresia; nada mais ja., da Revelação; tudo condimer_tàdo 

·desejam do que estrangular o Corpo ,, cJm um amor, uma confiança., uma ter-
O grande livro para nosso Santo era Mlstieo .. de Jesus Cristo <tue . é a Igreja; · nura filial. para com à, Virgem Maria 

o crucifixo. Confessava _ ele que suas quem não ama tanto a verdade, a pon-
maiores dificuldades resolveu-as aos to de chel,ar a ter· ,niedÔ, .. no sentido Si:-nt!ssima. 
pés de seu · crucificado. o que quer di- exato _ da. palavra; de: correntes hereti- Em Isaias te-se da Palavra. Divina 
zer não somente que é pela oração que zantes, quem. pais, pretende conservar que "assim como desce do céu a chu-
de Deus obtemos as luze.s para bem certa '.libllrdadé diante · ·i:la,s /orientações va e a neve, e não voltan:. mais para 
compreender aquilo que estudamqs, ',;i emanadas da santa sé,; ,ê,ie. não ama lá, mas embebem a terra e fecundam
julgar retamente segundo a Sabedoria; · 11 J:esus cristo, pão tem 'caridade: !ver- na. e fazem~na germinar, · afim de que , 
maii. tambem que a suprema. Sabedoria dádéir~~.,nãe> . pode · chegar à Sabedoi~; dê semente ao que semeia, e pito ao 
ê conhecer a Cristo, ·e Cristo Cruc!fi- que é companheira lnseparavel da ca- qué come; assim será a. minha palav,ra, 
cpai~rºu·nl?d

0
o

8
ucoarimca. npoosrtadocso~,hmeacerer.-,,ºsoumaaiss ridade. Aqui tambem não ha outro ca- qu., sair ~a m_inhad'Ôoca: nã~. tomará. 

v .. ml11ho do que O indicado . por Santo To- vazia, mas fara tu o o que eu quero, 
distancias liilho,netricas dos planetas. inás de Aquino. e p~oduzirá · o:. efeitos para os quais, os 
Cristo Crucificado é a Idea Suprema 'é: conhecida a passagem de sua vida, enviei''· . '. 
que nos dá a chave de' todos os enig- c.uando tomava refelçííO à real MeRa de · Assim foi :à ciencfa. e a. Sabedoria de 
ma!, e a solução para todu as duvidas. São Luiz, rei de França:, e todo seu pen- Sânto -;romás de . Aquino: não ficou es-
Oe s~s · chagas sacro.santas forram, :iu- sarnento ~e voltava para;: a;. . defesa da teril, nias fecundou :a Igreja inteira. 
zes fulgurantes, quando menos o espe- verdade contra os Maniqyeus, a ponto Assim será a nossa ciencla se for sabia, 
ramos, que nos trazem. crlterios sobre- de se alhelar completalrtente· do que se como o foi a de Santo Tomás de Aqui-., 
maneira. salutares para a solução de passava ao lado, e mesmo ·ãã real pre- n~. ll: a lição que o Mestre hoje nos' 
nossos problemas pessoais e de aposto- sença de sua Magestjlde, . · Pois !nsensi- pi·oporclona. 
lado. Aliás, Santo Tomãs de Aquino 

FESTA DE SÃO BENTO 
Poi celebrac}a no dia 21 p.p., fes

ta: de S. Bento Solene Pontifical na. 

Basilica de São Bento às 9,30 ho
ras, em louvor do glorioso Patriar
ca dps Monges do Ocidente, com 
grande esplendor Jit.urgicó .haven

c!o grande afluencia ele povo. Em se

guida, os ItR. PP. Beaeditisos re
ceberam para almoço numerosos 
eiementos do Clero e laicato de S. 
Paulo trauseorrcmdo a distinta e 

'animada reunião na maior cordia-
lidade. 

Não D~sperdice ! 

- Deposite suas Economias na 

PRUDENC1A CAPITALIZACÃO 
-------

não fazia mais do que Jbedecer lftunil
dademente o conselho do Apostolo: -
"Non enlm iudlcavl me scire aliquld 
inter vos, nls! J. C, et .,une crucifi• 
xum". MADRE GERTRUDES CECIUA DA Sll VA PRADO, O. S. B. 

. ' ' 

~PIRITISMO . E . PERSONALIDAI 
DOUTRINA ESPffilTA SOBRE O 

CORPO E ALMA HUMANA 

Ensina a doutrina' espirita . que no 
inicio dos. tempos, Deus· criou. todas 
as almas ou espíritos, deixando-os, de . 
reserva, nas regiões astrais. No . cur
so dos seculos, cada vez que os . seres 
humanos devessem· nascer, estas ai-· 
mas desceriam a informar-lhe o cor
po, enclausurando-se ·nele. · 

Como, porem, a alma não é capaz . 
de se unir· diretamente aos corpos ma
teriais, de carne · e osso, Deus criou 
tambem um corpo êspecial pa1·a ca
da alma, inseparavel · das mesmas; o 
qual servirá de traço de ·união ou es:.. 
pecie ele argamassa semi-espil'itual, , 
para• unir as almas aos. corpos,·a. ,que 
foram destinadas. Este corpo especial 
das almas denomina-se "perispjrito'~ · e, 
no hQmem vivo, constttue .. o seu 
terceiro elemento essencial: coi],o, al
ma, perlspirito. . . . 

Sobrevindo · a morte,. o corpo huma
no baixa à ~epultura, voltando à ter
ra de onde saiu. A alma, porem, sem
pre acompanhada pela sua . <:iPª . ou 
envolforio fluidico, passa a se uhir. a 
outros corpos. Esta reincarnação da 
alma humana será sempre para exis
tencias terrenas melhor.es ç,u piores 
que as precedentes, conforme ela se 
tiver comportado bem ou mal · nas · 
suas anteriorés pa.sságens pelo pla-:
neta. · 

l:UT~Ut;.N(;IAS l'UUl:U 
. LlSONJEffiAS 

Sem . pretender . uma refutação 
completa, que a tanto precisa.riamos 
de muito espaço, e tinta,' limitamo
tios unicamente a indicar uma con
sequencia nada lisonjeira desta dou
trina: a · destruição • da personalidade 

... . .· .J . . •, 

Pe. Vicente. Ziorll 
Com efeito. -Seg~rido. o Espiriils:· 

mo, a álma que' atúalmente' iaj~rmiil. o 
meu corpo, não. é 11'Úll4él ,nem; f de 
ninguem. · . Hoje ela esta viviffoat1do 
este· corpo; pai;a iunar.híi ir viyifícar · 
'Outrd; e. outros m:i.is "em seguida:, ,,, .·. 

Assim. sendo, eu, qúe ·· atualnleJJ,te 
sou· infcmn.ádo: .por; esta alma; pacla 

•. ténhp que. ver. ê.oin ,eif e:m:ênós 13i~é!a 
trie 'devo intêl'.e$sar · .. com à • sua: 'sog,e 
pres~nt~ o.u ftit!,lra, oii· com/º, séúAe- · 
sertyólvunento .e .. ap'.rf~içoamento es• 
piritual, visto .como é po:ssivel que o 
meu trabálho.· seja destruído cómpfo
tamente na proxima-fu~úra ,reincàr-
nação. . . . ... . .. , 

·Tão poucti· l)le: devo' corisiderar '.Cu!- • 
pado . pelàs ' ações ' qbe pratico.; 'nént i 

tem sentido para milll ·o "séhso , , da 
· res11onsabilidade!'. cujo fundamento. 
está' nà :P:ersonalidade, humana,· é .'na 
coriciericia 'orientáda . pela Lei 'eterj'Ja 

. de Deus. · · · ., 
. Dentro· da.· l~gica forçád~. pe'Íos ·. i,rin' ... 
cipios ,espi11ítas s'egu$,-se.que n~ ,voca
bu!ario da' seità não pôde figurar-, 2 

palavra' "personalidade_. htm1anà",' 
Sem. mais comenbirit>s,.;; ,O ~~õde 

pergunt<1r: haverá ,algµ~m. : de . b~m 
senso, que subscreva, com plepo ,jui~ 
zo ' e .. advertência, Ulna · doutriná ";tii6 
absurda .e. depriJrie.n;te' para;·~. ;pfgni
dade do Jiomem.? · . . , . , , ·,. . 

· Pre,cisa de · impressos?·.-· 
. ' . 

• óficinás .. · giâfícas do .. 
1.H:GlO~HlO.:S; 'A. 

. ' ,, . ' , .' ,·. ~ .. . . .. 

Rua · der Seminario. ·. l9!f:.· 
·-:~-- . 

Esta atitude de Santo Tomás envol
via uma confissão de sua incapacidade 
natural par as verdades reveladas - . e 
esta humildade é sobremaneira agrada
vel à Magestade Divina, que superbls 
resisti humilibus dat intel!g'entiam. 

, humana.· 

!'Tão ê apenas a confissão de nossa 
incapacidade natural com relação às 

. verdades dia.rias oue a atitude de Santo 
Tomás· nos ensina Ela nos mo~tra tam• 
bem que para n68 Deus que se nos re
velou. é Jesus Cr!st-0. de maneira que 
é nele e .11or Ele é que atingimos os 
nossos excelsos conceitos sobre Deus e 
set13 misterlos. oje em dia o · orgulho 
humano vai esquecendo esta:.· .verdade. e 
pretende voltar-se diretamente ,pa.ra o 
Pai celeste com menosprezo. de seú"F'I~ 
lho, ·que no-lo vem \'f.'1Íel!itr . ,Pêr1,1\itani-. 
me me·us caríssimos çStudantes que 
sobre esté assunto vos traga o testemu
nho categorlco do Santo Doutor da J.-;re
ja e vosso especial patrono S. Franc1sco 
de Sales. Depois de aconselhar a sua ca
risslma Ftlotea que frequentemente medi
te sobre a Sagrada Paixão d Jesus Cristo 
acrescenta o Bispo de Genebra:" Aqui de
veis parar Filotea. e crede-me que não 
poderiamas entrar a Deus l?adre. s~
nã:o oor esta porta: porque assim como 
o plano de um ~spelr.o não poderia ter• 
minar a nossa vista. senão estivesse 
pelo revê.~ revestido de ~stanho ou 
chumbo: assim neste mundo Inferior, 
não poderiam;.s ~ontemplar bem a 
Divindade. se •ili.o estivesse ,1unt& a sa
grada. Humanidade do Salvador". 

De maneira que o. "aos pés do cru
cifixo" de Santo r<'má.5 de Aquino é 
uma dupla lição de humildade. e tão 
profun<;la. que sobre ela poude N=o 
Senhor edificar tão E'Xcelso edlflc!o. 
Primeiro é a ,;0nfissão de que só do 
Alt!ssimo recebemos luzes suficientes 
para nossos estudos: segundo é a, de· 
claração dE' nosso abjeçãa que. sem um 
espelho numano. não nos .é posslvel aqui 
na terra contemplar a. divindade. Eis 
porque, quando interrogado pelo Me?
tre Crucificado que recompensa pediria 
ele por sua dedica.cão ao Verbo Incar
nado. respondeu o Santo: Nenhuma 
outra senão vós mesmo. Jesus. Cristo 6 
de rato para nós pobres mortais o ca
minho. a verdade e a vida. 

Recolhamos a lição do Mestre, cert0& 
de que outros càmlnhos jamais não 
deixarão de nos desviar da rota que 
nos· Incumbe seguir. 

Ao lado desta humilde confissão, 
'bru,e necessarla. para que · Jesus opere 
em n68. Santc, romãs de Aquino nos 
ensina o ambif'nte tambem necessarlo. 
em que possa Nosso Senhor operar. A 
Sabedoria é Espirito c'.e Jesus Cristo. 
poi~ que é um dor. do Espirito Santo. 
e o Espír!tv Santo . é Esplrito de Jesus 
Cristo. pois procede do Deus Filho. Ora 
o ambiente proprio de Jesus Cristo, on
de. Ele se sente à. vontade. e com dese
jos de agir. é o ,sp!rito de Pureza e cas
tidade. S • la longo salientar-vos, meus 
teologos. as provas desta predileção pe
la santa Virtude no Salvad~r. Basta 
lembrar a suave e Imaculada Imagem 
de Ma:r!a Santisslmà.. para conhecer
mcz qual é o Sacrario que será digno 
de abrigar a Jesus Cristo. Sem castida
de não ha Sabedoria e ['Or Isso, tam
bem não ha. apostolado. Mas. sem i es
plrito de castida.ctP.. este amo. profun
dú da S:-.nta Virtude que nos teva a 
evitar · quasi maternalmente. a~ .. ~ mais 
leves sombras 1ue de longe t•'tzem a. 
lembrança do vicio impuro. nãu é pas
sivei progredir . de maneira · harmo
niosa e profunda nos conhecimentos re
velados. como tambem não é posslvel o 
diseenmento sobrenatural necessar!o nas 
obras de apostolado. l?a.rt!cipação da 
Sabedoria. Divina. não é posslvel a Sa
bedoria Creada. sem o "'mblente deter
minado pela Santidade de Deus; par- . 
tic!pação na missão do Filho , de Deus, 
não é apostolado se não o animal 'º es
pírito do Filho de Deus. 

O exemplo de Santo romás de Aqui-· 
no, neste partfoula,r, é forte, é suave. 
A tenacidade com que repeliu, de.sde 
cedo. todos os aliciamento,,, para o mal. 
P1·!meiramente filla.i.do-se a' uma Or
dem ··Religiosa de observancia est,ri
ta., e Isto por uma. .missão energlca. ina
balavel que não cedeu a rogos, ameaças, 
m,sti,ms a fnter""'"°" <iP. famU,a. Dépols. 

Continua :i ter dolorosa reper.cussão em 110s~os meios religiosos o f,_!ecimento da Ex,ma. Revma, 
Madre Gertrudes Cecilia da Silva Prado, O. S. B., 110 seculo Ana Abiah da Silva Prado, 1,~nda<lora e 
primeira Abadessa <lo IVIosti::iro Beneditino de San ta Maria, nesta capi_tal. 

Nosso clicl1é -dá um aspecto da capela do M)stciro de Santa Mana, estando os despojos mortais 
da veneranda Religiosa rodeados pelos membros d a Comunidade. 

A limitacão de filhas ameaça o futuro· 
· dÔS Estados· Unidos · 

em 
da 

Washington 
solução de 

uma 
tão 

conferencia para 
grave problema. 

tratar 

A conferencia catolica de Vida Fa
miliar reunida na Universidade Ca.,. 
tolica de Washington, considera entre 
outras coisa$ que os Estados Unidos 
podem prodizir em abundancia um 
standarrl crescente de vida; ao mesmo 
tempo declara que a acentuada dimi
nuição de nascimentos constitue uma 
ameaça para o desenvolvimento do 
esforço da produção e para o aumen
to do sta11da1·d de vida do futuro. 

Falando sobre a familia, como ce
lula nacional para a segurança eco- · 
nomica, o Revmo. Pe. John Cronin, 

de Seminario de Santa Maria, de Bal
timore, reafirmou a importancia do 
adequado desenvolvimento da vida 
familiar, no crescimento da população 
e no desenvolvimento economico. A
CJ,ueles que fomentam a limitação de 
filhos - disse - giram em circulo vi
cioso que limita a produção e as opor
tunidades de trabalho, o que debili
ta a economia e pode provocar a rui
na poHtica. 

Na medida em que se liga o· cres
cimento do standard de vida com o au
mento da população, se multiplicam 

Vi\.I A CURITIBA? 

os efeitos da expansão economica. Se, 
ao contrario, diminue a população, 
necessariamente a produção diminui
rá proporcionalmente. 

Desta forma, concluiu, ao ob;igar o 
cumprimentó da lei de Deus, no que 
diz respeito ao matrimonio, a Igreja 
Catolica procura para a humanidade 
uma nova era de · paz e tranquilidade 
dcmestica, cimentada sobre a base do 
lar cristão. 
. Em seguida, o Dr. Baker, professor_ 
da Universidade de Maryland, adver
tiu que mais de tres quartos da po
pulação catolica dos Estados Unidos 
é urbana e recomendou que se pro
cede à criação de uma grande popu
lação rural catolica, ajuntando que os 
territorios estadunidenses do sul cons
tituem um campo missionario prome
tedor. 

As regiões rurais .do sul, com me
nos de um quinto da população ame
ricana, tem quasi que a metade dos 
nascimentos dos Estados Unidos. 
]: a metade destas familias não per
tence a religião alguma. Aí está o 
maior campo. missionai da America 
do Norte. 

Ao referir-se às operarias de in
dustrias com filhos, a Senhora William 
Beny, advertiu que ser mãe não é 
uma tarefa que· deixa lugar para ou
tras, e que o Governo, ao mobilizar 
a mulher para a industria de guerra 
não distinguiu suficientemente entre 
mães. e aquelas senhoras que não são. 
E' eviden.te que os Estados Unidos só 
sobreviverão cimentando os lares es
ta.veis. Permitir a desagregação da fa
milia ,ê prejudicar a· economia, sendo 
pessimo sist,:,ma de defesa''·e forma de 
governo. Sempre é prejudicial ar
rancar. os fi!hos às mães. Enfim, quan
do a crise é maior em um país, maió-

4 . res são as razões para proteger as 
mães e os filhos. 

Viagens diárias em onibus "PULLMAN'' em trafego com
binajo para Joinville, Blumenau, Florianopoli~, Porto Alegre 

SÃO PAULO A CURrtIBA Cr.$ 120,00 
MAUA. 670 ----v---- Fone: 4-o880 

Finalizando a conferencia, o Revmo. 
Mons. John Ryan 'fostentou que. "a 
unica formula para barrar a cres
cente diminuição da natalidade, e a 
ronseq'11Pnf, diminuiçiio da população, 
CC•tlsistp ."m pt'OVOClH o ressurgimento 
d:i verdadeira religião''• 

;·, ' ,• .- .. 

A res~t encia · ·. da · lgrej~ · . ha . Holaeda 
A Ig1•eja é ,o unico corpo .na Ho-. á. nosso · po~ tão profun,damente 

Jallda oc11pada que :'levanfa. a voz de.spojado:, Na vida dii(ria. e. di:rà da 
abertamente; para que todos ouçam" ~olanda oc,upadá, a Igreja é, .i,~ra 
eri1 p~·otest~ con_tra os/abµso~ . ~as nos~ l?°v?, _. um( prov~ .·. v_i~}v~l da 
,autondades"~Jernas de ocupaçao, m- · me1!'fe infupta,de ... I>eQ.s ,.: , 
forma' Jacolf :A •. W. Burger, _ min.is- · · ·:,'.Atos co:ino · 1lSses. não se .. i'íi;di
tl'o sem pasta -dp governo· holandês, za:m sJm ·perdas'', frisa ~:Ir, Burg~r, . 

. que. se. ·~ncon,V:ft'~'.~?;.:,~;.-,.u.fJ:., _ .· ''. ."Mas 11 !~~e~a nãpJ: ~ºJ~i+:,S~- · 
.· l'lfr. Burger,,qt1e· tugiu j111 -11i1aibdà d'el:' a~··.ln~~\~o ·sifnlif1 .. _ lua, eon· 

faz menos de um ano, i·elatou. varios denação '·e~pirífoà:l, riiee ·o· $8 pi:os
casos. por ele vist.os lá, que._p.rovam peràsse ma.tedalmeite.~ •. ,- Um, àcôr-
a resistencia que o clero tem ofe'ré- do. com ,/l Jfaci<l,!!l!,l,l3ô~ia,li~:U<! é: itn
cido às vezes com "'randé, risco pes- passivei, ·e uma :'luta ofénsiva"e · de-
soai: às mulidas n:zistàs. o · fensivll é o· unfoo reniedjo. . .. · ,· , :; 

Como exemplo da resistencia da "Nos primeiro~ di'as 'di. ocupação, 
Igreja, Mr. Burger, referiu-s~. a os· s~cerdotes catolicos, leram 'qos 
uma nrai;ão, rezada todos os; ttomm· , pulp1tos,,, sem começta:n9s, .uiµa ,_or
gos, na qual - apesar da proibi(:ão dem qos _ Bispos .. em que se pro1\:l.ia. 
formal de mencionar-se o nome de aos fieis. que .se .to1;nl!sSeµi, -ttie~hr(lS · 
quàlquer membro Vivo de _casa rea) do n:ovi~e?ti nacionahsocja,J,isfa_'ó.U 
da Hol11,ndn - . se ped~ guia c~leste se1U1. snbs!~iar10s; que frequentassem 
niio apenas para a ramh,. Guilher- suas reun10es, •ou tomassem part.e .em 
min~,. mal tamhem para toda a· sua

1 
sua pr~.pag~n9~, ~ ,, , : '. : ; , ;' . _ 

familia e· tcdo o governo, ora em ".E~~a~. u~slrucoes .. • .causiJ.ra,~,;,.aJ-· 
Londres. guns rnc1dent~s quando:a. aut9r1<la,le 

0 ministro continua revelando de oe,upação ,foI"ÇáYa-·a:S:igre,Jifs ·e,,06 
que as noticias de vitorias aliada'S · adros· qas igrejas,, Ainda. ass'Ílil'(a. 
suo muitas vezes ti:ansmitidas ao Igre;iii: sempre aderiJ a, seu'i, prlífoi
povo holandês em suas igre.ias, pe- pió's1' •· , , '. ~: .. _.. ·_, . ./ '"'. 

los pastores, qu, provavelmente as ·"Varias' vezes: engufi?tQ. àÍnd~ ,:~e 
recebem por canais secreto.;. eneon_trava: na fl<>lança: ~cupada, f~i 

"Agora, maL do que nnnca ", de- av1s.ado por funeionitrios leai.s· ~q~_é 
clarou ele, "a vida da Igreja em alguns cl~rigos boland\'~e!l,,e~tavaw"a. 
toda a fl.,landa se processa à. vista ponto dqereTTJ, detido~.e q,ue. nie.lbQr 
do publi<·o. Esta.nos cheios le gra- seria que Falassem !)lenos, ,Núpt'a no• 
tidiio pelas muitas beuc,:ãos , 1e· a · tei, ppr~m •• qµe algull! ,.dtl)es hqll\'.~~( 
vi<la da [grr,iR diariam1>,1te dísprn~a seg:uido '\,O .córí~,elho''/; · 

•,, 

O orbe catolico . .resa pelo, Santo .Padfê:, 
c•onclusão da l.a pagina 

i• ,: 

"~em as graças especiais qúe só Deus' .pode otitorgAr., o Sant_o: Pil:dte nâe 
poderia sustentar a carga· de um Pontificado atriJfülarlo: l'>,ol: 5 an~s. de' ~úefra'. 

"Insto-vos a implorar a Deus que mo'l'a ~s coraçoes do,s .. ch~'e11.;dll,S n~'.'.. 
ções. para que respeitem a -santidade incomparavel · ·.de. Rome. e ·,_alv~n:)')l, CJ• 
dade sagrada ... Seus veneraveis. santuarios for&.,.'.l 0éonsai(radqs:·pelll:,•$JJro,íe-Jip! 
martires ·e. pelas vidas heroicas de inumeraveis;Sâ:ntos ... De. s~. !'IIJares:'paiti
ram os missionarias que levaram, com espirjto de sacrilicio, a. luz:' e á çi,vifü:i• 
ção aos rincões .mais remotos · da: terra. · . , .... 

"Queira Deus que se· salve ·.da profanação e !ia ruina a .'cidade' de fü>m:a, 
centro da Cristandade e Sede_ de Pe.di~! . . ·: .. _, . .,_ : .. _~ .. ~_:' 

"Não duvidamos de qlie. t9dos os hom~ns de boa· von.t::ide ciimpartilh;Jrâo 
da Nossa preocupação pela. pessoa· go Soberano Pontífice. . lg~lmente :éoii
fiamos em que! todos os cat\>Jic<>s se, l •iirão, à nossa, áuza_ça de óraçôes 'pel,a 
preservação de Roma. e pela segurança, de qosso Pontifice".: · · · 

• * * •.. ..... ,. :" 
;,;,·,,:·.-. 

'Noticlloriu'iida de. Nov;J York, por int~rm~dio d~ N. ç:; inf~n,;á: que Ós: 
dois mil Sacerdotes da Arquidil'l~e ,de Nôvá · Yórk oferecem sÜ'~ mis$1JS' ·e 
e rações "pará que se salve da ilestr..-ição Vossa. Cidade, de· Roma:. que ~ ao mes• 
mo tempo a cidade <lo mundo", conforme' um 'teJegrama enviado pelcr ~xmo.:· f 
Revmo.Mons. Francis J. l;ipellman, Arcebispo' áe Nova· York. a Süa Sàritida'
de o Papa Pio XII, no dia em que: o Santo Padre ·com~nio1·ava seu' sexages!mo 
oitavo aniversario. · , · . 

o Clero de Nova York S)lbscreveu o oferecimento -Jurante uma 'conferen
cia que se reuniu em tolho dó Metr.opolitano. O telegrl!ma de Mpns. $p~Jlinan 
diz: · · · · 

"Os Sacerdotes ,da. Arquicliocei;r ,de Nova York;,·ª~- reunfr~m-se;,em.: confe~ 
rencia ordinaria .. refü,ram que· es~o unidos o~. t:>do o .côraçâ!) .a· Voi:.sa'. ~anti.: 
dade, particula.rmente nesta hora. dolorosa. Expressâm: igualmbenté, · q·u~ se . 
unem aos Vossos sofrimentos e às Vo~as orações para que se apresse O atj
vento de uma paz justa. Em '7,;;.~sQ .,;exaqesimo.ál.i~vo anivel'sario, Símtó Pa,-. 
dre, oferecemos nosso .afeto: e• devoção, e oféretenffl's .· ne>s!í'as Mi,;,sas. pará. consolo; 
Vosso, e pedimos ao· Céu que se salve da destrui1:ão· ,Vossa, Cidade de Ronia 
que é, ao mesmo tempo, a Cidade dó Mundo.'". · 

. "' ,. . . ', ' .· .. " ·' 

O sr. De Valera exprumu ·nos '>eguintes ft>rinos o .se~O\,r.oteiitOf ,·. . 
"Creio que é um. dever !xpr~sar em nome do país a .. nó~ p~·éócupação 

,-elo Santo Padre. cu10 coraçao sangra · pelos '>Ofrimentos de todas· as· nações e 
que hoje numa verdwleh·a àgor1ià se ·v~ rodeado' p·ela .:'m'o'rte e pe.la 'destruição· 
que não pôde impi>dir. l!'a~amos d1ega1 ali- ele õs nossos sentimento~· de fj!iar' 
simpatia. nesta hora de- pr<'va~ão e ro1 .,omos a Oeu!:que,.evite:o··desftno.,quf 
mirece amP"""'' " r.idade' de Roma o seu pover ' 

• 
• 

.. 

.. 
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O chefe aa Confederação aos T ra nalha~ores do Mexico no Brasil 
Quem ê Vicente Lombardo Toledano, e sua atuação 110 cenario internacional. 

º A U11ião", brilhante orgão ca
tolico do Rio de Janeiro, publi
cou, a respeito da passagem do 
sr. \'icentc Lomhardo Toledano, 
pelo· Brasil, e das homenagens 
que llte foram prestadas, um in
tc1·essante artigo do qual extrai
;n,os os seguintes trechos sobre a 
personagem em questão. 

São declarações do sr. Tole• 
dano: 

0 Em 1938 a Confederação dos Tra
balhadores do Mexico convocou um 
congl'ciiso · continental pa,ra. a fundação 
da e. E. 'l'. A. L. Antes, já havii> cu 
l'ealizado uma ~érie de demarche:s pes
soais e em toda part<> encontrei a mes
ma aspiração. Dessa formi. o Congresso 
contou com representantes de quase to
dos OO· países da America - exceto o 
Brasil e dois paises da America Cen
t.r~l - : e com delegações da Europa. 
:Pela; França, veio Leon Jouhaoux, en
tão dirigente do e. G. T., e os Estados 
Unidos .no.s ,nandaram John Lewis, en
tão dirigente d~ C. I. O. O presi(\E:nte 
Lazaro Cardenas prestigiou pessoal
mente ·o Congresso, comparecendo a ai• 
gumas de suas reunioos e acompanhan
-to todas as suas decisoos. Assim nasceu 
a Confederação dos Trabalhadores da 
Amerlca Latina, contando com o apoio 
moral de todo o proletariado Interna• 
clonai dos povos amantes da liber• 
dada" • 

"A composição atual da c. E. T. A. 
L. é a seguinte: C.onfederação dos Tra
balhadores do Mexico, representando 
um milhão de operarios Industriais, 
c~mponeses, · trabalhadores intelectuais 
=alariados; Confederação dos Traba, 
lhadores de Cuba, com 500. 000 traba
lhadores; Confed;,ração dos Trabalha
dores de Colombia, com 220. 000; Con
:fedéração dos Tràbalhadores do Chile, 
com 250.000; Confederação Geral dos 
Trabalhadores da Argentina, com ·350 
mil: Confederação Nacio1,al de Unifi
cação dos Trabalhadore, do Perú, com 
150. 000; 1 Confederação Sindical dos 
Trabalhadores da Bolivla. com 100.000; 
Confederação dos Trabalhadores do 
Equador, com 150.000; União Uruguai, 
com 40. 000; confederação Dominicana 
de Trabalhadores, com 25.000; União 
Geral dos Trabalhadores de Porto Rico, 
parte Ibero-americana, com 90. 000. As 
organizações de Nicaragua e Costa Ri
ca, recentemente organizadas contan
do com 15. 000 e 20. 000 trabalhadores, 
1·espectivamente. As de Venezuela, em 
vias de unificação, representando 60.000, 
e a Confederação dos Trabalhado1es do 
Paraguai, que 1>.caba de ser dissolvida 
pelo G<Jverno Morinigo, mas que con
tinua atuando. sem que se possa. con
tuod, precisar extamente o seu numero. 
(.,1.Jm< se vê, a quase absoluta unani
midade dos paises da America está fi
liada à nossa Confederação". 

Ora; muito bem! 
Por que, Insistimos, não entrou o . 

Brasil nesse aglomerado? Por que, in
dagamos, dissolveu o Governo do Pa-
1·agua! tal organização? E o Brasil. que 
não .apoiou, pelas suas classes traba• 
Jhistas. com a sanção das autoridades 
competentes, o movimento do sr. Lom
bardo Toledano, vai agora ajoelhar-se 

_ aos seus pés, recepcioná-lo, pedir-lhe 
desculpas? 

ORDEM POLITICA . 

~uando o jornalista perguntou: "A 
ti. E. T. A .. L. parece preocupar-se mais 
com· os problemas de ordem política. 
não · .é verdade?", ,·1:espondeu o entre• 
:Vistacio: "E- por que não? " 

FÓI coerente o sr. Lombardo Toleda• 
no, mais político que trabalhador, mais. 
burguês que operário. Não é um pro
letar!o. o sr. Lombarda Toledano. Não 
r.epre.-;enta o tipo classico do camponês 
:mexicano. Nunca trabalhou numa mina 
de carvão, prefertndo ensinar filosofia. 
Nunca cultivou a terra, com as suas 
:proprias mãos, preferindo estudar di
reito. A sua tideranca não foi, Imposta 
pelos .. trabalh,,dores, trabalhadores que 
o "t!'IÍes.sém por oompanheiro das horas 
de luta ~· de provação. Ao envés de 
uma função técnica numa oficina, 
Lombardo Toledano preferia o.s cargos 
diretivos- ou simplesmente burocraticos 
da vida universirla. Chegou a ocupar 
onze (11) postos diferentes na Univer
:iidade do Mex!co ! 

Tro~kl tinha razão quandc, o cha
mava de, "um senhor advoeado, ·estra
nho ao proletariado" ••• 

'MARXlSl\10, COMUNISMO 
i 

Nega ·-o sr, Lombardo Toledano que 
seja comunista, alegando que nunca 
pertehceu ·ao Partido, que Jamal. teve 
compromisso com a internaclonál Co-
1.,unista, étc:, · etc., pertencendo, apenas, 
3,0. Partldó Revoluc!onar!o Mexicano. 

Podemos admitir que não seja comu
nista o sr. Lombardo Toledano, não 

. 
'APAHELIIOS . . ~ 

pnraCHAeCAFE 
modernos, elegantes, 
em desenhos originais 
f{acionais e extrangeiros 
J,odem ser a,1,f'l~ritloJ 
também em Jü paga• 

: inentos pelo .. ,,1ano Suaveº, 

obstante ser considerado por pub!!ca
ções estrangeiras como "tipo acabado 
de Intelectual marxista". 

Mas nunca teve uma palavra que re~ 
fletisse discordancia dos metoctos comu
nistas, tão dlscutidoo e contraditorios. 
E certamente não foi como um indese
ja vel ou um indiferente que foi recebido 
nas 1w!as dirigentes de Moocou, em 
193!'i. ou quando participou .do Congres• 
so da Frente Popular, na França. 

Em Moscou, com efeito, Toledano 
parlamentou com .os representantes do 
Komintern. segundo a revista america
na "Tim~". de 19 de setembro de 
193~ 

UM POUCO DE HISTORIA 

Em 1938 existiam duas Internacionais 
11oliticas: a II (socialista) e a III (CO• 

munista): havia antes duas internacio
nais sindicais: a F'cde cação Intcrnaci·J· 
na! dos Sindicatos (socia!im,nte) ~ o 
Prufintem ou Internaclonal ve,·melha 
dos Sindicatos. submetida ao Komin
tern e seu instrumentu de penetração 
entre os trabalhadores. D~pois do 7 .O 
Congresso do Koin!r.f.ern decidiu-se pe• 
netrar diretamente na J."e::lcração Inter• 
nacional dos Sinct1catos. A união fez-~e 
primeiro na. França e foi um triunfo 
da política. eomunl,t:i. A Confedero.ç5.o 
Geral do Trabal,ho envolveu socia!izan• 
tes e comunistas. e seu chefe, Léon 
Jouhaux, foi o grande propagandista. 
da admissão dos trabalhadores comu
nizantes ua Federação Internacional 
dos Sindicatos. 

Em vista do exito do ensaio na 
França. o Kom!nt.ern deu ordens às 
secções do Profintern para. dissolver 
rnas organizações e penetrar nos sindi· 
catos socialistas, o que se fez com su• 
cesso, em muitos paises. 

Moscou resolveu, então, forçar a 
porta. da Federação Internacional dos 
Sindicatos, cujo presidente. Walter Ci· 
trine (Inglaterra). dizia-se hostil ao 
bolchevismo. Léon Jouhaux foi o en• 
carregado da Ingrata tarefa. Foi a 
Moscou em novembro de 1937 e flr• 
mou um acordo para a ent~ 
sindicatos sovieticos na Federação In
ternacional de Sindicatos. Este acordo 
foi proposto ao Conselho Supremo da 
Federação em Oslo. em maio de 1938. 
Os delegados . ingleses, americanos, sue
cos, belgas e holandeses, combatei-am
no energicamente. Jouhaux obteve o 
apolo das delegações espanhola, mexi
cana, francesa e checoslovaquia. 

Não terminou al a historia. Toda a. 
oposição. menos os checos. reuniu-se no 
Mexico para o Já referido congresso de 
Toledano. Leon Jouhaux representou a 
França. Gonzalez Pena. a Espanha. 
Falaram abertamente do papel que a, 
Conferencia Ibero-americana teria que 
representar na unificação mundial do 
proletariado. Toledano foi ainda mais 
longe e sua ação tornou-·se mais sutil. 
A Federação Americana, representada 
em O~lo era ·a "American Fedcrntion 
ot Labor". Seu presidente. William 
Green, seguiu Walter Citrlne, precisa
menw porque, sendo tambem socialista, 
opunha-se ao bolchevismo. Pois bem: 
Léon Jouhaux, encarn!ça~o adverrnrio 
de William Green, o celebre chefe da 
C. I. O., John Lewis, o qual, como dis
se "Time", não é nell) comunista nem 
soclalist~.. m~ muito ipals comun!zan
te que William Green. 

Dai as declarações de Grecn: "Somos 
de parecer que esLa orgauizaçf,o trab.a
lhista fundou-se para ' fazer progtcdir 
o comunismo nos paises lat!no-amcri· 
canos". 

Depois de tudo isso, parece claro que 
não é mister pertença o sr. Vicente 
Lom!Jardo Toledano ao Partido Comu• 
nista. Zstã muito bem situado no Par• 
tido Revai ucionario ..• 

ATAQUES A IGKEJA 

No Congresso Operario de Bucara
man;;a. Tole<la::o atacou incis!v:i,mcnte 
à Igrc,iii. 

O Exmo. Revdmo. Sr. Dam Miguel 
Angcl Builcs, Bispo de Santa Rosa, de 
Osó3, fez, então, a seguinte. é-:ccl:u·u.ção: 
"Ante os violentos ~taque;; qne contr:i. 
a religião lançou o estrangeiro perni
cioso Lombardo Toledo.:~::,. Ju\go-me 
e brigado a 'pro\.cst.ar e_m meu proprio 
nome e no da. Diocese que represento. 
Pe~o respeitooamente 11;0s governantes 
do povo colombiano, que ex;:mlsem est'.l 
pe~sim,1 elemento que abusa da hospi• 
talidade e que r!dkularl.za os senti
mentos cristão.s dos nossos t.rabalha• 
dores". 

PROTESTOS DA IMPRENSA 

"El Pt:eblo", de Medcltn, com uma 
bela tradição de combatividade, ln· 
vestiu: 

"Toda a imprensa nacional pronun• 
ciou-se, de modo unar.ime. contra as 
intervenções do cabeci].ha estrangeiro, 
Vicente Lombardo Toledano, cuja pre• 
sénça. no congresso Operaria de 'Buca
ramanga não se iUstiqca por motivo 
algum. já que este sujeito des• 
conhece nossa indole. nossas tradições, 
·os anhelos de nossos compatriotas, visto 
que é um agitador funesto". · 

O orgão "La Defensa" comentou: 
"Com a unica exceção de alguns cs• 
critores ante-diluvianos, todos os 1ierio
dlcos do país. conservadores e liberais. 
anti-g·overn!stas e governistas, azuis e 
vermelhos, ergueram unanlmes sua co• 
lerirn voz de protesto pela pre~ença do 
cabecilha bolchevista Vicente Lombar
do Toledano 110 Congresso Sindical de 
Bucarnmani;s., onde o protervo terro
rista. azteco teve a oportunidade de m
famar o pov<> catol!co colombiano e 
proferir apc~t,·o~es deprimentes contra 
a soberania. nacional". 

Nem a !mpren.sa propriamente !!be
ra! pot,pou o sr. Toledano. ~'E! Tiem-

'lx> ", de Bog·otá, assinalou . que "a in
tervenção d J sr. Lombardo 'foledano, 
que tão funesta tem sido para o pro
letariado mexicano, é absolutamente 
intolcravel. Não vamos aceitar o Impe
rialismo comunista com que agora se 
pretende substituir o extint.o imperia
lismo ianque. Achou Lombardo Toleda
n~ e5treito o campo de sua patri.a para 
realizar suas fatidicas empresas. Ali já 
o conhec<im demasiado e não o crêem. 
E se veio para seduzir os ingenuos tra• 
balhadores colombianos e a. ordenar• 
lhes que iniciem uma luta religiosa, 
troquem a cordialidade pelo odio e a 

·mutua confiança que até hoje tem rei• 
nado entre tcdos os setores do traba• 
lho. pelo receio e a duvida, leve Lom• 
bardo sua· musica comunista para ou• 
trn parte. Ele não compreende o povo 
colombiano, n-=m sabe nada da realida· 
de nacional. Pretende tra.zer para aqui 
os sist1;mas que tanto dano causaram 
ao Mexico. e ó teriam levado ao desas• 
tre total, se o atual presidente não lhes 
hoav~sse posto fim. Por pior que seja 
a condição de nossos camponese~, não 
tem eles que invejar a imensa maioria 
dos. trabalhadores mexicanos, . sobretudo 
do elemento indigena "rccfünldo" por 
Lombardo Tolcdano e seus éompa· 
nhP.iros··. C"El, Mensagero ·Colombiano 
dei Cornzon ,.de Jesus", · novembro de 
1934, pag. 344). 

NÃO HA MAL SEM REMEOIO 1 1 J 

Desde longas éras a Sifilis vem espalhando a dor entre 
a Humanidade, pol'ém a sábia Natureza .deu a certos ve .. 
getais propriedades depurativas valiosas que de muito tem 
servido ao homem. 

O notavel especialista inglês, Dr. F'red. W. Romano, es
tudando as plantas medicinais apresentou à classe médica .o 
Depurador-Tonico 

' que foi vivamente acolhido por seus colegas, e conside:~~o 
o mais valioso auxiliar do clinico no tratamento da S1frhs 
e suas manifestações: Molestías da pele, abcessos, chagas. 
'clartros, eczemas, escrofulas, fócos de supuração, inguas, en· 
fcrmidades do figado, ei:itomago, rins e intestinos. 

Seu uso impõe-se; é facil de- tomar, pois não exige dieta 
nem resguardo. 

80 Ec 

Of ONDE VEM AS VOCACõES RELIGIOSAS? 
Em 100 familias catollcas dos Esta

dos Unidos lla uma "familia de voca
ções", !'~to é: uma fa:nllia em que um 
dos membros Imediatos ou algum tio 
ou Ua entrou respectivamente no es
tado s,;.cerdota.J ou numa ordem ou con
grngação religiosa. Iõso foi o resultado 
de um inquerlto feito em Detroit pela 
1r,nã M. Cristina, do Colegio Mary 
Grave. 

O inquerito abrange um grupo de fa
milias representad-> por 1.511 Irmãs, 
dEl ldade de 18 até 70 anos de 10 co
munidades rellg108as diferentes. Ficou 
provado, diz Irmã Cr1st1, ., que ".a fa
milia de vocaçõe;, é a qu.!! vive num 
conforto modera d". em que os pais 
comp,eenclem a significação do traba
lho e o valor do dinheiro. onde a edu
cação religiosa amoldõu provavelmente 
o coração e a mente dos pals1 e certa
mente dos filhos. onde a Influencia de 
prlnc!p!og não-catol!cos é tnslgntflcan
te, embora esta esteja em progresso. A 
famll!a de voca~õeõ é gera!ment.e uma 
familia oumemsa e tem tendt:ncia 
de dar .. mais de um de seus membro~ à 
vida re!igin.~a Em geral nademos dizer 
que a fam!l1a de vocaçõe.s é a verda
deir~ ra'.mma catollca 

Pais não-catollcos em familias de vo
cac.Õf>.• sõr> rn.ros, como demonstrou o 

inquerito: ó um :xir 3's, enquanto pais 
convertidos se encontram na proporção 
do um para dez. As Irmãs que foram 
abrang-iclas pelo _mquerilt eram prove
nhntes de familias numerosas. Cmco 
dentre dez provinham de famil!as com 
mai~ de 7 filhos e uma dentre dez, de 
familias tendo três ou mer.o, filhos. 

O inquerito demonstrou tambem que 
em uma dentre três familias de voca
ções. o chéfe se ocúpa do comercio; 
em uma de 5 familias o chefe traba
lha na Industria, e tem profissão liberal 
em uma sobre 10 familia Um11 de duas 
Irmãs nasceu numa cidade grande ·e 
uma de 6 numa cidade pequena. so
mente uma de cinco irmãs nasceu nu
ma. fazenda Nove dentre 10 tam!lias 
dt vocações enviam seus filhos a es
colas paroquiai e três quartos das mães 
das Irmãs nãp trabalham fora. de seu 
lar desde o casamento. 

En~adernação de luxo? 
Oficina::1 ~ráfkâs do 
l.l1:<:1u,!'llAHIO S. A. 

l{ua do Semtnario, H/9 
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FEIRA 

200·MIL CRUZEIROS 
CrS200.000,00 

Ô PAPEL DA POLONIA NA GUERRA 
A Polonia, neste momento em que 

as forcas russas atravessam a rron• 
teira de sua ·aliada, parece uma na· 
ção de pequena projeção no cenário 
desta segunda guerra mundial, com 
uma posição de segunda categoria 
nas I relações internacionais e, cuja 
contribuição à vitória das armas das 
Nações Unidas é mlnima. 

Assim, a Polonia seria mais um 
encargo para os aliados, encargo esse 
que continuará no futuro. Isto é de 
importancia capital para a ordem so· 
eia! futura de qtie ela deverá parti• 
cipar. Se ela influiu no decurso des
ta luta, então, deve sua cola,boração 
pesar para. a vitória final,. ela terá 
direito à uma vida nacional tradicio
nal, dentro dos seus limites, porque 
ela realizou o seu quinhão nesta ho·. 
.rn decisiva para a humanidade. 

:fJ necessário estudar a sua atua· 
ção, visto que o $eli nome e seus 
feitos foram esquecidos no desenro· 
lar da pelêia.. por terem mudado os 
campos das operações militares e 
uelos feitos mais recentes das armas 
aliadas. 

A situa~ão da nação polonesa an
terior a 1939 era toda singular. Res· 
surgida àa guerra de 14; após um 
tempo Imenso de submissão às na
ções da. partilha - . Alemanha e Rús
s!a; as lembranças destas lutas pe, 
n::>sas estavam vivas ainda. nas recor· 
dações de ~odos; a vida, não fácil, 
mas livre era o desejo supremo de 
inúmeras gerações, e tinha sido 
finalmente realizado. À velha aspi· 

· ração uacional se opun)1a o milita· 
· r[smo nazista, era possivel -comprar 

a paz pela submissão. Porem acima 
da submissão e· da vida livre encon• 
trava-se não só a sua própri~ c. ausa 
mas a. da própria humanidade. 
' A sua etetna vocação dé ha!un.rte , 

da ·crista!ÍdadeicblltÍ'a ÓS ·p~VOS bar• 
baros se renov11:va. Ela seria a lli'i· 
me'rà a pegar cm armas para não 
só salvar a sua paz e a sua liberd;t· 
de,·'como tambem para salvar a'' 'v~r
dadé de 'Nosso Senhor Jesu~"t:fis(o. 
.Polonia, vanguarda .da Cristandade., 
sabia que após a primeira ccncess~o, 
m!nima que fosse· viriam as ou,tras; 
sabia. que teria que lutar ap'ós 'o 
NÃO. 

A Polonia se decidiu para a luta; 
e a aceitou desde logo ·com todas as 
:,nas consequências, não sendo múa 
aceitação simplesfüente tácita e pas
siva, Todos os seus sofrimentos que 
a marcam, foram· aceitos conciente· 
mente; foi um ato de Fé heróico e 
corajoso. 

O seu exército era vigoroso, lJOrem 
na atual estrategia militar o que 
menos se conta são as virtudes mo
rais. A mecanização tinha sido ini· 
ciada porem era l,<;Jnta, e mais que 
lenta, tardia, porque faltava o supri· 
mento· - o empréstimo - para ó 
seu financiamento. Apesar disto ela 
aceitou o encargo,. e, hoje, as for, 
ças polonesas nada ficam a '-deve; 
quer em feitos, quer em equipamen
tos aos oUtros exércitos aliados. 

UM TRATADO 
Contemplando esta nação sacrifi· 

cada quando a vemos tomada pelas 
forças nazistas ,e pelos seus an tigós 
aliados os russos, poderemos pensar 
qiie a sua colaboração tenha sido in
significante para o desenvolvimento 
desta luta. 

Cada nação tem um destino histó
rico que tem o dever de realizar in· 
tcgralmente; porem a sua realiza
ção é condicionada ao cumprimento 
de outro destino· histórico e anterior. 
Aquele não pode ser efetuado enquan· 
to este, anterior, não foi rea!ir.a'do, 
e aumenta a sua importanc!a, quando 
tudo depende exclusivamente de um 
fato. Exemplificando: - se a Grã 
Bretanha não tivesse podido supor· 
tar e vencer a Batalha da lngldter· 
ra em 1940, não teriam as vitoriosas 
forças russas a oport1mirlade dos 
seus grandes feitos atuais. O pano, 
rama da luta seria bem outro .•. 

l!lm 31 de março de 103!1, o sr. Ne· 
ville Chamberlain extendeu à Polo· 
nia as garantias do Governo. de Sua· 
MajestadEJ Brita.nica, tendo sido ·mais 
tarde rirmado um tratado formal de 
aliança assegm·ancto uma mútua as
sistência. Muitas pessoas o acha
ram "quixotesco"; consideremos pa
ra efeito de argumentação, como 11s 
cousas poderiam ter passado sem 
esta aliança. . . 

Se não 'iiouvesse este' tratado a 
Polonü: teria entrado na, órbita da 
influência alemã, ('Olll uma conces· 
são a !este, e maia o equi.[Jame11to de 
seu exé1c!to com material germanlco. 
codqi!etamente mecanisado, teria· si
do a proteção da fronteira com o 
Oriente. l!l a possante tJfâqu!na béli
ca nazirta, completameme ctesemha· 
rac;:i,da. iria ter os seus primeiros 
combates nos campos tranceses, on
de revelaria toda a sua tática, e· em 
193!) .•. 

Se não houvesse este tràtaclo· a si
tuação seria diferente, ravoravel aos 

nazistas: - com a França conquista· 
da em 1939, o ataque contra as ilhas 
britanicas teria lugar em agosto e· 
setembro de 1939 - · um ano antes. 
Estariam os exércitos aliados prontos 
l)Úa enfrentar nesta época, e pela 
primeira vez, o. exército alemão? 

Se não houvesse este tratado, as 
batalhas se teriam da.do em. 1939, de 
conformidade com os planos prees· 
tabelecidos de Hitler: - material 
béJico novo, os aliados desor!í,aniza; 
dos, inicio da luta, a surpresa áo ata• 
que, a indústria bélica ainda não de· 
senvolvida. · Porem não foi o que 
sucedeu, graças ao tratado de mú· 
tua assistência. Hitler foi surpreen· 
dido inesperadamente com uma si• 
tuação militar não prevista: - Juta 
no Oriente, e, em primeiro lugar; 
um desgaste na máquina bélica; obri• 
gados a revelar a. surpresa que dese• 
javam dar aos franceses; perda de 

material bélico; e, sobretudo, o. tem
po marcado para as operações - um 
ano. Os ingleses s.ouberam aprovei· 
tar o tempo. permitido pelo sacrifí
cio ,da Polonia, .para iniciar e desen
volv1er a sua indústria d'e guerra, e 
este foi o fato pelo qual se salvou a 
vitória aliada. 

Este sacrificio pela causa da cris· 
tandade foi encarado pelos polone• 
ses, quando os seus aliados partici
param da luta, · como um sacrifício 
que não foi esteril e desta maneira 
era mais fácil. para suportá.Jo. 

A,LUTA 
Em 1.0 de setembro de 1939. é in· 

vadida a Polonia pelo exército na
zista com um efetivo à.e 48 divisões 
de infantaria, 15 divisões blindadas 
e motorizadas, quatro frotas aercas 
e cerca de 5.000 aviões contra um 
exército que tinha começado a se 

. mobJizar ~m 31 d~ agosto, data· essa 
que era: para ter- sido a de 29· de agos
to, se não fos~e opinião da lnglater• 

. ra' e· dá· Fratiç~ ·a·, ele q~o .i:i~õvocarem 
: as 'füriar; dos"totalitâ:r.ios. O exérci· 
't67pÓlô'iíi'fs''für1ia"íío. -momento da in· 
: vasfo~'·cerca· àé' 800'.@0 homens· em 
armas divididos em qllatró brigadas 

: ele" infantúia, ·onze , bi'igadas de ca
, valaria 'e· duaá brigad·as · motoriza
, dâs. : ; e isto'. 110 ~-· dia. de mo bili· 
'záçãO> ... · 
. 'ilui·ante ·ti;ês, dias a Po!onia ba• 

teu-se sozinha contra, o Iff Reich. 
Em 3 de setembro, a Grã Br~tanha 
e a França declaram guerra. 

A. Invasão da Polonia foi o primei• 
ro exemplo da guerra moderna total 
e motorizada,' e a sua queda foi uma 
surpresa, porem os acontecimentos 
posteriores provaram que a res:stên, 
eia das· forças polonesas foi notavel
mente obstinada e real, considera· 
das as. circmnstancias. 

Notando o ,nazismo - com o au
mento graduar da· resistência, a nor· 
malização dos serviços militares, ci· 
vis e· anexos a possibilidade de ,re· 
sistência ind~fiulda juuto a fronteira 
orientai'; que este elemento impon
deravel - a luta com a Polonia, iria 
perigar .a vitória do · totalitarismo, 
aparéce~ o Pacto lgermanico sovieti· 
co. i 

No dia\ 7 de setembro a U. R. S. S. 
informou ao embai'xador polonês em 
Moscou que doravant~ propunha que 
se considerasse o pacto de não agres
são como nulo e sem valor, visto, 
que o Estado Polonês havia desa· 
parncido .•. ; e ao mesmo momento 
as tropas russas motorisadas inva· 
diam a Polonia a leste, agindo de 
conivência com a Alemanha. 

O pacto de não agressão polono
soviético fôra recentemente fü•marln 
e a nação polonesa confiava nele 
tanto· que mandara as crianças para 
a fronteira polono-soviétka enquan
to desguarneciam as ·fronteiras en
viando os solrlados para a luta con
tra os nazistas. 

A Invasão bo!chevlsta foi uma sur· 
presa e não tendo encontrado resis- ' 
têncla, como era natural. poude avan
ç'àr rapidamente. 

A últ!rna batalha foi travada em 
Kock e no dia 5 de outubro verifi
cou-se a rendição, daquele pequ~no 
exército cercado pelos alemães e 
russos. 

Assirr, foi abatido o imponderave!. 
porem, tinha conseguido o tempo pa 
ro. os aliados, o que delxa,a em sus· 
penso os resulta:<los finais. Dlspu 
n!Ja, todavia, o 'totalltarlsmo de um 
trnnfo que guardou para a hora 
derradeira ..• 
· · Oe 1.0 de setembro a 5 de out,,bro 
:.t Poldnla resistiu a Alemauha, trjn· 
ta e· cinco dias., O· potencial béÍi<'o 
alemào flcQ11 enrraqueclrlo apôs as 
·cinco se!Íianàs de luta As perdas ,.,. 
t'ridas ()elos nazistas segundo a' lw 
prensa ueutra. toram assim tegisi'ra
da<I as : - 9 l. 278 mortos. 63. 4 1 7 le· 
rlrtm graves .e :H.938 levemente fe· . 
ridos. 659 tanques alemães destruí
dos; i.t:00 tanqnes precisaram .de re
pàri;is, 1 ooo a vtilP.s perdl<los . . e o 
inverno estava próximo !?oi evitado 
com o sacrifício da. Polonia o maior 

perigo: - uma Invasão alemã em 
1939 na França e Inglaterra. E des• 

ta: forma a guerra não foi perdida 
em 1939 - num dos momentos em 
que isso poderia ter acontecido. 

32.000 homens e 228 aviões se eva-· 
diram pela Rumenfa, 35_.000 homens 
pela Hungria e pela fronteira litua
na cerca de 12.000 homens, tendo to· 
dos sido Internados em campos de 
concentração especiais em cada um 
desses países. Apesar· disto o Gene
ral Sikorski ponde organizar um 
exército polonês em França de 70.000 
homens, onde lutaram . pela segunda 
vez. 

Com o colapso da França,· os polo
neses realizam a sua segunda retira
da e vão para a Inglaterra para con
ti~uar a luta. :fJ reorganizado ria ln· 
g!aterra o exército pqlonês tornan-·· 
do aí o quinto exército das Nações 
Unidas. · 

Durante todo esse tempo a única 
parte das forças armadas que nunca 
interromperam a luta foi' a Marinha 
polonesa. A maioria dos nav.los polo· 
neser, exceto os submarinos, recebe• 
ram ordem de deixar o Báltico, an• 
tes do ataque alemão. Juntaram-se 
à marinha britanica e continuam até 
hoje aí a servir a mesma causa. A 
marinha mercante polonêsa' foi tàm; 
hem dirigida para os portos britanl, 
cos, afim de se livrar dos. nazistas. 

ALGUNS FEITOS HEROICO$' 
O submarino "Orzel" teve o seu 

comandante, súbita e gravemente en· 
fermo, na ,oca.sião que o submarino 
cruzava o Báltico. Ficou decidido · 
parar em Talim, para interná-lo num· 
hospital. Violando o Código Interna
cional, a pedido do consul alemão, 
os estonianos retiraram os .torpedos 
e os instrumentos de navegação do 
"Orzel"· e colocaram guardas a bor•. 
do, para impedir a sua saida do por• 
to. Lqgo que o coman<lante foi .desem• 
barcado a equipagem polonesa rap, 
tou os guardas e zarpou do porto, 
mergulhando sob intenso fogq. · 

O ilnediato Grudzinski esta:va deci• 
dido chegar à Inglaterra embora os 
estonianos lhe tivessem tirado os ma• 
pas e as munições. Depois de se• 
manas de brincar de esconder cóm 
os ai'emães, o submarino polonês, na
vegando sem mapas, e .só guiado pe• 
la intuição, evadiu-se através dos 
estreito~ dina.iharqueses para o !\lar 
do Norte, chegando à lngiaier.ra.. 

A maior parte das estradas de 
abast.eciment<' pira o Oriente, atra- · 

vêssam a Pololi!a. Um· dià ,havémo~ 
/ de conhecer melhor it canipanha ·se
creta de sabotagem levada a efeito 
na Polonia Hoje, ainda ninguem sa· 
he de quantos dias e .semanas .foi 
prolongada a campanh•a oriental de
vido aos atrazos resultantes da sa• 
botagem polonesa embaraçando os 
fornecimentos. 

Todos os palses. invadidos e mui• 
.tos dos que ainda não o fo.ram 'tive• 
ram os· seus traidores. É uma aspe· 
ra surpresa, constatar que esta guer• 
ra fraccionou nações, e às vezes, di• 
vidiu irmãos, Muitas nações aprecia
das, como .a IuguslaVla, cindiram-se 
devida às lutas intestinas e à trai• 
ção, para d~pois, equilibrar a ball\n• 
ça com feitos de incrivel valor. Hou• 

· ve entretanto, uma" nação que apesar 
de' tudo manteve fiel a palavra· em• 
penhada, sem restrição alguma. Na.. 
Polonia nunca houve Quislings,. em
bora a 'tentação fosse ,maior do que 
alhures, devido a excepcional · fera· 
cidade da opressão alemã. Nação al
guma ,excedeu à Polonia na solida
riedade nacional. 

O primeiro esq"adrão polonês, que 
levantou vôo para a sua primeira pa• 
trulha na veslJera do aniversário da 
invasão da Polonla, contava em. fins 
de setembro com 108 aparelhos. aba• 
tidos Nos tenebrosÓs dias· de setem• 
bro quando se travou a , batalha da 
Inglaterra. .· a Fôrça .. Aefréa. Põlone
sa abateu cerca de 210 aviões na• 
zistas. . 

ESPERANÇAS 
Ainda a luta contra a vida, a tneli• 

talidade, e o governo. totalitário não 
terminou. Não se sabe o.s feitos. que 
as. nações democrática~ irão fazer 
de· hoje para o futuro, mas a parte 
da Polonia · já se acha escrita com 
sangue na presente guerra, 'ainda. 
que faltandQ os feitos dos poloneses 
no deserto - a Brigada Carpatea; 
a organização e a vida da sabotagem 
e dos guerrilheiros; ressaltando a 
epopéia dos poloneses presos na Rús• 
sia, passando privações. e sofrimen
tos, e, • depois com a nova al{ança, 
libertos para lutarem· contra o inva• 

· 'sor:··.·Esses feitos provam sobei·ana• 
· menti que a Polonia, sacr!flcacia· pe• 
la. caú~á da Cristandade, tem · uma. 
lutâ téàl, objetiva e verdadeira, tião· 
send 'encargo às outras naçõ~s. ten·_ 
do direito a uma vida nacional livre 
\''.Vendo a herança dé sangue e i!UOl' 

dos seus antepassados· e de sua ter
ra. 

A OCUPAClO DE ROMA 
~{!O TEM IMPORTANCIA MILITAR 

Informa a Agencia Catoli.ca. N. C., 
ror um despacho procedente de Was
hington,. que segundo a opinião. de dois 
proeminentes críticos da estrategia mi
Utar dos EE. UU., exp~e~ada nestes 
dias, a ocupação de Roma não traria 

· vant.agen.s . militares às forças aliadas 
que se encontram na Italia. 

Constantino Brown, ao advertir -
no "Washington S.tar" - que a cam
panha na ltill,a "se estagnou" asse
vera: 

·• A campanha italiana Unhai mais 
que' um aspect<, estrateg!co.' um aspecto 
polit!co se apoiava na suposição poli• 
tica de que os uazistas não iriam ofe
recer em Roma sinão uma resistencia 
simulada". 

"No principio. quando se falou desta 
campP,nha. dep0is da conQuista da Si· 
cilia. a ma.lori'l. dos estrategistas norte
amerlcar •s se opuseram a ela. Con~i
d~rava-se ·:ue aóda ,nei:mo com a 
OGllpação de Roma não Se Obteriam 
cor.11 isso vantagens militares d-i impor• 
tancla. Teria pouqulsslmo valor , a 
obte1.i;ão de bases aereas nas planlcles 
,o norte da '.::idade Eterna. Ademais, 
se conslderav,. que o importante era 
não diluir nosf.,~ forças, s!não concen
trá-las num objetivo militar .unlco: -
a.' Invasão da. França, "'Jração c'.i 1•~:sis
ter.cia nazista". 

An ·advertir q Je eram multas as des
viii1tagens que desacomselh~vam a In
vasão aliada do Sul da ltal!a e ao re
cordar cíue já havia predito que a 
prolongação . desta campar.ha só Iria 
r .. vorece1· os · nazistas, o referld<., cri
tico acrescenta: 

"Apesar de todas estaE c<>nslderaçõés, 
e com os consequentes. •esultado. com 
respeito aos outros planos dos aliados. 
1·~c-1lveu-se · emµreender a !nvas, .. ., da 
[ta.!lti" 

"Cnfel!zm·,'.'lte se verificaram oia va
ticinl7s que tln~am sido fol'mulad;.." 

O artigo do sr. ~rown conclue asse~ 
verando que "o pro.,iema que ·preocupa" 

· ó o de "' le•·( r ao fim a ca.mpanhí1 !ta- . 
linn~ sêm ctebl!itat n podE:t!o ofensivo 
dcstinad', ··para. o objetivo prunc.-iial: , 
- A Eurnr,~ Octr,,mta! ". · 

Num despacllo enviado a «T)le New 
York Tt1PlS". de Napoles. C,:_ L. Sulz
berger, correspondente ele guerra. co
menta. assim o ataque . sobre as p:·,·:!l.l! 
de Anz!o e Nett11!'lo: 

"Não · ha duvidr;t de que, estmtegica-

mente,' os resultados -desanimam". ,E. 
acrescenta: 
~s-al!ados estão mais comprometi
dos que nunca na . conquista de -Roma, 
·. qual sõ tem lmportancia polit!c11,. e 
não estrateglca. Os bombardeadores 
a!!ados tee;n .excelentes bases em .. Fo~1 

gia e a ocupação de. Roma não · acar• 
retaria · nen!Wma novi. vantagem". 
CAo .comunicar esta noticia o "N. e. 
W. e. News service" recorda.· que quan
do se verificou. por parte· dos· Estados 
Unidos. o primeiro ataque aereo cop
tra Roma. o Exmo e Revmo. Mons. 
Joseph P. Hurleà. Bispo de St. AU• 
gustine. acus1.Ju o Gover:no . FM.cista de 

• querer protegi;>r suas atividades mll!ta• 
res . "à sombra dos santuario.s sagra• 
dos da Cristandade". e acrescentou que 

. "teria Si d O melhor" que OS,• aliado~ hOU• 
vessem prescindido "de duvidosas consi; 
déra(Íões dé indo!e m!litar,. . em favor 
da reverencia que merecem as co!su 
insubstltuiveis do esplrito ..• ''). · 
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EVANGELHO 

QUE PEN.A ' '' .. 
DOMINGO DA PAIXÃO 

(S. João, 8, 46-59) 

W Naquele tempo, di~ia Jesus às tu'rbas: "Quem ae vos me arguirá Jte 
pecado? Se vos· digo a verdade, porque não me credes? Aquele qu·e é §de 
:Oeus, ouve as palavras de Deus. Por isso não ouvis, porque não ·sois de 
Oeus", - Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram: "Acaso, não di
:zemos bem que és um samaritano, e tens demônio?" - Respondeu ·Jesus: 
"Eu não tenho demônio; ma,i honro ao meu Pai, e vós me deshonrastes. 
Eu não procuro ·a minhà glória: ha quem a procure, e julgue. Em verdade, 
em verdade vos digo, se alguem guardar' a minha palavra, não morrerá 
eternamente", - Disseram-lhe,. pois, os Ju.:leus: ; "Agora vemos que·. tens 
demônio, Abraão morreu e os profetas, e tu di.i:e.~·: 'se. alg1,1eoi guàrdar a 
mir.ha palavra não morrerá eternamente. Acaso 'és tu maior que n·o·si,o 
pai Abraão que morreu, e os profetas tambem mo~reram, Quem te fazes?" 

Respondeu Jesus: "Se eu me glorifico a mim (mesm.o, minha glória é 
nada; é meu Pai que me glorifica, aquele a quemT vós dizeis que .é vosso 
Deus, e n1\o o conhecestes. Eu, porém, o conheci, e se vos disser que não o 
conheço, serei semelhante a vós, mentiroso. Mas o conheço e guardo sua 
palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia: viu-o e se alegrou". 
- Disseram-lhe, então os judeus: "Não tens cincoenta anos ainda, e viste 
Abraãol ?" - Disse-lhe; Jesus: "Em verdade, em verdade ,vos digo, antes 
que Abraão fosse feito, eu sou". - Tomaram, pois pedras para lançar 

• sob-re ele, Jesus, porém, escondeu-se e saiu do Templc. 

COMENTARlO 
Decididamente J csus seria reprn

"ªdo por certos c,atólicos de hoje. 
Pois, não mostrou tato, não soube 
condescender, disse as cousas de ma
neira muito clara. agarrou-se a pre
üonceitos, .pregou verdades bem prcü 
sas, não deixou contornos vaporosos. 
de modo que sua atitude tornou im
possível uma grande aliança de to
das as pessoas de boa vontade. Decl· 
didamente, Jesus Cristo não seria o 
homem ta.lhado para organizar a 
grande· cristandade que algum; cató
licos pretendem preparar para de
pois desta guerra. l<altar-lhe·ia o que 
é absolutamente necessário para essa 
tarefa: capacidad'e de subir ·às altas 
regiões do espírito, de onde, livre 
de partidarismos e paixões pudesse 
vislumbi·ar com serenidade o panora
ma dos acontecimentos. 

E realmente. Vemo-lo, neste treclló 
de sua vida, diante de judeus bem 
Intencionados. que esperam o Mes· 
sias, c1ue o desejarnm ardentemente 
que se preocupavam com as ques
tões religiosas, que veneravam pie
dosa .e devotamente aos seus ante
passados, Abraão. os profetas, etc. 
Oue faz JesusJ, Em vez de 'dissimu
lar, em vez de aplaudir ·suas boas in 

tenções, em. vei ele falar de modo va'. 
go, dls regiões espirituais, da neces- -
sidade do congraçamento de todo o 
povo judeu, do alto valor do patrio
tismo, etc.; não. Vai diretamente a 
um ponto nevrálgico: é preciso que 
Ele seja reconhecido como l\Iessias 
e salvador: fora de sua palavra Í1ão 
ha salvação. E depois, usa · de uma 
linguagem forte, aspera: chama aos 
seus interlocutores <)e mentirosos, 
chama-os- de ignoran.tes, etc. Não 
seria muito melhor evitar esses atri
tos? Não teria Jesus Cristo aí oca
sião de conquistar tantas almas? 
Não poderia ele •·com geitiuho" afei
çoar-se esses judeus, de màne.ra que, 
sem que mesmo o percebessem esta
riam todos eles colaborando com o 
Salvador na. grande 09ra da restau
ração da humanidade?· 

Foi pena Jesus Cristo não ·ter 
pensado assim. Se. o tivesse, certa
mente já teríamos realizado a socie_. 
elade "vital e realmente cristã" e não 
uos seria necessário esperar deze
nove séculos para que af:nal apare
cessem aqueles que enfim viessem 
ti'azer à sociedad~ o Cristianismo. 1 

Poi mesmo pena! ' 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
CONCENTRAÇÃO EM INDIANOPOLIS 

Conforme fora amplamente divu.1-
gado pela imprcl15a e pelo radio, rca
lizou-lle no domingo passado, dia 1:l, 
na Paroquia de Nossa Senhora Apa
l'ecida de Indianopolis, a concentra
~º de Filhas de Maria de São Pau
.o, organizada pela Pia União local e 
patrocinada. pela F. M. F. 

Essa esplendida festa mariana en
~errou de maneira brilhante as sole
nidades cbmemorativas do 10.o ani
vc1·sario da fundação da Pia União 
de Indianopolis. ' 

Cerca de mil Filhas de· Maria, uni
formizadas,· vindas dos bairros mal$ 
longinquos, atendendo ao convite que 
lhes fora dirigido, reuniram-se aos pés 
do :Altar da Virgem Aparecida; l'a
droeira do Brasil para renovar ainda 
uma· vez o ato de con:aagraçãó e .. 'im
plorar de Deus u·ma pàz veÚlµdeira, 
santa e duradoura para todos os po
vos da terra. 

A solenidade teve inicio com a San
ta Missa, às 8 horas, celebrada pelo 
Revmo. -Vigario Pe. Cecilio Geid. Ao 
Evangelho ·falou o Revmo. Pe. Adal
berto Nunes que traçou normas de 
conduta da filha de Maria ante os 
perigos da hora presente. A Comu-

Para certos autores modernos o 
Estado vitalmente cristão seria a~ue
le em que, por uma diferenciação da 
esfera próp1·ia dos poderes, · prevale
cesse o regimti da completa separação 
da Igreja e do Esta.<lo. Não mais con· 
viria ao mundo uma .. política de cle
ricalismo", isto é, os Estados não 
mais teriam o dever de ser católicos 
e a Igreja. para se adatar aos novos 
tempos, teria quo acertar o passo 
com as "conquistas" ela revolu~ão 

· francesa. Que Lais escritores susten
tam essa opinião errônea pelo fatu 
de que "nunca souberam ler" a bis· 
tória, veremos pelas linhas seguin-

tes. cxtraidas da magistral obra 
"Du Pape"' do ultramontano JoseJ,>l.l 
De lliaistre: 

-oüo-

"Tendo a barbál'ie e as guerras in
termináveis clestruicto todos os prin
cipias, reduzido a soberania ela Euro
µa a um certo estado de flutuação-· 
corno nunca s~ _viu, e criado por to. 
da a pmte desertos, era vantajoso que 
um11 potência superior tivesse certa 
influência sôbre esta soberania; e co
mo -os Papas efam superiores em ci
ência e prudêllcia. e alem disso man
davam sóbre todos os llumens cultos 
q1!e existiam naquele tempo (Todo 
o mundo sabe que a ciência estava 
e!ltão . concentrada no Clero). a fôr
·Ça das coisas. 05· ~vestiu por si mes
t\'ª, e sem. conlraaiçâo, daquela su
perioridade de que então n;io podia 
dispensar-sé a ~11ropa. O · principio 
verncfssimo de que a· soberania vem 
de Deus dava a,lem disso nová fôrça 
a estas idéias antigas, e enfim se 
formou uma opinião quasi universal, 
que atribuiu aos Papas ceita com· 
petência. sôl.Jre · as questües de sobe 
rania. Esta idéia era muito 'sábia. e 
val:a mais do que ttidos 'OS· nossos 
sofismas. Os Papas não se invólviam 
com os principes prudentes no excr· 
cicÍu' d.e suas t'tmçôes, e muito· menos 
pi'ocuravam perturbar a ordem das 
sucess.ões soberanas, enquanto as coi 
sas · iam segundo as regras ordiná· 
rias. e conhecidas; e só quando lia· 
via uin grande abuso, lim grande cri· 
me, ou uma gra:11de dúvida, lnterpá. 
nha o ~umo Pontlfice a sua autori· 
da:de. Ora·, n.ós que olh~nios agora 
nossos ant.,passadm·,.com certo ar de 
compaixão,' c<)mo salmos da <lmcul
dadé ein casos· s.emelhantes? Pela re
volta,:.Plillas guerras ciYls .. e por .todos 
os maÍêi; Cfile ri>sultam deifts. Na ver
dade.que não tefiios uisto ... de. que .. nos 
louvar, Se o P!l,.lla tive~e decidi@ o 

nhão, quatr.o Sacerdotes distribuil arn 
as sagradas Partículas a essas cent~
nas de joverls, espetaculo sublime que 
parece fazer na terra um pedaço do 
Céu. 

Terminada a Missa foi servido Úm 
cdé às visitantes. Em seguida reu-
11iram-se no salão paroquial que se 
tornou pequeno para conter aquiê'la 
onda branca e azul de Filhas de Ma
ria, e teve. inicio a Assembléia festi
va. Presidiu..:a· .o Exmo. e Revino. 
Mons. José Maria Monteiro, DD. Vi
gario Capitular. Abriu · o programa 
um quadro vivo em homenagem a 
Maria Santissima. Depois lÍSOU da 
palavra a Filha cl.e Maria ~,eralda M. 
Araujo ,da_ P.ia União l,ocal que leu 
um relatono dos ti:a'.alhos dessa Pia 
União nestes 10 anos de atividade ma
riana, prestando, tar.ibcm, uma homc
nag,:,m· ao ReVJno. Pe. Roberto José 
Walz, S. D. S., fudado1· e primeiro 
Diretor da Pia União, cargo que dei
xou ha um mês para ir ocupar as al
lM fu.nçõcs de Superior de·· uma das • 
casas dos Revmos. PP, Salvatorianos. 

Falou depois a Exma. Presidente da 
F. M. F., d. Ernestina Giordano, te
cendo considerações sobre a vida ma-

pi_-ocesso _enlre Hen_rique lV e ºf ela 
Liga, teria adjudicado o reino ela 
l•'rnnça a este grande priucipe, com 
a obrigação de ir à Missa; teria jul
gado como a Providência julgou; po
rem oi; preliminares seriam um tan
to diferentes. 

O bom senso dos séculos que clia
mamos bárbaros, sabia disto mais cio 
1111e o nosso orgulho crê comum ente· 
Nào é de estranhar que os povos no·, 
vos que, 11or assim dizer, obedecem 
só ao instinto, tenham adotado Idéias 
tào simples e tão plausíveis; porem 
é muito importante observar como 
estas Idéias que em outro tempo !e· 
varam após si os povos bárbaros, ·pu. 
deram reunir nos últimos séculos o 
assentimento ele homens tais como 
Belarmino e ·Leibnitz. 

"E Pouco importa aqui que o Papa 
tenha tido este primado de direito 
divino ou de direit'o huma,no, contan· 
to que seja constante que, durante. 
muitos séculos, exereeu ng Ocidente, 
com consentimento e aplausos uni. 
versai, um poder seguramente muito 
extenso. Ainda entre os protestantes 
ha muitos homens célebres que julga
rnm que se podia. deixar este direito 
ao, Papa, e que seria útil a Igreja se 
se lhe cerceassem alguns abusos" 
(Pensamentos de Leibnitz, Tom, li, 
pag. 401). 

::ló a teoria seria pois inabalavel, 
mas que poderá responder-se aos ra
tos Que são tudo nas questões de IJO·· 
títiea e governo? 

Ninguem duvida, nem ainda mes
mo os soberanos, deste poder dos 
Papas; e Leibnitz observa com mui
ta verdade e com a. delicadeza que 
lhe é própria, que quando o lti:Jpe
radol' l<'rederico dizia ao Papa Ale
xandre II: - não a vós, porem a Pe
dro, - confessava o poder dos Pon- · 
tifices sôbre os reis, e não desapro
rn va senão os abusos. 

Est<1 obs1:rvação pode generalizar
se. 1Qs príncipes anatematizados pelos 
Papas, não contestavam senão a jus
tiça dos anatemas. de modo que es
tavam constantemente prontos a ser
vir-se deles contra os seus inimigos, 
o. que não podiam fazer sem confes
sar rr,anifestatnente a legitimidade do 
poder. 

VoltaiJe, depois de haver referido, 
a seu modo a ex-comunhão ,;Ie Rober
to de França, observa que o Impera- · 
dor Otto 111 assistiu pessoalm!lnte ao 
concílio em que se pronunciou a ex, 
comunhão, Logo o Imperador confes
sava a autoridade do Papa; e é cai-' 
M mui.to WJllU.!!r1!}.Y.§ 2.§ ~Ü!ÇQ§ S!Q• 

LEGIONARI0 

ri.on,:,. T.,:,1ou a palavra logo após o 
Rcv;no. Monsenhor José !\faria Mon
te iro, que com frases repassadas de 
cnrinho relembrou o nome e os tra
balhos dos Exmos. Arcebispos e 
Rcvmos. Sacerdotes que contribuíram 
vara que a Paroquia de Nossa Se
nhora Aparecida de Indianopolis ;il
can~asse em tão pouco . tempo o dP.-
1oenvolvimento que apresenta hoje. 
f\~radeceu lambem a colaboração da 
F. M. F. na vida religiosa da Arqui
diocese e prometeu para as Filhas de 
Maria a primeira benção do novo Ar
cebispo que o Divinu Espírito Santo 
nos ha de enviar. 

Federação das Congregações Marianas Prega
ndº e Martela

ndº'"' 

CONCENTRAÇõEB MARIANAS . Espccialmeale ,a nernifo da e,. A S P R A I A S E A M O R A t 

Agradecendo a todos que coopera
ram para esta brilhante mani!estaçiio 
tje, fé, falou por fim o . Revmo .. Viga!'io 
da Paroquia, Pe. Cecilio Geid. . 

Encerrou-se a ·Assembléia às 11.~a 
horas, e as Filhas. de Maria retira
ram-se para as suas casas com as nl
mas reconfortadas pelas benriios co
piosas que a Virgem Sant.issi;r;a certa
mente derramou sobre todas .. 

AVISOS 

Realizou-se, ontc~1, na Ígreia de 
S~nta Efigeni<j, a Adoração mens~l das 

'Filhas de Maria da ArquirFoci,5c, Das 
li às 18 horas foi pre;;a(ia a Hora 
~anta pel_o R_evmo. Pe. Mario Marques 
Serra, V1gano da Paroqub de. Nosrn 
Senhora Aparecida da Varzea do 
It?iranga. . O coro esteve a cargo das 
Filhas de Maria de São ... Januai-io da 
Moóca. 

Depois da Semana Santa· iniciar
sc-á na F. M. F.' mn cm·.,o de religião 
a cargo do Revmo. Pe. Eduardo Ro
berto, Diretor da Feclernçiio. Para 
inscrição e informações, dirigir-se à 
sede (praça da Sé, 47, ló.o andar). 

S CIE N'!' F. T l CJtM tf.t TE 

AS S'Oill Jr:ERIDAS 
• Pomod~ ,~ccoti',.;')' S~v s~t,:";iSfiáo 
eomhntt> !it.\ttt,:!f:com,e.r. ;t? todrJ • 
qualquar offec~·,do c.uta11~0 como 
se;a-m: f"erldo:s em gero!. Victuas. 
Cilr1r.;,as antig.:is. E:~:2err•.c.!", ti)·!hpelo. 
Frieiras Râchc.,c nc;1 ves e- r.:):i s~10.1. 

Espinhas HemonoiQP.s. (_i·.;€.J;:(.Jd:.:
ra~. Erup,cóe!I, r·:c, ~~,~ dt.' ni:·,ti4:ut1os 

e ins~etos vQn<m<HOs 

Otimo fortificante 
~ I \ . feminino . e;,;cJusi•. 

..... vaí11ciite'. feminino 
. :~rêrcc. de ipus l1or

~ .. 
4, j 111ont-Js c.speciai;,. 
.; . . Tanagrap .rcjuve, 

_,,,,. nesce a mulhe!'. 
r Tfinagran 'e o re-

médio indicado .. em 
lodos Ol CBSOS de abatimento,. 
rugas precoces, envelhecimento 
prematuro, cabelos brancos a.n
tcs do ~mpo. Em todas as 

drogarias. 

, · na pocle-se tratar com mais deta-
A hora em que este 3"ornal esti- lhe de problemas qne intcrc~sem a 

ver circulando, estará sendo realiza- todas as Congregações. 
da a concentração Mariana .no bair- l'articipasdo ativamente niio só 
ro da Sirnde, que, com toda a certe- nas concentrações mas tambcm da 
za alcan~arÍL um 2Tande brilho. · ~· rcumão na Guria os Congregados 

ESí.(l programa de concentrações contribuirão para uma união forie 
pal'ciai., visa uu1 dup,lo fim: prepa- e indissoluvel, condição esse1ícial 
rar a gL"ande concentração geral no para a vida ~!ariana. 
i'im rlo ano e fome11tar um maior Esta união nunca como agora tor-
cntrelac;amento e uma maior união , nou-se tão premente, .JJOrque nunca 
ent're as Congregações. · como agoL"a as forças adversarias da 

A Yida das Congt·egações não de- civiliza~ão arregimentaram-se con-
ve ter um carater de isolamento, de tra a Igreja, que saben:os que ba 
egocentrismo, intrressando-1,e cada 
rtual. pela sua propria sorte, pelos ddc vencer como sempre. o. fez, e ha 

· e contemplar mais uma vez a frag-
seus proprios tmbalhos. mentac;ão de seus aa1·ersarios, como 

fato acaL"retaria, dentro de muito sucede !:ia dois mil anos.. · 
pouco tempo, aquela rlesunião tão 
contraria ao espiL"ito da Igreja, tão 
coutraria ao espirita Cl'istiio. 

Cada' qual tem a sua propria Con
gwgac;-ão para facilidade da pratica 
do ideal Mariano, perto de sua pro
pria residencia, dentro de sua p:·o
pria Paroquia. 

1fa5, exatamente porque todas elas. 
\·isam o mesmo fim da Igreja, por
que todas devem viver a vi<la da 
Igreja, sentir como ela sente, é ne
cessario um trac;-o de união tão forte 
e vigoras-o que a ,·ida de uma Con• 
greg11ção, esteja ela onde estiver, 
deve interessar todas as outras m,1 is. 

·N,a realidade dcw•riamos viver co
mo ·se houvesse uni'a só Congrega
~ão, da qual todas as que existem 
fossem como que seções; eis o idral 
da fraternidade mariana. 

Ora, esta .união só se poderá rea
lizar ,\om o perfeito conhecimento, 
o p<,>rfrito entendimênto de umas 
com a;; ontras. 

Eàti:i conhecimento é facililaclo 
com u realização de concentracões 1 ., ' 
onde Con;;Tcgados de todas as· Con-
gre;;-a,Jí,•:;; se encontram, onde den· 
tro de um prognHna cumum são tra
tados problemas de interesse geral. 

Seria · interess.ànte, no entanto, 
que os Congregados trocassem en
tre ~i. durante estes encontros, ideias 
,;obre questões surgidas oü sobre 
t raballws visando o interesse das 
Congrega~õcs. 

Estas ideias, nma ,vez examinadas 
pelos Cong-r<'gados; poderiam . e Jle
\'Criam ser ,;ulmwtidas a aprecia~iío 
das proximas eoucenirações du·rautc 
as asse1i1bleias, oca~ião em que ~e 
encontram o n. P. Diretor da Fede
ração bem eoino o,; UR. PP. Direto•. 
re~ de Congregações. 

Não nos esquc~amos alem disso 
qu~,. em cada p:·incipio de mês ha 
uma rcuuião 11a Curia, e que td 
reunião equivale a uma venlacíeirn 
concen tra~iio. 
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l)AL'Jl l.Oul<AFIA 
lAUUl(;RAVIA 

O _ l\1rlhm ,~n~mo 
Pelo Melho, f"rf:!ço 

1 M P~l:SSOS? 
Ofieinas gráficas do 
L~GIUNAJ{tO ~- A. 

Rua do Seminario, 

OREMUS PRO l'ôNTIFICE PID ... 

A c1·istandadc toda e o mundo ci
vilizado assistem ueste momento, 
.com uma vrofun<la <lor, a ameai;a 
que peza sobre Roma-Igreja, crca
da pelo,, azares ela guerra, por uma 
gucna jam.ais suspeitada cm seu ca
rnte1,. de destrl\ição e horror. 

O Vaticano vive momentos de 
grande 'angustia, ameaçado de ser 
atingido, de um momento para ou
ll'O, pela desgraça da guerra. 

Dentro elo Vaticano uma figura 
altaneirn e nob1·e, um Varão mere
cedor de respeito e admiração, de 
amor e obediencia, sofre•.as ,·icissi
tudes desta guerra que em sua. dcs
trui~ão JJOde à tingi-lo; é .o Sobera
no Pontífice, o Santo Padre Pio XII 

É inutii acrescentar que todos o~ 
cristãos e'stão na oLrigaç:ão de socor
re-lo e que o grande socorro, aliás 
o mais eficaz, que podemos .prestar
lhe é a orai;ão. 

Atendendo aos desejos expressos 
por S. Exeia. D. ,Jaime de Barros 
Canrnra, o Exmo. Moas. Viga.rio Ca
pitular baixou uma circular reco
mendando a todo o Clero e aos fieis 
em geral,' ora,::ões especiais por in
tençv.o do Santo Padre. 

Esta circular nós, Congregados 
~larianos que sempre nos interessa
mos vivamente p, ela vida da I"'reJ·a 

I . º ' devemos te-la como dirigida de um 
modo especial a: nós mesmos, pois 
sempre timbramos em manifestar 
um:i. o}Jcdiencia pronta, um amor 
ardente .ao Chefe da Igreja. 

E,ta rc,comend:irão da autorida
de Eclcsiastiea íiós já a pralicava
m9s, mas vamos i11te11sifica-la llla is,. 
erguer prece~ 111ais ardrntr.s e in
tci1siva,, possivelmente ofere~cndo 

. um terço dia rio por iu tcrn;ão do San-
to Padre. 

RETIROS DA SEMANA SANTA 

Durante a Semana Santa ha,:erá 
um· retiro espiritual na chacat·ra. da 
Fed.!raç:io, e111 Baruerí, dc'stinado de 
modo e~peeial aos Snrs. P1·csidcntes 
e membnis ela D:rctoria, q~e por 
um motivo ou outro não o fize.rarn. 

A. en.trada serÍL na (~uarta-feira 
S~nta, das 18 às 20 horas e a sajda 
no Domingo de Pascoa, antes do 
meio dia. 

As iríscriç;ões estão abertas n.a 
séde da .J<'edera~ão, Hua Conde de 
8arzedas n.o 100, telefone 2-6í83, 
onde poderão obter as informações 
necessarias, elas 9 às 12 e das 14 às 
19 horas, todos os dias uteis. 

FES'lA DE ANIVERSARIO 

A Congrega~ão Mariana de Nossa 
S1inhora Aparecida e Siío ,João ela 
Paroci'ui:i. do Senhor Bom J csus do 

NOVA ET VETERA. 

O PODER- TEMPOR A L D OS PAPAS 
\ 

demos não queiram conhecer a con
tradição manifesta em que incorrem, 
quando observam, todos de comum 
acônlo, que q mais dePlqravel que 
havia nestes grandes julgamentos 
era .a cegueira dos príncipes, . que 
11ão lhes contestavam a legitimida. 
de, e ainda eles mesmos os invóca-
ram muitas vezes. ' 

Porem se os príncipes ·estavam de 
acôrdo nisto, todo o mundo O estava 
tambem, e só deverá tratar-se dos 
abusos que se encontram ·em toda a 
parte. 
· Filipe Augusto, a quem o Papa 

acabava de transferir o reino da In
glaterra em herança pen1étua .. , não 
publicou então "que não Pertencia 
ao Papa dar as coroas ... Ele mesmo 
havia sido ex-comungado alguns anos 
antos... porque t!nha querido mu
dar de mulher. Então, l1avla declara
do que as censuras de Rom;i. eram 
insolentes e abusivas ... Pensou mui· 
to diferentemente quando se viu exe
cutor de uma bula que lhe dava· a 
Inglaterra". (Voltaire, Eusàio sôb,re 
os costumes, JI, cap, I). 

Quer dizer que a autoridade dos 
Papas sôbre os re/s não era contes
tada senão por aquele a''quem casti
gava. Não houve,· pois, nunca autori
d~de mais legítima, bem corno nunca 
a houve. menos contestada. 

Tendo a dieta de J.í'orcheim depos
to em 1077 o Imperador Henrjque IV, 
e nomeado . em seu lugar Rodolfo, 
duque de Suabla, o Papa congregou 
um concílio em. Roma para. julgar 
as pretenções dbs dois rivais; os 
quais juraram pelos seus embaixada· 
res, que estariam pela decisão do·s 
legados, e a eleição de ROdolfo foi 
confirmada. Então apareceu no dia
d.ema 'de Rodolfo aquele verso céle
bre.: 

F'c~ra dedit Petro; Petr.us dia
dema l;!odolpho, 
Hf;lnrlque V, depois da sua coroa

ção como rei da Itália, fez em 1110 
mn tratado com o Papa, pelo qual o 
Imperador renunciava. às suas pre
tençõer sôbre as ln vestiduras, com a 
condição de que o PaPa, da su;i par• 
te, lhe cederia os ducados, condados, 
marquezados, as terras e os direitos 
S,§ j.~ de m~!ltla ~ outro, ll.la 

os bi~·pos da Alemanha ,estav.l.m pos
sulnd;>. 

Em 1209, tendo-se lançado Oto de 
Saxônia sôbre as terras da Santa Só 
contra todas as leis mais·· sagrada; 
da justiça, e até mesmo contra as 
promessas mais solenes, foi ex-co
mungado. O rei de !<'rança,, e toda a 
Alemanlia declarat'am-se. cóntra ele, 
sendo deposto em 1211 ,pelos eleito
req ,1ue nomearam Frederico II em 
seu lugar. 

'E este mesmo Frederico II, tendo 
sido deposto em 1228, São Luiz fez 
representar ao Papa · 0 que se o im
perador tinha merecido ser deposto, 
não o deveria ter sido senão em um 
concij.io geral"; ,Isto é, em outros ter
mos, pelo Papá melhor informado·. 

Em 1245, Frederico II foi exco
mungado e deposto no concflio geral 
de Lião. ·, · 

Em 1335,, o imperador Luiz da Ba, 
vlera, que havia sido excomungado· 
pelo Papa, · enviou embaixadores· a 
Roma pa.ra · solicitar a sua abso!V'ição 
e ali voltaram para o mesmo fim e111 
1338, acompanhados pelos- do r~l de 
I•'rança. 

Em 1346, o Papa excomungou de 
novo 'Luiz de Baviera, e, de colíce1'to 
com o rei de França, fez nomear 
Carlos de Mo1·avla, etc, 

Volfaire esci:e-ieu um longo capf, 
tufo para estabelecer -que · os Papas 
deram todos os reinos da Europa com 
o consentimento dos r.e!s e dos po
vos; e cita um rei de Dinamarca que 
em 1329 dizia ao. Papa: - "S~ntís
slmo Padre, o reino de Dinamarca, 
c;omo vós sabeis, não depende· senão 
da Igreja romana, à cjual paga tribu, 
to, e não do império". 

Voltaire continua estes seus p01•
menores no capítulo seguinte, e de
pois . escreve à margem 'CO!ll uma 
erudição assombrosa: - Grande pro
va de que os Papas davam os rei
nos, 

Ele mesmo cita ' ainda em outra 
parte o poderoso .Carlos V; pedindo 
a.o Papa: uma dispensa para poder 
unir o título de rei de Napoles aó de 
imperador. , .. . 

A .. origem ·div.ina da soberania. e· a 
letj/.imi.da~e lllslM.dual conterid~ . .v 

tificar completamente os Papas, jul
gando qué os acusava. 
declarada pelo Vigário de Jesus Cris
to, eram idéias tão arraigadas em to
dos os espíritos, Que Livon, rei da 
Armênia menor, enviou ., a prestar 
homenagem ao Imperador\ ao Papa 
em 1242, e foi coroado em Moguncia 
pelo Arcebispo daqueia cidâde. , 
No princípio do mesmo séc4Io, Joa
nice, rei dos Búlgaros, submeteu-se ã 
Igreja romana, e enviou embaixado
res a Inocêncio iII para lhe prestar 
obediência filial e pedir-lhe a coroa 
real, · como seus pr~decessores a ha
viam recebido em' outro tempo da 
Santa Sé. 

Em 1275, Demétrio expulso do tro
. no da' Rússia, ~eldu pa.ra · 0 Papa 
como para o jttiz de \odas os cris' 
tãos. · 

E para · terminar com alguma coi· 
sa tàlvez mais notável, recordaremos 
que. ainda no ·século XVI, Ife~rlque 
VII, rei de Inglaterra, principe bas
tante instruído em seus direitos, pe
dia contudo a confirmação de seu tf
fulo ao Papa Inocêncio VII, que lha 
concedeu por uma. bula citada por 
Bacon. 

Não !ta nada 'tão chistoso comô 
ver bs Papas justificados por seus 
mesmos . acusadores, · sem q'l.•3 o pre
sumam. Escutemos ainda Voltail'e: 
"Todo o prlncipe, diz ele que ,que
ria usurpar ou recobrar u~ donÚnio 
cl!rlg!a-se ao Papa corno a seu se: 
nltor... Nenhum principe novo se 
atre.vià a. chamar-se soberano, 1iem 
podia ser reconhecido dos mals1 s'ê:in 
permissão do Papa; e o fundamento 
de toda a· história da Idade Média é 
sempre que os Papas se julgaivam se
nhores suzeranos de todos os esta
dos, sem excetuar nenhum". (Vol· 
taire, Ensaio sôbre os costumes", 
tom. III, cap, LXIV), 

-000-
Não pr~cisamos <le mais: a le· 

gltimidade· do poder está demonstra 
da. O autor· das Lettres sur l'hlstoi. 
re talvez ainda mais inflamado con 
tra os ,Papas, do· que o pró)~rio Vol· 
taire, cujo ódlo era. por assim. di
zer, toc:o superficial, viu-se cond.uzl. 
9Q §& !!.\M!J!O i;e~;ull~!!o. j§.tQ t ~ Jw., 

J 
.. 

Pe. Ascanio Brandão. 
1 

Que têm as praias brancas de areia com a moral? Que problema 
moral ha de ex-istir nas ondas que beijam as odas alvinitentes do mar 
e soluçam e gemem nos rochedos nas expressões já sovadas da literatura 
de menina de colegio? 

Assim, materialmente considerada, a praia não tem nem pode ter 
moral. Praia, entende-se o lugar onde se reunem cada dia, em certas 
epocas centenas de banhistas, semi-nús, em promiscuidade de sexo e ida
de, e aí divertem-se,. jogam, palestram e podem tomar posturas sem com
postura. Lugar de exibição de um semi-nudismo provocante. ·ora nas 
praias, ha nudismos. Nas praias ha gente que conte1hpla nudismos. Lo
go, ha. um àspecto moral das praias. O nudismo naturalmente desencadeia 
paixões e instintos. Não nos chamem pejorativamente de moralistas ca
tões po1·que considerarmos sob o aspecto moral as praias de banho en
quanto se obstinam em ve-las apenas sob o ponto de vista higienico. A 
moral eatolica proibe o banho? Voltamos il.s trevas ·medievais, "mil anos 
sem um banho?" 

Não vale responder a estas gracinhas muito insulsas e as velhi.ssimas 
e emboloradas objeções das trevas medievais e dos mil anos sem um ba
nho... "Num bain pendant millc ans", de La Sourciere de Michelet. 

A moral catolica nunca proibio nem desaconselhou banho e nem or-
. denou fosse algum às aguas do mar, vestido da cabeça aos pés. Os exa
geros de !\Iichelet e dos modernos contra a moral catolica que1·em nos co
locar, a nós catolicos, em uma posição anti-higienica e retrograda para no'S 
ridiculiza..,em. Entretanto, um pouco de bom senso e de cl'iterio e um pou:. 
co de historia sem grande alarde de erudição são mais que suficientes, 
para, como o :i~z o Cardial Cerejeira, provarem que o "Nul baiu pendant 
mille ans" não passava de uma boa tolice de Monsieur Michelet ou uma 
comprometedora af'.rmação de um homem que passou por historiador e· sa
bio dé renome, e cujo anti-clericalismo o fez tão leviano e superficial 
chegando a lhe comprometer a reputação de erudito historiador. 

Portanto, quando falamos em mo1:alidade de praias, não nos venham 
com estas gracinhas e objeções tolas. 

A verdade é que a praia moderna é escandalosa, simplesmente escan
dalosa. E está a exigfr medidas serias dn Policia de Costumes, e, de nós 
catolicos, um pouco mais de severidade e rigidez e austeridade, em face· 
dos princípios da moral cristã. Precisamos ter uma noção mais clara do 
escandalo. Combinar certa indumentaria das praias com os piedosos 
uniformes de Filhas de Maia e habitos largos e talares de Ordens Tercei-
ras, é um pouco difícil! · 

Combinar modestia c principies sacratissimos da · Lei da Castidade do 
sexto e nono preceitos com as licenciosidades e promiscuidades de praias, 
posições, danças, jogos ao ar livre, liberdades, posturas sem compostura não 
me parece t!lo só difícil, senão. .. impossível!.. . ' 

E 1µ1tão? Não se ha de tomar banho de mar? Não se ha de gozar o 
dom de Deus? E a higiene? E o bem que faz ao corpo o banho salutar 
das aguas salgadas e iodadas? 

Que antiquada é retrograda é a moral càtolica vendo pecado em to
da parte! Não precisamos de sol, de agua e ar? 

Sim, é bem verdade. Ouvi porem o que aconteçeu em 1929 em Beuel, 
num balneario do Rliil. O fato nos é contado pelo saudoso Mons. Toth. 
A policia de costumes tendo em vista coibir abusos · e eseandalos gra.vis
simos, resolveu proibir o banho em promiscuidade. Decretou que· se ba
nhassem separadamente homens e mulheres. Pois bem. A renda do bal
neario cm 3 meses ficou reduzida a 600 ,marcos, soma que se arrecadava em 
um só dia! Os mil banhistas diarios reduzidos a 27, e, houve dias de apenas 
uma dezena! Natut·almente, o banho para os míl banhistas do Rhin como 
para os milhares de banhistas de nossas praias é tão somente, apenasmen
le uma questão de higiene, de sol na pele, de iodo e ar? pois não é? Não 
dá vontade de uma brejeira resposta da giria: . . • Mas.,. é!!! 

E como a Igreja é retrograda!!! 

Ilrnz, comemora no dia de hoje, o 
seu 16.o ani,·ersario de funda,::ão. 

Para a,;;sinalar com brilhantismo 
a passagem ele tãu au~piciosa data, 
· a Diretoria da Congrcgac;ão aniver
saria:ite orgauizou um programa que 
:• srguir transcrevemos: às ,7 horas, 
:\fissa festiva com comunhão geral 
dos Con;;regados, café e reunião· às 
10 horas, l\Iissa .solene, eant;da, 
com acompanhamento de grande 01·
questra, estando a prorte coral a 
c,ll'go elos CongTCgados; às 20,30 ho
ras, 110 Salão da Sociedade "Vasco 

,da ?ama", à rua Vasco dá Gama, 
,essao soleue sob a . Présideneia do • 
Revmo. P. Diretor da Fedcra~ão. 
Fa1--s~-ão QUvir "ª rim; oradores cs
recia lmentc convÍ!larliis e hp.verá 
rnrios numcrns de rnusiea- e .canto. 

Estão convir!arlo, todos os Con
gregados da Capital. 

H.ccon1e?:dan'o., a todos os Congre
gados que em suas ora~ões agradr:
~a_m ). Virg-em S:tnti,,;it.ia a proteçí,o 
r!Jspensada à Congl·r611~ão aúiver
~ariante e pedindo qué continue a 
protege-la. ' 

A Federação consigna aqui as 
suas vivas felicitações. 

"Pôr desgraça, diz ele, quasl to
dos os soberanos, por uma cegueira 
mconcebivel, trabalhavam eles mes
mos em acreditar na opinião publi
ca um., arma que não podia ter fôr
ça senão por esta opinião. Quando 
ela atacava algum de seus rivais ou 
de seus in.imigos, não só aprovâvam, 
senão que algumas vezes provoca
vam a excomunhão; e encarregando
se de executar a sentença que des· 
pojava u msoberano de seus esta. 
dos, suõmetiam os seus a esta: jur.s· 
díção usurpada". 

Em outra parte cita um grande 
exemplo deste direito publico, e ata
cando-o, acaba de o justificar. "Pa-
1·ecia 1·eservado, diz ele, a este funes
to tratado (a liga'' de Cambray) en .. 
cerrar todos os vícios. O direito de 
excomungar em materias temporais 
foi ali reconhecldo por dois sobera
n ,s; e se estipulou que Julio fulmi
naria um interdito contra Veneza, se 
dentro de. quarenta dias não restituis
se as suas usurpações". (Lettres sui· 
l'hist. tomo Hl, pag. 233J. 

"Eis aqui, diria Montesquieu, a 
esponja que se deve passar sôbre to
das as objeções fe!fas contra as anti, 
gas !excomunhões". Quanto cega a 
preocupaçto ainda aos homens 
mais perspicazes! Talvez seja esta 
a primeira vez· que se· argumenta da 
universaJidade de um uso contra a 
sua legitimidade, E que haverá pois 
seguro entre o& homeus,· se o costu· 
me; sobretudo. não contradito, não é 
a ,fonte ela legitimidade? O maior de 
todos os sofismas é o de transpor
tar um sistema moderno aos tempos 
passados, e julgar por esta regra as 
cois~s e os homens daquelas épocas 
mais ou menos re,motas. Com este 
princípio podia destruir-se oi irniver
so; - porque não ha instituição ai .. 
guma estabelecida que não possa 
des(J·uir-se pelo mesmo ineio, julgan .. 
do·a por uma teoria abstrata. Desde 
que os povos e os reis estiveram de 
acôrdo sôbre a· autoridade dos Pa· 
pas, nenhuma fôrça devem ter todos 
os raciocínios modernos, tanto mais 
que a teoria mais certa vein em apóio 
dos usos antigos. 

HEROINAS OE MOLOKAI 
Faz agora 60 arios que duas Irmâ8 

franciscanas chegaram a Molokai , 
~fim de ajudarem o Pe. Damião a 
cuidar dos leprosos. 

Uma delas, a R. Irmã Maria Elisa
~eth ainda se acha em serviço .ativo, 
.enquanto que sua companhefra, inva
lida para o trabalho, se acha em un1 
retiro, proximo da colonia de lepro-
tos.' , 

Ecta Irmã, que se chama Irmã Lco .. 
;mldina, se recorda de uma. profec.ia 
que lhe fez sua Superiora, quando no 
inicio de seu trabalho entre os lepro• 
,os:' 

"Madre,· lhe perguntou a Irmã Leo .. 
~oldina, "que fará con1igo se eu · fí,,. 
:ar leprosa?" . 

A f:luperióra lhe respondeu: 
"Deus nos chamou para esta obra. 

'ie fi~ermos n_osso dever, Ele nos pro .. 
:egera e Irma nunca apanhará· a le• 
~ra e nenhuma .Irmã de nossa Ordem 
t apanhará". · · 

Até ·esta data, a . profecia se reali• 
,r:ou. 

l. O D O O A 4 U L f 0 Q 
,·e1ov.o aa, o 

'' L E (j I O NAU I O" 

portaucia, ·estava suJtiito. mais do que 
qualqu_er outro à lei universal do de• 
sen~olvimento; e se ,se refletir que' 
ciev1a durar· tanto quanto a mesma 
religião; não se .encontrará que; a 
sua maduréza se tenha retardado. A 
planta é uma imagem natural dos po
deres legítimos. ·Consid_erai ·uma á!'• 
vore; a duração de seu crescimento 
é sem_pre 'proporcional à sua fôrça e 
duraçao tot.al. 'fodo o poder consti
t~tdo imediatamente em toda ,a pie •. 
1utude d esuas fôrças e atributos é 
por isso mesmo, falso efémero e' ri: 
dículo .. Isto equivaleria a imaginar 
um homem que naSêesse já adulto. 

E1r segundo lugar, -era preciso que· 
a explosão, . por assim dizer, do vo~ 
der pontificio colncidisse com à. ju• 
ventude das soberanias européias que 
devia cristianizar. 

Recapitulemos. Nenhuma sol-ie1'a. 
nia é ilimitada em todo o. vigor da. · 
palavra, e nem ainda o pode ser. 
:Sempre ·e em toda a parte tem .sido 

-,m1itada de algum modo. A mais na
tural e menos perigosa, <especialmen• 
te entre as nações novas e ferozes 
era. sem dúvida uma. intervençã~ 
qualquer do poder espiritual. A hi· 
pôtése · de todas · §.S· soberanias cris
tãs, reünidas pela fraternidade 'i·eli• 
glosa em uma espécie de república 
universal, debaixo da supremacia mo
derada do poder espiritual . su.premo • 
esta hipótese, digo-o eu, nada tinh~ 
Lli:i /epugnante, e podia mesmo apre
sentar-se à razão, como superior. à 
inst•tuição dos Anflctiões. Não vejo 
que nos tempos modernos O se tenha 
inventado nada melhor nem ainda tão 
bom. Quem sabe o que teria sucedi• 
do se a teocracia, a polftica e a clên. 
eia ~s. llou véssem podido colocar tran
<J '.1ilameute em equilíbrio, como su• 
ced" sempre quando os elementos 
são abandonados a si mesmos ·e se 
dei:xa agir o tempo"/ As mais horro• 
rnsas · calamidades, as guerras de re• 
ligião. · a revolução francesa etc 
não · teriam sido possíveis ne~ta o;. 
d~m de coisas; o. poder pontiflcio, 
assim mesmo como poude desenvol
ver-se, e apesar da 'terrível liga dos. 
erros, .viclos e paixões que assolaram 
a llumanidade en1: époqas. deploráveis, 
11ão tem deixado de fazer os mais as
sinalados S~l'V!ÇOS à hutna.nldade. 

Lanr,ando um olhar de filósofo ao 
poder exercido em outro tempo pelos 
l'apas, pode perguntar-se por q.ue se 
itesenvolveu tão tarde no mundo? De 
1 ois modos pode responder-se a esta 
pergunta. 

'•1m primefro lugrtr. o node1 ponti· 
lis,I), e_!).l. i:aiàQ llE! ~~u c1,tr~t~:i: e Mil· 

Os lnumerãveis escritores que não 
acharam estas verdades na história, 
sabiam sem dilYida. escrever, porque 
o provaram em demásfa. porem ·á 
ümaln:ente C(?.~!,Q q-qE! µ.unca, sgµb§i 

,.;;aµ. l~J.:!.'a . -' 

' ,' 
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T:ELEGRAMAS DO RIO 
Felicitações a S. S. o Papa 

RIO, (ASAPRESSJ ~ O Presidente 
iia. ~epublica dirigiu ~ S. S. o Papa 
Pip XII. o seguinte telegra.ma: 

"Tenho a honra de á,presentar a V. 
S. respei_tosos cumprimentos pela pas
sagem· do 5.o anlversi.rlo de sua co, 
roa.ção· .e de._ lhe .n1anifestar os cordiais 
votos ·que _formulo, em meu nome e 
no da nação brasil· Ira, pela sua ven
tura. pesseoal e crescente exnlendor 
do seu pontificado. (a) Getulio Var
gaf;"_ ~ 

Respondendo ao Presidente da Re
publica. d.o BrasH, s. S. o Papa Pio 
xn enviou· o seguinte telegrama: 

•TocoÜ-nos sobremodo a filial men
sagerµ. ~-e V. Excia., interpretando ·oe 
vo.tos .. da · nobre nação brasileira. â 
qual· somos felizes de abe·nçoar de to
do o ··-coração neste mon1entO- · assim 
cMi\o o seu chefe. (a) P!us P. P. Xll". 

Indulto a espiões ôo eixo 
R!O, (ASAPRRSS) - O. governo 

brn,silelr"o acaba de indultar dois e5. 
t,iõe11 alemães das penas que deveria1n 
cumprir por. co,idenação, afim de que 
voltassem ao seu pats, racilitando
Jhes 'assim. verjficar. que· ê. preferivel 
=a. prisão ·num pa.ts democratlco do que 
a Hliberdade" r!::!iriante na. Aie·manha. 
país de origem. Os !nduJt,i,do,s são: 
'Nelnrlch ·Bleinreuth e Franz Gustav 
Fr.itz Kerb, · o primeiro co1.denado em 
primeira• insta.nela a 25 anos de re
clusão, como Integrante de grupo che
fiado· por N!els Christlansen. e o se
gundo, que tambem tinha. ligação com 
vários grupos de espionagem e aguar
dava julgamento .. Ambos embarcaram 
no "Cabo de Buena Esperanza", não 
estando, entretanto isentos do proces
so_. de ·expu_ls~n, que contra os mcs.
µ,~s sé' decretar. 

'Apr,0vado o plano rodoviaric 
nacional 

RIO,. (ASAPJ~ESS) - ·o sr. Pres!
l!lente da Republica aprovou o plano 
rodÔvlarro ·nacional. · elaborado pela 

bomissão constltu!da peln Ministro da 
Viação. Considerado como chave pa. 

'.r;,_. a solução de t.Qdos · os problemas 
de· transportes e '1n·tercomuntcação, 
.norte~sul, leste-oeste, esàe plano gi
gantesco ten1 a extensão total àe cer
ca de· 38.537 <l'lilometros, estando j& 
construidos 2.63Í quilometros. d,a ca, 
pital lmportal\cia. para · nossas rela
ções · econom.lcas, políticas e socla is. 
Falando ã. imprensa a propos!to. o 
diretor do Departamento de Estrada~ 
de Rodagem,· engenheiro Yedo Fiuza, 
declarou que o objetivo . principal do 
plano é construir . estradas que te
nham imediata expressão na Vida 
economiéa do pats. centrallza.n dJ) ' es
'forços ··e evitando a· dispersão ·de· ele
mentos que simultaneamente cons
truam ontra.s estradas com ffnalldade 

- mais ou menos remota. Salientou 
que atê ha. pouco tempo. havia· dis
pa,rldade no conce,·nente ao probJe. 
~ de .construção de estradas d e ro
dagem por parte de Estados. os quà1, 

atendendo a objetivos e~onómicos. 
t,oliticos ou sociais, seus, isto é, pe
culiares a. cada região. construiam 
~stradas sem obedecer a uma l!nlia 
mestra que atendesse ao interesse 

:llaGionaI. Cada qua.l construia um ou 
outro trecho· e ·não podia.mos. nunca, 
dizer· que · possuíamos um conjunto 
r9doviª'tl<>,. 

Aprovà.ndo o plano rorlov!ar!o na
cional, o sr. Presidente dá Republ!ca 
assln-oti '/)·, i/eguinte decreto-lei: 

At't •.. l.o · - Flca aprovado o ·plann 
1•edóv\ai-;o 'nadonà !. que COni Mie. bai
X?,. e.Iabo_radn .pela Comissão co·nsti
tuida pelo Ministro da Viação e Obra• 
Publicas,:.em· portaria o.o 168 de 19 de 
teverelr<> d,:, 1942, soh a pres!d~ncia 
<'H> · Diretor do Departa.mento · Nacional 
de '·Estra:das· de Rodagem. ·· 

Art~. 2.o ·~ -A Comissão· criada pelo 
Decreto 12:747. de 30 , de junho de 
[943; competirá estudar e .submeter á 
aprovaçiÍo do governo,· o projeto àe 
i;egulament!içãn. necessar!o · a execu
ção <lo pia.no rodovlarlo nacional. 

· Art: 3.~ - - A regulamentação a que 
l!!e · refere --o art. anterior. deve rã: es
tabelecer os princlpios gerais. da po-
11.Ílca administrativa rQrlovlarla. rela• 
·'tivâ_ínente· :ao flnanciainentq, · exe<'u-

çjio e· f!scalizaçê o das construções. 
bem ~é!m<', Óbserva.ção .. das .linhas d.o 
plano n·a-cíonal: Indicar its 1-inhas que 
devem' ter :Prioridade n·a construdio 
desse · plano e, as · condições rte · prlnri
da.de:. instituir a classificação das es
tradas de .. ro,fagem e fixar as norma" 
e: eispeêi.ticacô~s tecnicas que devem 

.cà.ractériziar as estrRõas. oegundo a 
classe· a que .s• subordinam. ' · 

· Art, 4.o· '-" Revogam.se ãs dlsposl
.1:ões-em ;contrQ,J'IO. 

Primeiro .desfile 
ôo .Corpo· 

de tropas 
Expedi donario 

RW, (ASAPRNSS) A Divisão de 
!nfantaria· que desfilou na Vila. ; Ml-
3ita.r, ê · Constitui da da 1.a Brigada, 
cpm,;,.ndada pelo general Zenoblo Cos
ta e da,•2.a · Brigada, coma.ndada pe
lo gener~j' Cordeiro de Fitrlas .. assim 
como de . varlos .oú tros serviços. A n
tes 'de .ter. inicio. o. rlesflle, o general 
llla.i,carenha.s d°e Morais . passou em 
revl!tá a tropa, da qual fazem parte 
o 6:o •R. i . . que tinha sua sed~ em S. 
Paulo, 'cofuandàdo pelo Cel. Seg;,rla~ 
Viana. e-:n 11.n R. 1. que tinha sua 
ude no Estádo de ~rtnas Gera"is, co, 
manda:rJn ·.Pel;. . Cel. .Belmiro Pereira 
de A.ií"cfráde. A.ssistira m ao desfile, .o 
gene'r~t: Valentim Benicio, comandan
U da· 1.a R. I.; o general Milton de 
F'reitis ºAfo,·eldá, comanda'nte na Mo
to-me.canlzacão no EKérc!to: o gene
:ral Angelo .. M-ende.s ,,de Mor.ais, dire
tor '.de-.Ar.mlls.: .o. ·general New.toff Ca· 
valcantl, .· inspetor dn 1,n Grupo de 
Regiões ~mi tares: general G1Jsta vo 
Cordeirn de F'arias, diretor do Cen
trn d~· fhstr1ÍçíÍ" Espech, l!zada: ge
neral · Arnaud Teixeira dos Santos. 
cihefe··· ,to •esta.elo-maior da Forca Ex, 
);)edlélonarla; alem de muitos outros 
oficiai~ de alta .patente. 

A tropa. ilesfi1011 a passri ordlnarlo, 
·!Soh n comando do general· Zenoblo 
·costa,._ t~nõo _ cada reginlf~n lo, ao pa S• 

.sar pela; · tribuna oficial, entoado a 
· sua. canção de ~uerra. O desfile. foi 
lmiie.cavel e an terminar .Mte. 3 regf
lnerltos c1Ue renresenta vam o Di:st ri
to Federal, M!n,a~ ~ Sãn Pauln. ten. 
do ã. fr~nte n g"neral Zennh!o Cos
f:á.- ·e .n séti estarlo-'mafor. marchar;:i,n, 
dianta da.li. a.utorid;ades presentes, 
r>ro~ocando calorosa salva rle palmas. 

Os novos 
a força 

uniformes p.ara 
expedicfonaria 

RIO, (ASAPRE::iSl - 1rornm, apro
vados pelo presiõente. <la Republica 
os ·novos un!rormes· <lestinadM ás 
Forças Expedlclonarla.·s Braslleirás. 

Agora a.s .trop"" dn l<Jxercjlo já. es
tãn recebendo os ··novos uniformes, 
ei;,.tre· os quais uin de campa.nha e ou
tro de · passeio. Foram. a bol!dai; as 
pernei_ra~ dé r.ourn é o eulotê. -1·· ado
tadas. no un!fnrme de camnanha, a 
pernei~;,. tlA lona · • ·a . calça sin1ples do 
',lnifoi•n,p il<> nasselo, 

ºAs 1''orças Expedlc!onarias, aten
dendo ás condições de cllma, e mesmo 
para diminuir o volume da bagagem, 
vão usar u_nlforn1e com algumaS mo~ 
dificações·dos já distribuldos ao Eh:er

clto en1 geral. Nessas : condlçôés ,gó 

serão levados os uniformes· de g'abar
P,ino ver.de-oliva e. de brim da n:ie~ma 
cor. As tunicas serão de gola aberta 
tendo sido adotada uma· camisa de 
tricolJne, ta.m.bem verde-oliva: com 
gravata do mesmo pano pàra sei- usa
da éo111 a tunica ou sem ela. O unifor-

. me será. de brim ou lã verde-oliva e 
com ele. será usada a perneira de lo• 
na. O :capacete será de lona, para lns• 
tl'Uçâo, e da aço. tipo americano; pa. 
ra campanha; foi :proscrito o· uso do 

boné no estrangeiro e tornado geral 
o uso de gorro sem pala. O capote· é 
de pano impermeabilizado .. No braço 
esquerdo, em todos os uniformes,· é 
usado o distintivo "Brasil". Foi .tam
bem abolido· o talabarte, .substituído 
por ci11;to verde-oliva. 

Estação de caça 
Rro. (ASAPRESS) ~ .De acordo 

com o Conselho Nacional da Caça, o 
diretor .da· ·Divisão de Càça e Pesca 

· do Mln.lsterio da AgrlcuÍtura . baixou 
Importante portaria sobre 'o. Í,eriodo 
de per.missãQ para caça de anima1s 
silvestres ·llO país. Nos .Estados do 
illspfrito .santo, Minas G-:,rais. e Rio
ele Janeiro a ca~a é permitida entre 
15 de abril e. 31 d~ agost,;,; em SIio 
Paulo, Paraná, füo Granqe do S\!l, 
San ta Catarina e · Territorio · <lo 
Jguass(i tambarn ,·;gora.rã o tnesmo 
1,er!orlo. A portaria esfabelece- perío
dos especiais par>t a caça de certos 
man1iíeros e avea. :it ~xpressamentf:!, 
proibida a caça no Distrito, Fed~ral 
e em todos os municípios das Capi
taie. 

Registro de estrangeiros 
visitantes 

RIO, (ASAPRESS) O Minlsh·o 
da Jus.liça baixou longa portaria re
gulando o registro de estrangeiros 
admitidos no Brasil co ... no visitantes. 
Fica es'tabelecldo (JUe ficarão dispe11-
saríos enquanto rlÜ?'al' · o t')razo cons
tante d.o visto consular, de provar o 
seu registro mediante carteira de 
iclentldàde a .que se ·refere o artigo 
11 do decreto-lei 3.08·2 ·de 22-2-9.H. Os 
estrangeiros 'deverão ent)~~gar. ãs au
toridades policiais do pcinto de de$
tino, as duas fichas consulares com 
que tenham viajado. O numero dess·as 
fichas- s.erá.· aposto ao passaporte com 
uma anota.cão àe 1•eg!stro. · O esti:an
geiro é obrigado a preencher .um car
tão com o endereço e o 1 ugar onde 
residiu. Os cidadã.os naturais de pai
ses à.mericanos· e portugueses, qua.ndo 
não tenham percliào a nacionalidade 
originaria, terão os s.eµs \r~~Js.t~~s 
gratuitos. Esse favor' é 'concedido 
tâmbem aos canadenses. · Os'•estrán
geiros entrados no país em carater 
temporario, uma .vez esgotados os 
,,razos, poderll.o sair do pa_fa, sem ,ou• 
tra formalidade, incluindo-se a d!s
p~nsa de· ex!gencla de prova de qutta
•:ii.o d e i n1post o de renda-, e apcis lção 
do visto de salda. Nos casos de entra
da e pe,11)111.nencia I rregu!ar. será o 
estrangeiro l·epatrià.'do sób coaçãQ, ao 
pats de· orig-em; desde qúe: -não apre
sente indlc!os de 1>ericoloslda,d": ou In
desejabilidade, o estrangeiro. •erá 
dispensado ele. qualquer· penaliuade· ou 
formaçãó que· resulte eiu demora. pa
ra o Í'epiúr!amen'to ôu dep'orta,;:ão. · O 
processo· de ex1rnlsão só ·rerê.. feito 
qua.nd<> o repatriamento e a deporta-' 
çã·o nã() .'obtiverem bom·, .. exito, . -sem.~ 

-rirejuizo· dos · de:mais casos': que . a, lei 
prevê, ein consequenei~ · da. .coridena

ção ou de verificftção' da lndesejab!ll
cla:de de:. estrangeiro. 

"O Brasil e a segunda 
Guerra Mundial,, 

nro, (ASAPRESS) ·- o Ita;maraty 
a.caba de editar' os primeiros· volu
mes de "O Brasil e a Segunda Guerra 
Mundial". que co11stltue o segundo li
vro verde do. Brasil, uma vez ·que· o 
primeiro foi publicP.do '· na guerrà de 
1914-18. . 

Essa publicação contem documén
ta,:ãn. minuciosa dos· motfvós qtle, ie
va;.am o Brasil li lleligerancia' com 
os paise·s do Helxo", O Pi-1fueiro volu
me con·tem caPi.tutos .- 1Jlteressa·nt"e_s. 
como soÜdariodade contlnenfal ame
ricana: nrote<;}ão de tnterês.se·s italia• 
nos pelo governo õo Bra~il: blo
queio; relações cón1 os \J!Li_i.i~s ?_cupa-

,10s: .auxilio . aos sud!tos. dos pai ses 
ocupados e me·nores em · zonas eva
cuadas: agressores de ·na.vioa brasl• 
leitos em alto. mar; .agressão ·japone
sa a.os Estados Unidos da ~merica 
do Norte: e. o segundo .. volu.me. c,;m
ten\ a ruiitura rtas Relações com. os 
pâises elo "<')Xo": a.greSsão à..· ~-ª'ôoS 
bi-usil('iros · na· zona rle ··segurança.: re
·nresalias:t de caratér @conomico. · a
gressões aos na.vl'os :. bràslleiros 4;m 
aguas brasUelral!j, bellgeranola, · apolo 
ás. iS°a.Gões !Jnidas. Encont_ram-se em 
preparo os terceiro e quarto volu
mes dessa importantes obra. 

FRACOS• 
ANEMICOS 

TOMEM . 

Vi~\~~~~d~ ·_ 
Grande · Tônlc• 

Podem prestar exames de 
f.'!gunda epoca . 

Rrü, (ASAPUESS) - . Podem pres
tai' exame de segunda epoca. os ·es
tudantes sob o regime do ·art•lgo ·100. 
E~se n esc!Á.reclmento · 1,restado··pelo 
Diretor ,10 Dep,utamento Nacional de 
fMtt<;~.c;ão, sr .. Abgard fle11.ault, .. d~s
pa.chanrlo um pedido de Isaura Y:.,dr!
gués e outros que. solicitaram pet'• 
Í-n issão para prestar exame de 5e• 
gunda epoca. 

O sr. Abgard · Renault dec!àra em 
seu despac,ho: .. "nenhum dlSP?Sltivo 
do clecret.n. n. 21.241 r>'!'O_iblu fam1tis, 
seJa. expHcita ou lmplicllaínente. qu& 
estud;t.ntes . SOi) O reg,~ne do artigo 
100. prestassein exame ,le segunda 
PpOCR O.OS termos em qúé ·Jal l30nCeS
SáO era feita.- ao~-;a lunos dO: curso ._ISe• 
ria.do tart. ·44). A ,Interpretação .erro• 
nea. se. fixou em praxe Qando causa 
a aqnel_:,, prolbir;ão. O .. artigo H do 
·décreto 21.241, aplicavel ··em· virtude 
de não haver dispositivo cóntr:Ú•lo 
a.os estudantes soh o regime· do artf
go .. 100. foi revngadn pelo decreto, lef 
l. 750 d<> 8 de Nov<imbro d•i .1939, Que 
vem conceder. segunda · epoca .,.fo 

termos mais ainnlos a todos os ·estu• 
da.ntes do curso s,cunÍ,àrl<',; Isto. \ê• 
não exc1u·1u os estudantes· sob o re· 
gime do artigo 100. 

ID_m con~equo,....~fa. não. ha necessfàa. 
rlA dA lei nov1t para que seja perml• 
tida " tRis estudRntes · a. prestação 'de 
exame ile segu11da epoca nos termos 
do artigo 2.o do decreto- lei l.iS0"1 

Majorados os preços 
da Central 

nro, (ASAPRESSl -- Entraram 
hoje em vtg·or as novas tarifas de 
passagens da Centrai do Brasil. · 

As passagens de Ida e volta para 
Volta Redonda serão dobradas nos 
diurnos; cr; 51,50 e nos noturnos 
66,õO. Para a · estação do Nort~ eitão 
sendo cobrados Cr.$ 178,30 nos trens 
diurnos ., Cr.$, 223,20 nos trens no
turnos. Para a lfnha de Belo Horizon
te, para -essá estação, e~tão seildo 
cobr:,.dos os preços de Cri$ 269,40 " 
Cr.$ 290,9C, respectivamente, para º" 
diurnos e noturnos. 

. '.rambem os leitos de todos os trens 
tiveram _os seus preços majorados. Oe 
do Cruzeiro do .Sul, que anteriormen
te E!ram de. 6õ e. 7õ, superior e infe
rior, pa_ssaram para 70 e 80 cruzeiro:.i. 
Os leitos das cabines, anteriormente 
d" 35 e 40, passaram para 50 e 60 
cruzeiros; Os . leitos dos trens ordina
rios, B,ntes vendidos_ por 25 e 30 pas
saram ·a. cust'ar, âgora, 30 e 4õ cru
zeiros. 

São · obr:gados ao serviço 
militar 

RIO, (ASAPRESS) - O Ministro 
da Guorra assinou um importante a
vi!io, 'decfarando que todos os jovens 
em· idade mili\..ar, .no .·caso de convo
caçãó, .ainda. mesmo CIO.e sejam a.rri
m.oii .de familia, são obrigados a pres
tar serviço militar. 

Quà.ndo o Jovem for arrimo de fa
milia,··,,,,; pessoas· qu.e vivem ás suas 
e,ó,enãas 'se'r!i.o alistadas na· Legião 
Bras'ileirà dé '.-'.sslstenc!a, que lhes 
Pl'estarâ toda assistencla. 

AUerada$ dis,p.osiç~~s das 
leis. trabalhistas enquanto 

durar a . ·guerra. 
. RIO, (ASAl?RE$S) - O Presidente 

da· .Republica assinou O·· seguinte de
.creio . lei. alterando, enquºanto durar 
o estado de· guerra, di:sposições .das 
leis do ·t~abalho: 

·Art. 1.6· - As .d!spósi~ões cóntidas 
nos artigos 239. e 241 d;t Consolidação 
elas leis dó. traba.lho, a.provada 'pelo 
decr~to lel 6.452, de 1:0 de maio de 
1943, ficam suspensas .enquanto per
durar o ,estado de guerra, nassando 
a-: vigorar,. neste ptriodo, com a. se-
guinte red,;,.ção: ! . 

".Art: .239 - A duração norma.! do 
trabalho .efetivo será de 8 hora$ dia
rias . pal'a o pessoal em geral, ou d& 
9S hora·s · por .ciclo de 14 dias para o 
pessoitl ·c1a.· cafrgoria e. 

Pã:ragraro Lo _; · Pá ra o pessoa 1 
desta.' .catego1'la, sujeito ao regime de 
96 Jióras no ciclo. de 14 dias, não será 
fixado qualquer. período de' trabalho 
efetivo sup·erior 'a 16 J10·1as .. Pâra o 
pessôal de. tração em serviço de trens 
de p8.ssag'eiro~. esse perlodo não se

rá. superior a._ 12 horas. 
ParagrâCo·- 2.o ....,. Depois de eada 

• período de 8. ou mais ltora.s de traba
lho éfettvo, haver*_ um re'p,,i~so mlni
n10 c~e .8: horas, sal V<'> c~so:s espec_iais. 

Paragrafo ··3.o - Da.da.-.. con':e11ien. 
eia' do servl~o. poderá· um período de 
trabâlho ser div'idldi:> em turnos não 
eitced-entes ..ie 3 respeitado o n.ume-

r,.,, total de· horas ·prefixadi<s e far.ul
fado um nlinimo de 8 horas contlntias 
de ·repouso, de.póis de cada periodo 
COfllj,teto. .· . 

· Pa1'agrafo 4;o ~· A- duração elo tra
balho· efetivo 't. que se refere o arti
go .anterior, poder( ser elevada i11-
de1>ende"íitén1erite ·d.,' ácorao· ou con
trato · ~oletiwi · a. til horas .. dia rias. ou 
a t2Q hora• do. ci<:lo de Í4 · dia.s. a i\ti
zo .da acll)llnistração ·~. por exiÍ;'encià. 
do · s~tVtço. : _ _ . 

§' 5·._o ._.;.._ BJm caSos -. e_sr>Pciais,. ·que Sê· 
r1e ·,comuni<'ados ·ao· orgão co.mpeten
te do M!n!ster.io do· 'l'rabal.ho ln<;lus
trii< e'..Coni-ercio, poder~ a duração ele 
traba.lho efetivo, ser eleva:cia até 1i 

hor:·s · dlariás ou 144· horas por ciclo 
àa · H, dias. · . 

§ 6.ó .-, Para o pessoal da equipag'em 
de trem, qu·ando a empresa não for

. necter ,alimentação. -em v!ag~m. •e· hos
pedagem,- no destino. concederá uma 
aiu'di de custo para. atender a tais 
rJespesat .. 

§ 7.o -. A.• escala,s dó pessoal ela ca
tegor.ia C serão orga·nizadas de modo 
qti.:, não caiba a qual'quer empregado 
em cada grupo de 2 cklos consecuti• 
vos um total de horas de serv)ço no
turno· siipirt_ol" As de' sefviço diurno._· 

f&.o .~ Os· ·periodos -de trabalho· do 
pe,ssoar 'da categorl.a. e. serll.o regis
tràdos é'm ca,Jernettà.s éspecia!s, que 
fléà'rão· -sempre ,éln-· poder do empre
gado: de acordo cont o modelo apro
vado i>eto Mini<,terio do Tr.a:balho. ln• 
dustrfa e Comercio. . . 

Artigo· 241 ·_...::. As horas de trabalho 
excéderites da, 10 - hóras normal doi
flnldi) no'artlgo .239. ·serão pagas ,·o
rno ·11or~s extraordinarias na seguin-
t• ·base; . :.-

... As. duas priml>iras horas com. o· a
eicscJ ,no .. de 25% spbre o sala rio · ba-~e· n'ü'rn1al: 1 

. - • 

As duas horas subsequentes com 
adicional de 50% e as, restantes com 
um· adicional de 75%; 
-§ l.o · - Para o pessoal da ca tego• 

ria e< serão tgualm,mte co.rtsideradas 
como· extTaordinarias •. coni. o aumetl
to · de 25q,~ sob.~e o. Saía:rio hora nor .. 
mal as ho·ras que ultrapassarem !fti 
no '~iclo de 14 Clias e ·que não tenham 
sido computadas na forma desse• ar-
tigo. . . · 

§. 2.o -:- .Enten_dem-se por .sala.rio -
hora .. normal - para""'çs e(eitos deste 
artigo,· o cociente' do ·ordenado· men
sal por 240 ou de sala.rio dia.rio por 

8. hO~às"_. 
Artigo 2.o - O. p1·esente decreto

lei entratA em vigor ni data de. sua 
publicação, 

Para _'facHit~r a. navegação 
/ aerea 

RIO, (.\SAPRJ<:SS) - Xo intuito õe 
auír:iliar. a navegação a~rea, taci.lltan-

. ilo aos pilotos o reco11heclmen.to cio 
local sobrevoado, a dl~etoria de Ae
ronáutica civil oficiou aos diretores 
de ·estradas de ferro '1ledlndo provl
denclâs rio .sentrdo de serem pintadas 
Inscrições elucidá.tivas. nos telhados 
das estações .• editlclos pertencentes 
i!. respec.tl vas. estradas ... Em. ·resposta 
os diretore.s. da Companhia . Paulista 
ele · l!)strada. de ~'erro: da São Paulo 
Rájlway e da 'i;:strada de B'erro Cam
pos dê· Jordão ·aca ba.m ·de ·Informar a 
D. A. C,. terem a.utorizado as Inscri
ções •em apreço., 
local, sobrevoado como a Indicação cio 
local . sobrevoa.do. com, a indicação do 
Aerociromo· mais proximo. 

Hoje, · enfim 
RIO •. (ASAPRESS)' - A . Central ão 

Brasil. por sua diretoria, comunicou 
a, Imprensa ·que no proxlmo dia U do 
corrente ·1;erão restabelecidos os tren• 
de .passageiros pela Serra do Ma,-. 
f.icanàn é.sslm . tot,i.Imente normaliza, do. o trafego da Céntra!. que . estHR 
prejudicado com o desmoronamento 
i:lo tunel . n, . , . ' 

LEGIONARIO 

Convenio de turismo_ c.om o 
Paraguai· 

nro, (ASAPRESS) - o Dia.rio Ofi
cial publica. a intogra do convenio de 
turismo assinado entre o Brasil e- o 
Paraguai. 

. De acordo con1 esse convenlo, se~ 
cá _permitido o liyre ing;,•ess'>. d.13 -pa
raguaios no Brasil e brasile}ros no 
Paraguai, quer em viagens de tu-:.·i~
mo quer e1n viageits. de ,negocios ou 
per qualquer outt·o n1otivo. 

Partiu novo contingente 
da F. A. B. 

RtO, (AS.\FRJ<JSS) - Seguiram no
Yas praças da I1'orça Aerea. Brasileira. 
os quais vãn atui,,r fora do continen
te. 0,s sargentos e praças que delxa
ra.m esta cidade, viaja:ra1n ein a.viões 
transportBs co·1n run1.o ao norte do 
continente. 

nstivP.ram presentes ao en1barque,. 
o canitão Sobrosa, o representante do 
n1ajor Nero d·e Moura e pessoas dà.s 
familias dos que ~ar'tiam. 

Os cartorios e 
de imoveis no 

a crise 
Rio i(' 

RIO, (ASAPRESS) - O Presidonte 
do Tribunal de Apelação. do Distrito 
J<'eàeral, recebeu uma 1·epresentação 
do Tabelião ào 20.o 'Oflcio ·de Notas 
e 011 tros Tabeliães e Oficiais do . .1-te-

gistr'o Civil, que se. achan1 na .imlnen
cia ele serem despejados por seus se
nhorios visto terminarem o co'ntrato 
de locação, ·Alegando não terem para. 

onde mudar os cartorios; , eles soli• 
clt;i.ram medidas acautelal!Óras <le 
seus Interesses e de milhares ·de clien
tes. O Pr~sidente elo TribuÚal, Jogo 
oficiou ao Ministro da. Justiça ap1>1\
sentando-lhe .sugestões no sentido de 
remediar a . situação, como o _apres

satnen to ,daS obras do ,futuro anexo 
a.o PaJ:,.clo. àa Justiça, ou. de-sa1,ropria
ção dos· pztediós ·-r_r,;,n\eiro.s;·· __ ao .. n'F'o
ruin" nos- <fuaJs ~eri"~m localizados os 
cartorios :ameaçados de Uespeja- pe .. 
los ~enhorios que obtendo ... n1aiores 
vantagen·s co1n terc·eiros .,negavam--_se 
a renovar contratos. O Ministr_o .·da 
Justiça oficiou respondendo que ia 
ei1tei1der-se cnm o Prefeito no senti. 
do de serem desapropriados para tal 
fim, os p1ledios frónteirQs, ás insta
lações d'a justiça na. ·rua d .. Manuel, 

CorrespÓndencià 
incendiada 

RIO, · (ASAPRESS) ;_ A Dirctorâa; 
RP-gional dos Correios ·,; 'l'elegraCos, 
fez distribu·ir. ã. im1~r~n,·sa . um con1u-. 
nicarlo avisando qué as- eneomen.das · 
ele ln1pressos, jornais' e reyistas, pos· 
ta das nesta capital em· l ~ e ·] 6' do 
corrcn te, destinadas a· Sãn Pa,.1ilo e 
outros l;~stado,s do Sul rlo Pars, fora,m 
em grande parte consumidas pelo !n
cendio verificrulo no ca..r1~0 260 qu_e 
rà.zia. parte d:,.' com1,osicão···do- trem 
n. P.-3,, acidente· ocorrirlo· .i.n tre as 
estações· de Caçapava. "e ·~lige11ici de 
Melo. 

lridustrializacão 
• . -? 

· dq · Firarncú 
RIO, (AS.\;E>RESS) úma · ~mpre-

sa. cóm um capita.! Iniciá! ·.de. ó .. lJ1)• 
lltões de ·cruzeiros será. instalaclà·:.ti~ 
Pará:, p;,;~a· o aproyeitan1e11to iQ~l1>.E 
t't'ial· do PÍtarucõ, C(\te s'er.á prepar~, 

~ ~i ~o~~o -~e:~;:n;:v~'.ªcalhau. ço C;t]W 

l~ssa. notici; foi muÚo. bém a.collli
da nesta capital, exaltando :a itup.re-!}c 
sa a iniciativa <le um grupo ·de hra,. 
sileir-os ·que, con1 c~pitais n·acit)n:R.is, 
vai ind4strlaliza.r _à. l?esca · no bài~p 
An1azonas, aproveitando a~ e1{or·mcs 
riquezas ali existentes em estado 
latente. O plano compreende o abas
terin1entO dê g~ande va.riedaõe ri.e 
pelxe, salgado · ou fresco:· bem . como 
a· produ~ão ele oleos,. que alcançam 
atu:r'lmente _otil11os preços .. · 

Rejeitado o uniforme unico 
sugerido pela Coordenação, 

nro, (ASAPRESS.) .-. o Ministro 
da l~ducação, sub111e,teu ·a : exame do\. 
Presidente da.. Republica a. nrciposta 
definitiva· sobre. a questão- .do,s· uni
formes escolares. A .proposta t'1>Jeita 
o unif_orme 1.1nico ,suge~i.do pela Co
ordenação, opinando pelá l>adronlza
ção de alguns 'tipos ·de tecido, 

No .Mlnlsterlo da Educ .. ção 'seria 
criR.da tfmà ComisSão· perma11-ente, co.m 
a (unção .. ·c1e dar. previa ,aprovação ,ao 
model.o. de,. uniforme de cada estabe· 
lecin1ento. 

Pe~ida a suspensão 
do ''black~out" 

RIO, ( ASAPRÉSS) · - Os morado• 
res e comerciantes. da orla. -do lito
ral de Copacabana e Leblon fizeram 
um apelo -âs aqtor)<lades .. 1>,ar'!-, a s.us. 
pensão .do ... ºblaclt-out" ,qi.ie· pesa so
bre aqueles cló.!s bairro·s ·éart'ocalll ar
gumentando com à declaràçã'.o · do al
mirante · Ingram. que· disse· estar. o 
A tlatt tico .. Sul livre .do Inimigo,. e com 
a r.esolução do Serviço de !;'revisão 
elo 'l'emp_q e.m .. reiniciar, a public·a_ção 
dos boletins metereologkós · pelo mes-
:it\o motivei. · 

Dilafado o praso .. d~ · Uceri= 
ciantento de praças . 

RIO, ( • .\SAP-nESS) . - O Ministro 
da Guerra bal.xou o seguinte ·aviso.: 

"Fica dilatado . para 31 de Dezeri,
bro do ·corrente àno,. o. p·razo para"' JI. 
cenciamento das praças do Exercito 
que, pelo aviso. n, 0 1.115 de 6 de Mar
ço' de· 1943, estava adiada até 30' de 
Junho prox!mo. 

Não precisa . ter · . cur,so 
superior 

nro, (ASÀPRESS) o · Ministro 
Capanema, 'despacha,ndo ··um requeri
mento. do diretor da l<'aculdade . de· 
Cienci~s · Econom!cas e . AdmJnfstrati
vas do R.io · de Janeiro, õeclarou. quc 
o ca,.;d!dato a concurso ,1e . professor 
na.s Escolá.s · de Ciénclas E:.conoml.cas 
não precisa·· ter o curso ·superfor •. 

Aprovação· de linhas aereas 
RIU, (ASAPRESS) -! De acordo 

com portaria b~lxada pelo Diretor da 
A.eronautlea Civil, foj,am , aprova~os 
os ltln<>rarlos e hora rios da· Linha R·a.
pi/la. Rio-Porto Alegre, assim como 
dos serviços aereos da "Cruzeiro do 
Sul!.--. 

São Paulo, 26 de ?lfarço de 1944 

Suspensa a cobrança de 
direitos e taxas sobre o 
leite e ovos importados 

RIO, ( .\SAPRESS) - O Prcsidel)_lé 
<la r:epubllca assinou, na pasta. ela. 
Fazenda,· un1 deci-Cto·lei :suspendendo 
até :::.i de Dezcrnhro de 1944, a co
bran'ça dos <l.ireitOs e. taxas <Jl1e 
lncMam sobré o leite e ovos <!e pro
ceden ci_a estrangei r[!.. 

Tl'ata-se àe uma medida. ele alto 
alcance; que . .visa lJctle.ficiar. as con
<lic:,:ões .. d"c ahastccimcuto e -ao n1esmo 
1ernpc{ ~árantir aos eon_sum_idorcs- ·es
ses dois ··produtos esseíiciais a pl'eço~ 
razoavc;s. 

' . . . . 

" .. Cê.Y:ácJa'.,, Jttí~ntfua 
_.2_• ;: .• ' 

·RlO;' :·tASAPlU~S-S)· ·-'-'- Con<luzinrlo 
grande; .cai-rc_gaJ11.e_n.to ,~(1.~ .. c·e \-- ~.da, . e li e
go a.! a...: esta .·ca.pjte.l ,ç,. n~..vio ~rgentino 

·~A.:chi1a ·II''. -te-udo sido r·ecolhidn' ~o 
1',.rma.zeni ,rlo. rafa elo porto corca <le 
23-.000 -sa..cas elo seu. carrega1nento. 

.. Ü ., · ''cogun1elo · asiaticó" 
f-10, (AS.\PRESS) - Sabe-se que 

a Saude Publica. apesar ele ter siclo 
apur._ado cientiÍicarnen te que·"o " 1cogu-
1n~lo .asiatico" é inofcnsh~o. não per:-
1nitirá a sua venda. enquanto não se 
apresentar ~1111 lahor.ator.io i<loneo pa
ra ~ sua inp_u_~t_ria 1 ização: 

.~ inda, srgundo apuramos, a venda 
,10 · "cogu1neló 11 só p0derá ser feita se 
o ~neslno for itprCsel1tado ao pulJlico 

c_n·mo Je,"'redo. ··Son1t-:nte_ daqlll a. quatro 
rnéses, é. _(!lle a . Saude Publ.ir::r.. terá 
elementos 11arà afirmar se 0 1 "r-ogu-
1nelo" é ~om efeito efica·z en1 algu-

. tnas nlolestias. 

Condecorado 
1 

nro, (ASAPRESS) - No~·,;t..binete 
d~ Ministro ela Aeronautica teve .lu
gar- a cOrimonla· ele entrega aô co
ronel- Janles Se)jer, a~irlo_ aeronaut i~ 
co dos Estados Unidos, da· condecora
ção .da Ordem . do Cruzeiro· dó Sul, no 
grau ae co1ncn(]ador, ·que' lhe._ foi. con
ferida. pelo· Presidente Getullo \"ar
gas· em a.teTu.:,:ão aOs asSina,Jados ser
viços' prestafl_os ~o, noseo pa~s. 

Durante a éerirnonia falaram o Mi
nistro Salgado- F_ilho .il o a·dido aero
nautico norte-an1ericano. 

Sardinhas. para São Paulo 
RIO, (AS.\PRl!:SS) De,·ido li 

super-11rodução de. sardinha nesta 
l?raça, a ~neSma será e~po1•~adà para· 
São Paulo. P1ssa medida· foi toma·cta . 
por delic,eração <]o comaridante Ama
ral Peixoto. · 

serviço · de transportes 
.. urb.anos 

Na reuniii"o rêalizada no Sindi
cato das Empresas de Transportes de 
Passageiros foram aprovadas, una-, 
nimemente, varias medidas tendentes 
a melhorar · o serviço de transporte 
coletivó. Entre elas destacam-se a 
padronização· dos uniformes por par
te dos motoristas e cobradores, a afi
xação,. em lugar visivel, . das ,chapas 
de cobradores e motoristas· e a ·não 
admissão de empregados despedidos 
de outras· empresas .sem a apresenta
ção de r ;estado fornecido pela Esco
la Oficf . de Transito, 

2~.o anivarsario das Esco.las 
, Profissionais Salesianas 
Teve bgar, dia 19, no Instituto 

Profissional D. Bosco, uma .serie de 
solenidades para comemorar o 25.o 
aniversario de fundacão das escolas 
profissionais daquele i11stituto dirigi
do pelos · Padres :Sales;anos. 

• 
PASCOA DE EX-ALUNOS 

CARMELITAS 
· Hoje, às 10 horas, terá lugár· uma 

reumao na sede soda! ela Associação 
dos Antigos Alunos dos Padres Car-, 
melitas, durante a qual será elaborado 
o programa para a Pascoa dos ex-alu
nos carmelitas. 

RELIQUIAS. HISTORICAS 
t CAMPINAS, (ASAPRESS) .. - A 

firma Ferreira Jorge & Cia. doou ao 
Museu Municipal, os dois canhões que 
participaram dos combates da "Venda 
Grande" e que se encontravam en:.. 
costados ao portão de seu deposito, 
servindo de escoras. Somente agora 
graças a pacientes pesqUisM, é que 
se conseguiu descobrir a origem da-
quelas armas. ' 

Homenagem a Madre Maria 
Amedée, de Sion 

Realizou-se ontem, por parte das 
antigas alunas e ~migas 'do Colegio 
Sion, uma homenagem à Madre Ma
rie Amedée, de Sion, DD. Superiora 
daquele estabelecimento de ensino. 

A Igreja Gatolica na Tcheco~ 
Eslovaquia 

A imprensa. sui<;a :..caba de pn
hlitar no•l'os pormenorrs da brutal 
pressão exP-rcida. pelos nazistas so
bre n Igreja Catoliea da 'l'cheeo
Edovaqurn. O orgãu Die Ostschweiz, 

· por exemplo, observa que dada a 
severidade da ocupação,. as noti
cias que chegam ao exterior devem 
ser· necessariamente. muito parcas. 
N llo obstante, de fon;tes digna~ do 
maior credito,· sabe-se que· após o 
fechamento do;; mais famosos ·claus
tros do país. os seus religiosos estão 
sendo st1bmetidos a uma pPrseg·uiçiio · 
intensa e crnel. da qual só <'!lcon~ 
!i'amos paralelo na Polonia. 

Dcn~re os claustros, dos quais os 
Sacerdotes· catolicos têm sido reti
rados, de.vemos fater menção· espe-, 
eia! do l\Iosteii·o Beneditino d.e Pra
ga, e do l\Iosteiro Beneditino de 
ltajhrad, dos quais grande parte dos 
terrenos foi trnnsferida a colonos 

'ale111ães. De um modo geral, qua~e 
todos os eon ventos têm sido· fccha
d~, . enquanto C]tle numei·osas socie
dades e organizações religiosas ~•o 
d1~solvidas. · · 

Emºbora ·o numero exato de ºPadres 
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calolicos qlle se encontram em cam
pos de concentração não seja. co
nhecido, sahe-se que esse computo 
ascende a cPntena, • .Acresce: que nu
r,ierosos Padres já morreram nesses 
r:xecra ,·eis camPos de concentração, 
como o abade llenaditino D. Vykmi
kaÍ e o prior do famoso convento de 
Santo 'l'omaz, cm Praga.· · 

Die Ostschweitz • observa ainda 
que as autoridades gérmanicas, na 
Tcheco-JJ;slovaquia, 111esmo e!ll face 
<hi · derrota incvitavel, estão in ten
i,ificaildo sua revoltante campanha 
de5tinada a exterminar :i. Igreja Ca.
tolic'a nos tenitoi-ios ocupa.dos: 

CATEDRAIS DESTRUIDAS 
NA ITAUA 

A N. C. informa po1· um despache 
procedente de Londres, que e11t1·e as 
Catedrais destruídas na Hatia por 
causa da guerra encontram-se; . -
a famosa Catedral de Beueveuto, 
cons.ruid·a no seculo XII, cuja per
da é considerada como a mais lamen
tavel até hoje sofrida, e a .Catedral 
de Capua. 

A Catedral de Benevento, total;,, 
mente destrnida por um bombardeio 
aliado, ootentava uma porta de 
bronze do seculo . XH, decorada ar
tistiéamente com 72 figuras em alto 
relevo. Ha esperanças que tenha si
do possível salvar este tesouro de 
arte. 

A C1tedral de Capua era moder
na, porem seu atrio, com sua artís
tica colunata, datava do -seculo XII. 

Varrns outras Catedrais foram 
quasi destruídas. A de Lucauia roí 
utiugida diretameute, por uma bom
ba, que destrniu o coro e iucendio1t 
e destruiu a residencia arquiepisco
pal. Em Bari sofreu danos a Casa 
Capitu!ar - . de estilo baroco -:-
anexa a Catedral. Esta um edifício 
magnifico, e::;tilo bizantino, só pú
c1;,u algumas de suas janelas e· par
te do teto. 

Ta111!ie111 sofreu danos relativa-
men_te pequenos a C!-te<lra.l dEl A·vê
lino, arnda que teuba sido destruí
to totalmente o Palacio Arquiepis
copal. Embora cm Salerno \l em. 
Amaí1 os combates teuharn sido vio

. lentos, não :;ofreram danos as res• 
pe;ctiva~ Catedrais. 

Em · Napolt,s, foram seis as· igre• 
jàs totalnw11te destruídas; 19 sofre

. t·am · graves darios,le ':!U, · danos mais 
leves. Entre as igreja:; destrui,las se 
lame11 la . muito a peÍ-da da ine
lho( construt;ão gntiea da cidade -
a Ig1:cja de Sa11 ta Clnra. Sofreu gra
ves danos a Igreja ela "Incorona
ta'.', famosa por seus afrescos e 
pelos sarcofagos da Casa de Ara
gão. 

BarJeta, e as outras povoações do. 

sul, entre elas Traui,c Altamura, Ca
nisa, Uravina, · l\Iatera, todas com 

ig,·cjas magnificas, não sófrerani da

nos. Por outro lado, mais ao norte, 

pnde foi máis forte a rcsistencia ale

mã populações e aldeias inteiras fo
ram arrasadas, em ,sua 1naioria fo. 
l'am destruídas as igrejas. 

Foi tão rap ido o a \·ançó aliado no 

, extremo sul da ftalia que as· po_voa

ções apenas sofreram os· .efeitos d;t. 

guerrá. Em toda a Calahr1a não hou- · 

ve monumento hi:;toi,icci que ficasse 
prejudicado •. 
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TEATROS E CINEMAS N,ot·íc ias dós Estados ORFANATO D. BOSCO 

PROG,RAMAS DE HOJE 
PRIMEIROS EXIBIDORES 

ART PALACIO - Sahara. com Humphrey Bogart .. - APA. 
BANDEIRANTES - Pel11 sinal da patrla, com AmeUa Bence . .,.,. APA . . · , . 
BROADWAY - Sherlock Holmes e a arína secreta, com Basil Rathbone.,.- R. :. ·. 

-Ela é da ponUnha. com Jinx Falkemburgo: - R. . · ·,, .. ·· 
IPIRANGA - Em cada coraç:.ão um pecado, cóm Ann !:lhertda .. ,·,_ R,' .. 
ME;TRq - Ilp~tr.l' _mcog1Jit9, com Frank Morgàn, .. · . · '· 
OPERA - Pode ser ou está. dlflcil, com Jymmy Duranti:. ·..;,._ R.' • ' ·· 
PEDRO II - tstrada da Bitmania, com Anna May' \'f.?ng; · ;...;· A MG', , 
R!TZ ·- Aventm·eiro de 30rte, com Cary Grnnt. - B. · 

SEGUNDOS· EXIBIDORES 

A'l,H Alf{BRA - D..1!111onio do Congo. com Eddy Lamarr. - 1.; 

QJ.ll!J'te~ d<:! é.mor, com Ann Sothetn. - APA. : 
A,,tE,./UÇA ,- .~sta terra é minha:, com Maureen O'Hara. - APA 

Justiça v,b:igadora, com 'rim Holt. - AMC. . 
ASTOR.IA .:.. Berlim na batucada, com Pi·ocopio Fen·elrà. - R. 

Gala1·.~e impostor. com Ralph Bellamy. ...., R.. · . 
AVENID_A - Pernas provocantes, com Adolph Menjou, - D. 

Bei;1im na ·batucada. com Proéopio' l"erreira. · - R, ·· 
BA.Blü:JNIA' - O palhaço faz o artista, cór.1 George Formby. - .I?. 

~na· aventw-a, em Paris, com Joan Crawford. - R. 
BR,AsIJ., - Cinco covas no Egito, com Franchot· Tone. - AP.1. 

' Alguem .· falou, com Phlllis Stanley. - APA. 
l/;;RAZ POLITEAMA - Senda perigosa, com FrectcUe Bartolomew. 

Os anjos e Ol! gangsters: com os Anjos de Cara Suja. - AMC. 
CA.MBUCi ~ Cidade sem homens, con1 Linda Darnell. - AP4. 

1 
Sua criada obrigada. com Ma1·sha l:'lmt. , APA. 

:
·.· .· CAPITOLIO - Cinco covas no Egito, coín Franchot. Tone. - 4PA, 

Alguem falou, com Phlllis Stanlc;. - APA. 
OARi,OS GOMES - Oandida, com Nina Marshall. - APA, 

Barragem de· fogo, cóni Richard Dix. - AMC.' · 
CASA VERDE - Olhos acusadores, com Frank Gra1'en. - R. 
CINEMUNDI - Cartucho ·acusador. com Willia!ll Boyd, - A, 

Cidade da polvora. com Victor Mac Laglen. - APA. 
Nem sei quem sou. com Rex Harrison. - APA. 

COLISEU - Imperio da desordem, com Glen Fôrd. - At-'A. 
.Luar· em· Havana, com Jane ·Frazee. - R. · · 

COL01lfBO ..... Nc,ite de amor. com Grace Moore. - R. 
9 homem leopardo, com Dennis O'Keefe. - R. 

COLON ~- Virginla romantica, com Marlene Carol!. - .R. 
Paillão oriental, com Gene Tierney. - R. 

CRUZE.IRO .:..... Imperio da desordem; com Glen Ford. - APA. 
Attilheiro acreo, com Chester Morris. - A. ' 

ESE'Jl,RIA - Polit1ca de saias, com Roscoe Karns. - A. 
Sherlock Holmes em Washington, com Ba6il Rathbone. - AMC. 
Dama" em perigo, com Warren William. - AMC. 

FENIX. ·-- Loura de Singapura. com Florence Rlce. -APA. 
F/OL1YWOOD - Esta terra , minha. com Maureen C'Hara. - APA. 

Justiça vingadora. com Tim Holt. - AMC. 
IDEAL - Fantasma risonho, com Wayne MorrJs. - APA. 

Aventura troµical. coni Denni:; O'Keefe. - R. 
Calada da noite, com .Lon Chaney. - AMC, . . 

LUX .__; Trn;tezas não pagam dividas. com Grande Otelo. - D. 
Luar em Havana cr,m Jane Frazce. - R. 

lJ!OiJl!:RNO - Eu conheci essa mulher, com Liberta.d Lam,arque. - R 
· Esta· noite bombardearemos Calais; ·com ·Anabela . ....:. APA. · · 

OBÉiU)A.N - Segredo do monstro, com Lon Ohaney Jr. - .APit. 
· Pela paGria, com Bi-uce ·Bennett. - . AMC. p · 
ODEON lSA'I-A AZULJ - Garoto prodígio, com Oon~d O'Connor. - Al'A. 

Bebé· da d!scordia. com Lupe Velez. - 'R. 
.. A cuvorc1ada. com os 3 patetas. . 

ODEON tSALA VERMELHA) - Sem tempo para amar; com Claudette Co1bert. • D.·. 
Jamais fomos vencidos, com Noan Berry · Jr. - AMC. 

Ol.TMPJA· - Turbilhão. com Betty ,Grable.· ~ D, · 
.Sua crlàda obrigada, com l\'1arsha Hunt. - APA. 

PAIMIZO - Lua de mel no Rio. com Liberta.d Lamarque. - R. 
· Comboio transatlant1co, com Bruce Bennett. - AMC. 

Noite sem lua, com Henry 'rravers. - APA. 
'PARAMOUNT - Corvetas em ação, com Randolph Scott. - AMC, 

Cavaleiro vingador, com Tim Holt. - AMÇ. 
PARA1·u1JOS - ü caõ.~W do homem sem alma,. com Rob, Newton. - D. 

Idade Perigosa, cor,1 Deana. Durbin. - A. 
PAU LISTA - Turc.ii!hão, cum Iler,ty Grable. - D. 
· · Sacrifício de pai, com Gle,1 J<'ord. - R. 
PENHA - .1!:spioé~ C-'; e,xn, cot11 Bonita ,oranv!lle. - A. 
. Quas1 casad0;;, com Jane f'razee. - R. 
P/lMl'ININGA - Extranha morte de Adolph Hitler, com L. Donatl\. • A.MO. 

O ho1neuzmll0 está de azar, com Nancy Ga.ntes. - APA. 
RECR~'lO - (0EN'lROJ - Corregidor, com Elisa Lalldl. - R, 

A garota do barulho, com Jucty Canova. - A. 
RECR,ú u (LAPA) - ôete noi1·as, com Mar~ha .Hunt. -· A. 

· Viemtil dinam ,w.r a America, com George Sanders. - AMC' . 
REX - Corsar10 da;; nuvens, com Brenda Marshall. - APA. 

Uma noite in~squecivel, coú Loreta Young. - A.MC. 
R,lAL'l'O - Adoravel \agRbundo, com Gary Cooper. - R. ,,, _, 

P1·1mei1·0 mimstro, com Deana Wymard. - A · 
ROLAI.. - Pa.11uç0 fa.: o r,.·tlsta. com George Formby. -- R. 

Encontro com o perigo, com Pierre Aumont:' - APA. 
ROSAfüO - Pistoleiros sem pistola, com Bud Abott. - APA, 

· R,0,YY - Por um ideal, (;_<)Jn; Leslle Howard . .;__ AMC. 
Don Juan da arma.d: ildlri 'William LUndlgan. - IIPA. . 

SAN'l'A Ct;Ç/l,lA - O castelo do 110111cm sem alma. com :fl,ob. Ne111ton. ·- D. 
O homenzinho está de azar, com Nancy Gantes. - APA. 

SAN'l'A IWU3NA - Encontro em Londres, com Michele Morgan. - AMc: 
Jornada trag1ca. com Jean Parker. 

:SAN'l'U·AN'JONIO - Dupla vida de Andy Hardy. COlll M!ckey nooney. - R. 
Seda, sangue e sol. com Pepe Ortiz. - AP A_. 
Sublime· alvorada, com Robert. Young. - APA. 
Subl1me alvorada, com Rob. Young. - APA. 

SAO OARLO.S - cançao dos bairros, com Hugo dei Carril. - R. 
Vingador mascarado, com Tim Holt. - AMC. .. 

SAO Gl>RALDO - Renuncia de amor, com Llbertad Lamarque. 
Olhos acusadores, com Frank Graven. - R. 

SAO JOSÉ - Noite do pai,sado, com Rouald Colman. -" APA. 
Quem é o culpado, com• Bud Abott. - A. . · 

sAO LUIZ - Enfrentando o perigo, coni Charles Star·ett. - AMC. 
SAO PAULO - Miguel Strogoff, com Akim Tamlrof. 

o falcão contra ataca, com Tom Conney. - D. 

APA. 

SAO PEJJRO - A dupla vida de Handy Hardy. com Mlckey Roney. - .Fl, 
Alvorada da alegria, com 'nn Mulier. - AP A. 

UNIVERSO - Noite de amot·, com Grace Moore. - P.. 
O homem leopardo, com Dennis O'Keefe. - R. 

VILA PRUDENTE - O traido, com John Wayne. - AMC. 
Trovador galank com Tito Gulzar. - AMC. 

TEATROS 

BOA VTSTA - Ladrão roubado. com Marlo Salaberry. - D. 
CAS/NO ANTARTICA - Cia Argentina de Revistai,. - M. 
SANT'ANA - Serão homens amanhã, com Procopio Ferreira. - R. 

EXPLICAÇAO DAS COTAÇôES 

A. - ACEITAVEL - Filme que pode ser visto por todos, embora sem pro-
veito móral. ' ' 

B. - BOM - Filme que pode ser visto por todos com proveito moral. 
·AMC. - ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que pelo enredo 

ou cenas pode impressionar o. publico infantil. . . . 
. -BPA - BOM PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto com proveito 

. moral tão some11te pot· adultos. . 
APA. - ACElTAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto tão 

·somente por adultos embora sem proveito moral.' 
R. - RESTRITO - Filnie que pelo ehredo ou cenas deve ser estritamente 

reservado a pessoas de solida formação moral e religiosa. · 
D. - DESACONSELHA VEL - Filme que pela grave lnconveniencla do enredo, 

ou cenas, deve ser evitado por qualquer publico. 
lfl. - MAU ,.:.... Filme prejudicial para qualquer publlco. . . 

NO'I'A: 

RIO GRANDE DO SUL 
OFEREC131EN'rO DA' JIA:n1NHA 

AJIEIUCANA 
.PORTO AJ.,E~.H.i, iASAt'li~:,;:,;) -

Conforme já. ,noticiamos, a.· ~arlnlla 
norte-a1nerlcana, · -· -co!no Í-eCon.hecJ

' niBnto ao trabalho ·etetuado·. pela Ar· 
m~ela .Brasileira, <>fereceu ao l:Írastl, 

''quatro destroycrs.; -,. ... ; · ·· · 
,_.O. ·a.1n\irante ln,;ran°l,'. e'm ·dls.cur~o 
. pronunc1a:do, dectatou ·· <tue -esse ofe• 
' re.ciinen'úr tradq~hr · il. · h0Íneilage111 <la 
.Ni:l.rinha 'de Tio 'ii.an\ ~a:; Árn1at1a ~r1<· 
sileira "que com tanta··· ertciencia, 
lealdade :e sep1rito de' sacrl11cio vem• 

coo.perando · com sua .:.squadrâ na de• 
íesa daí; rot,is do -"tlant_ico l>ul". · 

O 1'0!\"l'O o.e,; vrs·rA G.i,VCHO 
P()ltTO AL.B(.lhW, (ASAl-'H~l:il:i) -

Esteve no Palacto do úoverilo a \:te• 
léi;açâ.o gaucha qúe reprcséntou o 

. Estado nos u•abalhos fina.is' da re• 
ro·rni.a d·o Ensino ::iu1ie'rtor no Hrasu. 
o prof. Saint Pa.ssous, que· c11eriou a 
delegação, entregou ao interventor 
14 t,deral, um 1·e!atorio -sobre as ati vi. 
dades (!u. 1nesu1a1 na <Ja1lltal ·da c::e .. 

. publica. fü,ferini:to:àe a conceitúaçàó 
da· Universtctade, diz em qué$tào que, 

· contrariamente ao conceito. oficial· Cló 
-1:ientillo universitario, cotn · fundame_ri. 
to suficiente .na reunião de ·duaS' ~s
colas su1,ertores, qualquer que seJa 

. a sua natureza, a Vélegáção _de Porto 
Alegre opõs o seu· pensaménto ·con-

. trar-io, opinando que, _sendó a Unlver. 
, s1dade, um centro ele IJ.t[v~dades élo 
pensamento l1um,wo, 'para que t'llá 
""'lsta é ueces.~ai·lo q'ue se ei1contrem 
·reunidos. en\ sinergica '11à.rmoilia tun. 
· cionaJ. os orgàos ~-u bstanciáls e . as 
con,tlções tnd!spensa veis. - Com te• 
lação à autonomia ·u111"'.ersitar1a, a!z 
o relatorio <JUe a delegaçáo . gau,ma 

divergiu do ponto d" vt~ta elé i-etor
ma. que pretende dl vidir' as un1vers1. 

· dades em duas categorias; a• :uni
versidades oficiais, fedérâis ou esta• 

. duais, <Jue vassarlam ·a. autarquias 
pu'blicas,' e as un1verin<1aàei! µarll• 

, cuíares, que terialn o t;ar,ater_ de. fun .. 
dação. - .i,m primeiro lugar, frisa. o 
rela.torto, não nos µa1 6C<í su1Jstanc1al 

.a diferenchição proµoi;ta e11tre au
tar({uia " fundação, para admlnii.o de 
dois tlpós diverso~ J;, Unlverstúàdes, 
:visto que uma l•'undação representa., 
eni seu seu t1_tlp anais a,uplo .o rcg1,.. 
mem ,iutar4u1co, sob o .,6nto de v·1s
. ta ec:ouomicc, a adminlstriLUvo. ~ar• 
t:ndo da realidade IJrasiJ~ira -· pais 
de sraJlde extensão e 1·é1at1va d~!l~ 
ciençia de recursos financel ros ~ so~ 
mos de c,pluião que ' a -evoluç;ão da 
universidade para ·o '!'eg lrne de au
taniuta, <leva ptocessar-se por eta
pas e de acordo com as. pós~i \)111da
Qe.s econom.icas. l)~!Sàe !Ogo conYem, 
entretanto, que seja cont'erldà a Un1-
,·e:ri::.idq.tle, sua autónOnlla···adrnJ1ústra
t1va. ::;om~nte quando. a Uritverfiüa
de estivt-:1· ulicen;:-.da sobré ~ g3..ranua 
<le · µatrinionlo pro1>r:o, solldo e su
ficiente, havtrá. <.:hegatjo o monlí:'11to 
da sua evolução piu·a a autarcfuia. -

--"'o rolatono que é longo, refere•st:: ain
da aos demais pou tos defendidos pela 
delegação g~ucl1a. 

POTJ,;N<.:IAL HIUIIA ULICO 
POÍ;'fi.J -,\l,...t::lilU~. ( Al:iAt'!t~SS) 

H.e>;"r.,ssou de sua v 1agem á. reglà.o 
t:;tH'r.ana. o Interventor ~J·nesto VQr• 
neles. ~terece especial desta<Jue a. vi

sita. que !ez á. represa de Salto, a 
qual co1tterá um volunle de á.g11a sit
f iciente vaJ?a fornecer ·1uz e energia a 
qui' tunrn 1nun ich1los do l!Jstado., con-. 
creLizando, ass)m. uma Uas 111.aiorea 
asptt•ai,:ôeo ctu povo ga.ucbo. ·· 

A reprt::sa de, Salto contn~.laI"â. · as 
aguas dG rio 8anta Cru_z, a:s LJU~.1~ 
sei·ã.u 1evad;,ts até e, v~ 1e ·de,. Sa.nt_a 
i\laria. por um tu11el de .230U métros 
tle exL.t::lJ,!5:Ü~~-):t,l;,~1:to f!.~ .. }-:.Q9~a-, ,·t,·a. 
. Com' 'E:\;s<:>, ,-,,o:ientt .. IHlntl1'a'1Uco se• 

rãu aclouad~s as u~inas Bugr.es, c:0111_ 

quinze ·mil caval'os,' ·e;:,\,oster101'n1~n-
,,. te. as de Larallgeiras e.J..!adastra,.c01n 

dez e i)êssen ta n1fl :cav&!los,-~ respeh\',~ 
mente. Sera délJOIS, Cb'llsttú1da ·t,una 
;;eguiid3. t·epi-êss ít1ator· · em Salta) 
abrangendo quarenta ·milhõea 'de' 111e
t ros cu l>icos de agua, assegu·rando_ o 
fornecimento durante ,a• :~stlagem ;.,e 
luz e energia. eleti-ica · a quatone rnu
nwipios gauchos. 
4,o ACAJll'Anll,N'l'O DE voo A \'E•. 

LA l!l A nIO'l'Olt 
POR'l'O ALEGR.li,, (:A~PHESS) -

Revela-se. agora, que foràm colhidos 
eirnelent'es resultadps • tecnicos no· 4.o 
acampamento de vôo a. vela e à-motor, 
realizado elll ()sorlo, O balanço <ln.s 
reaiizatões é expressivo e bem diz do 
exilo do certame. Assim é. que t'oJ 
hatl<lo um recorde, .l,ras1Jeiro de ctlS• 
tancla com planador mono-place (~U 

(Jtiilometros): foralll feitos 2.405 pou
sos de aviõ_es; voadas 266 horas --~m 

avião com motor " 125 em .planadoº 
res; concederam .. se ··brevet-sº · tntE~r
nactonals de vôo a vela, classe A·lâ, 
classe B-15 e ~lasse C-16. B'oram fel· 
tos alnrht numerosos tachés.: nào teni.io 
havido um 11nico llCtdente. con1pare
ceran1 ao ac::t:,mpa.m~nto, equll)es- ~os 
Aeto Clubes de Gollts, 13ttu'rü; Pelo. 
tas, Bagé, Hio Grande, $ão Luiz, AI. 
to Taqua.1 !, Sa~ta Ct·uz, Alegr-ete,. 
Passo F'unuo, Caxias. S. Leopo!ao, 
Jaguarào, Livramento, do Aéreo· Clu• 
he do (.jrugual e do. Centror.•de. AV1a• 
ctõn Civil de Montevtdeo. Concorre
ram tam bêlll grupo~ de ptanadoret; 
do Hio e de. Curitiba. 

oportunamente, a Congregaçll.o A1a
rià.~ sob o t ltulo da Imáci,.h1.dà Con
ceição, b~·qi . como, Confererrcla Vi

c.initna. O padroeiro desta, sérá., :Sáo 
.B'ranclsco de Assiz. Reina grande 
cohtentamento da pat·te dos fieis, em 
torno <je tão nobres· iniciativas. 

Apucarana viveu trcs anos· sem Vt• 
·gàrlo. !!'OI érecta a. Paroquia, tol'l)ou 
poase o primeiro Vlgarto ·a no terre· 
no do· Apo~tolado, .surgir[!. a prlh1ei• 
ra Congregação Mariana e. será. tuu.· 
·dada. a [)rlmt:1it·a. Conferencia Vic~n·-
fina. · · · · 

CE·ARA' 
~ocio Dó INSTlTU·ro HlSTOIUCO 

lN):i:iTALBZA,· (ASAPJ-tESS) - Na. 
ultima.· stssão do ·1nstitutó Hlstorico 
do Ceará, D. Antonio Lustosa., Ar. 
ceb!i,po de Í<'ortaJeza, foi recebido coo 
mo: 'socio etetlvo do referido Instl• 
tuto. 

B A I' A 
TA:tA SOBR.É O FUDh, 

SALVADOR, (ASAP.RESS) - Sera 
· elevada <!e ~ p,tra. J o centavos a ·taxa 
sobre O quilo dé ftÍrrtO i>rOdUZldO 'no 
Estado e .cobra.da· como quota para 
fomento da lavoura. 

RIO GRANDE DO NORTE 
DECLAR.,\ÇOJ.!)S DE 

.l'OLO·N~S 
DU'LOMAT4 

NATAL, <AS.\PltESS) ~ J<::ncontra, 
se nesta. Ca1J1tal o diplomata po1ón&s 
Francszenk A1·éynszenkl, a.gu,i.rctau
. do o aviil.o jnternaclon:i-1 pai-a vtajar 
com destino il. Africá. 

R~pond.,ndo a uma pet·gunta do 
reportei- e 1·eferlndo.se a. marcha da 
g1Jen·<1,, diss~ o ilustre· viajante: '','Hn• 
i;uem poclerá. dizer definitivamente 
,,uando flnela1•á. esta guerra: JJ,;ntre
_ta'nto todos jà perceberam que. o uin 
-está. proximo e proxima também a li·· 
be~.tação do 1,0,•o polonês,· q1Íe, den, 
tro ou fora de sua. j>atrta, re~!st.e co; 
rajósa.mente ao ln vaoór". · 

Pr.osseguindo em sua P!l,lestra, com 
os Jornalista11, o diplomata po/ó11es 
expressou sua opllllào, segundo a quaJ 
a. Alemanha. oi"ore,;,erà ainda uma 'gran. 
de ,reslstencia. firmando prova·velmen
t_& um dos seus flancos no, norte da 
Polonia, 11a reg1ã·o do rio Nàrew. 

l:'alando, sobre ó Bfasll e éei:i pa11e1 
nesta· guerra ·o nosso .intrevlstado re• 
féi'IU.•se : com evltlente satisfação ao 
auxilio qu., o ·1Jras.11 · ,·em pr'esta·ndo 
as Natlles ·.[JnldaiÍ. . expressando o seu 
entusiasmo .. 11uanto I\O ·1,roximo envio 

do nosso CÓrpo · ~JXJ>ê_dtctonarto e dE• 
claranqo n11aln1ente: ·:m inest!mavel O 
auxÍ!to ·que o Brasil vem ·prestando na 
luta. contra ·o "eixo". 

AMAZONAS 
1".\0 HA l'EnA CASSINO EM 

1 
• AlANAUS • ~ 

MANAUS, (ASAPKl,;SS) - J.<'151 .__ 
seguinte o dest,acho do lnterven tor, 
foderal no requerhnen·to dos srs. Luiz 
Barro-s· e Avelino ·d,. Mello, s011c1ta11·, 
do concessão p:i,ra explorarem, ne,;. 
ta capital um cassino nos moldes dos 
existentes· no Hto e em· ;,utras gran. 
des n,etropoles do pais: "(';ada ha 
que deferir, e.m face . do. decreto-te! 
estadual. n.o 1:'189, de 4 de 'janetr'o de 
1,914, c1ue determinou /Pro\ild.enclfis 
contra. o, Jogo e cótllra .os. Infratores 

<la. economia po1;ular. Por outro lado, 
e a;cJ.ri.1~ : __ di :qualqU-~r·. argun1e~~tc- ·en1 
'o>:poslção de mott,·os de 7 de F'everet
r.o findo, ao E,:mo. Sr, prei;ldente da 
~~)'ublica, o sr: Mlnlstro da ,J ustlga_ 
oíih1é)u pelo lncleforlmento dá conce_s._. 
'sl,o.:'éxamlnada ,e encaminhada;" à'','<}i-,. • 
1:1'f,i~~iP de Estu~lo dos· Ne~oc.10-~· .. ESti~~~ 
<)i;a1.s:. J)ara. . f.unclonamento Clr,; um. 
ca.sslno em Natal, de vez que essa. 
cal;'(tal i,,1n~ia ,não foi recon11'eclda e<',.: 
mo estaçao balnearJa,- ou est~ncia 
hidro0 mineral ou clima terlca, na. tor• 
n1ã' 'de decreto-lei fedoral. · No des
pO:cii'ó' exarado 1>elo sr. Pres\rl<,nte d·a 
i1~ptlblica, le~se: "~ego apr·Q,;a~ã.01 e1n 
,'fsta das !n_íormações". Manaus en. 
contra-se na mesma situação. Não e 
estancia hltiro.•tera1,1éà, ·balllearla ou 
ellma.terlca. Tornou-se centro de co
mando para a maxlmà produção ·de 
borracha, de ac_ord0 ~om a deli bera
çil.ó do chefe do Góverno. nacional e 
para. esse obJ.Hlv.o devem volvér-se 
todos os l.iôssos · esforços,' nesta 1,oru 
<le expansão ~cónomlca :e intensifica· 
ção <lo trnbalho necessarlo .para que 
o ·povo ama.zone.'nse l)oSsa ctJmprJr nle• 
11101·. seus deveres de reacão e ,coove• 
ração". · 

MARANHAO 
SEGUIR,10 PA.~A. OS ESTADOS 

, .UNU:ios ~ 
SAO LU~Z, (ASAPll.ESS,) - Segu1-

rfo no proxlnío 'dia di:>I# pará os ~s~ 
ta.dos Unidos·. os . agronomos.· màra. 
nhenses; ([Ue Irão fazer um curso de 
anerfetcoamen't.o na Amertca do Nor
te. 

CHUVAS NO ,Sl<JR'l'AO 
SAO [JUIZ:, (,'.,l:lAJ:'HESS) --;· Copto

sas chuva.a ca.fra.m no sertãó mara• 
nhense,. onde a· estlag_em -. .)la via. lan• 
çado grande desanimo '.entre os Jn. 
vradore.s. <.:om as clluvà.s caldas. vetu 
reina·r gra.nd.!, · .. anlmaJ)ão, entre o,s 

MINAS GERAIS .,, agricultores, prevendo-se· boas eo• 
lheltas de- s.lgodã.o, à:rróz e mtllio: 

HOl\'llOSO CO:'\IVIT& 
BF.LO HOHl,;ON'l'I!:, (ASAPHWl:il,iJ 

Segundo 81}Ul"at11os O er. Jose Maria 
Alkimin . .,x-diretor da Penitenciaria 
do Estado õe Minas, aceitou convite 
do Governo do Paraguai no se11ttc10 

1"ntreta.nto, · ha um grande. probl,e, 
.ma a .res·o.iver; o dos. transportes· dos' 
generos. O Interventor Paulo• Hamr,,, 
que se éncontra __ no .:Rio, entré <>U·
tros cà.sos, · est'á. tratando desse\ ln1-
portante. problema., 

SANTA CATARINJ 
COMAJ\'DAl\'TE DA 6.a R, !li, 

FLORIANOPOLIS, (ASAPHEl,iS) 
Cregou a esta capital o general Hei 
tor Augusto Borges. , O coinauctante 

~
1
:r {~a::g:f;rid~~l~!ª:1v~:

1 
e r~;l~~~~ 

res. 

· P/4 R A! 
Yl§JTA DA. SRA. ROOSEVELT 

:SELEM, (ASAPHESS) - .Passou 
por esta. Capital' a sra . .H.ooseveit: que 
aqui foi recebida pelo gal. cornandan• 
te da 8.'aJ :R. M., pelo comandante 11a 
l.a Zona. Aérea, pelo representante 
do Interventor federal e por altas 
autoridades· civis e militares, alein de 
g1·ande numero de pessoas que foram 
prestar sua8 homenagens á Ilustre 
dama americana. As honras milita· 
res lhe fora111 prestadaa por uma 

guarda ele ll'Onra da Companhia ele 
11retraJ11adora Anti-aérea.. Após lige•. 
ro repouso, a sra. Roosevelt visitou 
o Hospital .Militar de Belem, exam1. 
nando detidamente todas as secções 
do laboratorlo, tendo ocasião de Ob· 
servar ao mlcrosco!JiO, uma pl'epa. 
ração de filariose; 

A sra. Hoosevel t visitou, depois, a 
catedral metropolitana, onde .exami
npu as telas de Angelj_s,. recebendo, 
córi10 lembrança; das mãos do Vigarlo 
Conego Leal, um all.>um contendo to• 
togra.flas do velho templo. 

,\pós ter percorrido varios pontos 
pito1·escos 1 da cidade e a Base Naval 
do Norte, a Ilustre dama norte-ame·
ricana <llrlglu-se para, a "U.S.O." que 
se achava repleta de familias norte
americanas e brasileiras, sendo ali 
recebida com aplausos. Seguiu-se· a 
rocepção que lhe foi oferecida pelas 
Forças Armadas do Brasfl. .[!'alando 
nessa ocasião, o sr. l,ameira Htten· 
do aos lavradoreJ novas esperan

tou uma linda bolsa de couro de ja,• 
caré. 

ACHA-SE CO~I GRIPE O 
IN'l'ERl'EN'tOR 

:SELEM, (ASAPHESS) --.. Acometi• 
do ele forte gripe, ainda não assumiu 
o seu carg0 o· Interventor Magalhõea 
Barata. / 

PARAIBA 
!\'OVA. ESPEI!.\NÇA PARA. OS 

LA\"RADORES 

JÓÃÔ P!l:ssoA. (ASAPRESS) ·- :,;e
lí'undo !lotictas c1ue chegam diaria
mente a esta· capital. ios varies pon
tos tlo i 11térior _paraibáno, granoes 
enuvas tem cairlo no Interior, trilzen
dos aos lavradores n0vas esperan .. 
ças. 

ESTADO DO RIO 
ALBt;ni DO CO~GRESSO EUCAnn;. 

•rico OI~ Plil'rROPOLIS 

P1"TRo1'or,r:,;, (ASAPHBSS) - En• 
contra-se e1i1 sua fase- derradeira d.e 
confecção ó magnifico album do con• 

grcsso Eücaristico do Centt!nario <le 
Pctropoli:::;. vrimorosa obra artistica na 

qual· Monsenhor Gentil Co~ta, com ln· 

,rulgar .-gosto, ,reun·iu toda a mate.ria 
,;,xistente <J,Ue se refere ao m«gno e 
n1emoravel conclave. Assii-n 1 os ne1s 
em particular e ó publico em geral 
torilo oportu11ldade de guardar um.a 
significativa lembrança ,<lo Çc,ngres·· 
so · Eucaristico do· Cen tenarlo ele· \t'e• ·, 
trovolls. · 

Por Imperiosos motÍ vos de força 
nialot• O' -~J,'b1ní1 Üei~ou de sei· posto a 
v'i>nila.-"ét!i fs· '<ie ''Fevêl'elro uttl mo, co. 

,. n~'? ... ~st_a Y~ ~n 1:2n~!ado._ 

A. L A'G O A 
SELEÇAO PAHA O COHPO 

EXPEl'1CIO!'>ARIO 

MACEIÓ, (ASAl'HESS) - Vmt" e 
tres n1edicos do gxercito estão trana.. 
lhanclo intenst1.mente, no afã de exa• 
mi_nat• 250,.soldados por dia que deve ... i 

rà,o Integrar uma das unt<iarles fio 
Corpo· Ex,:J~dielon-arfo 8raslleit·ô, que 
seguirá. para os campos de batalha 
da E~ropa. 

Até o presente momento. segundo· 
os p1•op1•l_os ·medlcos, é h1stgnlflc:ante 
ó. numero de' examinados considera• 
rlos incapazes. 

A , Sociedade de S. Vicente 
• de Paula na Inglaterra 

A Inglaterra celebra calmamente 
o ccntenario de sua Sociedade. de' 
São Vicente de Paula que, h:i cem 

· anos, foi organizada num café na 
'prnça <lP Leicester; em Lo1idi:_es. 
Fm1dai-am-se logo quatro confercnc 
cias da Soei!'elade, que se espalhou 
por toda à Grií.-Breta.nha, do· tal 
modo que hoje e:x:isteh1 . 1040 confe
rencias em açi'ío, com -8.882 membros 
ativos e ho.1101•arios que .fizeram •• 
255.717 visitas .a po!fres durante o 
ano de 1942. A Cruzada de Assis
lencia por ela criada · p11ra meninos 
Ô_B'svalidos passon de 20 meninos rom 
que inic.iou seus serviços, a 5.531, 
·que agora se encontram sób sua p:·o
teção. 

Çonforme noticiámos, já estão dados 
os primeiros pa.:;sos para o inicio .. da 
construção do Ol'fauato "P. Brn;co". de 
Poã, destinado a amparar crianças des
,·a.Jidas, dando-lhes formação moral, 
espiritual e profissítmal. 

A iniciativa coube aos revmos. padres 
dos Sagrados · Corações de Jesus e Ma
ria, congregação religiosa a que per• 
tenceu o inesquecivel Pádre Eustaqulo, 
_quµ foi v)garlo de Poá. , 

O lugar onde será construido o orfa
llato. ~ · um, dos mais apraziveis do pe
rímetro urbano.· Já fJi adquirido o ,er-
1·eno, ~.ue tem a area de 46.300 m.2. O 
primeiro paviJJ1ão a ser construido será 
niJ:'iá homemi.gem à memoria i:Io Padre 
Eustaqulo, do qual tomará o nome. Os 
primeiros 1 O mil tljJlos já :se acham no 
local éa. coru;trução, graças à generosi
dade dos ca tolicos e amigos do Padre 
Eusta.quio. 

A BENÇAO DO TERRENO 

Pelo Exmo. Revnio. Monf Jo~.é !\Ia.
ri.a. Monteiro, foi abençOàdo o terreno. 
com a. pre:sen ça de grande massa po
pular, que afluiu · ao loca:!, principal
mente de congrega.dos mari~.nos, que se 
conceu°i;ravam em Poá. No mesmo dia, 
pela familia Munhoz, de Poã, foi en
tregue ao Revmo. Padre Simon a im
portancia de CrS 10 .000 00. para a aqui
sição de mais tijolos. Assim, a constru
ção, que está a cargo de competente 
arquiteto, t.erá Inicio brevemente. 

Aniversario da Congregação 
Mariana do Braz 

Comemorando hoje o 16.o aniver
sario de sua fundação, .a Congrega
ção Madan'a de Nossa Senhora Apa
recida e São Jbsé, da Paroquia do 
Senhor Bom Jesus do Braz, em p_re
paraçâo à solenidade, realizou a 
partir de quinta-feira. ultima um 
triduo solene, c0m canto de Larliti
nha de Nossa Senhora, pregação e 
Ben~ão <lo San! issimci Sacramento. 

Hoje, às 7 horas, haverá hlissa 
festiva com colirnnlffw geral dos con
gregados e fieis, seguida <lo café e 
reunião geral. 

Às 10 horas St?rá ceJQbrada a So
lene )Iissn Cant.ada, executando o 
e.oro <la Congregaç;iío a Jlissa Tertia, 
de Aller. 

Haverá àinda uma parte recrea
ti,·a no progra1n'a, com a disputa, 
entre as turmas da aniversariante 
e das~Congrega~ões de São ,Toão Ba
tista e Pari, um torneio · de ping
poni;,. em que entrará em jog·o um 
rico trofeu. 

:.\s prcgaç;ões estarão a carg-0 dos 
Revrnos. Concgo .T esuino Sautilli e 
Pc. Esvigio Concilio. 

Para as solenidades foram conYi
dados a5 rlemais n,,Óeia,:ões reli~ 
giosas da Paroquia e os fieis. 

ASSOCIAÇAO DOS. A~ll<fOS ''DO 

PADRE EUSTAQUIO. 
. . .. 

Afim de incentivar ainda mais .a pro~ 
paganda pró construção . do · pavilhão 
"Padre Eusta.qu.!o", o primeiro a ser 
erguido, ficou deliberado ·na· reunião 
realizada no dia · 13 do cori'ente, nesta 
capital, a. fundação da. ~ocfedàde elos 
Amigos do Padre Eustaqulo, que wrá 
por flna,lidade p1;inclpal a construção e 
manutenção do primeiro nucleo elo or~ 
fana to "D. Bosco ". É . a referida· soei e• 
dade uma entidade subs!dia.rta do crfa~ 
nato a cuja personalidade · juridlta rerá 
subordinada. Os està.tutos :dó Orfanato 
"D. Bosco;, jã, está.o ·aprovaddi; e pu
blicado.s no orgão oficiàl. · dó · .Estado. 
Para \;e;tencer a cociedade dos Amigos 
do Padte Eustaqulo é n~ar·io contri• 
bulr mensalmeni;e com a lmportancia 
de crs 20,00. Aqueles que desejarem se 
iru;crever, devem telefonar para 2·5496. 
As senhoras .devem telefonar para ... •• 
8-2904, resldencia de d .. ~i.sOJeta, car. 
neiro Carvalho Martins,. eleita.1)8la co
missão da. Capital para órgani.Zar e pre
sidir à comissão feminina ·de propagan
da da sociedade e, consequeiit.ement.io 
do Oi·fanato "D. Bosco''. 

COMISSAO DO ORFANA'ÍO 

Em Poã., Mogi das Crur,es e Jugare.'l 
vizinhos, grande é o entus!àsmo pela 
inlclàtlva dos 're, mos. padres dos Sa
grados Corações. Em São Paulo, já ele-, 
rani o 'seu apoio e Integram um:. co
missão consultiva. e deliberàt!va o.s srs. 
dr. Vicente Melilo, . dr. Henrique de 
Brito Viana: dr. 'José CiÍ,ryalho !'4artíns-, 
dl': José ' Feliciano Ferreira. ·da Rosa 
Aquino, Fausto Pais de Almeida, Jo~.o 
!:!atista !snàr.d Villac e José Villac. 

É presidente do orfanato ó revmo. 
Padre Simon Swltzar, vice-presidente o 
Padre Miguel Switzar. secretario o dr. 
Vicente Melilo e tesoureiro o dr. José 
P. Ferreira. da Rosa Aquino. Em Poã 
ln t.egram a comissão local os srs. Frán-' 
cisco La Regina, Guldo Guida, J.Jsé 
Joaquim de Paula. Neto, Afonro Lopes; 
Oswaldo Leme, carlo.s Plebe, Adolfo 
Magreni e EmlliO' dos Santos. 

Em Mogi das Cruzes, a i11!ciatíva. 
tem encontrado franco apoio das auto .. 
rid.adea. já pela isenção de impostos, 
a1.damento de pa~e!s. . deslstenc!a. de 
emolumentos por parte dos. oficiais de 
cartorlo, etc. 

Importa notar, finalmente, · que. mal 
Iniciada. a. divulgação da obra., já s~ 
contam às dezenas os pedidos· para ma
triculas de crianças. Três - meninos já 
sJ achan1 abrigados provisoriamente ·na.. 
propria casá: paroquial. . . . 

Varias contribuições já estão ch,egan .. 

do às mãos, do tesoureiro.· não se de• 
v.cndo · esquecer que as principais c_:n-. 
tribuições teem sido de mais de qui

nhentos cruzeirç.s, o que deJllonstra a 

compreensão que se tem ela necessida

da premente de amparar a ~rl_~nça e 

salvar a sociedade das tragicas ,éonre~. 
quenclas da desorganização da fa.inilia, 

principalmente pelo pa_up_erisnw_. e P,lla 

irreligiosidade. 

Da guerra de trincheiras ao sacerdocio 
.r...· 

· A(luclw que abraçam. ,a· .curelra das 
armas como um dever patriotico. mor
mente no· ,curso das guerras, àdquireiri 
aquela tempera rija de lutador a que 
chamarrícs "espiritJ militar" ou "féltio 
d3 soldado.". Esses homens de valor, 
pas,ado o tempo exigido pela comcrl
ção ou cessada a guerra. ao regressa
rem à vida civil, levam consigo ac;uelc 
"feitio" cu aquele .. esp!rito" marca.n-

----~---~------

VIVA NO FUTURO 

OS ENCANTOS DO 
PRESENTE 

-------------------

tes que .personall!am a.; sui.s.Ínc!i.víduà:.C· 
Hda.des: elegancia . no- porte; lnt.sirew· 
de carater, vontad,i encrglca,, gen~rcsi~ 
dad~. '.•': ,,· .. '· 

Damos a seguir o trecho éie úma càr
ta publicada pelo ''Bom Soldado'; e es
crita pejo .eminente. Reitor .dé lboijrt;i,n-
te semtnario br:isileiro. . . .. 

Esse documento revela qui<.:ciebaii;o 
da veste· ~acerdotal revive o esplrito de 
um , antigo oficial de enge1jJ1:),l'ia: que 
formou seu carater na ·dura pedagcgla. 
d a vida militar e nas' lutas cruentas 
da.a trlnhelras. E com tal 'felt!õ inilltar 
ingressou . na mllicla 1:eUg!p&! __ ~~ um 
notavel .capitão que foi Sto .. Inàcio, o 
Patrono da Infantaria. . · : · . 

- É importante que o espectador não se contente com a simples .cota
ção do filme ou da peça de teatro, mas-que procure conhecer. pelo 
menos alguns detames da critica. Isto justificará uma cotação que 
o.'firmada sem· nenhum comentario, poderá pa1•ecer · injusta; e sQ• 
bretudo, com a leitura de uma analise que põe . em relevo os ele~ 
mentos bons e maus do filme o espectador pouco a pouco. educará 
sua concl~ncia e· aprenderá a Julgar por si mesmo os outros !limes 
que lhe forem apresentados. · 

o boletim da Orienk.ção Moral dos Espetaculas contem uma 
critica detalhada de todo~ os filmes exibidos em ·S. Paulo.· lt publ!• 
cacto semanalmente, e a assinatura anual custa Cr$ 25,00 na Ca• 
pital e c1·s 30,00 para o Interior. Informações na Associação dos 
Jornalistas Catohcos. á rua Qulntino Bocaluva, 176, 3.o andar, 
sala 297 - l'one: 3-7760. · · 

· da Jntroduztr ali os '.metodos 'de re. 
educação dos crtmínoso~, baseados no· 
moderna tecnica de ,sociologia p~nal. 
O con vlte parece resultar. das Impres
sões cólhldas pelo sr. l\lorinjgo duran. 
te a sua visita a llllnas. lndiCad()r Profissional 

"Sou. hoje aoldado de. Cri°sto, mas 
desde a lnfancia ,;0nhei com ·a .profis-
são militar .e,·· depois de · tongóss anos· de 
luta Mm tneus bons· pais ·consegui li• 
cença para entrar como a.sp'l.rante. no 
Exercito, inlclos de . 1917. ·:· SiÍr:vl · como 
sapadol' e. depois de pa.ssados ·os· pri
meiros meses dB4Iuela durl~si!ria · escola, 
que é justamente o sarv!ço. n~ssa. arma,' 
e naqueles tempos em párticular; psiBI · 
imensamente · da vida . militar que. tinha: 
escolhido como forma dé minlii vida. 
Co.mbati no "front" ocidental· e. m~itoa 
nomfü que hoje ocorrem _n:os·: comuni• 
cactos de altos-comandos'' me O-Si.ô bem . 
ma. de carater ·a esses bravoi"oficiais, 
cuja pedagogia ainda hoje, admiro;: mes-. 
mo depols de me · ter enéonti:a.do com 
m uJtos eduoociores d_urante a · ·iuinha 
formação · Jesuítica e · d_épols <ie ter es- · 
tudado pedagogia.. teorlca .. · e pratica
mente. D!gp francamente, que, êu:· com 
toda a certeza, não · ter1.â. ÍJd<tcÍÍ. sufi•: 
ciente força :!e carater para ,.permaue-, 
cer na Companhia de Jesus . e MBlnli• 
lar-lhe· os fonuldavels ldeai.s:·se 'não· ti~· ' 
vesse an ter !otmente passado· . péia alta 
escola da educaçãô .. iriil!tar: 'l\ltâls;i:le 20 
ànos de vida :ntema . não foriifu: .capa- . 
ze· de apagar em ~lm ·:nern· j1,;_· lem• 
brança..s gratas .nem. os. sadios, ensina
mentos daqueJes l!leus saudosos. iuestres 
de 'farda; Identificação· com o dever e 
assimilação total do ideal.. · 

"O que aprendi para ·os reis terres• 
tres e para, a . luta com as armas ma
ter!ala, procurei ha ma!s,de ZÕ anos tra- ... 
duzlr à vida espiritual -e à luta, para, o'• 
"reino dos ceus" ,Assim o amigo com• 
prenderá -as minhas a,migavei.s ·. relações 
com a sua classe. da qual· tive a honra 
d- ser modesto membro, e, esp!rituaJ
n:.ente. continuo a, sê-lo até morrer e 
descansar em solo bras!lelro. '' Volunta- : 
rio" entrei no Exercito e aqui cheguei 
ta:nbem como "voluntario". para tra
balhar neste tmportanv'l "setor" cr>:s .. 
pacifica.~ "ofensivas" ·do dogmá 'e da. 
m ~"ai de Cristo. Rei eterno. 

PAR ANA' 
VISITA PASTORAL· 

.l,.PUCAHANA, <Norte) l!:t;: 
teve em visita a esta cidade no uJti.' 
mo dia 18, sabado, Sua l!:><cla . .H.evma, 
Dom Ernesto de Paula DU •.. Htspo 

Avisamt,s aos nossos assinantes que as assinaturas. para mt! 1tovecentot e Ujocesano. Em nome daM autor!ctacJes 
locais falou 1,erante numeroso; pu
blico, diante da Matriz, o arlvogaoo 
Dr. ,João Batista· A. ·unoafo o ·qtiâl 
tt'aduz!u a grande satlsfa~:i.o· qUe 
sentiam os a.pucaranenses pela visl
ta do ilustre Prelado, · 

· ·e quarenta é qüatro s~Jreram u1n acrescimo de ~._:$ 6,00, passan<'{' por• 
tanto a custar CrS 25,00 para a capital e CrS 30,0ti" para o interior ptJr ano 

A IGREJA.NA CROACIA EllE(ii\O UA .PAROQ,UIA E l'OSSE 
. DO PRUll.!aRO VHlARlO . 

A corajosa luta da Igreja i.a 
Croacia contra o governo anti-cato
}i!!o ' dt! ·.ocupação está colocando 
os fieis . em .grande perigo - es
creve o correspondente catolico de 
um jornal de Zurich. mas nem por 
isso a populaçáo deixa ele <'Star e!ll 
torno· da.· Igreja e ,!os Pa<Tres qtJe 
sob a direção elo Arc•Pbispo de ;...,. 
greb :apoiam o povo de corpo. e al
ma. _Nunca forain ·os Padres croatas 

tão estimarlos - diz o correspon

denie. · O Árceblspo · .ele Zagreh tem· 

um pubfieo tão numeroso para os 

SA!I.ll s:e1:mões, g~e ~ C>prigaç'!,Q ;i, f;i,, 

zê-los <lo lado de fora da catedral, APUCAitANA: L~n<1uanto . isua 
por ni;.-i ser esta bastaiite grande E:xcia. Revma. penetrava no recintei 

da·. Jlla triz o côr1.>. nta~cUJ !_no en lOOIJ ·. O 
para comportar a· todos: · Num ser,·- Jirtiô ·uíf:éce Sacerd,,s IIJaguÜs" .i,;,i,:\íe~" 
mão reec;ite disse·,o Pfplado· que. a ,i;.uida •IJ. llnr. Bispo teu ·t>· cletr,;to de 
Ign1ja nunca achnititl ";/ llÜO pode ereção dít'-Paro4ui~ · dé, ,N<;>ssa, .:óenll<>ra 

· ,de- Lourdes de. A1>ucarana _e 'deu posse 
admitir que ,u111a raça:~u:'1Jw póvo;-; 'lf.rl,'Drimeiro ... Vlgar,o, !'e. ~·rané1sco 

'· · · ... ·: for't~,. · 'Ko1ner. tén<10 tudo tra11séorrldo nuin por ser 11 n me1·1e.a me11.f P/ffiflis e 
. . ,w1blente de DiedH</"· e rle entus1as-

le:nha o direito <le dominar a.s 09tra~ mo. 

l'8Ç:1S e OS out_ros pOVOS. ~ [greja 

Catolica na.Croacia como.em muitos· 

outros pai.ses ·.oCUf)RdOii oafo no·. de-. 

sagrado das a.utoi'idadcs de . ocupa

~ão, mas a sua voz é forte e não 

pode ser siieuçi;i.da, 

<mlUIA 
APUCAl':ANA - A 'tard_e. o· l!:x,n_ó, 

Snr. Bispo minlst rPu o Santo :,;acrà· 
mento rl0. Cont'irmaCão a mal~ ·de qua-
trOcentas pessoas. 
t:UNGJll•:'t.A(i,\ll nlAIIIANA E ·CON~-

F1CtU<;NCIA V IIJl;JN"l'J NA 
APUCARANÁ - b;lementos de aee. 

,t,1.qu~ 1uttrei;~a,ralll.•li~ ~arv- tundar, 

.. ,·. 
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~ons., H.. MAr,\~.n·1. 8~ '.;,__ 6.ó aru'!ar 
· ·Apart.o 6i - Te!.: 4,&srt1 · 

Res,: Av. A~11A HranM n.o 95 
'l'êl.: l\-U29 
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· Dr. Camargo Andrade 
Diw1u;11•. ,,~ St'uhorJ•• - Part~• 

01,c-rttc.:iitia · · 

Dà· 8en .. Portu~u.;~,.. e ú" Ma ternldilde 
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Amador Çh'.'-.ta ,do Prado 
Nnu;t'Uhf!Ho Ar11t1lff't4, 

Arq'ltteturH ç,11.l:{I- ~"1.·, (':01Pl'lo8, rf>~1 .. 
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H11a Libero lfacl,,,.,. .161 - S:lo Paulo 
'f"I.• ~-HU , o ô o C' A. 

d e v e 
o L r e o 

e r o 

"Não se pode pensar em verdadeiro· 
cristão, ·cristão ."integral" de hoje, sem· 
este esplrlto de dedlcaçá/ tão tlpico nc 
ho •1em -das trincheiras. Menos ainda 
um sa~rdote na. altura. tremenda de 
sul\ s.ublime vocação · E é este o espí
rito que .me ~sfÕrço dé comÚnlpar a. 
estes jovens futuros sacerdotes braô- · 
feires. Mem me pareço estat deslocado 
ne~te ponto. por não 'Ser natural .drsta. 
terra. S011 até. de certo modo "brasi- · 
l?tro · nato''., ou pelo menos "renàto". 
Julgado . morto pelo medico operador 1,a. 
mesa de operac;ão .em 19-8-939, . salvou
me a COllStanciB e. presença .. de espírito. 

duma Irmã, enfermeira br~ll(lir;t, num 
hQ~pit;:t,l bl'ao5ll<)U'Q ". 

•.Q, 

1 

/' 
i ,:.·· 

l 

\ ' 
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GESSA~AO DA GREVé 
. DE MINEIROS 

·•· .S.:ÕND.'RES, (Reuters) Soube-se 

nést:i · capital, na manhã de hoje; que 
os mineiros ·que se encontravam em 

greve decidiram: aceitar os princípios 

qúe :constituiram oferta feita durante as 
discussões com o ministro dos. COmbus
tivéis, como base para novo acordo, sen
do ·e~te encarado como satisfatorio. 

Ainvasão aerea da fortaleza d;a Etrl"opa 
situãção de Berlim 

ataque aereo 
após os bombardeios sofridos 
Aviões inimigos destruidos o 

LONDRES, (Reuters) - Durante a 
tioite passada a a.viação · do Comando 
de Bombardeio ataca.uo, intensamen
te, objetivos ferroviarios em Laon e 
na a·rea de Lyon - segundo· anuncia 
o Illln!steric, . do Ar. 

Ao mesmo tempo, os av!xes ~Mos
quitos" b.ombardea.ram Bortumundo e 
<>Utl'os objetivos da Alemanha Oci• 
dental. Não regressaram dois apare
lhos. 

EVACUACAO EM AMIENS 
LONDRES, (Reuters) .... A rádio da 

Paris, controlada• pelos alemães·, de
clarou ontem â noite que o prefeito 
<le Somme resolveu ordênar a eva
cuação completa dos suburbios de 
.'>.miens, seriamente danificada pelos 
.• a.ides aereos aliados. 

RECORO Eill A.'l'AQ,UE AEREO 

nos. Outras formações aliada ataca
ram hoje objetivos em diversos terrl• 
torios ocupados pelos alemltes na Eu
ropa Ocidental. 
O RESUL'l'ADO DO ATAQ,UE A!llERI

Ce\.NO A HANDOIU<' 
LONDR&S, (Reuters) - O Q. G. 

norte.americano na Europa anunciou 
hoje que as lnformaçes completas dos 
clanos causados â Alemanha pelos 
bombardeios de quintà-feira demons
tram (JUe, em Handorf, foram Incen
diados e destruídos dois dos cinco 
hangares de aviões "Messerschmidts". 
Tambem receberam impactos alguns 
Quarteis e numerosas bombas cal
ram nos can1pos ·cte aterrisagem. 

Foram conseguidos impactos, tam
be1n, na ponte ferroviaria sobre o .rio 
Hamni, Outros'sim, acertaram-se bom
bas sobre a linha principal que se di
rige á cidade, tendo sido causados da
nos a parte velha da mesma localida• 
de. 

As fortalezas voadoras e os "Libe· 
rators" derrubaram um total de 39 
aviões alemães durante estas e outras 
operações. Avies "I\lustangs" e ,.,rhun
derbolts" e 11Lightnings" derrubá.ra1n 
2 2aviM Inimigos, ao envez de 20 co, 
mo foi anun·clado anteriormente. Com· 
estas perdas, sobe a 61 o numero to• 
tal de aparelhos alemães destruldos 
em combate - o maior total desde 18 
de março. 

AVIõES 11\'UIIGOS DESTRUIDOS 
WASHINGTON, (Reuters) - O sr. 

aviação nazista estão pl'ofundament€ 
debllita11d,o o seu potencial aereo. 

A VISOS DO RADIO N AZIS'.l'A 
LONDRES, (Reuters) - As emis

soras alemãs divulgaram novamente 
hoje avisos sobre ataques de bombar
q.eadores aliados. Pouco depois das 
óito horas (hora local) uma adverten
cia da radio de l<'rankfu'rt dizia: ·"Po
derosas formacões de bombarcleado
res inimigos estão.· se aproximando da 
Al.emanha. Ocidental". Poucos minutos 
depois declarava, que "formações· hos. 
tis que chegaram,até agora s.e encon
tram no momento na· parte setentrio
nal da. n0Ssa area',_ 

As 9 horas o radio alemão noticia· 
va que poderosas formações de bom
bardeadores 1nimlgos' se encontravam 
sobre o sudoeste alem·ão". 
O RESULTkDO. DOS BOMBARDEIOS 

DE ÓERLIIII 

de A111iens - · Rêcord 
ataquêf a 'Handorf. 

Evacuação 
resultado do 

em 

para a, construção de tanqués na Ale- t$ .. {odo o · periodo que duraram_ os 15 
manha, Os· peritos .econonilstas acre- ataques·· de· · gióande escala realizados 
ditam, que em fins ·de · dezembro ··ultl· pelo:: Comando de Bombárdelo, foram 
mo sua produção destes· velcÚlos foi . castigadas . as instalações dos servi-
totalmente ln terrompida e· .que a· volta ços · publlcós, Berlim depende mais do 
á produção normltl seria .. questão do quê nenhuma· outra cidade na Euro-
muitos ·meses, segundo declara o Mi- 1>a do fornecimento de gâs para a lu>< 
nisterlo ·do Ar. e .. ·o .aquechnenfo de· uma terça parte 

Berlim ~ 0 centro principal. da Ale. deste fornecimento foi eliminado em 
manha ·no qúe se refere. ao, .fa:brico coil.sequencia dos danos provocados 
1ª maquinas. e aparelhos eletricos·. e em sete fabricas e 2 .i:·asometros. 
<113 aviões do ·Comando de ,B,ot))bardei~ 'l'ambem foram danificadas sete fabri-
causaram grandes estragos. a quatro cas de· .energia eletrlca e no.Ve depo. 
das mais importantés f.abricas. dedi• sitos de· fornecimento d'e: :!.gua. 
cadas â p·rodução destàs ·maquinas e Um comentarista da RAF, aludln-
aparelhos. , d'o' a estes dados estatlsticos, declarou: 
gui.ntes: ''Slemens Kabel. \Verk", si- "à. déstrulção de Berllin contlnuarâ. 

As fabricas em questão são -as se·. ExlsÚm em Berlim ceí-ca de 1.500 .em-' 
tuadà. no distrito de Spandau, e ·uma presas em q·ue trabaiham, . em e.ada 
das firmas da maior. capacidade ··na uma, uma média de -400 ·operarios e 
Al~manha, ·a qual.· pro4uz · t1Jhos car~· que .,;não podem. ser qualificadas .. de 
regados de, gas: -."Siemens:' e Halsl{e fabricas. Uestas, 443 sofreram 'danos 
A. G. (Siemen·s Scôúkiêrt 'Hertwerks. em um só raide realizáào em· novem• 
A. G.); que ta[?rlca aparelhos elefri- bro ultimo. Teremos que arraza 0las 
·cos: ·e 'cujas lnstàlaçõês cobre'm': lima por completo".. ' ' 
enórme zona, e a Slemens-Accuinnla. .;.. COME1\"1'AIUOS · DA IIIIPREXSA 

· ·toran B'abrik A .. G., rio 'dfstrito .de Ko-' . SOBRE. BERLIM . 
penH,, de: grande· impórtan·c,ia ·no·-ra. · LONDRES, (Reuters) _ Os jornais 
brico de acumula,Ioreg; ' desÍa.cam a lmpcirtàn<::ia do bolet.im 

De 24 irandes faiiric.a.s,' 'entre a:s distributdo .ontem â noite pelo Minis-
(!Uais .figuram fabrléas>de ·aeropla-· t.fr!o" ·do ·Ar. :sob.re ·os dà.noa êailsados 
nos,. maquinarias, '.produtos .. qulmicos âs. iiistii.1'a~ões indústriais ~de guerra 
e .outras ·mater.ias.-.~) valór .para·, a,. .••. -ná · area de Berlim,. salientando que 
guorra,' .12.· Joram .sei-iaménte· dan1fi- Isso· vem ·séndo um dos mais salien-
cadas: e 4 sofreram_estrt(gos. d(! menor tes resultados da· campanha ·aerea 
importancia. CÚêá. da-15· por •cento de contra 'a. Alemanha, o doéumento é 
41 grandes fabricas.,dedlca<ias. â· pro• considerado como um dos mais im-
duçi;i.o de .matéria! de ·tilenor '-lmp·,;rtan- porta:ntes atê agora dados ao .conheci• 
eia do. que. à.s. precedentes, .e, :i.3 por m~nto publico pelo muito que encer-
cento . de 30 ·.1mpor~ánte1r esta,b~leci- ra de revelações ·1nteressantés. · 
mentes , subsldlarios ·, de.···:,,r·ma.mentos, De, outro· fado, os resu.ltados .assina. 
foram duramente ,4ombat;,!l~áil<is Jam.- .lados. representain ·muito bem a efi• 

~ 
lUtCU$Qll6 QI. 

,. ~PIN STORE:i 

A Ili a n h-ã-, 2·7 
inicio nossa 

tr,a._dicional 

\pro'veite V~ Excfa. esta oportu• 
nidade magniiiça para atapetar 

sua . vivenda,' pois que todo · 
nosso · vultuoso estoque · será 

, oferecido por 

ESPECIAIS 

CASA ANGLO-BRASltElRA 
· Sucessora . de . MAPPIN STORES 

• · Comprar bonus · de guerra é 
abreviar a vitória ! 

LONDRES, (Reuters) ,-. O Coman
do de Bombardeio da RAF estabeleceu 
!\OVO "record" de Intensidade de seus 
ataques aereos durante a nolte de 
quinta-feira, quando aparelhos "Lan
-casters11 e "Hafaxs" despejaram mais 
<le 3.000 toneladas-de boml:la-e de gran
de poder efploslvo e lncendié.rlo, so
bre l!'rankfurt, Importante .cent!'o de 
produção quimlca e metalurglca da 
Alemanha. Os inéendlos eram vtslveis 
a mais de 300 quilometros de dlstan
da. Esta indicação foi tra~ida pelas 
trlpulaçô.es dos apa.relhos de uma se• 
gunda formação (lUe aumentaram a 
devastação, ao descarregarem 1.800 
quilos de bombas sobre o mesmo ob
jetivo. Durante o dia de ontem, a 
aviação norte-americana empregan
do um aforça de 1.500 bombardeado-
1·es, efetuou um grande ataque. ('0n
trn. Rama, esta.cão da "Luftwaffe", 
Achmér, base de bombardeio, Handorf 
fâbrica de guel'ra, Munster e outros 
objetivos Industriais localizados em 
Brunswick. Os cagas de escolta der
rubaram pelo menos 20 caças germa
nlcos, não hav.endo até agora indica. 
ções de aparelhos Inimigos abatidos 
TJelos hombardeadores norte-amerlca. 

Stimson, s&creta rio da guerra, Infor
mou ontem que Ourante a ·:se1nana 
passada os aviões norte ... americanos 
derrubaram 235 aparelhos ·alemães so
bFe a Alemanha, constituindo as per
das americanas 85 bombardeadores e 
48 caças. 

Na Italla, os americanos desrulram, 
no mesmo perioclo, 112 aviões !nini!• 
gos em combates aereos, alem de al
guns outros pousados ao solo, tendo, 
de sua parte, perdido 45 apenas. Ape
sar de todas as dificuldades, acentuou 
o secreta.rio da Guerra. as perdas õa 

LONDRES, tReuteÍ·s) - 10 Ministe
rio de :l\eronautica informou que, du
.rante ,os . ataques executados pelos 
aviões do Coman.do de Bombardeio da 
RAF, no.,perlodo compreendido cn.tre 
18 de novembro de 1943.a 15·de feve. 
reiro de 1944, .sobre Berlim - a cida
de que nossue as. ]Jlaiores instal;,.ções 
para. a construclto ·de'.armamentos ·co
mo nenhuma outra na Alemanha -
foram ·c1es,truidas. e ·danificadas pelo 
menos 326 fabricas. Berlim tem oito 
fabricas de importanclá comparavel 
ã. .de Kru\1p, de Essen, e destas, 4 so• 
freram grande$ danos e outr~ 1 foi al• 
cancada pela$ bombas lan~adas pelos 
bombardeadores brl\anlcos no ·curso 
d ofensl va realizada no perloelo supra 
1nenclon.ado. A enorme fabrica de ar
ma.mentes. e maquinaria "Rhenlmen
tall Borsig';, onde trabàlham 25.000 
opera.rios e que tratava de· compe11-
sar com toêla a proporção posslvel a 
perda de produção das usinas "Kr)ipp" 
foi .uma ·c1as castigadas com a maior 
intenslda,re, !)elos aparelhos do. Co
mando ·de Bombardeio. ·Desta mesma 
organlzac:ãn faz parte a f?hriea AJ. 
ket; considerada a. mais lmpot}ante 

bem. Alem· das ·.citadas, 103 ··Jm1H1rwn- cacla dos bo.mbardeadores da RAJ•. 

tes fabricas ha· TJelo ti1enos, :se·gundo ==~;::=;==:::=;::=;========================================="'7======' foi com1>rovàdo, outras 500,, fabricas· 

;;:í~~[:;:;1J~i~fl~~~ A DOMINACAO NAZISTA ·SOBRE A HUNGRIA 

OS RUSSOS CONTINUAM A PENETRAR NA BESSARABIA 

estabclecüúentós. lndust,da:1:fi em· Ber
' lim, porem .estas, nto. p1,1d~ràm,.ser 

identificadas .. Destas, .46 ,ie~tão .setla
mento àaniti.cadàs", . . ' ··. . .. 

O résultàdo deste· ·bombà1,a<iio mas
siço das areas :jrrdústriàis' de 'iBêrliln, 
d~dicad.as ,a l),rodu~ao:.de. arinainentos, 
eleve . ser _. ,.Jndublta.vi,l.., i;iú·e ,· ,os ale• 

O resultado 
to h~ngaro 

da politica 
Estaria 

ministro 
. .,,_ 

NQV -4-· YORK, (Reuters) - Despa. 

Ameaçada a ligação ferroviaria 
Rapido avanço das tropas do 

linhas nazistas 

nazista Tropas •inimiga~ .:ercadas 
marechal Zhukov - ·.Rompimento. das 
ao sut de . Tarnopol •.. 

mtes. e.stãQ ' encontiájl~? i,ca:<la . vez . 
ma\'bres \ .dlflcul:dad~.s' ',en:i ,·, eonse_rvar 
to.talm~ente., equlp,ados .. ·,sul!;~. ~Uv1i;ões 
"panzers" .. ,!\s ,dl(iculga~~S.'. I\º forneci
mento de ma.ter.ia.1' eletrlco.;t>ara a Ale-
1í1anha, devido aós graitd~s .. ,estrag-os 
sofridos pe'lis ., t;,,~rl<iá;s ::•.S!'.~n:iéi,~,. A. 
E .. G. e. ·osra1µ", '.Í>Qd~in,se~:.,a0ccàúsa. de 
<t \10 as fabricas ·do i:têj.ch · para a pro-

· chos' ·vrocede11 tes' de Berna para .o 
'lNe:..v_ :.York_ Tillle.s" ·dize1n que, ,se
g.JI.nilo cana,lõ rurnenos fidedignos,. o 
almirante Horthy, regente da . .Hún· 
grla .. e o primeiro ministro Kallay, 
eottão ·presos sob palavra, em suas 
·residenclas particula:res. 

MOSCOU, . (Reuters) - Contli.ua o 
avanço .russo ··na 8essarat1'1a. -- lnfÕr
ma os ultlmos despachos rMebidos 
nesta. capital. 

A.VANCO EM DiltEC40 AOS 
CARPA.TOS 

. .LONDRES, (Reuters) · - O corres
'Pondente · em l\Ioscqu da "Columbia 
Hroadcasting Slstem" declarou o se
gujnte: 

"As tropas russas, avartcando ao 
longo do curso super.ler do Dn!ester, 
em ··,llre,;ão aos Montes .carpatos, 
flanquea.ram a ci.dade •de Kamenctz
Podolsk!". 

A.i\IEACADA. A l<'Í,:Rl\OVIA DE 
BAL'l'l 

·Moscou; (Reuters) - O exercito 
i·usso encontra-se a apenas doze qul• 
lometros da linha fe·rrea de Baltl, 
perto de Slobdka, ainda em poder dos 
:nazistas. · 

, 'l'ROPAS CERCADAS 
llIOSCOlJ, (H.euters) - A gurani

o;:ão alemã. de. Voznesenek estâ ·nàs 
:ultimas. A unlca possibilidade: de fu
ga. que lhe. resta é a costa · do rio 
Bug. 

ti!ntretanto, todas as travessias ·do 
1•!0 se acham ·sob· o fogo da artflha
,·ia sovtettca e sob Impactos e bom
J»as da avlacão. 

. A!UPLIÀÇ.110. VAS CABl~CAS DE 
PON1'E UIJSSAS 

ll!OSCOU, (Reuters) Ampliam-se as
lilombrosamente as cahecas de ponte 
sovietlcas. 

Divisões alemãs Inteiras estão se 
:retirando precipitadamente sob per
segulçlto das tropas do marechal 
Zhukov, atra vês da linha ferrea que 
corre para o sul de Proskurov para· 
o a\to Dniester, 

As forçàs de Zhukov estão avan
çando rapidamente na parte direita 
<lo Dnlestlar. apôs terém destruído a 
:rede alemã. de comunlcacões ao sul 
da estrada. Odessa•Lwow. entre Tar
nopo] -e P·roskarov; e de se apodera-
1·em do • 'Importante entroncamento 
Cerrovlarlo de Kapuchlnslfy, 

O avanço ruso cobre uma,. frente de 
'70 quflometro do rio Seret, no flanco 
direito para lete e do rio Smotrlch, 
no tlanco · eequerdo, enquanto que a 
o·eenslva .. abalfo de Tarnopol e Pros
ku·rov prossegue Ininterruptamente. 

O rio Smotrich para onde avançam 
as tropas russas, corre através da 
grande base alemã de Kremenstz, 
perto do Dnietster. 

Outra força sovletica se aproxima 
do mesmo ponto, em direção leste. 

As unidades moveis rapidas·, do ge
neral Zhulrnv leem apenas 10 quilo. 
metros a mais para percorrer para 
atingir a margem do Dn!ester, que so 
11-cha em Prosk1irov; Atingido esse 
i)bjetlvo, os alemães serão colhidos 
em nova armadilha. 

Bntrementes, encarniçadas batalhas 
aereas e teri.'estres estão se travando 
em diversos pontos /las margens ijo 
Dniester. enquanto tropas russas atra 
vessam o rio. 
ROHPIDAS AS I.JNIIAS NAZISTAS 

AO SUL Dr,; 'l'ARNOl'OL 

LONDRES, (Reuters) - O mare
chal Zhukov, durante uma batalha ·de 
três. dias ao sul cie 'l'arnopol, rom
peu. as linhas alemãs. ameaçando se
riamente todo o flanco norte de von 
.Mannsteln. 

Reiniciando a ofensiva Iniciada·. pe
lo general Vatutin, antes ele cair, en
fermo, Zhukov avançou de 40 a 50 
quilometros desde os TJ0ntos, ·nos se· 
tor de Tarnopol-Proskurov, a .que 
chegou o primeiro exercito ucranflilt.
no na sua anterior investida. 

No seu novo ataque as for'=as so .. 
vletlcas capturaram varias povoações 
e mais de 200 aldeias. Bm poder ,dos 
russos caiu Kapuchinsky, cidade fer• 
rovlarla situada nas ferrovias de 
Proskurov a Tarnopol e Cernaut a 
Stanislw Kapuchlnsky acha-se .a 65 
quilometres ao sul de Tarnopol, 

Os despachos do Moscou Indicaram 
recenten1ente que os alen1ães ofere
ciam a maxima resistencia neste se
tor, com o fim de salvaguardar o 
fln,nco setentrional das forças de von 
llfannsteln e os comentaristas ale· 
mães tambem mencionaqqn o perigo 
de um movimento de flanco, 

O tenente-coronel von Olbe~ da 
agen<'la alemã Transocean. disse \on,_ 
tem â noite: "0 fogo da luta encon
trá-se situado hoje em dia entre Tar
nopoJ e Proskurov, Ali, da mesma for· 
ma que em Brody, os sovletfcos lan
,::aram na· batalha porlerosas forma-

A RÜMÃNIA E A SLOVAQUIA NÃO 

TERIAM SlDO INVADIDAS 
NOVA YORK, (Reuters) - O "New 

Ym1; Times" publica .hoje um despacho 
procedente d" Berna, segundo o qual é 
desmentida a ve1·são· de que a Jlumanla 
~teja ·sob ocupação alemã. 
. NEGADA A OCUPAÇAO DA 

RUMANIA 
NOVA' YORK; (Reuters) - Despa

t:ho procedente . de Berna adianta que, 
segundo fontes neutras de Bucarest, fL 

Rumanla não esta sob ocupação militar 
ll,lemã, 

EMBARCAÇÕES REQUISITAOAS 
I, RUMANIA . 

ESTAMBUL, (Reutérs) · - Informa
l!e que os a.lemães · requlslaram · odas as 
embarcações llin rafego no Danubio, en· 
tre Bucarest e Galataz, na Rumania, 
ll.fim de usá-las nos transporte ·sde trQ• 
pas rumo ao .leste. 

As forças · germanicas 'estariam desde 
ijá controlando todos · os portos fluviais 
dÓ DanublQ, ao longo das fronteiras 
bungara, rumena e bulgara .. 

·os clrculos bem Informados confir· 
jnam que os grandes movimentos. de 
.forças germanlcas ao longo do Danubio 
em direção a leste, estão prosseguindo 
sem cessar. ' 

TAMBEM A SLOVAQUIA NAO FOI. 
INVADIDA 

ZURIOH, (Reuters) - A radio. cslo. 
s_~ca.; pli,a,udo tlAl.a. 1,1,ó~ oflçlí\l, .MO!• ... 

mou que "os rumores segw1do os quais 
as tropas alemãs ocupamram a SlmÍa• 
quia ,carecem de todo fundamento, po
rls,;o que reina completa tranquilidade 
em todo o paiz, enquanto todos se pre
param para a defesa da Slovaquia". 

Uma segunda nota oficial; Igualmente 
mencionada pela mesma t:-:adlação, diz 
que "o governo eslovac • adotou precau
ções para impedir que os refugiados 
hungaros penetrem na Slovaquia. Os 
pQstos de guarda foram reforçados nà 
longo da fronteira eslovaca-hungaro.". 
· O correspondente principal .da agen

cia alemã "Trans,;ocean", Çeorge Scho
reder, informou. que numero consldera
vel · de judeus hungaros, que. tinham 
tentado · entrar na Slovaqula, foi · detido 
dQ outro lado da fronteira, e acrescep· 
tou: "Os círculos competentes eslovacos 
mosram-se satisfeitos com o .,fato de que 
mais de um mil!,ão de hebreus da Hun
gria serão elimina.dos da cena politica 
e economica". 

O mesmo Schoreder revelou que, na 
sua marcha em dire°"ão á Hungria, . as 
tropas germanicas passaram · no ultimo 
domingo nela SJo-,aaula Oriental. 

O "LEGIONARIO" SIG, 
NIFICA BOA L~ITURA 
. J;°e. FORMACAQ, 

ções d.e trím;,.s fl'escas,. O que indl0a 
que o' comàndo srusso éstâ, decidi.d<>. a 
levar .a .. cabo. seu .dupfo '111ovimento · 
envolvéntà éontra a· posição chave de 
P1•oskurov e em direçlto a Lwow, 
Este. ii:taque russo coloca os alemães, 
que ainda· se encontram ·a leste ·de 
Proskui-ov, ·dentro. de. uma cunha ,de 
65 .. qullo~etros. de·. profund Idade e com 
uma ·.só ferrovia .d'l escape, de Ka
m<>netz a. Po(lo.lsl<, qu.e. por su'!- V!!<f 
c.orre o· perigo de ~lcl\r. · cortada, O~ , 
russos tambem a·ssinalam novos a,van, 
iios na J>atàitja, da:·BesSarabia, ond'e · as 
vanguardas. cio marechal J{nlev corta
ram em Tarno1>ol a via ferrea de 
Balti a Cernautl. 

Na máÍ'.gem or.iental da .fi•ente me
rldlonál, o exercito · .sovietice luta 
atualmente nos arrabaldes de Voz
nesesk, crúzament? de sete· estra.das 

·na margem· orientai· do. rio Bug ao 
norte· d,,:·Nikólá1ev, .. ,,., 

Berlim continua mencionando· uina 
nova ofensiva russa ao. sudoeste de 
Vitebsk., 

·. dução de .Psi(,o.l.çp sl\ite.ff_çô~;n~o ... ~.e. en• 
. contr .... 111. nfa!s. ~111; cond!9•}e~. ,de ·:':.um
prir o ·seu ,pro!l"fáp)a d.e,,i,mpliaç.ao. e 

. ·uão podem ·.\nlciár •s11a· pi'.ódhção .de• 
vldo â (alta de equ!parneqto !l!>P<ioiaJ, 
Os danos causados aos .1rie!os .de co
munic<1ções de· Berlim·~ que.·.é. o·cE>n· 
tro principal de transpol'ti)S·;.na. Eu
ropa Centrá! - fora111.-de um.a. ln)l>Qr
tancia semelhante aos reglslrado1:,11a11 
fabrlc~s de ármament9v ·.. . , . . 
: Parte dos·. ,isti-agoii ca11saclós '.11riter 

rlorm~nte compreendem. os, ,s0,trid11~ 
pelas e·&taçõés íerrovlarias. de • Lher0 

. tér ~ P0,tsdmar' e a destr.11.)~ão Pt\'/,'liil. 
.de· quasi todos .os .ar1nazet\.s.,1,.·.edltl• · 
cios da estação <le.· .. m'lrcadocjas . de 
Lherter. Alem disso, fé)ritm•ooàslon4~ 
elos serias da,nos âs lris.ta!Íl.<:ões' .. fierrii
·;.}arias dós . d!Rtr! tOS , de ~i"É)UZberg, 
LicMenberg,. Sehonbei:g,_. Sl<iglft,;' .'~ 
Hor.st,vessel. As oficinas., fei-1·oviarlas 
elo distrito de·<Trepfow .. fóranÍ serla
men te danificadas dà mesma' forn1a 
que a fabrica. das 11:.erróvias ·.do Es· 
ta.do, no bairro de 'Ti.ergar,ten .. ·D.uran-: ., . ·.·; . 

.ü·,primeiro minlsti:o I(al!ay terja se 
récu~ado aJ . renunciar e o. regente 
Horthy ·contln1Ja negando-se a acei
tar · a·s . e:,;lge11cl11;s · alemãs. 

FECHADO O PARLAHEN'l'O 
. ,, llUN<,ÁRO 

· .. S'l'Al\IBUL, (Héuters) - Os cir
cµlos ltungaros ·desta capital conpr
n:ia1J1. qu.e .o. Pai-iamento da Hungria 
f?~ fecha<!!),. po,:, témpo lnà.e.termlna
do, à!lÕll brav& aessão de. ante-ontem, 
~ít,b.f:s~; Pf'~~~11t~111!!1 t~;, 4úe o re
gent11 :ttorfüi <ojleg<>µ ·ao a~rodromo 
ite :r,Judl}pe;;te ~e~irndíl·feira, proce
dente de Berchtesgaden - rtesiden
~lâ ·serra.n.á cr,:,. Hitler. ''9 regente: se
iiilri. !meç!l,ifa1iíê11t, pàra Q. CastP)O 
Real,. onde· r·ecebera em . conf.erencta 
ç, q1i,i,1•il~ . ~u,:~~es; cl)efe. dô· -paructo 
a. ';(lllfil perience · Q pt·owlo. re~ente- .e 
nue··foLfundado ha· 111ilito tempo pe
io. conde· l3ethlen. Após .essa eonfe. 
1·enclahouve a renuncia do gabinete 
ele KaUey ,e o ·primeiro ·ministro de
nilsslonarlo ·tugiu de ·Budapest, ord·e
na.ndo âs· for,;:as hungaras ''.que. reslS• 
tíSse-l11. ·. aos invasores".. . 

PREPARANDO-SE PARAO··.côMBATE 
Acr_éscenta .. a• .Informação que en-· 

quanto.;sé realizava no Castelo Keal 
a fuenclonacia ·conferencia,. já g1iar
das . especiais das tropas do assalto 
alemãs · e·· unidades da "Ge.stapo" 

; oçupavam as ru,i.s :da capital hun
gara: H.ouvera choques em diversos 
p;o'ntos dá cidade. 

·. o ·,nov. ogahinete · hungai;o é compos
to .por pessoàs do chamado partido 
do· conde Bethlen . ., do .partido ·ras
.cista, n.ão. tendo sido !nduido no. par
tido .. o· proprio Imredy, "porque tem 
uma avó judia",· Desde então, faltam 
notícias.· do Bucareste, 

Nas revelações sobre os novos mi· 
nisfros· feitas . pela Alemanha, cita.
se, destacadamente, o nilnlstro. do 
Interior, .Andor·· .jarces, a.migo Inti
mo ·de Hlmmler, chefe da· "Gestapo" 
e ministro do· Interior .da Alemanl1a, 
e Julius ..Sfracher. · · 

Recorda-se que durante . a greve 
revolucionaria, nas fabricas de av.tões 
":r.Iesserscht;nidt", perto de Budap~st, 
no ·ano. passado, · Jaroes pedira que 

., 
11 0s. grevtst_as -fossem ínassaoradosº. 

DECLARAÇõES Ola LEGAÇ,\O· 
HUNGARA 

Elil uma base 1Í~rte-americana 
grupo de soldados . invoca o auxilio 
operaªões contra os japoneses. 

do sudeste do P;J.cifico, üm 
divino antes de empreender 

s·roCKOLMO, (Heuters) - A de
rlaração · oficial, divulgada aQul ve· 
1a·. Jegaçlto hungara, conrlrma que 
no decorrer da .semana de· 13 a: 20 
de parco, tropas germanicas Joram 
concentradas ao longo da· fronteira 

',· . ' 
austro-hungaras; mas o ministro ale-
mão em Bupadcst assegurou ao· go
·.,erna da Hungria quJ não se trata. 
va>de.ameaça de invasão ou dj> u1)1'1 

· Derrota nazista · em Deruvar 
Cairo, (Reuters) - A 32 quilom,etros 

da· fronteira hungara, ao norte da De
ruvar, as forças dos patriotas iugosla
vos atacaram uma coluna alemã 1nfll-
gindo-lhe. baixas elevadas. • 

As unidades do 3.o destacamento de 
_patriotas eslovenos· atacaram uma 'guar
nição de · "ústachis" que defendia a li· 
nha ferrea na fronteira. hungara. No 
curso dessa operação, foram destrnldos 
a locomotiva e, 10· vagões de I um trem. 

. Numa ciutra vià ferrea que l.iga a capi
tal croata- ã Hungria, foi destruído um 
trem, o que determinou a suspensãQ. do . 
trafego durante · quinze horas entrii ,Za· 
greb e . DUgoselo. • 

O comunicado do Q. ó, do Marechal 
Tito que divulgou. esses ataques, acres
centou que os alemães sofreram "tre
mendas", perdas· na luta travada na 
BQsnia setentrional. 

LER E 'PROPAGAR Q 

J'LEGIONARIO~ 
~ 'DEVER OE <roooa 

· :.:.-9,§:~:A\C:2'.la~.Q~. · 

(, 

Desmentido· polonês " a radio sovietica 
CAIRO; (Reuters) .- A · seguinte de- criminosos,. cuJQ numero não excedeu á 

claração of!cial foi . emitida nésfa, ca- proporção norma.!, todos os membros 
pital: · . · das forças polonesas acantonadas. na 

"NQ. que. diz respeito. ás recentes ln~ Palestina e no Oriente Proximo dese-
dlcações segundo: as. · quàis os iµe~bros Jàm cóntlmia.r a luta. Duas divisões, 
das forças PQlonesaa .do Me.c\lQ. Oriente, qué ainda ha pouco estavam aéantmra-
sob . o CQmando do· general.· Wlad(e1av . dai/no. ôriênte Proxlmo, estão agora ·1u-
Anders, que desejam tomar p~:.,i1.tiva tando na Italia". 
na luta contra os alemães0 teriam sido .Relemb111:.se que o· general Anders é 
perseguidos. sem·· cessar·· e que· milhares comandante-Qhefe (las forças polonesa§ 
deles · teriam desaparecido, que: .mais de que· chegaram. ao Egito, procedentes da 
700 homéns teriam sido condenados· à Russia, e q11e a radio de Moscou, numa 
longa.s penas de, prisão ·e q\ié àlem. dl.3so l:rra(llação, __ do mês passado, asseverou 

,centenas de trabalhadores polone.ses te• que'<lho .exercito <lo geriéral' . "Andeis 
rlàm sido encarceràdos nos presidias da qüalquer- expressão. dé sjmpatià 'pàra 
Palestina, de àcQrdo .com as instruções :P!lil'.à com á, unàci. sovtetica' era tàxada 
do general Anders; declara-sé nos étr~ ... de ·criÍlle''.. No (iomeço deste mês foi 
culos auto.rizados do Cairo que não .há di~~g~cto'-que o·, segando ·corpó polo
confmação alguma para·' esses: infói'· nês do · Exercito de Anders. estava lu-

m;r~~egue a; ·ctecÍàraçãp' em, lpreç~: . ta.nqo ao· lado do 8.o . Exercito, na 
''.Coin exceçãp. de. pojícm; ,desertóres e Ital.!a .. 

PIANOS. SCH-W,ARTZMANN 
. .. . . . . 

. lt?,C!UlilVe. tipo apartà111~n~<,,-. · V)sltem ilossa exposição sem compromisso 
.'Rua o. J1111ê de Barros; 252 ._ .A,v, .Aguá ·Brà'nc;t, 524· _;_ Telefone 5-6981 

do regênte Horty -:- . Fechamento do Parlamen~ 
sendo organizada a resistencia pelo primeiro 

Os motivos .~.a · invasão, · 
tentaÜ;a â.e ei.ercer' pressão sobre os. 
dirigentes do referido pais, mas ape· 
na• uma medida defensva contra· a 
invasão anglo-ainericana na costa Cio 
.Adriat!co, · 

O almirante Hortny q1$óuttu com 
Hitler a questlto do regress_o. das tro
pas l1ungaras es{;ic!onadas. na rêta
g ua.rda da .fre11te orlental:,na Huss1a, 
e o acordo · segundo O <2ual · os ale• 
mlles na i::us;,ia nãô . se ,r.eur.ariar · 
em direç@.o â· Hnugrla e que. esta na:o 
seria 11tlllza4a com obase pará ope-
ragõ.es : mBt tares, . ; . . . . . . 

No. dia 19 de mar~o. q·uando os pa. 
i;aquectistai, alemães desceram · na 
Hungria, .o encarregado de. t-egoctos 
germanico !nfo_rmou · ao governo hun
garo de que i,.s t~opas ale1nãs é~ta;. 
vam atraveasando a fr.011teira, aflin 
d., ocupa•r o.pais, porqUe a.Alema.Ílha · 
não. podia tól,ei:-ar a polltle~ do gover• 
no ·hungaro nem .a presença de ufü 
m.llhão de . israelitas qu,> . estavam 
ame.a,;.ando a seguranca dos. ei.:erc1 7 
tos germanl!JOS e 11orque desejava illl• 
pedir a re1iet1ção do golpe ·de ·l:la- · 
dogHo. O re!eridó encarrégácto de 
negocios acrescentou · que a Aleiuâ. 
Stockolino qu·e o adido milititr e sei) 

.Anteriormente, foi no.tlclado em 
assist·enle e o secretàrló llàvtam se 

GOVJ!lMO 'rl'l'EJU,; .. 
ZURICH, (Heuters) .; .. : o <:orresl)on~. · 

dente em Berlim do Jornal "'La. ·i·rt
element0 -antl-hunga.i-os. 

<Js varaqued1stas lia "IJestapo", que 
desceta1n 11a frente .dos e;,,.:ercltos .ili• 
va.sores, a{>risiouaram varios 1nein
hros do Parlamento, inclusive Callill• 
sky, Rassay, l'eyer e l:lài-anyay. 

A VOÍ\'S'l'l'rÚIUAO 00 l\iOVO 
nha devia agir contra 15,0UU cida
dãos f.n·ltanicus, servtos, fl-ancesés e 
buna de Geneve·· Informa <Jue a cons· 
tituição do novo governo Irnngaro . 
causou, grande surpresa. na cap1ta1 
do Heich, visto cumo no seu selo fi
guram 4uatro ministros dó gat>.mete 
anterior, porem ·nenhum deles repre
·sentantes . do partido nazi•J111nga.ro, o 
da minoria germ·auica na· Hungria, 
DIPLOMA'l'AS JlUNGAltOS VON'l'UA · 

o Jilovo GOVt,;ltN\) 
LONDll.!!;S, (Heuters) _- .Na noite 

de. ontem, o radio sueco Informou que 
os dois secre.tarlos da lega~ão hunga
·ni· em Stocktilmo, srs; ltilf L'lag e 
Kalman Pandy, e O adido aerouautl• .. 
co,· sr. Sigismond lllorvay, apoiaram 
o ministro Ullel Reveczky, que re-
cusou reconhecer o novo governo , 
hungaro. 
desll1Iado dessa legação, ora em es
tallo de dissolucào. 

STUIJKULMO, (.tteuters) lJe 
acordo com fontes fidedignas flnlan. 
clesas; lr.fo1·ma-se · nesta capital que 
a legação. hungara· em lielsinkl rom• 
peu .1·elações com o nov0 governo <ie 
Budapest. · 
'l'llAJ\151'0R'l'E DE TllO!'AS .1'ARA. 

A ,1ntl!l.N'J'1'l ORHlN'l'AL 
ZURWH, (Reuters) .,... De acordo 

com uma informacão fidedigna, p1·0-
cedente de fontes rumenas, as tro
pas. germanlcas que atravei,saram a 
fronteira rurnena. estão atlualmente 
org·anlzanclo o transpo;·te para a fren
te russa das tropas h ungaras e ru
menas que foram 'concentradas ao 
logo. da fronteira rumeno· hungara, 

"Essa operação (oi dificultada pela 
nece.ssldade de m').nter. os rum.enos e 
os hungaros separados'· - acrescenta 
a referida Informação. 

Produztràm-se combates locais de 
certa lmportancia, mas .agora· os ale
mães .controlam D·erfeltamente a st. 
tuacão. · 

EXPLICA.~ÃO NAZIS'TA DA 
INVASÃO 

STAMBUL, (Reuters) -· O comen
tarista. militar da agencia de noti
cias ale·mã, .Martin Hellensab·im, cte
clarou que 'a · ocmpação da ·Hungria 
fazia parte' .do .plano geral da .Ale• 
manha contr,a· ·a lnvsão. da ·"l!'ortaleza · 
da Europa", acrescentando: 

"Nesse sentldo, a mobillzacão de 
todos os recursos hungaros se desta- . 
ca' grandemente. A presença de tro
pas alemãs na Hungria pa.ra apoiar . 
o esforço hungaro em pró! da. prote. 

1ião ·da Európa contra todas· ·as eve11• 
tualidades não . pode surpreender a 
ninguem que encare a situação com 
clarl videi)cla". .. . 

Por sua vez, o comen tarlsta. dlP.19~ 
matico do orgão oficioso turoc "Ulus", 
o jornalistà Ah1ned Shul<rl Esmer, 

· em artigo hoje Pllbllcado, escrevéu 
o segiitnte com respeito â ocllpacão 
da Hnugria: · , · 

"É posslvel que essa oc-upação ocà· 
slone conslderavel di!lculda.de · aos 
alen'lãi,s, em vista do cônh.ecld0 ·es-
1>irlto 'de rcslstencia: da. nação .. h~n-
gara". · . · .. 
A OltGANIZAÇXO DA RESISTENCÍA: 

BUNG.(RA 
LONDRES, (Reuters) - .Segundo.as 

notl-0i:i.s . quo . circular nesta·· capital, 
·o ex-chefe do goyerno, hungaro, ·N.tç· 
!rolas Kaltey, fugiu de. Budapest ·11a~ 
úi um. lugar descÔnhecido na Uun
gria, onde . está. organizando. a resis• 
tencla contra a.ocupação do seu· pais 
pelos alemães. · . · . · · 
. O noYo gove.rno tiungaro, · prêsl• 

dldo por .Poeme · Sztojay, c.elebrou· :on. 
teni a sua primeira reunião,. que dÚ• 
rou 3. · horas e no .decorrer. <ia . quai 
foram tratadas questões de "relévan. 
tlssima., importancla" - dlz· a agen~ 

. eia. noticiosa germanlca, ·, citando 
uma mensagem d(', age.nela hungara'.', 

·Na Rumanla, ses-1.indo pais na us~ 
ta dos .satelites ameaçados. pela· Ale• 
mànha no sudoeste. da IDuropa; o di• 
tador. fascista marechal Antonescu 
e o ·seu Irmão Millall, více.presld~nte 
do governo rumeno, receberam orden~ 
para se transladarem ao Qc. <k d.o 
Fuehrer,. afim de ..;.. ·segundo assegu· 
ra · a radio de Vlch1 - celeb-rài · ums 
"imp9rtante co.nferenc!a com H.Ítle.r", 

Um telegrama retardado d.e · Ho
bert Big'io, <>orresponderite · da Reu• 
ter sem Ankara, Informa que as .tro
pas alemãs procedentes da· H11ugria 

. começaram a . ·penetrar na: ·.1{funanla. 
Os rumenos foram Informados ontem, 
pela Drlmelra vez, de que os exerci• 
tos- russos cruzaram o rio Bug', inas 
não sabem ainda que as tropas Cio 
marechal K.oniev se encontram na 
Bessarabla, ha sómente 50 qul!ome• 
tros do rio Pruth, que consútue a 
fronteira propriamente dita dá su.a 
:natria. 

A noticia de 'que, Kalley· não ··se 
demitiu e a de que 'se propõe opôr 

_ resistencla â ocupação da Hungria 
pelos alemães filtrou fora do terri• 
torto h ungaro graças aos bons ofi• 
cios do proprlo Kalley, segundo de;. 
clara uma fonto geralmente bem, ln• 
formada, á qual se referiu Reginald 
Langford, correspondente da H.eu
ters em Zurlch. 

Afirma-se Que Kalley · teria dito:· 
t'l.o. :--. Que não· se ·den1etiu, __ nem 

cogita .. de faze-lo, porque se consl• 
dera como o representante legitimo 
do povo hungaro durante a ausencla. 
forçada do almirante Horthy; ~.o) 
- anoméaçâo de um sucessor "quis• 
ling'.' pelos alemães const.itue um ato 
<2ue carece de Jegalldade; 3.o) - Co!Ue 
teve de fugir de Budapest, para e.v1-
tar cle ser deeido e. Ql,le se encontra 

. num lugar da Hungria, onde estâ .or• 
ganizando · a resistencia contra os 
alen\ães. 

A noticia. de que Kalley tinha tu
gido . para a Hungria rr+e.rld!gnal ·. e 
que? seu ·governo formuiou.um.ape• 
lo pedindo auxilio ao estrangeiro, tol 
dé'sme11tlda por uni porta-voz do 1111· 
111ster'io alemão das ttelacões l!lxte• 
rlores - segundo intormou. a agen• 
ela. noticiosa germanlca. 

o referido porta-voz -afirmou· que 
não era cerfo que o almlrànte iior
thy estivesse prlston~iro 'em Koenigs• 
berg. 

o mesmo porta--Voz afirmou. alnfia 
não ser verdade. que as forças de 'fi. 
to tenham estabelecido contacto· co,m 
destacamentos hungarõs e qué ires 
membros· da Íegação· hungara em 
Berlim tenham sido . detidos.· 

A agencia. hunga.ra ae noticias nã.o 
· h·-radiou. ontem sua emisão _e as e~

munlcacj')es racilo-telegraficas coin a 
Suecia estão interrompidas deste, .an• 
te-ontem á tarde. 

OURO CAUTELAS· DO MON'rE DE SOCORRO 
- .JOIAS USA OAS E BR!I .H ANTES -
Cnmpro ... Pàl!And11 ro~ t11Plh11re, c,re~m;. 

Ku.1 · AJvares. 1fente11do, Z03, 
3/ llDd.u - re1..a.mc, 

. .. . .. ' 
- D E L M O N A ·e o,. 



·, 

, Em, resposta ao ~eJcgrama enviado 
por esta fclha. a S. Exc!a. Revma., o 
Si,. D. Jayme de Barros Camara, Ar
cv.blspo Metropolitano do Rio de Ja
:ndro, · por motivo da publicação da be
lla circular em que o eminente Prela
odo protesta contrn o bombardeio de 
:Roma, recebemos o seguinte cartão: 

/;Ao prezado Dr. Plipio Corrêa de 
Oliveira, com afetuosa benção, Dom 
Jayme de Barros Camara, Arcebispo do 
R,io de Janeiro, agradece as felicitações 
pda. circular n.o 5 deste Arcebispado. 
c;;jueira. Deus modificar quanto antes a 
triste posição da Santa Sê". 

São esses ·os votos ardentes e !nces
lsantes de todos os verdadeiros catoli
c:os, que dedicam ao Santo Padre uma 
yeneração e um amor seni reserva.s 
àem condições. 

* * " 

.É preciÍíamente este o momento t'~
co!hido por um dr. Henry Towneend, 
recentementé · eleito "Moderador do 
Conselho da Igreja Livre" na Inglater
ra,. para proferir violento discurso em 
que, acusa a Santa Sé de pactuar com 
~. nazismo e o fascismo. 

A · nota característica do protestan
ii:;mo, o que .:onstitue propriamente o 
.iubstractum de seu espil'ito, é a con
tradição. O protestantismo é uma he
resia que se estabelece no homem sobre 
,os escombros do principio de contradi
ção, em consequencia do qual uma coi
'6á hão pode ao mesmo tempo ser e não 
.i;ér, E, por isto, não ha contradições 
çue encomode o protestante tipico. Prin
cipalmente quando o cega o furor anti
cá.to!ico - estefuror é outra nota de 
ge.nuino espirita protestante - ele é 
cá.paz dos maio1·es desparates. 

Só um esp!rito inteiramente obnu• 
bi'!ado pela paixão pode Ignorar que cs 
:nàz.istai; nãó seriam eles mesmos, não 
.seriam os monstros de torpeza e bru
t ,Udade que são, s, não aproveitassem 
a· ocupação cie Roma para exercer sJ
bre o Vaticano a maior pressão moral, 
:no · sentido de obter uma atitude de 
quíllquer maneira f.avoravel aos .:seus 
interesses. Entretanto, o Santo Padre 
continua sobranceiro a tudo isto, con
servando -em todas as sua.:s palavras e 
ge.stos ·absolutamente intacta. a atitude 
de Pio . XI contra o totalitarismo, deli
neada pelas Enciclicru; jNon Abblamo 
Bisogno" e "Mit Brenender Sorgc". Do 
)lorte da. Italla, os orgãoo do Sr. Mus-

. (Conclue na 2,ª pagina) 
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Paixão de Nosso Senhor Jesu·s Cristo 
. . . 

As obras do grançle e saudoso 
D. Duarte. são de urna atualidade 
perene, porque tem ·uma profun
deza . e uma perfeição de estilo 
que as colocam na categoria dos 
monumentos definitivos. 

Fiel à sua tradição de conser
var sempre viva a memoria do 
santo e imortal Prelado, o LEGIO
NARIO tem o imenso prazer cm 
publicar, neste numero de Sema
na Santa, talvez' o mais notavel 
dos sermões da Paixão pregados 
pelo imortal P1·elacro. 
Pronunciou-o D. Duarte em San
ta Ifigenia, no dia 6 de· abril 
<le 1917. 

"Não. Não é verdade. Progridem as 
ciencias, debasta-se a rudeza dos 
tempos, suavizam-se os costumes, fun
dem-se novas formulas em que se 
engastam velhos princípios. . Mas o 
fundo da idéias que norteiam o es
pirito humano· é sempre o · mesmo; 
sempre indizível porque a Verdade é 
sempre a mesma, imutavel · e eterna. 

No que respeita ao Cristianismo, não 
ha heresias inteiramente novas. Todas 
elas, tomem esta ou aquela forma, 
tenham aparencia cientifica ou revis
tam primores de _ linguagem, saiam de 
gabinetes prestigiados pelo estudo ou 
medrem singelamente nas camadas po
pulares, - todas elas, direta·ou indi
retamente, ou negaram a divindade 
ou negaram a humanidade de Jesus. 

Nestas pegadas, de precipício em 
precipício, veio_ de roldão o ateísmo, 
a negação de toda verdade. A idéia 
de um sêr superior ao homem tornou
se insuportavel ao homem, todo sim
bolo religioso um absurdo, 'tiranica- e 
opressiva toda lei divina, -todo culto 
obrigatorio para o coração revoltado. 

Não se trata, pois, de, assegurar o 
travamento do edificio teligloso, com
balido pela ignorancia ou pela mali
éia dos hoinens, senão de assentar-lhe 

'base no conhecimento intimo, profun-
do e afetuoso de .Jésus Redentor, do 
Homem-Deus conhecido e amado na 
sua fisionomia inconfundível. Já o 
apostolô São Paulo; para chamar os 
gentios das trevas do paganismo à luz 
do Evangelho, dava de mão , à; todá a 
ciencia que bebera aos pés de Gama. 
liel, só contente <: il1l!llinado bastan-

te com a ciencia de Jesus crucifica• 
do (1). · 

"Pietá" - Beato An'geHco 

gos que mais pÍ:ovas de amor ihe ha
viam merecido (3). Realizava-se, à 
letra, a -palavra do profeta: Corridos· 
ele medo c·de vergonha, como de uma 
criatura · abominâvel, abandonaram
nc os amigos,' parentes e . conheci• 
dos (4). 

mê11te ao Ínlindo. Ensinei no fompJo, e 
nas sinagogas, on.de se reunem os jlJ• 
deus. Nada· disse· em segredo, Por_ q~e, 
pois,,_mc jnterrogas_·a mim? Pergunta 
aos que me o~virani o que lhes êu en
sinei. Todos· esses que aqui mé ouvem · 
bem sabem o que lhes disse éu (12). 

Invocava. Jesus, mais que· o teste- . 
munho' . dos discipulos; .. o depoimento 

perfeitas, inacabadas:0 C::wanclo. ?S 
males do. corpo, visava. Jesus prmc1-
palmente os males dá llima. Esse era 
o fim a que mirava,m osC seus _.mila
gres, que não a simples cura de .ma
les temporais, males que, longe de se 
oporem à salvação da !!,lma, _ muita 
vez a preparam e promovem ·.eficaz
mente. 

A impiedade de . Malco . resiste. um 
instante, à -0nipotencià. :divina que 
tem por só barreirà a' libe~dadé da 
vontade humana; bem era :que se :ten-

. desse, . por fim, à c!oçura. de quem . só 
·conhece- por .limites _à sua._ misericor
diá o_ endurecimento do coração·_im- · 
peitjteµte · (24),. · · 

E Malco se. converteu. E .Malco 
t,or11ou-se um. &intoí É seriamos nós, 
mai.s do · __ que .· e!e; •- insép.siveis. às do
çuras. dé· Jesus!. ; . 

Oh n'ão: que o Senhor ·sofreu tão 
dura afronta, .diarité dos homens, por 

. apagar-nos .. a vergonha que devera
mos sentir diante de Deus. Essa bo
fetádà. recebida .da _mão dos pecàdo
réS pelo _ Fil4o' ._. p~rissimo . de . Mada 
Imaculada; . é . uma bôfetadá ;expiató.,
riai é um salvo conduto ~ afirma. s . 
CirÍlo ·_ com que poderemos apré
sentar-ricis · diànte do tribunal · de 
Deus.'' · 

No.'instante, em que Jesus aceitava, 
em sua pessoa ·e por nosso ani.or, a 
afrontá mais cruel; ,nesse mesmo ins-

. tame)apagava~nos clà front~ . a igno
mínia do I)ecado, o rubor ·_ da nossa 
face,.-o ,remorso que nos deveria pun
gÍl'. o .coração- .(25). 

Se · pois, a. récotdação das nossas 
faltas; ,.a cônciencia· da nossa ingrati
dão· ,e maldade nos faz vacilar·-na es
per;;tnça ·do . perdão,. húní.ilhemo-nos 
diante _de Jesus humilhado; ergamós 
o· nbssó: coração à. altura do seu ,Cq
ração, . e. exclamemos; .. com. sinceridade 
e confiança: Senhor! Não sou digno . 
siquer do vosso olhar. Mas COI:tSide• 
rae, Senhor,·-.considerae a. face dei vos
so diyino Filho impressa de Ul)là bo-, 
fetada -cruel e .afrontosa. Pelos· mere
cimentos. das -s:u;Ls ignomínias, apágae 
as. ·minhas· ignomínias; P!;!la face de 
Jesus, coberta 4e vergonha, apagai as 
minhas vergonhas, restitui-me a vos
sa confian~à" a vossa benevolencia, · o 

· vosso· amor. 

Protécfor . noster . aspfoe Delis; et 
rçspice in faciém Chr~O- tui (26) •. 

·. · Passio-· Domini''Npstri -Jesu -Christi. 

acompanhar os acontecimentos · que; 
se precipitavam (29). . . 

O' discípulo amado, que tinha mte) 
ligencias no palacio e era d~ rela 1 
ções · do Pontífice, entrou no àtno; en,"'\ 
quanto ·Pedro, cautelosamente, se Q.7t•j 
xara ficar da parte de fora (30). No._7 
tandô, porem, a ausencia do condis.:il 
cipulo, tornou atrás e, falando à por• 
teira lhe deu entrada (Si). 

Nessa oca~ião, ainda em presença do 
ctiscipulo, amado, teria ocorrido. a 1>ri
r1.eirà negação de Pedro, uma -dessas 
respostas espontaneas, irrefletidas, _ 
rr.1is ou menos justificada pela deli
cadeza do momento. 

De fato. Pedro amava ternamente· 
a Jesus; Não queria renunciar a:o 
Mestre e renegar a sua fé, mas só lhe ' 
tinha amor de simpatia, amer huma,
no, não a caridade que Í/\Z os martil 
res (32). _ 

Nem por ser· um ato de pura fra
queza, (33), podia forrar-se o aposto
lo à nodoa de ingratidão; ele, prevé~ 
nido. pelo Mestre e, sem embargo,' 
confiado de si mesmo. Animado das 
suas 'fragei,s 'e humanas disposições, 
julgaya _ que as forças naturais Ih~ 
chegariam .aos _ desejos (34). 
mentas ia dar-lhe a medida do ho
mem desajudado da vigilancia e da 
oração (35); ia m.D$trar-lhe como; por 
castigo e _remedia.,· . permite Deus a 
queda do orgulhosq (36). 

Em torno de um bxàseiro, no cen• 
tro do patio, numêrOSO' grupo de sol
dados e populares comentava os acon
tecimentos. da noite (37;; lj:ntre eles 
achava-se o apostolo, · a,1uecendo-se 
ao fogo (38), ao parecer despreocupa-

. do, seguindo de fato o· dese.wolar do 
pro'cesso (39). Boa ocasião par.a aque
cer-se com a gentalha, quando Je-., 
sus era esbofeteado no tribunal dos 
homens, - ou não .estivesse. Pooro 
menos frio de corpo que de corá!,iáo 
e sentimento. 

· A luz da fogueira, pensou reconhe• · 
ce-lo um· dos circunstantes, oporido
lhe Pedro negativa formal acrescida 
de eerto desprezo pela peSSQil do Mes
tre: "Juro-te que não conhc!;o esse 
homem" (40). 

ALOCUCÃO ao SUMO PONTIFIC[ SOBRE 

_Ora, essa personalidade unica, tão 
amada e tão odiada - tão amada com 
extremos de sacrifícios, quão odiada 
com fere~s de brutalidade, - encon
tramo-la inteiriça, com todos os seus 
:atributos divinos e humanos, com to
dos os seus replendores, com todas_ as 
suas fra,quezas, nesse livro ini~terio~ 
so que éo Evangelho, - re~lexo divi
no da Pessoa augusta do Redentor. 

Como Jesus Cristo é homem e Deus, 
assim o Evangelho é simples e é su-

Humilhante e pe11oso, era. ali.is pro• 
videncia divina. _o 'insulamento '.de ._J_e
sus em tão •. a11gustiosa _· •circun~t.incià. 
Como ninguem 'lhe podia ser equipa
rado em natureza - nota São- Jero
nimo - -ninguent devia· ser associado 
ao .seu sacrifício. .Só Jesus é. vitima 
ba5t.ante . a reconclfi:ir'"ó'murrdo;···comó ·, 
só ele tlvemforças para oi,'.al" por tq,
do.5 os homens, só. ele poi:. todos de-

. dos· 's~us inimigoi;. dos doutores .da 
Lei que, tanfa vez, o tinham arguido, 

· dos servos · da- sinágoga ·· enviados a 
contrastar á f>t1a doutrina._ Testemu
nho c{(l ouvintes mal intencionados:'-

Ao~olutamerite··s~gÚí-Õ da. proxima 
desfon·a;• o· velho: tigre que· 'era . Anás 
aguçava as garras e rangia os dentes, 
prelibando. a volupia dá vitoria' deci
siva~. A_ssim. _ - -di&5era .Dariiel.,.,., .. / às- 0 

sím, 'farto. de sangue e de carnagem,· 
tripudia o animal-feroz -sobrEl os,mem
bros 'rasgados dir vitihla imolada (27). 

Esse homem!... Era, entre os ju~ 
deus, uma expressão injuriosa; é 
ainda hoje, a palavra de desprezo com 
que _o designam os descendentes da 
impiedade · judaica (41). Esse ho
_mem?!. .• Não havia muito que Pe
dro o confessara por Filho de 
Deus! (42). 
· Era a .segunda negação. ," 

Notemos, _ descle _;já, como se vaf 
alargando o abismo em que se preci-,, 

'.,·,ns·:_,.;EXERClCIOS . '[_SPlRITUAIS'' 
S. S. o Papa Pio XII em compa. 

:flhia de ·alguns dos Cardeais .e Pre
lados romanos fez recentemente os 
santos exercicios espirituais .. Ao ter
minar o retiro, que durou uma se· 
:W.l!,ria, o Santo Padre pronunciou a 
;seguinte alocução: 

''Nos piedosos exercicios. que ter· 
minamos esta manhã, _todos nós, Ve
:néráveis Irmãos e amados filhos, es
cutamos a voz de Deus, cuja provi
dência sempre adorável, nos condu
ziu a soledade para falarmos a nos
seis corações, apesar de que o mun
do "exterior, na presente e tormento
sa hora encha os povos de ancieda.' 
pe e não deite em paz nem um sõ 
rincão. do mundo. Obset;vamos um si
lêncio interior para assim poder pe
nétrar na mais profunda Intimidade 
de nossos' corações com o objetivo 
de fazer um exame interior e para 
1Poder escutar o que Deus nos deseja 
comunicar. 

Deus que governa o universo, go· 
;verna tambem a nós e dirige ·por 
meio de seu imperscrutavel desígnio 
os destinos de todas as raças hU:ína
i!las. Existe porem um mistério da 
Providência, !mpenetravel a nossa 
intel!gêncla, que Deus desejou que 
tclcassemos · c_om a' mão, para dize
lo. aqui: o mistério invisivel da in
destrutibilidade da Igreja. Quantos 
tronos e imperlos e instituições pu
blicas calràm a seu lado, deixando 
as ruinas e os vestigíos de sua gran
deza sobre o caminho que por vinte 
séculos a Igreja. v.em percorrendo, 
procurando guiar para o DIV'ino Pas
tor as ovelhas que se extraviar,llm 
ou se pe1·deram no caminho do mal, 
e. para purificar, aperfeiçoar e san
tificar todos os que· vivem dentro do 
febanho de Cristo! 

Uma tal missão, confiada pela 
-Igreja · a seus sacerdotes, faz pesar 
e· particularmente hoje - deveres 
muito graves para eles próprios e 
obrigações mais claras referentes 
aós fiélr confiados a seu cuidado. A 
Igreja Católica é o grande mistério 
vi.sível, porque" é visível em sua ca
beça sobre a terra: o Vigário de Cris
to·. Seus ministros são visíveis; vi· 
sivels· tambem sua vida, seu culto, 
seu trabalho e atividade para a sal
vação e aperfeiçoamento de suas al· 
mas. Ainda é visivel em sua indes
trutn,ilidade,· que é historicamente 

· demànstra.vel, como seu progresso p.o 
passado é · sinal da segurança do seu 
futuro. Porisso, um grarrde llistoría
dor não católico do século passado, 
1·econllecendo pezaroso, que a Igre
ja Católica permaneceu Irremoví
vel, cqela de V'ida e de jovem vi
gor, exclamou:· "Se considerarmos os 
tremendos ataques de que foi obje
to, veremos como é difícil arquite
tar um modo pelo qual ela sucum
birá". 
Coat/L1aaodq, 8: S: 0 Papo. repetiu 

extensa.mente uma passagem /:].e Ma
caulay sobre vou ltanke 1;1 prose
gultt dizendo: 

"Porem ainda quando a perpetuida· 
de da Igreja pJssa ser demonstrada 
pela expericnda, o simples fato, é em 
si mesmo um m'stério e não admi
te ~xolicacões naturais. J]nicameri· 

te se pode. explicar pela e:i::pt'essao 
que nos foi. divinamente. 1:evelada 
por Nosso Senhor Jesus Ct:isto, que 
fundou a Igreja e permanece com 
ela em cada momento até o ·.fim dos 
séculos. 

Os exercícios espirituais _.que em 
Sua bondade Deus nos concedeu nes
te período de tanta miséria moral e 
intelectual foram uma. graça assina
lada. Foram-nos proporcionados como 
abrigo seguro ho tempo em que· tor
mentas, furacões e raios assolam to
das as regiões da terra, as 011das en
furecidas bramam e· violeiltamel)te 
castigam todo ,porto e mar. Foi uma 
graça dirigida a nossa pessoal san
tificação, nestes dias de ansiedade; 
uma graça que nos fez penetrar em 
nós mesmos, para examinar o con
junto de nossas obrigações, os defef· 
tos e negligências nas quais temos 
caldo, e resolver repara-las no futu
ro a luz dos ensinamentos de ·Cristo, 
que nos chamou ao excelso serviço 
de sua Imaculada Esposa, a Igreja. 

Ele falou a nossos corações e nos 
deu forças para seguir firmemente 
o nosso caminho e apl!carm_ó-nos na 
renovação de nossas almas; Ele que 
depositou em sua Igreja e em seus 
Sacerdotes a ajuda total de que te
mos necessidade em nossas aflições 
e dos remédios que necessitamos pa
ra nossos defeitos. Confiamos · nele, 
que venceu o mundo e que está co
nosco todos os dias, até a consuma
ção dos séculos". 

Mais adiante diz 'o Santo Padre: 
"O amor de Deus exige de nossa par 

te um amor ardente e filial que po
demos aprender e adquirir do cora
ção humilde de Cristo, por meio da 
oração, da abnegação, obras de peni
tência e sacrifícios que fazenios por 
Ele, na execução exata e .sem man
cha de nossas- obrigações. 

O mundo cristão fixa seu olhar na 
Sé Apostólica e na Cidade do Va~ 
ticano porque daqui não somente· de· 
veria ser exercida a l);Utorldade, e 

· ser ensinada . a doutrina cristã, mas 
ainda, , porque deV'eria · haver mn 
exemplo do que seja o espírito de 
caridade e sacrifício frente às dÍi· 
ras privações e tão amargos sofri· 
mentos dos povos. · 

Ein' consideração por estas ver
dades, a voz de Deus e de· sua Pro
vidência nos alcançou nestes san
tos dias por meio da. voz. dum ilus• 
tre pregar!or, um mestre, .do' púlpito 
e da sabedoria filosófi_ca. Com o est.u·
do atento das exhortaçêies contidas 
nos Exercícios 'úsplrltuais de_ Santo 
Inácio, elevamos nosr,1s · v.lmas, pen· 
sarnentos e desejos ao mistério da 
Divina Providência, que governa e 
dis~õe tudo, atk os acontecimento&, 
huma;,.m dolorosos de ,modo· que pos. 
samos tirar deles nosso provaito es· 
plrltual e as resoluções que 1,os man
tenham em nossas meditações ·e nos 
trabalhos apostólicos. 

Roguemos ·a Deus, queira au:Jen., 
tar e extendf~ a eficácia de se)l pr.>· 
veitoso 1.11t1,;;;t~rio derl'amando abun
dantes graças. Desça para tanto, SO· 

bre 'aós, Vene1·áv.eis Irmãos e ama-
9,0~ fugos, ng_ssa Bencão ADos-tôl_ic~", ·· 

. 'bllme. C;ómo Jesus Crístó é· o Vet
bo de Deus, oculto sob á humanidade 
da carne, assim o Evangelho é a sa
bedo.ri ade Deús velada ifob .a sirh
pliéidade da linguagem {2). De cadà 
uma das suas paginas, de cada um do3 
seus versículos qilasi, destà'ca-sc o ho
mem com as suas fraquezas; avulta a 
magestade de Deus coin a sua onipi:>
tencia. Fosse o1 Ev_angelho leitura mais 
assídua, ' manuãl mais frequentado e 
meditado, e não veríamos tantos des~ 
vios. da solida piedade que ha de in
formar todos os atos da nossa vida 
cristã. · 

Da narração evangelica, porem;· o 
que mais nós fala à inteligencia e ao 
coração, são precisamente os passos da 
Paixão do Senhor, cujos contrastes 
acentuam, com extraordinario relevo, 
a divindade e a humanidade de Je
sus. As fraquezas do homem escarne
cido, vilipendiado, imerso em um ocea
no de vergonhas, iluminam tão singu
larmente a figura sobrehumana do 
Crucificado, que lhe valeram protes
tos incendidos, não já d eesteril · ad
miração, mas de profundas adorações 
e de entranhado afeto. 

Jesus é setµpre Jesus - Deus-Ho
mem-Salvador - oµ seja no delicio
so recato de humilde casinha· de Na
zaré, ou seja em pleno lago de Tibc
riades a serenar as ondas revoltas, a 
um simples gesto do braço onipoten
te. Nunca, porem, é tão divino como 
quando mais homem se nos figura. 
Nunca se nos antolha tão. magestoso, 
tão adoravel, tão digno do nosso amor, 
como nas humilhações . da Paixão e 
nos vilipendios do Cal vario. 

E isto é o que ora se me pede: -
a narrativa da Paixão de :Jesus, esti
mulo de esperanças, fundamento de 
glorificação futura. 

Eu vo-la darei singelamente, cor
rido de mim mesmo, buscando mais 
servir aos justos reclamos da vossa 
piedade, do· que satisfazer a vã curio
sidade dos que pensam aquilatar os 
creditos de uma doutrina- pelos talen
tos ou · habilidades do orador. 

Ave Maria! 

NO,.SSO SENHOR E' JULGADO POR 
ANAZ 

Passio Domini Nostri Jcsu Christi. 
Era noite, noite fria e trcvosa. 

Acorda o palacic, dos Pontifices para 
a iniquidade de um julgamento em 
que é réu a inocencia, testemunha a 
ingratidão, defensor ningucm, juiz a 
hipocrisia refalsada. . 

Diante de Anás Pontífice destrona
do porem legitimo, saduceu infesta
do de astucia e crueldade, Jesus está 
de pé, calmo, sereno, tranquilo. 

No entanto, ele sofre intimamente, 
· sofre do abandono dos seus discipu

los, · da frouxidão e cobardia dos ami-

viasofrer e'. morrer (5). _. 
Como um cordeiro _conduzido âo 

matadouro (G), ~em resistencias, sem 
U11\ unico lllmcnto, · Úm que de sóbr~::. 
natúral lhe punha, ria fisionomia sim
palfca e cismadoura, um halo de ma
gestade que assombrava o · seu àlgo:i:. 

Inspirador principal de toda esta 
tragedia (7), o velho pontificc recla
mai·à para si· as primícias do . triunfo, 
buscando enlear o · 'acusado rias ma
lhas de um interrogatorio preliminar, 
possivelmente comprometedor. 

Imaginava ele, ou fingia, talvez, 
<1creditar que era Jesus . u _ mdos che
fes prestigiados das seitas .. secret,as, 
mais ou menos fanaticas, mais oU me~ 
nos nacionalistas, incubadas no· seio do 
pOVO descontente e oprimido, c_omo 
um germen de revolta prestes a es
tourar na reivindicação de libérdades 
conculcadas (8). Essenios, zelotas ou 
horodianos, malsinados de fatalismo 
e · de veleidades patrioticas, eram es
ses puritanos tão odiosos aos douto
res da Lei, quanto suspeitos à autori
dade de Cesar (9). 

O lance era seguro. A confissão do 
crime era o abismo, era a morte, erá 
o . odio satisfeito, era o triunfo. . . Con
tava demais o 'velho· raposo· cóni as1 • 

artimanhas da .sua astucia· não con- ' 
tava, porem, com a segurariça da ino-
cencia. · 

Enquadrado. 1;1a barba .branca .dos 
patriarcas de. Arão, reservado e gra
vemente severo, na pem1mbra indeci
sa que lhe releva o· brilho siriistro . dos 
olhos felinos, indaga o pontífice do 
numero, qualidade e paradeiro dos 
tliscipulos de Jesus · e do teor ela · sua 

'doutrina (10). . 
Os discipulos estavam fora de cau

sa desde que o Mestre, no Jardim dás 
Oliveiras, se entregara-à discreção dos 
esbirros.- Se a mim pt·ocurais .- . dis
sern ele - deixai que estes outros se 
retirem em paz. (11), · e a. palavra de 
Jesus é uma palayra de ordem, é _in
contrastavel. Sobre esses homens, ora 
tímidos. e homiziados, deveria repou
sar o edificio da Igreja, e Jesus · lhe 
protege os· furidameritos,·· subtraindo
os à colara dos seus inimigos. Sobre 
os discipulos, portanto, silencio. abso-
luto. · 

Mas a sua doutrina em um fato pu
blico. O . carater do Cristianismo é a 
publicidade, e nessa publicidade ha 
tanta luz - luz tão suave· e tão inten
sa, que s.e acomoda a todas as int~li
gencias. o que falta ao incredulo não 
é luz, mas amor da verdade - da ver
dade que, ainda lhe entrando· pelos 
olhos • dentrg, o não converte quando 
se lhe opõem os .demandos do coração. 

Mansamente, inas com firmeza, . res
pondeu-lhe Jesus: Eu falei pÚ~lica-

Chamamos a atenção de nossos lei• 
· tores 1para o noticiario especial que 
públicamos na 3.ª pagina de nossa edi~ 
ção de hoje, sobre as manifestações de 
fi.!ial solidariedade do orbe catoUco com 
o Santo Padre Pio XII.· 

•• 

•· comerita Siio'·Jóão Crisôstó:r.i-út··:...::: érn· · · 
.a demonstráção itialteravel da verdá• 
de (-13). · · 

. i?ar~ccu a 'I'eofilato que .a honra 
des~c pdmcfro intc1·rogatorio foi con
ferida . ao pontífice destronado, não 
tanto por se lhe dêixar hediondo pas- , 
fo à vista das humilhações do prisio
neiro, com:o • porque, tendo ele .. enve
lhecido na maldade, erá de esperar 
lhe- .acudissem meios. de atrair mais 
facilmente, it . desejada condena
ção c14). 
• Come quer que seja, Anás- se ep

controu desnorteado à inesperada res
posta · de ·Jesus. Era evidente.· o 
embaraço do pontifice, - situação 
tanto. mais penosa quanto mais pro
_fundo era o .silencio. 

O.corre, ·porem, a um ._sub.alterno, -
Ul}la de~sas almas de capacho, sempre 
postas aos pés dos podcrnsos - dar 
cabo · ao incidente, vibrando uma \!io
fetada na face de Jesus: Assimé que 
respondes .ao.pontifica? (15) Cumpria
se a palavra do profeta Job: Ferh·am
me na· face e saciaram-se d11s minhai; 
dores (16). 
. Se mal falei - replica Jesus com 

·admiravel doçura - dize-me em que. 
Se' pelo contrario, po1· que . me · fe
res?. (17). 

Semelhantes .excessos eram severa
mente proibidos pela Lei, que comi- . 
nava a multa de duzentos-, dinheiros 
.contra o que ousasse esbofetear ao seu 
proximo, . sendo a pena ·em dobro 
quando a injuria era infligida com .as 
costas da mão .(18). Mas contra esse 
réu ·indefeso tudo era permitido. Con
turbaram-se as _ potencias celestes, -
clama Santo Agostinho - -velaram -os 
anjo~ a sua face (19), mas o p,•:itifi-
ce nao protestou. .. _ - · . . 

Aqui pergunta, admirado· o. ·Doutor 
da Graça como não_ ofereceu Jesus a 
outra face a quem tão duramente . o 
af~·ontava, . ele que jamais ditou pre-
ce1to que primeiro o não praticas-
se (20). -

. Mais longe, muito mais longe . foi 
amda o Senhor. Nessa -'mesma noite, 
nessa mesma casa, . logo depois do 
P:'etorio, em· todp o decurso da Pai
xao, ofereceu Jésus, não,. somente· a 
o_ut:a face, n:1ª~ t?do o seu corpÓ sán
t1Ss1mo às _mJurias dos seus inimi
gos . (21), e com tanta largueza, tão 
abandonadamente, que o f~eram to
do em. uma chaga. unica, 'da planta 
d9s pés à cabeça (22). 

Outra razão ainda. Acusado de ha
v:r faltado ao respeito devido à dig
ntdade sacerdotal, Je_sus não podia ca
lar-se,.sem. que lhe pesasse na memo
ria . a tacha de __ Impiedade. Em tal 
emergencia, oferecer a outra face. à 
bofetada do servo dehumano ;era con
fessar a falta - videretur culpam 
agnoscere, - era consentir, pelo me
nos, num.a suspeita contra a sua san
tidade infinita (23). 

Por. isso Jesus replica· mansamente, 
. mansamente convertendo o seu àÍgoz. 

Sim .. Esse servo indigno é tradição 
dos Santos Padres, era o mesmo 
Malco, a quem o Senhor, no Jardim 
das Oliveiras. havia restituído o orn
lha cerceada pelo . gladio de . Pedro. 
Màlco não se rendera então a um 'mi
lagre da onipotencia divina; converte
se agora · a um milagre da paéiencia 
de. Je.sus, . _ _ .. 

Judiciosamente obserya Santo To
más que. essa' conversão ·era ineyita-· 
vel,. pol'aué .. -não faz Deus . obras im-

Perdido o primeiro lance, compre
endendo a. inutilidade de uni · futerro
gatorio, em que;- dê certo, já ·não le
varia a melhor,. . ordéna · o pontifice 

· que · o prisioneiro, manietado seja 
conduzido à presen~a de Caifás. 

A NEGAÇÃO DE SAO PE~RO 

.No entretantó, no P,atio µÍ.terno do 
palacio sacérdotal1 . oc_orria: um. inci
dente ·qµe, parecendo. de .somerios, vi
n)la acrescer às amárguras da vitima. 

Pedro e João vinham seguindo de 
longe ao divino Mestre. (28), éuido
sos de· que não fossem reconhecidos 
e, presos talvez; mas interessados em 

. J?ita .oc..ll,p.ostolo._ ;ÇQmo
0
:a, sarifülade :hão, 

e obra .de u:m só dia, senão feita de 
atl)rado l!!,bor; .<:le atos repetidos' e ca ... 
da . vez mais perfeitos, até que .che
guem a formar um habito _ constante, 
assim a condenação não vem de cho
,fre · sobre o pecador, mas a passo e 
passo; como consequencia de infide
Hdades, pequeninas ao · principio; ao 
depois maiores e mais reflexas, final
mente eivadas desse espírito de revol
ta que caracteriza o pecado mortàl. 
Na virtude, como no pecado, ha sem
pre . uma gradação perfeita. 

Desprezar uma grâça é desmerecer 
outra graça. Ceder agora à tentação 
é preparar o desastre de amanhã se 

não intervem o arrependimento .a r~s
tabelecer o equilíbrio. 

(Continuá na pagina 6) 

Circular do . Exmo. Sr. Arcebispo do . Rio 
s n b,re a C r i.s m a 

1. -'- O Sacramento da Crisma é 
chari1ado tambeíi1 Confirmação, pou 
significar uma re_àfirmação de que
rer o· cristão, petteric_er de fá.to -ao 
exé_rcito de Cristo. Portanto, só po
de crismar.se quem . já _está batizado, 
e até convem já ter uso da ra_zão. 

2. "'."" Como·, o Sacramento_ do Ba
tismo Imprime na alma o _-sinal· indes· 
trutivel de filho de Oeus; carater 
esse que ha d!l perdurar. eternainen
te nn crlst_ão, assim, tambem. a Cris· 
ma imprime no cristão um carater 
indelevel de soldado de Cristo, motl· 
V'O; por que estes. Sacramentos podem 
ser recebidos um~~ sõ vez. 

3. - Havendo Jesus !nstltuido. a 
Crisma, não .para. perdoar pecados 
morWs (como sucede no Batismo e 
na Confissão), mas para aumentar a 
graça s~ntme.1nte,. que, portanto, já 
deve existir na alri1a, ninguem deve 
crismar-se em estado de pecado. Eis 
porque tanto se fuslste na -necessida
dade da Confissão · antes da Crisma 
doa q u.e já tê{ll uso da tazãci, afim d e 
melhor garantir o estado de._graça, 
eu . seja a ausência .de pecado mor· 
tal. Em tal caso confessam-se tam. 
bem as crianças que àinda não te· 
nhám · feito a primeirn Comunhão, 
devendo· entretanto, ter conheclmen· 
to; ao menos· sumário esse que onera 
a conciência dos Párocos e , confes
sores. 
.. ·4; ..:. As. senhô-~a;; .e ,s~nho1·itas que 
vão receber. o Santo .sacramento da 
Crisma. apresentem-se· conveniente· 
mentei vestidas. Co'tno -· é essência! à 
imposição da, mão, episcopal._ sobre a 
cabeç'I do confirmando; ao mesmo tem 
po que lhe traça., na, fronte o sinal da 
Cruz cem · o oleo· ·santo (oleo esse 
cham.ado crisma, donde passou· a de
nominar-se o proprio ,acramentor, é 
obvio que em tal momr~'ito o. cris
mando. deverá estar de cabeça des· 
cobert11 · 

5, ·-:- Cada afilhado sõ pode ·ter um 
padrinho, e cáda afilhada iua madri- · 
nhà., os quais nãO podem ser os mes
mos. do Batismo, nem ser substitui
dos por, Sant6s, Ínas podem ser re
presen~ados _por pro.cufado'í:e11 .~e~ 

que haja precisão de se inmcar esta 
circunstancia no ato da Crisma. Se 
ainda não estiver crismado o padri
nho crisma-se antes do afilhado; se 
não, padrinho não é, De apadrinhai• 
são excl_uidas as pesso11,s excomun
gadas, criminosas, interditas, demen
tes, escandalosas, as que vivem uni
das só por contrato civil ou são Igno
rantes em· Religião, bem como as 
menores de 13 anos. Para Clérigo ou 
Religioso ser padrinho, é . mister li
cença especial, nem sempre conce
dida. 

6. - · Quem vai . crismar-se · deve 
achar-se na Igreja desde o inicio da 
Crisma, e só poderá 1·e~ar-se de· 
pois de recebida a ultimá4Pe11ção do 
Prelado e respondido às ôrações .fi
nais. Quem chegar depois de come
çadas as cerimonias, ·deverá esperar 
para a turma seguinte. Dai se conclui 
nunca haver razão de atropelo ·e pre• · 
cipitação em hora de Crisma. Só 
pessoa sem compreensão é capaz de 
provocar -apertos e empurrões em. tal 
momento, pois não conseguirá .ter
minar antes dos outros a Crisma de 
seu afilhado, visto que a . turma in· 
teira l"mallza a um tempo só. A fal
ta de prudência de certos padrinhos 
e madrinhas ocasiona o chôro. das 
cri.i.pças, agonias e desmaies, com• 
pletamente evitaVf·,is. 

7. - Para que alguem se torne 
padrinho deve ter com o · afilhado 
contato Usico no instante da -Çrisma. 
Para isso coloca sua mão direita so• 
bre o ombro direito do afilhado. Se 
o afilhado ainda é _criança de colo 
(melhor seria crismar-se depois dos 
7 anos), fl_o,,:,rn nos braços dos pais ou 
irmãos ou pessoa que seja muito fa. 
miiiar, para que não estranhe e não 
chore. · . 

Enfim, dem©s à Crismo., em-' todas 
as Igrejas e Ca11eias, o aspecto de 
piedade e · respeito, como con·vem à 
admi_n1st,if.ção de um Sacramento. 

Dada e passada sob. o Nosso sinal 
e -sêlo das Nossas armas, no Palácio· 
Arquiepiscopal de São Joaquim, aos 
17 de. novembro de 1948. 

t Jaime, Arcebispo do Riq de Ja· 
neir~... · · 

,. 



COMENTANDO. • • 
MARCHA A RÉ 

Não ha muito tempo, a im11rensc. 
óeu noticia do t>roJeto · de criação de 
nm uniforme único para todos os 

. ,estudantes secundãrJos do Brasil. A 
.coisa aparecia com todos os caracte
rísticos ele genialidade, e o U11lfor
me projetado satisfaria a todos os 
requisitos t~cuicos, biológicos antro

JJO!ógicos e ec:onômicos. Uma' comis
são ele especialistas havia vasculha
do a matéri.,. cinzenta das respect:
Vas massail, ·· encefàlicas. e dai saira 
algo de stitierfiuo e definitivo. 

Eµtreta;.ito, a opinião deixou do 
receber .'bbra tão exéeleute com o de
vido ac' olhimento. Várias. personali
<laües :representativas dos meios edu
cac:0i1,ais formularam suas restl'i· 
ções,: Uns achavam que, num pais 
tão, extenso como o Brasil, onde se 
.i{resenta uma tão grande variedade 
. de fatores mesológicos, sociológicos e 
econômicos, a imposição de uin uni
fprme único seria uma espêcie de 
Jeito de Procusto: no minimo, ou os 
,estudantes das regiões quentes te-
1·iam de escaldar-sé para que os das 
regiões frias se sentissem conforta
veis; ou estes seriam obrigados a ti
ritar, para . que os outros estlvessem 
à vontade. Outra espécie de objeções 
:versava sobre o material escolhido 
IJara ·0 uniforme: o brin · caqui; f: 
evidente que a cor desta fazenda uào 
co1nbi11.i. absolnta:ll!ente com a tona
lidade mo1·ena da epiderme nac!onal,, 
e., alem de tudo, tudo o mundo siibe 
qual: o aspec,1o pavoroso qtlAe as(lT.lme 
o bl'lni caqU1 depois de usaÓ'I) uns 
poucos nieses, e lavado alg-,.ins pa
res de veze& .. Como não :i.w.,a iiossi
,·el subi;t:tuir rrequentem.ei:,te os uni
íorm,s, mesmo porque o economia é 
a suacrazão de ser, dw:itro de JilUito 
pouco tempo os uo·AMs estudautes 
apres'entar!am o as.,o,Jcto lameütavel 
de uma cobol'te inllndavel de ór!âos · 
infe!.izes; o que <;1Jrtanúmte iria fe
rir os nossos br.!r,s <le povo civilizá
do. Porem, mais 'do que todas as obje
çi5es, -hou·vo a atmosfera glacial da 
repúlsa óoletJVa: houve u1u certo 
malestar lm,plicito e geral, o proje
to c~:u no_ ,r,ácuo. 
· Agora, ·o-em-nos a noticia de que a 

comi.ssã,.; nomeada pelo l\1in!stérlo da 
Educáç_A'O para dar parecer sobre o 
projc(,6 opinou · desfa. vora vei meme. O 
sr. .Alfl·edo Galvão, mém bro da co
mi:as~, :. manifestou-se mesmo contra 
0.6 uniformes colegiais, afirmando 
(!Ue, no máximo, deve ser aconselha
do .o ,uso .d-e um lllusão folgado e hi
giênico. Afirmou ainda que alguns 
]ll'Ofessore1 acl\am que o uso de uni
Jormes contribue para a. dtscipli11a, 
lnás que ele discorda deste. modo de 
pensar, pois a disciplina é, antes de 
mais.- ·nacla, fruto da formação espi: 
ritual· dos alunos. 

Estamos de acôrdo com esta çpi; 
nião, .A qisc1plina nazista, totalltál'.Ía, 
i1Tesponsavel, não pode dispensar uni
formes. Não assim a disciplina basea,
da na, resp~sab1lictade, nos valores 
ua. conciên~ hu,mana. Estará· inalo
grado o sl:1.teiha líiducacional quê não 
conseguir- desenvólver estes valores, 
em que deve apoiar-se. 

Outro . méinbro . da comissão cle
.claroú ainda que· está reinando· grnn
.de .;onfü!i,âo neste assunto de unifor
me .-padronizado, pois a única coisa 
.que sé !)ode preteúder é dar indi<:a
ções:pr-.\,Ucas telldentes a me'.llorar· a 
indumentária dos estudai,tes, tor-

. nandéi-a ao mesmo tempo mais !:-a
rata,: Não se pode negar que este 
o~etivo se revesle de indiscutível 
ut-ilidade. 
· O que seria simplesmente uma lou

cura é a Imposição de um · uniíqrme 
únl.co a . todos os estudantes secun
darlos do Brasil. Loucura e totalita
l'ismo. Felizmente, porem, o bom ·sen
so já· encontrou caminho. 
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l DIAS EM REVISTA· 
Conclusão da 1.a.. pagini, 

s->Jinl rugem contra o Pa.pa.: E diante' 
ele tudo Isto alildá. ha. um sr. Towne•· 
cncl. que a.:ha que a; Santa, Sé .. pende 
para o nazismo... · 

Isto é bem protestante. ,Isto ê, bem· 
rancoroso e bem.in~,:mgrucn~~ ... 

* • • 

óra. aa que parece. es~ orgão -~ mu1-· 
t0 importante: Precisamente na. mesÍila 
semana, e· ao que parece no mesmo. ·dilt, 
perante · esse mesmo conselho, o ~r, 
Anthony Eden, Ministro QO Exterior, · 
pronunciou importante dlsc1irs1- pólÍtl~ 
co. Isto prová que· o.· orgão em· ·aprl!ç0 
exerce Influencia rni,lt.o pon<ieravél ·~,,, 
b1·e o protestantismo hrltaniCO; e; ·re- . 
presenta !ioda. .ufüa tendenda dos pr:i-: 
testantes em nossos dias. ·. ·· 

Acentuamoo este fato, porque cérta 
imprensa,~' t~ctindada. iufellzmentê· péla. · 
ingenufd11de de certos meles éato!lr:os, 
timbra. eip promover uma · pol!Üca. . ::!e· 
ll1ter-confessionall.smo, que '~ exprime 
de mU modos ·füverscs. No . inômento, 
tcmo.s sobre a ni~. uma. fot'ografla.: re; 
presentando. os capelt'lcs çatp)lco; ,.\:Íl'Ó• 
tcstar,te .e judeu dos .EE. UU., e. ·a.: no~ 
ticla que: cornenta: a. fotografia tj-ai. lo•: 
go de 'tulcio esta. fl'Me: "Um é pr.oks• 
tante; outro càtolico, o terct!ro judeu., 
Não Importa. São to.doo ca:peHie:s da. 
marinha. _norte-americana,, e no serviço 
a Dcua• nenhuma dife1-ença '·rellg.iosa cs.: 
sepa:·a " .. Esta é boa. Um afltma. . que 
Cristo não é Dew,,, OUtrQ. afirma: que 
1, Igrejà de Deus é fa,lsa..: E os catoll• 
cos hão de achar Que n~nhiuna d1fe• 
rença. e'xlste entre eles... no :serviço ae 
P§us! _ .Esta friwe e um escàmeo, uma 
dàrl.sã.ô, uma. injuria. Equivale .em afir
mai' ... tese condenada. pela. Igreja. 
que "toda aa r~.lli;:iões são boas-'-. 

",·. 

• • • 
E. já . que tra.ta,;nos' de . colabOracta• 

r,ifüno entre catolicos' e he1'ejes.. tera 
minemos !!st.as notas com uma observa~ 
ção:. um telegrama vindo da. ltaJ1a 
a.nunc1â que os learders · catoltcos· e co
m1ú1istas, reuttido:;; ein Salénio, resolve
ram trabalhar de .,omtim acordo .e1n tu
d.> QUA11to · diga ,-espelto a questões de 
trJ.balho. Outro absurdo! Se aa SOIU· 
çooi; que uns e outros àão a todos · cs 
p,oblema.'! refere1.tes ao trabalho são 
diametralmente opost.as como podem 
colaborar? Esta politlca. de colabom
çilo tdeoJoglca e •oclàl cQm o comunts
mo coisa. multo diversa da colaboraçâó 
na política lntemaclonal,. já foi e:.:pll• 
cita· e oficialmente condena.dá: pela. San
ta 'Sé. e provavelmente a 11otlcia é fal
sa.. tendo sido divulgada apcnaG para 
semtar confusí)io. 

OURO CAUTELAS DO l\lONTE og SOCOHRO 
- JOIAS USADAS E BRILHANTES ....;. 
Compro pagando os 1ne1hores . prer.:os. 

s~· !!r'a1e:.:eni!td~~1~~~ - D· E L M O N A C O 

i'ET VIDEANT OPERA VESTRA HONA ... " 
Adjalma Aloisio Guimarães 

Fará anos. depois de amanhã. o 
)faestro l<''lrio Francescliiui. 

Furio Frnncescbini m1sce1 em 
Roma, aos 4 de Abril de 1880. Seus 
pais, descendentes de nobres fami
lias tnediévais, ministraram-lhe a 
mais acabada educa,;:ão e o mais 
'Puro espírito de catolicismo. Neste 
ambiente sadio e tradicionàl, toi to-
111ando interesse pélas coi~as da 
Igreja. Imaressionou-o logo o "mis
terio de-·sdjs" que domina e cnlc
"ª as almas na Basiliea de São 
J oãó de Latrão ' 

· Traçado o caminho a seguir, o 
jovem musico acastelou· outros pla-
110s parl!, O cultivo e O desempenho 
ele suà arte. Tocava em Latrão, can· 
tava - em Grandes Coros, convivia 
com . musicos. 

Eip. 1907 veio para o Rio, mas em 
nôvenihro ·ao ano seguinte chegou 
à Paulicéia, onde fixou esidencia, 
.iqtiele -tempo, clirigia · a vasta dio
cese~ de, São Paulo Dom ,T osé Ca
mai-i;o de Barros. Entre os mulfi
pfos probleQias a solucionar cont11-
va ojÕvem Antistite com o <la mu
siça .sacra •. E certa vez não hesitou 
em interromper - com o ":Motu 
Proprio'' de Pio X à mão -- os ot'i· 
cios· da Seuiana. Santa porque as 
musica;; em execução não eram 
propdas pai-a .atos religiosos. 

Foi, ·_porém, com o advento de 
Dom- .,Duarte que cheg·ou para o 
ltiaestro o momento de em·prestar 
à Igreja o rielhor da sua atividade 
e toda :a sua êaparidade. O Primei
ro Ai-cébispo 'de São Paulo, reco
nhecendo logo· os dotes do maestro 
]'rarfoeschini, confiou-lhe a diffoil 
tarefa de reformar a musica sacra, 
modificando o repertorio da Sé. O 
1\Iaest~o · entregou-se com amor e 
desvelo inexcediveis ao <lesempeuho 

de su:1 mí;;$iio, ernl101·a .. n.io fallas~en, 
di ri(,111,Jadc>s e anl ipatias... . 

Colúeioria va, ~('Jccion;iva, ·comp11-
11ha, adat.ava musicas pàra o "pu
gilo pl'etlileto" - seus poucos ean
illl'e~. lC assim, em pouco tempo, con- , 
seguia executar na Catedral pe~as 
clas;;icaf; e belas. 

Dom Duarte recompensou a dedi
cai;iio do seu musico ofc'r<,ccndo-lhe 
·_;ma viagc>m à ~:uropa, para que me
lhor pudesse conlJec,er o' Gregoria
no, como em seu desejo. Partiu o 
Maestro parn o Velho .Muudo. De
morou-se entanto seis mezcs apenas 
entre os monjes beneditinos d·e; So
le,;mes, Reviu depois sua tena na• 
tal - a Italia - onde não lhe fal
taram lisonjeiras pi·opostas para sua 
pcrmanencia. 

Tomou imediatamente ao Br11sil. 
Em São Paulo reassmi1iu o cargo de 
Mestre Capela· da Caludral. Dom 
Dua1-te 1_1omeou-o então pK>fei;sor de 
Canto Gregoriano no ~minnrio pro
vincial de Sãô Paulo. Desde aquele. 
tempo (1!112) dedica o melhor <]p, 
seu,; esforços à formação nn,;icnl dos 
levitai .. 

m1ceses criadas no Perú 
Hou\·e significativa a!tern,çiio ua 

Yida eélosiásticn. Três dioceses fo. 
ram etevi;das a archidio,~esef: ''Are

quipa, Cuzco· 'e Tru.fü lo. A díoc:>c~e 

do Puno 6 suf;1gancn de Areqilipn; 

a diocese dp, A,YHCU<•ho é sn fraganea 
rle Cnzco; 'as dioceses de Cajarriai-~a, 
Chaclrnpvyas e Piu·,\\s são sufra~·a7 

ncas de ';"ujillo. O arccLh~>o do 
Perú rcceLeu o tit:iJo. de· pl'imaz. 

LEGIONA RIO São Paulo, Z- de Abril de 19H 

CANDIDO MENDES Intenção de abril do Apostolado da Oração 
Para que os jovens candidatos ao estado matrimonial 

Felizmente, a estudo dá H,lst6ria ·do Brasil vai se 
tor·nando cada 'vez . mais interessante. Já estamos longe 

·d~ tempo em que o .maior requinte de sabedoria. nesta 
matéria consistia em di.zer com toda a precisão o número 
de caraveJas, chatàs ou navios redondo.a com que, aporta· 
Vilm ao Bra.$il as esquadrê!S lusas; a data exatiss ma em 
qÜe · D,, João VI cpnfeu aqui as· primeiras sardinha~ ou 

. Tiradentes-' 11.prendeu taboada, tssas ninharias pa;sa
rarn P,Úa.'.Q seg1,11190 plano, enqua11to o estudo dos aspectos 
idcotóli:eós e soc_·ais de nossá História se vai tornando. 
sempre mà·ls completo: CQm isto; felizmente, as figuras· 
proeminentes de nosso passado vão sa ndo da penumbra 

. em que jaziam, s~ destacam dó fundo insípido e comum 
das meras crônJc'_., crn que figuravam, tomam reiêvo, 
·corpo, pcrsonalid.apê; aniniam·se,. causam interesse, .e ·até 
admiraç,~o. .: 

Parà Isto, ~ preciso que não ·nos limitemos à mera 
repet'ção, compilada: com o·riginálidadc. maior ~u menor, 
do que d Heram OS outros, más que nos .animen1os a ·ir 
-resolutamente'_ aos arquivos, qúe. tent;amos a coragem 
tie ,perder. Jlonbas · horas de pesquli:a honesta. entre -do· 
_cu'men·tos 'poei'l,'antc.-s, ana11.:;1dos depois com se·r1edade, 
m.étodQ, i(l1~1i.oanc·a; -para a composiçã~ 'de obras verda-. 
deiramente • substanciosas. ' . · 

. tenho eni· mãos um trabalho que nos dá a ·esperança 
,de~ que: as futuras gerações de brasileiros .sabérão manter· 
é ;deàenvolvéi-· dentro de;ita linha. o t,·aba!h'o de elabora• 
'.çlio de nossa f\lst6ria'.>it uma mohografia· rica em documen• 
Jaçãó, tm. orlg nalJdáde, em verdadeiro valor elaboràda 
;~iitretanto; por um. Jovem de .16 anos, sirnple$ aluno de 
segundo oleio do Colégio Santo Inácio no Rio de Jane'ro, 
Ó trabàJho verl!a_s'pbr.e'"o.-~~~ador ·de{ Império, CandÍdo. 
Mende11 'de Alme{iJa"/e yerrrp.refactado· pelo Relimo .. Sr. 
Pe,. Arllndo J. Bârretós/ S; J., Seu autor é o Jovem Can
dido· Antonio r,1enrfe~' t.1.~ Almeida, que Jã nesta Óbra. de 
éstre ante se -Í'evetà.'capu::ci~· 4sar çoin dignidade o nome 
de seu,)lustre ª!'1C1,str,.àl. , . . . · ' .. 

, Vàle a. p:erti(Jerf'éste, trabalho; pa.ra se.- conhecer 
meiho.1" A figuril., ~ó' grànde. êa~(I do Mendes, genuíno· tipo 
de· Veu:llot .. braeilélrq, N6s; ~~tôllcoa, temos a obr!9a9ão 
absoluta de reagir: contra o prei;onceito corrente, de que 
o bra11ilefro 'é·. ,.1ri'emedlavefm·ente c6ptlc-.,, displicente, 
mofe, incapu de obedêoer com inflexível exatidão aos 
at./steros. preceitos do·•. Evangelho; incapaz; de. produzir 
hômen$ de fi~r,<ô~m,b,tiy'jl,:·~ni.ino sombrariceiro, çoerên'. 
ç a ideol6glca l!:·t!m'/íeta d.e a9.,.; como os ~ue exl~ten,,.em 
out:roa povos, O melnór que se tfotleria tirar do brasil.eiro 
seria, ao menos segun<ló 4e1•ta corrente, o ma~;ixeiro c~l'.
návaleaco doa· ,ambas e tlás módlnl,las. A. favela ser â o 
amago da brasiliéfade. ·. · . · . · 

Pe11soalmênte1 não posso -penur. as:f (n: con~eci de 
perto .Dom Duar.te Leop.oldo e Silva, a síntee.e mafa nobre 
e_ :venerável de -toda.a as virtudes verdadeiramente brasl• 
lêiras e llerdadciràniente- cr.atãs; Oe uma .coerência dou· . 
·trlriárta Inflexível, de uma· auàterid.ade de ·vida. modé:lar, 
de 11mà f.rmeza de cáràt~r ãdi1m11ntina. Dom Ouárté foi 
um grande .home.m no aÍlntidó: it1aià genu' no, Isto· é. p_ortan• 

. tti .no liontldo miUs ca~ól íco di>..' t6rmo. · 
: : M.a.s'-'i! prcçl&o• que , 6$ estudíi's h lstórlcos . vão exh·u

mando '.às' outfaa gran,des figüraa. do movimento càtóiico 
no t::ras11; e q4e · mostrem que Dóm Vita.l não foi uma 
''avis rara" ou antes uma "avis. uriica" nos· horlic>1tes 
h stór_lcos do pajs .. e: b q'11e G jov~n, co_leg ai do San',o 
1 nãcio. vom fazer, ,revel.,ando·r;tÓ.$ :,à' figura austera, ,mâs: 
c~!a,: nobr~,. ii,tréplda e ·,:p'rls,t,, ~e 1oútra grande f.gura 
llltjm$mente. ligada a D1>m Vital;• qUe foi .o sem::dor do 
IÍríi,,érlo, C.andióo f.1erid'és :df: Almeida. · -

Sobravam em. Cancfido Mei:,qes todas as qualida ... 
que de te .. fa,,am. um Grilnde,:\hoinem .. 1 n.tet gente, ativo,
mfrlÇd co, de .c11~atér .e.Je\'aflssl~o, po( um .labor, qu~, ·. 
oc\;pc_u tcd,a 2 sua vida Can"dlclo Mendes. conseguiu tor, 

...W..1111111!--·~--- · 

Plinio . Corrêa. de Oliveira 
nar-se eminente a um tempo em vários campos multo 
árduos, da -produção intelectual. Geógrafo distintissim-o e 
fe.cundo, a quem se deve o famoso "Atlas dó Brasil", 
jurisconsulto de nomeada nacional, 1 historiador· s6lido e 
mcticult>so,.orador d stinto, homem púbilço at;vo e abne
gado, Candido M.endes no Parlamento, no foro, na poli· 
t ca; na Imprensa, se revelou uma das. mais altas e fortes 
cerebrações do.·. Brasil oitocentista, alcançari.do lugar de 
r.elêvo entre os grandes homens que constitulam em ·tõ.r
no de. D .. Pedro. 11 a grande constelação dé estadistas que 
tivemos no li Império. Em todas estas atividades entre
tanto, Candido Mendes soube ser acima de tudo um cató-
1'.co militante, ortodoxo, :ntrépido, apostólioo. Oir-se-i.a 
mu:to pouco dele susten.tando que entre muftas ·cols·as 

.excelentes, . fez, nas horas vagas, um pouco de .trâbalht> 
em prol cfa Igreja. O Catolicismo foi sua puÓoupação 
central, cada ~ez mais ardente e empolgante à. medida 
que ele crescia em maturidade; em anos e em exp·eriên-

. eia, para se tornar; na última e culminante fase ··de sua 
existência, o ideal avassalador e, exclusivo que. dava. a 
seus dias e a sua vida· o seu n,a!s alto sentido. 

· Nesta ativ
0

idàde polimorfa, Oandido Mendes soube 
mi>strar;se sempre um brasileiro no genúino sentlcfÕ ·da 
palavra, Isto é, não um acomodaUclo, nem um di6pllé:en
te, nem um céptico, nem um ca_tól co !'muito· sincero'.' mas 
dos que acham que em matéria de Réllgião j'lr i it des 
arrengements avec le ciel ", ni.as um varão digno ;de· tra· 
z:er com altivez ·.na fronte O sinal dó Batismo, por. ser 
um vàloroso e integro "mlles Christt"t um irie.mtro da 
lúreja militante, e não daquilo que, com muito· êspfrito, 
al(l!,leri'l chamou Úlna vez ~ "Igreja dor'inlente">'. . .. 

. A .e.ste· respe fo, v;1le. a pena ler por exemr.lo o capl· 
. tulo ffO Clitól eo" da mono.grafia de Candiclo Antcn·o Men· 

des de Aimeldá; para se perceber desde logo. o )ntereasé 
deste estudo ·para a Açãp ,Católlca. Brasiletra, J)i:nd:cto 
Mendes·. foi um verdadeiro precursor da. Açãõ,. Católica, 
no BrasH. , · . · ···.- · · 

f\lestc feiti.o especial cte éandldo. Mendes; ·agrada 
multo uma faceta: a argúcia, Como catól co; Càndldo 
Mendes nã0 . foi um proclairiador: de lu.g·ares eomurts, um 
defensor de verdades incontroversas,. um 'de.ises· -.iulgares 
heróis de opereta que às v,ezes aparecem nas filelratS de 
tódas as .itleolo!lias, subliniea em defender o que ninguem 

_ ·atàca, óu em 'atacar .o que ning·uem defende, Cand_ido Men
des não foi um deste.s cat6Jjcos·que lutàm pe:a Igreja de 
Cri'sto, atacando concidos e teorias. ·c10 mundo da lua. Ele 
desceu aos fatos, lutou e'oín homens. e ·não apen,as. êom 

· principias, e .soube pugnar com arg.úcia, deste.rindo seus 
mq ~ tetrívels oofpes contra um inimigo secreto , e tre
mendo elo Catolicismo\ que.J~ eira naquele tempo a Maço
naria .. Cand:do Mendes mérece ser c·on.slderado um ,p.re· 
cursor· da A. e. precisamente porque .um herói "na luta 
-contra a hidra maçônica. 

* * 
... 

E pa:ra a A. e. este · livro tem um sentido especlal. 
a to.das· as organizações de A. C. Para fornecer exem• 
pios concretos para .círculos dé estudes, para ccinferán, 
c!as; para art gos, ê maonHico, .porque a vida de Candldo 
Mendes está cheia de fatos interessantes dessa naturei:a. 

· É para a A. e. este 1;~·ro tem u msentido especi::il. 
E.se.rito por .um descendente-; do grande bras.ie.iro, que. 

_ · c~rtamente é um católico mfli~ante <!o qual muito ~ode 
. esperar .a Igreja no Brasil, ele constituo um elo entre o 
presente e o .passado, uma afirmação da perenidade de 
nossos. ideais, na alma da~ gera.!';ões ;novas, a esperança 
,fo que o passado pode consel'.var-~e e'. , ,viver n~ que ele· 
tem de perene e. def nitjvo., pela cb.ra ;do .. moço~ anima· 
d~-a. de· verdadeiro espírito catól'co, , 

Essa monografia: é. po··s uma uti!isslma contribuição 
. que. o seu ,jovem àutor, pelo ministério dos beneméritos 
PP,· J.esultas, ~eus formadores, p~esta :à causa católica 
i:n~re. n6l;. · 

C .. A·· T. o. ~L 1. C · O S 
Comprcm":.exêfüsivamen.f'1ts~ms· ióias, ·~ semcv·res·entes·· .na. conheddâ:. 

,. .. , ..... --· J O A L H .A R .. 1 A 
. •, .· " .,. "•, . . - ~ ,, -. . -- ·~.:~ ' 

C A 5 A'' C A ·:5:::y· 'O' 
&UA 16 DE NOVF.'\IBHO N. 26 

f,~s911ina da Rua Anchieta) 

e 

• 
OFICINAS 

·vROPRIAS 
• 
• 

{.Jnfooe, .. ~1111ce~sionario1 dol!I A FA \f A, 
. IIUS relogiou a F L E C T 1' A • 

~----------------------------------------------------
O DISCURSO 00 SANTO PADRE 

Nmhum- ca.touco, 11e11hum homem 
de coração bem formado poderã ler com 
ind!feré.nça a oraçãó fervente, o apelo 
sentido, o discurso patet!co, que o· San• 
to Padre Pio XII fez, dO balcão da· Ba
slll • a. ·do Vaticano, no dia do quliito 
snlvérsarto de sua. solene coroação. 

Essa data festiva para a. Igreja e 
gloriosa para o füCessQr de s. Pedro na 
dl11a$tla d~s Vigarlos · de . Jesusi Crillto, 

sêcla e posto a !erros,· tambem já se 
transferiu parn terras 8lltran11as ou 
longinquàs ... e nada disso· impBdÍU que 
o poder espiritual se transmitl.sse, inin
Ú:·rnptammíc. através. do.s seculos, aos 
suc~ssores de Pedro. 

i;: que á . Igreja tem a.s prcmi,sas da 
imortalidade: 
, "A.~ portas .dei inferno nãci preva.Je

cerão contrà. ela"; 
·NoN. PRAEVALEBUNT. 

o santo Padre e,o povo. romano 
Em 1·ccr11tc· ntimero, o '.'Ôsservn-

SEMANA .DO SACERDOTE 
NA CDLOMBIA 

Xa cillade de Cali realizou-se a 
Semana cto Sacerdote. A imprensa 
destaco.u a importaneia do aconte
cimento, escreYenclo o "Diario <lel 
Pacifico" : "A necessidade maior 
desta época é a da santi fiea~ão dos 
Sacerclotcs. O Sacerdote santo trans
ío1111a sen · po1·0 e transforma as fot
çõcs. Cada vez ·que aparece nm Sa
cerdote sai1to, uma conénte de. gra
<;as invade os eorações; e os povos 
se inflamam cm ânsia:, de sauti<la· 
de. Ho~uernos ao Senhor que santifi· 
qnc seus eleitos e que conceda á Co
lombia operal'ios sllficientes, porque 
a messe é g"andc". 

se preparem 
A grande maioria dos jovens ten

de ao estado matrimonial como ao' 
seu destino cá na terra. No e$lado 
do matrilúõnio é, que pela vontade 
de Deus se déverão santificar. ,De·, 
vem eles saber, que o matrimônio é 
uma união ~acramental indissolúvel; 
um contrato, de tod-0s o mais Impor, 
tante, de consequênc:as gravíssimas 
para o tempo e para a eternidade. 

Para· que esta união possa s·er fe. 
l'z, requer' ela uma boa preparaç:ão, 
tanto remota .como próxima . 

A prepa.ração remota vii;a duas 
cousas: a) vida cristã, orientada pe
lo temor de Deus. N'ada pode .hàver 
de mais prejudicial e pernicioso pa
ra o futuro estado matrimonial, qu.e 
vida alite-nupcial dissoluta e desen, 
f1·eada. Se. as paixões já predomina
ram nos anos e meses antes do so· 
lene comprdm'sso diaute de Deus na 
Igreja, de peoad9s há de ser a vicia 
que ·segue. O lar, que doce remanso 
devi:. ser de paz, de socego, de· or
dem e alegria, em breve tomarã o as
pecto dum. \·erdadelro inferno. Se o 
a.mor, a caridade são obrigados a ce
der a primas a ao egoismo, à pregui
ça, a:., ciume, tiaz não pode haver; a 
alegria foge, e lágrimas e malcllções 
ocup,11:ào seu lugar. l::lerâ, como a ad
mirável Encfclica "Casti connubii"', 
cte P:o ·XI diz: "Aqueles, que antes 
do matr:mõnio só se buscavam com 
a;; suas paixões deSÍ'egradas, é mui•, 
to para temer, que depois, no estado 
conjuga}· sejam tais, quais foram an
tes, e qne venham . então colher o 
que tinham semeado, i.é tristcza.s e 
Jágrlm~.s no· lar doméstico, mútuos · 
desprezos, desavenças, . aversões,. e 
aborrec:mento da vida comum". -
Uma vida modelar. em. que o temor 
cl.e Deus regular;za todas as ações, é. 
a· primeira condição para um matri- . 
mõnlo feliz; .. l\luitos bens recebere
mos, - assim falava o velho To
l>iás a seu. filho, - se nos conser
varmos no temor de Deu·s, e nos des
v.iarmos de todo o pecado". ('.l'ob. 
4; 23) .. Como poderá: haver temor de. 
Deus, se já. :nào ha mais ,_lugar para a 
fé, e. se ca1\dade se. acha em franca 
ret:rada?. Como poderá haver temor. 
a Deus, .se nãó lhe é reconhecida a 
existência; e muito menos, se lhe são. 
negados os d.reitos de Pai, legisla
dor e j:i.iz?. Como poderá haver te• 
!ll0r de Deus, quando ao pecado são . 
dadas todas as. licenças; qÜand9 aos . 
mandamentos da lei de Deus e da 

.. Igrej!t é dado todo o desprezu, . na 
cxecravel :faina. de perverter as .con- .. 
c!ênc::!as, ,:de estragar ·os caracteres· 
e, embrnte.cer os seutimentos, no que 
em diabólico desafio concorrem a 
iÚ1prensa com os seus maus romau
c~ll, suas publicações pomográíicas, 
o. cinc.ina imoral, a. cultµra física exa-
ba.il~s· e jogos escandalosos? > • 

· b) Na preparação remota. deve fi. 
gerada, a moda, os casinos com seus 
i;urar tambem o. elemento econôrui' 
co. Ind spensáveis que são o amor e 
o ar, não ba,tam para o éstabeleci
me:Jto .dum lar, riué é destjnac(o,. à,, 
creseer e se ampliar. A. misél·la .pão. 
só é cousa dolorosa, como tanibem 
perigosa pode se 'tornar; pode ela 
ser. causadora de graves dii;córdias,. 
de descontentamento, de desanin10 e 
de. desespero. Sem ter garantidos os· 
melos de subsistência não é de bom 
avíso contrair núpcias. 

Sôbn, a preparação próxima do ma
trimônio a Encíclica "Casti connu
bli" diz, que de grande tmportaucia 
é a escolha do consorte, porque um 
podê ser para o outro de grande au: 
:xf!;o, para ter uma vida cristã no· 
matrlmôn'o. ou pelo contráriÓ pode 
sei• ele grande perigo e impedi;uento. 
- Portanto. para que não padeçam 
depois por toda a v:da as consequên· 
elas de uma im!)l'udente eleição, os 
que prete11dem contrair· o matrimô
:lio, pensem primeiro madura!llente, 
que pessoa vão escQ!her para consor
te de toda a sua vida; e nesta .deli
beração tenham presentes as conse
quêuclas que derivam do estado cmi
jugal, primeiro em ordem a Deus e à 
verdadeira religião de Cristo e de
pois a si mesmos e ao outro c'ônjuge, 
como também à prole futura, e à so
ciedade humana e civil; consequên
cias provenientes do matrimónio co
mo de sua própria fonte. 

Implorem com assiduidade o auxl· 
lio' divino, para poderem escolher 
segundo a prudência cristã, e nà'o 
impelidos pelo cego e indómito hn
pulso da paixão. nem pela séde do 
riquezas ou por outro motivo menos 

· foi o dia ·qúe. 88. Pio. XII escolheu, e 
mui de prciposlto, pará dirigir urri apelo 
iu nações beligerantes,, no sentido ·ele 
s?r a Cidade Eterna pJupada aos efei
tos catàStrofic~ ela l)'uerra. O . dl.scursti 
proferido· pelo chefe supfomo da CÍ'ls.: 
tanciade ê um .documento ela fé e de 
sentimento religioso• é ta.mbem um do
cwnento . profundamenui :, tíuman.:,, qt:c 
encerra o .maxlmo de compaL-._ão pelas 
mlserlas e pelos" . sofrimentos que · aca
brunhafu as vitimas da guerra· atua!. 

tr;r!ti,':,~:l~~~:al~~ªt~~1:i1~~Z~2]l:::I~ ' ~ 1 D E o L o ,, 1 A,, D A M E N r I R A 
1,or 11111 avião chsconhecido, gi'ande . fi lJ ., 

SS. Pio XII fala. como pontlf:cé e 
sumo sacerdote .de uma religião que 
p1·cga. a. paz ·e à, urilão ~ntre os povos: 
fala ·tambcm como ·quem se seutc in
vestjd<> . de uma. paternidade · co1num so
bre os fieis. e como quem tudo tem 
feito para· à,Uvlar os aof.'ime11tos ela po-
bre humanidade. · · 

A posição sl11gu!ar e Unica do santo 
Padre não lhe permite ficar trânqu!lo 
e .tn1;1!ferente. quando a familia ci·li;tã. 
se acha dilacerada e oprimida por toda 
sorte · de. dores e mlserias .. Tal proceder 
sorta bidigno do seu coração e · 1mpór- · 
taria em trair a um dever· de estado, a 
uma obrigação' de concl~ncla. 

Por Isso, em melo- dii, confusão dos 
nossos dias, por entre o ruido infernal 
dos mais modernos e eficientes .irtelos 
de · destruição, Inventa.dos pela !nteli
gcncla humana., o 5ucessor de Pedro 
ergue a voz . sérena e firme, ·pa1·a . cha-. 
mar as criátur8'; a. melhores .senti
mentos .•• 

• • • 
Roma deve ~er puupada. 

. Asstl'll o exige a collélericla cristã do 
muhdo cMlizado Msim o pede,n to
dos aqueles que ·amam ·e cultuam. as 
mais formosas conqui.sta.; do 'lisplrito 
humano. ·. 

' ' 

rnult idão se du•igb, ele tarde, á Pra- Irradiando em francês, a 8 de se- paganda. Certo personagem, respon~ 
,:;a de São Pedro, Íl1'provisanclo as- tc-mbro de )943, a· Radio Vaticana savel por inte,esses superiores, declà-
sim uma grandi9~a .,h1anífesta:ção de transmfüu o seguinte · comentario: rava cinicamente:' "Quanto a mim, 
adesão e simpatia ao Sumo· Pontl· Pode-se considerar o homem cm sua ensino meus filhos a mêntirem; não 
ficr. atividade. terrest1·e, em seu meio am- existe outro meio de nos livrarmos de 

".Muitos dos pi·esNites - csrrc- biente, com suas ações e reações; po- um assunto desagradavel". Pois bem: 
"ª. 0 diál'io _ ca'ntavarn cm ct,ro de-se penetrar em seu, fisico, conhe- será ele certamente a primeira vitima 
hinos . sag!'ados, significando com cer sua psicologia, seus atavismos, suas de meio tão absurdo de educação, por-

tendcncias morais, seus desejos e seus que seus filhos lhe mentirão na pri:-
isto que a ·éáüia da Igreja· é a éau- defeitos; e Ileste sentido se podem fü·- meira oportunidade ... 
sa ele Deusr e que a luz da Paz, da ma1· leis e princípios. Mas se não le- A realidade é muito outra. O ho
Justi,;a. ~ da. Caridade que resplan- vantarmos o olhar, não lograremos pe- mem .possue vontade, síntese energe-
dee desd'e. a Sé. de. Pedro não pode netrar em suas aspirações mais pro- rica de todo o seu ser, que tende ao 
sei· atacada 'seh1 renegar aquele~ fundas, a verdade desmoronará sobre bem. Não existe senão um'berp ab-
principios que sustentam a· vida mo- ,i mesma e sobreviverá'. a mentira. ~oluto: Deus: não pode haver mais 
mi dos indivicluos e das nàções". E'. o que acontece· com os homens que um só, pois que 'todos os outros 

"Pela manhã; as ac!amagões e ;is que quiseram confiscar ,.à verdade pa- tão necessariamente fragmentados, in-
'f <l i>a seu uso pessoal e forjar uma ver- s1.1ficientes. Todos os ben.•., aos quais man1 esta,.,.ões comoventes a mül- · · • · dade a. seu gosto, separando-a dos tendemos, fora do Bem· absoluto'. só 

tidão foram tão soliéitas q·1é o Su, d · vinculas que a pren em a Deus e podem te~ uma signific;ação relativa, . 
mo Pontífice assomou a uma janela pondo-a a serviço exclusivo. dos pro- São meios· pa1·a .ascender ao cume. são 
de seu, apa1tamento part[cula r e ()rios -desig11ios; assim,· organizaram· os caminhos indicadores ,~a ~ota e têm 
lentamente abençóo;(o povo. O mes- problemas po}itico~ s13gundo as nor-' sem duvida o merito de conduz;ir o 
mo aconteceu .á tàrde; em duas oca:- mas da prudencia pessoal; cl'iar,im homem ao Bem absoluto .. iá que en-
siões o Papa se aprésentou á ·.janela uma economia sem levar· ·em' conta as cerram um chamamento até Ele. 
nnte a insistencià ela .manifesta<;ão. aspirações maximas do. honiém; re-:- Ha homens, no entanto, que tróca~ 

"N'o <liii 7 pela manhã·_. couti- solveram o problema do homem-tór.;. ram estas verdades pela falsa idéia de 
na11do-o o instrumento de uma poten-. · d · • · nua o me. srno 6n.rão - ap.esar, .dé que o po erio terreno e o povo. não 

- eia terrestre e material; negaram ao 
urna chuv:( t:Qrte, irnponentii mu'.ti- homem todo 0 direito pessoa:! de su- tendo outro· destino que nã.o a te•:a, 
dão se· foi· reunindo de novo dian- perar wn mundo mecanfaado: resol• .:ão em si mesmos o unico objeto de 
te ··do Palacio <lo· Vatic11no, f'azeuclo veram os problemas da humanidade seu esforço, 

dignamente. 
nobre, mas guiados por um verd!).dei. 
ro sincero e ordenado a.mor ao fu• 
tui·o consorte, buscando além disso 
no· matrimônio aqueles fins para qua 
Deus o instituiu. - Finalmente, 
quando se. trata de fazer boa eleição, 
não deixem de ped:r o prudsnt~ coa• 
selho dos própr:os pais; e 11âo te, 
nhalll. em pouco este conselho, para. 
que mediante a sua maior experiên• 
eia e mais· profundo conhecimento 
das cousas humanas, possam pre
ca ver-se de erros funestos, e par<l, que 
possam obter tambem mais· copiosa
mente na recepção do sacramento, 
a benção divina prometida à obser• 
vancia do quarto mandamento, que 
d.iz: .. Honra a teu pai e a tua mãe, 
para que sejas teliz, e vivas longos 
anos :;ôbre a terra". (Encíclica ci, 
tada). 

l\Iais alguns pontos são dignos de 
cons,deraçã0 da parte dos candida
tos. ao matrimônio. lndlspensavel õ 
que sejam llastante instruidos na re• 
l!gíão. Quem casa, et='..1belece familia, 
com a obrigação de da1· a esta o ca· 
rater ·de runa · !amil\a pertencente a 
Deus, i. é de educar para o céu o::i 
filhos. que- Deus the der. Para c:iue 
isto poss, vel seja, é de absoluta nc• 
cessidade> a instrução teligioBa. Nãq 
a pode comunicar, quem não. a tem. 
quem em ma teria de religifo- se con• 
servou . ign9rn11te. . 
· Devem se verificar da ausência- de 

li11pedimentus; "impedientes" que 
tornam o inatrlniôuio Hiclto; "diri
mentes" pelos quais o 1110.trimónío se 
torna nulo. llicito é o· matrimônio 
contraído com certas· pessoas."_. como 
03 berejes, ou. em C.'€1tas épocas, co- ' 
mo durante' O adveúto ê a quaresú1a. 
_:_ Nulo é uiat{lmônio teÚtacto entre 
parentes em linha reta para todos os 
grau.s, · ou· em liulla lateral · até ao 
quarto grau de consaguinitladé .. 'Ulll 
matrimônio contraido· nestas· coudi· 
ções obr:ga os cônjuges. a sepanu-se 
logo que cio impedimento tiverem co
n_hec,mento,. 8 não obtivereJ,11 a: .res• 
pcctiv:i. dispensa. 

Durante o n.oi vado dev eiu ·se-: abs
ter ele toda a: falta contra· a ·santai 
v}rturle. O noivado é cousa niuit!) sàn~ 
ta, e como tal, s<!ntameute deve. ser 
tratado, par~; q~e nó dia do casame11-
to paraninfo ,seja um anjo do céu, e 
não o 'prtucipe do inferno, e" a 
graça ele üe11s acompanhe os .nubeu• 
tes - "Abstende-vos dós. desejos car
llais,. que combatem contra. a alma", 
( 1. Pet. 2, 11) - '.' Não permitais. que 
em vosso corpo mortal venha o pe· 
c11do a dominar, obedeét:mdo aos seus 
apetites". (Rom. 6. 12.) São palavras 
apostól:cas como que de propósito 
escritas para os noivos, e que estes 
deviam bem ponderar. O estado pré• 
nupcial não goza de llenhLtm privilé
gio, quanto à nào-obsérvancia do ·i;;ex
to mandamento. Qualquer .falta da 
re_spei~o. o.u qualquer ." liberdade" 

ne.ste particúlar, -é 1iec:~do, ~ . posei· 
V!Jl)l1ente pecado grave. J!J ta'mbem 
por elite. motivo. que a . [greJa .prúlbe 
ª· coh~bitai;â.o a,o.s no,ivos, •· .. · ' .,. . . 

Cond1~ão ~ssencial 'pára. os ,ca11di
datos ao maLrimõn10 é, que em tur}o 
sejam guiados pela r!élta intenção õe 
:;ervir a Deus. "Examinai·vos bem 
..... :#in'ielha s. Paulo (Rom. 12;2) 
para'·gue couheça!s qual é a vontade 
de Deu\l,'.·boa; agradavel. e ·perfeita". 
Qual . é a boa vontade que 'eis deve 

. orientar? Naturalmente à Intenção 
de corresponder aos fins, pÚa que 
Deus instituiu o uiatrimõnio. São 
três: a prole. a firtelidade e o sacra
mento. (St. Agost.) "Os filhos que 

· vem a este mundo pela virtude oni
potente de Deus, com a. ccioperáção 
dos esposos, são um grande do'm da 

' vontade divina, e um fruto· !ns!gne 
do matriuiôulo". A fidelidade, o- ~mor, 
se estende ao recíproco auxiho, e1u 
ordem à maior perfeição do. h01neiu 
interior, de. modo que, com o auxflio 
de Deus, e' a . graça do sacramento 
possa!' chegar' até ao mais alto grau 
da. perfeição cristã". - Quem com 
estas dis1Josiçôes abraça o esta.do 'do 
matrimônio, faz bem e será aben, 
,oado. O contrá1·iu t;mliem tem sua 
afirmação. 'Quem no rnatrunõnlo as
pira a outros behs, cvntrarios aos que 
Deus estabeleceu e garar,tlu, não age 
corretamente, e não terá o agrado de 
DeU8. 'Longe de servir a Deus e 
cumpr:r a sua vontade, muitos. "Ían
Ç'!lll a Deus fora de si e do seu e5pi

rito, e se e11t1 .Jgam á sua paixfw, 
como o cava.lo e ó . mu1o, que não 
tem euteuctime11to, <:i sôbre esteii é 
que o deruô1110 tem podei·" .. ('l'ob. ll, 
11 J. - "Nós _somos filllós de .santos 
e não podemos ·juntar-nos à ma:nelr~ 
elos pagãos, que uão conhecem a 
Deus". (Tob-. 8;5). • ', · 

Terminando, resta a ser-lembrada a
prescrição da .· Igreja, de oi; riolvos 
anteu do casamento recebei'eril os 
santos sn:cramentos · da penltêi1cla e 
da. &:11caristia. Assim. determina- o 
Concitlo de· 'l'rento. (Sess. ll4.· ·càp. 
1). Ü sacraµ1ento do matrimôtilO, CO• 
mo sacrahlentô dos vivos,· requ$r· o 
estado c!a graça, de quem o rece]Ie. 
Recebe-lo em estado de pecado grave 
sena cometer sacrilégio ·e -provocar 
a Justa. Ira de Deus. O./numero dos 
casame:,tos infelizes é apàvorador. 
Por <1ue? Porque esqueceram-se os 
noivos de d1'lvidamente se preparar 
para o estado que foram abraçar:· se· 
de ,nul · cousas trataram,· 0 ·seu cora
ção bem tor,ge de ti .. us sé _conservou. 
Um mau casam~uto. ·t. é· um càsà-, 
mento. feito em desat"llrdo com os pia
nos d~ Deus, além di, ·ser unia gran
de· desgraça, é O í'ÍltttlnhÓ mais CUl'• . 
to ·para o abjsmo eternb. 

~MPl-ltSSOS? 
Oficinas grMicas do. 

. LE<;tjNAHt0 ::;, A. 

r.ua do St>minario •. · J99 

,Mas se assim 11ãó suceder - . Deus 
le1i1hrnr ns ceüas. de ci~jJec:tativas e como se organiza um me1;cado ·de es
cntusíasino qúe .\6mente se viram cravos. . Declararam. enfim, . que só 
por .ocas.ião do .Co.nclave.,,, Em ·res- existe um direilo: a torça: um prih- C AR B O G EN I O T.E RAP IA 

1) ,, 

~1 não permita - não ;,01,sem os nos
sós . \nl:-.!gos .. que os destinos ela tgreJa · 
e cio cristianismo estejam llgados à 

posta .;. ás .. Prolongadas , aclam:tções e cipio de ação;: o interesse; um objetivo 
· l1u·mano· a posse da· terra Sua ver N11s du .. 11•·11s arlPrias flf'rif'Pt'ieus·.· I.Í•o111lt1• ar1.!!c•.'1tu 1•i,l'1t.,,.r·a11tn·, n,,,tA.,_·t1·a· 

clemonstra1;ões ·de ac_atamento filial, · · 1 · • ' " ' ., ' • " • ·" 
sol'te cta cidadE> E~ rni. · 

Roma. no der .. rso tie sua historia .iã. 
f•tÍ a.ssed!a1a. !"1n·~aa. de .assalto e ill~ 
c~ndlll-da: ma~ foi· recon~LJ'uida O Vi• · 
,, .. io de Cristo Já. !oi expull;o de ·su~ 

S·1a S,111tida1k voltôu por; duas ve- ·dt1·:dae. _converteu-se .numa únensa me11- de R~y11a11rl de. (Caimlwas exlremidailes frias. gangrenas i>rn inicio, 
· · :í , l d • form1g11nw11tos, 1iorüs nas'pernas) - Ors. PlJ13L]O DIAS t' MAIUO 

ZC5. à ·apre$entar~se · • .],ine a. e-sua· · co·mr1·ee·nde1·am-no· mu1·to . b<>nl e DEGNI R . . 
l - . · - 1111 i\!11r~oni, Pll - 7.o andar - Salas i!0-715, 

bili iot.e,ia particular, 1tbençoandq _os manife taram-no sem ambàges: a me11· das 16,30 às ·18,30 ;... J:<'oiie: 4-5064 ·· -
.ane se achavam na Pra!:ª"• tira deve ser o i?rande meio de ol'ô- •,._ __________________________________ .J 

\ 
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'O ORBE OA,TOLICO REZA PELO SANTO PADRE JOIAS 
Vibrantes apelos das Autoridades Eclesiasticas em favor do Soberano Pontifir.e 

Ultimas novidades em 
MUUERNAS de ouro, rubis e brilhantes 

JOALHARIAS 

~ua E.xcia. Revma. o Snr. D. Hugo Bressane de Araujo acaba de publicar •1 edital que abaixo transcrevemos e que teve a mais funda repercussão nos 
lmeios eclesiasticos. 

"Ordeno se façam preces publicas pela incolumidade do Santo Padre e 
pela preservação da Santa Sé. 

E' nosso dever irrestrito estarmos unidos nestes momentos de angustia ao 
,nosso diletissimo Pai, S. Santidade o Papa Pio XII. 

Pastor universal do ·rebanho de Cristo, mestre infalível da verdade e inter
prete autorizado do deposito da fé, o Santo Padre deve ser ouvido com a ade
~ão incondicional do espírito e da vontade que é devida ao proprio Jesus Cristo. 

Oremos para que compreendam os beligerantes o dever que lhes incum-. 
be de, em meio às trevas do odio, respeitarem os direitos sagrados da Santa 
Sé Apostolica _que governa na caridade, conforme a lapidar expressão do gran
de Santo Inacio Antioqueno. 

O Papa é o sucessor de São Pedro, e sobre esta pedra Jesus edificou sua 
Igreja. · 

''Quem cair, pois, sobre esta pedra se fará em pedaços; e aquele sobre que 
ela cair ficará esmagado". (Mat. XXI. 44) 

Aos caros Diocesanos nossas bençãos afetuosas. 
Guaxupé, 25 de março de 1944. 

t Hugo, Bispo Diocesano" 

.. * * 

peta segunda vez, nos ultimos dias, o Sr. Arcebispo de Sidney, publicou 
uma Carta.Pastóral prótestando veementemente contra o bombardeio de Roma. 

"O bombardeio em grande escala de Roma significaria que nem sequer se 
estaria out,orgando aos catolios o que se dispensou aos ortodoxos e maome
tanos quando Ate.nas e o Cairo correram riscos similares e a Santa Sé apoiou 
de todo. o coração os esforços aliados para assegurar que não fossem ataca
das fl5Sas cidades", diz à Pastoral. acrescentando que ninguern acredita que a 
ocupação, de Roma constitua uecessidade mi-
litai:, para o bom exito da campanha da Italia. 

M~bros do Episcopado de Irlanda ex
r,rcssaram sua profundissima preocupação pe
la perigosa situação da Cidade do Vaticano e 
de· Roma,. e exortaram $eus·fiéis que orem, com 
m.iis fervor· que nunca, pela segurança pessoal 
do Soberano Pontifice. 

Suá· Excla. Revma. D. John Me Quaid, Ar
cebispo de Dublin, recomendoú ·a seus féis 
que orem . quotidianamente ·nestas. intenções. 
Dispoz que em todãs as Missas se rezem ora~ 
ções pelo Papa "pro re. gravi", e ,que depois 
da ultima · Missa e nas devoções vespertinas. de 
,cada dia se entoem as Ladainhas a Nossa Se
·nhora de Loreto. 

O Exmo. Revmo. Sr. D. Michael Brqwne, 
Bispo de Gahvay, falando no Colegio Uriiver
sitario de sua sede episcopal, exprimiu. sua es
perança de que -o governo da Irlanda saberá 

.inteí-pretar e ptoclamar os sentimentos da 
nação tnteira. procurando por todàs as for
mas que se respeitem e salvaguardem os di-
1'eitos do Soberano · Pontifice e da Cidade de 
Roína. Manifestou ainda. que esperava que 
todas as nações neutras subscreveriam uma 
petição coletiva instando aos beligerantes a que 
tratem Roma como Cidade Sagrada. As ne
cessidades militares genuínas disse s_ 
:Excia. - jamais justificaram o assassínio dos 
:prisioneiros ·de guerra, o ma:..-Jacre de inocen
·tes, ou a .violáção. do_s direitos das nações 
neutras, bem como . jamais justificariam o des
conhecimento dos direitos inviolaveis do . Su
mo Pontiflee. . 

· Pronunciaram-se tambem em te1mos se~ 
melhantes, o. Exmo. Revmo. Sr. D. John Dig
non, Bispo de Clonfert, e o Exmo. Revmo. Sr. 
Iljspo de Waterford, D. Daniel Cohalan. 

.. .. * 
Sob· a presidencia do Exmo. Revmo. Mons. José Maria Monteiro, realizou

~P. na sede da· Federação· dos Circulas Operarias, uma reunião onde se prestou 
uma significativa homenagem ao ·santo Padre Pio XII, gloriosamente reinante. 
Todos. os Circuloi, Operarias da capifal, se uniram para prestar ao Sumo ,Pon
tifice seu apoio integral e sua unaniri1e· adesão -ào pedido de ti'atamento es
pecial,: por parte dos beligerantes, para com a cidade Eterna. 

.. * .. 

O Exmo. Revmo. Sr. Arcebispo D. Antonio Augusto de Assis, bisp'1 de Ja-
!ioticabal, · baixou a seguinte·· Circular Diocesana: · 

Revino. Senhor Vigario. 
Satide e benção no. Senhor. 
Em resposta ao i,nominavel atentado sacrílego dos bombardeios contra a 

Cidade· Eterna de. Roma e mais ainda contra a Cidade Papal do Vaticano, as 
Basílicas de SãÓ. Pedro e São Paulo, lugares e monumentos muti-seculares e 
venerandos ·sob todo ponto de vista a toda Cristandade, nos reuniremos dia 
30 de março; quinta~feira, na Cidade de Bebedouro ao meio-dia em ponto, 
para realizat:mos, o "Sentit-e cum Eéclesia", Bispo, Clero e fiéis diocesanos, re
zando em tol'no daquela· Matriz, à · Ladainha de Todos os Santos,. havendo no 
interior -da mesma pregação, preces e Benção com o Santíssimo Sacramento, 
exarando 'a Nosso Senhor por intercessão de Nossa Senhora da Paz, pela vida 
do Sumo Pontüice Pio XII e pela Paz do mundo. Por certo, contamos com 
3 presença do· Revmo. Clero Diocesano, Associações pias, colegios e· fiéis r~io
cesanos, 

A todos que \ornarem parte nessa Romaria de adeoão ao Santo Padre e a 
Santa Igreja, nesse dia, concedemos na forma costumada, 50 dias de Indul
gencia. 

,JaboÜcabal, 26 de março de 1944, 
t Antonio A. Bispo Diocesano." 

" .. 
Sua Excia. fievma., o ::lnr. u. José Maurício da Rocha, Bisgo de Bra~•.mça, 

1.1ublicou a Circular que abaixo transcrevemos; 
''Bragança, 25 de março de 1944. 
Carissimos Diocesanos, 

· Laudetur Jesus Christus. 
A tremenda guerra. que tantos infortunios tem semeado sobre o · tribulado 

mundo contemporaneo, longe de al'l'efecer eni sua marcha destruidora, mais e 
mais cresce, de dia para dia avultando em males e sofrimentos para tudo e 
para todos, 

Nem o que. de mais sagrado exista sobre a terra, em pessoas, monumentos 
e tradições, está, sendo poupado. 

Assim é que. a propria Cidade Eterna, a Roma dos Papas, sede do Supre
mo Po.ntüice da Santa Igreja de Deus, do trono do Augusto Vigario de Cris
to, tem sido, repetidas vezes, vitima de bombardeios, que não pequenos danos, 
em ·pessoas e em grandiosas o·br'l!s. de arte, lhe tem causado. 

Achando-se, ·por isso, em. grande .perigo a Augusta Pessoa do Santo Pa
clre Pio XIl, gloriosaínente reinante,. a nós cafolicos Oão é licito quedar-nos in
diferentes à Sua sorte, devendo, pelo contrario, nem só significar-lhe nossa 
filial solidariedade unindo-nos, em espírito, aos O-cus sofrimentos em tão gra
ve conjuntura, mas ainda dirigir aos. céus suplicas ardentes, .por Sua incolumi
dade e por que, quanto antes, seja dada solução favoravel à causa da vene
randa capital do orbe catolico, 

Roma é um lugar à parte no m{mdo, merecendo por seu relevo singular 
ele sede do. Supremo Pontificado da Igi·eja, de capital do Catolicismo, de re
licario 'de monumentos de valor incomparavel, deferencia especial, mesmo nas 
mais graves situações. Seu solo é sagrado, rorejado que foi pelo sangue de 
inumeros martires, 

Atendendo a tudo isso, Jª que não dispomos de outros recursos para li
bertar de seus indizíveis sofrimentos a ora .tão inditosa cidade, elevemos nos
sas preces ao céu em favor do Augusto Vigario de Cristo, de Sua sede episco
pal e querida cidade natal e de seus habitantes, pedindo a Deus Nosso Senhor , 
apresse a hota do termo de seu sofrer. · 

·Recomendamos· aos Revmos. Sacerdotes da Diocese, ·especialmente aos Pa
rocos, promovam em ·suas respectivas Igrejas preces publicas pro Papa et Ro
mà nos três ·ultimas dias da semana de Pascoa, à tarde, constanch as mesmas 
da reza do terço do rosario de Nossa Senhora acompanhada das Ladainhas de 
São José, diante do Santissimo Sacramento solenemente exposto, para o que 
damo.s, desde já, a necessaria licença, sendo, antes, feita pregação aclequ11da. 

No domingo, ultimo dia do tríduo, haja comunhão das Associações reli
giosas e dos fiéis em geral, e à tarde o piedoso exercido da Hora Sar;;.ta, tudo 
na mesma intenção. 

Tais preces devem ser realizadas, tambem, nas Capelas, que tenham o p1;.
vilegio ·da Santa Reserva, inclusive as dos estabelecimentos de ensino, poden
do, '·nestas, a hora variar de acordo com as circunst:;.ncias prop:·ias. 

Muito· esperamos do zelo de nossos queridos Padres e de nossos amados 
Dioces~nos correspondam com sua piedade, imitand-, assim os primeiros fiéis. 

· que rezavàm por São Pedro prisioneiro, aos Nossos anelos de s,1plicas arden
tes segundo as intenções supra mencionadas. 

Esta "seja lida, antes da reza do terço , nos três dias das referidas p~ces, e 
1·egistrada no livro do tombo respectivo, 
· .. Com f>aternal benção. 

i • * ,;, 
t José, Bispo de Bragança". 

. O Exmo. e Revmo. Mons. Joseph P. Hurley, Bispo de Sto. Agostinho, nos 
Estados. Unidos, fez as seguintes declarações: · · 

"Nossos inimigos nazistas armaram em Roma a mais perigosa armadilha 
para bobos que registra a historia, com a esperanç» de que as tropas dos Es
tados Unidos caiam nela - declara Monr.:Hurley .. Se fizermos fum:ionar este 

\ 

alçapão maquinalmente preparado pelos arqui-criminosos de nossos tempos, 
não só aniquilaremos a Cidade dos Papas e a Capital da Cristandade, com tudo 
o que tanto amam os corações cristãos, como destruiremos nosso· proprio pres
tigio, fazendo quasi impossivel a obtenção · de tuna paz decente. Milhões e mi
lhões de europeus e sul-americanos se ,separariam .definitivamente de uma 
nação que, apesar ,de suas crenças. cristãs, se atrevesse,, por uma .necessidade 
militar de estilo prussiano, a pulverizar os santuarios que a Cristandade mais 
tem amado. 

"E' ironico, de cruel ironia, que nossa campanha -por Roma se desenvolva 
por razões de indole politica. Pouco a pouco. o mundo· se está· apercebendo' des
te fato, que desde o principio foi evidente para aqueles que conhecem intima
mente a Italia. Os exercitas aliados .gozam já de uma ex:celente posição estra
tegica no sul da· Ilalia. Consequentemente, não 1:e pode alegar que se tratá de 
salvar as vidas dos soldados dos Estados Unidos 

"Presentemente, os Estados Unidos inspiram confiança ao mundo, e os 
olhares se volvem' até nós; pateticamente; em busca de salvação. Homens de 
todas as raças consideram que nossas intenções."São retas e honradas, mais que 
as de qualquer outra potencia beligerante. A responsabilidade dos nossos go
vernantes é muito grande, se é que querem ,preservar e· justificar esta con
fiança. De que o logrem depende a consecução' da paz.. .Sem a confiança do 
mundo não haverá paz, e sim um difícil armisticio, preludio de urna tercei
ra guerra que seria mais devastadorà que a presente. 

"Nossa catisa é justa e nossas mãos estão limpas. Com esta guerra :o povo 
dos Estados Uriidos atua, pela primeira vez, em forma' efetiva,. no. cenario dos. 
problemas do mundo. E' inconcebível . que haja governantes .sabias que per
mitem que. se estigmatíse com mancha indelevel o que até hoje tem sido urna 
historia gloriosa. ' 

"Ainda mesmo que os nazistas defendessem Roma· com forças, rriilitares, a 
nós culpariam ante a historia, pela destruição dos ~antuarios sàcrosantos: da 
Cidade Eterna. Os nazistas querem que destruamos Roma · porque qu<>rem que. 
destruamo.;; nosea influencia para o bem, e para que nos destruarnos-à'nÓs mes-

mos. Sabem· que . já .perder-em .esta·.· guerra 
e se. estão preparando para a 1gúerra· do .fu
turo. Em· lugar de servir para salvar vid.as 
de .·sok!ados dos E$tados Unidos, pode- ser 
que a destruição· de Roma sirva ·para .que 
pereçam outros· .incontaveis milhares: de 
nossos ,soldados. . . · 

"Rorria, concluiu, é; uma· armadilh;i ,para 
bobos, montada . po'r Hitler. Seremos. nós 
os grandes bobos da historia. fazendo-a. 
funcionar?" 

• * • 

Ao caracterizar como . barbara a atitude, 
do inimigo que sé negá fazer de Roma. ci
dade .aberta e que se 'entrincheira néla, o 
Exmo. e . Revmo. Mons. Samuel A. .Stritch, 
Arcebispo · de Chicàgo, exprimiu sua "con
fiança no genio dos nossos lideres'! e a. es~ 
perança de que eles saibáin i'con~der.,-nos 
a vitoria sem impor, a nós e ás. g.eraçõés do 
fJ1turq, a irreparavel p~rda. que 'sobreviria se 
Roma se -convertesse em. campo de bàt?lha'\ 

Em uina Pastoral, Mons. Stritch exorta · á 

seu ·Clero e · fiéis a orar . para. q\ie :"nosso 
governo· e nossos .lideres triunfem 'no tea
tro da guerra italiano,' sem por em: perigo 
os- santuarios e monumentos· da Cidade ·elos 
Paras". , ·, . · · 

"Como 'vós sabeis, Nosso Santo· .Padre, .o 
Papa Pio XII, dirigiu-se recentemente a to
dós QS bti!ligerantes, pedinclo-lhes qtle Ro., 
ma, Sua; 'Cidade · Episccpal, . e , o centro dá 
Igreja, ·11ão· seja cqnyerlida em· Cani?D: de-' 
operações militares;. 'e que se salvem de des
truição os monumentos sem p.reço da cul
tura e os vene2·aveis santuaric,s da Religião: . 

, Ao formular este, apelo, o Santo Padl"e inter
preta o sentimento universal dos catolicos, 
porque para nós Roma é uma cidade sagrada, 
c,cm monumentos de · cultu~a e, .de· ~eligião, 
que ja,mais poderiam ser . substituidos. E' 

. verdade que· nossos inimigos ~e-negam· a fa-
zer de Roma uma cidade aberta, c que se entrincheiraram nela e utilizam. p.ara 
fins· da guerra; os meios· de· transporte· de que a .cidade dfspõe. Está atituclo,'i 
barbara e inexplicavel". 

•·; .. *. 
O Exmo. e Rev111-o. Mons. James H; Ryan, Bispo de Omaha,. considera que 

"não se pode eEperat muito" dos beligerantes,_cm resposta·ao apelo ,: "justo -e 
benignissifuo" .. :....:_· :córíi que,: o Sobernn~ Pontifico pediu que não se destrua · 
Roma. 

Em uma Carta Pastoral· dirigida a seu 'Cler<3. e aos -fiéis de sua Díocese, 
S. Ex eia. Revma. exorta .á .. oração, . .especialmente. o"'1rante a quaresma .. para que 
Tu,;Ts "salve a Sú,a Igrqja·:g a Cic!;.i'clP. S;iri(a,.':cJe Roma, preservando-as de todo 
o mal e, em particular; dos perigos da guerra". 

* ,. "' 
Lembrando, igualmente, este apelo ele Sua Santidade o Papa, o Exmo. e 

Rcvrno. Mons. Lco Binz, Birpo Coadjutor· ele Winona, <l:clarou que é mi.ster 
orar para que o governo norte-americano obtenha i,1·,,a vitoria completa, sem 
danos para os santuarios e monumentos da Cidarle Papal. . 

"Não podemos esquecer corno, na. guerra mU'l_1dial :anterior, os inimigos 
da nossa nação destruíram os monumentos culturais de Rcims e de Louvain e 
de outrc-~ muitos lugares, amparando-se sempre cm razões de necessidade mi
litar. Devemos recoraar, igualmente, que tais der.truições, revoltaram todo o 
mundo civilizado., O proveito irnedia~o que com aquéles atos se obteve care,
CE: de toda importancia se se o corripára com a indi'gnação que eles .provoca'
ram. Não podemos adotar a etica de nossos . inimigos sem incorrer na :mésma 
condenação. Oremos, fervorosa e perseverantemente, para que não recaia· so~ 
bre nós semenhánte deshonra e tamanha desgr;i.ça. · 

Com o coração repleto de amor pelas catacumbas de Roma,· e por- seus .sa
grados monumentos; pela Roma· que t:om justiça ~iamamos centro .de civili
zação cristã, o Santo Padre formulou . um . apelo angustioso. Com -lealdade e 

. amor igualmente fervorosos devemos, sei.Is filhos, invocar o Céu, para que Seu 
apelo não tenha sido feito em vão". 

. * * •.. 
O Exmo. e Revmo. Sr. D. Walter A. Foery, Bispo de Syracusa,, dirigiu 

uma Carta Pastoral aos seus fiéis pedindo-lhes . que, pela intercessão. de São 
,10sé, "roguem mui especialmente. pelás · intenções de Suá Santidade e, em par-: 
tícular, para que ,aqueles que têm responsabilidade, no que ·se refere à 'direção 
desta guerra, consigam salvaguardar a Cidade Eternà e os monumentos da cul-, 
tura cristã". 

.. * .. 
"Em união de corações -e de preces" c.om S.ua Santidade 'o 'J:>apa' Pio· XII, o 

Exmo. e Revrno. Sr .. D. F1'ancis A. Me Intyre, ·Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
de Nova York, fez um apelo a todos os fiéis, para que implorem que a Cidade 
Eterna de Roma, "sede da, civilização e cultura universal, salve-se dos perigos 
de destruição que a ameaçam". 

S. Excia. Revrna. determinou que o dia. 12 de . março fosse o· 'dia de.· oração 
pelas intençõês do Sol:Jerano Pontificc. 

* .. * 
Aê!vertindo que, de maneira especial "serão ·aceitaveis, ante o Onipoten

te, as orações das criancinhas", S. Emcia. o. Sr. Cardial Dennis Dougherty, Ar
cebispo de Filadelfia, em Pastoral dirigida a seus fié.is, · exortou-o.s que ora
ções epeciais sejam elevadas a Deus pela segurànça pessoal •dê· Sua Santidade· 
o Papa Pio XII, e para que a violência da guerra não destrua a Cidade de 
Roma. ,, 

.. * ,. 

"Todos sabemos que Nosso Santo Padre, o Pap;i, pediu às, nações em 
gucn,a que evitem que Roma se converta em campo de operações· militares, 
para evitar assim o perigo de que sejam· destruidos.' os rrionuinentos ·inaprecia~ 
veis da cultura cristã", reza a Pastoral em que o Exmo. e Revmo. Sr. D: •Mi
chael J. Curley. Arcebispo de Baltimore e de Washington, instou com seu Cle
ro e fiéis, afim de que no dia 19 de. março, 'festa de São José, oferecessem todas 
suas orações para que a voz do Papa seja atendida. 

"P~e~cindindo de que as nações contra as ·quais estamos em guerra _ouçam· 
ou não o apelo do Santo Padre, Nós - ácrescenta S. Excia. Eevma. - confia
mos em ·que o Estado Maior Aliado possuirá a sabedoria e· o · genio militar ne-. · 
cessarios para obter os objetivos a qua se propõe sem. converter· Roma em 
campo de batalha". •· 

* ., .. 

Os P.;spos da Australia vublicaram, dia 29 p. p., uma declaração coletiva 
em que, .protestc<.1 contra a destruição de cidades historica_s e contra .os aten
tarias às vi·•as de não-combatentes, no transcurso da guerra, e apelàm para 
of beligerantes afim de que não convertam Roma em campo de .batalha . . 

A decisão se dirige ao general de brigada, Lord G.orwrie, Governador geral 
,da Australia, aos primeiros ministros dos paises compreendidos na comunidade 
das nações britanicas e aos lideres dos Estados Unidos, da . Russia, da Alema-
nha e do Japão. , 

"Se por um lado - · diz esse docum~nt.o - não está provado que Roma 
seja uma cidade destituída de importancia _militar, por c.utro ela representa o 
relicario da historia e da arte e é; sobretudo, o coração da Cristandade. A ci
dade do Vaticano é um solo ungido, reverenciado por· ·400 milhões de catolicos, 
e sua imunidade diante da vioiencia se àchava reconhecida e as.segurada .,não 
só pela. Italia como tambern pela boa vontade das náções de todo o mundo. 
Nr,5ta hora critica, unimos Nossas vozes humildes a da magestosa · -figura que, 
no Vaticano, e quasi desesperançadamente, apela para ·todos os beligerantes, 
afim de que não transformem em campó de batalha aquele lugar eterno, nem 
profan •m suas reliquias historicas. · Apelamos paréf. quantos podem· cooperar . 
de algum modó, afim de que cooperem com ~eu esforco imerli~tn para conju
rar o lcrrivcl destino que ameaca Rema'~ 

GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES 

Grande variedade em RELOGI OS das melhores marcas suissas 

CASA BENTO LOEB 
RUA 15 DE NOVEMBRO N. 331 

A Joalharia preferida pela a11.a sociedade. HA 3 GERAÇõES 

Hoje, dia '2, de a,bril, o Exmo. Revmo. 

Mon~. José Mal'ia· Montefro, D.D. Vi

gario Capitular, procederá à benção da 

nov2. Igreja Matriz e. S!l,lltuario de São 

Jucl,\S Tadeu. S. Ecia. _Reymà. ·se1•á,;r~

cebido na nova Igreja . /is 8 horas- ja 

ni.:i!1llã de hJje, realizando-se· em &:· 

guida a cerimonia de Benção, que será 

seguide. da Mls.sa. · Solsne. 

Não. Desperdice! 

Deposite suas Ecónomiàs na 

PRUDENCIA CAPITALIZACÃD 

Aviso da Curia de Bragança 
DJ ordem do Exmo. e Revmo. Senhor 

B!.spo Diocesan:i, comunico ao Revmo. 
Clero da, Diocese e a todos· os fiei$. que, 
por merce de Deus. terá este Bi:ípado 
a alegria de ver passar, a ·oito· de' .abril 
proxirno, a solenidade dos cincoenta 
anos· de sacerdocio do seu venerando Vi
gario Geral, Monsenhor Juven.al Augus
to de. Toledo Ko!Jlv. É uma data sob1·e
modo significativa e cara ;os coraçõr,, 
bem formados, e, por •!ss:>; quer Sua 
Excla. Revma. emoldurem-lhe os alba~ 
re~, que ai vem, nem só !JS atos de pie
dade dos paroquianos de Brag,ança e 
dos muitos amigos de -tóda a - parte, 
ma~. tambem;' os p'.)rmenores· dessa di
lata.da. vida, toda· dedicada ao serviço 
do Senhor, toda feita de arduos traba
lhos em prol tia~, alm,1s; pois essa 
é a melhor prerrogativa de tão lon'
go e santo sacerdocio. 

Monsenhor Juvenal Kohly é filho de 
Taubaté, · ninho de sacerdotes ilustres.· 
Ai ·nasceu ·a 28 de maio de 1871, sen
do sõus pais o Sr. Augusw K<>hly e Da. 
Maria Franc!.sca de Toledo .. Pobres am
bx, .nã:> lhe poçllarn dar nada deste 

· trmndo. Mas, quiz Deus que a .mão · da
divosa- de uma senhora de Ilustre estir
pê se lhe extendesse por. ·sopre . a cabe
ça comei sombra protetqra, ,,tomando-o 
a seus cuidados e dand<HlÍe a educa.
ção necessaria, ·desde .ó nascimento a~é 
a recepção do Presbiterato. A essa. :be• 
r..emerita catolica, Da. Vti'ginia. GO!llt?S 
de Toledo, Irmã '10 Conego Benjamin 
de Toledo Melo e avó dos .drs. Paulo 

Costa., juiz do Juri em S. Paulo, CesàÍ:' 
Costa, conselheiro do . De; Acuninlstra,i~ 
vo e Mucio Costa ,advogado, . deve tudo 
quanto é, depoi& de Deus. 

As primeiras letras, cursou-as· '.MQn• 
senhor Kohly ainda em Tauba.te .. Fre
quentou o Colegio S. João Evangeli&ta 
daquela localidade e fez os estudos pre
paratorioc, pal'a o Cl,lrso · secúndario, 
com o dr. Eu.sebio Camara · Leal. Por 
esse tempo, pensava em sér · advogado. 
Chegou mesmo a· prestar. cinco exames 
preliminares no Curso Anexo .da _Fa.
culpade dt:! Direito de S. Paulo, ·tendo 
obtido a.provação. 

Deus, porem, lhe re~rvava . melhor 
futmo. Iniciado nas . clencias,';. estas 
iriam esclarecer-lhe. a mente robusta e 
apontar-lhe o verdadeiro caminho <ft:e 
tinha de percon·er ns ylda. o ·semtna..; 
rio de s. Paulo, · o velho seminário 
Episcopal de Dom Lino, erá, por. esiia 
epoca viveiro de grandes inte!lgencla.s 
e de grandes 1lmas.. 0 moço :estudante 
pondera bem o resolve fazer-se l•adre-, 
resolvi\ ir alistar~se entre; osi levitas elo 
Santuario, para um dia' poder ensinar 
e pregar a palavra de Deus. · 

E.ntra para a carreti'a eclesl.Mtica. 

REVELACÃO MODERNA ... 
' .;;; 

Distingue-se lego entre · stus' colegas. 
Musico e matema.tlco, espirita -àberto 
par'.',. as alegrias puras da,' 11a,bédÓrla e 
da .piedade, o Seminario •tem nele um 
nov, ornamento. O nome. de· '®US ,mes
tres .:... Mons. Manuel Vicente .da· SÍl
va, Dom Alberto José Gonçalve_s, Cone
::;o Valol.s de Castro, Mons. Camilo ·Pa
salaqua. Mons. Claro Monteiro, Co1,1ego 
Fergo de Camargo Dauntre: Conego Se
n·a freitas - nomes ilustres,·. que <,n
chemm uma geração inteira, não nca~am 
dlminu'idos .com o seu, humilde e iíiü-
da Ontem quasi apagado. . . . · 

· ~ frequente ouvir-se dizer que o 
Espiritisnio .é a IIP Revelaeiio, ou 
seja, a. grande novidade dos tempos 
modernós. · 
' Alem de- absurda. essa afirmação 

recebe· o" mais formal cle.sment:t1o pe
las pág·.nas Íuais elementares da His
'tória dos povos. 
1 Com efeito.. De dois modos pode
mos considerar o Esplrit'smo: na sua 
essência e. nos. seus elementos se
cundários O\l acidentais, 
· Ora · bem. A História nos demons

tfa, com reI~çiio à doutrhia' kardec1s
ta que a) o .seu aspecto acidental 
(apresentàção .sistemáti.:a da doutri-

: na,;- organização, carater. cientifico da 
sua fenÔrnenoÍOgia, etc.') não difere, 
hoje, do. que ele possu'a em out_J;OS 
tempos, por mais remotos que . pos
sani' ser; b) a sua éssência e méto
dos essenciais, no entanto, continuam 
sempre ·os mesmos, sempre eivados 
de erros, sempre mal intencionados. 

Logo, o Espiritismo de hoje não é 
mais do que uma forma acidental
mente diversa do Espirit'sm0 antigo. 
Có11tra'···e1e, pois·,· hão de valer todas 
a::; condenações · dos povos, todas as 
reprovações das autoridades ecles"ás-

, ti~_as; todas as proibições -e penas 
cominadas por Deus, .rta Sagrada Es
critura0 contra os praticantes ou de
fensores de tal aberração. 

-000-

. Efetivamente, na segunda metade 
(lo século passado, na cidade a1iieri
cana de Huydesville, as irmãs I<'ox 
tiveram conhecimento de fatos extra
ordinár:os verificados em sua pró-
1>1·ia casá: comunicações m:steriosas 
( ?) . com um determinado espírito, 
habitante do além .•. 

A pàrtir desse dia, começou o Es
piritismo organ'zado a se alastrar pe
lo mundo, em ·sessões especiais, pe
rante . espectadores ávidos de novi
dades e. mediante mécliuns interes
seiros, sumamente émpenhados em 
pass,ar por homens extraord_inários, 
à custa: do engano e prejuízo do pró
):imo. 

Esta é a forma nova, organizada, 
social, e por isso mesmo, p'i1blica do 
Espiritismo que o põe ao alcance de 
todos, revestindo-o de tanta e tão 
grande. popularidade. 

Na sua substancia, porem, o Espi-
1'itism0 n~o é novidade alguma. O 
que as meninas· Fox, na -sua igno
rancia e ingenuidade, at:ás explora· 
das pela irmã mais velha chamada 
Lia, apresentaram como fato maravi· 
lhoso, · não passava, ---' se é que foi 
real - de ·uma simples repetição, ou 
deprimente reiteração do que os lle· 
cromantes, feiticeiros, ad vinhos. si
bilas .e pitonizas faz:am na antigui, 
dade; e do que os chefes de macum
ba, os chamanistas e quejàndos fa. 
zem hoje nos nossos meios sociais 
civilizados ou não, depravados ou 
em fr~nca decacléncia moral. 

E a História comprova-nos esta 
afirmação. 

Cícero, por exemplo, fala de um 
·seu amigo Apio, célebre pelas suas 
con·te,rsas ·frequentes com os mortos. 
(Tuscul 1, 16, 37); Homero, na Odis· 
séta, apresenta-nos Ulisses confabu· 
!ando à sombra de Tirés:a. com a al
ma de sua mãe e de algumas pes~oas 
de suas relações, já falecidas (Can
to XI); Os magos do antigo E!lglto 
dos Faraós operavam maravilhas por
tentosas, segundo o testemunham os 
í,ivro~ Santos (Exodo cc. 6 a 11 l; o 
mesmo povo de Deus, nã.o raro. en
tregava-se a tais encantamentos. bru
xarias e palestras· com os mortos, a 
ponto de ser preciso criar um verda
deiro código penal, com que Deus 
castigasse tais crimes e apostasias. 
"Todo homem -ou mulher que evocar 
os esp!ritos... será condenado à 
morte ou à lapidação,;_ (Lev. XX, 6, 
27;_ . 

Pe. Vicente .Zioni 
Nem os povos tidos por mais civi

lizados e mestres do mundo de en· 
tão, na guerra, no direito ôu na arte, 
estiv:iram isentos dessa verdadeira 
11raga. Aliás Heracléia, Efeso e al
gumas outi'as cidades · gregas cele
brizaram-se pelo número das suas pi
tonizas e sibilas. 

-oOo-: 
Conclusão: - Dizêr que o Espiri

tismo de hoje é essenc;alménte ll 
mesmo que o antigo não é arir1Í1ar 
uma fa:sidade ou êrro mas é a.gir 
simplesmente de· acórd~ com a ver
dade histórica ma:s irrefragáveL Ne

_ga-lo é confessar públicaníente lgno
rancia das r,áglnà's mai,;; elementares 
da História Universal. 

Se na sua essência, o. Espil·itismo 
de hoje é o mesmo que o antigo, va
lem contra ele, necessariamente, ás 
mesmas reprovações dós povos, da 
Igreja e as mesmas proibiçõ~ e 
ameaças de Deus Nosso Senhor, 
cujo~ direitos o · Esp ri tismo ames
quinha e posterga, 

Imprensa cafolica no. Mexico 
Precedida ,1lc 8 olene mis~a. na· ba

silica de N.a S.a de Uuadal:ipe, fun
dou-se a Associa~ão Nacional de 
,Jornali:;tas Católicos. A nova ins· 
titui(}ão agrupa oscritorcs, jornalis
ta,c;, livreiros, impressores, gravado
res, fotógrafos, produtores de. pa
p(ll, agentes ele putilieidacle. Cele-
1.iron a mis~a o Abade. rla básilien e 
pregou o sermão o diretor da As· 
sociação, Pe . .fosé A- HomPro.·S. J. 
"Reunimo-nos - disse o orador ..;_ 

aqui no 1w,into de [?ep~_nw, eom O 

nobrn e g·cneroso ideal de trab:1-
lharmoR pel11 c:riac;ifo de uma im
prPnsa eatóli<·a, forte. dt>l>aixo da 
prote~ão de Nossa Senhora.' 

Igreja construida por membros 
da R. A. F.· na Africa 

A divi.,üo de bombardeiros nolur
no,; "\Vellin,4-to11 ", da Grã Brt>ta
nha. no nort.e ela A l'ri<'u, clwgoµ a 
con~truit· a R,a propl'ia "ig-re,ja pa. 
roquial", quo con,i~te em <lua$ t.en
cias, armada~ em seguimento a uma 
velha Mnstru~1io árabe sóbre a 
·qual foi colocada ut1ia -~r~1. .. de ma.~ 
llcira. Antes <1« erigirem esta igre
ja• os aviadores da RA F forma
ram nm conselho, eonfcrindo ás va
rias unidadPs funrõe.s · diversas, tais 
como a ,·onstrn~iín do altar, do át1io. 
etc. Uma unidade construiu a cr·,z 
do altar rle mndei ra$ .tiradas de veí
culos do J,;ixo destruídos em 11a
talha, enquanto que duas cáp:,ulas 
de ol111zes <Ir. 25 lihras eram utili
zadn~ """'º ,,,,zos de ·allar, flun
quca:idv a er«z. 

Aos vinte e dois anós e ·meio, ·'Mon- . 
senhor Koh'lY já estava apto párá: 'a 
unçãp Sacerdotal. D .. Lino . Déocíà_to ·Ro
drigues de Carvalho, Bl.spo 'dê S.· · Pau• 
lo, querendo aproveitar as grandes· qu:;1-
lidades do clerigo taubateano, obtém as 

· dispensas necessarias e, a oito .d~ ,abril 
de 1894, na capela do · Semlnârio ·, .Im
põe-lhe· as mãos, tornand<ro ministro 
do Altíssimo. 

,Padre, foi logo · :lesignàdo profe~sor· do 
, Seminarfo. . Com vinte e dois ·anos·· ·e 
meio! E que não era està,> ape~s · ,ufr1a. 
oportunidade qualquer, .. prova-o· ó ;dilii-· 
fado tempo que ocupou. várias cadeiras 
no magisterio, poi.$ em· ··dote ·. anos ·. ,\~ 
professorado cime~t!)u seu ienóme · :~om 
publicações diversas, ·entre ás.· .quais.,, é 
licito citar, no campo da matematica, 
seu apreciado :ompendio. 

Durante o estágio de ·seminario; 
Mons. Kohly exerceu também,'• cori)o ca- · 
pelão, a cura de alma. Foi capelão dá. 
Igreja do Rosa.rio dos Homens-,Pr~tos; 
capelão de s. João Batista· do ·.Belen,; 
capelão do Hospital dé Lazaros; naqús
la epoca situado atraz do··Quartéi,,t:o 
baírro 'da Luz . · 

Prefeito de estudos. no .velho ·casarão 
da Avenida Tiradentes;' mestre: de' ·dis
ci!)lin.a., car:-~lão de diversas Igrejas. on
de quer que fosse, sobres_a'ia · ~mpr~ · no 

· jovem Sacerdote. um acentuado espiri
to de abnegação e d~ hum1ldade, fazen
do dela um colega qúerlrl5 . alegre·. e, 
benfazejo, um mestre sem. ai'roganc;ia. 
Ainda vive uma gerá.ção inteira· de sem: 
discipul03, homens ,·1e. oc'upam·'.hoje'· a]
tas posições na adminiftração publica 
do _pais, e é deles que se sabe eom. exa,
tidão. · pelo amor QU!J ll)e consagr11;m· e 
pela veneração que lhe prestam, é .de)es 
que se sabe quem foi ·de fafo.''Monse-
nbor Kohly. · 

Em 1907. atribuiu-lhe . a Autoridade 
Ecle.siast!ca, como encargo,. a . cura: de 
almas na paroquia . de Atibala. .·Sete 
anO,\i e meio ai ficou, trabalbando" com 
ardor e zelo pela reli!!ião. E tãq bem ~e 
houve nesse rr.ister que, .à guiza ~e, re
compensa, nomeou-o· D. Duarte.· Leo
poldo e Silva Conego Honorario do Ca-
bi~o de S. Paulo. · 

Em · 1914. foi transferido !)Ma . ·a Pa
roquia de santos, ,onde· ticou. quatro 
anos_ Em 1919. fol. nomeado· Viga,lo de 
Itatlba e, depois de 10 anos de .frutuo
so paroquia to, todo cheio · de zelo e de 
Iniciativas, quando já rtat1ba pertencia 
à nova Diocese t..e Bràgan·ça, . trouxe·-.o 
para a Sé catedral de sra·gi.,nça D. ,T.O· 
lé ll,1aurlclo da Rocha. querendo· dêssa 
forma dar o lug:ar mais. çligno Dali . cc
locaç~s dos Parocos e esse· · encanecicfo 
e denodado batalhador . d3. .bOa cjà,u,sa, 
~ esse esforçado soldaàC: de -Nosso··se-
~ru. ' .. 

Bragança· conhece Monsenhor Kol1'1y 
h . c:uasl · quatorz.e anos. Tem-lhe · visto 
as qualidades morais e :o esforçàdç la
bor, sabendo aqul!atar-liln ·o verdadeiro 
merlto. Humilde: piedoso· e paclérite .. su
bram-lhe virtudes para que sé possa 
entender tudo ou tudo· desfazer M. apa
rencia de sua 1uietucla e despréndtm~n~ 
to. Apesar dos anos e da intensa .Juta, 
vive para· seus paroquianos e aquele ro
sario tnflnda.vr.1, que · continuamente. 
passa por seus dedos na~ ·i'uas·e ha igre
ja, prova à wldencl~ · que · seu 'pasto
reio é Vigilante e santlfi",a·dor. . . . 

Dom José Ma.url<:lo · da · Rocha. em . 
1933, etPvou-o à alta dignidade de Vi; 
g'lrio Geral do .31spado iJlstá,·· a.sslm; 
h1, anos ldent1flcado com sua . Diocese 
e com seu Prelado prestàndO ·,reltvan
tes serviços à . Igreja.· 

No. r.ranscorrer. portanto. dessa :gra
ti.ssima. data dos. clncoenta, an~ ·de l:la
cerdocio de Monse •• hor .Juvena!": A-µgus~ 
to de Toledo Kohly. q•pr o Ex'mo. s~
nhor Bispo recomendar vivamente a to~ 
dos os · fieis as Intenções do' Uustre . e 
veneiando anivers9,riante. mandando 
multo .. especialmente às assoclii,ções .. · re- . 
llgiosas que ;romov.a.m a.tos piedQSO$. pà
ra agradecer ao Senhor a felicidade de 
seu humilde servo e a" ve11tura de' po
der celebrar. Jom. ele, táo , santo arii~ 
versaria. · 

Bragança. 14 tie março de 1944., 
PADRE f fTT7. G PE:UJSO 

Clllincele1. do BlsJJado 
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A Ação Católica é 
eminentemente re
ligiosa. 

Pio x~_j PROBLEMAS, 

LEGIONARIO 

tJatoJiea 
REAL_iZAÇOES E IDEAIS 

São Paulo, 2 de Abril det 19'14 

A Ação Catolica Brasileira é 
a milicia maxima do apostolado 
leigo i-nstituida por a to coletivo 
do Episcopaclo urasileir.o apro
vado pela Santa Sé. 

CONFERENCIAS PAR A A A. e. SOBRE fçâo Ca_tolica ~ Vida Interior 

"OS DIREITOS ao HOMEM" ·OE MARIT AIN u N AMO-N o s A J E s u s 
. JUVENTUDE FEMININA CATOUCA e R I sr o , CAM1'4N~·· DE· PASCOA , ,o.,.. FOLHINHAS 

irracional: é uma, orientação .ela TOitta-
cle, gula da intellgêm:ia. . . 

Opõem·38· ao -espiritó tia !é; irrMÍióna
Ji5mo iman.~ntlsta. doa, moder11istaG e 
pseudo,-liturgicos; , o ututalismo prores-

Já ha perto de um ano, vem func:o
:na.ndo nesta Arquidiocese o seto1· dos 
jHcmens da A. C.", que se fundou com 
a participa;ão de advogados, 1}1edic0s, 
en;;cnhcircs e professores, e que está sob 
,. Assistencia Ecleslastlca do Exmo. 
Rcvmo. Sr. Conego Dr. Antonio de Ca:;
tro Maycr. que é tambem As.sistente 
Geral da A. C. cm s. Paulo. 

Neste setor, que vem realizando com 
regularidade, aos domingos, suas reu• 
niõ::s depois da santa Missa e da co
n1m1hão Geral, o Rcvmo. Sr. Pc. José 
Danti, ilustrado Sacerdote da Compa
nhia de Jesus, de sobejo conhecido n•Js 
circulas religiosos, intcletuals e sociais 
clcsta cidade, e que é. hoje. alem de As

sistente Eclesiastico da, Liga das Senho
ras Catolicas, Superior da Rcsldencia 
ela . Companhia de Jesus junto , à Igreja 
ele S. Gonçalo, rcalizcu duas oportunls• 
sim; , confc1·encias sobl'C o tema ~· Ma
ritaln e os Direitos do Homem", foca• 
Jisando varias aspetos da polem!ca re• 
ccntemc1!te verificada nos meios caLo• 
licot do Pais sobre est<i assunto. 

Com a alta, ~ultun• e a clareza que 
lhe· são propria.s, o distinto Sacel'dote 
fez uma exposição pol'menor~da ela 
doutrina catolica. sobre as relações entre 
a lgreja e o Estado, segundo os docu
mentos Pantificios, para concluir que 

o regime de concordata de separação, l!'tl 

bem que aceitavel para evitar inales 
maiores, é ,em si um regime defeitoso que 
a Igreja não recomenda. o fato de eia 
rcallzar val'ias concol'datas em que acei
ta tal regime significa tão somente· que 
ha males ainda m.ai.s graves que este, 
que ela prefere prevenir por melo de 
tratados. Na segunda conferencia, s. 
Revma. anallsou concretamente varias 
rtgimes concordatarios, e mais particu
la.mer.te a conevrdata com Portugal, 
cltr:da pelo sr. Jacques Marita!n. Mos• 
trou o Revmo. Sr. Pe. J. Dant! que ric 

modo algum pode:-ia o filosofo !l'ancê.s 
deduzir daquela conco:data sua tese rle 
que a Igreja recomendava o regime <!a 
Ecparaçãó. Lendo varies t1p!cos dá~: 
cordata., b€m como do discurso que S. 
E. o Cardeal-Patriarca de ' Lisboa pro
feriu com ref~rencia à mesma, o Revmo, 
sr. Pc. Danti mos~rou que a Igreja, 
ainda nessa ocasião, r()a.firmou clara
mente sua posição hosta ao regime de 
separação. 

Pal'a concluir, S, ttevma.. externou 

sua inteira aprovação da a~itude asumi

da neste assunto pelo LEGIONARIO, 

que fundamentou com argumentos , do 

mais alto valor dou'.r!na1•!0, ca.11,53,ndo 

viva lmpres.~ão nos ouvintes. 

CATHEDRA P ET R 1 

Santo lnacio e os Exercicios Espirituais 
Em 25 de julho ele 1.922, o Santo 

Padre Pio XI baixou a Constituiçi'w' 
Apostólica "Summorun, Po11tificum··. 
declarando Santo Inácio de Loiola 
padroeiro celeste dos Exercfclos Es· 
pi1·1tuais. Esta Constituição contem 
normas de grande alcance pa:ra a A, 
e., e .vor isso passamos a transcre
Ye-la. · 

"Os Soberanos Pont([ices sempre 
tiveram a máxima preocupação com 
as práticas partieularmeute adequa
das « desenvolver a piedade e a per
feição . ~a viela. cristã, recomcnda11do
as com os. mais altos elogios encora
jaudo,as com seus incitamentos, Ora, 
entre estes vários auxllios da rel'gião, 
um lugar de honra é reivindicado pe· 
los Exei·cicios Espirituais que Santo 
Inácio. sob a inspiração divina, iutro· 
cluziu na Igreja. Sem dúvida, graças 
à bondade misericordiosa de Deus 
jamai~ faltaram estes homens que: 
profundamente imbuídos das verda
des celestes, souberam propô-las frn· 
tuosamente à meditação dos fiéis; 
contudo, Santo Inácio foi o primeiro 
q11e, num opúsculo composto por um 
homem então sem cultura literária e 
que elo mesmo chamou ·Exe'rcicios 
Espirituais, emp1·eéndeu ensinar um 
método, uma direção especial para 
fazer os retiros espiritnais, que tão 

· marávilhos,.amente auxiliasse os fiéis 
a detestar os pecados e a dispor san
tamente a yida, segundo o exemplo 
dCl Nosso Senhor Jesus Cristo. 

"Tal tem sido a virtude deste' mé· 
todo inaciano, que a utilidade supre· 
ma dos Exercícios, como o afirmou 
Nosso predecessor ele ilustre meniór
J''a. Leão XUI, foi demonstrada "pe
la experiência de três sticulos. . . e 
11elo testemunho de todos os homens 
(!tia, durante este tempo brilharam 
j;i, por sua clê:icla ascética, já pela 
sant!dadjl da \'Ida". 

Infelizmente, foi reservado a um 
pequeno núwero·de inovadores a11l'es
sados o tris! e privilégio de .desmen
tir yalavrá.s tão autorizadas, princi
palmente a palavra dos Sumos Pon
tí[ices no exercfc•o de seu magisté
rio. Sob pretexto de cogitações nebu
losas, e tão mab nebulosas quanto 
suspeitas, devaneios pretenciosos e 
1iedantes de uma falsa ciência de que 
andam inchados (quem lê entenda l. 
<1uerem pôr de lado os Exercícios E~
pirituais, à maneira tradicional, 
achando-os inúteis e mesmo contra
l)"oducentes. Mas a Santa Sé não 
pensa assim. Não demos ouvidos a 
estas vozes de sednção, e voltemo· 
110s novamente para a voz do Papa. 

"Alem de tantos persónagens tão 
célebres por sua sa11tidade, e dos 
próprios membros da familia inaein· 
na, que todos declararam eloquente· 
mente ter haurido nesta fonte a ra· 
z;lo de sua virtude, é-Nos grato citar 
13.,tes .dois luminares da lgreja to. 
marlos no Clero secular, $ão l•'ran. 
cisco de Sales, e São Carlos Borro· 
meu; São Francisco de Sales, com 
efeito, para se preparar d!g11anie11te 
à sua consagração epiocopal, prati· 
<:ou c.uidadosameute o~ 8~:ercicios 
ü1a11:anos, no cur.o dos q_a·.iü ele se 
fixou o gênero de vi'1~ que ele, em 
seguidá, sempre ob~c,rn'.hl, de acõr
do com os priiw!11ius para a reforma 
rla vida, expostos no op11:;\1ulo de 
S:rnto· Inácio. 

.. Por outro lado, S. Cal'los Borro
rneu, como l\'osso 11rúdeee%or de !e
li,; niemória, Pio X. ') dc•no.1~tr0u, e 
como'· Nós 111es1::od o e~·,1.,c !u~.imos 
11or documentos hh;tórfcc,s 11.ll;ica
dos antes de Nosso Pontifie~üv, de
pois de havér exptJrim<>ntado sobre 
si mesmo a virw•e dos Exrircic\os 
Espirituais que o havf:im movido a 
uma \'Ida ma~ per feitr., rropagou· o 
seu uso no Ueí·o e 11C' vovci, <.,!•1a11to 
aos snntos pc,r•o.,agei:, \•o•:ica~ e 
mulheres, fn1 m•d '>s na .Í isc11, i,~a re· 
Iigtosa, é ~u!Ic\en' e nomear, a lltu· 
lo de excm,ilo .. ste eminente UJeijlre 
da vida contem1JlaL!V•l. Sta. Tereu.. e 
o fiiho do patri::rca seráf1co ~ 1,,0, 
11::irdo de Pm·to,jllauricio q;,e• L!nlla 
1c;1;1 ,tão a!ta estima a obra de Santo 
lH:Lio, qu_~ Qle ~E:Çl(lr~ ra sc;;uir·lhe 

intelr<l,mente o método para trazer 
as almas para Deus. 

"Tambem os I'outífices Romanos, 
depo;s de haverem aprovado .solene· 
mente, desde a primeira edição, este 
pequeno volume, mas "livro admirá· 
\'el ", depois de o terem louvado alta
mente e apoiado com sua autoi'ida
de apostólica ,jamais cessaram de lhe 
recomondar o uso, seja cumulundo·o 
de prec:osas indulgências, seja boll· · 
ràndo-o com novos e repetidos e!o· 
gios. 

"Nós, portanto, persuadidos de que 
os males de nosso tempo devem sua 
origem, na maior parte, a este· fato, 
que não ba mais ninguem que "refli· 
ta em seu coração"; -convencidos rle 
que os Exercícios IJ;splrltuais prati· 
cados segundo a disciplina de Santo 
Inácio são os mais poderosos para 
triunfa.r das temíveis dificuldades em 
melo rias quali>'se debate atualmente 
em mu:tos lugares a sociedade·· llll· 
mana; tendo verlficado que boje, co· 
mo outrora, a risonha messe cias vir
tudes amadurece nos santos retiros, 
assim entre as familias religiosas e 
os Padres Seculares, como entre os 
leigos, e - coisa particularmente dig
na de nota em nossa época - entre 
os próprios operários; Nos deseja~ 
mos ao mais alto ponto ver espalhar
S'l cada vez mais a prática destes 
Exercícios Espirituais, vê-los multi
plica1·em•se e prosperarem em toda 
parte estas casas piedosas, onde se 
fazem retirns, seja por um mês lntei• 
ro, seja por oito dias, 011 mesmo so
mente pol' alguns dias se mais não é 
possível, para ai se entregarem a uma 
espécie de ginástica da vida crist;;.. 

- "Ao mesmo tempo que Nosso amoi· 
pelo rebanho do Senhor Nos faz le•. 
vantar a Deus esta oração, querendo 
satisfazer aos votos e às instancias 
p1·eme11tes de quasi todos os Bispos 
do Universo, de um e de outro rito·, 
desejando tambem, por ocasião das 
solenidades do terceiro centenário da 
canorização de Santo Inácio e do 
quarto da composição deste livro ele 
ouro, dar Nós mesmos um testemu
nho inequivqco de Nossa gratidão 
para com o Santo Patriarcà, &fguin
do o exemplo de Nossos Predecesso
res, que ,lesígnaram padroeiros tute· 

. lares 1.11,ra diversos insJ,itutos, de
pois de haver tomado conselho de 
Nossos Veneráveis . Irmãos os Car
diais prepostos à Sagrada Congrega
ção dos Ritos, em virtude Ele Nossa 
at1toridade apostólica, Nós diclara• 
mos, estabelecemos e proclamamos 
Santo Inácio ele Loiola padroeiro C'e· 
leste de todos os Exercfcfos Espirl
t'.lais e consequentemente de tortos 
os institutos, associa~ões, agru11a· 
mentas· de toda espéele que ponham 
sua ação e seu zêlo à dl~posição da· 
qtieles que se entregam aos Exercí
cios Espirituais. 

"Nós declaramos ainda confirmar 
esta Carta, querendo qt10 ela tenlla 
agora e sempre todo seu vigor e efi· 
cácta, que ela saia e obtenha pleno 
e inteiro efeito, não obstante' todas 
as disposições em contrário". 

Pode-se dizer, pois, que a Igreja 
oficializot• os Exercfcios Espirituais 
segundC1 o método inaciano. Entre to
dos os métodos, é O que ela recomen
da, louva e abençoa. Nestes 11:xercf
cios Pio XI colocou uma das mais só· 
lida,; e importantes esperanças de re
generação da sociedade, e, portan· 
to, este~ Exercícios devem ser par. 
ticularniento amatlos, adotados e pro
pagados pelos membros da A. C, 
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ll: preciso que façiimos todas as nos
iias ações por Nossa Senhora, l.5tô é, 
é necessarlo obedecer em todas as coi
sas à Santissima Virgem, e guiar-nos 
em todas as colllas por seu espirlto, que 
é o Esplrito Santo de Deus. Os que ;;ão 
conduzidos pelo Espiríto de Deus, fã<l 

filhos de Deus, · Os que 8âo conduzidos 
i,nlo Espirita_ de Nossa· · senhora, ~f,o -
filhos de Nossa Senhora e, por c0nsc
guintc, filhos de Deus; e, entre tr.!1t 0s 
devoto., da Santlssima. Virgem, só sã'.l 
seus. verdadelro.s e. !leis devotos aque!~s 
que 'se guiam por seu espírito. dize
mos que o Esplrito de No8sa S~tlhora 
é o Espírito de Deu~ porque ela nunca 
.s2 governou pelo proprio <,s1:irito. 1w1,,; 

sémpre pelo Espirito de D~ui;, que ~e 
assenllo:·cou del8 de tr.l sorte que te 
tJrnou seu pt·oprio e&,,irito. t porl:,to 
que, diz Santo Ambrosio: - "Em cada 
um esteja, a alma de Maria •para glo1l
f!car o Senhor; €steja em cada um o ~,
pirito de Maria para alegrar-se em Deus 
Nos.so 5enhc,r." 

'Para que a ll-!;1a se deixe conduzir 
por este espirito de Nossa S<lnhora, é 
neces.sario: 
_ LoJ Renunciar ao proprio espirita, 
as proprlas IU7ÃlS e vontades, antes c,e 
empreender uma coisa qualquer: - por 
exzmplo; antes de fazer uma oraçJ.o, 
de ouvir a santa l\flssa, de receber f, 

Sagrada Comunhão; porque as treva.s 
de nosso proprlo espírito e a maliciit e.e 
nossa propria. vontade e operação, em
bora nos pareçam b,oas, poriam, si· o.s 
seguíssemos, obsta.cuias ao ~pirlto tle 
Nossa Senhora. •. · 

2.o) B. preciso entregar-se ao espirito 
de Nos.sa Senhora para ser · movido e 
condm;ldo do modo por que ela qu!zer., 
f: preciso por-se e deixar-se ficar em 
8Uas mãos vlrgim~l3, como um jnst.ru
mento nas .mãos de um artüice, corno 
uma · citara nas mãos de um artista. E 
ainda que e8te ato de untá? não taça 
expe:·iinentar doçura sensivel, não deixa 
po~ Isto de ser· verdadeiro: - da mes
ma fornia que sia.lguem dissesse; o que 
Deus não pe~mita: - "Eu me dou ao 
demonio'', · com a mesma sinceridade, 
r,ãod e!xar!a d<! ficar verdadelmmente 
pertencendo ao demon!o, embora., exte
riorir.,nte, não tivesse apresentado mu
danç:1 sensível ao proferir estas pala
vrat,. 

3.o) B preciso, d, tempos em tempos, 
durante a ação e depois dela, renovar 
o mesmo ato ele oferta e de união; e 
quanto mais uma pessoa o fizer, mal.'; 
se santificará e mais depressa atingirá 
" união com Jesus cristo, que é ·Ullla 
consequencia necessarla e .!n[alivel aa 
união cum Nossa Senhora, pois que o 
espírito de N~s.sa Senliora é o cspirito 
de seu Div!no Filho, 

M I 'G A L 1-I A S • • • 
Piedade e estado de graçá se confundem no mesmo 

conceito sobrenatural, enquanto se opõe ao p~cado livre
mente aceito e consentido. Disposição habitual, solidamente 
estabelecida como barreira a toda ofc11sa de Deus, a pieJade 
e~;cl.ue o P?cado no espirito e no cornção, no corpo e na nlma, 
e amda s1quer no pensamento e na vontade. É um e;;;tado 
'1 , alma " · ' d · ' · J ue , . , _,. ne~s.e es.;a o, s1 ·e pos~.1ve a surpresa, subsiste 
o habtfo adqumdo contra as miserias e fraquezas da natu
reza humana! 

F ·1 \ • ac1 mente confundimos a perfeicão com a ideia de 
pr!vação e sacrM'ic.io. pra, a penitencia, q~ando filha do ca
pricho ou amor proprio, longe de conduzir-me à perfeicão, 
embar;iça.-me o trabalho de pUTificação, em que deve t>;tar 
tod_o o empenho da piedade, hmnildee amorosa. Onde j1ão 
ha.1a_p.ecado. usemos <l<}.s cr~turas,:contanto que tenhanws 
por Un1;0 alv.o e i:1tenção dominante a gloria de Delis. Ortmia 
m glona Dei fec1te (Fazei tudo para a gloria de Deus); 

D. "DUARTE 

HO'RA SANTA PELO PAPA 
. . . ' l .'... 

' , 
Já 8C iniciou· este consolador movi-

mento de apostolado da Juventude Ft· 
minina. 

Neste· ano temo.s o gl'ato prazer de 
ver nossas jocilitas se dedicarem· a esse 
trábalbo das campanhas de Páscoa, 
mesmo naqueles centros, Dnde não ha 
nucleo · joctsta. Procura, pois a JOCF 
re+lmente alargar sua generosidade por 
Nosso Senhor Jei;us Crilito ainda alem 
de suas como que fronteiras. l!: assim 
que podemos _ dar a publico o primeiro 
relat-,r!o de campanha de Pascoa rell.
llzada. pela JOCF, 

Foi em Vila Formosa, lugar de tm.
balho dlficil, pela falta de condução, e 
condições do bairro, e ainda mais pela 
propaganda de heresias que ha. em 
grande lntellSidade . ai, devido ao traba
lho dos ca.tolicos, livres do Sr. Salom:i.o. 

A~sar de todas e.5,SllS dificuldades, e 
mais a chuva tonencial de ,alguns dc
mingo3, elemento.a d.a . JOCF de outros 
nucleot, vi.sita1·á.m 400 casas,' levantan• 
clil ci seguinte 1·ecenseamento: 271 casas 
de catolicos; .20 . de evangelistas; 13 ãe 
pl'Otwtantes, $Cm outra e.specificação, 
3 de- metodistas, 1 de crentes da fé, 1 
de .sa,batlstas, ·7 de espiritas, 2 de or
todoxo~; 17 sem religião definida. ia 
1·ecw;aram· reoebcr e ac-altar o ·co_uví
te, e 40 enc:intraram fechadas. 11 "igrn
ja livre"; câ.samentos a legalizar, 33. 

O Revino: Pe. Francisco, MSC. :;e
loso Viga.rio ida J>àroqu!a que · dirigiu
nos o convite 'melo cetico, convenceu· 
sá de que a JOCF, ·com toda a·sua mo
destia, é um movlmént? real e faz real 
apostolado. Graças à Deus! 

Que este exemplo anime os outr.>s 
nucleo.:1; de mandra que não .só tenha.· 

· .mos oUmas· caínpanh~, mas tambcm ... 
ct.!mos 1-elatorios. Sim, os relatorios, 
ne{tc ano, não podem ·faltar, Atentas, 
poi.1, joclstas, · 

TARDE RECREATIVA 

nealloou a JOCF 8U& 'primeira. tarde 
recreativa dest,e ano, na Escola Do
mestica, domingo ultimo. DecJrreu num 
ambiN1te de · muita álegrla e paz em 
No~o Senhor. Após, houve a remuao 
habitual t)l'C6ididJ,. pelo Revmo. Sr. Co
nego , A.5sistente. 

A 'Juventud-e manüesta~se muitíssi
mo grata às· oondóSaS Irmãs F'rancilica.
ilas Misslonariai; de ,.Marla, que ~mµie 
nos acolhem com multa. corcllal!dade, 
Ch~garám a· .110s oferecer a. casa, parn, 
todas as nossas tardes recreativas. Te· 
1:iamos uÍn derejo enorme- de . aceitar, 
tar:to é o prazer que te.mos com .o con
vlvlo dest~s. bondosas 'rellg!Jsas; mas, 
ne.st<i a1!0, estamos com tàntos pedidos 
qu3 não sabemos si nos será po.ssi.·el. 
toltar a abu.sa.1· da bonda.de das Il'mãs 
Mls.s,onarias de Maria,, durante o ano, 
t'f~sse. an\!:~ade é que não, precisa voltar,, 
J)orque no.~so coração se conserva pet:e
.iem~nte na Escol

1
a de . Educação .Do· 

.ne.st1ca. ,· ., ,.,· " 1 . ,,, 

~.~ção Catolica d~ Ar9tt1a1~~e,sc ,de S; Paulo promoviorá: 
sole~1ss1ma Hora San,a, pelo Sooerano Pontifice Pio Xlf'' 

. ,. . , l)llc.w,í·im~~ ,,!W _ ft.S!)a11'. . ,do ,curso dll 
11,eligião, .. sabado, .. ultimo .. As ;JllSCri;õis 
alndj\,, il~11t)nuaín,, aberta8, para toda.. ª"' 
pessoas que. se ,interessam p:ir um ,;ui• 
tiv.lic , nu:\lor . :.dl3,. seus,, conhecimentos re. 
ligjosos. Como ests Curso' se destina es-

~!or10same'.1t~ ~-ci1'.ante, :li.ia augusta peswa corre grav~ 
11sco pela 1rn1ncnc1a do sitio de Roma. 

A I·I.ora Santa se realizará às 17 horas do proximo dia 
16, dommgo, na Catedral Provisoria de Santa Ifigel'llia. ,. -J)ec!alinent~ às ·cat,zquistas que auxiliam 

"SADIAMENTE .MODERNO" 
As traduções da Encíclica "Ad ca,. 

thollcl Sacerdotil" d!fun~iH!lll par tot 
da a parte a palavra de ordem de Pio XI, 
segundo a qual o Padre "deve ser sa
diamente moderno como o é a Igreja, 
que abra;a todos os tempos e todos cs 
lugares e a tudo se adata, bendiz e pro
move ~da8 as sãs iniciativas e não se 
assusta dos p1·ogres.sos mesmo mais atre- · 
vldos da ciencia, contanto que seja ver
dadelrr. ". 

N~nllum trecho destá. monumental 
Encicl:ca rque o mesmo P+o XI, nas 
vesperas ele sua morte, afirmava ter si
do o mais importante dJcumento de 
seu Pontl!lcadoJ foi tão comentado e· 
explanado quanto este. Principalmcn· 
te a· expressão "sadiamente modzrno" 
foi glosada em todos os tons, aplicada 
em todos os sentidos e a todas as pes
soas. e usada. mesmo para encampar 
doutrinas e costumes de acordo com a 
moda, mas pouco :;cguros ou duvidosos 
sob o ponto de vista catolico; serviu 
de base sobretudo à, Invenção e justifi· 
cação de metodos modernos de ação so
cial, apostolado. e pJedade, cuja licei
clade, opo1·t·t,11)idade é limites não pr~
te11demos discutir. O que desejamos 
apenan, e se faz mister, é frizar que as 
palavras de Pio XI não abanam argu
mentação alguma desta especie. 

Os que :;e' delicíam exclui,ivame1io 
em glosar - aliâs com !nvejavel ferti
lidade - a expre.s&áo: "deve sei· ~dia
mente modcl'no'', ficarão pro[undamen
tz decepcionados ao saber que palavras 
tai.s não existem no texto original da 
Enciclica; são apsn.as uma tradução li• 
vro - bastante llvre - que com mais 
fiaelidade substituiria mos pela seguinte: 
"cuide santamente de· não ser ini'e1·ior 
aos progressos e necessidades de seu 
tcn1po". Coteje-se a proposito o texto 
original lati.no. que nos sugere mal.s 
trés observações: onde a tradução diz 
"todos os lugares", o, original fala 
"omnes geptes"; o tncillo "a tudo se 
a data" não existe no original, é intru- · 
so, ao passo que o "adiuvat" que encer
ra o periodo ficou :,squecido na tradu
ção: ", .. Ilia vel profanarum selentia
rum copia praedltus esto, quas hodle 
cxcultl homines commune \leluti patri• 
mor.ium habent: sancte videlicct esto 
suorum ternporum progressionibus neces
sitibusque non impar, eodem nimirnm 
modo, quo catho!ica Eccl•.!Sia aetates 
omnes omnesque ar•·ntes complecütur, 
hona cuiusvls inc•ota fovet ac proveh!t, 
ac ,·erl · oonlinis sd,1,tiarnm, etsi auda
~c~. ael altiora procc~sus, nedum me
tv:J,t, adiuvat". 

Sem clul'kh al;;uma. quem prócura 
santamrnL.: acompanhm o;; l)ro;;rc;;~ua .. 

Pe. José F. Veloso 
e !lecessldades de seu tempo : é .sadia· 
mente moderno; pelo que, não reprova
mo~ ,tal tradução; tant, mais que ha 
versões panilelas em Italiano e espanhol 
(e talvez tambem· noutras l1;1guas, pois 
como a tradução portuguesa' - segun
do se diz - foi. feita sobre à espanhola, 
est?, por sua vez o terá sido ,prornvél~ 
mente sob1-:J a Italiana. da qual podem 
ter dependido. inteiramente outros tra
dutores menos ciosos de recorrer à fon
te). Mas se a tradução apresenta com 
czrta fidelidade o pensamenta i;ontlfi· 
cio, não significa. que possamos inter
pretar a nosso bel prazer suas palavras; 
mas devemos recorrer ao orlgi!la.1, o uni
co texto que nos pode oferecer uma in• 
tcrpretaçã? sadia e genu!na. 

Ademais, fazer das palavras "sadia-
1r:cnte moderno· um cavalo de batàlha 
para defender todas as posições em quaJ
qucr terreno, é afastar-se completameÍl• 
te do sentido de Pio XI na referida. En• 
cicllca. Nela o Santo Padre recomeni 
dava aos Sacerdote,s que se, não deixas• · 
sem suplantar pelos progres.sos clentlfi• 
co:; de seu tempo, e de modo algum se 
referio. a processos modernos de ação so• 
cial ou apostolado, ou menos a.inda ele 
piedade interna ou externa. De na1la 
disto falava l'lo XI. Tanto o éontexto 
remoto quanto · o ))roximo · referem-se 
exclusivamente à clencia, e não à ação. 
Contexto remoto ( de acordo com o pla
no gera.! da Enclfca) : Depoili de !'alar 
da sublime grandez1,1, do Sacerdote 
Catolfco, o Santo Padre lembra as vir
tudes e clenclas que devem adorna-lo, 
para - de sua dignidade e doo predica
dos exigi.dos - deduzir o cuidado que 
se deve ter na formação. sacerdotal. O 
inciso em questão pertence à segunda 
parte, e p1:ecisa,nente ao topice em que 
tratt. da. ciencia nccessa1·la: primeiro, a 
cienciA wolog!ca. 1dogmii. e moral), e 
em segundo lugar as ciencias profanai;, 
Ccntexto p1·0:dmo: Amda que alqucbra.
brado pelas ocu1iaC'óes. não deixe o sa- · 
eerdote de l'epetir consigo os estudos 
teolog!cos feitos no Seminario, de modo 
a se tornar cada vez ma is ldoneo ao 
miniswrio. "Alem, disso.' pelo decoro 
das funções que exerce, e para grangear, 
como convem, a confiança • estima do · 
povo - o que sem d•i,lcta torna mais 
eficaz a sua obra pastor:3l -- esteja pro
vido tambem daq::e:!' cabedal de 
ciencfas profan~ q~1e os homens cultos 
de hoje consideram mn patrhnonlo co"' 
num; isto é: ct:idc santamente, etc." 

Ao c:ult:vo ài:>stM ciencías profanas é 
quz su rcfPr,1 Pi'> XI em no~~o inci.so. 
rcc<m1:ncl~n,1,, qn~ t~I e:;t.udo se fa~a. 
>i\~lõ\11~eJ1tc; vrov!l-o a co11 hm;ão ex-

o Ensino de Religião. nos Ginaslos e 
C:>!egios c:mfiados ao Secretariado da 
,c;ducação 'da JECF, dttmnte este "lno 
haverá aulas de · Metodologia cateque
tica, às 16. horas. De maneira ·.que as 
dlscip!lnru; dei Curro, durante este :1110 

· .serão: Metodologl.i é::atequetlca < com 
fo[h.as mimeografadas), Doutrina ca·;o
licà, e Historia da Igreja, 

TRABALHOS MANUAIS 

.1!antem a Juventude às terças-fei
raJ, às 16 bs; aulas de trabalhos ma.
nual.:!, pal'a. as pessoas Interessadas: · 

HORA SANTA fELO PAPA 

Dia 16, domingo de Pascoela, às 17 
h$., na Igreja d.e Sanf$- Ifigenla, a Ação 
Catolica iiromove uma solenlssima Hora 
Santa pelo Santo Padre, o Papa, cuja 
condição aflitiva; causada pelas clr·
cunstanclás atuais, é do conhecimmto 
de todo o mundo. 

T,dos os membros da ·Juventude têm 
OBRIGAÇãô de comparecer a essa 
Hora santa. 

DOM JAYM.f GAMARA 
'agradece o telegrama 

da A.· O. 
Em, rtsposta ao telegrama que lhe 

foi. eriviaelo !!m nome da A. C. de s. 
Paul°' pelo 8'evmo. Sr. Cgo. Dr. Antonio 
de Castro Mayer, Assistente Geral, o 
Exmo. Revmo. Sr. D. Jayme Cámara, 
Arcebispo do Rio · de Je•.ell·o, enviou as 
seguintes palavras: . ' 

"Ao Revmo. · e prezado Mons, Ant.:i-
, nio ele Castro Mayer, Dóm Jayme de 
Bal'ros Camara, Mceb1spo dti Rio ele 
Janajro, · abençoa e agradece. o consola
d?r telegrama, Oxalá ,se modifique ime
diatamente a dolorosa situação da san-
ta Sé", , . 

pllcativa "videlicet; lllto · é". Ta1 lllcillo 
portanto nunca se poderá interpretar 
isoladamente, ,mM apenas em função 
de periodo · que Imediatamente o prece
de, e do qual é mera explanação. E 
acrescentemos, 'para tll·ar toda duvida 
qUe ainda dcpoill, por muitos ·periodos: 
o Santo f'l!dre conth;,ua .i1 falar ·exclu~ 
sivamenl<:: 110'' estudo. nas clenc:as, nos 

· campo.a do ~s 1:lt>1·. sem descer nem alu
dir às questões praticas e ao.a campos 
dr. ação. · 

c_onvenhamos em que uma lllterpre
taçao santa das necessidades e pi'o~res· 
sos .clentlficos modernos, Importa mo• 
dernldade sadia em suas aplicações à 
vida pratica: mas então ,já sé trata de 
dcduçõl'<I nossas,· para as quais não po• 
demos seriiíO abusivamente Invocar -a 
~.u'.,iridade do Sumo Pontlfice na referi• 
d:-. Encíclica.. 

tante, · 
· Frutos do espirita de fé. 

Para. consolo das que se esforçaram Fome de 3antidade; · ,docilidade tH>· 

na elabo1açãG e colocação de nossas Esplrito Sa.nto e à doutrina .dlli Igreja. 
folhinhas transcrevemos nqµl lima apt~- Detci ~ serve de tais instrumentos, pa-

\ciação que nos chegou da ·bõa terra :la ra reãllzar suas empreza,s, 
Baia. 2. Pvrque o espirito de ·fé dá a força. 

Baia, 29 de fevereiro de 1944. · · à A. C.? · 
cara X. ,o prhuelro traballio da A. e. é atra!l' 
Vocc n:ão pode avaliar a aceitação a, benção de Deus sobre os homens. Is-

que as Qtesmas (folhinhas) tiveram. to lS8 faz vivendo santa.mente, rcalizan-
Foi pena não ter feito um. pedido maior,, d-> ·em tudo ., maxinlo de 'l)erfeição, 
Se não fosse a .düiculdade de trampó1•- , aproveitando-se de t11do para ·cíar a. 
te teria pedido nova 1'em,essa, ,mas e.o- Dew; o' maxlmo de Gloria. 
mo a primeira só rec.ebi em meados de () i;egundo trabalho· da A. C. é im- · 
fevereiro, tive receio que chegauem pregn'ar a sociedade, o ambiente · de 
muito fora da epoca. Mas a pr-0pagan- prinetpÍOl'I ou ideas catolicas: sobrena-. 
na está feita; este ano, se for possh'lll turais, Impregnar lnstitl?lções e amb.len-
no;: avise com ba.<;tante antecedencla. tes é o mesmo.,.que orientá-10s. pará· u1n 

Com um abraço (a> Marta· Lutza fim: -Orientar· tudo para o f!m ~brena-
Vi.ana. turaJ é o cuaeterlstico 'dO "éspirltó dl!t 

CJRCULOS DA JEC 

Sendo os clrculos fundamentais ela 
!armação jeci.sta comuns 'para, ra,pazes 
e moças que pe1·tencem à JEC, salvo 
alg,uns temas especiais, vareçes:nos con
veniente- não GS publicai, mais no Bo• 
letim da .Ju\'entude Feminina Catoli· 
ca, e· dar-lhes· acolhida na piÍ.g.ina' que 
sobre Ação Católica se publica. quinz~
nalm.;nte no LEGIONAR,lO, de a<:ordo 
com um dós ultlmos ' desejôs do faleci- ' 
do D. José. Simultaneamente tórnam-F.e 
OS círculos aeessi·;eis &· um :grande· nu• 
mel'O de .interessádos .que residem cm 

, outras ,diocese.s, e que já são 1!.SSlnante.s 
, e }eitores _do LEGIONARIO. 

PRIMEIRO ANO DE COMPRÓMISSO 

l,o Ml:S 

11, Formação da. Açio Catolica. 

I. Lcíiura Particular. •• li ·:termo 
proposito" 

I Fundamento da Açã-0 catolica: Cor
po · MlsUeo. Ler a Encíclica ".My.stici · 
corporls Christi,. 

ll a; A Igreja é uni r.orpo, Tem mem•. 
bro~. 1sto é ind!viduo.s numerosos iiga,
dos ~tre sl por l3,Ç08 vivos:· Conceito 
protestante: Igreja é a reunião invisi• 
vel das almas santall, iem !nflux~ mu• 
tuo. · 

como alguem 8€
0 torna ·membro õa 

Igreja? 
, b) Um co1·po mistico. Distingue~e 

cor1>0 fisieo, moral e ml.stico. Todos têm 
varios membros: são 01·ganizados. Qual 
a di!eren;a entre corpo tisico e moral? , 
Enclcliea. Q~I a diferença entre . cor- · 
)J(J, moral e· místico? flsicÔ e mlstlco? 
Qual · é o elemento real que passa - e.e 
um membro a .outro? é a graçá. que 
pela comunhão dos santos, é merecida 
por um e ~neficla o outro. Qual o· 
elemento que passa da. Cabeça 'aos · 
membros? a f!ra<;a santificante, os tons· 
dJ Esp!ritó Santo, graçaa 'títratis d,a• : 
tae" Um Corpo vll;ivel e hierárquico. 
e) A Igreja tem superiores. Os mem• 
bro~ da Igreja são vislvelll, convlvem e 
influenciam•re mutualmente. · · 

2) Aqui entr~ o Apostolado externo 
da A. c. 

Deus quiz que a tgreja fosse tim tal 
. co1-po. Deus quer que todoo ~· homens 
se santifiquem, que· se sar1t!I1qúelll, pela 
Igreja. Quer portanto que todOli os mem
bros do corpo trnb!l,l.bem para á santifi
cação dos demais membros. Negativa·· 
mente: se ... 08 membros do corpo não se 
empenharem pela santificaçãó uni, doo 
outro~, esse membros violam o pia.no .de 
Deu.~ e não se santificam a si :mesmos. 
Espu·lti> de Solidariedade Catolica, de 
Responsabilidade. · 

Déu~ ha de n:ie pedir contas do liUe 
tu nz ou deixe! de f~r •"°r meu irmão. 

3) Qué honra. sublime pertencermos a 
este Corpo, cuja Cabeça é Jesus Cr~to 
o Filllo de Deus.. · , 

·Qual o influxo que Je:;us tem .sobre 
a· mlnlla alma? na fé - na grá.ça -
llOS Sact;amentos -· 110 governo da VOU• 

tM!e - ' nas l~titulçõE:s catolicas ele 
continuamente injecta uma onda de, vi• 
da. · · • 

A vida de Jesus é ca= tie minha vi
da, 

Meditar· longan\ente sobre a dignida
de, a honra de ser membro desse Cor
po de 400 milhões de membros vislveú;, 

4> A alma deste Corpo, que da vida 
iJ. Cabeça. e os membros, os forma., alt• 
menta ,impulsiona, gula, é o ·E8pirito 
Santo, Deus. 

ResolUÇâo: Alimentar um grande or
gulho. chi,lo de gratidão e · humildade, 
pela. graça de ser catolico. 

2) Interessar-me vivamente por./ mi• 
nha Mãe .a Santa lgre)a, e ver, com os 
olhos da. fé, calma e sobrenaturalmen
t,e, em cada catol!co um lrmâ<> meu. 

3> Pedir ao Divino Espírito. Sànto a 
graça de arder de zelo pela salvação 
das alm\lS, 

li A força da AçãQ Catollca: o espi
rito de fé, , 

l) Força de uma associação é aque
le elemento- que J. faz realizar fecúndit• 
mente o seu fim. i,: por tanto aquilo 
que ga1·ante a boa realização do fim. /: 

Num exerc!to, a força é íl- :disciplina. 
Num gremlo llterario. é o e11tll8lasmo 
pelas belas letra8. Num govern,o; é o 
tmo administrativo. Num pal'tldo é tal
vez o dinheiro. tfa Ação Cat'Ol!ca? 

2) Qual é o ,-ecurso que garante um
tro.balho fecundo na. - propág;.ção do· 
Reino ·de Deus? Nosso dinamismo? O 
dinheiro? A ~:r,ab!lidade? · O .carater 
moderno e sedutor'l 

A resposta certa so obtem conside
rando a natureza dos elemet.tos · que 

. jogam no a post<>lacto: Deus -, a graça 
- a vontade ~ \ntellgencla humana -
eu. De <;uai elemento eu de•;o, dispor 
pare coll8egutr que Deus se · sirva de 
mim para iluminar e comover sobrepa
turalmente um coração, uma socieditde 
a ponto de· se. entre1iarem a Deus? ' 

Resposta: o espirlto de fé, 
Não basta a. fé e a caridade. t pre

ciso o esplrito de fé, 1 é: , o habito de 
me orientar em tudo pela palavra de 
Deus e da Santa. Igreja, e de viver ar
dorosamente, segundo ·3, doutrina reve
lada. · · 

íi: pois 8, fé viva e i:,ene,~rante. que 
orienta e vivifica cf. Act. 6. 1\: a fé que 
sozinha santifl~a. porqne ~ó ela·· nos faz 
v!vPr a vida so!Jr1•110Íturai. 

» uma . orientacão l~~letuaJ - P,ló'· 

fé".. Um ambiente formado de "lmpon
deravels" - .que ,SÓ ,tomam ••colorido''· 
por uni .. esplrito".Exemplo: um am• 
:biente austero só nasce de .. um espirita 
austero e bem formadO; um taJ ~lrl
to nasce do espirito íie fé, da lntprtigna
ção da alma oo.m a doutrina da necM• 
sidade .. da .mort~ãO- · · · 

O terceiro trab:uhP da A. e. é Incu
tir nos indivtduos o :tm,bito. da, fé, c:tié 

:''ha .d3 .transfo1·mar-lhes toda -a vida co
mo . o fermento tr2tnsform~; a massa. A 
doutrina pode ser transmit!l:la por quem 
não cre; o habito dâ. fé ,s{J pode rer 
transmitido por quem po~ue ,o e5Plrlto 
de fé·. 

o membro da ·A: e: tieve percwer · :'le 
Jo11g1!' o iveneoo que · chega, .e~rto 
JJOb a. capa' ·inocente· de . oostum'es, mo
das, nov11ades. É o · e?púi.to de fé ql.llP 
aos ga,rante o· senso cat.olioo. 

·B. FORMAÇÃO ASCETICA 
1.-o M!!:S 

1. A, vida. lnterio1·, Em que. c;onslste. 
N. a. - No ,Estagio já tratam<Js de.;., 

te assunto.· Voltamos •. a ele, , porque ' é 
funqamental. Repetir,elrios neste 1.0 ano 
todos os . assuntos d& · formação asceüca. 
do estagio.. As Jéclstas cio 1. 0 ano pode.; 
i,-ão fazer a conferencia às l?staglarias, 
e às dos anos seguintes poderão desên·. 
yolver os temas do 1.0 ano, que lhes de•. 
vem ser absolutamen:te. fam!lía.;es. 

I!ibUografia. 
Sobre os assuntos ascéticos do i,lli 

ano consultem-se: 
D. J. lt Chantard.' À alma elo todo 

o Apbstolado; (À.lves). · Conego Jeroiil• 
mo Rlbêt. A ,Ascetica Cristã. (A}Ves). 
Auguste Saudreau:, O caminho goo leva. 
,a úeús. (Vou:;). Tanquerey. Ascetica e · 
M:istica. (Portugal).' Pe> Alfons.:> ~ódri
gues. Exerciclo de -PGrtelç~ {PõTIIU• 
gal). . .. 

1) A vida interior. ·i o teu grande i e-· 
souro, miulía jeclsta. lil tua. vida .sobre-·· 
.natural cultivada por ti oom e.':lmero e com 8isteina. Foi. Deus 4uém a. plantou 
em tua alma dàndo-te â graça 8aritU:i..; 
canw, a fé, a cáiidade e a 'àsperança e . 
o cortejo _ da.s . virtudes sobren~ttiralS. 
Deus< é o agricultor. Paulo e Apolo tx>· · 
dem deftar a semente e .regá-la; é Déils 
quem a•Jaz germinar e crescer. Ele ct,,')
tinua ui;ando <lé Pa.ul1 é Apolo - parai 

,,deitar em_ tua alma novas seniéntes- e 
rega-ias;· Pàulo e Apolo são os sacerdo
tes, 'quo 'te Instruem, te gu!Íi.rri, · és. tu 
mesma que estuda;; a doutrina ~nta e, 
te . esforças por corresponder aos- dese
jos de Deus. Tu mesmi és jardÍnelra 
q4e a.j11das o grande Jardineiro no clll,• 
tive de tua alma. · . · . . · · 

li: preciso que te alegres' de: tua. sorte, 
que a. ventura ·de seres 'filha de Deú.s e· 
poderes' cultivar ~te tesouro munde 
tua alma de uma profunda -alegria.. Me. 
dita 'frequentemente sobré a graça oe 
eleição que ·JesUll. te .concedeu: tu. tens 
a vi.da sobrenatural,. e a. ,>Odes cultivar 
de m~neira. que :ela vá crescendo,' cres-· 
cendo até se tornàr uma grande luz em· 
tua alma. Tu . és um rà.m,, da videira 
que o Pai do Céu pôda, llmM,, fomen
ta., e que ha de produzir linda$ folhas, 
ricas fle>res e suculentos · cai.xo.s de m·a. 
.83.borosos. Alegra-te! ·a1egra~te profun
dat1;,Emte. humUdemenre:, - calmamente. 
Ale~a.-te generosamente. Tem · sêde de, 
,·ldà Interior, de· conhecer a fundo ,Je
sus. de ama-lo com ardor, enêrg!a e 
generosidade, 

2) Tua vida inteira é uma. planta de~ 
llcada. Requer resguardo. Fa~Jhe piui• 
to mal o , habito do mundo.' Estâs no 
mundo, mas . não és do mundo .. Jo. 1 '1 
Guarda-te das diversões pecaminosas; 
guarda-te · tambem da d~lpação;; da, 
vaidade, cte tuas , pequenas paixões qu« 
são como a.s 'hervas de passarinho nu;. 
ma llj,ranjeu,t .. Corta-as para que .ti
n~as vlço. Concentra-te em DéUll. cui-· 
tiva o r.:eu exterior um ()OÚeo · menos do 
que a va.lc!ade o deseja, Se fores desma
zelada, cult1v11,-o um pouco mais do (lµe 
tua f'.)regulça. o quer. 

. 3) Tua. vida, lnt.erior é l,lltla. planta 
que deve produzir multo. Deve~ allirien
t~-la. Ela ,vive 'd.a 16, da 'virtude e da ' 

· graça . Como :,as ele .. a.Jlmentar tua fé? 
Tua virtude,' a. g,aça ·em tl? · Doutrina -
mortificação - oração e ae.cramentos: 
são pontos de laba.steci.n1e11to", Sê-lhes 
tie1' Abastece-te regularmente· e abun• 
ctantemente. "Dilata os tuum et · lmpÍe• 
bo ilud" <Ps.) Gomo um pas.s.i-rlnl',o tm• · · 
plme no seu n!J?,}lo. abre bem tua boca 
e Ueus te dará mutta, COmid,a. 

A VIDA INTERIOR E O APOSTOLADO 

Ler a. Imitação de Cristo livro 1. e. l?O 
ÉS jovens, e sentes uma grande am,ia 

dt> te , movimenta~es, Gra.ças' a Oeu8 
q~e és a.ssim. Em ti ha torça, energia. 
'Ien~ prazer, no movimento, ná ação. 
~ue1~ ·· , crescer, queres ver pr0g1·euo. · 
Graças " Oeus. A.sltuaçãO perlg<•sa oe 
tuas Irmãs te 1;>reooupa e tu as queres 
sa,lva,r. A Inercia ,de tuas colegas · te 
exaspera. Sua rutllidade. e leviandade 
te enel'Vam. ~ilte~ . tanto entusiasmo 
por um mun1.1c, de belezas que elas nâo 
veem, tanta .pena, po1 um. muudo éi, 
quinquilharias que elas adoram, Dá 
gra!:.au a. Deus, que te .deu olhos para 
ver . g coração para. amat. !'i·ectsas ira• 
balhar e lutar. l!;s marinllelrotJ11um ua
vlo em que os· passageiros dansani e se. 
divertem a dous I assos dú naufragio 
~amo os passageiros , do . º Tita.n!e., e~ 
•911• Deve aga. 'Deves aco1·dar tuas co
legas. Çomo~ Ensinando-lhes a doutl'l
ua, se a Ignoram .. C.onvldamlo-a~ para 

_. (Couclue !,lã 5! papna) 

.. 



São Paulo, 2• de Abril de 1944 

EVANGELHO 

ELITES 
jOMINGO OE RAMOS 

(S, · Mat, 21, 1-9) 

Naquele tempo, aproximando-se Jesus de Jerusalem, ehegou a Betfag~, 
:p~rto do monte das Oliveiras. Enviou então, d9ls de seus dlscipulos, di*~n
,do-lhes: "Ide a um castelo que fica na· vossa frente, e encontrareis logo uma 
jumenta presa e um jumentinho com ela, Desatai-os, e tra::ei-mos, E s& 

;,iguem 'los disser ·alguma couea, resp_Óndei que o Senhor tem necessidade 
deles, e imediatamente· permitir-vos-á traze-loi", Tudo isto acont11ceu para. 
que se cumprisse o que es!ava escrito pelo profeta .io dizer: "Di:i:ei. à Filha 
de Sion, eis que teu rei vem a ti, pacifico, sentado'·sobre uma jvmenta e o 
filho daquela, que está sob_ o jugo", - Saindo os 'Cll,clpulos, fl;!eram como 
lhes preceituara Jesus, E Íhe trouxeram a jumenta· e ·o fjlho, e colocaram 
sobre os mesmos seus vestimenfos e fizeram-no sentar-se em e ma .. Uma 
grande turba estendeu suas vestes por sobre .o caminbo; Õutroa cort;ivam 
ramos das ár_vores e atiravam no caminho. A turba, entretanto, que pr~·c'edla, 
e a que seguia, e)\'.clamavam .d 1zendo: "Hosana ao Filho d11 Davi, ~cndito 
Aquele que vem cm nome do Senhor". · 

C O M E- N T A R I. O 

Ao se lei• o· Evangelho. tem-se a 
:Impressão de que a gente· que re
cebeu triunfalmente a Jesus, na sua 
entrad·a em Jerusalem, no pi·iineiro 
dia da ultima semana de ·sua vida 
mortal, foi apenas o povo simples. 
São Jucas registra mesmo· a iinpar 
ciencia dos maiorais que· se abor• 
xecera.m daquilo que eles chamariam 
de "arruaça" .e pediram a Jesus 
Cristo que repreendesse -aos seus 
d'isc'.pulos. Afinal, reflefülam 
eles, a religião não deve ser um fa
natismo! :Mai's ou menos, como hoje 
comentam muitos dos égpirilos ·" for, 
tes" que · palram· sobranceiros sobre 
.as "questiunculas" -Teliglosas de 
l\lissa e Saci'ameritos, -mas não se 
assentam nem por um decreto a uma 
mesa ao lado-. de- lZ outras pessoas! 
"Nihil: nov1··sub ·sole!". Tambem, ao 
tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
llavi:;t espfrltos "fortes!" 

Não fazem parte destes espfritos 
"fortes"· ...;.. 'até mesmo· deverlamos 
chamá-los de esi)fritos pusllanimes, 
- aqueles que deste fato fossem le
vados a deduzir que os movimentos 
católicos · só podem medrar entre 
gente "modesta", como dizem, na 
falta de ilm adjetivo nienos · carido
so. Os não católicos, e~agerando de 
soo lado, dizem logo, de .. "imbecis". 

Expliquemos. Aqueles que dizem 
que. os moi·!mentos· catóÍicos são mo
·vimentos de Imbecis, enganarii-se re
<lonc\amente ào 11e11sar · que ·a gente 
mõdesta que ne.le toma· parte não tem 
cabeça, ,não tem personalidade; e por 
jsso não raciocina, são llo1nens iufe
r:ores, · rião alcançam · normas ma's 
elevadas. Enganam-se, porque· entre 
a gente modesta ha tambem milita 
cabeça . boa, e· muita personalidade, 
·como essa por exemplo de não ter 
respeito humano ua prática · da Re
ligião, de não .se envergonhar. de 
a[astar-i,e de se11 melo, · para cum
prir seus deveres de conciéncia. Ha 
nisso até multa personalidade; que 
jnfellzmmlte cada dia vai se tornan
do mais rara na gente que não dese· 
ja figurar ·entre o_s "modestos". 

Etram, po.is, ii.queles que 'pensam 
que o çontingente de· membros per
tencentes às 'classes niais modestas 
da. S<Jciedade, .que .,encorpam o. movi
mento. católico, é destit.uido de: per
sonalidl_ide, de carater, é con.sUtuldo 
rle .. individues Inferiores. ,_, · · ,:, 

* * * 

;\las, não é menor êrro. o daquei.es. 
ttue julgam que tio movimento êãtó• 
lico não -se devem àrrolar elementos 
que pertençam .às .classes sociais 
n1a!s elevadas. E de propósito d go 
"classes sociais mais elevadas'..',. e não 
classes 'mais abastadas . na socieda
de. Pois que· é· preciso fazer-se· e!isa 
distinção. De si, as fortunas normal
mente deveriam estar 1Ías mãos dos 

. elémentós pertencentes às clas~es so
. ciai, mais elevadas, pois· que a elas 
pertence· a orieutação da so(:iedade, 
comei afirmou a;nda recenteme11-e s. 
S, · Pio XII. falando à nobreza roma
na. Nem sempre .. pore11i, ·se dá isso, 
e entre nós .esta· verdade uão ·neces· 
sita ,demoustra~ào. Gomo poreni, o 
dinhe:ro não.faz a vessoa·. senão ra.: 
ramente, sempre a ctlstin!:âO social 
lla de fazer-se · segundo as classes 

, <1ue, seglfll<lo a ~volução nattiral das 
cousas, finnad;i em longos anos, ele· 
vem tomar a si a tarefa de orientar 
a sociedade, e as que têm para si o 
papel· mais modesto, mais l'ácil. e, 

• normalmente, mais t1·anquilo, de dei• . 
:,;ar-se .or·entar pelas outras. 

Pois erraria 'quem pretendesse que 
o movimento católico não dever·a re. 
cr•1tar elementos nessa classe. Ma!s. 

Teria falhado completamente o dÍl'i
gente ele um movimento católico que 
renunciasse dellber11-dameute_ a pro
curar para suas ass.ociaQões elemen
tos .de escol social. Sô por. esse moti· 
vo mostraria ele ou falta de· senso, 
ou grande pusilaÍ1hnldade, d1ante das 
dificuld&.des que dever:a vencer e por
tanto teria apenas uma atitude que' 
tomar: renunciar ao carg~ por incom
petência. 

De rato, . depois que S. S. Pio XII 
mostrou de maneira tãe fil'lne o pa
pel das classes dlrigente·s njj,o seria 
redobrada loucura prescindir de seu 
concurso para o apostolado·.· da Jgre·. 
ja'l Ma:s. Não deve1·ia Sfa?r esta a pre
ocupação preponderante do dl.rlgente 
de um movimento c:;i,tólico: pro.curar 
eleli1entos de -real Influência. social, e 
real catoJícism0 - este elementó é 
mais importante ainda qué ·o primei
ro - para evitar que seu ·apostolado 
fracasse numa rotina ridfcula?-

lllas, não ·precisamos ir muito Jon- · 
ge, nem procurar argumentos mu:to 
distantes. Fiiluemos no Evangelho, -e 
na. semana que os Evangelistas co
meçam hoje a historiar. Que_ foi fei
to de toda esta lriultidãp que aclama
va a Jesus Crlstó recebendo-o triun
falmente em Jerusalem, no primeiro 
$lia dos sábados? Que !oi feito desta 
multidão na sexta-felra santa, em que 
o .i,ov0 voclferavá: Crucifica-o, cru· 
c'fica-o? l•'altou:lhe sinceridade nas 
aclamações de hoje'/ Nãé; O que lhes 
fartou na sexta-feira maior? .:.. Che· 
fes, pessoas de elite sociaU E foi o· 
que não raltóu aos judeus·· lipostados 
em perder a JesU§ Crlstó: Lá. esta
va a ·casta. sacerdotal, lá estavam os 
farlseus que representavam ·a· socie
dade hierosolimitana, E bastaram uus 
poucos para conduzir ·O povo todo, e 
fazer silenciar· aos amigos de Jesus 
Cristo. 

Voltemo-nos para. as ,;;lasses; que 
têm éiitregue a sr esta tare(a social, 
se qulzenr:os que nossos mov mentos 
realmente façam apostolado e levem 
J esu~ Cristo a reinar na nossa so
ciedade. 

SCJENTlf ICAMENTE 
AS SUAS FERIDAS 
• Pomado aeçc(Jtlvo São S.l><uttõo 
combate acienhfkoment• toda , 
qualquer clle<;eàc. cutanea como 
~iam· Feridos em 9e1al, tllciira11, 
Cl«JQO• ontigoi ~••ma& Erys1~ia. 

· F'rieiro•. Rachas ~o, f>é• ·" no• '"'º'· 
Espinliat Hern~r,oide&. Que1madu
ra1, i:':iup;óea Pie< ICJS de mo,qu1I01 

r
• 1niec1011 ,ene~ 

!_ !~1 .. s:~!~~~!~!~ 
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LEGIONA RIO 

federação das Congregações Marianas 
REUNIÃO NA CURIA 

Hoje, primeiro . domingo do mês, ha
vera. reunião na. Curia, às 10,30 horas, 
devendo· comparecer todos. oo presid-er;
tes ou repre.sentante.5 das Congrega.ções 
da. Capital. 

Chaltlamos particularmente a· aten• 
ção -de varjas .congregaçõe11 que. ha m'ui• 
to não .se fazem representar na.s reu
niões' na Cur!a, numa ausencla verda
deirame11te ·1uexpltcavel; mormente num 
momento como este em que a umao 
deve ser intenslflcada cada vez. -mais. 

A união deve ser a 'preocupação cons
tante de cada. Congregação; tocia.s ~la3 

· devem seguir o exeÍnplo da proprla 
· Igreja, una ba. . cjuasl dois mil anoo, 

unidade que lhe vale vencer todos os 
·obstacU)os e adversarios como o :em 
!cito at-ravez dos seculos. 
1 A união é ~m traço carateristico,. rr.
sencial dos cristãós, daqueles·. que de· 
veras · desejaiu seguir ao Divino Mestre 
que tanto pregou o amor: a fraternida
.,d<,, o auxilio mutuo; cJmo se pode vi
' ve; · .fraternalmente is >lados uns dos ou
tros, vivendo _cada ·.Ulll .para. si a dou-
trina. do nooso Salvador? · 

A n~ doutrina impõe-noo o Inte
resse, ·o cuidado das n~c~idades :ío 
ncsso proximo, o que nos impele a vi• 
ver ' com ele, compartllliar de seus so
frimentos e de s)ias a1e·gria.s, soc·J1'1"1::n• 

, do 0o quando neces.sita, aliviando-ó 
quando padece, ámparando;o pirse
guid'3. 

Tudo isso no:; impele a. vivermos uni• 
dos uns com os outros. 

Ora, as Congregações ~cmpre timbra
ram em viver a vida. <la propria Igre
ja; nada mais na.turaJ, pois; que a lmi
t~m · (como de fato o fazem) tambem 
nesta Intima unlão-cntre os s'eus mem
bro:,, união obser,vada sob tres aspectos: 
hiérarquico, dJutrinal e -soc;ial. 

De !ato, a lgreja é una quanto ao seu 
governo, te11do uor.10· cabeça. vis'ive1, co• 
mo Cltefe na terra o Santo t>adi'e; · é 
una quanto à. doutrina, a mesma · end
nl!,dà e . pregada ·deade os· ,tempos .Apos
.tolie<,s àté. hoje, em todos os recantos 
da terra,, sem distinção ·âe raça ou cõr; 
é una quanto à vida de· seus ministros, 
vfyencto todos para um mesmo objetivo 
cm união lntlJn!I, com oo fieis, fQrman-· 
do como que uma grande fa.milia.. i:4jo 
Chefe 'Supremo é 'Nosso Senhor Crl.sto
Rei e tendo ·por Mãi Maria &i.ntisslma. 

Esta união dev.e fazer-se sentir e.inda. 
mais quando se tratl!. de a~ociàções · re
ligiosas como são a~ . Congregações Ma• 
riana.s, com um objetivo tão,. nobre e 
elevado .:.. a. formação de ,cristãos 
exemplares sob a. égide de Maria San· 
tlss!me. e com uma 'devoção ' especial a. 
Ela. - poi.'J que alem da obrigação d!\• 
corrente da .proprla doutrina, a un;ão 
é necessaria. e indl.;pensavel para. a 
execução do' programa Mariano. 

com a seguinte organização: Diretor, 
"t. P. Narciw ·Arlgoven; Presid(mte, 
Wcrner Zundt; Secretario, Pedro Spe
ra; Tesoureiro, José Tln·oli. 

PMiCOA DOS ESPORTISTAS 

A congregação de Nos.sa Senhora da 
Sa.lette em Sant' Ana, já liúcío seus 
traballlOs para a realização de mais 
wna Pascoa dos esportistas. 

Na terça,-fl;)lra , ultima foi realizada. 
a primeira reunião dos organizadores 
da referida ?a.seca e, pelo enttllliasmo 

• e orientação demonstrados, a 6.a Pa.scoa. 
dos Esportist:a.s terã um exito ainda. 
maior que 111s. a.nos anteriores. 

Basta dlf.er que nem bem foi anun
ciada a .dC\St.e ano Já num:>11Jsos clubes 

. esportivós aderiram, tudo fazendo pre• 
ver que neste _ano, .se Deu.s qulzer, os 
esportistas cje São Paul;) alcançarão 
mais um recorde, o da frequencía à 
Pascoa a eles dedicada.. 

RETIRO EM BARUERí 

Conforme: Já noticiamos, durante , a 
s~maria si111ta. haverá um retiro e.5pi\'i
tual na ..:tacara da Federação· em Ba
ruerl, dest!nadCI. aos Presidente:; e mem
bro;; de Diretoria que por causa justi
ficadá.' não pudel·am participar do re
tiro do carnaval. 

CJ coup9ns :, estarão à venda. atE\ se
gÚnda-!elra CÍia 3, à noite, na séde da 
Federação, rua Conde de sarzedas 11 o 
10~. 

CONCEN',l'RAÇCES .l\IARIANAS 

Realizou-se · .io domingo passado a. 
concmtração Mariana 111 bairro ela, 
Saud~, com cerca de um milhar ele 
Corígregados, e com um brilho extraor
diuario decorrente do entusiasmo qos 
Mãriauos e da boa organização. impri
mida à cJncentração, 

Estão de parabcns as Congregações 
ru,. Matriz da sa.ud~ e dJ Colegio Argúi• 
diocesano ):leio trabalho e dedicação 
com que ,se t:ouveram no empremti
mento . que certamente dará otimos 
fruto~. 

N~ssa.s particuls.res felicitações aos 
RR. P.P. Diretores d.as congregações 
mencionadas, · os Padres Agostinianos 
da. Saude. 

Avleamoi, que com gran;te entusiasmo 
está sendÓ preparada ,a concentração no 
coJegio s. Lui:.:, que terá lugar no :lia 
21 de Abril proxlmo. 

C3 .· precidelit:s ctas congregações ad
jacenttiJ, especlalnu.nte os que foram 
1. visados na concentração da Saude, 
queiram ·cllrlglr-se aos R.R. P.P. Ma• 
rlaux. e Guimarães afim de concerta
rem o programa a ser rea!lzado. 

:i,;a,yerá tambem uma samana prnpa
ratoria. com palestras nas sédes· das 
Congregaç(ies vlslnh3.s ao Colegio s. 
Luiz <; ~rtencentcs,_ Ms bairros adja. 
cénte~. 

PELA BOA IMPRENSA 
"A imprensa - já disse um poeta 

- deverá ser um livro de moral, um 
anjo de luz iluminando idéias .. :" E 
no entanto com que pezar vemo-la 
propagando P.elo mundo a imoralida
de, a desord.em, a corrupção das in· 
teligências e dos costumes .. : 

Com quanto . pezar vemos, mãos 
inimigas se1neando O joio em nosso 
trigal, destruindo as µossas seara-a, 
sugando ô humo fertilizante dos nos-
sos campos.·., .. 

ni nós desesperados, em vez de., em· 
pmll\armos a lança .1!ª boa imprem,a 
contra os mialeficlos da lile.ratura 
perniciosa, pomo-nos à chorar, à las· 
timar, e de· braços cruzados cedemos 
campo ao inimigo .•. 

Quantos e,-quantos lares ba que se 
dize111 cristãos; e onde não· penetra 
nem ao menos, um só folheto cató· 

. lico! 
E assim inertes esperamos· ver o 

·triunfo das boas leituras sôbre as 
ímpias, profanas e más. .e. 

Ah! se· todos os católfoos compre
endessem o valor da imprensa, o !e· 
me do pensamento mundial! 

Então cada homem seria um após
tolo, · porque saberia· ser ela· o ponto 
de apoio para qualquer empreendi-
mento. ' 

«'sem· ·a boa imprensa.' não ad·an
tam abrir óscolas, ed~ficar Igrejas nem 
formar Padres" pois tudo será bal· 
dado, um.a vez que ,não haja a pe
dra firme . e fundamental, o prf$a.
dor silente que· .só fala à 7ada um 
em particular· e ,nas liora.s de laser. 

Esse mesmo- pregador que falou à 
Santo Inácio de Loiola. na plenitude 
ele sila eloquência, e o conduziu à;; 
veredas ·,!'Seguras da salYação, ainda 
precisa falar à muitos orgulhosos, 
ateus, protestantes e . prindpalmen• 
te à quantos católicos que só o são 
de titulo. reconduzl_ndo·olS todos às 
scnclas nobres da virtude cristã;,,pelo 
rechassa,mento da_ i~prensa perni
ciosa e má. 

Mas isso ·requer muita luta, muita 
colaboraçao. 

Assinemos desde já um perió<Uco 
católico, e11corajem9-Jo, propaguemo·· 
Jo, para que um .dia possamos· ver a 
bo.a j1ilprensà, livremente "pre:;.and~ 
cm toda ·a parte, a pa.1 uui versai'', . 

Precisa de impressos? 
Oficina~ gn'tficai, do 
Lh:tWJNAKIU ~- A.· 

Hua do · 8enHnario. 

NÚm.a. . hora ~o·mo a que vivemos r-:m 
que surgem ideais eivadas de exageros 
e héresiàs, em que· se .procura modifi
car a doutrina eia · 1greja acomoda11clo-a 
a circunstancias (1, moinento./torn.in
d J-a elastica a ~.1 ponto ein que · se 
possa colocar dentro dela verdadeiras . 
aberrações doutrinaria.'!, corrompendo-a 
'com um liberalismo mil vezes condena
cl'l e rejeitado, a união· deve ser lnten
si!lcadr. sob pena <le nos vermos envcJ
vidos e tragados pelos 11osr.os adv~r5a• 

FEDERACAO 'MARIANA · ·FEMININA 

rio~. . . . 
Ap1'i;iveiten1os, para tal .. fim; de tooas 

as oce.,siões que se ,nos· oferecem, como 
as reuniões na Curia. a.s, c:,ncentraçocs 
.pareia.!::, a~ kilt!\~, ,, 01:i;!l,niza_gas pel~s 
. congregaç&s, · etc;·· inti:nsifl'éandó a 
aproximação de . IJll}llS . . Congregaçõ~s 
com outras .. estabelecendo 'uni "fii'ter
carr:bio fraterna), ,, 'foràrn'rld'ô "'a!sim; '" o'i .,, 
1111.',)Íente de -urna iriúidé' , ê veiéíadeli-.i ' 
!,antilia, a famllia. •.de· N'ês.sa: · Miít . Sàn-' 
tissima, aquela que · com a siilgeíezá. inas 
com a p)enítude de no:;s:i corii.ção i:hlil' 
mamos Maria, 

Vivamos. pois, to.das as Congregaçõ~s. 
como secções que somoo de uma verda• 
deirn e gra.ndi Co_ngre.i.ação, a Sa.it a · 
Igreja . 

NOVAS DIRETORIAS 

CQmunica-nos a congregação de N:G
~a eenhora · do sai;rado Coração e s. 
LulJ de Eaurú · ter nova. Diretod.à, a,,
siui constltulda: Diretor R. P. João P. 
van der Hulst; Pre:;idente, Antonio 
Bart,Jomeu Keller; Vlc~-preslclentc, 
D:. Ciro Castro Ferreirn; 1.o Mestre 
de noviços, Firmino Alves da. Cu1lha; 
2,o Me.5tre de noviços, José Cirilo Mu
chcronc; l.o Secretario, M;enaldo Abin, 
zi; 2.o S~cretarlo. Gílberfo Borro; · l.o 
Tesoureiro. Nel.son de casti-.o Ramo.~; 
2.o Tesoureiro, Flori Tentar; Coruml
'torc.s Hugo · Pregnolato e Luiz Teritor, ,, l)"' 

A Congregação MarL.1-na. da Paroquia 
d~ São Vicente de Paula em Assis tam~ 
bem elegeu !l empossou nova Diretoria, 

CU&SO DE RELIGIÃO 

Corrispondendo ao desejo das Filhas 
d~ · Maria, que tem se manifestado , inm• 
rc.zsadas pelo estudo da nosSl', lt~!i;;-lz.ó, 
continuará a furicicn!lr, na Se<;,; da r"e. 
d:>1·.afão;J o cl,irso ifoiciad'9 ''no :an~ pas~ 

'rndô/ A$ àulas ser.to daitas p~l, i(c·; mo. 
!'. Dt. Eduardo Róberto, que dcsenvol• 
verá uni programa cujo objcti,•o é pre
pare.r as Filha.s de Maria para o ensi~ 
110 '. d\> ·catectsnío, nas 11::ssas escolas, 
o:1C:O bn. tanta~· crianças à espera :'.la 
ral~vra divina, O curto vi~a. hmb~,r~ · 
ala1~6ar a cultui·a religiosà das . Filha_s 
de ·Maria. preparando-a., pg,m a defe
rn ·de sua fé, quando as c_!rcunsta.ncias 
o ci.igire11}, As matriculas acJ111.m-se 
nbzrU!s na sede da Federação, à Praça 
de. Sé, 47, 10,o · àndir, dbriamente, dr.s 
l4 àl; 17 horas, As aulas terão Inicio, 
lego após a Semana Santa. 

OFERTA DA IMAGEl\l DE NOSSA 
SENHOF.A · DA CONCEIÇAO 

A ESCOLA NAYAL 

Com, é do . conhecimento de todos, 
nos meios catollcos, a Arquldloce~ ele 
e. Pà(llo ofere<¾:rá uma Imagem de Nos
fe, Senhorn, da Conceição aos bravos 
r.:!unos da. Escola Ni~val do· RiJ de ,Ja
neiro, em . sll1al de. gratidão, pelos es
forços que empregaram para salvar :is 

vitimas do laments.vel desastre de avia
ção, . 110 • qual perdeu a vida o 11osso 
pranteado Arcebispo D .. José Gaspa1• cl~ 
Af Jllseca e Silva. 

Sempre prontas a atender aos nos
lOS apelos, as Pias Uniões estão envian
do os seus •donativos para_ a nqu,is!ção 
de.ssa iniagem · 'Que, · de certo modo, 
pc1·pet11arã, tambem, a memoria do s~
gundo Grande Arceb!spo de S. PaµJo. 

A Diretorla da Federação e.~J)'!ra que 
as Pias Uniões que ainda 110.0 deram a 
s.ua co11trlbu!ção o façam atti o dia 15 
dll ab1·i1, a-fim~de que pcssa. a nossa 
quot!>. d1,ntro em breve, ser entregue à. 
Com!ssâo Central, integrada por ele
meµtos da., J,iga· das, senhora.<; catJlléas. 

CURJS9 DE LATIJ\1 

Dando cumprimento ao seu progra-
11m dll expansão cultural, a Arn,dem!a 
Mài·iim-á, com 'sede: á rua Bar:ío e.e 
Paran::..pl:;tcaba, · 50, está orgiQliza.ncto 
umn curso gratuito de Là.tim, cuja li• 
nalidade é· facilitar a compreensão c:o 
texto da sagrada Escritura. As. aulas te
rá, inicio, Jogo que estiver coustituicl.a 
:: l.a turma de alunas, com· as quais , 
seré. cJmbinado o horario que atenda 
aos lntéresses da maioria. 
. As. Filhas de Maria. já. beneficiadas 

com curses gratuitos de Inglês, Portu
guê:i, Educação Domentica 1 Datllogrn
fl::-. são agora. contempladas cJm este 
curso de , Latin1 que terá U1ll cun110 
eminentemente pratlcQ. 

A, Diretor da Academia Mariana a 
Federação Maria.na Feminina apresenta 
sinceros agrad:?cimentos, por mais este 
generoso oferecimento. · 

DIA DA FILHA DE MARIA 

Já está se!ldo estudado o programa 
para as comemorações elo Gia da Fllha 
de Maria, fixado para l .o de Maio, 
abe1tura do mês consagrado a Nossa 
Set1hora. 

Serão feitas, como hab!tualm~ute, re
rlmonlas preparator!as, em fins r.1e 
Abril, havendo, no dia Lo de Maio, ro
n1unhão geral das Filhas de Ma.ria éa 
Arquidiocese. 

- :, -
Pregando e Martelando .•• 

TREZ ERROS 
i;'.e. Ascanio Brandã~ 

Acabo cie ler obra suécínta, porém dé. rei)! merito e in~is ou menos 
completa: "Liturgia fu_it,dámé_nta!", de _um Sacerdote· uruguaio, o Pe. Taà 
sende, que a be11e1nenta· _Ed1tor1al Mos_ca e Her~ano_s vem ide. lançar 
t>ublicidade. E' uina éxpoéição verd~à~é1ramente <;l!d_at1ca, b~ clara, ç~n
:s1~a, n)etodicá, para uma bo·a· fo1magaó da alma cn~ta nô e~I?ltlto e .1:ia. vida 
da Liturgia; , \Contem doze liç'ií.~S; E déstas, a prµnéh'a e sem duvida .ª · 
mais necéssaria e verdadéiramet1té fundamental. E' o combate a tres 
graves erros na chamada Questã6 liturgicà. . · _ 
. Quer. a Igréja através d~ ~ar1?s e b_el~s iocumént~:, a res~uraçao d~ 
piedade litin{iica e esta parüç1paçao J11a1S 1~t1ma · dos_ f!e1s na v1d~ do Al 
tar para que não fiquém alhéiós àos· ,sublimes e d1vmos misterios. 

' Não é a Liturgia umà escola edifi2::n.,te de _sántidade e de,. doutrina? 
Pio· x, 0 propugriaclor. eia piedáde péia Liuii-gfa, e P~o ·x1, o incentivaclor 
c!o rcnasCÍtilento liturgico, "em dócumentos. impréss1onan!E:s patentearam 
quanto a Igrê;ia quer vêr $eljs fühós córicientcrnénte part1c1pant:s do ~!-· 
tar instruic.os nas belezas doutrinariàs, e com "ll sohda formaçao espm-

tu'aJ. que dá ats fiéi:s 6 cíc1o_ liturgi~o de. ~adf 'ano. · , . 
A Questão liturgJca~ porem, . se vm preJud1cada po rtres erros, fruto 

de extrei;n~mos lamerí'tii,veis e desàstràdos. , 
O primeiro foi o dos, que, a cori~ideram um~ q~estã~ · arquoologica; 

uma volta às eras antigas. · Para muitos a quéstao hturg1ca se reduz a 
:restauração dos paramentos largos . e 11;ag_es~osos falsament: chamados 
gotices. Ha de se restaurar tam'\,em a dwc1plura do .Arcano imposta nos 
primeiros seculos por necessidade .e hóje em abandono. 

. Uma volta aos simbolismos dos ~cúlós. XI e XII. Restaurar a arte 
,antiga vizinha da Arqueologia. ~ falaii) d_ísto_ ~ºffi um d_iletan_tismo .in~ 
suportavel. Por snobismo substituem o .i;:rucifixo pelo sm1b.ohco peixe. 
Então o peixe ,e o gotico, os altares arqu~~o~icos model,a~ós _nas catacum
bas e outras originalidades das er.as pr1m1tlva$ do Crwtianismo, qlÍerem 
eles. dominem tudo. 

· Ora, escreve o Pc. Tasencle, estes diletantes :se· esquecem de que a 
Igreja não é uma histol'ia, mas .a mais viva . das atualida_des é que _ estes 
elementos arqueologlcos :-- apesar . do respeito que IMrecem . - nao se 
harmonizam com nossa epoca, hão tem razão de 5er hoje. não ós pódemos 
sentir, o povo não os entende. O mov.irn<mto lilurgico · tiss~n se. trans
fo1·ma num grupo de iniciados, e ·pelo fato ,de ser grupo 'd1Stane1ado da 
tradição carece de catolicidade. 

Eí:, o primeiro erro. Entre nós, felizmente '5ubsistem por · àÍ apená$ 
uns grupozinhos fanaticos dos i~cia_dos _do "peix~''. e do. "Arta.no". E~ a 
"igrejinha do peixe" ,em franca hqmdaçao pelo ndicule. 

O segundo e11:o é .o que reduz a 'questão liturgica a uma regula-· 
mentação oficial de· ritos, ao uso exclusivo quasi. do latim, -e querer impor 
·aos fiéis o;·ações que a Igreja só impõe em certas cir.cunstancias e a de
te1111inadas pessoas. O er,o aqui está em .confundir a Li!urgiil ou, cµ!to 
oficial da Egreja e a tradição. Quando aparece ·uma devoçao nova e mlS
ter confronta-la com a ti·adição da Igreja. verificar se entra :na linha da 
mesma tradição e se está' de .acordo com ~- idéia geral da -oração eatolica. 
Os verdadeiros amigos da Liturgia proéuram · restaurar a tradição cato~ 
lica em matcria de piedade, e nada mais. E' :absqrdt>, pois, p<msar em 
regulamentação oficial de todos os deialhes; em elinrinar a lingua · vulgar 
de todas as orações não oficfais. Este se~undo erm. a, não ser nuns pou
cós pedantes, não me consta, se tenha divulgado, entre nós. 

. O terceiro el'ro, e este foi o mais generalizado em ,eertos grupos. de 
Ação Católica é o dos que reduzem a Questão liturgica â. restauração ª?;. 
soluta do culto oficiá} e publico da Igreja com a exclusão de todas as de;. 
voçõels . particulares, 

O que o protestante fazia da Biblia faz o peseudo liturgico do mis.~aJ. 
Fora da Bíblia niio ha i;alvação: brada o homem .do livre-exame! Fora 
do missal e da Liturgia não ha ... oração! diz aquele. Condena· a oração 
particular. Z6mba das devoções já consagradas e veneraveis de tradição 
111ultí-secular na Igreja, e sempre tem wn -sori"iso ironico para tudo que 
não seja estritamente liturgico! · · 

Não é mister uma refutação deste erro gravíssimo. Pio XII na Encí
clica Mistici Corporis Christi" condena os que dizem que a oração feita 
em particular pouco . vale e 1õÓ tem valor a oração liturgica. Ouçamos a 
palavra do Papa, Diz Pio XII: - o J)ivino Redentor não só uniu estrei
tamente a si a Igrefa como Esposa queridi5Sima, senão tambem nela as 
almas de todos e cada um rlos fiéis, com que deseja conversar na intimi
dade, sobretudo depois da comunhão. E, embóra a 01·ação pubUca feita 
por toda Igreja seja mais excelente que qualqui;ir outra,. graças à; dignida
de da Esposa de Cristo, contudo, todas as orações ainda as mais particula
res tem o seu valor e eficacia e aproveitam tambem 'grandemente a todo 
Corpo Mistico". · 

Ouviram bem, senhores· pseudo-liturgicos? Não havemos de suprimir 
as devoções partkularcs, mas hierarquiza-las, subordinando-as ao culto 
oficiá!, diz o Pe, Tasende, com o fim de dar a Deus o maximum de glo
ria que lhe é devido e · assegurar ao homem o· maximum das graças que 
necessita. · 

Isto é cquilibrio, é espirita da .Igreja • ,O mais não passa de exalta
ções e de espirita de novidades: snobismos,. peda'ntismos e er.ros doutrina
rios que poderão ter gravissimas consequencias. 

JUVENTUDE FEMININA CATOLICA: . 
(Conclusão da 4.ª pagina) 

tra.balhos sadios, que as empolguem, e 
cnde as poderás Influenciar, e conquis• 
ta r para ideais mais altos, Tuas cole-. 
gaS devem Já ;ser boas, tu a.s farás me
lhore;:, otimas. Não comeces com más 
companheiras.Teu melhor ap~stolado é 
criar em tomo delas um ambiente de 
repreensão, desaprt,vação. Não as des• 
prezes, evita-as. lw.Jla-as. 

Não tenhas Ilusões acerca de tua ml$
são. Ela é ardua e trabalhosa. Ela é so
brenatural. 

Precisas portanto de · cultivar -com 
grande esmero a· tua, vida interior, se 
qulzeres ser fecunda em teu traball)o. 
Ppdes se-lo: é preci.so que conquistes a 
onipotencia e a m!sericordla ele Deus. 
Na medida en1 que fores Instrumento 
de Deus, produzirás no apootolado. O 
Instrumento deve estar unido .ao artista. 
O que nos yne a Deus, o qu11> nos colo
ca cm sua mão docilme11te é à cal'ldade 
e a fé. Cultivas-as para seres Aposto
la. Cultiva-as enquanto estàs tral)a
lhando no apost(jlado. Santifica-te para 

poderes t!"abaJha.r; santifica-te pelo teu 
trabalho, (cf. querrey. L'Action Cafüo
lique. pg. 134.) 

De tua. ~Ícla ir terior bem cultiva.da 
vem a vltalidi1,de de teu• apostola.do. :Ele 
não será póstlço, não ~rá ~teriór e 
protocolar. · Será vital. isto. é, procede.
rã daquilo .,ue em. ti é vida; proceder.ã 
daquele que é o principio da vida, Je
sus Cristo · No.sso Senhor, ba . vida inte• 
rior teu apostolado haurlrá sua solldP.z. 
será uma. solldez de granito, porque 
participará. da solidez '1e tua · fé e tle 
tm eáridade. as quais prticipam àa. 
soltdeZ de Jesus, que é a. peãra 1;1,ngular 
de toda a. ordem sobrenatural. 

Agora examina: como pern;as real
mente da iua vida :nterior e das vai
dades e futilidades mundanas? como 
pensas da mect:tP,ção, da leitura espiri
tual, das demais praticas de cultivo <lá, 
vida interior? Deixas gttlár-te pela, tê 
ou pelo capricho? 

Dá graças a Deus que te chamou 
"para a sorte dos santos e para a luz" 

e recomeça todo dia tua ascenção. 

==============================================""'~==================::::::::::,============'=====------==== 
"Toda a naçfto subtraida à lnflu. 

ê'ncia da Santa Sé será conduzida 111-
vencivelmenh; à escravidão ou à re
belião". 8is como 'Jo~epll de Maistre 
previa o ad'veuto da ditàdura totali 0 

tária · como fruto amargo, da aposta
sia ·dos Estados l!lodernos. Longe de 
ver na soberania uni versai dos, Su
:1no:; Pontífices uiua "polltica ,de ele· 
ricallsmo" imprópria para reerguÚ 
os · Estados ela miséria moral e. da 
·confusão em que se acham, o pri
moroso e profundo. autor das ··Con
siderações sobre a b'rauça" afirma 
que. a união do imp~rio e rlo · Sacer
dócio foi ' semjire demas:adamente 
geral para que não a tenhamos por 
divina. 

As linhas seguintes, que confirmam 
esta verdade,. são da 01~.-a "Ou Pa
pe·• já cita dr em nosso número an
terior,· 

-oOo-
"0 ho1ilem não sabe adm:rar o' que 

estã.. vendo todos os dias: - em vez 
·de celebrar a nossa monarquia que 
é u mmilagre, damos-lhe O nome de 
despotismo, e falamos dela· como de 
uma coisa ordinária que existiu sem· 
pre, e ·que não. merece nenhuma 
atenção. particular. 

Os antigos opunham o reinado das 
leis ·ao dos reis,, como teriam OJÍOS· 
to a república ao despotismo "Algu
mas nações, -diz T;icitc;> cansadas de 
s2us reis pretér!riim as lels': po
rnm, nós temo~ a feltcidade de não 
conipreender esta oposj,;ão. que sem 
embargo é multo real, e o s~rá fora 
elo· cristianismo. 

Jamais duvidaram as nações an
tigas, bem como tambl)m µão duvi• 
dalll hoje os .infiéis. que o direito 

, de vida e morte · pertenc;a · direla
menle aos soberanos; ,e é inutil de• 
~r fil» ll1Q!Af ~ verdêde, ~ue 

está escrita com .letras de sangue 
· em todas as páginas da história. As 
11rímefras luzes. do Cristianismo não 
desenganaraiu a'nda os homens so. 
bre e1;te ponto. porque seguúdo a 
doutrina cio mesmo Santo Agosti· 
uho, o soldado que não mata quan
do o príncipe legitimo lho ordena, 
é tão culpado conio aq1:..-le que ma
ta sem sua ordem; pelo que se vê 
que este gênio sublime não formava 
aind, idéia de um UQVO dire:to pú
blico. que ba,•ia. de tirar aoo -reis o 
podei de julga;. 

Disseminado. porem, 0 ·Cristianis
mo. por assim dizer. sobre a terra, 
não podia· fazer mais do que pre
parar os corações. e seus grandes 
efeitos polltk.os nãó podiam ter lu
gar seuão quando a autoridade pon
tlflcla houvesse· adquirido .. suas jus
tas dimensões. e o poder desta re
ligião se achasse co11cen tra.do na 
lllão de. um só homem; cQndlçijo 
indispensa vel para o exereicio des· 
te p0der: Alem disso era •necessár'o 
que o império romano desapareces
se; p:irque tendo a putrefação ga
nho suas úl1imas libras,. já não era 
digno de receber o enxerto divino. 
Porem a robusta fera do norte ia se 
aproximando:· e enquanto folgasse 
de .C<'lcar aos pés a antiga domina, 
ção, os Papas deviam apoderar-se 
dela, e sem cessar 11uucal de acari· 
ciá·la ou combate-la, razer cleh:1 fi
nalmente o· q~e nunca se tinha vis, 
to no universo. · 

Desde o momento em que as .no
vas soberanias começaram a est,a,-. 
belecer-se, não· cessou a Igreja de 
dizer aos povos. pela boca dos Pa
pas, bstas palavras de Deus na E!:Jt. 
critu ra Sagmda: - Por mim re~ 
nam os reis; e ajos reis: ..:. Não juf.. 

S!!~Í! üCI ili8 Wi~i JlllS.íll!O.U. 

NOVA ET VETERA 

''Politica de c:leri.calislllo li 
af'm de estabelecer ao mesmo tem
po .- origem divina da soberai1ia, e 
o di: cito 'divino dos povos. 
, "I\ igreja, diz muito bem Pascal, 

proibe a seus filhos ainda ma's for
temente do que as leis civis, o fazer, 
se justi,,a a si mesmos; e segu'ndc, 
0 seu· espírito tambem os 1·eis nãc, 
fazem · justiça a si mesmos, ainda 
nos crimes àe lesa·niar,cstade, se: 
não que enviam -os crimhiosos aos 
juizes para que os cast'guem segun- • 
do a.; leis e com · todas as formali
dades da Justiça". Hettres provin
cia'ies ). 

E isto não é porque a Igreja te
nha mandado coisa alguma sobre 
este ponto, e nem a:nda ,sabemos, se 
houvesse podido mandar; porque 
ha coisas que é necessário deixar 
em certa obscuridade respeitâvel 
sem pretender . aclara-las demasia
do por meio de leis expressas, Os 
r-iia sem dúvida têm mu1tàs· e· fre
quentes vezes ordenado: dlretan1e11•' 
te alguns ca:stlgos; ·· porem o espjri
to· da Igreja ,sempre se adiantava 
secretamente, atr.aindo a .sJ as opi
niões,· e desco,nce tuando_ estes fa
tos da soberania como assa.$sinatos 
solenea, mais , vis aind{l e não me- ' 
nos criminosos do que os que se 
executavam nas estradas. 

-000-

MU!< como teria podiclo a Igreja 
faze, .dobrar a mona.1·quia. se esta 
não houvesse s do preparada, abran; 
~!i ~ ~-!Q assimi ~.r 

da· pelos Papas'! Que podl a(azel' 
um Prelado, ou mesmo uma Igre
ja particular contra seu monarca? 
Nadai Para operar este .prodígio e1:a 
mister um poder mais que humano, 
não físico, nem material (porque 
neste caso· ter-se-ia podido abusar 
de!e temporalmente), porem un1 po
der espiritual e moral que· reinasse 
só sopre a Ópiniã:o; ê este foi o po
der cios Papas, Nenhum homem sen· 
sato e reto poderá deixar de reco
nhecer a ação. da Providência nes· 
ta opinião universal que doq1inou a 
Europa, e. mostrou a toei os seus ha
bitantes o Sumo ·Pontífice ·como a 
fonte da soberania europé;a; por• 
qt1e esta mesma autoridade se .exer
cendo ao mesmo tempo em todas as 
partês,': desvanecia as (llfereliças na
cionais. quanto passivei; e nada 
identifica tanfo os · homens como a· 
unidade religiosa. A Providência ha
via confiado aos Papas a. educação 
da ,sc;>berania européia. Porem, como 
educ!lr sem cil,stigar? Dai vêm tan
tos. choques e contradições, tantos 
ataques algumas vezes demasiada
mente' l1umanos, e tantas resistên
cias fe1·ozei;; porem o pripclpio di· 
vino est;!va sempre presente, sempre 
agindo, e sei,ipre, tâcil de diconbe
cel'; · sobreturlo por aquele maravi-

' lhoso cara.ter que Já havemos indi
cado,· e que nunca poderá ser dema
s(ado notart a saber: ~ Que toda 1a 
ação .dos Papas ~ontra os: sobera
nos resultava ern prove.to d11 mes
m.! nbor,.pia .. Ai.~ ~-~ 

clelegados divinos, ainda quando lu- · 
tavam ·com ós monarcas, não cessa
vam de advertir os i,úclitos qiui na- · 
ela podiam fazer contra. seus senho
i·es'. Ben[eitores imo1·tais do gênero 
llu1~no, eles combatiam ao mesmo 

·tempo em favor do carater divino 
d1!, soberania, e em favor .da liberda
de legítima dos homens. O povo, 
perfeitamente estranho ,não podj,a 
vangloriar-se, nem. emancipar-se; e 
os soberanos não cedendo senão a 
um poder clivino, conserv11vam toda 
sua dignidade. l!'rede,ico aos pés elo 
Pontífice, po.dia. sei' um objeto de 
terror, e talvez de compaixão, po
rem não de desprezo; assim como 
não o foi ,David prostrado dlaute do 
anjo que lhe trazia as pragas do 
Senhor. 

-oOo:-
Os Papas educaram a juventude 

da monarquia, européia, e. a forma
ram ao pé da letra, como · Fenelon 
fot·,mou o duque de BorÍ;'onha. '!'~a
tava-se; por uma e · outra t>arte, . de 
extirpar de um grande cara.ter um 
elemerito feroz,. que tudo teria dei· 
taclo a perder. Tudo aquilo que ln· 
comocI, o homem. fortifÍca-o. Não 
pode obedecer sem se aperfeiçoar; 
e somente pelo fato de se· vencer a 
si mesmo, torna-se melhor. Um ho, 
mem. poderá triunfar da mais vio· 
lenta. pa.:xão aos. trinta anos, se aos 
cinco ou · seis o ensinaram a prl· 
var-se votuntariàmente de. um doce 
ou ele um brinquedo, Do mesmo mo. 
àsl: sucedeu i ,ip~ ~ ~ 

sucede a um Indivíduo bem educa
do. O esfôrço continuo da Igreja; 

, dirigido pelo Sumo Ponliflce, tez 
com a monarquia o que nunca se 
tin(la visto, e o que não ·se verá ja.-
111als onde quer que esta autorida
de seja clesconheicda. Insensivel
mente, sem ameaças, sem leis, sem 
comhates, sem violência e sem re
sisté1frla, · a magna-carta. européia 

foi 'i)roclamada, não em mesquinho 
papel, !]âo pela voz dos pregoeiros 
públicos; mas em todos os cora
ções europeus, então todos católl· 
cos. 

-oOo-

Os reis abdicam o poder de julgar 
por si me;;mos, e os povos, em com
pensação, declaram os reis invíola. 
veis. 

Tal é a lei fundamental da mo
uarqu!a européia, e é obra dos Pa
pas; maravilha inaudita, contrãrja 
à natureza do homem natural, e con
trária a todos· os fatos históricos, 
cuja possibilidade nem ainda se ha
via sonhado nos tempos antigos, e 
cujo carater divino mais ootavel é o 
de fer chegado a ser vulgar. 

Os povos cristãos que rião tenham 
sentido, ou tenham sentido multo 
pouco, a mào do Sttmo Pontífice, não 
terão jamais esta monarquia, Em vão 
se agitarão deba.i:i.o. de um governo 
arbitrário; em vão trllbarão os ras
tros das nações enobrecidas, Igno
rando que antes . de fazer leis para 
um povo,, é mister fazer um povo pa.: 
.ra as leis. Todos os seus esforços 
serão não somente. vãos, senão ain
da funestos; e como novos lxlons.' 
irritarão a Deus, e não ~lcançarão 
tnah, do que uma sombra .. pa1·a s<"r 
admitido ao lrnnquete e11ropeu, e fa. 
~-!.~ dlg112 ~~ cetro ~eJ, 

que nunca satisfez senão as nações 
que estavam preparadas, para che• 
gar, finalmente a este objeto que a. 
impotente filosofia indicou tão risi
velment.,e, todos os caminhos são er
rados, exceto aquele que nós co.ndu-
ziu a nós. , 

Quanto às nações que permanece
ram bastante tempo sob a mão do 
::5umó Pontífice para poderem. rece
ber a' Impressão santa, mas que de
pois a abandonaram i'1felizmerite. 
tambem servirão de prova à ·gr.i.nde 
verdade que havemos exposto: -
porem esta proxa, será de um gêne• 
ro contrário, porque .nas prjml,!lra1:1 o 
e nas segundas o soberano perderá 
povo nunca obterá os seus direitos; 
os seus, e dai nascerá a sua recadên• 
ciâ. 

Os reis favoreceram, ha três sé
culos, a .rebel!ão para roub.ir a Igre
ja (De Maistre refere.se à pseudo
re!orma protestante). flavemos de 
vê-toi, conduzir os povos à unidade 
para firmarem seus tronos solapa-
dos pelas novas doutrinas. • 

A união do império e do sacerdõ
cio e · mdlferentes gr.aus, e eom dite·· 
rentes fo1·mas, fol sempre dema.aíado 
ger..l no rµundo para que não a ti• 
vessemos !)or divina, Entre estas 
duas cois11s ba uma afinidade· natu• 
ral: - é preciso que -se unam ou 
sustentem, Se uma delas se retirar, 
a outra sente sna falta, 

. . . . . . . . • . . • Alterlus slc 
_Altera poscit opero res, et conju-

rat. amice. , · 
TorJa a na~ão. européia subtrâiS,a 

· à luUuêncla da Santa Sé será condu, 
zida invencivelmente à escravidão, ou 
à rebelião O justo equill)?rio qui- d;i;. 
tingue a monai·qula européiç1 não po
de ser senão o efeito da caiu;a l>Ul!e. 
IW'.- 9-ll@ m.~~. - . ·- . 

I 
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T·ELEGRAMAS DO RIO 
Sorteio de •.• bancados 

RIO. (~\S.\Pl~tSS) - Tr,\·r: lugar 
O sorteio dos 860 1 ugarl~s para os 0m
J1regados c1n cstallell:<.:irnentos l)an
c~arios do úixo, lla pouco di~solvlflos. 
:Oa~ SUO Yaga.fi existente!->, 8U era 1n 
110 Banco do Brusil e 260 na. Caixu 
:Economica. 

A distribui<:ti.o terá de ser feita 1w
ra. os estabcle~i1nento::s. de cretlito <le 
todo o país. F'oi Ull)'a. perfeita lott:_,
:ria.. Ca.<la n.unit·ro correspondia ao 
1101ne de um ba..ncario. O~ candidato~ 
:f orain · suc~S!·frvan1eute sorteado~, sc·11-

do os vrimeir-os SO para o l3an('o do 
Brasil, sem U.uvi<la IH.:nhuma. os me
lhores aquinhoados. 

Desta ío.-r1na fiearum en.1prpgado~ 
torlos · os funcionarias dos ;u1ti~üR 
;Bâ.ncos, tendo o sorteio ocorrido em 
:meio da 1naior cspcctatiYa e 0rde1n. 

Em. concorrencia 
rat;ão do plano 

da Igreja da 

a expio= 
inclinado 
Gloria 

RIO, (ASAPR8SS) - Por ordern cio 
!Prefeito .l\luni_cipal, o Uepàrtamt:nto 
êio Pa:trimonio abriu concurrencin JHl

blica para· a exploração .,lo 1Jla110 i11-
-clinado -da Igreja de Nossa ~enhora 
ptla Gloria do Outeiro, situada 11a 

)?rala do Tiussel. A Prefeitura con
cede a, ·exploração rlos serviços ~,el1J 
l)rá.zo.:de 10 anos. ficando o <'OlH!('S

sioniI'io Obrigado a manter em ftm
cionanlento os dois vaiculos existen
tes, <:obrando passag·ens de ida e ,·ol
ta, até o maximo de Cr.$ 1,00. 

Pode ser sumariamente 
dispensado 

RIO, (ASAPRESS) - Dcri<liu a 
:i['eréeií-a Junta de Concilia·ção e ,1 nl
gamerito; do Distrito Federal, que_ "o 
empregado que comparece a serv!ço 
em estádo de embriaguês e comete cle
fiátinOs dado o uso do alco 1>l, por es
se · Jho,t.ivo deve ser sumariamente 
dispensado." 

FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

Vinho, Cregsotadn 
"SILVEIRAU 

. Grande Tónico 

Estação 1adio = telegrafica 
no DEIP de São Paulo 
;RI; ÍASÀPRESS) - O Ministro .<1~ 

'Viação· assinou portaria concerl<'ndo 
pern\jSSão,. a titulo pN!ca.rio. sc.1n 
iconstit.uir Precedente. para funclona
m.ánto· ·çe -.uma ,eSt:ição radio-te1egra f i
·ca que '(iêa instalada no D .. E. 1. P .. 
ôe São Pa1Úo, aprovando ·])Jantas dP 
·or(:atllé-nto e especificações tecn icas 
ôa referida ,.estação. 

Escolas, Oinasios e Colegios . 
RIO; (;\SAPRESS) - O Presiclen

'te. da Republlca assinou .decretos: 
Corn,edê.ndo reconhecimento á Esco

!i,. Jnd.m1trlal · Nossa Senhora do Cal -
'Vario, i.i~' cáianduva: autorizando o 
funcio·na·inento, · como ·colegio, do gi-
11asio·:1Clà. ,Esco·Ja. NOrmal- de Piracica
ba;. concedendo equiparação .. sob ·re
gime de . inspeção permanente, aos 
<;ursos·, g_iTla_siaJs ~ló Gina_~io do }~~stado, 
<1<'. Baúrú, do Ginásio do Estailo •\' · 
Preslden·ú;"· Pruden-'te e ainda da E.SCO· 

la ·Normá:l-Oficial. 

Pesquiza de minerios 
·no Estado 

. .EtIO, (A$APRESS) - O Presiden
te dá República assinou rlecret.os: 

'Declàl'°'aiÍdo .sem efeito as ·autoriza
ções·· ·&ontéridas a Bras!lino Vleh"
B:.i: rbosa })ara pesQuizar hauxita_ e ::i.s
soclados nos municlpios de Mogf das 
Cru,es e· a Eduardo Slmonsen. para 
pesquizar bauxita, cao1im e seu~ é'i.S

~oe!a.d_ôs n.o .i:ne.s.mo n111nicfpio: Autri
;i;izarra:ô· o· Escritorjo .4GYY .. J.,tçl;,._ a 

. -···-- ---·-··------------------
p<·:c:r:ni;.:ar ,1~~11:1~ innriuh;t:=: r:-) -:-nnn!
vipio d,~ .\111p:--t1·c,; auto1•i:t.t>.n,ll) l"b:dd<.• 
Y;:k :1 la,-rar j;1zidas de calc;i~·(·O e 
1n,1rmor(: nu munil:ipio de Pan:;tii,a; 
a.utorixando '\':alclcrnar ~am11n;o c:n
tr:1 a f1t~~q11iz:lr mlnPrios d•c" e~1u:-nhr> 
f' ;1R;;O('iado1--; no 111u,1i<"ipio <le lpirall· 
ga; a1itori:-:;·1ndo l-l01·niid:Ls t-::J\·1t ,t 
]ic~qui:t.«r ("orindon, (jWJrtzo P asso
ciado!') 110 rnu11icipio rlc Sii.o HoqHP, e 
l!t::nedito ft:.u1(lolro a pc~quizar n1inr.
rio!; de ferro .e H:,;~o<'iado:cs nos 1nuni
cip/os rlc• C'apfio Bonito e Jtaíle\'a, to~ 
dos no E.stado de São Paulo. 

Aprovado pela Comissão 
de Estudos dos Negocios 

Estaduais 
1:10. ( .-\.~.\PHf,;~s) -- .:'\a re11niào 

11(~ h,Jji-· li. Comi::;~:\o <los I.;stuctos cto:i; 
::_.;.,i~·,)(''ric: E<.Jt:1d~•:1i$ opinou, por u1'1;.,

nimitlade de ,·oto.s, fosse apro,·a<io 
e, pi oJ,·~·> d~~ Ü(·cr,·to lf'i <la Intor
vcntoriéi F1--di'rctl de São Pa.ulo. clis~ 
)HJ1Hlo .-;vbr·c a l'('Ol"g·anir.a(Jio do ('.1"1-# 

sino norrn.al e dando outras tHo\·1-

dencias. 
Por propo.,ta. do conselheiro Ltliz 

Sirn0c::; Lop~·~. a Colniss:ão Suprimiu 
rlo proj1..:to o di~µosto no artigo ~-º 
para ultt:rior deliberação. Os clisposi
tiYos r1~laric,11:1rlos <·0111 pessoal, tam~ 
bem fo1·;un ex:("luicfos do projeto. O 
artigo 8.o f!Uo ficou para ulterior 
c.lcliherR~ão tf_:m a !{(·guint'.! reclaçüo: 

''O numr:ro de alllns orclinarias por 
scmêl. na ::;crá de f~ para todos os 
professore::; <lc ús('o!as normalt:1, ex
r·cto os Jll"Off"ssort\s catl',draticos cta 
Escola "Caetano de Campos", que 1"1-
t.:am obriga.dos a 18". 

Para obtenção de medi= 
camentos contra a gripe 

I:IO. C\SAPHl~SS) - Em soluçá.o 
ás providencias tnm~i das pelo Mints
t e rio das .G.eJaçôes Exteriores,. a pe
dido do :Ministro da [·;ducação e Sau
de, rela.tivarnente á o·btenção de faci
lidades para a remC"ssa, con1 priori
rtalle al)soluta, rle medtcamentos con
ti·a a gripe, inc1usive sulfanila1n-idas 
e vitaminas, a embaixada do Brasil 
acaba. do informar· por telegrama ao 
:>Iinisterio das ltelações J<,xter10res 
que o Departamcn to de Guerra dos 
E~lados Unidos da América do No1·
te, ao qLtal compete conceder pr1o--
1'ida.dc 11ara os embarques a~reo!-,, 
quando li;;aclox ao f'~forço ·ae guer
ra, s6 t)odc faze-lo para .pnrticuJa
rE.~ mediante determinadas informa
tües, taes como o noine <los consig
natarlos, seu enrh;reço e o ,ponto cte 
chegada do avião que transporte os 
-:-cfi:ridos 1ncdicainentos. 

Professor da Universidade 
de Oxford 

l~IO. (ASAPRESS) - Encontrã:s'o 
nesta capital o professor da Univer-
si•ladc de Oxford. sr. David J. Fullcr
ton, cu~1.. 1nissão 6 pro1nover · u1n 
maior intercambio cultural ·entre a 
Grã Dretanha e os paises americanos 
e estudar a possibill<lade da publi
cação ele obras <le escritores latino
americanos em ir,glês. 

Aumento e salario=familia 
para os funcionarios 

fluminenses 
I',TO, (ASAPRESS) - O Pres(denle 

·da Republica apróvou o a-umento ge
ral de venc>imentos do funcionalismo 
fluminense. Os aumentos variarão de 
150 a 500 cruzeiros, havendo, ainda, o 
sal_ario-familla, na base de 30 cl'u
zeiros para cada pessoa dependente. 
Os extra-numerarlos mensalistas e os 
extra-numerari~s conJratados ta.m .. 
be1;;. ter;i.o ot:i seus vencimentos ),najo
ra<1os na m<'-r~ma base: O.s extra-'riutne• 
rarios diaristas tambem serão bene• 
fie lados. 

Foi aberto um credito de , , .••.. , 
21.500.00r cruze-iros. para aten<l-?r a 

li ,~pc,;a rcsµllanlc do. a.:iucnt.o. 

C·emolição das Igrejas de S. 
Pedro, Bom Jesus 

e Calvario 
1:10, (.IS.\Pfll,;:'<S) -- 1•;starfl0 <le

n1üliclas, <lúntro (le pouco~ (li.l:-;, as 
Jg-r,~j:i~ de São P('dl'o, Bom .J~st:s e 
(.'i-1.I,·ariü, cujos trabalhos já foram 
iniciado~ pela companhia tle (lomo
li(~<lo, para, prosseg·uirnanto da ahe1· .. 
t ura <la. a,·t~nida L;t~tuli'o \-ar;:;·,~~. Co
n10 se i--ahe o trecho coinpreeiHliclo en .. 
tre a Praça ela. Repuhli(_'a e a.. Praça. 
J l, já foi cntref:(ue ao pµblieo, Agora 
a J·n-f(·it ura cleterrnlnou a pa\'imcn
ta..r,ão do trecho f'ntrr:>: a avenida. Rio 
Br~n1co e rua. Yisconde Tiboraf, ns
sim como a <·on~truc:Do da g-al1-ria })a ... 
ra ag·ua:s pluviais e ouli:c.Hs olJra::s,. 

-amim 
E UM DOS MAIORES 

FLAGELOS UA 

HUMANIDADE, 

Inicio das obras da Escola 
de Aeronautica 

]:JO, ( .\SAPT:.ESS) - O internnlor 
J.'J..·<leral em São Pau1o, Sr. Fernando 
Co$ta, informou o ministro da. AerO
nautica haver determinado o ini'cio 
imediato das obras de prcparaç;ã·o do 
tP:.rrcno de Pirassununga, local esco-
1hiflo 11ara -a const.rn<:ào da futura 
Bscola. de Aeronautka. 

2.ª Réunião de Consulta 
dos Geografos da America 

IUO, (ASAPRESS) ,_ Encontra-se 
nest,- ~apita], afim ele dirigh' os 
trabalhos preparatorios da 2.a neu
nião de Consulta dos Ueografos da 
A me.rica. a realizar ne::-ta cidade cnt 
agosto, o j)rofcssor André San1pietri, 
direto.r do InstHuto de Geografia e 
Historia .de Washington. 

O ilustre engenheiro, falando a um 
vespertino local, declarou que es8as 
reuni e:; serão de suma importanéia 
11ara o após-guerra e nó 1no1nento.essas 
correspondem á necessidade de esc-la
reeer todas as du,•idas em torno -dos 
problemas geog-raficos do continente, 

O en trevlstado declarou que deve
rão desaparecer as dificuldades e con
troversias de modo a que a America 
tenha so\Jre ::si mesma o do1ninio geo .. 
grafico·. 

Referindo-se âs cartas aerona uti
cas, cleclarou Que elas terão 1m1)or
tancia transccdental. Final1zando, 
· disse será. ·feita a triang·ulação da 
America, a.fin1 de c1ue se possa pre ... 
c1sar, a qualquer n1omento, qualquer 
posição geodesica no continent_e, 

Base norte = americana 
no Pará 

RIO, (ASAPRESS) - Assumiu o 
coman(lo da.. Base norte-americana no 
Pará o cOronel P. B,ort, e1n subsUtul
ção ao coronel Jesse W. George, 
transferido para outra frente de aGão, 

ITA~AGRAN 
j .,.._ Otimo fortificante 

::.,' ___ <'.,~-·. }1f4:!f i~Ê· 
..,.. ranagran rejuve

nesce a mulher • 
Tanagran é o re-
médio Indicado em 

todos os caws de abatimento, 
rugas precoces, envelhecimento 
prematuro, cabelos brancos an
tes do tempo. Em todas às 

drogarias. 

LEGIONA-RIO São. Paulo, 2 de Abril der 1944 

Paixão de. N. Senhor Jesus Cristo 
(ConUnua<;ão du l.a pag·fl.1.1.) 

Tal o exemplo da negação de Pe'
dro. Primeiro foi uma simples men
tira, uma pa.1avrn seca e pas~ageira; 
Não sC'rft~ acaso do numero dos seus 
cliscipnlu,? - Não. Não sou. Depois 
foi t'm negativa formal acompanhaºª d'.) jun,menh e desprezo: Juro-te 
qtH' não conheço esse homem. 

Uma hora mais tarde (43), enca
ranc'o-0 de perto, diz-lhe convicta
mente um sc:·vo do pontífice, um pa
r?.nle "" !,Talco, testemunha provavcl 
c'o se•: c,:c~sso no Jardim das Olivei
ra;: i:·s certamente do numero elos 
s~u, a ,icpto~. Bem se vê, pelo s~t::qu~, 
,1ue és galileu e. 1,cmais a mais, n
tc cu mesmo no Horto em sua com
p:rnhi?. 

Mais one nunca atc1·:·ado c:.o tes
len1unho A cotnpron1Gü:dor desse ho
mem impudent2. desnort::ia-~c o apos
tolo. hlasfeman<!o, e jurandc, e pro
testando que não conhecia ~cmelhan
te homem. 

Ainda a blasfemia lhe queimava os 
Jabios, ssegunda vez cant,m o galo, 
e recordou-se Pedro da profecia de 
Jesus - Et recordatus est Petrus. Ao 
fundo do atrio, manietado, aos empu
xõeõ, escarnecido e vaiado, passava 
Jesus de caminho para o palacio de 
Caifás. Voltando-se o Me3tre para o 
discípulo. deixou-lhe cair n'alma e no 
coração, um olhar de infinita ternura 
e carinhosa repreensão - Et conver
sus Dominus, i-cspexit Petrum. 

Pobre Pedro! Carater ardente e 
irnp,·essionavel, aspcro e inconstante, 
porem sincero e leal. ,:::; lagrimas que 
ora te banham as faces ser-te-ão re
generfaC:oras e rnlutares. I:t cgressus 
flf'vit i>rnare. 

Vai! Tu, galileu inculto, por teu so
taque barbara e grosseiro, proibido 
de ler publicamente nas sinagogas 
( 44), serás o mestre da verdade, o 
doutor infalível das nações. Mas não 
encontres agora, cm t~u caminho, a 
Virgem dolorosa, cuja presença não 
::aberias atuar sem um sentimento de 
ma:dma vffgonha (45). Não encon
tres, em tua fuga, ao discipulo ama
do - alma sensível e delicada, a quem 
fariam mal os espinhos pungentes do 
teu carater arrebatado. Foge, por en
quanto ao menos, dos teus condiscí
pulos, amanhã precisados de que os 
confirmes na fé. Coluna e fundamen
to ca Igreja, chora e confirma-12 no 
amor de Jesus, por quem dorii.s a vi
d acom a generosidade de um ccn
vertido ( 46). 

Vai! Não terás a ventura de assis
tir aos ultimas momentos de Jesus, de 
lh~ rs,ceber o derradeiro adeus, de 
lhe fechar a sepultura - santuario 
para sempre venerado. Mas lhe darás 
ingresso e afetuoso acolhimento em 
milhares d€ corações rendidos aos 
teus ensinamentos apostolicos. 

Vai! Receberás as chaves c'.a Igreja 
para ab,·ir e fechar, para ligar e dt>s
ligar os pecados submetidos à tua ju
risdição unlvei;sal (47). Aprende, pois, 
da tua prop;·;:1 c-·:,ei·iencia, a u~ar de 
compaixão para r,om os pobres peca
dores (48). Um anjo investido do 
poder ,cacerdotal, inacessível ao peca
do, seria inexoravel rara com o pe
cador ( 49); tu, barro fragll e quebra
diço, saberás que todo homem é do 
me~mo barro quebradigo e fragil, e 
tu serás bom, e tu sert.s afetuoso, e 
tu serás como teu Mestre, todo do
çura e compaixiio (50). , 

Vai! Se na faina de velho pescadov; 
algum prazer se te deparou na '\'-ida; 
mas que fosse santo e legitimo;. ,:fo-· 
presrn se esqueceu a ma lembrança; 
qué o sorriso ilumina un1 in~tant~ cl 

face do homem feliz e como a nuvem 
se esvai, sem deixar o mais lir.ieiro 
ve::;tigio. Mas o lagrima vem do cora
\'ão, é amarga e corrosiva. Cava, 
:r,a face do que a chorou, sulco pro
fundo que o marca, indelevel.rncnte, 
para a dor e para o sofrimento. En
quanto te animat· a vida - vida c11n
sada, longa e trabalhosa, - cada noi
te que hajas de fruir na terra, !.(> le
vantarás, ao cantar do galo, para cho
rar a tua ingratidão. 

Lagrimas benditas! Lagrimas de ar
repcendimento são lagrimas de p:c,rdão 
- iluminam como um iris de paz, pu
rificam e santificam. 

JESUS PERANTE O SINEDRIO 

Passio Domini N ostri J esu Chrisíi. 
Ao amanhecer dàquele dia, convo-

cados pelo sumo-pontífice, reuniram
se, de novo, os anciãos · do povo, os 
príncipes dos sacerdotes, os· escribas e 
doutores da Lei, para dar à condena
ção de Jesus, já definitivamente as
sentadii, algum.a aparencia · de legali
dade ( 51). Era preciso dar feição po
litic,a à. questão religiosa, de modo a 
poderem alcançar a ratificação do 
Proconsul. 

Importa, porem, conhecer · a compo
sição desse tribunal tumultuado, on

. de o unico inocente é, sem duvida, o 
acusado. 

De um lado os saduceus, chefiados 
por Anás, sobre quem recai, de jus
tiça, arespõnsabilidade do deicidio, 
como pri1"1cipal instigador do assas
sínio jurídico que se ia consumar (52). 
Acostava-se-lhe a grei sacerdotal, 
seguida dos ançiãos, como ao mais 
habil em assegurar-lhe pomposa he
gemonia e abundantes cabedais. 

Raça de víboras, progenies vipera
nun chamou-lhes Jesus a esses ma
terialistas encapados .· de liberalismo. 

Pretendendo que a imortalidade da 
alma e a vida futura não. vinham 
claramente expressas nos liv-res san
tos, rejeitavam essa crença com zom
barias de que o Evagenlho nos. con
servou a lembrança. Severas e du
rns eram, de ordinario, as suas'senten
ças, sendo certo, como obsi!rva Mon
tesquieu, que a moleza de . costumes 
é sempre vizinha da ferncidade, 

Enchiam-lhes os cuidados os gozos 
tão só da vida presente, e a ·Provi
dencia seria uma habil invenção pa
ra lhes pagar, em ·bens· terrestres, 
ah'evimentos e audacias decotados com 
o santo nome de virtude. 

Enfim, para o povo que lhes s~fria 
o jugo pesado e violento, saduceu 
era sinonimo de cepticismo e licen-
ciosidade (53). . 

Entre juizes tais - ontem como 
hoje, na · vida publica ou particular, 
nas camadas populares ou nas exu
berancias da opulencia, .:...: Jesus não 
pode ter amigos. 

De outro lado cerravam · fileira os 
fariseus, ordinariamente recrutados 
entre os escribas e doutores da Lei, 
Aceitando a imortalidade. da alma,. 
acoimados de fatalistas e simp&ticos à 

· met~mpsjco~e, tinhpm _ !déiw; .. m.ik> ou 

menos falsas sobre a Providencia e 
a vida eterna. A lei de Moysés era 
revelada, mas o proprio Deus nada 
lhe podia acrescentar, - o que os 
não ·impedia ele a sobrecarregarem, à 
sua conta, de praticas absurdas e su
persticiosas, agravadas de uma aus
teridade feroz. Deles disse Jesus, que, 
a si e aos outros, fechavam a porta 
do céu (54), e um comentador obser
vou que não era prudente zombar de 
semelhantes malucos (55). 

Patriotas exaltados conquü:taram os 
fariseus o favor popular, como era 
dos rnduccus o partido dos intelec
tuais e poderosos, Uns e outros, odiaa
do-se mutuamente, ameaçados pelo 
inimigo comun1, unia1n-:;e ago~·a no 
me~m0 pensamento de vingança. 
· E c0m razão. O latego expulsara do 
Templo os mercadores instalados pe
los saduceus sangrara ao mesmo tem
po os ombros dos fariseus presentes à 
execução. As revelações escritas so
bre a areia, pelo dedo do Mestre, não 
distinguiram entre os acusadores da 
mulher adultera. As maldições lança~ 
das contra os sepulcros caiados, c>on
tra os escribas e fariseus hiprocritas, 
haviam atingido a face dos pontifi
ce::. 

Reunidos, pois; na injuria. reuni
ram-te todos na vingança contía o 
Senhor e contra o seu Cristo: Con
,,enerunt in unum adversus Dominum 
et adversus Christum ejus (56). 

Tal é o conselho que se congrega 
para julgar a Justiça! ... 

Caberia a presidencia, de pleno di
reito, ao velho Gamaliel (57), mestre de 
São Paulo, homem honesto e prnden
te conselheiro, fariseu bem intencio
nado, recomendavel pela nobreza, 
eloquencia e integridade de costumes, 
a quem os apostolos deverão a vida 
quando. mais tarde, arrastados à· pre· 
sença do Sinedrio (58). 

Não era homem para condenar a 
Jesus. Avocando, pois, a si a dmeção 
do Sinedrio, o repeliu Caifás dos con
selhos e.a nação; mas a Igreja aco
lheu a sua memoria e o v(;nera no 
dia três de a1osto (59). 

José de Arimatéa não estaria pre
sente, Homem bom e justo, segundo 
São Lucas 60), vivendo na esperança 
elo reino d2 Deus. segundo São Mar
cos (61 ), era de origem nobre, gozava 
da confianca do Proconsul e não de
ra assenti;;.,ento às deliberações do 
Sineclrio (62). 

Nicodemus, doutor em Israel (63), 
bastante rico, segundo o Talmud, pa
ra alimentar a população de Jeru
salem, reunia ao brilho da doutrina o 
fulgor da virtude (64). Um e outro, 
afastados elo conselho dos impios, 
achar-se-ão presentes no Calvaria, 
para prestar ao Crucificado o ultimos 
serviços da piedade cristã. 

86 lhe ficavam, ao Divino C.onde
nado, juízes sem entranhas, não juí
zes, senão lobos vorazes e enfureci
doc; (65). 

O silencio misterioso de Jesus ater
rava o pontífice, desnorteando-lhe os 
planes. Opondo á calunia a serenida
de inquebrantavel da sua conciencia, 
tirava-lhe o acusado todo pretexto pa
ra uma condenação capital. 

Ha um recurso - extremo, é ver
dade, mas neces~a1·io. 

Erguendo-se ameaçador e convulso, 
·e,quecido da dignidade que lhe de-
vera inspirar· uns restos de pudor, in
tima-o Caifás a c!eclai-ar-se, em no
me de Deus, se ele ê verdadeiramen
fa o Cris_to: Adj11ro te perQeum vi
,,um. llf dicas -nobis si ÚI es Chris
tus flliús '.'Dei benedlcti (66); 

-- ·'l'u o disseste. Eu o sou. 
IfasgarÍ.do as vestes sacerdotais, no 

auge C:a ira e do furor, rugiu Caifás: 
D!a,fomou. De que mais nos ·servem 
as tei;icmunhas? Que vos parece? 
E toclos clamaram à urria voz: E' réu 
c:e morte. Reus est mortis. 

Rasgar as vestes era sinal de luto 
e de pezar. De um movimento, por 
Yezes espontaneo, irreprimível, fize
ram os fariseus uma comedia ridí
cula, pretendendo circunscrever a ma
nifestação da dor a formulas preci
sas e determinadas. 

Os simples fiéis, ao ouvir uma 
bl,isfemia, tapavam os .ouvidos, por 
não terem de rasgar as proprias · ves
tiduras, como o fizeram . os algozes de 
Santo Estevam. O juiz, porem, esse 
deveria rasgar a clamide à altura do 
colo, de cima para ba_ixo, na exten
são de um pal:o Os demais sacerdotes 
a .rasgavam de baixo para cima, en
quanto os acessores davam saltos fu
riows nas suas poltronas, Essa ras
gadµra não deveria jamais ser con
cetillda, .sinal de que não havia per
dão' para a falta cometida contra a 
magestade suprema. 

Fariseus hiprocritas. Bem lhes ati
rará Jesus a terrível coima de sepul
cros caiados! ... 

O Levitico, porem, proibia ao su
mo-pontifice o dilacerar os seus or
namentos (67), e Caifás, excedendo-se 
no criminoso delirio da vingança, ras
gara para sempre o sacerdocio judai
co (68). 

Jesus, o Sacerdote eterno, o Ponti
fice supremo, o conciliador entre 
Deus e os homens, aí estava, di;mte 
dele, na magestade tranquila do sa
crificio redento1·! O simbolismo do Ve
lho _Testamento cedia enfim lugar à 
reahdade plena e .inconcussa. 

ru VIDERIS ... 

No entanto, as fanfarras do Tem
plo anunciavam a hora do sacríficio 
matinal. 

Na bruma da manhã, levemente to
cada dos primeiros raios de sol de 
abril, subia alguem as escadarias do 
pavimento interior. Era-lhe. o passo 
tardo e vadiante, a cabéça avergada 
como · ao peso de uma dor imensa as 
mãos · crispadas sob o lago mant;. 

Um infeli_z? - Talvez, Ha sempre 
no santuar10 . um · recanto silencioJ;o 
docemente propicio a corações alan~ 
ceados!. , , · 

Pará alem da porta de-,bronze cru
z~"'.am o pavimento,. a essa hora qua
s~ deserto, os primeiros f>adres acor
rido~ ao sacrifício._ Rapidamente, num 
movun~nto decisivo e resolt,1to, to
~ou-lhes a dianteira .o vulto miste-. 
noso - Imagem do remorso :no olhar 
desvairado, na face descomposta :.... 
e, estend~ndo o braço. rouquejou em. 
voz sutmda, apenas inteligivel: Pec
cavi, h·adens, sanguinem Justum -
Pequei entregando o sangue do Jus• 
to (69). . , 

Na mão .,aberta, tinha o desgraçado 
trinta sicl~s de .prata, Era Judas, Ju
da:, o. üa1dor .•• 

Respondeu-lhe uma gargalhada 
horrível: Que tem<>s nós com isso? 
Arranja-te lá como puderes - Quid 
ad nos? Tu videris (70). 

A estatua do espanto ao pé da ima
gem da irrisão, · não exprU?ia ao. cer
to a atitude de Judas, a cachmada 
brutal dos seus hediondos cumplices. 
Esmagava-o a ele a ,•ergonha da 
traição : e esses homens repulsivos de 
quem íõra cumplice. e instrumento, 
que lhe tinham jogado, por salario, o 
p,·eço ignobil de um escravo, ri_am-_se 
agora das revolta,; da sua conc1enc1a, 
d~ixayam-lhe toda a responsabilidade 
do crime e, se lhe aprouvesse. taro
bem o luxo de um remorso tardio'.. , . 
Tu Yider\s! 

Não sei se ha aí na terra maior tor
mento, para o condenado, que o des:
p:·czo do cumplice no crime! Tu ,·i
dcris! · 

Uma ultima crispação, vizinha qua
si da louc'.1ra, arrancou-o do seu es
tupor. Jogando violentamente, sobre 
as !ages do templo, o preço do infa
mante mercado, precipitou-se como 
um raio para os lados do Cedrão. Os 
pontífices viram-no passar; mas que 
lhes importava o seu desti.~o? Preso 
e condenado, Jesus esta,,a irremissi
velmente perdido. D'oravante. Judas 
lhes era de todo inutil e, portanto .. , 
indiferente. · 

Na fuga predpitada, galgou o mi
seravel meia altura da colina do Ce
drão. Exausto, parou enfim, e olhou 
à roda. Lá, cm baixo, no fundo do va• 
le, o Getsemarii, o Jardim das Oli
veiras; alem a montanha de Sião, o 
palacio dos pontífices; de um lado, o 
Templo ainda magestoso e imponen
te; de outro a vila de Caifá,s onde se 
concertara a traição. E de todos os 
lados o seu crime, avultando imenso, 
irremed.iavel, torturante. 

Desapertando o cinto, prendeu-o ao 
galho de uma arvore e enforcou-se. 
E São Lucas acrescenta que as en
tranhas se lhe romperam e se derra
maram por terra. Et suspensus cerpuit 
medius, et diffusa sunt omnia vicera 
ejus (71). 

A PENITENCIA CRIJ\1INOSA DE 
JUDAS 

Poderiamos nós, deveriamos talvez, 
como os pontífices; deixa-lo passar, 
atirando para o esquecimento essa 
figura de condenado, 

Mas o pecado de Judas, como o de 
São Pedro, requer meditação e estu
do. Ambos iguais na queda, num só 
ponto em que diferem, encerram sa
lutar e proveitosa lição (72). 

O Evangelho assinala, com vigoro
so laconismo, o arrependimento e a 
condenação de Judas (73). 

Não somente sentiu ele todo o hor
rN· d.a sua falta, mas a deplorou do 
intimo do coração; confessou-a em 
publico com dor sincera e pungente; 
manifestou, em duas palavras, toda a 
negrura da sua perfídia; atestando, 
perante os pontífices, a inocencia de 
Jesus, a si mesmo se declarou infa
me, aceitando virtualmente a pena 
imposta aos traidores; faz-se, de cer
to modo, martir de Jesus, confessan
do-o em presença dos seus maiores 
inimigos - o que não ousara Pedro 
arrependido,, perante os servos . de 
Caifás; repara o escandalo, restituin
do o dinheiro mal adquirido e, no en
tanto. . . morre condenado! 

Por que? 
Porque esse justo era para ele um 

simples homem. Bom, amavel, cari
nhoso, puro, inocente, mas... um 
simples homem! 

Desde aquele dia memoravel, em 
que o Senhor, no deserto, prometera 
instituir a Sagrada Eucaristia, vira-o 
o discipulo virgem entre os incredulos 
conhecidos do Mestre, já marcado com 
o estigma da traição (74), Quan
do Madalena ungira os pés divinos 
do seu castíssimo esposo, só o dis
cipulo amado pudera contempla-lo, no 
espelho sem jaça da sua alma puris
sirlla; como um ladrão sacrilego a 
fingir caridade para com os po
bres (75). 

Faltava-lhe, pois, o que abuudou 
em São Pedro: o amor do seu divino 
Mestre. Assim, não. era de salvação a 
sua peniteucia, mas penitencia de con
denado, · porque destituida de con
fiança. em Deus. O que o espanta não 
é o pecado em si mesmo, mas tão so
me, te as ·consequencias do pecado; 
não é a ofensa feita a Deus, mas a 
degradação da sua propria pessoa. 
Tendo·. pecado por avareza, arrepen
cl€-se por orgulho. Pecador ou pe
nitente ~ Judas é ainda e sempre o 
idolo de si mesmo (76). 

Penitencia perversa, penitencia cri
minosa - diz São Leão - peniten
cia que atormenta e desespera, porque 
não na~cida do temor de Deus que 
justifica e salva (77). 

Não. Não é a grandeza do pecado o 
que o torna. irreparavel, senão · a 
afronta que a Deus faz o pecador com 
desesperar da sua misericordia, sem
pre maior, infinitamente maior do 
que as maiores iniquidades. 

Um só pecado existe sem perdão: a 
impenitencia final, o desespero à ho
ra da morte - é desse ha de -preser~ 
var-nos a constante fidelidade. à gra
ça divina, a amorosa proteção de Ma
r•:i Santíssima, o sangue inoce1~e do 
Cordeiro imaculado no Santíssimo 
Sacramer~o do sr.;u amor. 

NO . TRIBUNAL DE PILATOS 

Passlo Domini Nostri Jesu Christi. 
Arrastado pelos pontífices, compa

rece Jesus perante o tribunal de Pi
latoo. 

Não foi difícil ao ·. Proc~nsul . com
preender todo esse misterio de inve
ja e de perfidia que o envolveria, 
tamblJm ·a ele, nas ma\'las de uma 
conjtiraçào. ainda mais que iníqua, 
cobarde e revoltante (78). 

Examinada a causa com a sereni
dade do juiz .que, extranho aos inte
resses das partes, só visa eis direitos 
da justiça. Jesus é declarado inocen
te:. N.-•llaru invenio in eo causam. 

Mas os pontífices insistem: E' um 
mal feitor, um sedicioso. inimigo de 
Cesar, réu de lesa-magestade. 

Bem o sabia o Proconsul que, oprl~ 
midos, · mas sempre insubmissos, não 
trariam os pontífices ao seu tribunal 
um patriota exaltado que fosse, auda
cioso bastante para· insurgir-se ·con
tra .a autoridade de Cesar. O crime, 
se o havia ali. não iria alem das con
tenções religiosas que dividiam a 
nação .. Jplgf! 0 ~em-no, pois, segundo as 
su~ !::is (W). 

Mas a grita ensurdece-o mais e maiS', 
e o Proconsul recua. 

Conhecedor perfeito dessa vasa 
imunda onde enxameiam os verme,;, 
das paixões populares, não julgara:: 
Herodes que lhe merecesse o acusade> 
mais atenções do que esses tipos de 
rua prestigiados pela simpatias_ do po
pulacho ignorante e . fanatico. _A 
flagelação - pensava Pilato~ - sena, 
pois, castigo bastante a. satl~faz"°r os 
clamores estupidos da 1 nvcJa e da. 
vingança. 

Não imaginava ou não sabiao Pro
consul que o juiz fraco e pusilanime 
an-asta a maiores e mais irreparaveis 
injustiças, do que o juiz mau, porem, 
firme e resoluto (80). 

Perseguidor manifesto, subordina 
as decisões da justiça às indecisões do 
seu temperamento, acurvando a ino
cencia a subterfugios galvanizados de 
prudencia e imparcialidade. Eis por
que o Espírito Santo tolhe o acesso 
à magistratura aos caracteres dubios, 
incapazes de romper as teias da ca
lunia, afrontando intimoratos os ma
nejos da perversidade. "Noli_ quae~e
re judex fieri, nisi valleas v1rtute 1r
rumpere iniquitates" (81). 

Mas Pilatos era político, e o olhar 
frio e metalico de Tiberio Cesar pu
nha-lhe sustos, que a hipocrisia fa-c 
risaica torcia geitosamente ao sabor 
das suas criminosas pretenções. 

Por ocasição da Pascua, comemo
rando a libertação de Israel, costum-a 
va o povo pedir a libertação de um 
condenado à morte (82). Julgou Pila
tos favoravel a circunstancia para ar
rancar o acusado à sanha dos pontí
fices, propondo ao povo que o ama
va, a libertação de Jesus (83). Mas o 
povo hesita, não responde. 

Ora; achava-se preso e condenado 
um ladrão insigne, sedicioso e assas
sino, colhido às mãos da justiça ro
mana em um levante popular, Cha
mava-se Barrabás. 

Não podendo suspeitar que um la
drão e assassino lograsse preferencia 
sobre um homem cuja vida fôra uma 
cadeia de tantos e tão assinalados be
neficias, propõe o Proconsul a esco
lha entre Jesus e Barrabás (84). 

Mal conhecia ele o fundo misterio
so das paixões populares ao serviço 
da caudilhagem audaciosa, sem o CQn
trapeso de um braço energico que as 
norteie para o bem e para a justiça. 
Despojando-se da sua autoridade, co
metendo ao povo mal aconselhado a 
decisão de uma causa em que lhe 
competia pronunciar-se como juiz, 
só consegue amesquinhar-se, abando
nando o inocente aos caprichos da 
multidão (85). 

Sob a inspiração dos seus chefes, 
prorompe a multidão em altos. bra
dos: Tira-nos a este da nossa vista, e 
entrega-nos Barrabás (86). 

_ Que mal vos fez este homem? 
- Quid enim mali_ fecit '? . • 

Segunda e terceira .vez msJSle o 
Proconsul, evidentemente esforçado 
cm salvar o inocente. Era .tarde. An
te a fraqueza do Governador, alçava 
0 colo a tirania popular, já agora 
triunfante, irredutivel: Este não, ma5 
Barrabás; Non hunc, sed Barab
bam. 

Cala-se a inocencia, prorrompe o 
vició em clamores tumultuosos; con
temporiza a autoridade no exe1:cic10 
do seu dever; triunfa a anarquia; o 
o-diff ·e- a inveja dirigem a escolha, a 
cegueira ··'ji.· executa; Barrabás é pre
ferido; Jés.us é condenado. Este não, 
mas Barrabás, Non hunc, scd Barab
bam. 

A virtude e o pecado, o dever e a 
paixão, Deus e a criatura - qual dos 
dois escolhe o pecador1 - Este não, 
mas Barrabás. Non lmnc, sed Barab
bam. 

Ai, no twnultuar das . paixões, a 
que demos redea e liberdade, com 
deixar-lhes o arbití'io dos nossos atos, 
ao invés de as domir.ar e dirigir, se
gundo os ditames da lei diviri?, -
quantas vezes solicitações extranhas 
se vieram impor à nossa escolha! No 
silencio da noite, voltados os olhos 
para o mais intimo de nós mesmos, 
ergue-se esbatida, mais ou menos 
confusa, apenas visivel no fundo bru
moso da conciencia, a imagem de J e
sus flagelado e coroado· de espinhos, 
imagem tristonha e dolorosa, doce
mente insinuante e cómpassiva:, a so
licitar-nos preferencia para o seu 
amor! - Não. Este tião, mas Barra
bás. Non hunc, sed Bal'abbam. 

- Mas, então, que hei de fazer de 
Jesus, que se chama o· Cristo'? 
Crucificae-o, Crucifige eum. 

- Que hei· de fazer das suaves re
cordações da tua fé, das gra!)as da tua 
primeira comunhão, das bençãs que 
te hei dispensado, da paz dulcissima 
do teu coração-outrora piedoso e cren
te? Que hei de fazer dos mil protes
tos do teu amor? - Crucificae-o. Cru• 
cifige eum. 

CRUCIFIXERUNT EUM 

.t: eles o cruc1ucaram! l:ru~ifixe• 
runt eum!. .. 

Morte afrontosa e infamante, mas 
voluntaria e livre, como livre: e vo
luntaria fôra a sua incarnação.· Hostia 
propiciatoria. Sacerdote e vitima, só 
a cruz lhe era altar · condigno para 
tanto sacrificio. ' 

E. eles o c1·ucificaram! Crucifixe
runt -eum!. .. 

Jesus morre como deve morrer o 
Salvador do Mundo: suspenso entre 
o céu e a terra, fora de muros, ein 
lugar ·patente e publico, tendo por 
'testemunhas do seu sacrifício os ju
deus, os chefes de l.srael, os. pontífi
ces da Lei,. os soldados romanos, os 
pagãol! da gentilidade, o mundo intei-
ro. 
.. E eles o crucifkaram. Crucifixe
runt eum! ... 

Mas uão lhe puderam apagar a 
sede das almas que lhe devorava as 
entranhas. Em torno da sua cruz reu
ne-se quanto ha na terra de mais 
inoéente e puro: - a Virgem. doloro
sa, que lhe recolhe o testamento de 
amor à uumanidade sofredora, o dis
cip'ulo amado, d'oravante. filho estre
mecido da mais carjnhosa das mães; 
as santas mulheres que, abraçadas ao 
lenho sacrosanto, se deixavam banhar 
do sangue divino dó Cordeiro Reden
tor. 

E eles · o crucificaram! Crucifixe
runt eum!. .. .. 

Mas se rendem ,por fim, forçados a 
confessar a sua divindade. E pois um 
Deus consente em rnrrrer como ho
mem,- mor:r_.? o ·hr-"'1"! 0 m "'"mº um Deus, 
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es MELHORES PHECOS 
E A MELHOR QUALIDADE , I , , 

PRESUNTO E nuos V1NUOS 1,t'1NOS, 1''1W'J'AS 
HlSCOU'l'OS E llOMliONS - O~NIWOb .A.l.lM~:.,:,i·nc1u~ 

EMPORIO l\10NTENE(jR0 
RUA -AÍHi!JIS'.l'A. 1.õõ9 (Esq. B.. Luta Ooelbo) - - l'o~e: 7-0036 

M l:J-lt: l:AR IA AVl:Nlt>A 
- AV. BJ:UG. 1.UlZ A!'n'ON10 ~.09~ .., (t.m 

.1.macu1ada Ooncetçlo) - t'one: 
ON!COS UlSTRIBU11101ú:S 

frente 
·, b¼bS 

,PA 

à Igreja 

MANTEIGA "BANDEIRAN.TE" 
ENTREGAS A DOMICILIO FRESCA EM PACOTES 

TEATROS E CINEMAS 
PROGRAMAS DE HOJE 

P:f/.lMEIROS TCXIBJDORES 

ALIJAMB~A - Tempestade de rltinos, com Lona Horne. - é,, 
Aventuras a meia-noite, com Chester Morris, - APA. 

ART-PALACIO - Sahara, com Humphrey Bogàrt, - APA. 
BANDEIRANTES - Arrisca-te mu!h~,, com Jean Artur. - R. 
IPIRANGA. ..;_. Em cada coração i,;m peca.do, com i.nn Shepda,n, -- ll. 
M&TRO - Caçando estrelas, com Vlrginla.-Wetdler. - A. , 
OPE.fU .- Noites perigosas, com George -Montgomery. """" APA. 
Pil.DJiO 11 - .O monstro sinistro, com George 'Zucco. - APA. 
RlTZ ...... Rebeca, com- Laurence Olivler. - APA. 
SÃO BENTO - A tentadora, com Rita HayWorth. - A./l(C •. 

SEGUMDOS EXIBIDORE$ 
ANEIUCA '.""'"" Clnco covas no Egito; com Fianchot '.fone.- - 4-:,~· 

Sublime alvorada., coin Robert Young. - APA. · · 
ASTORJA - Por um idea1,·com Da.vld Nlven .. - AMC. 

D. Juan- da armá.da, com Sbirley ~~s. - Al'A, 
AVEN!lnl - Dois tantasmas vivos, com o M;agro e o Gor4o; --APA. 

Berlim na. batuca.da,, com Procopio Ferreira., ....;. .R. 
BABJI.ONIA - Jamais tomos vencidos, com Noah Berry Jr.,-- AMC, 

Jmperio da desoraem, com Glen Ford, ...,.. APA, . · 
BRA~/1, - 1'1:istezas não pagam dividas, _com Gra.nde- Otelo. '-: D. 

Sacriflcio de pai, com Pat O'Brien. - R. _, 
BRA.t. t-Ul.ffEAMA - o bomenzinho está de azar, com- Nancy oates . .,.. APA 

A extranha morte ·d. e, Adolfo. Hitler,, com_ Ludwig Oo. na.tit. -_··_ AMO · 1 
BROAL/w AY .... As portas do mterno, com Charles Laughton, - ..j,p4. ' 
CAMJ:SUCt - Paixão de a.venturelro, com Pedro Lopes Lagart . .,... R. 

Aivora<!a da. alegria., com Ann Miller. - APA~ · , -
u111e e escute, com Hugo dei Oiµorll. 1 

CAPav1.1u .;.. 1mper10 da. desordem, com Glen Ford. - APA. 1 
uma a.ventura em-Pans,.com Joan Orawtord,-- R. .., j 

CARi.,u~ GOMl!il> ,_ Mtnna. esposa., favorita, com Cary Orant. - APA. 
Vida cte pesca<1or, com Leo Carillo. - A. · , 

CAS,i, vERJJi,; - .Sa.s Fond, com Jean Gabin. --'M. 
Pecadora de 'J'un1sia, com ViVlane Romance. - M. 

CJNr;ivzuNJJ, - Vlrgm1a romantica; com Madeleine Carrol. - .lt, 
ua1upa.ndo ~o vento, com .'l'im. Holt. - A, 

COLÚ:Jbv - 'fudo por ti, com .Fred Astaire . .,.. APA, 
Sher!ock no ar, com· .Red Ske1ton. - A_. . .· 

caLumBU -:- tiem tempo para amar, com rna.udette Colbert. - D, 
l•'elizes para. sempre, com Ann Rutbentord . ..,. APA. 

COLOl'I - va.1s aa sombra., com Jea,n Ga.blu. - 'M,. · 
Be111w1·1ta mmna mãe, com Damelle Darrieux. "'- M, , · 

CRCJ.t.iu,u. - ·1·1·1~tezas não, pagam dividas, com Grande Otelo. - .D. 
Sac.rltlcio de l,)al, com PM u'Brten. - R. , ' 

ESPAfüA - Aventura. tràpjca.l, com Denis O'Kee{e. 
Fa.lsos pa~no&a~, com .H.obert l:ltack • .,.,.. APA. 

FENt~ - lieglao cte herois, com .Gary Cooper. - A. 
Rei das se1vas, com Buster Crabe. - APA. 

GLOJtJA - YanKee. a VISta., CU!l). William Tracy . ...; A. 
Quas1 casa.aos, com !woert -payge. - R.. 

#01. .. :t w.uvu - Mmha amiga L''llcta, ..:oin Roddy Mao nowa.11, --&. 
. l.,uar em Havana, com .,lane .l<'razee. ~ R.. . r-- · , · 

IDEai.,. - r·aJso patriota, com· Robert Stack. - . APA, 
Dama em perigo, com Wll11an Warren. - AMÇ. 

LWi. - 'J-'UrOUnão, com Betty Grable. - D. · 
· su~ cnaua oong .. aa.. com Ma..rsha Hum. - -APA. · 

MOLJi,lf-Nu·- tia mi1te do,pa.ssaelo, com ll,ona.ld-Uollna1',:,;,.. APA; 
Alerta moc1dacte, com Bonita Qranvllle. · - APA. . , . -· 

ôBJi;ttLJ4N., - Aventw'l!S , em Hollywood, ,· com,.Cheiiter . MoJ+Ls •. .,... AMO., 
· Namoradas mcognitas, com Joan Davis . ...,... A.PA, \ 

OD.&u;v ll:iaia -azu1J - .Pistoleiros sem pist-Ola, com ,J;lut Allott. - Af1t. 
Musica Cla v1t_oria, com;-:An,n .. ,l,iuller, .,,.. R., -.: 

QDJ,;LJtl lSa1ll, _verme1baJ ,,-, ~:ogo .• agrado, éllm Spencer 'l'rl!Cy, - Al'A. 
cupido e mo1eéjue teuti_çisq,; com- Cary urant. - .n. .. · 

OUlllt:'ltJ. - t>aixao de ll,ve1m11"e1ro, com .Peam I;.ope11 l,a.i&rt. - Jt. 
A mulher que eu deixei, tom· ::,lac Dona.lei üa.~ey, - R; . 

PARAl~O ._ 'J:a.rzan, o vlnga<lor, com Johnnl Weissmulier, - AP.1., 
Um rapa!I ctec!UJClo, com ,oe Ji; • .l:irown. - AMC. 

PARAMOUN1' - Noite de amor, corn Grace Moore. - .R. 
A extranha morte de auono Hitler, com Ludwig Donath ....... AMC. 

PAR,,1'i'uuu.::; - J~mau; fomos venciuos, com Noall Berry Jr . ..,..,. ÀMC. 
Os aiijos e os gangestel'S,- com os Anjos, ele Cara, SUja., ....., AMO, 

fAUi.,~S~'A - Corvetas em ação, com Randclph·Scott::.... AJl!C', 
S!Íerlock no ar, com Red Skelton. - A. ' · · 

PAUU/:UANO - Sempre em meu eoração, com Gloria. Warren. - .1'. 
PENHA ...,. Ni,sclda. para o mal, com Bette 'Davis. - R. · , 
- sob a. luz das estrelas, com Matga.ret Luckwood, - APA, 
PlR,ll 1NJNUA - Uarot-0 prodlglo; fOm Doaa.ld U'Connor; ...,. Al'A. 

Sepultura. vasla, com Lloyd Nolln. - APA. 
REQRh'lú · lOentroJ - Jornada. tragtc~._coin Ray Mldleton. - A. ' 

Torpeza 11umana, com Bob Steele. - A. 
REC,!>'.RlO (La.pa.J - Ladrã1.1 q1.1e rouba ladrão, com o Ma.gro e o Oor@, ..... .n. 

Esposa por convenlencia., ~om Dea.nna Barrymote. - R. 
REX - Pr1me1ro ministro, com Diana Wynard. - A. 

.Original pecado, com Jean ;\rthur. - D. 
Ri AI.TO - sempre em meu coração, com ó1or1a- Watren. - R. 

Luva perdida, com Frarik Morgan. - APA ' · 
ROIAI. - Garoto prod1gio, com Doni!Jd O'Oonnor. - APA. 

O homenzinho, está. de azar, com Nacy G!!,tes, ..,., Al'A, 
~QSARIO - 'l'rlstezas não pagam diVida.s, com, Gra.nc!é O.telô, - -D, 
ROXI - os can·ascos tambem morrem, ~om. Brlan Doiüevy. - R. 
S,ANl'A CEClUA - Corvetas em ação, com fta,ndolt Scott. - AMC: 

Sepultura. vasla.. com Lloyd Nolan. - APA. · 
,SAN1'A HELENA -- A estrada. da. Birnia.nla, com Ann MayWonr. -, A/l!C:. 

O lraidor traido, com William Wrlght. - APA, . - · 
• SAN1'C, ANTÇ>NIO - Cidade sem 1wmens, com Lincfu Darnell, - APA, 

. sua criada obrigada, com :Marsrl Hunt. - APA. · -' · 
SAO CM:T ANO - ~a luz de uma cstl'ela, com Hugo dei Carril. - -D. 

. · Veleiro fantasma, com Mllton Berle. - AMC.' 
, S.tlO CARLOS . - Corações humanos, com Charles Boyer, - R. 
' - · Dois aviadore$ avariados, con1 Bud Abott. - A. 
sAo GERAI.DO - Torpedo sem rumo, com vartos a.ores. - A. 

, Sií.O JOSE' - Corsa.rio das nuvens, com James Cagney; ..,.. AP ,1,; 
Encontro em Londres, com Mlchele Morgan, - AMC. . -

/'IAO LUIZ .... Vingançà sa.ng1·enta, com John Maé B1'0w .. ,' ..:.. AMO.' 
So'il a 1uz das estrelas, com M1ugareb L11ckwood, - APA. - -

SAO PAULO - Minha amiga l"l!cka,'com Roddy Ma.e Donald ..... ,A. 
Tul\Q por -ti. com Fred Asta.lre. - APA. . · · -

SAO PEDRO - Cinco covas no Egito, com Franehot Tone, - Al'A. 
, Sublime alvorada. com Robe1·t Young. - APA. . , 

UN,VERSô - Sem tempo para amar, com Claudette Colbert. -· D. 1 
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N otí e ias_ ,.dos, 
. ., ,. ' 

E s t a d o s, PAIXÃO DE NO~SO SENHOR JSUS CRISTO 
PAR A' 

I:lfOil'fAL.,. l'OR A~UZAPE 
BELEM, {ASAPRE;/:;J) - l!;ntrEI os 

ca.ndidatoa' as 11 vagas da Aca,<1em1a, 
de· Letras do Pará t'tgura um terra• 
gista, que é um dos homÍlns rilals 
ricos· desta cat>ital. .Entretanto, esse 
cand.!<h,to uão possU'e grande cu'1-
t11ra, sendo, porem, um 'grande ami-
~o dos poetas ~. escritores; . 

CEARA' 
ESCOl,A Dt-, Af'nt:NDIZE:S DE 

MAIU.NHlil,l,JlOS 

FORTALE~A. (ASAPRES:il) _ Efe, 
t uar•se-â, TJOt estes dias: n·a. l!)scoia 
de Aprendizes de Mar ln l1eiros, a re<
cepção de 15U novos alunos. t,;s~es 
~.!uno~ 'f"!rão ,um curso rle alguns 
meses, antes de Gerem in!orporados 
à Arfoa<ja N:i,clonal. , 
EM VIAGl•:M .l'ARA OS ESTADOS 

UNIDOS 
FORTALEZA, (ASA.Pl{E$S) ,,- Eni 

tran,slto para os Estados Unidos, paa. 
sarão por esta càpital os medlcos Os• 
wi!,ldn Cru~ l'llho e Bo,ta.fogo Uon
çal ves, Os -:dois nled,lcos patrlcloi, vao 
estudar nàquele pais a técnica; ae 
p~eparo- e ·obtenção da Penicilina em 
gran<l,; escala. 

MAR AN H-AO 
r,·ovos cor.EGOS 

S.\O LtJ'IZ, <ASAPRESS) - t<'ot 
réa.llzada 11esta. capital uma Teunl&o 
do Cabido il!etropolitano, durante , :i. 
qual fora.m. tomadas vaf!as e Impor
tantes , 'medidas, entre as qua.ls a 
crla~â.o- das Paroquias de Perlmlrl\ll 
e Aba.cabal, 

AVMENTO E SALÃRIO-FA!ULU. 
" SÃO LUIZ, (ASAPRESS) - Os jot. 

nai8 IOCals divulgam que JÍ se ena 
contra cone! uldo pelo 'D. A. S, , P. o 
plano emJ)reendldo pelo Interventor 
Federal; . sr. Paulo !{amol!,. S.Dbni o 

aume·nto em s-el"al ·do tu'ncionallsmo, 
bem assim o Salarlo-fainilla, 

A VIAGEM JJO INTf;IlYE~'fOll 
AO lU!) 

CUIABA, (ÂSAPRESS) APõS 
uma permanimcia de varlos dias nà 
capital da , HepUbllcá, onde esteve 
a,fim de tratar de 11~untos llgadó;;i 
ll. !!,dmlnfstração do E~tado Qlle' go, 
verna, já. se _encontra nesta cidade 
o sr, Jullo MuUer, 111 terven tor. l''e• 
dera!. 

O p~Jmelro manda.tarto do Esta.do, 
Interroga.do pela reportagem so'bre à 
criação de_ novos. TerritoriÔs, de que, 
se. talava a mlude, decla.1·ou qúe e$sa 
questii.c, está morta, . pois o Pres!dên
te (;etul!o Varga_s lhe assevero'1 q'u, 
não serão criadas novas un'!daC111s · 
territoriais, e que . o s-overno nilo 
co11sen tirá quo est<l assunto '$eJa, ex
klorad-o, criando movJry1entos de agl..: ,
tação, mais <1Ue lmproprlos pa.1·a. o 
atual• mom~nto. 

O ~r. Juno , Muller falando 11Óbre 
as suas atlvldadês no Rio.' acreseén
tou que este\'e em vados l\llnl~te• 
rios, n,i; Coordenaç(io o no Instituto 
do ,Açuour e -do Alcool, tratando de 
assqnto-~ · de gral)de interess• pata 
Mato Grosso. , , ' 

F'lnallzan<lo a ·sua.. entrevista, o In
terventor -JuHo · Uuller.' declarou que 
esteve no Mlnlsterlo da, Vlac&o; tra.
fan<!o _da questão d~ no.vcg,;~ão Uu> 
,vfal, 'qúe, co'ni' -:u-·:1nedfoa:s J:t a1ica
mtnha<!'."s naquele Mlntsterlo, · e1n br.ê• 
ve seriL.ni<eUft>rallar,'i, ,c11. ·J-s·,,,,,,,, , ,. 

_ •-:-: t··i.· :;;;:·.:-;d;..:.)~ .:-,. :.~l:.-,~ ,.1 ,.~ ... -.-·;L 
~--1!~/.l.,_::.-,;-::,~ !., ~;."fr_,.k ;?.',.,, "'º""· .....,.....,.,, )' >,-;l!:Í;·---~ 

RIO, GRANDE -DO SUL 
r~OI>l/ÇÀO ~'1l -f-mfiT!\O 

PO~TO ALlllG~E, (AS.,o\J,',!{J!JS~) 
Em vtril!<le de a<1ó\"do> (ihnado entre , 
o Brasil e o!J -- ii;stados Uutdos, to<la 
'a nôssa exportação de piretro. deverá 
ser feltà para. esse pafs. A - class,tt• 
caçJo de plr11tro em nó~~º .i!)stS:~o. 
est4. a!é,ta , A-, ):lecretl!,rta da A,crl<iUl· 
tura que, nó lntuit9, de- orientar m1p1 
etfctentemente ej\s~a ~ervl,;:os -e~ ,·a· 

júlho' Pr'óXl!ilO, co~ iJ- prêsença. dé' 
~speclal!sta.s l)atrlélos,- da 'Argentina:: 
e do C!tlle, , 

,· . CHU:VAS NO SERT,\0 
RECIFE, '<-ASAPREJSS)· ,,._,'o Inter• 

ve'11tor -Federá) reá1>e11 Ulll'. teJegra. 
ina. da, zóna sertaneja, . inio,mandó 
ter ealdo, MI, abunda'nter chuvas, e . 
que reina grande . -satlijtação' no , seio 
das respectivas p()pulaçe~. · 
, - / ,· · . ·. ·, 1 • 

(Conclusão da 6.ª pagina) 
perdoando, 'abençoando e, santific'an~ 
do: Pcrdoac-lhe, meu Pai, porque 
não .sabem o que fazem! ..• 
, E· eles o cmcüicaram! CrucifLxe• 
rqnt cllltl!. , .-

; . : ' 

_ O CRUCIFIXO 

nesta-nos, porem, a sua imagem 

, ,qua.rà.--. ..:.. o ma.foi': êentrcp pfodqtot ,<10 
nto Grande ·do,. Sul ..;... de1SIJt1i01l o 
Ú..;rô118nio ~toÍ'~éa- !'avio, qu~·· elft~~ 

, b,el'ece1•ã. mal~ Intima cóorderiação no.s 
trat,a,lhoa- que estão .aeMÍ> i-ealli:a<Jos 
a li, po)oii; itlHll'llcoa .1:toinet Uarttn, 

veneranda e vcneravel. Resta-nos o 
crucifixo: - dàdiva preciosa do -seu , 

·. amor; já; agora para. 'sempre fixado 
no vertfoe- das_ Igrejas ou na sala no-_ 
t:,re das , familias que, não se· pe-

.. ~jam .das $Uas igllominias, Re~t~-n?s 
. . o ·c~ólfixo : pompeando,· gloril1cado, 

nô, cimo· dos tabemaculos, ou banhado 
de lagrimas ',ardente,s' :na. pe~\llllb~a . 
mi.Sterio,sa de, .llll_1 ·, corifess1~nano. 

e, Joaquim Kurú. , • · . ' 
EXJ'0~1'.\Çi40 Dt!i. 0'1)iUt~l$ 

PO!tTü ALEGRÉ, , (ASAP,R,ll:SS) -
o e111ti~r)lue d'e 11m inilhãi, de ~a(lo_ 
de, arroz ~aucho Para ·.a,· -lri'slaterra, , 
<l~ coMór_mldà,d~ -co~ o â'cordo . tttto 
entre -a.qnele p~fs e o .srasll, come
,:ar.t a, ur !eito em mato l}roxlm-0, 
De$de cila 15 do corrente 'vem se: ve
r,itliia.nd<.1. cra,nderi entradas dees~r ce
rea.L ne·sta. ê;ipital. -O seu, emb_~rqµe 
pa.r

1
a. o ~lo, ,entr~tantQ, (!eea.tu - inul~o. 

devido ,1 esse , àttlco ei;ta,r, tabe~+do 
-11a,qµela. ca,plta.l por preQ08 tnfert,orH 
ao , dei;ta cldl!-de •. l!ltitão i;er\d<:> 'fe!tàà 
demárches .para a: i-etlrada. 4N~é PJ'.'O• 
dµto _de, tabelan,enlo, 'Cartoca, a e~m:·
plo d·o . quô to! feito . com -o arroz 
"i1111areill.o", de sai, Pau.lo., , . -

O ineread.o de·· te,ljãci' n,antem•ee 
em boa,a coqdlções, àendo cotádo -l'ª" 
ra. exporta.ção li- H e, ~i; oru:i:el_ró&, 
O,o Có~GÍt'lllHO\ J)lt Ol\T0l'ED14 E, 

, Tl\AtlMATO'-OG{A 
PÓl'{.'!'0 .ALEGRE,_ (.\SAPRESS) -

Esta.' 11~ndo •ruardado com lnvulta.l' 
lnterene, nos meio, ôlentlf!'coit e cul• 
turalll,, a 'r~allzacão do' 6.~ Ç~nJrea•o 
de Ortopedia e Tra.um11,tologla., · a. tna.u• 
gurar,se nest11- c~plta.\, 110 -dia. 3 -d~ 

J"O:t\AM, CJVl\MR A Ê!!Ol>LA Ul?l 
, 4P.EI\FEIÇOAMEN'l"O. , , '.· 

SEt;ó . li.ólÚZON'l'E;, (ÁSÁt'Hl!i!ôli; 
-, Çhegaram •,a. 

0

e1>(a cttpltal, ÔÍltÍe 
curs.arlí_o a. Es.eõla. · de -,Aperre_!Qoainen·· 
to, tO- profe11sôra.s. ga.uc)la.l!f, aeJeci.o, 
na.(1as . t,él~, --Seérétarla. -, -\ia', _ .Jlld ucaçao 
do Rt6 Gr0:nde do , ~ui, ' 

Tra.ta.~se_- 4a. àegun'da: · turma de re• 
presentiintu do. magj'áterto primário 
do cltl.:'do'. Estado, enviada. a '.Mtrtu 
para -apertetçoamento -e · e11peç:la.Üa~ 
ção, 

' ( 

A'M A Z-O N'A·S-
o- iniosTo- vint::o so:uii~ A 
, . -_ . · 80Jm,;\CJIA . - . . é 

M~NAUS,' (ASAf'l'tli,~S) ...: lntôr• 
ma..líe, -:,q11é. a.,, Interventor-ia. -remetera. 
M, C,,:onsel110, A<lmt11.l11~,àtlVO de~~ª, ti:ll• 
t*<lo ul1)&,- s11bstlt1,1l<jião do projeto"· ',ie 
dêcreto· <lo '1mpo15~0 Onfco ei9bre a bôr
rà.,oha, .- em· vl~tude' 4~' to.nio é turi,
damtl)t1',4Q' rnemoria.) que ,-lhe foi :dt,; 
rlfldo pela•_ As1<oc111,9!0 'Cop1er.c1:i;~. : l!
qual 1erl~,.in-eJudlea;dà,· eom a. revo,:a• 
çll:o do -tmpo11to de. 0,1v por cento, qu• 
a:on, 's9l)re - a.q1111loif ,e ourro11 proi\uto11. 
de -exp<>rta.são do' Esta4o 'do .Ama• 
zon11.t, ' 

[ NOlltllS lO r~TERlOft J 
LQR'I NA 

!Er,J,\~~ _S4,NTA sw~lf~ção du c~enw_s ~~ 

' com V')dO- a (!Jevoção, 'ps lOreM~ tó,, 

nmão ~:ri.e ~ _todo#I, o; .àt~ ~tei•a 
é!~ oornélJl~yã.o ela· Pa1xão- e Morw de 
Nos.so Senhor J~u.s -Crl6to, _,na. 'âua. ma.• 
gestooa · ca.tedrat -
- Hoje·, t10• 4• ~os, &e1* o 4lá
da. comunhão ~1-i1oli -homíns, tiJle 
foram prepa.radoa ~om um& semana de 
pregações, , • 

NJgtjncie., _ ~rça e. &tJ~~f,µ-aa aa.t1_. 
W; haver~ 'lJll&. e$Pt\lle . ~--· rietlr() .e_$• 
plr1t11;&I à rocloa . oa ~nos. pre
gande, neasa_,o~lo. um '8~ote • 

\\aj , q'lr ,6eUIIIJI& 'Slinte;, 
, ComQ' de, ~Ullle; o . ,$xmo; Revmo, 
Snr, ·ll~r» pio~no. dur...,l:lté .a. Qua• 
·mm.a. ·fez, todoa os -dómhlS(IS 'às 6 no-- -
~ ., meditÁção p~gada, ~ fieis, ~e.
lebra.ndO em i;ogulda a ~ta M~ e 
418tJ1bum,do •: sqrada. com~ão à t<>'
doo c.s flel8-,dev1Mmente prepsràdos, 

~~ONW,O· EM LQB.ENA 
Déáde , princlplos, de · ·Ma~ úÍt!mo-, ê 

nosso represen~t;e. úesaa' cl<làde, () 'Snr. 
t>edro· Martlna., em 1;ubàiltili~ ao . Snr. 
Pa.Úlo Wilson -O&nettléti, · ,que . dur.a.nte 
mui~ tenipo,ocupou :er.sr':cargo~ ' 
' .,. ·. ' ' ~ . ' . . 

O MONUMENTO A . CRISTO REDENTOR 
Estão · seQdo ···ultimada, . as obras -complementares 

• no ~lfo '. do Corcóvado 
o· ·~Jornal ,do -l3?UW~,d4--12 do Pt'°'!' xtmo- i~dC> mk élê-: uà.rço; ;piiijnêâ:'- um ·· 

iJlt,eressante a.i:tÍ$ó' 40· IJµsÍre _ ~~nl!el• 
N }Jeitor ~~-:,Silva .Costs,. á:i,t9f, ~O ~i> 
jeto, e~ exec.~tor 40·, siP.~t?~ -~u: 
:\ll~t<! • 0r1sw,a.4entor-nc>':,,Alt<l,Jl~· 
COrcQve.do. Vén• u~ a.rttgo ,,il;Obf&, u 
Q~~ ,_· µrbanl!tle&* . c<impi~n~ : que 
àii ,~Bt'° Ml'ldO ,ult~aq.U pelá. PreteJ.: 
tUI'81., do Distrito, Federal. , .. _ . 
" ~umJmos .a,balxo alguns de _uus · til• p~:' _, ' ,_ 
-.t-l<inumento da. cidade como.· multo 

ju.stamen~ ji, foi OlWl1lcadÓ, sem: ,dU• 
"'.ida' para. !le.,trnar- que' e:i~. µÍtra.1)1!&& 

além dé' ramp&s e escadaria$ executa
<WI 'é,Qni, a melhor cània.riá, l)enliltln• 
dO, (a.cU , e con,.Odo ., aoe8liO' 80 elevado 
picb;'coh,!UJit<i & que Êe podem,, dà.1', COIÍ'l 

Justa 'razão, ~ . nome de :Esplanada. da 
Vitoria.., . ~ . 

Nàlmentie · '6 Uni& srande vtrorl& pa~ 
ta ;à' #d.ade & conclusÍ<> , de ObrlÍ.$. pro• 

, Jetadas ha. tau.tóa anos, ,em éomplemen
to à 'Obra. prlnclpe,1, que pà6sou sem 

, . maior cuidado - por -tantas adinlntst:ra• 
ç6es- municipais, apesar de e.editos vo
tatt~ para esse fim, 

curso de ronnaçao · dá Aca'demf a 
Mariana 

Pteallzoti•eé, ontem, 1,lil 20,30 -h_oras, 

: Resta-nos o · cruciflifo · à ;.cabeceira do 
enfermo que sofre l?orque já não _vi
ve, ou no cinto 'da Relígiooo, 'que so·J. 
fre porque não. morre .. Re~ta.-nos,, 4' 
crucüixo nas mao,;; do mts,Slônano, 
rasgando-lhe . ~inho para ' a- p~tria 
celestial, e no peito do solda~~· guian
do-o· intimo:rato ·para os - trmnfos da 
:Patria désafrontada de ' extranhos 
atrevimentos. _ , 

Na grande avançada para o ceu, 
~l'Íl ele, sem o sinal dá cruz, ~o sa:
be a Igreja dar wn passo, iniciar uma 
unica cerimonia, esboçar -uma be11çã 
sique'r. ' . . ,' 
·• Oh! meu . CnJCifixo! Pobre e humil• 
4e, banhado da$ minhàs lágrimas; nà 
amorável penumbra de uma cela, 
como brilhas tuo ilumi11ando-nos, a 
vida e a morte; o sofrimento e o pra
zer; a terra e o céu, o tempo e a eter
nidade! 

Càtecismo de. . ignorantes1 Suma· 
'reblogica para sabios, ,tu és uiµ li
vro luminoso, todo invadido da pre-
5~nça de . Deus. Tua voz me instrue 
com o calor de uma chama e com a 
do9'ura de urna unção. - repreend~ 
e oorisol.i, fortàlecé e' santifica. 
, Melhqr que . o~ livros santos, tú me 
dizes a .que extremos· inatinglveis le
vaste o teu amor por mim, .. por mim 
pessoalmente; como se ' eu só """' e 
tnins ninguem - fôra o objeto do teu 
iuhor, ...... · amor i:molado, amor sacri-
ficado, amor crucüicado. , · , 

Levei-te .aos -labios, cheguei-te ao 
eorasãó, E ouvi, uma por - wna, im• 
pressas em tuas chagas, todas as pa
lavras- dos livros sagrados. E cada pa
lavra que te caiu dos labios me foi 
direita · ao· coração 'comO'· um dardo de 
fogo, -desse fogo dó Espírito .Santo que, 
desde o meu. batismo, penn::mece la
tente em minha alma, pecadóí:a, E eu 
disse: também eu te amo, tam~ 
beÍn' eu _quero amar-te de todas as 
1'ninha$ forças, 

Tu. me énsinas como e até quando 
ser-me'-á preciso arnàr ao _meu, proxi
mó. "Amai-vos uns 'aos outros· ,comó 
et,1 vos amei" - me dizes tu; -Manda
mento, düicil, düicil e - hwnilhante. 
Se se tratasse de fazer bem aos·· que 
me fizeram bem - facil e deleitoso 
me seria o cumprir a - tua vontade, 
pois ela encontraria eco dentro em 
meu proprio coração. Mas tu 
queres que eu perdoe aos que me fi
zeram mal, não somente que lhes per
doe, mas que cs ame ainda corno tu 
;nesmo nos amaste. E. eu vi as tuas 
c~agas, . contemplei-te as mãos e, os 
pes transp11ssados ,de duros cravos, a 
cabeça coroada_ de, espinhos,. os bra
ços- -abertos · em :atitude de perdão. E 
eu d~ e -repito, inteiramente ren
dido aos argumentos do teu amor: 
Sim, ó' meu Jesus, perdoô~Ihes por 
amor_ a ti, perdôo-lhes porque mais 
gravemente te tenho eu ofendido do 
que eles a mim, 

Tu me dizes ainda que o amor de 
Deus· e do proxim,o nos faz vjver, e 
qu!! o amor de nos mesmos nos faz 
morrer. O' .meu Jesus, faz que eu te 
ame bastante, e que não me ame tan
to! Ensina-me a domin;ir as rebel
dias da minha natureza. a crucifirar 

APARE.LUO~ 
paraCIIAeCAFE 

::em técnica e a~ tudo qiJanto · neta_ 
tem 11ldo edificado, ilmbolo expreulvo 
da. catol!cldade tracÜclon&l da. . U~lo 
brastlén ~ de. uma. e~ . tem sido, 
entre~ro. 9tvídà<io '4e:apresentl!,ção ou 
rêterenct&. em e~iç6es de culturt. ilr-

1 - tlatlca· b~Ueira. rea.Ilz&das' M. ·estra.n
gelr(i, onde•.,gf.o . ~ttecld&a lf)OVl!,Ç6e.S 

na. sed:é d& Aca.dem_l1!, Mariana a. 1&,(l 
-11.üla de, c"Forrn11.1;'ão -111artana. que f'ol 
ministrada. ptilo,dr. José Amrutet, mui• 

'to digno aulstente dà l<'edera,;ão Ma.• 
rlana.; O assunto tratado to! o ie
autnte: dos element·os: · <Ja. C<>ngreira• 
ção; ca.tegorias de associados; cón
dt,;:õea dt, admtss&o · a.. 1)-0stutantes; 

/cot1di1:ões rle admissão a, novl~os: con-

as, minhas paixões por amor de Je
sus crucificado. Ensina-me a pratica 
d: humildade, da vigílancia e da ora
çao, para .que, em ti E\ por ti, ,me for
taleça na obediencia à tua santa Lei 

Como és belo e consolador. -6 me~ 
crucifixo. Se me mostràsses tão so
mente . a grandeza dos meus pecados, 
eu sena esmagado ao peso da minha 

l!JOdernos, elegantes, 
em desenhos originais 
Na'cionais e extrangeiros 
Pt>tf,em •er at111ulrldo, 
ta mb~n, •m l lJ !"'8ª" 
meut04 pelu ... Plano .Suava,.. 

'1,-.n....:i.J...I 

. arq11ltetoniCM' , lil'Mije!fas, Cal~.)· de la~ 
neias · p&ra•&OI, ,p,a.ra..vlfita, para.-lu.z. e 
parabrlaa. com.> se: a. 'cid&de do 11.iÓ ile ' 
Janeiro toi;se situá.d& na mesma Jatl
'tucie . ra , Guµ'ié; i;ienegaj- ou Norte elo 
B·asu; sob o EquadQl', .onde a orienta~ 
çll.o .<!o , sol ~ Íi temperatura s~o cons
tantes, ém _/ cont~postção à nossa, Vo• 
sição géog~lca. ·de cJ4&4e tropl(ll\,I, go
zando da 'tncllnaçãó va.rlavel ·dosl ràióá 
~OlaJ.'e3 e -de teniriera.tura a.mena em no• 
-.-e meses_ do a~ó. _ tom · b~~ _ frt~~a., 
m~mo durante.o eBtlo!... - ( 

AS OBRAS A.'l'UALMENTE i Elll 
-J:XJ(71JÇ.\O -

!i'lem · do .reve.stunento em granito 
\"erde, do peç!estal d& estatuta." foi 
precl.5!> . rem«wer ltlt4ta.s to~Jad1!5'. de 
tel'r:i,, far;er• sa.Itar multas- tonel.Mias -de 
JC_dr, do ált<i 'do Corcova.do, sem pre

JU~ de ~ua 'fel~ão caracterlatlea' para 

. dlcõe11 de aqmtssão - a congregados · 
ml!,flanos; -niotivos de exclusão-; dl• 
reitos e deveres dos,, postulantes, no
vt,:;os ·e congregados. 

A ,stas auhui; além ,dôs 'Inscritos, 
r>O<lêrãD compa'reCêr , todos os. dell'Ía Ili 
congregados que s" interessem pelo 
a.nunto. 

CUR&O GRATUITO DE. Ü-IGLI!!~ 
PARA CONGJ:iEUA'l>O~ 

Estão' abertas 'a11 .matriculas para 
a. 2.a turma <le Inglês para Congre• 
gados Ma,rlanos. 

Encadernação de luxo? 
Oficinas gráfi<'.as do 
UWIONAl{IU 8. Ã.. 

Rua do 1$eminarto, 199 

L.l!;K "- l'HUl'l\liA!I O 

"•L't:GIONARIO" 
é OEVER OE rooos 
OS CATOLlCOS 

'dor; mas' ,tu me' abres o -céu. como 
: prlffilio e récompén.sa da. Paixão de 
Jesus. Agora que te conheço - que 
, te cónhe.co, ê te, amó · _:_ já não te~ 
mo, os castigos da-. tua: j~iça m'?S os 

.castigos, do, teu, amor, 'e porque O§ te• 
mo,e porque te- quero,, deixa• que me' 
banhe no sangue do teu . c,oração. 

Mas eis que 'o . dia' já declina sem• 
pre- mais, lentamente ..• ' lentamente ••• -
As· sombras da moritánha . obscure
cem-me o caminhQ, e já não vejo pa-' 
d;;i ond~' me condüzein os passos ºin-

. certos .. e vàcilantes. E' · à tarde, · é a -
noite, é a velhice, é a morte ql!e se 
aprÓxima •. Ai eu tenho medo. Mas; 
fica éomigQ; o: meu' am~dó crucifixo; 
Companheiro - i~paravel ele todos os -
dias,. faz-me· -companhia ·até ,o termo 
da long~ e, perigosa . caminhada. Tu,, 

· me falarás de Deus, tu me fálarás< 
dá. vida que ,se ,finçla, e ,d~ eternida- ·. 
'de_' que, se' avizinha,, Tu me falárás. 
dos meus .- peçados e da misericordia 
de Jesus,, 

Cansados, já os -mêus olhos te não'
,podem fitar; enregel,agos; : na . agbnia '. 
derradeirá, já · os meus braços, rião 
conseguem ' chegar-te • à. alfura ,dos 
meus labios. Mas os meus ,dedos cris~ , 
pados pela morte te seritem ainda, e·' 
o meu coração, senão a boca, · pode : 
ao ~enos . balbúciar: Meu- Jésús; meu 
}'tedéntor, eu te amo, eu creiq eni ti. 
Nas tuas lll,áor; eutregq o meu, :cora- -
ção, ,à ,niinh alinà, a minha _v:j(la, a 
minha eternidade, ln manus t$.,. Do• 
mine, comm,endo spiritum ~Wll''., 

(1) I. -Col', n.2.. . , 
(2) ventura de l,ãtillca,. La _l"Msion,'. 
(3) S. 'l'hom. , . , , 
( H Ps. LXX,'C\lll,. 9. . , ,. 
( 5) s. Jer. Comm, Jn, 11a.th, .;_. 
<6> 1s. _1.1u .1., .. _ ·, , , 
(7) Çf. J. µ!ivler • .l,,a, J.>1tt<SÍ9ll, ,P,: 14~ 

,tSJ lbid, p. 141. , .. , ' , 
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(10> Joatt .. X v lll, 19,. 
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(15) Joan .xvw, .2~., 
(16) Joab, VXI., , 
(17J•XVIU, ,23. .. -.. __ . , 
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(22) 1s, 1, e. 
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(26) Psa.lm, LXXXlll, ' 
(27) Uan VU; -l9, , 
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(29) Joan XVlll, lõ, 
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(3l) !blà, 16; 
(3e)·, :,i. Agost. De grat, et, 111,: -arb. 
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Felizes para sempre, com Ann Rutnenford. - APA. 
Vfl,A PRUDENTE - Vitoria no desero, fllme natural. .... A. 

Fronteiras perigosas, com Wllllam Boyd, - Ab!C. 

'I'CATliOS 

serem fo~w aa magnifica., espia• 
nad~ ende se podetão reunir peregrl• 
nos e turlatu, estaelcmar a.11tomovels. 

Como de costume, as n1á.trlou1:u1 
pe_rmanecerão abertas dur.thte ·um· 
mêl! êlll càrater absoiuta1rit>nte gra
.tulto. Os Interessa.dos devem <11r1g1r~ 
se a., rui Barã.o de t'aranaplacaba, 
60, para. o .Curso Oratultn tle t'or

•tuguês _para. Congregadoil Marianos, 
Além da \'.>arte gramqtlc:,al, serãn mt• 
nlstrad:(s a,ulas dA esttllstlca, pt>ê• 
tlca, oratorla. e llteratutit. l ' 

Indicador Profissional 
MARA)O' CONSAGPOU~SE AO IMACULADO· 

CORACÃO OE MARIA 
BOA -VISTA. ..:.. Quando elas querem, Cia Marlo Sallabem,, -- :APA; 

"SANT' ANA· .... Serãll flomens amanhã, Cla'. Procoplo, :Ferreira,, - -li. -
CASINO ANTÀRTICA - Cia. Argonttna de Revlsta.'1, - M. 

EXPLICAÇAO DAS C'OTAÇô,,'f!;S 

A. - ACEÍTA VEL - . Filme q,ue pode. ser visto por todos,. embo,~ _sem pi O• 
ve,to moral. , 

B. - BOM. - - Filme -que pode ser viste> por todos ,com. proteltc:.. moral, 
. AMC, . - AGl!:i'lAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - l"llme que, pelo enredo 

, '·ou cenas pode impressionar o publico· Infantil. " , . , -
BE' A - . BOM PARA A DUT TOS - Filme que pode ser Visto ' com 'proveito 
, moral tão somente' por . adultos, · -, · · . 

,;,tPA. - AGEl'I'AVEL PARA AD!Jl..TOS - Filme que ,pode ser Visto tão, 
somente por adµltos embora sem proveito moral. · · ' - - ' -

R, - RES'l'Rl'I'O - Filme que p~lo enredo ou centus dt!ve ser ~strlta!llente 
reservado a pessoas de solida rormação moral e, religiosa,. - , 

o. - t>ESACONSlllLHAVEL - Filme que pela grave tnconvenlencia do enredo 
ou cenas, deve ser evttado por qualquer publico. . . 

- M. · - MAU - Fllme prejudicial , para qualquer publico. 

,, t,qQTA: .,. .·ll: Importante que o espectador l'lâ<> se contente com ,a, simples óota
ção do filme ou da. óeça de teatro. mas' qui, i;,rocure co:ahecer- pelo . 
í:nenos at1tuns detalhes ia crltit'a.. lsto justlflcaré uma cotação. que 
afirmada sem nenllllm. comenta;·to, porteré. carecer tnJusta: e so• 
bretmio. com a leitura L"ll 111!1a-ana.llse _que Põe 111.1 relevo os·-eJi,• 
mentos bons e,nfaus do filme o e~11ec1a .;,r pouco a poiico, educat'á 

, sua conclsncla e ~prcndtrá a julgar por si meamo os oiitros filmt-5 . 
que 11,r t<1re!1l a1>r·~-•entados. -

o boletim da Orteutação Moral dos 8:si,etaculos contem uma 
crltlnu <Hn:h~-ia de t,:,ctos os mmes'exlblctos er., s Paulo. t pu:;11. 

cacto semane?fmcuie, e a assinatura anual custa CrS :16,00 na .1.:11-
pltal ~ Crs 30.0ff para o tr>,,irlnr lnforn,ações na Alllloclação Jos 
Jr~rnallstas Ca.tolicos. á r •l <'.'1,lntino Beicaiuva., l76,- · 3.o andar, 
15a.Ja Z97 - Fone: 3•7760. , · 

,4.visamM aos nosso.• as.,inante11 q1Je •.s asst11at'ttrtiS, · ,ia·;-i ml.1 no', •?11tos l!
e quarenta e quatro sofreram ·um acresctmo de CrS ,õ,00, pr.,~sando 1'01· 
tanto a custai CrS 25,00 para :r. ~a~;tt.,' e CrS 30,00 -pqr .. o _in_terior por a.,~ 

AD.VOGADOS --------------Dr. Vicente MeJiJo ·. 
Praca ~". :.lê, 2i • ll.o • n<la r . S11 la· 245 

Dr. · Plínio Corrêa de Oliveira 
Hua Qulntlnn Bncatuva, 1-16 - ·~·-o 

Anda-r - SalA a2;i - 1'el.: 'll,7211 

Joviano Tellea 
e 

J. N. Ceaar Leasa 
Advoai;udoa . 

L.go "" Mlserteord,,. 2a - SA!a 904 

Dr. Francisco P. Reimão 
Helmeister 

RUA S~t> 13.;,.,.,_ 22~ -· I.O ~naar 
:J1tl,. a - 'l'e_l.: 3-1.4148 - s. P~Ul.lJ 

Or .. Cai'loa Moraea de Andrade 
~ua ~err'1,.m1n, cnn&lHn_L u • 4.o ""'ª· 

l!l,.la li\! - l'<>I.: ~-19RR 

Dr. Uurval Prado 
ft. 4i1Pnn,t ,, ru,ttn t4;arhUn. UI 

~.o •nrt .:IHlff• nl~ • -u .. l4 
- ( E~Q tlA ,t-11111 , ,fnpl\ t;!nnlfl'í<1!f>) 

Cona.: 14.ao ~ 17 H0 horA~\ 
'l'eJ.: a.nu, 

ME O l:C_ó $ 
Dr. Vicente . de,- Paulo Mélilo 

V!lah•a affdh•n - 'l'DbefeDfl'lle : ,n .. ,u. s ' : 
lJ!reto~ do "lil111ntorlo . l'fl'a ; 9f1111.-11fe" 
<-onrs.: tt. MI! renn1, 114 __ 6,n i<nd11.r 

A t>art.o 68 - 'l'el,s' •·8&0J -
R&J.I Av. A!ÍUII 'Hr11nc, ia.o 115 . 

, ' ,.. .. ,.: 6-6829 

- Dr. Camargo Andr•de 
Due111:uai · d• """'für1111 - l'arcoa 

11114'l'Hl:41l'11 , 
· Da l:leu; t"órtui.:u""" " da 1111iternh!ac1e 

de S ~auln ·, ' 
Con1,: . tt. :s.,na d1>1 t< ;,1j6 IM~ io• 

-'l'el.1 a;1no - 1 >u' lf à• -11 boro 
!S1tb11<t.,, 1,,.~.10 h n llt>tu • 

Rés,: 1:u,11 t~ltfl!fll tle HRrrna. f57 
1'111,1 7°41111R 

Dr, CeJeátino BourrouJ 
Res,, I.,"" ,i,. l-'1tUIO, < - ..... , 2·Jl6ll2 

Coha,: t<t,,. , ,1e At>ru. 113!> n,., t ll,l fi 11r,r115 

nr. ReynalcJo ' Neves 
de Figueiredo 

DO HOSJ'J'l'AJ, l>A!I ULIMCAS 1!! 
~A N"A'l'ORJO !IAl'li'l'A, IJA'l'AJU.N..\ 

CIRURGIA JJA$ 'VI.-\S BIIAAHl'Jf! 
sons.: nu ... ntarcont,·, 34, • 8,0 a.ndar 
l, Qne: f.8711 -' Das H 4s 16 boru. 

Re.eidoncii: .Av.. Pacr.emb~,- lOH 
i'one: 5-2~25 

R Nl Q s 
-Dr. J. M. C.bello Campoa 

llllllU14'0 KAUIOl,IIC;l!i'I ,\ 
llédfn•IJla1P:116totl.,011 - l!JS1tlllt'D 

ft!Jdlolll•lc,c1a a d11mtPlllo 
Cor1s,: Hua MH '""Ili. il• ; l!!<llflcln 

-P11.1t~ur1 • l:l_.o ~nd .• 'J',eJ:: 4,0flt.6, 
ltes,1 Rua Tui)!, 698 '"" Tel,: 6·4941 
· - · Sãto Pauln 

HOMEOPATIA ------------Dr. Rezende filhó 
Cona.: tt. _ l!leriaaor ~·•1Jo. ios 

1''ou•: ~ .. uiiii -· UHs • aa II nor1111 
Jites,: l<'nne; 6-~»~o - lllar,,,u 1111,4, 

. <le 1 6.11 6 ll11rto1, U~it• fune -'•lll>n. 

ENijEN_HEIROS 
Amador ,Cintr~ do Prado 

t1lft,tMlth ... tl'4t A rt11tUt,rfC, 
J.rq1i1t .. 10, ...... 111,•· •. ,, r.olh:tna. rtll, 

f1~fl-,fAI or,Jt'IIV"~ , 
l!ua l.l_b.,rc, tí~<la•r. ltll - - Slo P1tlllO 

J'et.- á·HU 

1 O O O e A'I o t. 1 eu 
'deve l:er o 

''LEG!O~A.RJO" 

A Cli"lSagração ao Ima{'ulado cora
ção de Maria. é, no dizer de São João 
Eudes, a slntese de todas as devoções 
marianas. Nos diflcels tempos em Que 
11 tra-Ye:;samos receb" novo incremento 
esta salutar devoção, Segunde disse Pio 
XII 2-0 Superlo, Geral dos Eudlstas e 
ao Vice-Superior Geral dos Claretla
ll08, está pensando em· tornar <.,"Jrlgato
rlai!. para a Igreja. , Udversal. o Otlcio 
e a Mls.s~, do coração de Marta. 

Ha Pouco, apareceu · Nossa s:,n11ora à. 
Lucla de Jesus em Tuy, • na Espallha 
e, reiterando o p,•dido que llle fizera a· 
13 de Maio de 19'1 em Fatlm:.- lhe· dls-' 
se:, "Vê minha filha. o meu co;acão 
cercado de espinho~ que os bOmens in
gratos. a todt.., o.s momentos, cravam 
com biasfemlas e lngra.tJdões... Tu, ao 
n,el)o3, procura cor.wlar-me e eu pro
meto agir com as 11raças necessarlas 
para e. salvação de todos" ... 

Num documento datado pela mesma. 
vidente em 19 de. Março de 1939 e di
rigido ao seu Diretor Espiritual diz. o' 
seg'ttlnte: "Da pratica dNta d€•1oção 
unida à Consagração ao !maculado Co
raçln de Maria, de!)ende a guerra ou a 
paa do mundo Porisso <!u desejo tanto 
fl su:>. cropagação, e sobretudo, nor tfr 
esta a vontade do nosso Bom .Je.,;us e· 
da nossa tão querida Mãe do Céu". 

Vemos que o coração mat~rno de Ma
ria c~tii. .l i;G;;!r cRnsJlaçãô., For tsso, os 

,• 

,, 1 

Filhos de Agostlnllo e da, C<msoladora 
dos Aflitos. depositaram uma go.tta de 
alegria esplrltua.J no Coração da Vir• 
gem, con.sagrando-lhe a 5 de agosto, 
na Festa de Nossa . SenhOra da. 'conso-
li«.çãu, a Prelazia, de Marajó. _ · ' 

Esta ora.tlca.. a de consagrar . terrlto• , 
rios ao Coráção Imaculado de Maria,- .
r,asceu na Amertca. em 1853. na_- _cat,e• 
dral de santlag<" dE< Cuba, o Bem:iven
turado Antonio Maria. Claret consa
<;rou fá sua Arquidiocese 8-0- Imaculado''' 
Cor"'!"!ãO '-· J 

Á • BéÍglca. -~ consagrou nc. áno '. de , 
1917 e, lla p0uco, repetiu o -.tl'lesmo 
~esto de'· piedade,' para . que o Coração 
a fllto de Mar la se con;ipa.cteça dessa na,• 
ção tão catollca e t1i.o atrlbulacfa. -

D- Frei Grtlgorl" J,\1onso. ao. ser pre
conl..oa;ado Bispo, PP.USOµ t~mb{!ni,, nest(l 
atõ de a.mor ftllar. · e o ·eallzpu_ prh·a~ 
damente a. 22 'cte Junho do ultimo 
ano,, ao ·1mltlr a P~oflssã.o , de Fé: -

D~,ols, no dia 5 fo Agosto, n.a Fes
ta "d<! Nossa, Sen·,,,ra·;da, Consolação, 
de urr. modo solene consagrou · Mar'ljó 
ao tma~ulsd«• Cor,.ção 1. Vtrge'in,-Mãe, 
p~la. formula- 'composta pejo 'Romano 
P.:>n:tlflce felizmente reinante. · 

E.5peramo.s , que em retribuição; e 
cumprindo -a sua promessa.. Nossa se
nh,)ra. derrama.rã ~uas !;(raças sobre és
se' novo terrltorlo eclestastlcb:' iizenciÓ ' 
que nele floresça o ve.rdade1ró- esplritó· 
crlstuo. 

\ 



Salvo um 
de 

oeposito 
'radiam 

.t.ONDRES, (Reuters) - Fol encon• 
irado Intacto o segUndo, dos recipientes 
de radium, cada um avaliado em 2.350 
libras esterlinas, os quais ficaram en
terrados ha mais de cinco dias, entre 
os escombros do hospital "Marie cu
:rle", bombardeado em um ataque aereo 

-~--\ ~ .. - ,, 
' -~ 4. ,· 

. no distrito londrino de Hampstead. 
O outro recipiente de radium foi en

contrado pouco depois do bombardeio. ANO XVII , li São Paulo, 2 de Abril de 1944 1 
INUM. 608 

As forças nazistas continuam recuando na frente orie·otal 
Os exercitos sovieticos acham-se a poucos quilometros da Tchecoslovaquia e da Hungria 

Relações com· Ocupação de Ochacov, a 
o 

Odessa Comunicados _ oficiais 60 q uilometros de 
governo de Badoglio Acordo russo-japonês. 

i,toscou, <K> - A resistencia ale
mã esboroa-se nas proximidades das 
fronteiras da Chocoslovaquia e da Hun
gria, das quais os russos se achan1, en1 
alguns pontos, apenas a 16 quilome
tl'os de distancia. Por toda a parte, 
os exercites alemães ach11m-se em 
retirada, e, em varies setores, em de
bandada, dos Carpátos ãs planlcies de 
Odessa. Na estrada que, de Elastln, 
se dirige para os Carpatos, os solda
dos do marechal Zhucov acham.se 
agora a 16 quilometros do ponto mais 
elevado da estrada que leva á. Rutenia 
e á Hungria. 

l\Iais para o norte, as vanguardas 
dos tanques e fuzileiros motorizados 
sovieticos 'dirigomase a toda velocida
de para a historica cidade de Prze
nil, cha,·e 'da rede rodovlaria dos Car
patos. 

Na Bu'covina, acometendo para o sul 
de Cernautl, outras forças de Zhucov 
encontram-se· a 13 qullometros da es
tação ,ferroviaria de. Ornestl, na fron. 
teira rumena. As trop_as que avançam 
de Cernautl já se acham a .15 ks. do 
passo de Varocht, a 700 mts. de altura 
:sobre o n!vel do mar, nos contra-for. 
tes dos Carpatos. As tropas do Marechal 
Zhucov, após seu 'notavel triunfo em 
Cernauti, avançam rapidamente ·atras 
dos arletes de tanques, que podem se
guir por 3 estradas_ de primeira ordem, 
em direç.ão a fronteira, 

Vinte e quat1;0 horas após terem for
çado o rio Prut, os russos travaram 
,1ma batalha de doze horas dentro de 
Cernaut!, onde derrotaram ·as podero
sas formações de tropas alemãs e hun
garas, recentemente refOrcadas com 
tropas trazidas de Cracovla, pela fer. 
rovla já agora lnutll para os alemães, 
flesde a conquista de Loloméia pelos 
russos. Perdendo Cernautl, 09' alemães 
ficaram privados da ferrovia que li
gava Bucareste e os poços petrolífe
ros de Ploestl com suas· tropap na 
Polonia. Po1· seu turno, conquistando
ª• ós russos adquiriram acesso para as 
;,mplas planicles que se estendem alem 
do Prut, para o coração de Etsanls
lavov ..._.. posição-guarda .do terceiro 
passo à.través dos Carpatos - e le
varam a luta a uma frente de 115 qul
lometros de largura. E à.gora os rus. 
sos já se preparam para cooperar com 
os guerrilheiros das montanhas, ao 
J)asso que os alemães consti,oem fe. 
brilmente casamatas e ninhos de me
tralhadoras nos destiladeiros. 

Na Republica Socialista Sovletlca da 
:l,Ioldavia, a ala direita do Marechal 
Coniev acha-se anenaà a 12 qullome
tros das forç;as do Màrechal Zhucov, 
ao passo que sua ala esquerda estâ. a 
ponto de cortar a ferrovia Quishnev
Jassi. 

No Bug inferior, onde os aconteci
mentos se aproxh~a.m do auge com 
a mesma celeridade, os homens do Ge
neral.· Malinovsqul estão agora sepa, 
i-ados · d<! 04essa por uma distancia 
equivalente a dois dias de marcha 
:forçada. 

As brilhantes vitorias do marechal 
½hucov e1n Ccrnauti e Galltza abre111-
lh.e dois caminhos principais. Talvez 
decida ele dlriglr,se [)ara o sul, se
guindo. a corrente que lhe oferece o 
-yale do Serct, penetrando nas ferteis 
terras da J\foldavia rumena ou quiçá. 
opte por atravessar os Carp;i,tos, pe· 
netrando na Hungria e na Checoslo
,·aquia. A imprêssão dominante nos 
clrculos militares desta capital, ê de 
nue se decidirá pelos Carpa tos. As· 
duas estradas que atravessam essa 
cordilheira já estilo em seu poder e- o 
1·itmo do avanç;o vai aumentando até 

o limite maximo. Se os soldados de 
Zhucov Be lanc;arem através cios Cm·. 
patos, para o interior da Checoslova
quia e da Hungria, o efeito militar, 
dize1n os observadores locais, teria 
multo maior ressonancla do que o 
avanço para. o sul, cm direção á Ru
mania. A primeira ação não só corta
ria, antes ou depois, as comunicações 
alemãs com a H.umania, como tambem 
seria o sinal para. o inicio da resis
tência checa. Os oficiais das unÍdadcs 
checas em Moscou já brindam pelo 
proxlmo regresso a Praga. 

No setor do !\lar Negro, na frente 
de Odessa. este porto.1, acha-se 1neio 
cercado por un1 semi-circulo de tropas 
russas, conquanto apenas ha un1a se
mana os alen1ães acrec1ita:sse1n estar 
bem protegidos pelo bastião oriental 
de .t\icolaiev. Ha apenas três dias, os 
russos se cncontravan1 a 160 quilo
metros de Odessa, Em muitos pontos 
do referido arco de 300 quilometros, 
que se estende do Rio Prut â mar
gen1 oeste do estuario do Bug, as tro
pas sovieticas encontram-se agora a 
não n1ais de 7d quilometros de dis
tancia do grande porto do mar Ne• 
gro. A nordeste de Pedrovascoie, acham
se a 50 quilometros. No interior cio ar
co, o exercito russo obriga as forças 
aletnãs e run1enas. etn numero de 200 
mil homens, a recuarem. Os despa
chos da frente de batalha qualificarn 
essa fase de incessante perseguição". 
Os bombardeadores russos 'jâ. estão 
atacando a ultima ferrovia que, de 
Odessa, se dirige para a Ruman~a.. 
No entanto. essa linho.. não é de gran
de utilidade para os alemães pois, a 
Republica Socialista Sovietica da· Mol
da.via, os homens cio Marechal Co, 
n\ev já estão prestes a corta-la entre 
Chuchnev e Jassl. 

OCHACOV 

:ilWSCOU, (H.) - Ochacov, cuja 
conquista foi hoje anunciada em or• 
dem do dia do lllarechal Stalin, acha
se situada a 60 quilometros a leste. de 
O<lessa, na costa do n1ar Negro e 56 
quilometros a- sudoeste de Nlcolalev, 
no extremo da península entre os es
tuarios do Bug e do lngul, st>ndo se• 
parada de Odessa. por uma baia de 
6{ <1uilometrús de largura. 

COMUNICADO UUSSO 
:MOSCOU, (R.) - Comunicado rus, 

so da mela noite do hoje: 
"Durante o dia 31 de março, as 

tropas do Lo Exercito Ucraniano, con
tinuando sua ofensiva, ocuparam Du
nev,tsi, centro distrital nà. região de 
Camanetz-Poldovsqui e Importante 
centro rodoviario e ponto fortlficad'o 
<las defesas inimigas. !!'oram tambcm 
ocupadas diversas povoações. No se• 
tor de Qulchinev, nossas tropas con
tinuaram seu avanço e ocuparam mais 
do> 40 localidades, cortando a ferro
via Jassi~Qulchincv. 

Na zona do TJraspoJ, nossas tropas 
continuaram sua ofensiva e ogupa
ram a cidade o i m p o r t a n t o 
junção ferroviaria de Cotvsl, a cidade 
de A.nvlsv e a cidado de Andrelevo. 
'l'ivanovca, todas elas centros distri
tais na região de Odcssa. Foram lam
bem conquistadas mais de cem outras 
localidades, entre as quais a estação 
ferroviarla de Sllovca, 

Na zona .de Odessá, nossas tropas, 
continuando sua perseguicão ao ini• 
migo, ocuparam a cidade e a estação 
ferroviaria de Berezovca, centro dm
trital na região de Odessa, e a cidade 
de Suvorovo, centro distrital na região 
de Nlcolalev. !<'oram lambem ocupa
das 150 localidades, entre as quais as 

"A Sifilis é uma mo,léstia crônica 
e... exige um tratamento crônico" 

Dr. A. C. Pacheco e Silva 

Esse incisivo conceito do dlus11:irado professor pàtricio, 
é o grito de alarme contra as formas en.'oneas de enfrentai· 
o problema da Sifilis. 

A impureza do sangue é uma doença rebelde, tornan. 
do-se necErssario um tratamento energíco que deverá ser 
continuado embora hajam desaparecido os principais sinto
mas: Cancro venereo, Reumatismo, Feridas, Erupções aa 

._ pele, Dores de -Cabeça, Perda de peso, Fraqueza, Falta de 
vigor, etc. 

O Depurativo-':I.'ônico 

é o mais :valioso auxiliar do medico no tratamento preven
tivo e curatdvo da Sífilis e suas gravíssimas consequencias. 
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,A MAIOR OASA EM ARTIGOS PARA NO~í/AS 
Renda( véos, grinaldas, luvas, bouquets. Lingerie e sêdas 

proprias para vestidos do dia e pafa viagem. 
Aceitamos pedidos do interior, mediante o envio do nu~era
rio, adiantadamente, em cheque, vale postal ou reg111trado 

b com vaior. ·· 

l-R MA OS COELHO 
RUA DA LIBERDADE. 100 

- S!O PAULO 
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estações ferrovia.rias de Colosov e 
Calagreia. 

As ti:-opns da torce.h~.a frcn te ucrn
n iana, ampliando sua ofensiva, ·ocupa
ram a cidade fortificado. elo Ochacov, 
importante baulartc das linhas dc
ícnsi'vas ale1nãs que constituian1 un1 
ponto de passagem para os deltas do 
Dnicster e. do Bug. 

Nos deinais setores da frcn te, tra
Yaran1 wse combates de in1portancia 
local. 

Ontein, c1n todas as frentes, fora1n 
clestruldos ou danificados . 29 tanques 
alemães e derrubados 35 aviões inimi• 
gos''. 

COMUNICADO ALEMAO 
BSTOCOLMO, (Reuters) Co-

municado. de hoJe do Alto Comando 
Alemão: 

"Os russos atacara1n durante to
todo o. dia e11tre o parto baixa. do 
Bug Ucraniano e o Dniester, assim 
co1no entre o Dniester e o l'rut. Fo-
1·am _ rechaçadas todas as tentativas 
<lo inimigo, que sofreu elevadas per
das. Num setor, pore111, continua n. 
Juta contra as formações avançadas 
sovlcticas. As tropas rurncnas rcchá
çaram · os russos no l:-'rut e reconquis-
taral11 vadaS localidades. 'l'odaviat 
continuam encarni~adas batalhas 
ofensivas e defensivas a. suclocste de 
Proscurov. Nessa frente, distingu_iu-
se especialmente. a pri1\leira divisão 

de infantaria da Prussia·· Oriental, e-o• 
mandada pelo gcneràl von Krosígl<. 
Ao leste de l!:stalinov, iltila força ale-

. 1nã dispersou uma briS'ada 1notori.za
tht russa. fazendo inun1eros· prtsionci-
ros e·. grande botim. En1. Tarncipol, a -
atividade· foi de escala ·reduzida. Na 
zona de Brodi, fonn_,tçües de tanques 
<1esbaratara1n. força• inimlgas ·ae tan
ques e infantaria em numero cotis1cle· 
ravel. ,'!- guarnição de Covcr repeliu 
Yarios ataques Inimigos e destruiu 
15 tanques. Na zona nórte da . ci
dade, fracassaram os fortes · ataques 
levados a efejto pelos russos. ·Entre 
o' Dnicper e ó 'rsoqui, o$- russ·o:s_,- .com 
tropas frescas,. ,repetiram lnfrutifera-
1nen·te os scits inte!úOS de ro1nper as 
nossas linhas. Ao sudo_este de ostrov 
e ao sul. de· Rscov~ o i'nimig·o realizou, 
sem exito, numerosos- ataques. 
· Após varios dias dt1 v'iolentots com• 
bates ofensivos, em zonas diffce!s, em 
bosques e pan tanos, foi cercado e 
aniquilado, a. sudoeste. de Narva, o 
grosso de \varias divisões russas. 
Apoiaram, c9n1 exito, as op·erações, a. 
artilharia, os tanques e os bat1rlhões 
lançadores de cortinas de f11maça, e 
os aviões de combate. Os repetidos 
ataques de socorro dos russos . fra
cassaram totalmente. O Inimigo· per
deu mais de 6 mil soldados, ·varias 
cer\tenas de prisioneiros, 59 can]1ões 
e varias outras armas 'de guerra. 

HEL.ü;;õls CO:IT O GOVERNO DE 
JIADOGLIO . . . 

MOSCOU, (Heuters) - lllenciona:n
<lo um artig·o do jornal "lzvestia''i so• 
bre a decisão ele· trocar represehta'n • 
tes diplomaticos entre o governo 1·us
so e o regiln<i de- Badoglio, a radio 
Uesta capital -anuncia: 

11 As .forças elo gov·erno ele Badogl.io· 
e a col ig·ação dos partidos políticos 
não conseguiram ainda unificar--s_é, 
i;endo evidente qüe a situação na lta, 
Úa se acha num beco sem sálda, 

rnsse estaclo ele coisas não pode dei· 
xar de afetar a causa aliada· e a luta 
contra a ,Üemanl,:,i. hítlerista. ünc)e 
está. · então a sai da ela atual· situação? 
Evidenternente, eru que as potencjaS, 
1nediantc eSforços co1nl;>in~d.9s,:· C()n:-
duzain Os aconte;cimento_s poli~lcos .na 
Italia por caminhos que sé adat~m -á 
Juta dos al!ado:s contra o. lnlmigo'.-co.· 
mum: a Alemanha de Hit_le1," •. 

ACORDO COJII O JA~AO ' 
l\IOSCOU, (Heuters) - A ·omisso· 

1·a desta capital anuncia ter sidci 'f&is 
to açordG eiúre: .os govcr1_1os. soVi~.ti
cO ·e japÔnês para a transferenci_a 0 .cJ,~s 
jazidas cárboniferas e instalaç.ões•, pe
trolíferas japonesas <lo norte dil.s 
ilhas Sakallnas á u. R. S. S. e proro
·gação, por cinco anos, da c_onven~ão 
pesqueil"a entre a U. H. S. S. o ·o Ja-

. pão .. A· assinatura do acordo se deu 
ontem nesta capital. 

Horty 
, 
e umlitere do . - . naz1smq 

A Hungria sempre. foi um baluarte do Çà.fl)H'
cisnio na Europa Central. Convertida pelo Rei Santo 
Estevão, . ela . resistiu . com galhardia às irivestldàs 
mussulman:as que· · ameaçavam a Ew·opa'. Mais tar:
de, apofou a Casa d'Austria contra _o protestlu1tismo 
e contra os exercites . da revolução francésa. Iníefü:
mente, o desmeml:?i:amento. da monarquia. dual austz:o:. 
hungàra desviou, o reino de S. Estevão de sua linha 
histodcà, colocando-o . nas _'mãos . de um polfüco . pro-

· testante profundámente enigmatico, o Almirante Hor
ty, Este, mero títere .do nazism,o, acabou por entreg?r 
a Hungria a dominação das tropas pardas,_ · · 
.. O. mundo civilizado espera· g_ue o povo himgaro 
se liberte desse terrível adversado, a um tempo ex
pulsando os nazistas e sacudindo o jugo aviltante de 

· >Hprtf. ., 

Uma vista magnifica do Parlamento hungaro, às margens do Danubio, 

A GUERRA NA ITALTA 
que um contingente de ligação, que ele 
havia despachado, regressou para auxi
lia-lo. Mais uma vez os alemães· foram 
repelidos. Antes que o major Sidney 
tivesse recebido os dévidos curativos, os 
alemães o à.tacaram novamente .. Ele 
regressou ao seu · posto e conservou o 
inil)llgo á dlstancta por mais de uma 
hora, até consolidar o seu bàtalhão, 
expulsando em seguida o lnimig9< so
mente depois dL'lSo é que o major Slil
ney permitiu que lhe fosse aplicado o 

Q. o. ALIADO NA lTALIA, (Reu
ters) - Quarta-feira á noite, patrulhas 
alemãs tentaram infiltrar-se nas posi
ções aliadas em Ca.sslno, mas foram re-
pelidas. · 

Todavia, os alemães reocuparam dois 
pontos nas faldas orientas da coUna do 
Mosteiro, de onde se retiraram antes as 
tropas "gurka.s" e neo-zelanclesas. 

Q. G. ALIADQ• NA ITALIA, (Reu
ters) - Os aliados continuam a reajus
tar suas linhas em cassino ,de acordo 
com a& ultimas informações. 

Foi intenso o fogo de artilharia_ alia
·da sobi-e a cidade, mas as tropas alemãs 
ainda Infestam a area e continuam a 
manter-se no setor do "Hotel Conti
néntal". Alem disso o inimigo continua 
a refol'çar os pontos-chave com tan
ques. 

ATIVIDADES· AEREAS 
Q. G. ALIADO NA ITALIA, (Reu· 

ters) - As força& aereas aliàdas no Me
diterráneo fizeram ontem, aproximada" 
mente, 1.500· sortidas na ,area de bata
lha it.i,Uana. 

COMUNICADO ALIADO 
Q. G. ALIADO NO NORTE DA 

AFRICA, (Reuters) - 'É o seguill.te o 
texto . do comunicado oficial ele hoje: 

"OPERAÇÕES TERRESTRES - Dois 
ataques inimigos contra as nossas po
sições em Cassino foram repelidos. O 
inimigo - sofreu baixas. No mais, patru
lhas e~tiveram · ativas em todos os 
"fronts". · 

OPERAÇÕES AEREAS - Grandes 
formações de bombardeadores pesados, 
com escoltas da Força Aerea Estrategi
ca, atacaram ontem comunicações fer
rov!arias e objetivos outros em Sofia. 

Outros bombardeadores pesados ,atin• 
· glra,m o aerodromo de Imotski, na- par

te sul da provlncia iugoslava da Bos
nla, a 18 milhas da costa do Adriatico. 

Oütros aviões atacaram bases de su
primentos, transportes motorizados e 
objetivos ferrovlarlos na area de Anzio. 

Caças e caças-bombardeadores ataca
ram a navegação ao largo da costa les
te da Ita.11.a. 

Bombardeadores medias da Força Ae
rea Tatica bombardearam a navegação 
e instalações de docas no porto de L!
vorno. 

Durante eS&ts operações. 16 aviões ini
migos foram derrubados e dois destnli-. 
dos em terra. Doze dos nossos estão de-
sapari'\,idos. ·· 

A fl&'. • r~,i a12r2el.!,1adainentc l-500 

'.'saidas". Apenas, cerca de ·36- aviões· 
Inimigos foram vistos na area .de bata
lha". 

EM ANZIO 
NAPOLES, (Reuters) - Nos arredo

res do perímetro da cabeça de poi1te de 
Anzio, os alemães-_ realizam pequenas 
acometidas destinatlas · a experimentar 
e sol).dar as forças a.!iaélas. _ 

Em Cassino, os canhões . alemães e 
allados continuam arrazarido ·.as ruínas 
da povoação, medl,ante · wna cortina de 
.;i.rtilharia intermitente, porem vi!)lenta.. 

adequado tratamento. '-
"Não ha duvlda alguma· de que, cm· 

resultado de sua ação, a posição do seu 
batalhão foi ·. restabelecida, tra,zencio · 
longas e vitais consequencias para a 
batalha no ·seu todo", conclue a cltaçlio . 

GANHõES - FOGUETE 
A radio de Roma inldicou que no se

tor de Cassino- as - tropas gennànlcas 
continuaram durante todo o dia efe

. tuando operações de limpeza_ nas zonas 
previamente ocupadas pelos aliados. 

A'TO DE · BRAVURA LONDRES, . (Reuters) - Do corres-
LONDRES; . (Reuters) · - Sua majes- · pondente da Reuters ~ .o comandan

tade, o rei Jorge VI; - Condecorou: com te chefe do Comanê!o Anti.Aereo. Brita
a !Victoria Cl'OSS" o capitão William nico, general Frederic Pile, disse que os 
Ph1lllp Sidney, "por grande prova de mortíferos canhões-fo.,'Uete rerão, sem 
coragem e completo desprendimento da duvida alguma, os canhões ant\-aereo~ 
vida", demonstrados em -momento cri- d f t ti · - ta· 
tico, -numa batalhá travada na cabeça O u uro, em subs tmçao aos au 15 

de praia de Anzlo. · canhões pesados. 
"A· propulsão pelos foguetes abre 

Este ato de bravura ,cto capitão Sid- enorme pei·spectlva para nós" - aflr
ney foi realizado em certo período do mou Pile, que acrescentóu: "os ale-_ 
mês de Fevereiro, quanclo os alemães - 1 1 j t d 
atacaram uma un!ca divisão brita.nica, maes poder am ter -a go de pro e a o. 

para. o futuro, no que diz respeito a·os 
com elementos pertencentes a . seis div!- tipos de foguetes; quer. em foguetes de 
sões, o que, nas propr-las palavras da propulsão quer em aparelhos sem pilo• 
citação que acompanhou ·a 'condecora- tos, controlados e dirigidos á; distancia!'. 
ção, foi "de suprema importancla pelo 0 fato de haver sido cada·. polegada de general Pile falava perat:•'.e um 
terreno defendida teimosãmentc· e. te- grupo de correspondentes de _guerrg,, 

pouco antes de presenciar uma mano-
nazmente disputada". bra das · unidades da National H••mé 

o capitão Sidney, hoje major gradua- . Guards.' 
do,. e que é genro do ·marechal de cam-
po lord Goit, tj.nha a S1JU cargo· a defe- O canhão, em si, disparando dois 
sa de uma estreita garganta na ponte projetls simultaneamente, e montado 
de · carroceto, contra o pesado ataque por 'dois artilheiros, tem · ~m aspecto··· 
alemão. tosco, porem de mortífera eficacia. Pr!J'•. 
' Ele reuniu a guarnição de- um mor- liminarmente coiocam-se os foguetes €II! · 
teiro de tres polegaqas e pessoalmen- tubos ele aços. Fazem-se ouvir as vozes. 
te dirigiu o ataque, éom. metralhadoras de Comando, "fogo!'' e os projetis su~ 
de· mão e granada.\', expulsandq. os· ale- bitamente. cortam o espaço, . ·' 
mães. . O general Pile disse que o . fogueté 

Os gern'.lanlcos voltàram á carga . com mantcm sua velocidade· até o momento 
mais tenacidade. ·_ o major, Sidney, em em que alcança o seu objetivo; enqúan-
terreno descoberto ·e· completamente ex- to que a granada corrente perde' grá~ 
posto, avançou : sozinht· empenhando-se dualmento a sua velocidade: . 
em lut.a com os· alemães. a queima rou- Adem.ais, ·os projetls-foguete cobrem 
pa e obrigando-os a retira-se. . mlia area mais ampla e levam explosi~ 

Novamente' os germanices atacaram e vos mais poderosos. O tecnico Dunca:n 
uma granada J.tlnglu o -rost< do ínajor Sandys, interveiu proeminentemente . na 
Sidney, indo explodir adiante e ferih-, · evolução do fogl)e~, e ·no começo .da 
do-o. ,Não .obstante os ·ferimêntcis,-· Sid> .,gijerra estava ·empenhadq_ em e~peri~ll
ney con.servq~ a,t~t~_ci~ Qs 0al~giães §t6, - -e~· CQllJ, e~~ c.:mbã11, " · · · · 

·~- -·~,,, 
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Presentes 
,,de Páscoa 

··.(:. 

8ifouteria - Colares, 
pu)seirâs e aneis. Fi
nà: escQlhll de ,nossa 
i.m,P.Ori:âção. · , -

'Bols<tS · • -Seleta · cole• 
~ ade modelos em 
box;;ca.lf; suMe e cro-

1 • - . • 
;t&dilo, cores sobr1as 
4e.pJena. veta. 

.... ·~· ! • • . - : . : 

GRANI)ES EXPO- _ 

SIÇõES NOS MOS

TRUARIOS DA 

LOJa 

Lenços · de batiste ou· 
cambraia c:ôm moti
vos bordados ou beo 

-]0$ desenhmrfloridos. 

Perfumaria - Extra• 
tos finissimos, Aguas._ 
de Colonia, Talcos, 
Pós de arroz, Sabo· 
netes· de luxo e Pro, 
cltit~ ele neleza. 

J 
-t_-· 

!liiivcis de ,filet(ou te
tido rendado~ e de pe- : 
lica - de ·· esplendida 
!iú~lid,a_d~. ~.-.: : :./' 

-·· 

Fwres attificfuis···
Exempla.rés · de rara 
perfeiçlo -pará orna
merito ;de toifottes. 

Ovo.s de/féltl'ó com 
silhuetà:s .. âplicadas, 
p a fa âcondiciona
mento de presentes. 

.~ 

Meias ºMappin", ar
tigo muito fino, em 
todas as tonalidades 
quf! a moda ordena. 

·- Cintos de camurça e 1 

pelica, cores claras 
ou escuras, com five, 
las originais. 

Casa Anglo-Brasileira 
-Suce&Sóra de MAPPIN STORES 

• _ S~i~ um artifice da vitoria! Compre bom~ 

' de g~er:rar 

Diplomata~,,~rªsHeir~s·._vln~os 
da'Aíêrnanha:-

LISBOA, (~u~~,5) . ~. São. espera
dos. haje · ern ·LisbQ.a .. os diplomatas "bi'a· 
slle.lros ,vlndÍ)& .,da ·Atemal1Pài 'a.. niaioria 
dos que.Is ej,~va .i>restal)do sérvlç,s etn 
França, para. · min trocados pelos. ale
mães que já partiram do Brat.'ll, 

Alem do embaixaélor- souza ,Pantàs, 
faz..•:1 parte do grupo. brasil*°: occon
seJheiro . Medeiros. Pa.;sos: ,-_e- éspósa,, o 
.consul Owrio Dutra e eii~; ·-:\Tléê•''COil• 
sul Orlando Leão. e · e~'.! o :sr.,· Leão 
Levi, e esposa, ~~\tof;.Pµit;~ · Silva e 
esposa, consul -'I'.$eltií. • ,Mé'iiquita e es~ 

. posa, os snrs. ~eiri\:f.una, Paulo Car:: 
-"'·-:.'!'..,.-~ ;'- . . . ,.. 

neiro; · Parttaleão Macha.do, Victor .Or
gan e. esposa; Augusto Shaw, Luciano 
Turque, . esposa é filha, Antonio ,Bastos 
e . esposa, castro Brandão, carlos car- . 
do.so, Mateus Albuquerque e outros. 

Para_.a···tronteira portugueli8,'pa.rtiram · 
.já. o delegado do -Mlnisterio dos Nego
cios Estrangeiros e. o secretarjb da em
baixada do Brasil em Lisboa; para 
a.guar-<iár os · viajantes. _ · 

o navio ''.Cabo de· Buena. Esperanza", 
ónde vêm ós alemães, é esperado aqui 
em .melados de Abril. · · 

T O D O CÂIOLICO 
d e v o re-r o 

"LEGIONARIO'~ 

PI ANcrs SCH\1/ARTZMANN 
lnclúsive tlP9. a.partamento. - VlslÍem no~a e~po~lção sem compr~mlsso 
Rua· D. JÓtii~,i,,.~~~; ,:2&2 ,~ 4v. Agua Bra,nca, 524 - Telefone 5-6981 



ANO X.VII Diretor: . 
CORRM DE . O~ São P_aulo,-9:ae Aoril de -1944 .· 

· Em nosso artigo de fundo da. edição 
retraza.da, comentamos o silencio obsti• 
nado das nações neutras, diante da 
imlnencla de um grave risco para a sa
grada pessoa do Sumo Pontülce. Ve!u, 
agora, de Dublin, um telegrama da 
Agencia Reutera, que informou que o sr. 
De Valera, chefe do governo irlandez, 
declarou ter iniciado demarches no sen
tido de obter.a declaração de Roma co
mo cidade aberta. Para . isto, o conhe
cido homem. de Estado diz ter-se diri
gido às .varias nações beligerantes. 

'' Por que 
·<I, . "' procur,a,l$, entre os 

A atitude do sr. De Valera - politi
co que, seja dito de passa.gero, agiu 
assim impelido somente pelo pensamen
to dominante em sua patria, já que ele 
proprl~ não merece a menor confian
ça do po11to de vis~a catolico - indica 
claramente que não é inutil, na ordem 
das realidades diplomaticas Imediatas, 
uma intervenção das potencias neutras 
em favor de Roma. E Isto torna tanto 
mais enigmat!ca a atitude de outras 
potencias neutras tão obrigadas quanto 
a catollca Irlanda, a Intervir com cara
ter mediador entre as potencias beli
gerantea, para sa.lvar a séde da Cris
tandade; 

* * * 
Na.da. temos que· dizer dos barbaros 

fuz!lmnéntos que as autoridades de ocu
pação têm efetuado em Roma. A Cidade 
:Eterna. sofre,. assim, mais uma. conse
ciuencla da catastrofica poutlca do Sr 
Benito Mussolini. Quando o LEGIONA· 
RIO, por todos os modos, m05traya que 
o verdadeiro interesse da Italia catoli
cà estava em .se distanclar Inteiramen
te do nazismo, muitos Ítallanos consi
deravam-nos inimigos de sua patrla, 
Agora,, poderão compreender melhor, que 
eram verdadeiros amigc;is da. !ta.lia os 
que anteviam as consequencias funestas 
da polltlca. fascista.. 

* * * 
O· que provam estes fuzilamentos? 

Uma. coi.sa. que não é nova. p&rA nin
guem. é ' novidade desperta-nos uma 
ba.ndiclos, Mas este fato que para nln
guem · é novidade ciespertam-nos uma 
reflexão angustiosa: ·é no meio de ban
didÓs como estes, que se encontra. o 
Sumo Pontiflcel 

As · a,legrias isantlsslmas desta Pas
coa· não devem a.pagar de nossa memo
ria ·a Ideia. dos gravíssimos sofrimentos 
por que está passando o Sumo Pontí
fice. l!: preciso que peçamos .a. Nosso se
nnor ressuscitado, que faça esplencler 
t&mbem sobre .o Vaticano - ou prlnci
pa.Jmerite sobre o Vaticano ..,,. as conso-

(Conclue na 2.z pagina.) 

mortos, 
Na noite do. Sábado, quando já. 

raiav'a. o primeiro dia da semana, Ma.
ria Madalena, Maria mãe de Tiago, e 
Salomé, compraram perfumes para, 
vir embalsamar a. Jesus. 

( O dia legal começa.va · ao pôr dó 
só!, ao despontar da.s. P\'!.nt~iras, (lS• ·, 
trelas. A essa. hora estava, pois; ter· 
minada. a obrigação do repouso, o 
que permitiu que as · santas mulhe• 
res saissem · a ccimpral' ós · perfumes · 
para. embalsamar o corpo, É bem de 
ver que elas Ignoravam as precau
ções tomadas pelos. fariseus, mandan• 
do guardar o sepulcro. - Observeuios 
desde já, e para ressalva de nossa. 
conciência, que não é fácil. a· concor• 
dancia. dos textos que se referem à 
Ressurreição. Confrontando autores, 
buscando conciliar. as divergencias 
de alguns intérpretes, apl'.esentando 
enfim, os fatos como vão. combinados, 
e conforme nos pareceu mais ra.zoá• 
vel, não temos a pretensão de resol
ver dificuldades. Aqui,: como em tudo 
o mais, protestamos inteira. . obediên• 
eia ao juízo· da Santa Igreja, Católl• 
ca, Apostólica, Romana, mestra infar 
livel .da. Vérdade, a quem nos subm,e
temos de alma e coração, sem reser• 
vas nem restrições). 

No primeiro dià. da semanà, partin• 
do muito cedinho, .estando ainda es~ 
curo, chegaram elas .. ao sepulcro, ao 
levantar do sol. traz1Jndo os. perfu. 
mes que tinham preparado. E. diziam 
entre si: - "Quem 'no.s. ha de afas• 

· tar :-. pedra da. entrada. do sepulcro2" 
Porque ela. era., multo grande •. 

Eis que houve um grande terremo• 
· to, porque um anjo •do. Senhor des• 
ceu do .Céu e, aproximando;se, rolou 
a pedra e sentou-se sobre· ela.. ô seu. 
aspecto era coino o relampago, e · as 
suas vestes como a. neve, 

De medo dele, aásusta.ram-se os 
guardas e ficaram como mortos. 

Maria. viu a pedra afastáda do se
pulcrt, .e foi correndo ter com .Simão 
Pedro e com o outro discfpulo que 
JeSU3 amava, e Jhes disse:: - "Tir~ 
ram o Senhor do sepulcro ·e não .. sa
bemos onde o puseram. 

(As palavras de Màda.lena - e não 
sabemos o.nde o. puseram•..;.. ·parecem . 
confirmar : à.· oi>iniã<> . dos . que susten
tam que ela.. ri1l.o . ~Ora, só, mas , ií.com· 
panhada das outras mulhere~., Tendo 
ilsto de lóiige, ... a. :\Jêclra.: remóvida.:,do ·. 

,¾i~,·;J;ftx;;U.;,;-;:·;·"13],.';·.~.~:ii'~.:.···1!.!.r3.bds·4,;_~,·.·,,:;.,;)·:.,.·,<.\;,··.¼rm'.i,}, .• < .. ::.·•\,, ..... n:Í10i .,i~ .,. ··"~-·":- · "'·· · '''.R·· ·~jC · • • • ·1·· ·"N~.·-,1· ... ··. ,, ·· ': h:; 

. ., . '', ' : 

. . .,_ ·, . .. . . . 

A Ação Catolica da Arquidiocese â; S. Pa11lo _promo
verá soleníssima Hora Santa péfo ."Soberano Póntilke J?io 
XII, gloriosamente reinante, cuja augusta pessoa co.rre. grave.· 

· risco pela iminência do sítio de Roma. 
A Hora Santa se realizará às 17 horas do' proximo dia 

16, domingo, na Catedral Provisoria de Santa Ifigenia. 

Carta Apostolica de S. S. · o· Papa Pio ,XI 
10 Exmo. Revmo. Sr. Arcebispo deCampos _______ ..;..... 

Sómente agora: foi divulgado -esse. impoifante 
documento enviado a S. Ex eia. Revma. por · ocasião 

\ do 50.0 aniversario de sua ordenação sacerdQtal. .· 
· Em Novembro de 1938, o Sumo Pon

tífice Pio XI, de saudosa e santa me
moria, enviou ao Exmo. e Revmo. sr. 
D. Otavi&no Pereira. de Albuquerque, 
Arcebispo Blspo de Campos, uma ex
pressiva.· e carinhOsa Carta Apostol!ca 
por· ocasião, da celebração das :bodas de 
pra.ta. episcopal e de ouro sacerdotal do 
virtuoso Prelado. 

Guarda.da, por rnodest!a, até o pre• 
sente momento, acaba, porem, de ser 
publicada, afim de satisfazer às i11s
tanc!as dos seus intimas amigos, no sen
tido de q).le ela fosse traduzida e vulga
•:izada, visto como tão valioso documen-

. ;o .não podia, nem devia, ser Ia.nçado 
no olvido. 

a.legremente, . Nos cortgra.tulamós coritl
go por causa.. deste dUJ:!lO · acontec!lnenfo 
e contigo damos merecidas . ações cie 
graças a Deus. · '· 

A Ele, com · empen~ . suplica, .· ro
gamos que benignâmente: te éorisérve 
!ncolume por . demorado '. e iongo tempo 
para a Igreja. e para.Nós é que tambem 
enriqueça com munif!cencia te.us traba..
lhos, em . favor é!o reba.nho · ·espiritual 
com r!quisslmos frutos e c011SOIÍi.çõés, 

a.q uele que· está vivo?,. 
- o 

.. 

·. iia:vià.m.morrido: lleslte ;,Adão.· 

de Aq~i~o;' c~Íll~[dó~· _àquêi~; _aíihas a._ graça. da. . vis_~ b~atifici;e, , 
,ao cor110 na. ~ésirnrre1ça9, <lU.IZ que o. i;COII\Panh\1-ssem todos. para. nunca.-·mais se ·separarem· Dele. 

a. cena. rei>rodúzicía, no, qua.dró icima.; dil· Fra.·. Ang~lico~ .· · 
• ' • .. " • _.. ,, '" • -'.. ',_. -~ .. -- < ', .- ,--., • ,. " ·-11: ,, - •• ;- ,. -•• ·~·- '• 

seu. ltiga;,. céméu s.én'l mais demora a. • ineifo à .. clleg41r. ao sepulcro; como é o ·. gu'!l' aí,)4r~ce e désapar~çe quasi ime
anunciar à Simão. Pedro." o extranho· prlin.éiro ·a reconbecer o .Divino:Mes, · cliatamente, Alem•dissci; diz ainda. s. 
do acoritecimento .. Durante esse<tein; . tre nas, aguas d.o TiberiMes;'. ínas '.Jerônimo, se foi da vontade.:do Espf-
po aiwréceram os anjos às! oütra:s São- Pedro que era o chefe- da Igreja, . rito .santo: qu'e: alguns fatos, perma-
duas .. mU:Iheres). . . : ' ·' .· é ó priniélro a· éntrar··M tumuJo. e· a. ·. necêssem obscuros, por que não-<acei-

As outras ri1Íl\h(lres vii'ti:m tarribeni, veriticaro mnagre;pelá 1ordem pe:rfei,, .-tá'.Ios. com··humildaci'e e .simpltcidade 
a pedra afastada dot sépulcl'o' ·e,,: en, 'ta' êní 'qÚe :'estafam• oà ·SUdárfos). i ., ' ,.dei.corâçãô?-) 
trando,. não enconti;arapi, O :ctiri;ió. do.. ·, faclinando:se; viu ·eis 'lençóis . J)OS' . ·• ·Ora, e~tava, Mária ,jUJÍ.to · ao 'sepul• 
Senhor Jesus; ·. . . . . . .. tos nó· chão, mas ·não· ·entrou. 'Che· · c1•0, da, parte . de fora, .chorando, En· 

E aconteceu que; estando elas conS·. •góu; pois; Siinão'Pe(lto, qtieo segÚia, · 'quanto chorava,· olhou para o sepul
temadas: pcir ess'e ·motivo, eis. que se . e_.eritr?1t'n-0 .. s·1,pú!çro, e viu os.'1ellçóis ·. era, ·.e ·.viu do;s . anjos vestidos·. da 
apresentaram julito del:.ls d·ois' 'ho- .. posto:r.no chão: ?das o sudário que. bi·anc<>;. ··sentados, um à cabeceira, 
meus • ,;estidos , de. roupas deslum- êstivera s.ÓÍire a 'cabeça: de ·Jesus •nãb. outro aos pés .onde .tiriha sido posto 
brantes. E· como ·elas se atemorizas· estava ii<>sto óoni os ·'Jençõis; senão o corpo de J~sus. · . . . · 
sen,1, e, .baixâs.sem ·os.· óÜrns para.· o queº esta.v'a dobrado . em· um' lugar à Disseram-lhe .eles: - "Mulher, por 
chão, lhes ·dissera~n eles: -'- parte;· . . - .. que choras?" -'- ·Resportdeu-lhés ela: 

"Não temais porque sei qué pro- . Então, .. íiois, e'ntroü tamb~m· acíue'. . :.... "Porque tiraram o m.eu Senhor, e 
cura.is a Jesu;, que foi crucificado. 1 · e'diséfpuló que· .jjriinifüo tlnlfa che- ·rtão •sei· onde·o·puseram''; · 
Por que procurais, entr~ o~ m9rtos, gado ao sepulcro; e . viu e aéreditó\i: Dizerido,)sto; voltou-se para trás e 
aquele que está Vivo? Não: estã aqui, Pois· atriita não' compreéndíam :a. Es; Viu ·.a· JesÜs,' de·· pé; nràs não sabiá 
mas. ressuscitou, com_o .tinha· dito. · critura, que Ele ·devia ressuscitar deis que era ele. , 

"Recordai-vos do que . vos disse . nio1;tos. . . . . . ' 'msse-lhe Jesus: ~ 'ºMulher, po1• 
Ele, quándo estava ainda ,na· Ga!i- E os qlscfpulos volt_aram de novo qué choras? A quem procuras?" Jul· 
léia: - É preciso ·que .o.Filho .do Ho· para a. casa.. .. g_aÍldo elã. que fosse o jardineiro, dis-
mem seJ;a , entregue nas.. m .. ão's dos · · se lhe· .:.... "Senh r· · ··t· · · t· · ·d· (Pilatos, gov.ei:nador ·da;.Judéia.;. ti· · .· .. , · • . . . o , se· o . iras es, · 1-

p\Jcadores, que. seja cruc:ficadci e. nha .verificado. oficialmente. a morte z·ei-me :onde o· pusestes, e eu O !.eva, 
ressuscite ·ao terceiro dia. de Jesus .. Ped~o,,o. chefe da,Jg~eja ré!". 

"Vinde· ver o lugar onde; .fql posto Verifica .... c·anonicamente. o .fato,, da. ·. Dissii-llie J,iisus: - '"Maria!" :-
o Serihor, · e. Ide ,prontàmente dizer · Ressurr.eição~ .e, examina, atent!l,mens , V)lta1;do·se; lhe disfé ela: . ..;. . "Rab· 
aos· seus discípulos e à Pedro. qu~ ele· ,te ',todas às;provas -, .oi;, lép.có!s, o · ; bo11i!. ''.. o. que quer dizer. - Mestre!. 
ressuscitou e vai adiante,de .. vqs'pa·· sudário·· do,brado,·o. túmulo.:vasio, a, .. I)!sse-lhe. Je~us: ~. "Não me· to· 
ra a Gali!éià; ai. o. vereis,. c.omo .ele · ê · ,,. · · !d d · · · · ·· , aus ncia .,os ,so a os, .o aparecimen· . ques. porque ainda não. subLpara meu 

. vos· disse. Eis que eu. vos preveni". ' · to dos ·anjos· que ate.atam ó .. mila.gre, . ·.Pai; ma.a· vaf ·dizer aos 1neus irmão8 
(Em: presença : do túmulo deserto, Vendo Pedr otodas estas cousas, sub, .· que eu subo pai·a meu Pai. e vosso 

as santas, mulheres :fazem o prlme!ro meteu,se · e' _crê, Jo.ãÓ ·entra· por ,sua ·• Pai·· p'ara meu Deus é vosso beus ". 
ato ele fé da· Ig.reja Càtól!ca no mil a· , vez, . em nome de tÓdos. os· 'fi~is,,' e;· · ' · · . 

0 
· · 

gre da Ressurreiçao; tornam:se após: . por sua. -vez tambem :vê ·e crê. Só en- · · -o o- · 
tolos dos . Apóstolos, para anunciar- · tão coW:preenderam eiés o V'erdadei• , .N. R.: ....; Texto e notas segundo a 
lhes a. bo11, nova. Assim readquire a ro sentido, dás Escrituras que predi- · · ''C9ri'ccirdancia. dos. Santos Evange-
mulher cristã o seu lugàr de ho.nra ziam a Resii'tirreíção, porque: habi·. lhos" de D.i Duarte. 
na familia de Deus. Mensageira. da . tuadQ'.s ;t. ou,vlr ç '.Diyfüo . .rv.re~tre. 'fa;, 
morte no Paraiso terrestre, c.onvi11ha !ar em parábolas à multidão; .tónia-
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O ORBE OATOLICO REZA 
PELO SINTO P1DRE 

Vibrantes apelos das Autoridades . Ecle•. 
~iasticas -em · favor do Soberano Pontífice~ 

' . . í . -·. 

Coritnnuam a surgir,' no. mundo h.teiro, . os pedidos. de orações e. os a,Felos 
·em· fa:vor ·. do Soberano .. Pontifiêe, por motivo · das graves ameaças que .pesam 
~bre Romá. . . . · • R · 5 · ·. A· .. 

·Já tivemos ocasião de publicar uma circular de S. Excia. evma •. º r.· ,n,;

ié'bispo . do · RJo . de Janeiro, ordenando . orações · pe~o Papa. . S'. Exc1a •. Revrna 
aéaba de . énvlar · a S.' Eminencia o Carclial Secretario de Estado, o seguinte· te-

legr~:;dial Ma.glione ~. Cidade do Vaticano - Neste angus_tioso moi_nento 
lãó graves justificadas ai;,i:eensões alma_; catolica, que~emos_ reafumar Pai. Co
mum ·.absoluta. fidelidade· filial e levl!r a Vos~a. Etnmenc1a ~egurança n1:lisas 
fçrvorosas pre~s ·incolumidade. ,Augusto Pontifice preservaçao Roma tristes 
c(Ínsequencias. guerra. . . 

Implorando benção apostólica . 
· · (a) Jaiine Camara,Arcebispo. do Rio de Janeiro~'.·. • 

, O Exrno. Monsénhor: JbsJ ;Maria Monteiro, Vigario Capitular ~a .;'l,r,41,!i,;, 
'4'tio<.'eSe, iriterprêtando o sentirrie~to do Cler~ secular e 1·7gular, Associa~o~. re
:ligiosas e dos catoUcos· do· ArcébJSpado .de Sao Paulo, env10u a 4 do coriente, ao 
·$;;µto· Padre Pio XII, .o seguinte· telegrama: 

· ''Santíssimo Padre. · ' 
Cidade ·do. Yaticano; , .. . , 
Compartilhando angustias-de' Vossa Santidade ~a hora1 pr;sente,_o _Clero e 

os fiéis .do Aréebispado São Paulo renovam e depositam aos pes ~anbssuno Pa,
dré os seus sentimentos intimaunião com o Vigario de Cristo na terra, rogan
do .. 'M Altissilllo afasté de Roma : eis horrores da guerra e conserve incohime a 
Bagrada: Pessoà Vossa Santidade". . 

.~. . ,r * •· • 
S. Excia. Revma. o.Sr. D: .Jaime de Barros Camara, Arcebispo do Rfo d~·. 

Janeiro, acaba de dirigir aos governantes inglês e norte-americano os seguintes 
.telegramas: . . · 

"A Sua Magestade_Britan~ca .-: ~nclres. . . . . .. 
. . Sumamente preocupados incolumidade Papa sua Sede . A1>ostolica pednnos 

. .-enia expressar V Óssa l\1agesta:de .· ard7nte :voto Episcopado Igreja B:a~il · pos
sam beligerantes ainda .. encontrar meios preservar Roma berço Cr_1St1amsmo 
Capital · orbe . catolico destruição ruina outros territorios consequenc1a guerra. · 

Respeitosamente . , . . . . . . ,, 
. . (a) .Jaime de. 'Barros Car:1ra - Arcebispo· do Rio de Janelfo • 

* • * 
"Sua Excelencia P.residénte Roosevelt ,;,_ Washingt"on.. . 

· Nesta hora grave .. destinos civilização cristã. confiamos e expressamos Vos
sa Exceléncia ardente voto Episcopado Igreja Brasil incolumidade Augusto Pon• 
tificé ··pfd XII berii como preservação Roma destruição ruina qualquer . out;-a . 
terri-&el corisequericia guerra .. 

R~speitos~mente . .· ·. . . . . . . ,, 
· (ar. Jaime .cie Barros Camara -- Arcebispo do Rio de Janelfo • 

·* ;. * ... 
· Do Exm~. ReV1110, Sr. D. Bentó Alóisi Masela, Arcébispo de Cesaréa e Nun

.. cio . Apóstolico no Brasil, -recebeu o LEGIONARIO · o . seguinte telegráma: 
. ."_Agradeço vivos se'.lltiinéntos solidariéda4e Santo .Padre enviados p~ · 

U:GIONARIO e •nóticiàrio divulgado· respeito.' 
Abençoando, • 

Nuncio Apostolico,,. · · 

Revmo. l\tons.· Pêdro Pascoal E'adan, Arce • ci de, Lima e ,P!,"i~ . 

. . . . . ,, . . . . .• ':··~g:·~~ . " . ~!~?~~f:}ê,;~k~?,J~~,~~1~: 
. .· noroe dq Í)lSCópadcf O . eJ.'.U. uno:-mea ..• . Cl8, em oraçoes e espe.-' . . 

ranças pela p1:esgrvação d~ Çidade. de Roma, e para que .seus monumentos re- · 
ligios.os·. não sejam de$truidos por ·nenhum dos. grupos ·beligerantes". . · 

• .. ·* 
O · Exmo. · Revmo. Mons. Ismael Percfomo, Arcebispo de ·Bogotá e Primaz 

da· Colombia, enviou ao Eiano. Revmo. Sr. Arcebispo de Nova York, o cabo• 
· grama que abaixo transc1·evemos: . 

"Profundamente. impréssionado pelo perigo que ameaça. a sagrada ,pessoa 
do Soberano Pontífice e ante a possibilidade de serem destruídos irreparavel.;, 
mente os monumentos Jeneraveis da amada Roma, sede. do mais alto pode,r 
moral, uno-me às .orações de V. Excia. ·e às de todos osPrelados dos_ Estados. 
Unidos implorando que se encontre a maneira de. evitar a destruição q1,1e ta_n,
to tem~mos, destruição qué. afetaria para sempre a civilização cristã e a cul~ 
tura humana". 

ACUSACõESSOVIETICAS AO PAPA 
. O que se dii nos Estados Unidos Monsenhor 
Fulton Sheen' responde ao ataque de uma publi= 

cação sovietica contra o Va(icano. 
WASHINGTON - O Insidioso ata~ 

que soviético contra o Vaticano, lança.
do terça-feira, . 1.o de Fevereiro; em 
Moscou pelo "Izvéstla", orgão do go
verno· comunista, · é · parte de uma tra
mà urdida . pelos soviets e nos prepara. 
pará I duas possfreis · eventualidades: .;... 
Vma paz ein · ,separado firmada entre a 
Russia e ,a Alemanha, . após a queda de 
Hitler· e uma campanha . de descristia
nlsàção da Europa., declarou ó Revmo. 
Mons. Fulton J. Sheen, da Universi
dade Ca.tolica da America. · · 

Em resposta ~ es\;e ataque ·. sovietico 
ao Vaticano Mons, Sheen publicou a 
seguinte declara.ção: · 
, "Nenhum país no mundo tem contl'i
buido tanto para. o fascismo · como a. 
Russ!a. Pois ·· foi só por _ter ela · dado 

aos nazistas a melhor P,&rte do pacto de 
1939, que os nazistas puderam estender 
a sua forma de fascismo por toda _E:U• 
ropa.. 

Ademais: Stalin declarou-se. a· favor. do 
fascismo. Em telegrama. · a. Hitler. ,diz 

· ele: ,- ºA. nossa amizade está seia.da. 
com sangue. Molotof disse a Von Rib• 
bentrop que o fascismo é sõ uma., ques• 
tão de gostQ. 

I 

.Damos abaixo, em tradução, a inte• 
sra. d.essa Carta Apostolica.: 

CARTA AI'OSTOLICA 

AO VENERAVEL IRM<iO 

Para que, pois, a celebra~ão das gra
tas realizações' se efetue com.ina.ior so
lenidade e redunde assim e ·mmaior be· 
nef!clo das aímas, te. autorisámos;' além 
disso, no dia de cacla. uma das referi
das solenidades, ornamentado com· as 
rituais vestes· pontificaes · a. abençoar· 'em 
Nosso nome e :u.a. Nossa.' A1,1torldáde aos 
fieis presentes, conceden·do-lhes indul
gencia· plena.ria conforme ·rui·· leis pres~ 
critas da. Igreja. · · 

EntretantQ,' como penhor do ·:divino áu
xllio e testemunho da Nossa· particular 
amizade a ti Venera.vel Irn1ão,~ao Cle
ro e ao povo .que agcira. e que outr'ora 
te foram Confie.dos, ·concedemos ·aman
tissimamenw no senhOr-• a Apo.rtolica 
Benção. 

que fosse ela tambem · a' ·1uenságefra. i-am as suas predições como ·simples· 
da vii:la no. sêpul'cro de Jesus). alegorias. 

Então recorda1'am,se elas das iia· 
lavras de JesÚs; e, saindo, ·fuglra1u 
do sepulcro, porque as tinha acom• 
tido o tremor e o pavor, e à ningúem 
disseram cousa· alguma, 'por. estarem 
possuídas de medo. 

·-oúo-
Extraordinaria repercussão do discurso 

A condenação do· \7 aticano peljl. Rus• 
s!a no .sentido de ser este fascista. é 
perfeltatnente es'cusavel e perdoavel/ A 
Russla. é a unlca nação do mundo alern 
da Alemanhll; que não permite a' lÍbér• 
dade. de . imprensa e religião, Pcrtan
to nunca. permitiu que .. circuiássefu 
dentro· das suas front:e!ras quaisquer 
dos documentos do vaticano conii.enan• 
do o fascismo · e o .. azismo. Não esj;an• 
do informada. e. respeito deles cievido 
a sua rigorosa. censura. pode assim ser 
:is.cusa.da. por lgnorancia.. 

Todas as outras nações do globo, sa• 
··i,em · que o Vaticano condenou ·o raseis• 
mo em enc!c!ica, escrita em italiano;. o 
nazismo · em enclclica. · escrita em a.le-. Octavlano Pereira. de Albuquerque 

Arcebispo Bispo de Campos 

Pio PP, XI 

Véberavel lrjnão 
Saudação e Apostolica Bençáet. 

Com particular alageria. de alma aca• 
bamos de ouvir que se aproxima o dia 
da. celebração do quinquagessimo ano em 
que recebeste o sa.cerdocio e que tam
bem no proxtmo ano completarás, feliz
mente, cinco lustros em que recebeste a 
honra. do episcopado. 

Sem ,duvida. a. memoria desta · tua 
repetida consagração Nos proporcionou 
uma. esplendida oportunidade para rea-. 
J!gaçlio da Nossa. decidida. vontade de 
manifestei- o Nosso afeto por ti. 

Em' verdade longa e ubUl.ss!ma obre. 
re&l!zaste para a I,m>ja., quer exercendo 
os cargos de parece e de viga.rio geral . 

· na. . Arquidiocese de Porto Alegre e de
pÔfg, · dlsttnguido com. a plenitude do 
sacerdociu, desempenhar'lo'!:> os deveres 
pastora.Is nas c4 edras de Pia.ti! e São 
Luiz do Mara11,bão o posteriormente, 
nessa regiã<' Camposinense, a qual, ho
~e, ha.biln.J.!lnte, dir~ges, 
._. ~-ta,p,w, Yepeya,y~1 ;trmã9,. P.-q~IJçg; !l 

Dado e passa.do em Ronia junto a. São 
Pedro no dia 16 do mês de Novembro 
do ano 1938, · decimo' ~etiirio de· NÓsso 
Pontificado, 

.Pio PP, XI 

Entretanto,· sain Pedro e aquele 
outro dis,::fpulo e. vieram ao .sepulcro. 
Ambos. corriam juntos, mas·· aquele 
outr~ discípulo · correu mais . api:es, . 
sado do que. Pedro e chegou primeiro 
ao · sepulcro. . · · ·· 

_(S~ Jo/i.o; .que era. virgem, é o pri-

Continu~m- pedindo orações por Roma 
os Bispos dos Estados · Unidos . 

~ Episcopado dos Esta.dos ·unidos 
continua ·pedindo··orações pela ·seguran• 
ça pessoal do Pa.p:.. e para que os beli
gerantes respeitem a Cidade de•. Roma. 

Em uma. Pastoral o Árcebfspo de St. 
Luil!, E'jmo. e Revmo. Iltonst John 'Glen
no11, re·cotda, . que ·, O ' Papa. pediu 'ctue 
se proteja. a. Cidade, ,Eterna.;.:evitando-
1ig S\!.~ f;$, ~' ~a''~.-~,.a;lo. 

batalha." O Exmo. BispQ Auxilia? de 
:NóVa. · York, Exmo. Moils; J. Francis A, 
Me · Intyre, . reitera. que Roma "é·. uin 
slmbolo vibrante· de civilização" e que 
as nações em guerra. devem respeitar 
a rtéuti·alidade do Vaticano. · . : 

Em. termos semelhantes se expressam,. 
em diversos docúnientos eplséopá,is, os 
BisPOS de, Nashvi}le, Des. ~oin,es,- R.ôck-, 

;~n;e·',!l§·'~~J~Y.~_~½, ·-. , ., - , . ' : . 
J " .J i 

Tendo Jesus ressus~itàdo ~' de ína
Úhã; rio prii:lleiro'dià da ··sema:na, ,apa..,,· 
receu ·primeiramente· a· Maria· Mada.' 
lena, da qual hav.ia. expulsa<lo, sete ... 

. ',P ro u u nc ia d o·. por Pio XH 
d.emônios.. · 

Por , ocasião, do quinto 
de Sua 

(Muitos. autores supõem que Nosso 
Selthor. apareceu 'primeiro. a Nossà 
Senhora, ainda.. que :os · Evangelistas.· 
não se • rétlram a está aparição . que } 
não tin.ha . cara.ter. pú:bHco. · · .Ao comemorar-se o quiÍlto aníve1·sa-

Não se perca de vista. que os Evan- rio de .sua. coroação e ascenção a.ó Tl'O· 
gelistas :não'· fizer:a'ní' um' his.tôrico no POntlflcio, · S, ·s, o Papa, Pio XII re• 
completo da ,Ressurtélção, mu se . : cebéu · incontavfü mensagens de !idme
limitaram · a · transmtir-nos apenas 'ai· nágem e• adesão. Segundo "o ·osserva
guri's fatos principais. Autol'.es· ·gra,... tore 'Romano", o Santo Padre recebeu 

··.comóvédoras congratulações· de . toda a, 
'ves supõem que. Madalena, vendo de ·Hierarquia Universal, sobresaiildo a8 
longe o sepulcro violado, foi · preve: . provenientes dos Estados untd05, · ca
nir ao.s Apó:S,tolos e, durante· a· sua. nadá e··dos• palses da..Amerlca. Latina.. 
ausência,· v'iram· as· outras mulher,es . ".) "Osserva.tore" tambem ra.~ referen-
a aparição dos· anjos. Voltando de• ela às mensagens recebid:is dos diversos 
pois ,cqm .São Pe_dro 'e São. Jo!io, d.ei- Chefes .de Estado, entr, .os qua!s as dos 

. xou-se ficar .à beira· do túmulo, quan• Presidentes ,de PQrtugal, Brasil, Polonia, 
do. eles sê. retiraram e fói então 'qÜe Venezuela., Equador, Paraguai, Costa 
lhe apareceÚ Jesus. Assim conciliam. RÍce.; S. Salvador. S. DomingOs e ,H;a!tl, 

,J as ,narni.ti\Í'as ~e S •. Mateus e de· S. .e as da Gran-duqueza de Luxémburgo. 
, Marcos.; se, apezar disso,. ·subsistem Em todo. o mundo teve rep1:ri:mssão 
, difi.culdadés, - d.iremos . coni Perdrean. , extr.aordinaria o.· discurso que Stia. .San
. que não é· fácil seguir e àcomi:>ànhàr . tidade 'prônuriciou ria. festa. de miv.er
, um ho'mem que, iimm : in~ta~te, ~e . , sarjo de Sua. ,C(?rpação. ;Isto se dej:ireen• 
i t?nspol.l~àt-~·ry_m.; l!ª?§--~~g,· !l!~Y, .: . !ill,~ .. ;u~.r.gpas, .l:ll§mi!'-SeM::.g\l!i ~o 

. \., 

aniversario 
Santidade.· 

da coroação 

todos os continentes .foram re ... ~bidas na · 
Cidade do· Vaticano, 
. Ao pronunciar est:e. seu diséurso, ti 

Papa Pio XII expresso . ua.· esperança· de 
·que Roma., a Cidade Etcniâ, não se con
verterá em campo de batalha., evitando
se assim lutn ato mllitarme)lte tão ln
glorioso como abom!navel';. · ante cs 
olhoq de Deus e · da humanidade.' 

Na cidade do Vaticano o discurso foi 
ouvido . por •uma enorme mÚlt!dão que 
acorrera. da cidade de Roma. A chuva. 
qÚe . caiu· torrencialmente durante toda 
a : minhã, cessou pouco antes 'da ora·· 
ção do Santo Pa{lre. ·· A cerimonia não 
poude se celebrar no !nt.erÚ>r dos edi
fic!os VaUcános porque milhares e mi
lhares da . vitimas da guerra, refugia.dos 
em, Roma., desejavam; .co·m sua. .presen
.ça,. agradecer ao Papa os socorros re
cebid9S nas · prement{C ~idades pe
itá,( !)Ua!i;~~~m. 

1- i 

·-mão e o comunismo em uma escr!tii:-ein 
latim. Aos · paises que não admitem ln• 
filtração algüma de religião devemos 
ap!lcar a. palavra do Salvador na cruz: 

Pai perdoai-lhes não sabem o ciue. Ja• 
zem". A sua condenação é filha da 
lgnorancia. 

o arguniento dos sovlets é um tanto 
pueril: acusam o Vaticano de · fascismo 1 

porque guardou . silencio quando · a. Ita.• 
lia atacou a. França. em junho. de 1940; 
Será que o VatiCl!,nO é comunista .. ll()r• 
que calou quando· a, Russ!a invadiu ·a 
Finlandia. e a Polonia? E qua estava··fa-
zendo a Russia pela França em 194Q, 
particularmente desde que". se ligara. a 
ela por um trat~do? 

· O_. VATICANO E A ETIOPIA · · · 

Os sov!ets -acusam depois o Vaticano . 
de ter endossa.do a conquista.. Italiana. 
<' Ab!sslriia. Isr.o é tão falso como di• 
zer, que o ,Vat!c3,no er.dossou a co'iÍqÜÍs· 
~- sov!etl.ca do Palpco. Os fatos são: 
Lo) Quando Mussolln! ordenou 'a Ilu
minação' de Reina. para. celebrar. a vi•' 
toria na. A!Ílsslnla. o unico. ponto esCU• 
tQ em ROID<t era o Vaticano. 2.o) Quin., 

' JConcJue. na 4." pãglnt1)f 
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LEGIONA RIO São Paulo, 9 de Abril de 1944 

EM 1 T A l C 1' J A RESSURREICÃO DE CRISTO 
Plinio' C-orrêa-de O-liveir-...:.a E A Q u E D l, D O S l D O L O S 

Sob os auspicias da. União Cultural 
:Brasil-Estados Unidos, o professor Carleton Sprague Smith, da Univer- Como de costume, a Ação Católica de s'ão Paulo pro- bustez e determinação, que aos poucos se vai completando P. Arlindo Vieira, 5., J. 
sid11de de Columbia, pronunciou, a 25 Assinataras: moveu, este ano, a real.z:<1ção de Exorcíeios Espirituais com elementos psicolôglcos novos. Não conheci persona• · , 

Redação e Administração 
Rua do Seminario, 199 

felefone 4-0931 
Caixa Posta 147-A 

São Paulo 

de março proximo findo, na cidade Ano .................... Cr$ 25,00 de Santo lnáçio de Loiola, na Fazenda Táipas: que os RR. lidade mais rica em aspectos contrastantes e todavia· har- •<esta hor s b ·. t tó · d de Deus e ·.das almas. Trabft'ho .aos 
de Ciu:a Branca, uma conferencia su- PP. Jesultas possuem em ltaici. t um vellio hábito dos ., ª om ria. aa n 

8 
ria a '" bordinada. ao tema "O perigo da má Exterior ••. ............. CrS 50,00 redatores do l.EGIONARIO, assoclarem·s'e a ·esse·s p·1edo· mônico~. ,Por.exemplo, ele é a .um tempo d:straido e.aten- humanidade, hora trlste e desolado- domingos, mulheres arranca.das ao lar 

Wluencia norte-americana". . Numero avulso .•• ; ••• ~ ••• Cr$ 0,40 sos E r 
1 

. • to. Com muita facilidade, imerge em uma refiexão pró· ra como nenhuma outra de quantas para incrementar a. produçã.o, ino• 

Ini 
. d 

1 

. . . f C 
1 

Numero atrazad~ •••••• ;.. Cr$ 1,00 ,. d xr. c cios, que vao do sábado de Ramos, até o Sá· prla, Inteiramente à margem da conversa geral. Com viveram os homens, celebra a Igreja. cantes crianças a definhar física 6 

.cian o a pa estra, o pro . ar e- '·'ª 0 de Aleluia. Assim, é em minha pe,qu. e .. nà .cela de. Igual facilldad · t o f' d · J b õ co· m ·os roes.mos· sentfme·nto·s de·. ju"bi'· ton Smith observou que esse titulo ' . . . ltaicl que cumpro o d h J . 1· t . , ' . e, an err mpe o io e suas. e ocu raç es moralmente no ambiente émpéstadb 

d 

,, Rogamos aos nossos' assinantes co• . • ever, o e rea men e· penoso, de para 'fázer uma Intervenção Inesperada na conversa, lnte- lo a solenidace das solenidades, a das grandes fábricas · concorrência 
po erfa parecer estranho, num momen- municarem a mudança de seus ;nde- escrever um artigo para os leitores do LEGIONA~IO. ress~ndo-se pelo assunto como se não tivesse pensado todo ressurréição gloriosa do Salvador do desleal, salár. io ·. inju;to;.·' monopólio 
to em·que tudo se faz para,estreitár reços pàra a: Caixa Postá) 147-A. Penoso sim, porque os Exercícios Esplr:tuais devem ser tempo senão nisto. ·oe repente, ·de·~.:nteressa-se de· novo· e mundo: "Ressuscitou ve1·dadeiramen-"'~ bo rel • t Br ·1 e s g autorizado por aqueles· que dão tu.· do 
,.,., as .... açoes en re o as1 o !'ma concentração .. Um artino é precisamente o. contra' rio nt· d • . te· ci Se.nhor·,.· alelu1·a

1
• •• ,,._t d U 'd p d . á 'nfl , " e.o inua no rumo e s~as preoct.tpaçoes, ~e onde níí, o, .• ha pelo dinh. eiro e outras Iniquidades do 

"""a·.os,_ m os.. o ena a m 1 uen- tiisto, e umà. dlspe.rsão., De,vo, entretanto, abs.olutamente, · · Li.be·rta.n.do-se das algema·s da. m' or• . rt . t't . . SUCURSAL NO RIO: ., '? .que o arranque se ele quer fecha~se, Quando multo; se mesmo gênero. Os clamores de Leão 
eia no e-americana cons 1 urr um pe- escreve'io. Com efêito;- estamos quasl' todos éle retiro, e obtem dele alguma cortez:ia estritamente protocolar e te, tornou-nos Jesus Cristo part!c!pan. · XIII não foram ouV'idos. Até em· cev• 
:rigo.?: E o conferencista responde qúe, Agencia noticiosa Sul- se o diretor não der o .exemplo O l.EGIONARIO não sairá,' formal, que no fundo exprime seu desejo tenaz ~e ,conti• tes de sua imortalld11de e prostrou tos meios católlcos causou extra.-":_ 
:franc.~E!nte, achava que sim. _. Americaria "Asapxe:;i.'! I!: preciso, pois, que nie -desobrigue desta tarefa. DA que fl · por terrr os ídolos a que serviam os ., ...... ,,,_ 1 d · 11 nt d R s J é o 

4
. 
9 

v nuar a re et1r, Mas ha uma coisa que o tira sempre des• za a. encíclica "revo1u· c·ioná.ria.··.•." 
·. =c arecen o me 1or seu po o e ua ao os n. modo? "En lalssant trotter la machi·ne", diria Mm·e. de homens. Nele concentram-se · todos · t · · · .. f c l t s "th d' 'd' F · ' 

22 4375 43 663 
sas reflexões: é o ,detalhe prático, a providência de mo· Hoje de· usa· da fortuna. j~ nã 

.vis ª1:A. pro· ar e on mi ivi !U ones .. • _e . • 7. Sevign
1
é, se no tempo dela Já·se usasse, em iu"ar.das ele os bens, êle e só ele •. ressurrei"ão· a. "' 

0 

os• sua,~itica em quatro topicos. cinema, gant b d d ., · mento, a necessidade de dirigir alguma coisa ou de pres· e'-'a.· vi·da, vei·u· a 88. te mun-·o e tr!~un• tenta. triunfante a cornucópia,· JUsto 
• . . 

1
• . • bo es penas que seus no res e os de marqueza deixa- . tar serv:ço a alguem. u ·ti d D I s· · I · .. 

adrqudoiteturda, iteradtura e musica, a r- Anuncios: vam "trotter" sôbre o pápel, as horrendas máqúlnas .'de . .A saúde física do Pe .• Marlaux não é senão um re· fou da morte para que tivessem os a. cas go . e eus. ao . e. aquentes. os 
an .. ca .à um. estes pontos separa- p t b l re d V "I . vida. mais copiosa, consoante as suas l>ilhões·,e· bilhões ·de dólares ... que de. 

daménte.. eçam a e a, -sem compromisso, esc ver mo d~rn
1
as,_ ou a1sser trotter la machlne". E, flexo, e refle~o ·Incompleto, de .sua saúde mental. Poucas pl-óprlas palavras. Os homens porem saparecem no ·sorvedouro da guerra, 

Sobre·o cinema, entre outras coisas, ~omo 0 ·
1
que re nao tem paralelo e nem mesmo sombra vezes se .contempla um funcionamento .tão perfeito das e~ciuec!dos de seu Deus, ou a~~es, 1,i Cidades flutuantes, que custam 60

, 
ôiss~_'ô,confere,ncista que uma de suas - ei para elo .com o que escreveria. a ilustre marquez:a, te• potências da alma, Quem o vã no comando. ·acha•o .tã~ voltados contra ei", Imitaram a. ce- .n~s fabulosas, rio fundo do Jnar; pro• 
máfj@uéncias {J despertai·, nos jo- Não publicamos colaboração de pcs- ~~f ao menos, esse minguado pretexto a apresentar: a vlg·oroso, que pensa que por certo lhe faltará as vezea guelra. dos israelitas r deserto. Es- vlnclas inteiras arrazadair pelo· .fll. 
ve~ •. ,o desejo de copiar o que veem soas extranhas ao· nosso quadro de i erença estã em que ela escrevia ao correr da pena, eu subtileza. t preciso vê-lo então na discussão •. I!: com ·uma tes, co mefeito, cansados de esperar ,·acão da guerra.; mllloná.rios que on• 
na tela. Cópià de vestidos, de pen- redatores. ao correr da máquina, O que resultará desse processo de espécie de prazer de especialista, que ele trata dos malr, a' volta de Moisés que se demorava tem se negavam a destazer,se de' pe,; 

, teados, ·~. áté, mesmo, gestos das es'- redigir? Uma m,:scelanoa provavelmente, De qualquer ár~uos problemas tcol6glcos, ,comprazendo-se. em su.u . demasia.do ao. S!n,.f tratando a ,Sõs quena. parcela de seus imensos cabe, 
trela,s' de ·Hoqywood, o habito de fu- O LEOIONARIO tem o maxlmo maneira, comecemos. subtl)ez:as como um artista quer gosta de. lidar co.m cr:stal& com O Senhor, pediram a Aarão que dais em favor de iníseros :·opetá.rios, 
mar·'.~nf 'publico, tendencia para ler prazer em ,·1:ceber visitas às Instala· * * * finíssimos, sem se cortar. Entretanto, não se pense qu& lhes. fizesse outros deuses; "Levan forçados a contribuir com 90· por 
sõnietite a literatura ficticia e sem va- cões de sua -!C!, çâo e of!etna.s mas esse_.dialeta subtil e ágil é um mero especulativo. Suas ta-te, faze-nos deuses qi., caminhém ~ehto dê suas rendas 'para semear a 
lor que o cinema vulgariza, etc. So- pede qu~ Clâo ,..,jam !lll mesmas rei~ A Fazenda de Taipas se encontra em ltalci, pequena ubservações sociais e políticas são flníss,mas, suas ten· diante. de nós'. Os inimigos 11.t, ·neus JesJrulç:io e a; morte. Ao lado do 1do-
ment~·os.-cegos podem negar a má in- nas :?.as, a.~ e 4.as feira.,, por ex!• localidade situada entre Jundlaí e Jnda.atuba, dênélas artís.ticas multo delicadas, Ele estâ "chez soi" e de .sua. Igreja, domina.dos po•. ódio 10 .. das. riqU:etas, e nutrido por\ elas, 
fluen.~ia::da grande maioria dos fil- '{'nelas do .ervtço.. Não chegamos sem alguma aventura em ltalcf, · em cada .uma destas at:vldades, e as desempenha. de .tal luciferino, empenharam-se na ingló· jaz outro qúe se c;ha.má carne •. 
:mes ·norte-americanos, pessimos sobre- ================ Juncllai apresehta um ,)-Ivo contraste:. salmos do exce• modo que· parece dàr s6 para eia. Por vezes, vou. ter· com ria taref!). de a.rranc11 do coração dos · Ressurgiu o págahismo nos côstu, 
tudo,;.fdo 

0

l)Onto de vista moral. · lfnte vagão de aço da Paulista, para nos aboletarmos em · ele em sua .pequena sala de trabalho.,na. Rua Bela Cintra. · hom,ens o nome dr Jesus Cristo. Mas ni.es, na fa.mllla. e na.· sociedade., .A 
~uant6' à arquitetura, à literatura 1 DIA' s· E' M REV' 1s· 1·· A um vagãoslnho arcaico. da ltuana. E, como .era sábado, Tratamos dtt algum assunto dos mais lritrlricados. lnes· como ª ftrlatura não !,Iode V'er sem cultura. 'tísicà, com détrimento. da 

e if musica, mostrou o prof. Sprague sobravam na ltuana os passageiros, as bagagens, as pon· · pérada_mente, bate à porta algum me~lno do colégio; t Deus manipularam nas forjas infer moral, levou tod aa atenção dQS edu• 
Smith· os males que sua importação faz · . . · · · tas de cigarros at:radas pelo chão,. 'e todas as coisas qu! um bràsllelrlnho dos autênticos, franzino, trigueiro, cheio na.is da sua· sinistra conspiração· ou· cadores ·aos povos. · Esse pó· da tetra 
à arte tradicional brasileirn nestes podem tornar Incômoda uma viagem. ,E a aventura veiu.' de subtilezas, que vai falar com ·.seu louro e he.rculêo tras divindades que vfriain substituir que é o ·corpo humano, aparéc,e des'. 
três ·.ramos esteticos. Conclusão da t.a pagina Um amigo deixou no trem da Paulista a mala cheia de dirétor. O contato entre· os dois é o que ha de mas llite- com imensa vantage1ú o autor da ·vi· pido do reflexo da divindade nas, ell:i· 

Pwa.é que o conferencista não te- preciosos. manuscritos. Grande comoção. Velu ou não 'reasante. Dlr-se,la que, esse, homem septentrlo11al. nada da. Pouco se lhes dav:i da. e'tclama- bições lmoraltssinÍas· do, teatro·. do 
'nha"aborclado um tema capital em se IAçõe.s celesfos deste dia, afim de que o veiu a mala? Quando O trem Já,estava em movimento, e compreenderá das mil :e niÍI dobrai'} ,t>'sfc9l61Íic,a's '.do tem· ção de Pedro que ·os ·séculos· ainda cinema, ·.dos cassinos, das folh~s e 
tratando· da má influencia norte-ame- Sumo Pontifice seja sw;tentado pzlo au- depois de prolongadas indagações, éhegou•se ao resultado: peramento Infantil destes trõp;coa. Puro,éingano/O''·menino não conseguira· es. ·~ntir: "Náo · r~vistas ·,mundanas. · · 
ricaría;. e· que para um país. n!tida- xillo diVlno, na. .luta. terrível em que está ~a· v I l. ·· d b t· ·b · · Já .·e· nt,ra com a flslon· ~. m'.··.1a .a· ·. t·ran·$·.b· 0·r· dar co·n·· ... fia''n';,a··. o há. ·salvação em nenhum outro, por M 

t t 1
. , B .. 

1 
" o e u. on.gos, e a es so re o ,modo de rehaver a pre, . ,, d é b . .• ete-se a rldfcu. Io · :a- salutar· peni• 

men e- ca 
O 

ico como e 
O 

rasi • sem empenhado, ciosa arca: discussões geográf.cas discussões tática. s ho· ·pe, · Mariaux o olha-com uma sol.c.ltude à, qual' nenhum que 
O 

c u ª aixo nenhum outro ·no. têncla cristã ·e por toda a "àrte se 
duvida alguma é o mais grave e nefas- * * * , . · ' ' · · s b · · · · me foi , dado aos homens ·pelo qual · ., 

f 
rar1os, . entroncamentos, telegramas, telefonemas, recurso pormerior escapa. , a e· o. po.me. de'· todos, nomes ···lusos, ó d .faz a exa.lta~ã.o do·· mais, requintado 

tq: que:r;1:mos nos rc erir ao pro- a mi r t ti 'dl .. · · · sírios, Italianos, que sei eul '.. L:embra.-se. multô bem ·.do n s evamos ser salvos". Quiseram 11 · E 
selitlsmo protestante. Até o· momento em ctue esc!'evemos, a gos P es a vos que res, am neste ou naquele p~n- . , . . . . os Insensatos. n"vrr uma experiên sensua smo, ntre nós· o esca.ndalo 

Aplaudimos todos os esforços feitos não' chegou ainda a resposta das poten- to do percurso. Finalmente chegou,se .a ltalcí, onde O tema de cada um: este precisa. re;:;titulr urna tesoura, eia desastrosa surgiram clni'\amen· da Quitandlnha tem· dado qtrê falar a 
no seriiiao de estreitar as relações en- .elas beUgerantes à nota oficial em que pobre amigo esperou lóngamente um trem que O condu· aquele dâr notícias de um ·trâbail:io/• aqtielê outroi expli· te diante da multidão faminta de · todo o pais. <)·.casamento desceu de 
tre OS'. dóis maiores países do contl- a Santa Sé lhes pedia a incolumidade ziu a Carl'\plnas oi;de sô no dl.a seguinte recuperou a ·mala, car porque tem faltado; Parece que têm .cédá ui'ri uma Deus ·,com sem,, ídolos. prometendo· sua: dignidàcie·'pata ser pasto ,de-pra-
nente americano, desde que ~e eliml- de Roma. Dumnte toda a semana San-. Todos estávamos esfalfados; porque muitos haviam via· ficha na cabeça dO' Pe •. Marlaux. O assunto se ·~cs~nvolve· lhes uma nova vida, uma 'Ilida mais zer brutal.' Não têill' 'cohtâ os •casais 
nem ·desse' iiltercambio influencias no- ta, a Cristandade orou pelo V!garlo de jado mal. acomodados, ,outros estavam transidos éle fome, com· · uma naturalidade fantãitii:a, Quando o', rriehlno sai feliz, tun, · paraíso' terrestre onde O s·êrn filhos· ou de" um oil dois tilhos 
civas identicas às apontadas pelo prof. Jesus Crll;to. Essas orações' terão' sido todos anc. osos por chegar, Mas apenlis desembarcados da sala, o caso, slmpl:i;i~sini'ci 9u ·co.mp1exls~l.mo, está criatura, no auge da beatitude, já. não apeinas. As' mães que cUlilprêm: ·no. 
Sprâgtie Smith, às quais acrescenta; vitoriosas ante 

O 
Trono de Deus?" Ou a metamorfose foi completa. Começamo~ á tomar contato resolvido. E o tertlus que 'assiste, a .cena flcá'·a·_:pensar teria necessidade. de cur:var•se ante 01"emente ·o seu dever à.traem·as zom, 

mos ·a, propaganda das seitas protes- . será tá! a dureza. do. J:iomem contempo- com os encantos ele ltalcí, O ar subtil, saturado de aromas onde ele terá encontra~o recursos· pslcolõglcds p'à:ra con, o· verdadeiro Deus; harias das· desgral)àâas vítlrriá.s. do 
tantes; , .. · raneo, ()ue a .,,

02 
da Igreja orante não a veg·etals, fresquíssimo, nos invadia os pulmões. A tran· seguir Isto tão bem! ·Mas. para'. Q. Pe. · Marláux.' ,t~do já · Hoje o· povo infeliz começa ·a abrir ,ensualismo despudorad·o ou ,do. co• 

Airida recentemente, .outro ilustre consegue·,vencer em presença do Alt!s· quilidade bucólica p:iiravà sôbre. o ambiente, tão serena, está posto à margem; .e ele Jâ.\10.ltou.·1riteframenté· para os olhos e a cair na conta dó grande modismo· egoísta. ·Esse ídolo da ··car• 
norte-americano, 

0 
Bevmo. Mons, Me ~in:io? É 

O 
que só os fatos poderão dl:zer. tão 11mpla, tão geral, que não a perturbavam os apitos, a questão de:que tratavárnos, E a[: el.e ·ao ··pé da ·Jetra êrro •ique,, cometeu ~eguindo esses ne, po·r, justo castigo do céu; está i·e· 

Dbnwell, 'Diretor da Sociedade da De qualquer ~aneira, a oração per- os chiados, os ruídos das caranguejolas da ltuana. Todo bombardeia Ó:lnterlocutor com uma tal fecundidade· de emissários. de Satan. As ·divindades · duzido . aos extremos ·da miséria 
Propagação da Fé nos 'Estados Unidos, .severante é a unlca que· agrada' a Deus. este apàrato ferroviário pode ter parecido terrível a nos- , · argumentos, ·'de explicações, éle objeções; qúe. ·se. tem a ;i.rquitetadas pelos construtores da Amontoam-sé cadáveres· em pira. tu'.' 
tecia:·'oportunos comentarios em tor- O Creador Si! compraz, por vezes, ém re- sos b:savós, Mas como Já conhecemos coisa muito mais Impressão dé 9ue ele passou o:dla Inteiro descansando, e' <lidada .terrena tombam, todas pulVe· nérea; cada dia milhares· de Vidas 

·no.da ·intenção do Santo Padre para tardar suas graças, para as dar maio- ru.idosa em nossos dlt1s, achamos · ingênua ·essa só agora com~çou a trabalhar. Entretanto, cenas destas, rizadas .no horroroso cataclismo qu.e exuberantes de juventude caem das 
o· m~s ,;de março proximo findo, que re3. Esperemos que 

O 
prolongamento barulheira deferro vell10,. Até Isto tom sua pi acidez, :para entremeiadas com frequentes tiradas ele humor, ·podem· infelicita. o mundo, A que primeiro alturas, fundem-se nos . abismos do 

era no sentido de "livrar a Africa do desta tri.stl.ssima crise' redunde em m@.I0 quem vem dessa. Babel de ruidos que é São .Paulo. E dar-se .. ati\ multo tarde da nqlte! desaparece é a Liberdade. Ergueram oceano ou são· ceifadas· nos· .vfolen, 
sectarismo", confor~e noticia que pu- providencial para chainar à meditação enquanto essas primeiras impressões se detlri.am e se E, no.meio de tudo isto, umas lacunas curiosas, Por se monumentos ·a deusa Liberdade e tos entrechoques das campimhas· bé· 
blicamos. em outro local. Antigamen- e à. oração a Cristandade, na ciual · tan- fixavam, os encarregados dá Faz:enda' Taipas tomavam ·às exemplo, andand.o e·m . um .1ugar - onde vã rias· veze.s já as multidões iludidas prostraram-se Uca.s. Quantos ··!)ais já. têm 'chorado 
te a Cristandade oferecia resistência tos elementos se encontram dlstanclacios malas, os primeiros ret:ra11tes subiam a pé a· encosta que esteve, perde de repente o caml'nho; Outras ,vezes; esque- d.Jà,nto dela, Cristo não velu a.o mun · o único, fliho ou·os pouéos que qul• 
ao sectarismo mussulmano que pro- do verdad_elro senttdo das coisas. E que. condL1z à sede, e um trole providencial, aliás muito meu ,ce-se de uma coisa -·. que no fundo nuncá O Interessou,. do a ro01per .os gril4ões •da .escravi seram ter! Ao lado da.s riquezas,e da 
curava invadir a 'Europa. Hoje o sec- o desfecho da tudo Isto seja a maior conhecido, me levou para a sede, cem O Pe. Marlaux, Já se vê - como se nunca na vida lhe houvesse sido.,ex- dão, a. ensinar que a pessoa humana carne depáramos · com outro• · ídoio 
tarlsmo protestante, surgindo do gloria da Igreja de.Deus, Ainda ha pôu- por uma longa volta pitoresca, sob. 0 céu estrelado. o posta. i::; quando finalmente se Inteira éla questão são tem direitos. intang!veis, que é ser· também 'este em frangalhos·,e de to~ 
seio de nações outrora catolicas, in- co, ouvim~~ a ora:ção Ilturgiqa: "para àpetite se anunciava categórico. Isto me fez lembrar de aquelas exclamações, que var:am segundo O assúl'.lto · mas V'o o que pratica o mal, que a verda. do· lnca'paz de. salvar a 'pobl'e, hnma.-
vade o Continente àfricano e ali vai qun vos digneis d" humilhar os iniml- passagem que ltalcí fôra,, 0 ut,rora,úm ·ponto de entroncá-· são, mais ou menos a1( mesmas· para cada aíu,untô:" "ah, deira·· liberdade levanta o homem aci nidade. · 
semear o erro e a 'heresia. gos_ da Igreja, vos rogamos, senhor! mente famoso pela munificência de um Chlcão, que aq~í sei, aq1.1ele homem", ou então "uno (slc) escandálo'\ ou m'a de todas as contingências terre Referimo-nos ao 1dolo ela. Ciência. 

·o mesmo perigo rios ameaça, o "Sao esses, m\Ss~ ma.IS ar•~entes. votos . vendia qu.tutes c.élebrcs aos passageiros. Mas do Chicão finalmente "um· momento,,senhor, um momento",· quiindo · nas,? o torna de1\endente de Deus e . O gra.nd_e. Pasteur não se dedignou 
:::!':fclfe~::e:.C::::er:J::~ mi má ·in- de Pascoa., " 1..' : , '; !f i: . '1J9, ha . nem. vest/SIº· Ai lãs, não tive teml)o de .pensl!'t . quer .tomar .fôlego. para '' investir" contra 0. interlo.cutor. : · de nmg:)lem,-mals. Não, essa doutrina ·· .. d· afirpiar có.m 'nobre a1tivez de sá.-, 
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1

r!~~l!1.:: ~: lu~s~ti.é:i:!~/;~~fã~j;;. i~ti.;u···.k\is.' •, . ·ª~ªº e OIS a res , . o Ex~o ... ' . . ' "·., . ' a sede da. fazenda. Taipas pertericeu l!ôr eerto,va algum . um ·rigor c.dec:prlnofpi:ff.~,~dm,~~,YD,~"' f. .?.~,,~. Sl'f', ' .ed!vmdade converteu-se em objeto (k> . ·qllecldOS·' dessa. verdad~; converte-
,· .• , , "nc;, .A;cebisll~o~:··ir°sê Antonio Lézca- at1tlrao tronc;o de boa.genealogia pauiistana,'A ·sede sola• . .•. ,.,,. ,,.,, ,, . .,,,,,.~,·, 0 ,,.,,,,:, • trrtsã?:·Esse;fdO!ó de b~rro.não,tem,.,,,am ª.ci.êncla em. sôp.ro â~'fuferno • . Brasileiros em Roma . a.sserçõos. t,ndenct:S:tuª~o~et~~~~u :i ri,nga e espaçosa ,deve datar, do Império; se não remontar ,; ,,, ·* * * . _ "''" ;;,, , coraç~o: assiste lmpass1vel ao.:.repug '' '. ~ clê~~~a. ,torno~ O· hõmêm rldlcula- . 

· ,'.mélhorial dMgldo lloc, Estàdi\:i: Unido& aos tempos colon.;iis •. M<tii., r~cen!emeríte, foi anexada à º""'" .,,,.:,,,.._,,, s-,;i,n,,·, ;: ·""'"" .rm·' na'llté êSl)etáéUio·da·opressão de·quan m.ente ,lilibel'bo. Ralou-se limito nC> 
· De · uma irradiação do Vaticano ao secretario de. Estado sr. <.;ora eu sede uma ala com quartos -para ·OS retlrantesi Um dos Ontem;;,o, Pe.: 'Mal'laux batelJ'·à :tnl•lh.~ __ por~~ •. Pero·un· tos se prostram cheios de confia11ça [)rogresso· indefini to da ciência e· na 
ouvida. pelos Professores do semi- ~ull, . pela •. convenção d.e igrejas ba· salões foi adatado, e é hoje lima vasta· éápelá, com entra· toµ-me :ie,·,fil!L1.ava·•alguma,,c~laa.,,~abe.n.clo-o ex.h~usto, ª" a se,us pés. O Hvre exame gerou. o li / .. ·paula.tina divinização do homem. A 
nano Central. \' stª 6 

da N,caragua em que protesta• da lateral independente. Na· fachacia do edifício ha um rangei urn. sl)bterf(lgJo ·para.l!ie'.dlzer"·sem mentira, que vre pensamento, o· mito positivista; c!ênc;a.,.explica. tµdo, .. a .clên~la resOl• 
Domingo,· 26 de março, em sua irra-

0
' amt 

11 
contra ª petição da IgreJa terrasso com adornos do madeira trabalhada e:n estilo não· ·faltava ·nada. No· .fundo, ,.estava ach. ando suas prâ os dlre'.tos do homem da ·revolução, ve tudo, á .. ciência.desterrou ·pa1·a sem• 

a o ca · de qll8 "o governo elos · · ' t'rá d b · · d t ! dlação $elÍ1ana.l para. 
0 

Brasil (às 21 Estados On!dQs sus )enA ·. • do Início · deste sécu!o. Infelizmente cai.u um pitoresco ticas sublitani.ioeas"·;:_· 'é obvio, tratando-se d~le - mas .. ncesa escam aram para o libera pre a erra a s11perst ção .•• D'Atun• . 1. ua as m1sso~s • . . . ' · · i!smo auárqu·c · · d' 'd 1· zlo o p·r ·· d 
hc:iras, onda de. 25,55 metros), a, Radio evangellcas na An,crica Latina", pór· torreaó que hav,a no lado d1re1to; Era o .refúgio dos reti'. bem curtasi:Mas<·nada'·ousei dizer, recelando abusar de . . , 

1 0
, para o .m 1V'1 ua 1s ·, ecursor o :neo,paganlsmo, 

Va.tlca.no notic.fou a p1·oxlma ordenação que estas "são contra1·las a. polit1ca rantes mais pensat.vos, ou inclinados à solidão. No. alto suas fôrças, Ele é'·Um'á 'd~ssl\s pessoas que habltuarn os ~
1? selll fre,o. Cometeram-se todas as. profanador dos sfmbolos· e formaB. sa• 

de dois seminaristas brasileiros.· São da Boa Vizinhança". . dele, havia um ;iino que anunciava os ofícios a toda a re- amigos a pensar que sãQ fotas de carne, e osso, Af.nal. ,lll()uidades em nome da liberdade. A gradas, no alvorecer dest.e século não 
eles os Dlaconcis Lourenço campos Gw;- Mons. Lezcano enviou as suas decla- ctondoza. 'rirante essa pequena mudanca ltaicí está pre· ele insistiu e eu lhel dei minha im'pressão clara. t::le me lei, não ,a 1.e! divina, mas a lei fanta trepidou e mcelebrar os primeiros 
só, da. Arqu!dlocese de São Paulo, e João rações ª ·"'A Imprensa" de Man!lgua, cisaments como nos anos anteriores. F~I· apenas pintada clç:monstrou; então, que tem t.ilado de cada·vez uma hora c:!acja pelo homem animal, acorr'entou triunfos· da aviação, ·num teatro de 

acompanhando-as para esclarecimento ' · ' · [)ara sempr · l"b d d A 1 Bolonh · t · d de Avia. Moreira Lima, da Arquidiocese desti importºnt · ' · ds novo. A sala de jantàr continua igualmente simpãtica ou .mais. Como explicar .isto? Elo·quêncla? Não, no· sentido e a 
I 

era e. · ei"auto · . · ª· com es a tu-a a. satanlca:. 
, . , µ e assunto, um artigo .. ' · · ·· · ' · · · t·iza o roubo a fm i d d 1 · · "Glória ao home lt 

dó R,o de Janéiro, que receberão o sa- recente do escritor ·catollco Alronso vc'lUsta e patriarcal. Na 9apela, o mesi:no altar-mor em . rasteiro dá pá.lavra .. Nenhum· floreio, 'nenhum 'assõrrio ~e ,· · · • P e a e, a ca uma · . · ·· ·. ·: ., . ., 1ll .~as: a 1!.r3:s, por. 
grado sacerdoclo no Saba.do santo, dia Junco - "que pêia a questão no verda- estilo de arco de triunfo romano com seu elegante taber· poesia tóla,. Mas u·ma exposição a·nimadfss.nia, multo a pusã.o, e.ª morte mjusta. A IgreJa qrte ele é 

O 
Senhor de todas as· cou• 

8, na Baslllca de SãO João de Latrã:o; deir~ _ponto de vtsta, lamentavelmente r,áculo de macte:ra trábalhada. No pomar, a mesma ex- fluente. e em um português impecável gramaticalmente. (oi :Pe.rseguida, as. co.nciências fora'm sas!" 
A Emissora. da Santa Sé comunicou ~;~~'~:'.'do .pela oon venção ,,das igrejas plêndlda alameda de mangueiras, conduzindo a um alg9· Substancia densa. As exposições são em pleno ar livre. opi:umaas,_ ~ os d

1
i:e

1
tos sacrosantos Deus não se presta' a. ·ser ludlbria-

tamb!)m que todos os seminaristas bra- ta.º. em seu. proteStº · .. doai. E sobretudo a vista que se descortina da fiichada Enfim, tudo se passa ·de tal modo que, se' não fosse o dé Déus, umco esteio dos direitos do do .. por uma, vil criatura,' Os progres• 
sile!ros que ainda ·se acham em Roma b!~a~:t'!i?ig1~al~~ii';!º p~f~c~ii;/

0 
P.~~ gr.iças 'a Del!s está inteiramente inalterada, A harmonia relógio, se teria idt\la de que o Pe. Mar!aux desta vez i~omem, cal~ados aos pés por .abjeta.s sos da ciência se converteram todos 

pa.ssa,m bem de saude e continuam re- Universal." do Mexico, em sua edtcao elo esplêndido panor_ama não foi desfigurada por nenhuma está com. pregUi!,a de falar, t.:rituras. Nessa orgia satamca tri. em meios 'de destruição. A fera bU• 
gulatmente os seus estudos; e acresceu- de 14 d~ agosto do ano p.p, com 

0
- tt· fábrica, nenhuma ponte boçal em concreto armad9, nada pu _iou·se sobre tudo o que f!a de mana enjaulou-se nos laboratórios à 

tou o ped!do de divulgação desta notl- tuto - "A Boa Vtzlnhanca e a pro; enfim que nos chame fl realidade insípida da v:ila de * * · * mais nobre no patrimonio. dà. civiJi. procura de novas' máquinas infer-
cla, para tranqullidade • das respectivas ~fganda protestante"" l'lele, Junco se todos os dias. Ao longe, ltaicí, com seu casario escasso e zação e. ':elebra:am os homens a nàis ·uo louco empenho de arrazar o 

· fa.mllias. Sáo atualmente doze os cleri- ng,a especialmente ª todos os nor. esparramado suas vielas sua ferrovia ainda menor à dis- Está na hora. As horas com o Pe. Mariaux são coisa cnorte da aeusa liberdade. muu
d

o. Quantos !nocente!il vão cada 
· te-americanos amigos do Mexlco ~ a . ' . ' , . · · · Os chamados reg1·1n d át' dia em m · · d li I h 1 

gOs .do clero secular que estudam em d · · Q tanc1a parece um br1nqued1nho e an:ma toda a paisagem rigorosa. I!: prec'so estar pronto, e não haverá tempo .para es emocr I· • eio · e, sµp C os orr veis, to os os genu1nos partidarlos da Hos . ' ' ' cos do mesm · mÓd · pa~ando o · Jd b f 
Roma, alunos do Coleglo Pontlflc!o Pio v1z1n1rnnc'a"; punha seis razões peJns A lua, infelizmente, não foi visível naquela primeira noite. eccrever mais. Aqui ficam, em pleno retiro, estas impres· • li à,. , . 

0 
. o que ~s regimes " . c m ª v a os ene icios 

Brasileiro; mas há diver.sos outros do quais .. ., uma cousa loglca, honrosa, Entretanto, ela costuma se~ magnifica, em ltaici, quando sões incompletas. Elas refletem o entusiasmo de todos os ;~t~ t nos, que 
O 

bo~che\lsmp e o que trouxe à huniànidade a tão de-
clero.·regular, alunos das Cai;as e Cole- justa e 1Jrove1tosa para todos, 

0 
pca,. aparece sôbre os montes. No meio de mais estas impres- retirantes pelo grande pregador, e seu reconhecimento ao azi~m~ pe~tlferos, sao forçados a cantada ciência! 

g!osda propria Ordem ou congregação. ~o que os protestantes dos gstados sões, instalamo-nos, e jantamos. A refeição é presidida Revmo, Reitor do Colégio São Luiz, Pe. Bannwarth, pela C~P
1
:
1
_mir a. llberda?e Individual e as · Não, não ha n·ada que possa subs, 

Precisa de impressos? 
· Oficinas gráficas do 
LEGl.UN ARIO Si A. 

.Rua do Seminario, 

Unidos neguem resolutamente seu pelo Pe, IV'ariaux. Estã tambem conosco o Pe. Viotti. A gentil e excelente hospitalidade,. prel!ogat.lv<!-s poJfücas das nações. utuir a Deus! Para 
O 

mundo desgra, 
~polo par~ ª · propagandª proteStante conversa cerre animada. I!: a última que se terá, ào menos Ser-se· jornalista e retirante é Impossível, Sai dai um Ha racwnamento d.e viveres, é ver· çado não ·resta outra esperanca se, entre nõs . . . , . . dade· mas outro ma1·s· dolo1·oso é ·0 não a volta à fonte de toda g a d 

Por sua P.arte diário "A Im .. ., 1eg1t1mamente, nesta semana. lnst.nt1vamente, começo a retiro mutilado por um artigo, um a~tlgo lnesperad.amente 1 • . . . . r n eza., o pre .. sa P M . • . 
1 1 

f' · · me onamento da liberdade sa· o·· os de toda fél!cidade de toda liberdade 
de Ma,nll.gua, ao refutar anteriormente observar o e. ar1aux, campo de observaçoes para mim cortado - e mu to a tempo, que .a 1cando longo -. pelo 1 f: . . · . . • . , 
o memor'lal protestante, havia exiires, já antigo e sempre novo. Louro, muito alto, hetculéo, retiro. Mas o l.EGIONARIO se escreve para leitores ca· iomens orçados a f~zer 

O 
que não de toda paz quê é Deus. N!nguein 

saéto a esneranca de que acudissem "ao txhuberante de saC.de, gestos largos, mãos de feld,mare• tóllcos, que compreendem com simpatia defeitos como quer1:em e ª deixar de fazer .º <l\l~ crê nos homens. nlnguem crê nos 
debate v~zes ma,s autorizadas que chal, ele causa sempre uma primeira impressão de ro· estes, q~~ em. Uma odiosa. e complfcadls· grandes estadistas, ninguem crê nas 
as nossas . Imediatamente, 

0 
Exmo. e , s1ma burocrac4i, restl'i!ige•lhes a ex· nações protetoras e pacifistas, e os 

Revmo. Mons. Canuto Heys Bailada., pansão da,:. própria . !iber.dade. Cer. llomens têm razão de se entregarem 
res, Bispo de Granada, enviouªº <lia• C A T O L I C O S ceiam-se-lhés.··todas· as· liberdades: ª a'esses' sentlmeútos de desconfiança. 
rio suas proprlas declarações. de locomover-se, a· . de dizer o que . }!Ój~, ,:mais que nunca.. devem res• 

=:=;:;;;:;;==========~=================== sentem e a.tê .a de viver. Escásse!âm _soils(ê.m.nosso.s óuvldos a palavra se-

pr
.,às' '·e·rv· a·ca""o . ~a Af r·1ca . . ldo· Comprem exclusivamente . suas . iôias e seus presentes .na c,onhecida ~!e g~~:r~: :e t!~~m~~t ~~:~i~~t: : á~~~?~ :~tiss:ues:-~~~!sd:rr!7ç~e!tr: 
J_J' . ·.. ·.. u . . ' . u~ectar·1smo li o A L H A R 1. A priV'ilegiados, sob O. sigl)o dá ·üb'e.rdá- vida: sem 'mim 1;1ada podeis fazer". - • dt: .se locupletam. à. cusi~ do djnheiro 

e A S T R O 
dos ricos e rla fome dos pobres.'Jus; 

. ' . . . ; . . ·.··.. .·. ~~tt!~gia::·.J!~cl~í~cid~·~:i:Ú:r~~ ,nonsé~içâ.o._: p~fa o trabalho 
Eís:'a inténção missionaria ôo Santo Paor'e 
' para o mês de· março. 
: ';rel~ .. gr,ama de Nova York n:os diz ter 
.ddo. ~.·. intenção missionaria do Santo 
Padre para o mês de março a "preser-

. Vaç~~ <la Africa do sectarismo", segun
c;lo ,.inunciou naquela cidade. o Revmo. 
1\1ons. Thomas J. Me Donwell Diretor 
Nacional, na America do Nort~. da So
cie(iade da Propagação da Fé. 

Declarou, . alem disso, Mons. Me 
Don~#! .que em outras epocas" o see
tarisnlo pôde invadir a Africa, mas a 
Cris4ndade estava reunida para sair· 
ao encontro de sua ameaça e de seu 
avánço". 

Ji.lude S. Revma à oposição das for
ças,: catolicas às hordas dos sectarios 
mu§S\/lni.anos. Carlos Marte! em Poi• 
tiers, ·e. D. Jc.ão D' Austria em hepan
to., são dois autenticas herois da Cris
t~nq~pe, .. No seio dos paises catolicos 
foi; p9rem, gerada a apostasia e os no
vos sectarios que invadem a Africa le
vam l\gu~le. infeliz Continente a peço
nha do livre-exame protestante. E' o 
que a seguir declara Mons. Me Don
well: 
, .. '.'De acordo com uma investigação · 
fe_1ta:em 1938, trabalham na Africa uns 
B,ii77 'prósélitlstas estrangeiros, acom• 
J.?anhados por 81.625 nativos. fara ta• 

zer uma lista das varias · denominações 
a que pertencem, seria necessario um 
fclheto impresS'o, de 24 paginas. Gas
taram neste ano, SS,336,244 -· para con
tinuar seus trabahlos. Com semelhan
tes dados, não estranhO' que a. San
ta Sé peça orações dos fii?is ·durante 
o mê;; .de· março "pel.a preservação da 
Africa, do sectar'ismo", • · , 
.. Depois do caso ·do imperio colonial 
portúguês, que amparou ·os missiona
rios catolicos, a Holanda e a Ingla
tE:rra, tão afetadas pela chamada Re
forma, enviarem à Africa os minis
tros e demais proselitos . das varias 
seitas originadas depois da subleva
ção de Lutero". 

Mons. Me Donwell cita em seguida 
as viagens intracontinentais dos ingle
ses Livingstone e Stanley, e continua: 

"Depois, missionarios catcilicos, aju
dados pela Coroa Belga, chegaram ao 
Congo. Lavigerie dedicou sua vida e 
a de seus companheiros para · conquis
tar a Afrlca para Cristo. Os oblatas 
acudiram para si a proteção da Co
roa Inglesa. O clarividente Vaughan 
i::istituiu a Sociedade de São José , Li
bermaun aperfeiçool! a regra dos' Pa
dres do Espirínto Santo; e nasceu a 
Sociedade .das Missõei; fJri~ 
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XX CONGRESSO CATO,LICO AGRARIO 
NOS ESTADOS UNIDOS 

A Conferencia Nacional Catol!ca, üa 
· Vida Rural, uma das p1·inc!pals orga
nizações para a ação . so.c!al agrarla nos 
Estados Unidos, a.caba de celebrar em 
Peorla'. Illinois, :;eu XX Congresso 
ànüal. umas 7.500 pessoas estiveram 
presentes, entre a.s quais se achavam 
.altos dlgnatarlos ecleslastlcos e civis, 
assim como representantes dll.S associa· 
ções cooperativas e agrlcolas, . que igual
mente se interessam pelos problemas da 
agricultura, 

Em suM copctusões a Conferencia 
r1%1flti.na o principio de. que o direito 
de propriedade está de tal modo vincu
lado à. natureza do homem que se se 
duvidar ou se negar este direito !s.,;o 

· equivaleria opor gra ,·es obstaculos tan
' to à vida fanillfar cristã' como ao ple
m ~~vº1vim~~ «m. · ~~on~lldadi. 

humana. Insiste pois em· que se ajut!e 
.às familias na ,obtenção e conseryação 
de certa. propriedade . privada, Sendo- a 
familia a unidade fundame1. ,al da. so

. cledade, e, po1tanto. sua primeira. 11-
. nha de· defesa, se encarece, que na pre
sente crise, se desprendem os maiores 
esforços pai;a aumentar a coesão da. ta-
inl!ia e do lar. · 

Fa.z~se · notar a.demaf:s que na, guerra 
atual os agr!cultore's. dos ·Estat!los Uni
doo · desempenha.n: um papel vital no 
esforço belico, não obstante M dlficul· 
dadee que trazem aparelhadas à cres
cente diminulção:da mão do obra e dos 

. equipamentos mecanlcos. · Enquanto ao 
· melhOr aproveitamento da terra os 
congressistas defendem para· que,' apôs
guerra, se !nteru;!:flque a colonização . e 

· se· procure tonriar dirigentes rurais (ou 
a.GS!a~nte.s>. , ç,1,111 ®.Opetem ®~ Q.13 o,• 

ga.nlzações pr!vanas e of!clna.s para pla
nejar e levar· a cabo tal colonlzaçlio da 
terra. · · 

Compreendendo· que aa cooperativas 
se acham em plena harmonia. com a 
moral cristã, e seu valor como· lnstru• 

· ment-0s de ,ajudá. mutua., a conferen
cia recomenda que se estude· nesse sen
tido os "prlnclplos de RQchdale" to.! 
qual comó a ni,~torla do movimento 
cooperativo tanto nacional cómo es~ 
trangelro, . de maneira ·a obter · uma i'O· 

operação ra.clm1al; no processo de c'om• 
pra e venda e outros serviços recipro
cos, aplicando à vlda economlca <íf 
principias da fllo.sofia. social cristã. 

Encadernação · de luxo? 
Oficinas gráficas do 
LEGlONARIO S. A. 

Rua do Seminarlo, 199 

d t liberdade se ·tra.usrorqia\,m· .sot·~i-- . .. nas.· e·~. ".,Ol'll' _ "!l!l'. n•ªSaS 
na. enxovia. ,A,.Uberdade, das .,.na.çôes ·é: , . ,, lJ . µ,.>, 'l •l ü 
tambem passou para a. categoria dos · 
mitos, As grandes . nações empenham 
se na defesll, de .seus vitais- interes 
ses e arrai,p..m; em' .sua õrbi,ta :a.s na
ções pequJ1nas, que já. não têm àsl~ 
berdade precisa para viver em' ,paz. 
A deusa liberdade não sabe onde i·e, 
rugiar-se. Em meio dessa hecatombe 
ijurge esplendente 'J.esus Cristo, pr!n 
clpio e segµrança da verc',;i.deira li
berdade. A liberdade com Cristo ou 
a escravidão sem Cristo! 

Outro idolo que jaz por terra em 
. 1ragmentos é o da riqueza. Conjuga 
ram-se. todos os esforços humanos no 
intento de· multiplicar a. riqueza ma 
teria!. A ciência, a técnica, as a1te~ 
niecanicas, as organizações comer 
clais e industria.Is tudo se pôs a ser 
viço dess.i, nova divindade que ·viria 
eliminar a miséria do n'õl!so planetà, 
Não se ,tiveram em conta os direitos 

;Na ~ql~~la a. ~huação vai se tor
nando ~a,çi~ ,Vj!Z, pior no campo pa 

· e d u e a ç _ão, O ,jornal subterraneo 
''[{ulb.ira. Júh·~"Í) (A Cultur~ de 
Amanhã( referindo-se a esse pro• 
blema, declarou ·que ~m alguns dis
tritos · as escolàs particulares e pú• 
blicas estão inativas. Numerosos edi~ 
ficioscscola.res foràm re{fuisitados 
pelas for~as de ocupação •. interrom
pendo os cursos varias vezes· no eôi• 

pa,o de poucos mezes. 
Anunciou · tamhem o . "RuUura 

.Juta" que centenas de alunos de 
escolas primária~ foram · reerutatloe 
e deportados' para. trabalhar nas in• 
dústrias do Reieh. 

C A R B O G .E N I O T E R A P I A. 
Nas doentas ,arteriais peÍ-fericas: trombo angeite obliforantc, molétia 
?e ltaynancl P.fo (C111mbras exlremidade~ frias gangre,;as :'eni m)cio, 
torm1gamentos, dores nas perna.) - Dl,"s, MÁR.ÍÓ DEGNl e PUBLJO 

DlAS Rua Ma·reoni, 131 .;... 7.o andar Salas 710-715 
das 16,30· às 18,30· - Foue: 4-5064 · · • 



São Paulo, 9 de Abril de 1944 
!e= ' 

Madre Maria Martha do SS. Sacramento 
'(No seculo Dulce Monteiro Machado).. 

Faleceu em São José dos Campos, 
~:nfortada. com todos· -os Sacramentos 
,da. Santa Madre Igreja, a Revma. M3.

cire Maria. Martha do santiss!mo sa-
cramentc, 
Machado. 

no reculo Dulce Monteiro 

Era. filha do snr. Pol!doro Nunes Ma
chado e d. Marta Monteiro Macha.lo. 
J.Jeixa cs seguintes irmãos: D. Maria de 
Lourd~s :Macli.ado Filinto da Silva, ,,a
sada coni o snr. José Filinto da Silva 
Junior; Francisco Monteiro Machado, 
ca,:ado .com a ~enhora. d. Herminia d<i 
SilvP, Machado;. Jcsé Benedito Monteiro 
Machadó, casa.do com d. Dirce Amaral • 
Ma.chado João Baptista Monteu-o Ma
chade, casado com d. Vu-.glnia Mor~s 
:Ea.rros · Monteiro Machado; An,tonio 

Monteiro . Machado e Moacir Monteiro 
Machado. solteiros. 

A Madre Marth;:. era vice-superiora. 
geral das Pequenas Missionarias de Ma• 
ria. Imacudada, comunidade religiosa 
que em São José dos Campos e outras 
localidades dos Estados; de Sãp Paulo 
e Minas Gerais, se dedica .t obra de tra. 
tamento de tuberculosos. , . 

Juntamente co~ outras quatro com
panheiras,' a 15 de Agosto de 1932 re
cebeu a.' falecida o habito. de Missio
naria-, iniciando :ssiI.i .a vida. rel1giosa 
da nova comunidade'. A 8 de Dezembro 
de 1934 tomou o habito branco e em 
iguJII data de 1036 pronunciou ,•otos 
perpetuas ria congregação. 

o sepultament~ foi realizado dia 6 
do corrente, e mSão José dos Campos. 

Soléne Consagração da Arquidiocese de 
Cúiabá ao Coração Imaculado de Maria 

Como todos sabem, o .Santo Padre Pio 
:XIX. gloriosamente reinante, tomando 
•ocasião das festas jubilares do 25.0 ani
versar-lo das maravilhosas apar1ções de 
N6s.,a Senhora, de Fatima, eni Portugal, 
~onsagrou, no ano pwado, o mundo ao 
::oração Imaculado de Maria. 

D!a.nte desse a to pontifício, resolveu, 
rle.sde logo, o Exmo. e Revmo. Sr. D. 
Aquilio Corrêa Arcebispo Metropolitano 
de: Cuiabá, · renovar solenemente, no to
cante à· :sua Arquidiocese. essa consa
gração; escolhendo ao mesmo tempo, a 
est.e fiin, a, mÚifo apropriada festa da 
Imaculada. Conceição. 

El!ÍbOrara, · entretanto, S. Excla. 
Revmll,. uma Carta Pastoral. alusiva à 
referida· onsagração e intitulada "Ma-
1fa Nossa Esperança". 

Prcvidenciou tambem, oportunamente, 
qÔe a zelo~a. "Liga da Imaculada Con· 
ceição"· com ;éde na Catedral, inclulsse 
:no programa da solenidade, a celebrar
:se · na mesma .Sê, um tr!duo pregado por 
S. Excia. Revma., a. Missa Pontlf4cal e 
::i Ató da Corilla.gração, ao recolher-se a 

,Procissão dÓ costume, A referida. Liga, 
bem co·nio a. Comissão encarregada dos 
festejos, não pouparam esforços para o 
maior brlllhant!smo d!IS ceremon!as fa
:7.endo assim jús às bençãos de Nossa 
Senhora. 

nlo. Ao lado erguia~se ,luminosa, a ben
dita Imagem do Coração de Maria 
emergindo dentre a imensa multidão, 
que se conc~ntrava. compacta e silen
ciosa. em frente à Catedral. 

Nesse· momento, assomou ao pulplto. a 
figura venerand::i de D. Aquino Corrfa, 
para. dizer ao povo ó grancie significá.
do da consagração da Arquldiccess ao 
coraçáo Imaculado da Virgem Mãe. de 
Deus. 

E.m seguida. ajoelhou-se o povo diante 
da sagrada. !cone da Virgem, sob as_ ar~ 
c!ldas do céu. para o ato , da consagra
ção: o Sr.· Arcebispo leu do pulpito:, e 
todos repetiram a comovente . · fqrmula. 
ditada pelo Sumo Pontifice P!o xn: 

Deu~se. a Benção do Sá.ntlssimo. a.pós 
a qual prorrompeu a. multidão em can
ticos à Virgem Imaculada. 

CABElOS BRANCOS.:, 
Envtlh~cflll 
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JOIAS Ultimas -novidades em JOALHARIAS 
MOUERNAS de ouro, rubis e brilhantes 
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A Joalharia preferida pela alta sociedade HA 3 CiERAÇõES 

MADRE GERiRUD,~S 
DA· SILVA PRADO 

l\lISSA DE 30;o DIA 

Como já tivemos ocasião de noti
ciar, as Religiosas do Mosteiro de 
Santa Matia têm recebido as mais 
significativas demonstrações de · pesar 
pelo · falecimento de sua pranteada 
fundadora e primeira Abadessa, Ma
dre· Gertrudes Cecília da Silva Pra
do. Largamente conheçida e estima
da entre nós, o passamento desta ilus-· 
tre e virtuosa filha de São Bento re
percútiu de maneira assáz sensivel 
nos ci ,los sociais de São Paulo. 

Em sufragio de 'sua alma, será ce
lebrada mnanhã, às 9 horas, na Aba
dia de Santa 'Maria (rna São Carlos 
do Pinhal, 424), Missa de .trigesimo 
dia; para a qual, por·nosso inlermc
dio, são convidados os parentes e ami-
gos da rnudosa Abadessa. · 
------------------
Não Desperdice! 

- ·. 

!"f.Jr,,)\ 
~ Deposite suas Economias na 

PRUQENCIA CAPITALIZAÇÃO 
, __ -------·------

Dom José Gaspar de ,Afonseca e Silva 

Conversar ~obre D. José Gaspar se
ria mais facil e talvez mais h1téres.- . 
sante que escrever sobre sua vida e 
sua .obra. ' ' 

Hà créaturas tão batidas pelos ven
tos de uma epoca, tão impregnadas de 
vocação ·apostolica, tão ungidàs de 
bondade e a resistência superiores, . 
que a sua vida é larga demais para 
se resumir em poucos traço~. O des-· 
tmo desses eleitos de Deus se realiza . 
clmti11·m1mente em profurididaçfo e be
leza, para poder se fixar facilmente 
nas lilnltações da prosa escrita, .sem 
a pulsação e o calor das ações heroi
cas. 

Dom José Gaspar viveu o seu apos~ 
talado integralmente, de corpo e :al
ma, e foi ·um destino terreno total
mente feliz. Nunca se poderia siqúer 
tJensar que esta vida superior que se 
escoava assim dentro de. um senti
do . tão logico, tão forte e tão util · aos 
seus semelhantes se extinguisse na
quela manhã aziaga, na: brutalidade 
ele uma · tràgedia! O lidador nein ao 
menos pôde díspôt a clava, mesmo 
porque ele pertencia a esse exerci
to ífo lidadores prontos sempre ao to
tal sacrifício' e cujas armas não são 
as deste mundo. . · 

As . que. levava na hora da 
morte, o seu Santo · Crucifixo, ha de 

• ter . recàlhido no silencio elas. aguas 
proítmdas "uma a uina e ali ao fim, 
as pulsações .. de um coração puríssi
mo de grande · homem e grande filho 
da Igreja. 

Ali, naquele sitio privilegiado, na
quelas, agua.s, lystrais que . cedo se 
tingiram do sangue do, colonizador e 

fausto Alvim 
plena floração do seµ apostolado, Mas 
a vida de certas creatul'as marcadas 
pelo selo bemaventuran!,a não se me·
dirá jamais pelo escoai' matterial dos 
anos, mas p~la santidade das suas 
ações. D. José passou por este mun
do como um profeta' apressado, ensi
nando e consolando, sofrendo e com
batendo. Ele se .désincumbiu da sua 
litminosa missão. a tempo e a hol'a. 
Aqliilo que ele disse e pregpu foi re
colhido· pelos bons entendimentos, por 
aqueles que ainda acreditam e espe
ram ·em um. mundo ·melho. e que pre
cisa ser conquistado por nós mesmos, 
como homens e como nações, através 
de todas as escuridades da hora pre
sente. 

Dom J o,é Gaspar loi um exemplar 
complet,) de homem e de. Sacerdote. 
Se Deus o levou· t._ão cedo, quando 
spenas começava a cintilar o gladio 
das suas maiores vitorias, foi com cer
teza para que guardassemos ao vivo 
a firmeza do seu gesto em favor do 
futuro moral da nacionalidade. Es
se· gesto 'ficou. Projetando-se de en
contro ao crepusculo sanguineo do 
dia que vivemos, a jnsta impre
caçãó 1º Santo Arcebispo contra os 
vicias 11ue . poluem a sociedade brasi
leira, vale por um sinal de vitoria. 

A gloria do homem é eterna, pois 
tem a. constitui-la, através dos tem
pos, o linirno forte e desfoteressado dos , 
santos. e dos· herois. 
· Dom J osJ semeou, com mão fecunda 

para a .fé e para o futuro moral da 
nos~a g1·ànde patria. 

Seu coração · foi o cele"iro farto, 
aberto sempre aos necessitados e aoi 
aflitos. Dele, pôde dizer coin justiça 
D. Paulo de 'l'ar~o, Bispo de Campi
nas, na sua primasa ora~ão funebre: 

-3 ..... 

ACACI.ONO.GUEIRA 
· D. frei Henrique O. Trindade, O. F. M., 
· Bispo de Bonfim . · 

o L'EGIONARlO teve ocas'ião 
de defender recenternente a. me, 
mória do dr. Acacio. · Nogueira 
contra acusações de p1·ocedên
eia protestante, ,,feitas mais para 
justificar inovações, imprudentes, 
do que 'para qualquer outro ;'fim. 

É, pois, com . ô !llaior praier 
que publ:ca hoje o, artigo do ilus
tre Bispo do Bonfim, · D .. Frei 
Henrique · Golland. Trindade, ·o. 
]'. , 1\1., 1;ób1·e o ilustre "paulista. 

Quem entra em o, mêu palácio ser
tanejo de Bonft1n, iogo :repara, .na. sa• 
linha de espera, entre oiitrós · qüa
tlros, que todos têrrí à ·sua história, 
um mode~o quadrinho, ,eom . 1·étrato 
do edifício mo11umenta!,' ·' furado de 
inúmeras janelinhas iguais, qu·e ·ª' to> 
dos. tmpress:09a: . 
.- Sr. Bispo, que ediffc:o ·Sing~la1• 

é este? E eu ·respondo, .com ··orgulho 
e saúdades: t a Penitenciária de S;· 
Pauló. Mas logo, . como q?e córrlgin• 
do: Sim ·é a · Penitenciária --do Dr. 
Acacio Nogueira. · · , 

E 1Íara mim, .é assim mesmo. Di• 
rãa outros que é a Pénifonc:ária do 
grande arquiteto que a constru'u; 
outros, que é a Penttenciâ'r:a d,o>be
uemérito governo' pàullsla, que· con
el'etizou idéia tão àfrójada. ·Mas, pa
ra mim, que tive a ·felicidade de c'O· 
uhece-la não em uma. visita ráprna, 
protocol~r, ·más ,morancio nelà· duran
te cinco diàs .. 'l pregar para, os de· 
tentos .católicos e: 11ara · todos os, de 
boa vontade (que njnguêm ia. fôrça
do) um retiro verdadeiro: e ·, quê a 
conheci em . visitas subsequentes, e 
tudo isso ao tempo em que iill era 
não soinerite .. :diretor,. màs ·pá( e ,ami
go, 'º grande paulista que o Bi-asil 
perdeu, faz já. um ,a11ó, para mim, 
repito a grande penitenciária é e .~erá 
sempre, a_ Penltenc:ár:a do· Ur: · Aca
ció. E com que emoção o digo .. 

Réalme11té, rião . posso imaginar 
maior ded'ica.ção, bondJlrle .. e :amor, 
aliados a maior energia, e.mais pr9-
fundo conhecimento do comptexo pro
blema penitenciário, do que A.cacio 
Nogueira, o. homem roodes.to .e:iiom, 
quê apertava a n1ão do, -empreg:ado, 
como derramava: lágrimas com o .con·' 
denàdo, ,m,as que sabia mallter·o res• 
pe!to e a d:sc!pliua por toda. a _p"ar.te, 
naquela compHcada .. eólmela · huma
na, onde elitÍ'av:am tantos érJniinQSOS 
e donde sitiam, senão' todos-, de certo 
muitos regenerados para,' a 'família; 
para a sociedade. · 

que não tive1•am uma :palavra ~spon• 
tanea de louvor ou de reconheck 
mento para , com aquei e que' era a 
álma ~dliliravel daquel'a. casa de gra
des. e· de silêncio. 

E não era só o detentp. que alÍ"es· 
tava, o objeto de sua· dedicação e' 
estudo, eram ps já quasi ,reforma-. 
dos ou a co.mpletar a pena, que·.goza
va1n a i·elativa liberdade da Ia-voura 
de Taubaté; era a. população het~
rogênea da ilha. (se não. me engano) 
Anchieta, para a qual o Dr. Aéacio 
tilíha projetos esplêndidos, eram as 
famílias e o .futuro trábalho 'dos ~éus 
homens, era tudo isso e· multo 1iii1is, 
é,. qúe O preocupava cJ,e continuo, nu
ma ans'a de acertar , de fazer o ·me; 
1Iior, fázer. muito, d~ fazer tudo. · 

.l!lle, espõso modelar e pai dedica• 
díssimo, dono de um ,lai:. encantador, 

,olhava com· uma de!icàdeza coin:ôve· 
dora para o problema das niúl\ieres 
sentenciadas e lhes' arranjou/ria' sua. 
antiga residência ~ e Isto' tinha'·um 
sentido todo espécia! -- um· 'ninhó· de 
confôrto de elevação; dê trabalho; 
de' fé e de beleza," onde ouvi triáis de 
uma detenta exclamar: "lstci-não é 

· prisão, é colégio de meninas" .. E, eu 
as vi ·cantando' e r:ndo, e :o severa· di: 

.refor a esconder suas tágrlfua's. 
E é· bom q~e se .diga que, ~cáclo. 

No'gúé!ra 11ão conseguiu popuJãi'ida-, 
de ou fama, com unia indulgência: 

. criminosa OI! pl'OCUrando' agràdar_' á.s 
paixõé,<; baixas de quem quéy: qlle 
fosse. Era a bondade, mas erii tal)i
.ben\, a retidão., o' dever, a. Í:QJ,Íêiên
cia profu11dame11te cristii,. ' · . · 

E te'nho tantos outros· motiV'ós, que 
não <'ahem'em lim ligeiTo ârt!~ó de 
jhrnal, · feito à··. pressa, _para, responder 
a quem me. pergunta. em ,nlinhà, sa
linha de es"pera: -: Sr. Bispo~ qúe 
edifício imponente é este? , --' com 

.orgulho e sa.udades: É ·a Perilteiiciã
ria do Dr. Ac;.;icio Nogueira. ·• · · · 

* * * 
:Mas lemro-me tambem .. di·.QÜtro 

aspecto do homero, que;: râ:z. Úm' à1ÍO 
São Paulo perdeu. _ . . · 

Chegando a. sua Arquiâiocese pois, deu 
Jogo inicio o Sr. Arcebispo, no dia. se
guinte; ao tríduo, que foi muito devoto, 
coru,tando da reza, dó Terço, pregação 
por S .. Exc!à. Revma., canto cla.s La
dain11às Laureta.nas e Benção do San-
tissimo. . . 

No dia, enfim, da belisslnia. festa da 
Imaculada, apôs a Missa .de· Comunhão 
Geral · e- Primeiras Comunhões, rezada 
pelo Rel'ino. Sr. Pe, Teodoro Kolci1yki, 
:a·ntJu s. Excia. Revma., à.s no.ve horas, 
solene Póntifical; e ·à. noite, como re
mate a,: umà :lmp<inen~ e t:>iédosa Pro-· 
cissão,: abr\lliá,ntada pela.·Banda· de MU•' 
sicá. do· 16 B. -C., reall.zQÚ-se ·. li como
v.erité 'cerfinon!á i:Í.a. 'cottsa.gra.ção da nos
·sá·' ArqÚÍC!incese ao. Coração Purissimo 
de ;Maria. 

Náo deve ser bombardeada a Cidade- E terna 

· do judio, nas lutá$ pelá conquista e 
desbravamento da terra, se diluía 
agora · outro sangue forte e generoso 
âé um soldado da fé; de um patriota 
sans peur et sans sécoussc, cuja exis
tencia inteira se· queimara coi:ri,o· um 
brandão ·aceso nos camin!1'.ls da ver-. 
di.de, da justiça e da bondade. 

• * .• 

"E do coração do Arcebispo de São 
Paulo, todos - todos sem exceção -
receberam a sua parcela de luz djvi
na acesa no fóco sobrenatural da ca-

. !"idade". 

Nos· cinco. dias, q11e passei, naquela 
casa, singular, falei a' sós,: co.m .muito 
e rriu!to sentenciado s~m· o siglfo da 
confissão, e foraui p9úqufssÍmos os· 

O maràvilhoso Congresso Euéai'is
tico de 42, q!Íe ·quanto =mai.&, .se <li~-. 
tancia clé nós, mais se revést(,! de 
grand'osidade e d·e fé, e· nlais se: vai 
cristarzando, em' uma forma, ~íui q_u'e 
o so:brenàtura1 é qu_asi tu!loi:fã.o., ex
t_raordinário ele nos parece ::..,..:{ esse 
Congresso. ficará sendó, , na' J1i~tór,ia, 
nà ,há dúvid.a, o Congrl!sso ,de o·om. 
José, . o incomparave.1. Pols . bem; ',o 
próprio Dom José, tãil modesfo ·e ge- ' 
nérilso já nesta terra, será ··o prin1el
ro a dar lá do cfu, um pduÓo ou .mui-' 
to des.sa legitiina possê a seu,·amJgo 
Acació. Nogueira,· o ·provldeiíc:al'· ·se
cretà1·io ,da · Seguran,'ça , Pública ·· do 
Estado na hora do grande .niovime:n- · 

No. adro da· igreja, que -domh~ a' vásta 
é artistica· Praça' da Republica. armou

' se ,o altar' para a Bent;ão do Santil,si• 

IM'P~ESS0S? 
Oficinas gráfira.s cio 

· 1.EtilUNAHIO ::$. A. 

Hua do s~mlnario. J!J!I 

Por um- despacho pt<rcedente de Me
dell!il, informa ·a Agencia N. .e.,. qúf! 
o d!arlo EI Í'ueblo publicou um a.rtig·o 
da autoria. do Revmo. · P~- Felix Hen.io 
Botero, magnif!CÓ Reit't/r da O'niversi-

· dàd3 catolica da. Bo~la. no ,queJ ror
mula. um veemente apelo . par,a ,que ~e 
réspe!te a Cida'1e' Eternr - .•.\ i:usté., o que 
custar•. · ,, , . 

"R".lmá não deve, não pode ser bqm• 
batdcada. Os beligerantes estão na ob~l· 
ga.ção historlca de considera-Ua como 
cidade aberta: o direito das gentes; r,s · 
histo1·icas rui nas ta tinas .. à slgnlf!cação 
cultural; o ser a melhor cidade uni
versitario do mundo; seus monumentos 
arquitetonicos e pictJricos; e só. ·o _ fato 
de ser e temamente a . sédé de . Pedro. 
guia inefavel d0s espíritos, é suficiente, 
l)a.ra clamorosa.mente re.claina-lo. , 

"É Roma o cume do Direito ·Intet• 
r.ac!onal: .os prlnclpios ,jurld!cos de UI· 
pia-no, Paulo, . M . .iesUno e · Justiniano 
elaboram o jus geutium, base.itdo 110 

AS ~BRAS DA MA TRIZ DE SANTO EMIDIO 
EM VllA PRUDENTE 

Projéto da' Matri~ de Santo Emídio, cujas obras 
4e·:em ser concluídas agora. 

como -viviam os cristãos nos pri
meiros tempos do Cristianismo em .ca
tacumbas, dC'lddo às perseguições e 
como o povo na Europa, que recorre 
aos subterraneos, ao ouvir os sinais 
cl.r>. alarma; assim tambem o povo de 
Vila Prudente é obrigado a esconde .... 
se em catacumbas para assistir à San
t;:,. Missa e outras funções r<;li
giosas,. não deyido a perse~uições, ou 
ataques aereos. inas pela falta de uma 
Igreja, já iniciada. mas não terminada. 
· e.ada dia aquele povo 'sente mais a 

dolorosa falta, de um· lado ao ver, que 
a Igreja provisoria, uma simples cirp
ta-salão, já não cabe, nem de longe, 
a afluencia do povo, e por outro, por
que este salão da Igreja proviso
ria reclama a sua finàlidade social 
para a qual' foi construida, a saber: 
servir de salão nobre, do Circulo Ope-
1·al'io e de outras di~ersas associações. 

Soou a hora ãe continl'ar a cons
tmc:ão e sair das catacumbas. 

Por isto promvneremos nos · dias- 19, 
15. 16. 22. 23, 29. 30 de abril e 1, 6 e 
7 de maio, uma quermesse em cima 
da atnal construção. quermesse para . 
à qual pedem seus organidores um 
auxilio, que pode ser: 

1) Algumas prendas para as barra-
quinhas. ou então . 

2) algum donativo · para a instala
ção das mesmas, ou ainda 

3) aquisição· de um Diploma de · 
benfeitor-benemerito. na importancia 
d<.> CrS 50.00 - . ou melhor ainda 
llcnfcitor Honorario, adqui'rindo um 
de Cr$ 100,00, ambas estas pagaveis 
em 10 prestações mensais. 

Os, donativos poderão· ser enviados 
ao Revmo; Padre Damião ;Klevemkarp, 
rua Ibicui, 44; Vila Fi·udente. · São 
raulc;. ' ,, ' 

direito natu.ral e na equidade, norma 
demas:ado sabia. ~ humana para. seI 
mudac;la pela força ou ,>i1a · violencia 
O Pontificado é o eixo . monil da Ju
r!spudencia:' debaixo' de suá .influencia 
foi eleborado ' o dire!tll comum, dó qual 
são filhos os cod1gos éivis e penaiS mo
dern0.1. ·· ·. ·. 

'f A l)Cssoà humana é · a. familia, os 
Estados · desguarnecidos; ·foram., tuteia~ 
dos pel~s Papas, e embas' as 'AmerlcM 
tiveram em Roma pontifical um escudo 
contra. as tiranias". 

"Roma guarda a cultura etrusca. a 
clvU!zação imperiá.l ;· 'etet.11as :esculturas · 
bizantinas, a a.rte renac:mtlsta, · o :sv• 
pro divino de Miguel Angelo e a foí·ça 
pltorica quasl sobrenatural de · Rafael, o 
mesmo qúe ,º empenho imperial de Be~
nini; seus arquivos são a. historia; suas 
p!notecas são a arte; suas blb.lioteéas 
são a. cultura.'\ 

"Romà é o ma!C\r centro unlversi-. 
tario do orbe; as universirlades todas 
da terra reclamam pela preccrvaçã.o ci;; 
Roma. na contenda. Em Roma tem todos . 
os povos cultos estudantes e profeS50• 
re,.;" 

:, Á "Gregorian~ H; o "AngtJico ", a 
"Saplentim'', o "Bibllco". o "Apolinare", 
o '' Latér_anent-e '', a- "A,ntoniana ", são . 
tnsubstituiveis focos de cultura." 

".Em baix) catacumbas; sobre as ruas 
co!Íina:i, obe!lcos e arcos de triunfo: 
junto às sete colinas as igrejas dos s~
culo~ cristãos; sobre o campo, ilumina, 
como simbolo sagrado, a cruz de São 
Pzdro. veneravel, acollledora e conduto
ra.,,. 

"A Roma. de Tulio, de Vil"gllio: a de 
Inoc3ncio III e de Gregorio VII, a 
cidade de Leão XII e de Pio XII, não 
p:Jde ser bombardeada. Não é cidade es
trategica. Sem Roma o mundo Latino 
ficaria ferido, o mundo Europeu deso
rientado, o mundo da cUltura sem luz, 
o mundo de quatrocentos milhões de 
catoltcos em profunda amargura si nlio 
a respeitam. As chancelarias da Ameri• 
ca Hespanhola representam 150.000.000 
de catolicos - temos direito a expressa? 
sua. voz publica, oficial e· coletiva em 
torno da intangib1l!dade de Roma eter• 
na. A nossa America é ràmana." 

"Os cinco pontos da. paz cristã, di-· 
ta.dos às nações por Pio XI!. estão ui
zendo aos Estados que a mesa da paz 
deve ser presidida. por virtude propr!a, 
!)elo delegado pontiflcio." 

"A inviolab!l!dade do terr!torio pon• 
tlfic!o tem ·outra carateristica: o Papa 

, ·é neutro, é imparcial, é a consciência. 
moral da. humi.n!dade". 

"A amargura que suscita entre os po
vos da terra qualquer ataque a Roma, 
indici. aos beligerantes a. unica rota a 
reguir com a Cidade - respeita-la," 

jBollvar quiz ·-iue a America. se apro
xlmasre de Roma: e o conseguiu. As nl>.
ções .il.merica.nas não podem éstar au- · 
sentes no dia em que Roma sofre pe
rigos: - Presentes. oh·''Roma!" 

·'Que pretende o· Papa com suas Ólo
cuções de. !-fatal? Trata .de reformar os 
costumes internacionais. ln\·ertendo a 
equivoca. . esc.ala de valores: substituir o 
odio p<:Io ,amor. a désconfiança pela fé, 
o utiliti,rismo pela. justiça, a. força. pelo 
direito, o egoismo pela solidariedade. 
Cinco . antltesis, cinco reformas; cinco 
programas de renovação. 

"Junto à voz do Santo Padre está , o 
clamor da mt!ltidão humana. Roma 
deve. ser respeitada, cu~te' o que custar". 

"O Sant-0 Padre conteve, o tra.nsbor
dar dós imperialismos. inimigos do ho
mem. o comunista. o râcista. · o capita-
lista e o dos. Está.dos leigos. , 
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Meu conhecimento de D. José Gas
pa1·· se·. fizera em Araxá, sua .ter
ra· natal, quando eu ali dirigia o mu
nicipio. Foi nesse espaço de · dez anos, 
numa certa fase· di!! agitação ·politica· 
local, que travei refações com essá fi
gura excepciónal d~ homem e de Sa

~cerdote, antes\ dó ~euc-acesso .a .. uma, 
das· mais altas, dignidades no Episco
pado· brasileiro. Lembro-me de uma 
carta de D. José, ;nessa ocasião. Ele 
acabara de· visitar a sua amada Ara
xá e pudera verificar com triste;,;a os 
éxtremos da competição politic;i, di
vididos os seus conterraneos na tra
dicional luta dos partidos. o toração 
d0 Sacerdote e do filho da ·terra se 
abre no mais nobre dos apelos, pedin
do-me que· tudo fizess,e para que os 
dissidios' locais se harmonizassem e 
arrefecessem. 'Esse documento . eu o 
guardo· ~htre os da minha. maior es
tima,· revelando o senso apurado de 
justiça de quem o e~creveu, o conh-e
cimento dos homens e, .so!)retudo,' 
aquela .tolerancia - irmã gémea da 
caridade -- que foi a qualidade mes
tra do grande Arcebispo. 

Desde então, as minhas relações com 
1>.-' José cada vez mais se estreitaram 
e ew pude contar sempre com a sua 
amizade paternal e amiga em todas 
as dificuldades da· minha vida publi
ca. Só aqueles que são capazes de 
viver na profundeza do espírito o 
desinteresse das proprias ações. podem 
sentir o· valor tracesendente da fra
ternidade humana. Ela não se troca 
por lienumha · compensação terrena e · 
constitue a energia por excelencia que 
ha de fecundar as nossas lutas e · sa
crifícios. 

·Perfeito semeador de bondade 
D. José Gaspar era modesto por tEm· 
peramento e educação. Filho de· gen
te p~)ore, formando o ' seu cara.ter em 
lúgar pequeno e. de vida s,ocial con
finada. os .contínuos· sucessos da sua 
carreira jamaii; o perturbaram. Foi 
sempre o homem do povo, amigo da 
sua grei. espirito aberto· à tolerancia, 
à paciencia, . à resignação, ao sofri
mento silencioso e confiante.. E no 
entanto era uma vont.ade· energica, 
trabalhador infatigavel,. organizador. 
emerito e -,- aciina de' tudo - chefe 
que sabia por nas suas obras a ins
piração religiosa, social :e humana de 
um entusiasmo e de um ardor que 
não conheciam dificuldades. -

Dom José sabia temperar a mansi
dão do Santo de Assis· com a bravura 
apostolica do Estagirita. Vencia prin~ 
cipalmente pelo exemplo, péla sua in
comensuravel piedade cristã, mas não 
raro a sua· palavra firme e convincen
te despertava . os menos sensiveis, to
cando-lhes a coneiencia adormecida. 
ou o coração rebelde. 

O Congresso Eucarístico de São. 
Paulo . passará à historia do catol/cis
mo nas Americas, não apenas como 
Jormidave) exito religioso, mas ainda 
e.orno demqnsti·ação 'plena da energia 
espiritual de um homem que soube 
unit os deveres naturais do. munus 
apostolico ao seu incomum poder de 
persuação das almas. , 

Religiosos, anti-clericais ou indife- · 
t·entes, ninguem que se· acercasse do 
saudoso Arcebispo, jamàJS sairiam da 
sua augusta presença sem se .deixar 
tc,car pela sua irradiante · simpatia. 
A bela .estatura. gestos serenos e· na
tul"almente harmon'iosos, o .sordso de 
infinita bondade; a palavra quente e 
sincera e· - acima · de tudo - aque
la tolérancia evangelica, que era ao 
m·esmo tempo caridade, e perdão, fa-. 
ziain de D. José Gaspar· uma creatu
rá .posta por Deus ao serviço dos ho
mens para redimi~los e resgata-los 
entre as brutalidade~ do mundo. 

Dnm , .r osé morreu ainda iovem,: en, 

O S~nhor Arcebispo de Birmingham fala. 
.sobre'. a .Carta .do Atlanticu 

' ' 

. (D~· Flor.ida Catholic, de 22-10-43) 
Em ip-acllaç5o pela rede ·nacionàl da 
"Canadian ilroadcasting. Corporat!on "; 
o Arcebispo de Blnninghàm, Inglaterra,· 
D. Thomas l,elghton W!lllafos, frisou 
que os termos dà C'::a1·ta do Atlantico 
mostram q.ue cs princifliOs estabelecldcs 
pelo Papa Pio XII, em seus 5 pontos 
de paz na vespera de, Natal de 1939, fo
ram . aceitos em grande parte pelos es
tad!.stas tritanícos e norte-americanos. 

Disse s,1a Excelencia. que, ·antes da. 
entrada .dJs Estados Unidos e · da Ita
lla. na guerra. o Presidente RoosevGlt 
pedira ao Santo Padre permissão para 
nómea1; um representante pessoal junto 
ào Vaticano, a fim "e coordenar .os es• 
forços para assegurar a paz e aliviar os 
sJfrimentos, Foi nessa. altura. diz S. 
Excia., que o Papa Pio XII definiu, ao 
dirigir-se ao Sacro Colcgio, as condi
ções fundamentais de uma paz Justa ·e 
duradoura. O Arcebispo de Blnningham 
concluiu sua. palestra pedindo aos ou
vintes q'ue !tudo fizessem para que Deus 
fosse representado na cJnferencia ,de 
paz se quisessem assegurar uma paz 
verdadeira e dúradoura." 

Sua Excelencla traçou da ~egulnte 
maneira ós pontos de semelhança entre 
o programa. do Papa e as declaraçoos 
da Carta do Atlantico: 

"Segúndo o Papa, todas as na(ões, 
grandes e pequpIBs, tem dlretto à vicia 
e liberdade, e devem ser reconhecidas 
as necessidades e justas aspiraçó.s, das 
naçá3s, povos e minorias raciais, A car
ta do Atlantlco diz que a. Grã Bretanha. 
e os Esta.dos Unidos não procuram ex
pansão, quer ·territorial quer de qual
quer outra especie. Almejam não ha

. vel' altér~ções territoriais que não este
jam de acordo com os desejos livremente 
expressos do.s IJOVO.S interessados. Que
rem <iue todos os Estados, grandes ou 
pequenos, v.itoriosos ou vencidos. te
nham acesso, em igualdade de condi
ções, ao comercio e às matérias primas 
do mundo. Afirma o Papa que as nações 
precisam libertar-se da. escmvidão dos 
armamentos. A Carta do Atlantico diz 
que nossos. estadistas crêem que todas as 
nações do mundo devem chegar a aban-

. donar a força.". 
"O PatJa, conservando-se fors,. da 

guerra, diz que se faz mister organizar 
uma instituição jurídica que garanta a. 

observa.nela deis tratado's e . qúe, sé 'ne-· 
ceWl.riti,. reforme as clal!Sulâs <!os'' 'tra
tados à luz dos aê<intl!c!metltoÍ:'... Os 
estadistas britallicos ·e . norte-amerl.ca• 

. nos esperam ver ' estabelecida ' : uni.a •. paz 
em que os honiens possam viver, liVl:es 
do medo e da necessidade· e· possâm 
atraveuar ·OS altos mares e o'c?aricis sem 
obstaculos. · 

"Ha acordo, portanto, em· qllll,tro dos 
cinco pontos de paz estabelecidos' pelo 
Papa: E a respeito do quinto p0nto? Os 
acordos estarão', condenados áo' fracasso: 
afirma S. Santidade, se os . governa1ites 
e os povos não tiverem um . .es1fü!to de 
boa vontade, e 1!áo peSl!,rem às leis' hu
manas de aco1·tjo com os padrões lnvio
laveis das leis de Deus. 

"Concordam ós brltan!cos e .os· nor
te-am ,. :canos co .mo Papa sobre. i,sto?., 
Não posso deixar áe pensar que. como 
Mr. ChurchUI mais ts;rde,"sugerlu ein sua 
palestra. radiofonica, o . encontro- do 
Atlantico simbOlisou "a arregimentação 
das forças mundiais do bêm contra as 
fdtças do mal. que são hoje tão formida-
veiS." 

"Quer Isto seja verdade. quer 'não. 
quanâo os estadistas se reunirem· rtó fim 
da guerra para determinar as: cóndiçõ2s 
d2 paz, a unica cousa· que ·deles· exi
gimos é que não s~ esqueçam dÓ obje
tivo do homem na vida 'e de seu dÍ:sti
no. O homem não pode deixar. Deus fora 
da. viâa e ainda 'assim esper11r qué · a .vi
da. corra em paz. E ó homem não pode 
deixar Deus fora das 'propostas de 'paz 
e ainda assu:ri ésperar ter â paz. Tenha
mos a· certeza de que Deus estará, ré-
µréseptado, na conferencia da· paz.· se 
quisermos assegurar uma · ~z ve1·dade1-
ra e duradoUTa 

Emporio-, P a d3 ri a ~ 
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Gê·m,ros · <1limenlrio!I pà~ e bis• 
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A PERSEGUICÃO DO. Clf RO ~A· AlEMANHA 
Um dos exemplos mais típicos da. im

placa vel · ho.stilldade do nazismo à Igre
ja Catollca é .a impiedosa perseguição 
dos nazistas ao Clero da prop1·ia Ale
manha. segundo acaba de divulgar um 
· comentarista catolico londrino .. O co• 
me.ntar!sta, falando 1·ecentemente numa 
i1·1·adiação, o~servou que, desde o Inicio, 
ó, alvo do nazismo era cavar um abis
m:. entre o Clero e o povo, Para esse 
fim, o 'dr. Goebbels desfechou uma cam
panha de difamação contra as Ordens 
Rellgiosas. apresentando-as como cul
padas de crimes comuns. Fracassada a 
ca.mpa.nm:,, o chefe da propaganda na
zista fez um discurso no Palaclo dos Es
portes - mais tarde destrtiido pela 
RAF - arusandó todo o· Clero cátolico 

' de 'torpeza mora] e declarando-o incapaz 
de. ~ducar a Juventude .. A1l escolas : cJas 

Ord2ns cato. ·cas foram desde então fe- ' 
chadas e os Padres e1n geral afa.stados 
do ensino. Mas t>Mas medidas airidà não 
eram dirigidas contra o Clero como tal. 
embora · o · fim verdadeiro dos nazistas 

• fosse atingir o cíero como instituição. 
desfechando assim um golpe mortal 
contra os alicerces da (greja Os . na
zistas trataran, sistematicamente de por 
todos os obstaculós conceblve!s no ca
minho dos .1ovens alemães', atratdoo pelo 
sacerdocio, Foram iechada.s as: escolll.s 
primarias nas cidades ,.· com população 
predominantemente catol!ca, . Isto : com
peliu os meninos catollcos: com voca

, ~ão eclesla.~tlca a abandonarem seus la
res em Idade tenra para Ir, estudar. nou-
tta parte Após, deixarem· ·a, escola .. ti
nham que· superar mil oútrits: dificulda-
des. · 

' fo católico, melhor, do maior' movi
n1entó ·católico, que o Brá.sB; à:tt -811· 
tão; prêsencillra, • . ·, · · 

Tive t. sorte'. única de . ser seu fo5s'. 
pede. durante os dias íuesq'Ú.eciveis1 
do Congresso. ~- uma hos·ped~~e!Ú, 
nãó di1·éi pÍ-iircJrieséa; ,porqu.é, ,,este -
adjetivo .seria uma :arénsá :para, a 
distinta famllia, qlie 'deu ·· túélô·:-,Cf que 
se ··pode dar a um prinoipe,; m11s que 

,deu multó mais. 1JOrqÚ11cdeú·,à· sua 
bondade ;brasileira, ima. al,e9ria ~ ÍJl• 
tiinidadé brasileiras, rec.eb'eudo o .Bis· , 
.PÓ sertanejo, com multa àmizade e 
muita fé - quando eu·níe,IembllO,'.do 
oratório antigo, colocad.o de· propó
sito, no me:o dos moveis' tnódêrnos 
eis luxo do meu· qúarto; qi.táncio llle 

lembro da hora das refelções';ou· 'da 
conver$a; ·quando me lem!iro da;·sa.n, 
ta niissa, na· capelinha, da prisão ·aas 
muth,eres, assistida, 11i'uitas veze.s,: :p·e. 
lo Dr. Acacio e por toda' a casa;'· ó 
era, realmente, uma 'familia,' · ·· 

Foi essa' hospedagem., que· -a''ít~n:. 
te ilâo sabe .agradecer, que h1é-'iez 
conhecer o homem .do· Congresso. úe 
fato, o ilustre Secretário da ','Ségu
rança Pública,, vivia aquei~s (!iák e, 
de certo muito tempo antes, sO: para 
o Congresso, sem descurar. ·.em :11àda, 
sua,' muitas outras responsabiffdades, 
)"oi quando eu,-o vi. transforuiail.o ·ein' 
,dor, à cabeceira da f.dha,' ein ésta
do grave, mas séni esqüecer que.era 
vésperas do Congresso: lil ·dessl\>br.a
va-se. Blm toda a pa,te e atendendo 
a tudo e de tudo .se tenlbrancto, Por 
isso,, depois os jornais puderám''anim-

' ciar ·com orgulho "que nenhum·.caso 
polj~iat ,se registrou durante. 'aq,1,~'1es 
dias de aglomerações, ·incontave1s,, e, 
aó mesmo. tempo, de· fern:u:ntação ile 
guerra": Mas se· 1em!Jrár'fam todas da. 
cabeça. e da mão forte 1que squberam 
prevenir? ,, 

M~0 não era s-ó como chefe da.im• 
porta nté secretaria. que·· Aca'eio No-· 
gue1ra vivia parà a ordeu, é·dÍsclpli· 
na daqueles dia~ me1uoí-aveis. l!Jra, 
tambem como católico e'ntusià.smac:o 
pela sua ré, vihranlfn de amor. para 
com Cristo. A carta im que tne, éon• 
vidava com insistência, 9ar.a. a Jies
pedagem em sua casa, é um grJto de· 
júbilo, prevendo os triunfos· de Cris
to Sacranientadó. ·· 

Por isso. tive a felicidqde de ilar
lhe .a santa COlllllllhio, Várias VeZl:\S, 
durante o Cougresso. e ouvi. _ .. fr11se 
inesqüecivel. a S<\aJ con10. 1u11a .pl'ole
cia que ai! ti\o em brev~ se.hâveria 
de v.,erificar - às ~.i:10 . hÓrâ1( da ma
drugada, ao voltar da ·1nipl'ess!(1~ante 
comunhão' dos' homens. pa'ra o qual 
havia an·astado ánilgos '-. àlira·çan• 
·do-me:. "Sr . .Sispo, q1,1e éo1s·a ~stu
Penda ! Na t<:rra, não vêrei ma.is na• 
d'1 assim". 

Vai comptetar·Se o 1.0 anh•ersário 
ela morte, proftrndameuie cristã, 'ctes· 
te Mmem extraordinár'io: 1j0Jriern pú. 
bt•co. homem da ramnía, homiím de1 

üeus. 
Sem dúvida foi um dos tributos ca

ríssimos que a terra ·,pagoti .'ao êéu 
pelaa graças imehsas do' ,Congresso 
~}11cartslico: Carrteal Leme. 00111 Jo
sé Padre Oii1·siíiu; Cônego· :~relo, Cô
~e-go Van Kastereu'. · Mouseuli'or f'e• 
queno, Padre Nelson: Padré;'.Hlustá• 
quio, .. e quantos outros· os<-Anjos 
terão regisfrttdo no Livrb da Vlda ! 

Mas, para mim, or.npa um dqs: pri• 
meiros lugares o nonie' de Acacio, No· 
gneira. o homem da Peniteilclâri~; o 
homem r1n Congresso.·- · ' 

Nossa hoÍ11Pnagem de ami:i:á.de, de 
gratidão. e de .saudade. ' ' ' 
· Paço de S. 'Fr;;niciscó, de, Assis, 

8-III-1944. 

• 
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ACUSACõES SOVIETICAS AO PAPA 
(Conclusão da 1.a pagina) 

do Mussolini ordenou, que todoo os si
nos tocassem as 3,15 da tarde no dia 
da conquista, os sinos do Vaticano per

'maneceram silenciosos. 3o) Pio XI cen
surou a imprensa fascista por ter fa.1-
seado a sua alocução às enfermeiras em 
22 de agosto de 1935 de m<;>do a pare
ce, que ele favoreci.a. a. conquista. 4.o) 

. Quando Mussolini instou para que l'io 
XI -coroasse Victor Emanuel como tm• 
pera.dor da Abls.5inla. o Santo Pàdre 1'~

cusou. 

O VATICANO E A ESPANHA 

Os soviets acusam ainda o Vaticano 
de cumplicid.ade com o fascismo na Es
ralihl!-,. Os· fatos· são: l.o) A atitude do 
Vatiéano para com a. Espanha fo1 di-' 
tada não por ~onslderações politicas mas 
religiosas. · se o partido republica.no
comtinista. tivesse apo!àdo a. religião 011 
fosse indiferente para. com ela. em Y~Z 
<le destru·i.Í' 20.000 edlficlos. reUgiosos, e 
os · nacíonal!stas a tivessem petõeguidô, 
o Vaticano v~ria · favorecido os republi
canos. 2.0) Tivessem os )'.epublicanoo 
mantido · a neutralidade para. com a 1·e

, ligião como fez a frente popular na 
França. e o Vaticano tambem teria. fi

·cado riet.itrn. 3.o) Se. a.manhã os falan
gistas ·perseguissem a. religião e quei
massem as igrejas e· o ºnov,, partido cte
ícndéss~ a religião, . o Vaticano conde 
naria os falangistas, mas. repitamos 
s~ no terreno religioso e não .no po-

• lítico. -.4.ol'' O santo · Padre recusou 
j untar-ro a rtaua e a Alemanha reco
nllecenM· ôs _'chl!fes insurgentes como o 
governo legitimo d; Espanha. 5.0) 
Quando .os, refugiados da. pe!'segulção 
espanhol& · vieram a Rom~, o Papa 
abe11ço,ou-os por defenderem a religião, 
mas leinbrou-ll1es que a sua pollt!ca ~i·a 
má. · p1'evenindo que intenções menos 
puras, interesses egoístas e meros sen
timentos de partido poderiam rac!lmrn
te infi.Jtrar-se, nublar e transformar a 
moralidade do que estava sendo feito, 

Pouco apro\'elta entretanto discut il' 
o fascismo. O termo teve já uma defi
nição müito . positiva, nomeadamente .a 
absorção. do imlividuo no estado como 
·o comunismo é a absorção do indivi
duo na' classe e o nazismo é a absorção 
do· ln.lividUo oa raça. · Não há portanto 
nenhuma diferença essencial .cie Ideo
logia entre os três. Nas mãos dos co
munista3, entretanto, o termo ra.sc!srno 
é agora -de abuso para cobrir todos os 
que s;\o anti-comunistas. Na rea.lidar.te 
o fascismo é de fato comunismo na sua 
herança.· O comunismo é a forma asia
tica dcf fascismo, e o fascismo é a for· 
m:1 europea de comumsmo. Ha tão pou
ca diferença entre o comunilômo e u 
1ascisnio como _o furto e o roubo. 

FASCISTAS ANTI-COJ.\IUNISTAS 
Cs soviets usam as palavr!lS muito 

inteligentemente. Como matavam rs 
judeus scb o nome de '' trokistas \ 
a~im chamam todoo os comunistas cte 
anti-fascistas. Nesta acepção d.o termo 
::-, · Igreja. é fru;cista, mas pela mesma 
linguagem ·deturpada é comun.lsta por
qu3 é anti-nazista e anti-fascista, O 
Vaticano nos ultimon seis meses tem s:
do chamado comuni~ta pelos nazistas, 
fascista pelos comunistas e anti-fasci.s· 
ta· pelos fascistas. -rodos qu~rem dizer 
a mesma coisa: ·decididamente o Vati
cano _está na oposjçáo ,contra. 'as Ideo
logias, anti-religiosas. Quando o Vati
cano "-cJndêi1ou a tentativa_ ·alemã. de 
nazistizar a · Europa, os Sovlets nada 
di:óseram, · porque a.' religião não lhes 
importava naquele tempo. Mas agora 
quando' a Russla está prestes· a barba
rizar a Europa, conden1!- o· Vaticano, 
.porque o vatica.n0 é a unlca força mo
ral. que permánece d, pé entre a Euro-

. p2. .i a barbarie. 

civiliz,ação cristã eurdpeta. está acesa. 
pelo artigo do "Izvestia", ·Nos ultimos 
dois anos náo se pode encontrar ne
nhum dQcumento da.• Russia. condenan
do o nazismo. Nem mesmo nas decla
rações de Moscou e de Teherã Stalin 
detesta. o nazismo ou o_. exercito alemão, 

STALIN' E O FASCÍSMO 

'Stalin detesta. somente a Hitler, Har
ry Hopkins clta.-o a. este proposito cm 
Novembro de 1942: Em Novembro de 
194:'.l Stalin decta.rou: A destruição <ie 
todo o poderio m!lltar alemão ê desa
conselhavel do ponto de vista do ven
cedor. Ein Julho ,de Í943 permitiu que 
a coml..s.são livre alemã irradiasse um 
pedido â, Alemanha., de que retirasse · 
suas tropas para as fronteiras do. Reicl). 
e iniciasse negociações de paz. 

Todo dia. a Russla estã alimentando 
a. Alemanha com· irradill.ções; dl7,endo: 
"Salvai o vosst> exercito. Este é o fun
aamen0J e a regurança de. vossa iK -
brevivencla." 1 

Nf~ é portanto "nada lmprovaveJ qu& 
caindo Hitler do poder Stalin fará uma 
paz em separado com o alto· comando 
alemão. Talvez por Isso tenham sido 
,:,mltidas na. declaração · de Te)lerã :i:s 
Pctlavras "rendição Incondicional.;, O 
p~rigo que ameaça a Europa não é o 
Bolchevtsmo. como diz Hitler; é o nazi-· 
comunismo, a 1•nião de Pilatos e Re
rodes para condenar Cristo ~ · morte. 

Geralmente falando estas falsas con
d~nações da Grã-Bretanha. e do Vati
cano pe!n Russla. pe;dem trazer muito 
proveitG. Podem despertar o povo ame
ricano para enten•l<>r que Stalin não • 
um cl'uzamento de George Washingttll1 
~ Sir Galaha.d. Mais. Podem· 'conve11cer• 
nos de que nenhun,a · nação que reé~a 
a lib~rdade do pensamento e a. .· reli
gião aos seus cidadãos pode ser a;p.ta 
para outorgar a outros pa,ises os direi• 
tos de que o seu proprio povo .não· goza.. 

Stalin é multo astuto. tim de ~us 
estratagem,a., mais Inteligentes· foi dizer 
a o_ Presidente Roosevelt em Teherã · qúe 
haviam tramado contra a. sua vida, 
Churchill não qulz c;·êr mas o presiden
te hospedou-se com Stal1n. N_ão · pode, 
mo.5 d.Lsta-r de lembrar o tempo ·em :qné 
a Russii. foi enganada · · pelo 'mesmo 
a.rdil. quando Alexánare foi à Fratirn 

_ após a derrota de Napole.Jío para ·impÓr 
a paz à França vencida. Talleyrand cil-s• 
~e-lhe: "Estão trama.ndo contra sua, vi• 
da. Não fique com os seus mà'.$·venha 
hospedar-se cJmigo." E Ta.fleyro.nil Ob• · 
teve o que queria no tratado. 

Estamos em vesperes de gra:Üdes' 
acontecimentos. Os amer1c·anos devem 
estar ·preparados: a Ri;ssla \•ai dese:•s 
tar ·cta causa comum para a sua ob1·à 
de :·descristianização da Éuropa. Não 
esea longe . a hoca em que a lni.préll.5a 
ame1·!~ana tirará de seus arquivos Ril 

s1.gnlf1cat!vas palavras · do prtlsldentê 
dos Estados Unidos: - "A União So
vléUca é úml\ dit11du1-a tão cruel ·e tão· 
a.bsoluta eomo qualquer outra· na. face 
da terra." . · , 

(D'> "Catholic News", Nova York, 
5-2-1944). 
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E E G l O N. A R T O 

"A 
e ... 

Sifilis 
exige 

é 
um 

uma ~oléstia 
tratan1ento 

crônica 
crônico" 

A Federação ·das·congregações 
Màrianas de Ribeirão. Preto 

recebeu· a visita do. Ministro 
da,Agrlou ltura Dr. A. C. Pacheco e Silva' 

. Esse incisivo conceito do Husitrado professor patrício, 
é o grito de alarme contra as formas erroneas de enfrelltar 
o problema da Sifilis. 

A impur.eza do sangue é uma dóença rebelde tornan
'10-se necessario um tratan,.ento energico que d~verá ser 
continuado embora hajam desaparecido os principais sinto
mas: Cancro venereo, Reumatismo, Feridas, Erupçqes àa. 
pele, Dores de Ca-beça, Perda de peso, Fraqüeza, Falta ele 

Entre as visit1p:1 que o Ministro da. 
Àgrlcultut·a." fe,z durante :;ua._ :estadia. na 
cidade de Ribeirão Preto, destaca-se 
aquela que realizou à SCd~ da. Federação 
Mariana. daquela Diocese, 'no 

0

dla 19 pro
ximo passado. 

-~ 
\1 

vigor, etc. 
O Depul'ativo-Tônico 

Apos a:i solenidades do. protocolo Sua 
Excla. .. visitou a.s · dependenclas da Séde, 
e outras repartições do. Predlo "Dom 
Alberto", magnifica obra de· são aposto
lado dos :e:xmos. ~vmos. Sn.s. Bispos: 
Dom Alberto José GonçaJves e Dom Ma
nuel da Sl!véira. D'j:Jõoux. 

é o mais vahosh auxiliar do medico no tratamento prêven
tivo e curativo da Sifilis e suas srra vissimas consequencias. · 

Sua. · Excia. foi sâ~dacló · por um dos 
marfano.s de Ribeirão ·preto, tendo .res
p':mdldo em rapldas e brilhantes palâvras. 
Das orações prófe1:icias, . resumimos · ·o se
guintz: "Nesta hora d~ sofrimentos que 
o mundo material àtra vessa, · é b,m sa
ber. que não :ie eitá sozlllho, mas sim en
contrar em todt!. í>(IÍ-te pessoas que. pen
sem como nos. t preciso que neste mun
do · de __ progi·eiso~ mecànlcÔs e· de espe
ranças cientificas o homem volte a abe
berar~S8 da fonte -da Doutrina Catolica. 
Digo · Catoliéa. .• .inte'ncio1U1,hne'lite .. por
que se . dllise= do.utrins. cristã_ estaria 
manlfei:tando um pouco de respeito hu
mano; ·ou mclbor camuflando ·uma ver
dadé e. um sentimento de que ine acho 
possuido''. 

N. 81 E C ________________ \ 
A RUSSIA PRECISA ESCOLHER A11te.s de dehmr a séde, Sua. Excia., 

tscrenu · no "Album" dàquela federa
ção .o segulnte: "'Que a. pmsperidade 
ma.teria! que esta .sede lnc!ica.. seja -um 
reflexo _ da u_nlão espirltuaJ ·-que. aqui 
existe, ds · a. impre!sâo que levo deita 

Um apelo ansioso foi feito à Russh 
sovietica na ultima semana · por um 
grupo de cidadãos, todos pioneiros vi~ 
brantes .. na cama de auxilio à Rus
sia,, noticia en.i seu oomero . de 20 p. 
passado a revista . norte-americana 
"Time", qUe é atualmente editada . 
tam bem · nesta capital.- . 

Entre os signatarios estão Wi)Íi~m 
Agar, vice-presidente da C*sa da Li
berdade; Presidente George N. Alms
ter, do Himter College; Presidente 
Hai·ry D. Gicleonse, do Brooklyn Càl
lege; Raymond Leslie _ Buel!, expres 
sidente da Associação de Política Ex
terior; Major George Fielding ·Eliot, 
John W. Vandercook e Sydeny .Mo
seley,- famosos comenturistas; Harry 
Scherman, pre:::idente do Club do Li
vro do M~s; ex-ministro do Supremo 
'fribunal, Jerenciah _F. Mahoney; Ro
bert W. Searle, scc1·etario · geral da 
Grande Federação das !,:rejas, de No
va 'York; Robert J, V,'att, represen
tante internacion? 1 ca Federação· 
Americana do Trabalho. · 

Da citada r~yista reproduzimos os 
trechos principai$ do apelo: 

"Cremos que já é tempo de que os 
americanos que vêm a estreita ·cola
bc,ração com a Russia. sovietica como 

· uma das pedras angulares da vitoria 
e da .paz permanente dfrijam uma pa
kvra de apelo a nossos aliados rus
sos. Falamos coino individualidades 
que favorecemos. o mais completo 
au_xilio à Russia. désde o ataque sem 
razão : de Hitler em 1941. 

"Conjuntamente com todo cida
dão lêál às Nações Unidas nós rece
bemos com alegria -as declarações. de 
Teeran e Moscou, nas quais explici
tamente foram reafirmadàs ·as decla-
t·ações anteriores ele l.o de janeiro de 
1942, hipotecando apoio aos. proposi

' tos. e principias da carta do Atlanti-
co... E recebemos com 'prazer; espé
cialmente, · os comunicados' · conjuntos 
expedidos em Moscou por Molotov, 
Eden e Cordell Hull, que diziam: 

· Yislr,. Espero que -tud,J : aqui reja en
tretanto apenas o marco da grande ca
mínhada do. futuro". 

(a) Apolonio Salc.s, 19~3-44. 

. Têm s_ido -granüés as perdas 
de Sacerdotes na Alemànha 

A conferencia concorda e1rf insti~ 
tuir um maquinismo pal'a assegurar a 
mais intima cooperação ent.-e os três 
governos 110 exame. das quêstões ·euro~ "' · 
péias c;ue se levantam com o desen- De i,ova Yürk, N. C. informa: 
volvlmentp da guerra... ~a .Üeí.nanha tc1Í1 ·sido élcYa<la 

, "Por tudo isto, a. aparente. determi- a perda de Sacerdotes e c.studantes 
nação do governo sovietico de 'insis- de teolílgfa, informa. a "British 
tir cm uma solução unilate1·al do· pro• l3ioadca'stídg Corpoéation", em"uma 
b'.ema -polonês, sen. 1 media"ão óu con- · , · ~ · · 
sentimento seja dos aliad~s da Rus- ll'J'ao ia~ao dirigi<la .aO poYo alemão. 
sia, ~cja do governo polonês, foi um Até Lo de .i'>faio d1r 1943 - sbgun<lo 
choque para a opinião americana.· a D. B .. C. ~ ele l6.4U5 ·sacerdotes 

"Os povos americano e britanico c_atólicos e esturlai1tes 'de teologia 
ni'!o podem esquecer 'qÜé a' Pol_onia foi que haviam si'do mobilizados, ·1.597 
a primeira nação a se opor il- sucessão foram mortos. na frente, <lé·. 593 ilfo 
cias vitorias -incruentas de· Hitler. O se .sabe! náda, e 100 sei acham feridos 
poloncses resolveram. lutar einl:iora a de tá! g'ravi<laí.le, que jamai$ podé-
guerra significasse a conquista ,tempo- 1fa. l1l <le..empenhar as funções de sua 
1 aria e a escravização da Polonia, por-
<i.ue cks acreditaram que a justiça· dá voca~ão. . · 
cau.rn da Polonia e a lealdade de seus S_emp1-e seg·itmlo a· B. B; C., sabe-
aliados assegurariam sua ·ressú1·eição se que dos 3.819 Sacerdotes iucór-
final. . · porados· aó exército, 187 foram mór~ 

"Eles tomaram esta &,c~~o em· um:a tos,-de 138 não se 'sabe nad:t e 770 
ocasião em que a Russia julgava ne~ foraü1 feddos ..:... 23 con1 ferimen-
C!:'ssario colaborar com Hitler, e não tor; gT.aves. Entr\!_ 08 estudante~ -ele 
obstante, . após sofrer agonia ineµar; · ·· 
ravel, a Polonia é convidada· a renun- teologia as perdas iaão ·maiores; dos 
dar em favor da Russia." muito m'ais exército, vbg vhg 'vbg l>g. vhgYbv!.Jg 
do que ela recu~u dar à Hitlêr. Por- 4.368 qne · a l,o de Í.[aio ·de· 1!)43. ba-
que a ·.fronteira .da, ·linha Cilrsón re~ ,;iam se i_ncol'pt1ráclo · ao e~éreito, 

''.Porque. , havia necessidade de "uma 
fatica supi·esião de um iriutil criticis
mo _entré aliados em tempo ele guer
r~. . . nós temos até agora deixado 
pass.ar em. silencio algumas ·cousas que 
,fora~ m:o~ivo , df te~ores. .. Eventos 
récerites, . no .1eritanto; . conven·ceram.:: 
nos de 41.lê o silencio conti,ni1ado . sb
mente servirá, nas ·mãos dos ·isolaéio
nistas,para explorações, bém. como'a'os 
adversa"t-ios. do auxilio' à Russla. Por
que eles não ·estão silenciosos; e c::t
da um dos atos da imprensa ou do 
governo soyictico que pode ser mal
entendido ou criticado na America é 
grão para a sua mó ... 

<'lamaâa pela' Russiaté p1*>1ritrta' à li- _.; 022 foram mortos., de, 159 .. não. sé.sa. 
11_ha Hitler-St11lin · ~é· 1939. ... Signi~" be. nada, e 779 fofan1 fe1:idos: serfrlo ~:~ª ª. perda ~e. 47% )<la I~olonia anle0 ... ,' 28 grn\'elÍteute:, De ,o~~ros,·,2.pJ7: se-

.· .ior à· gue~rn, enquanto rep,·escnta.t, ,_. rfrina1·is'Cás--··m<Jbfüttrdos-,·-a,·,flB€),as0 <l
um ganho ae menós de 1 % para a· .. , · . · , · -0~ ---"' . _.__ . . .. • ,· ~: 

.União Sovietica. o g6verno polonês: "em qu,c -11 ,mqrre~·~m,--'cle 91"_'naO 
à~clarou-sc-_ pronto a, discutir conçes-,, ~~-, rnl>~,..,Pª.cl~,;i'é;}4~_ ·_fq::~-~~ fe1;trlos, 
soes, mas nao governo; menos que tudo,. , ... se~do 1. gravelllcntes. . . 
um go':'.erno: ,no _exílio poderia f;izer><: .. Ademaís1 J1-àvíum se 1mcoi•pora- . 
c;on~rosoes tais, sem o expr.esso con~. <lot5 ao exercito 4.016 Irmãos Lei-
sentimento do povo polonês · · · d _._. · -- · -· · ., · . . · · · , go~, os quais morreram 388, rlc 

F edernçãri das Congregações Marianas 
Quanto ao governo .polones no . 1·J°7- ~ · · · b' · · 1 . ~- · f 

exilio, não nas compete julgar do me":;., : ·~.,;· ªª? -:s~- sa ~ na< a e üll. oram 
rito d:? algumas queixas C:a Russia , fcpdos, ,,sendo ~? g1-avemente. 
contra ele. Mas- pelo menos trata-~e' ·· · 'A faltá: de Sacerdotes se a"'ra\'U 
de u~ _governo legitiino, sustentado 11a Alemanha . pela Confis.caçii: de 
pela. r?s1s~encia polonesa e composto muitas . ini;tit,uiçõcs cclesiasticas; 

CONCENTRAÇÃO NO 
SÃO LUIZ 

COLEGIO. ·procissão não poude .ser réálizada. tlto's1,qmuete1sreamopen1tzeerpor là1omd.etnds e pdar- com .. o pretexto de que do.s. e-difieios 
l am 1 aura os .. .. d ·t · · E d coronéis poloneses. -co11 espon. en es nesccss1.ta o sta o 

"A · 1 , . , le b para os frns da guerra. o povo pr;> ones, e so a e ca <? 

São Paulo, 9 de Abril -de 1944 

INSTRUCÃO Rf LIGIOSA E_ VIDA -INTERIOR 
Eis os dois 

do 
pontos centrais da 
estudante ca.tolico. 

formação 

. O LEGIONARIO acaba. de receber 
tres voluni€s do \Arquivo da Congrega
ção Mariana da Mocidade Academica 

-de Recife em que se acha o historico 
· de todas· as atividades desse soda.licio. 
Oportunamente ·, daremos noticia por
mrnorisada.' de todo· o excelente material 
contido nessa publicação. Transcreve
mos hoje a parte relativa à- !ormaçli.O 
do estudante catolíco. 

FORillAÇAO no f,STUDANTE 

. CATOLICO 

"Qual deve ser', po1s, o dever do e;.
tudante brasileiro catolico diante de 
tão infernal atlvid1<-de deste e de cu
troz inirnlgos da Igreja e da. Pátria? 
NóJ, da nossa parte, afim-de nos. for
ruannos para 1S futuras lutas prD:-lU• 
semos realizar, p:Jr vra, dois ideais :n
dica.dos pelo Papa Pio XI à mt·~idade 
eotudlosa. Sua, Santidàde logo no ~c
gundo a.no do seu Pontificado. ein 1923. 
por um Motti t'roprio mandou que us 
Bispos de todo . orbe católico informa-s
sem cada três ano, à. Santa' Sé se· nas 

. suas Dioes5es são observadas as · p1·es
cr!pções relativas r,o <:nslno da doutri-,
na. cristã. 'e. de. um modo particular, 
como se eru;!na. · a· Apologética. nos ~0-

lcgio.1 catol!cos e escolas S1íperlorrs. 
Afim de · urgir este ensino estabeleceu 
um Ofklo especial -na s. Congregàção 
do ·C:nc!I_io. Desta maneira ·espera, diz 
o santo Padre. conseguir apagar a 
maior de todas · as nodoas das nações 
c;ttolica.j; niaxlma illa. nationum catho
lica1·um macula. <livinae rellglonls lgnil
rantia. 

«Afim-de tornarmos este ideal uma 
realidade, isto é. ILflm-de prestarmos o 
obsequio de obetliencla filial ao ·Roma
no Pontif!ce, e de darmos gosto a N~s· 
so. SenMi' Jc3us Cristo, a quem ele :·i:
presenta, afim-de não praticarmos uma 
rr.ligião de mero ,sentimentalismo. 
i.fir.~-dc afastarmos de nós a humilha
ção de ·que não conhecemos ·a. nossà. 
pr9pi:ia. Religião, nem sabemos dar ru
zão do que acreditamos, temos pDc11-
rado estuct.ar com empenho a· Apologê
t ica. cristã. 

"A&~im preparados celebramos o· ano 
passado dua·s reunió?s publicas: uma 
p1·csid!da peJo nevmo. su!)érior Ger: l 
c:e t~da a Missfw. Pe. Lui¼ GÓnzaga 
Baechcr, e outra. pelo s·r. Dr. · Andrade 
Bmwrra.. .defenaendo nelas . as. verda~e~. 
principais da. nossa. santa Religião: a 
cxist~ncia de Deus. da. alma, do- Infer
no e al1umas ql(estõ_es importantes. 
com arguição ê defesa, como as da ge
ração expontanea, da}'winismo etc .. 

·:como mais uma. prvva deste nósso 
esforço posso mencionar que a ·unica 
dis_tlnção que houve nos cursos 'de A po
loget!ca _do Colegio Nobrega, c~lhen-à 

Retiros Espirltnais. ". t por isso que · na. 
maior parte das náções europeias e 11a 
America do Norte, existem ·muitlssimas 
casa.~ exclu.sivamenre deâlcadás aos 
Exercicios Espirituais. feitos em tur• 
mas revezadas por diferentes cla.:;ses de 
pessoas: durante o àno Inteiro, Tam
bem -no Bra..sil vai entrando aos poucos 
esta. salutar pratica. O Pe, Luiz· o. ca
bral, S, J., já rem · conseguido bastante 
nesre sentido da Mocidade Academlca. 
d?, Baia. Igualmente no · Rlo, ó Pé. Leo
nel França. s . ..J. e outros jesuita.s já 
têm realiza(.-, grandes màra v!lllas, e r.or 
sinal que este.· ano durante os três dia-s 
dD Carnaval, levaram 50 ·cavalheir<>s a 
fa,;:erem -0 -1·et!ro fechado no,: Colegio de 
Frib'til·go. Depois disto o Pê. Manoel Pa·
cl:leco, ti .J., em Fortaleza. persuadiu a 
niai~ de 41> jovens i:. se prepararem. pa
ra as festa.s ,';:icentenarias de S. Luíz 
Gonzaga com igil~ l retiro. No carnà va 1 

: deste ano o Pe. V!St:.,?ntl, S. · J., promo
veu a m~slIJa ldea e t1>ye a ,éOIISOlação 
de ver rllunidos.- ·no san~tnario de s. 
Paule1, 58 jovens para sacriJ!carem as
folias do momo. Mas dir-me-e~: ·encer-
1-ar-se duunte tres dias·. e, tres na.ites, é 
eóisa borrivel! Sim, colcgàs, tainbei.n a. 
nós .se nos a.fli;;urava. lnsuportayel o. es •. 
lar assim reclusos e segregados do CL\;1• 

tato · com o mundo exterior. 
"Mas escuta! como nos desempenha~ 

mcs dô compromisso terriveJ. que tonia
mos ·· ao fundar a Liga .. Um de nós. i;-Qs-
tou tant'.i daquele 5acnto tempo, em que 
à: alma se põe em comunicação !11.tlma, 
com o Criador,· e saboreia· as delicias · cio 
seu convMo,· que chegou a pedir que Í;e 
lhe prolongasse o rétiro por oi.to · dias. 
mas não Se lhe permitiu passar de qua
tro dias " meio. Um O\ltro membro da;. 
Liga ofereceu-se para repetir· os exerci
cios nas ferias de s. ·João; Foi-lhe- res
pondido que não 0-• deixariam · fa:rer. 
mais · de uma vez por ano.· Então, (e,. 

dos â uma, resolverrtos fa.rer "os Exer-· 
cici:s anualmenre, e tornamo-los obrl
gatorios a todos os membros futuros da 
nossa Liga, a· partir do ultimo ano do . 
curso ginasial. acrescentandQ . assim im1·• 
.novJ artigo aos estatutos primitivos õa 
Baia, sem contudÓ sairmos das atribui
çõ2s tios mesmos. Este é um· dos fru
tos salutares que a Liga tem produzido. 
Os resultados obtidC\S no toc,ante 'it pie
da.da. pGr este centro da Liga, dó Co-

. leglo Nóbrega, são 'l!ais modestos. Cm 
elos socios · tem comungado_ diariamente, 
mais dois. após · o retiro, aproxintiram
se. da sagrada. mesa todos os dias ·do· 
mês de maio. Evidentemente Isto é 
muito pouco. Importa todavia notar Que 
•semelhante frcquencia dos sacramentos 
não tem prececten·te entre os externos 
j1 chegad<1s à idade e!ll que é preciso 

· lutar contra. o aguilhão das paixões. 

··um dos membro., eia notsa. Liga 11a d~- ln_anrruraP-a-o de· trê·s pa·v·i1ho-. e· s· 
!ess da dlficll 'tese dos atributos di·ii~ u0 ~ 

.nos e da concilla~ãº da presclencla ci!- do .<<H_os.n·,-tal le·a-o Xll'I:>> ... 
viu?. com a; Iih1rdade de homem. i' 

· :"' O outro Ideal é o dos Exerci tos E~- ó ' "Hospital e Maternidade. Leã<) 
pirituais, 1·ccomendados ao jovens pelo · 
Papa reinante, ri~ suas Let.ras Aposto- , XII" do Circulo Operado· do_ Ipíraiiga 
lic2s expedidas . a ~roposlto do segun- inaugurou _no · ?º~ingo p. pauiadõ ' os 
do .centrnario da .canonização de 'S, Luiz_ trê~ pavil!toes f~aLS:e a capela. de ~os-

.. GJn:tà.ga,ique- ora.a_ce!eb.i-amos._ t pei·-- __ s~ Senoora..de_S:on conforme o segum~e 
SL1asáJ nossa. que. para se àssegurar a · ._pl'ograma; ·-' que·~wnnrc10:-às ~.-nora:s.:, ::--
solidei!, a eflca.ciA, O· -flo·recimentó cfo
ra_doiro de qualquer.· obi·a. eatol!ca, _c)e• 
,·e ela ter por ba.ge cu condição re_co!lie
rem-se os sem membros, todos os ano~. 
por alguns dias. a meditar sobre as 
verdaMs eternas. o célebre. conde ele· 
Mum, fundador cl.as admira,i,e!s obras 
sodàis tle Paris, dizia no Congr~so de_ 
Lande1'neau C!Ue o lar em que tinham 
nncldo to.das ela:i eram os retiros 
anuais no fim d:Js quais t<Jdos saiam 
apostolos. . A grànde gloria do Brasil, 
que é o lj!xmo. Sr: D. Sebastião· Leme. 
tambcm disse a re;,peito delas o seguln-. 
te: "Em genel'O de fé e r:ostmnes, a 
unice. escola segura, em que os ho
mens aprendf'?'ll a elevar-se acima 'c:a 
turba. mult, das m"diocr!da.des. são os 

·' ··rROGRAMA. 

1 - . - Reéêp,tão élo Exmo. Móns. V!• 
'ga1:io Càpltulàr, Exmas. autoi·idadcs e 

.. demaii;· convidados. · 
· 2 - Mt&á lccebrada pelo _Exmc, · ·e 

Revm-i. Mons.· José. Maria Monteiro na 
né>v~,. capela. 

3 - Benção dos três· pavilhões. 
4 - Leitura da ata da inauguraçãG 

pelo secretario do e. O. I. · 
5 - Entrega da chave simbollca dcs 

pavilhões à 'Exma. Sra: D. Anita Cesta, 
pela, filhinha de . um operaria. 

6 - · saudação aos benfeit-01-es e às 
autoridades pelo Presidente do' Cil'culo, 
·sr. Mans!le.to de Gregerio. · ·· · 

A condenação do Vaticano pela Rus
sia é simplesmente. um item do pla
no que a. RU&Sia está habilmente de
senvolvendo. Está em conjunto com a 
condenação dos Ingleses. pela sua ,üe
gada. tentativa de paz em separado com 
a Alemanha. Desre modo prepar'a-se 
para a propria infidelidade acusando o 
esposo de infidelidade. Tendo acusado 
a ordem polltica de conlvencia com e . 
inimigo. _acúsa agora a rellgião. Asslm 
a Russla_. prepara-se politlca e religiosa
mente para se separar dos aliados e 
concluir a paz ~m separado com a A!e-

No proximo dia- 21 do corrente, :em 
prosseguimento à sel'ie de concenti·a
çõcs parciais .. haverá no Colegio São 
Luiz uma concentração m·at·iana. cuja · 
realização está a cargo das Congre
gações do citado colegio. 

Durante a assembléia ent--ão levada 
a efoito, ficou decidido que, em oca
sião oportuna e como demonstração 
cll' profunda veneração à Virr,em /\pa
recida; seria reali_zada a procissão en
tà.o suprimidá · do programa. 

decidir até que ponto eles reconhe- =======::============================== 7 ,'."" Alocução do Sr. Dr. Augusto A, 
da Móta Pacheco, Dir, Clinico do Hospi-

ma1sha. · 
A carga. contra o Vat!cano não é 

grande surpresa. Todos os que connt
ccm a Russla previam este passo. Ape
nas a. oportunidade era Inesperada. O 
fato de que deveria vir agora e n;.o 
um mês âepols prova quão confiante é 
a Russla na. sua habilidade para con
trolar a H:uropa. C'omo a Russia notifi
cou a. Amerlca . e a Grã Bretanha que 
não deveriam intrometer-se na questão 

• da Polonia, as.sim agora notifica à Re~. 
Jiglão. que t1ão deve iotroxneter-se na 
questão 'da Europa.. Lenin biaso nu va. 
que "_o proximo pais que tornaren:os 
comunls_ta será a Espanha. Ent~o in

. cendiaremos a Europa peL::s dois extre-
mos." A mecha. incendiaria na ca~a da 

1iiodcr.uos, elegantes, 
em desenhos originais 
Nacionais e extrangeiros 
}~-oif.em ser ud,1uiri,lo, 
t_a·m~f!m f!'m J () l"'flª· 
n,er1to.s pela ••J'lurio Suave••, 

Jt~? ?·! µi; ,,!aio, 80-90-5, Panl<J 
. · - . ~/.NAM. 

Na semana precedente à concentra
ção, haver.ó uma serie de palestras 
formativas, uma noite em cada sede 
das Congregações vizinhas ao Cole- . 
gio São Luiz. 

O programa está quasi definitiva, 
mente organizado e a ma realização, 
certamente marcará mais um ótimo 
-resultado, tal a dedicação com· que 
v~m sendo preparado. 

Pedimos aos R. R. P. P. Diretores 
das Congregações vizinhas ao Colegio 
São Luiz, especialniente à Congrega
ções que foram avisadas na concentra
ção da Saude, que enviem seus re
presentantes aos R. R. P. P. Mariau:>1 
ou Guimarães,: no mencionado Cole
gio; afim de concertarem definitiva
mente a ortkm dos trabalhos que se-
rão executados. · 

PASCOAS A CARGO -DAS CON
GREGAÇOES 

Seguindo já uma velha praxe, va
rias co·ngregações estão ·orgallizando 
Pascoas irisando determinada ativida· 
de- (trabalhadores, comerciairios, es
portistas, etc.). 

E' um dos mais belos apostolados 
a que se entregam as. Congregações e 
q~ tão esplendidos frutos produzem, 
trazendo para Jesus-Hostia a. ovelha 
de ha muito afastada ou perturbad11 
pelos azares da luta pela vida. 

Como ficou bem frizado na ultima 
i-eunião na Cúria, à Federação deseja: 
e espera que ·· cada Congregação faça 
o passivei de organizar em sua· sede 
uma Pascoa .de homens em geral ou 
tambem de 'classes. laboriosas (bancá
rios. comei-ciarios, opel'ario~ tec. ). 

E' tambem um.>· otima ·ocasião paia 
atrair para as hostes de Maria San
tíssima elt0 mentos dé bons predicados 
que infelizmente 111idtas e muitas ve
zes se transviam exatamente por fa 1-
ta de algum que os ampare e que os· · 
.?.traia para o borri caminho. · 

PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA 
Al.-'AK.l!;l.:IIJA NO ALTO m.: 

SANT'ANA 

Quando da concentração Mariana ne 
Igreja de Nossa Senhora da · Paz. da 
Paroquin de Santa Terezinha no Al
to de Sant'Ana. fazia parte do pro-

. grama uma !!rande proc-L~são de Nos~ 
sa Senhora Aparecidá. 

No entanto, por causa da forte chu
"" m1f' caiu rlr->sde a madrul?ada. a 

A Federação, bem · como 'todos os 
Congregados· _ali. presentes, adedram 
imediatamente à idéia, de . sol'té que, 
tio dia 16 do corrente, todas as Con
gregaçõe_s da capital deverão f~zer
SE'_ representar na · procissão em lou
vor . à Padroeira do BrasiL 

Com isto pagaremos tambcm uma 
divida de gratidão aos Padres· Sale
sianos- e às familias residentes no 
bairro de Santa Terezinha q1•e com 
tanto , carinho e dedicação haviam 
preparado· a concentração no Alto de 
Sant'~na. 

Cada Congregação deverá compare• 
cer com seu estandarte. 

RETIRO El\1 BARUERf 

Aproveitando· _os dias 'da Semàt1a 
Santa, á Federação organizou um re
tiro espiritual em st•a chacara, em 
Baruerí, destinado aos presidentes, 
membros dé diretoria que nãó pude
ram participar do retiro do carna
val e tambcm a pessoas da elite de 
nossa sociedade. 

'profunda edificação, tendo os parti-
O retiro decorreu num ambiente, de 

cipantes auferido grandes proveitos 
graças à palavra bem inspir.,da, à 
dedicação e ao trabalho_ d0 pregado'r, 
o Revmo. Pe. Carlos Doppler. S. J., e 
gra2as lambem ao espírito de compre
ensao e aproveitamento dos retiran
tes. 

Congregação Mariana do Braz 
Esta. cong·rci;ação festejo'u no ·d,a 

26 11. l).. o seu I ti.o an h•et·s~r10 <lê 
fundação. Hou,·._~ ás 'I horas i.\tis~a 
':i Uomunhào g·e1·~J ctos ,Congc.e;;p111o~, 
ás lo hora::; foi celebra<ta. M t~sa ~, •• 
lene em Hr,ào rl@ grsi:'c.;a:-:. <!Olll ~ pai~. 
tioipnção ,10 eõr•, fiA Con~·r·c.~~acâo ti 

nbrilha.ntalfa com ~raude 01•q11-.islla 

A noltA. hnnv~ uma reunião :-;oi une 111· · 
:salão 11a SoeiedarlP. Lleneficente.' Vas, 
co <IR (fama; e.í=ltavam pr€Sf:Utea n~ 
,,casião o Hevmo. Padre Agostinho 
1\1endi~!tlte, l>iretnr. eia l:i~ederação MH
rtana. <fe S. t"at1l0; H.ovmo. c:onego 
• 1es11lr10 SantlJle,, Hev1no. J:>. l!;svtgJo 
Concil lo e Revmo. P. ,J nsé l'hurler. · 
i.·rze1·am-se ouvir os oradores sr:::, 
t!yro Pollceno ,Juntar e li"e.lipH Mén€
~es .1untor ~1ue forAm ba~t.into aplau
<lidos <levlrt_r, A eloq1u:"1H'i~ com q~E! 
falu.r~m. Ao ·~nce1-r:1r :-'f' ·,-i reunino 
t1:1lou n H.c1vn10, t"ntw;..:o .J.~s111ni·, ~an .. 
tttll e. a seg.111r ·foi "nr.,_aclo pelo~ 
cong're1;;af']o.s o h mo ,la~ Cou~Tl!:11:.-.... 
Qõe:., 

C{'m o atual governo quando forem li
vres. Enquanto isso, se progressos no 
sentido democratico devem· ser feitos 
eles não podem ser ditados por estia~ 
nhos, e ainda -meúos -impostos .. por 
i.:111 grande poder que não é agora uma 
democracia. · Pois. como , podelfiamos · 
apoiar o principio de uma Polonia 
fcrte e independente, da qual .seja 
er.carregada a Russia, se só a Russia 
C:eve decidir unilateralmente o · que 
cc;nstitue um governo democratico po~ 
lonês1 -
.. ''Faria pequena diferença que uma 
política unilateral da Russia fosse im
posta dii:etarnénte de Moscou ou· por 
mte1·med10 das ,-Republica~ soviticas 
da Ukrania · ou da Russla Brahça. 
Nem seda o problema resolvido pera 
proposta. de compensação à Polonia 
dél pe1·da de grande parte do seu ter
ritorio, ao qual ela tell'l · direitos his
tc.ricos e culturais. pela cessão de· tt<r
ritorios do norte e a oeste, aos quais 
se-us direitos são muito menores. Is
t~ significaria. duas violações .do espi
r:to da Carta. do Atlantico em vez de 
uma só. . O que' quer que se faça, 
dever-se-.1~ fazer para a. obtenção de 
uma paz Justa e pe1mané11te ..,.. não 
ro~bando Pedro para dar a Paulo. 

Se,. entretanto, a Russia aprecia a 
amizade da America como nós: cre
mos que· o faz. ela precisa não usar 
seu poder para impor nem uma. fron
teira injusta. -riem um governo fan
toche ao povo polonês. A Russia pre
cisa escolher. Ela pode impor' sua 
vontade, mas não o poderia fazer 
sem escandalizar milhões de america
nos cuja opinião pode ser decisíva no 
de~envolvimento de nos.~a politica ex
terior. E a Russia encandalizará outros, 
.il:m dos ~me~icanos, pois o que. mí
lhoes de c1dadaos . dos pequenos países 
conquistados e satclites •. p,oderão es

. ~erar duma vitoria aliada, se assim' 
e que nos desfazemos de nossos com
promL~sos com a Pol.onià 9 Tal desen" 
gano valeria tanto quanto muitos ba-
talhões para Hitler. Esperamos, no en
tanto, que o imenso poder da Russi;i 
torna-la-á capaz de ser generosa... .. 

"Entretanto no interesse de todas 
as Nações Unidas nós urgimos os go
vernos britanico e-americano a levan:.. 
tarem estas questões com o governo 
sovietico, e nós mesmos apelamos para 
n?ssos aliados russos afim de se capa-· 
citarem da legitima inquietação do 
p~vo americano. Pedimo-lo não . só 
pr,rq11e isto reforçaria nossa unidade 
ni, guerra e apres.9aria o 'clia da vito
ria, mas porque cimentaria · a an~ie
d;;,de entre os povos russo e america• 

nos &nos crUCÍi;tÍI! que ,virão". 

RELIGIÃO E ·VALOR MILITAR 
Declarações do famoso 

Por um despacho procede1;te de 
Nova York, a agência N. C. infor· 
ma: - "Quas( semvre ·a erlucaçâo 
ministí·ada nas escolas e. miiversi
dades · públ:cas proced8 como se 
Deus uno e trino 'não exjstisse e 
ában'dona a ju,,.é11tude !)ara que,· por 
si mesma, aYeri~_ue se Ele existe ou 
não" disse o Cavitão Eddie RickeU
backer, · aviador. ramoso e herói 'con
sagrado de duàs guerras, num discur
so. que pronuncioú .ao receber· o pre
mio educacional dos. I<Jstados Unidos, 
que recebeu da Associação Nacio· 
uai de Educação. 

Ao deplor<\f a falta de educ:açf,o 
religiosa nas escola~ p11blkas do 
vais, o Capitão l{ickenbacker disse: 

"ÜS ·se_nhor.es sabem qL\El pratica
mente percor1·! 'todas as frentes on
de combatem os solclados dos Esta
dos Unidos. E; das areias do Sahara 
às ·neves do, Alaska, desde as ilhàs 
selvagens do .Pacifico atê às agres• 
tes montanhas da Uhlna. sempie 
comprovei que a virtude espiritual 
J)ropordona aos nossos soldados uma 
disciplina moral que é uma verdadei
ra couraça de fortaleza perante as pro
vas e -sacriflcios que eles dev·em el\· 
f:·entar. Pode assegurar-se que .se os 
almi1 nntes guiam nossos homens 

. através do mar, e os generais atra
vés dos campos e pelos-' céus, de fa. 
to é sempre Deus ,o verdadeiro Che
f!! de nossos .soldados. IDntre nossos 
soldados· são muitos os que semp"re 
tem r;onciência ·de sua presença e de 
sua: infhtêncla. como se em todas as 
partes IDle os acompanhara,. muito 
p,·óxlmo ... " 

"Creio que se possuirmos um ade: 
quado cJese11volvimeulo espiritual. e 
o consegufntf.l· domluio de nós mes
mos, não seriam di!fceis de resolver 
os probi0mas que em 'nossos te111p.os 
causa a delinquência luvénil" . 

Ao explicar os ideais que motivam 
a ~uerra doA l!lstados Unidos, o Ca
pitão Rickenllaeker citou exteusa
mente nma carta que o Úomandant" 
Johu ,Josepl1 Shea. de Cambr1clge, 
l\lassachnssetts escrevia ao seu filho 

· .pouco antes· ·de morrer. durante 
o afundamento do porta aviões 

Capitão Rickenbacker. 
Trata-se ·de uma earta t'm que o 

Comandante Shea recomendava iH, 
seu filho que •:sempre fosse um bom 
católko, para ser selllpre um ooni' 
c:daclão". · 

"Como é sahic!o - comentou o Ca
pilào llickenbacker - o Comanàaut,i 
Shea não voltou ao seu lar, E uun
ca mais voltará aos seus. · Por.em a 
carta que escreveu ao seu filho ê um 
monumento- perene que simboliza 0 

espírito desses heróis que já. sacrifi
caran1 ou qu" estão sacrifir·ttnrlo qnan
to possam; [leia l!bc:,nla,,e e 1,1clo fu
turo dos Estados Un dus ", 

• Pomada seccaliva Sõo SP.ba&!lõo 
combate scienttficomente todO 1 

· qualquez alleccào cutaneo como 
sejam: Feridas em geral U!cetas. 
Chagos anligas Eczema• Ervsrpelo. 
Frieitaa. Rachas nos p~s tt no!> seios. 
Espinhas Hemonoides. Que1modu
raR. Erupcóes. Pie< las de mosquotoa 
• inseetoa venenoso,. 

r!!~~.~.! 

.la 
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tal. · 
8 ~ Oração do Exmo. e1Revmo. Mons. 

. Vigarlo c.:apltular. 
9 - Visita às tnstala';õcs do Hospital 

· e da Séde Central. 
Est_a cerimonia c01itr •1. com gránde 

af!uencla do povo e tra,11;.aorreu em um 
ambiente de -vivo entusiasmo, 

Escassez de Missiona rios 
Por ocasião de uma visita t'ealizada 

à· séJe em Nova York da. Obra É'onti
ficia é!a Propagação de Fé, o Exmo. e 
Revmo.. Sr. Bispo de "Honolulil, Sua. 
Excla. J,ions. James J. sweeney, ·deu a. 
con:1ecer diversos 11.5petos da. missão 
apostolica que se sucede. ém sua tmensa 
Diocese, que -se .extende desde as· ilhas 
Midwa.y até a.; da Natividade e Cahtãd, 
"º O.:eano Pacificu. 

Ha ali em sei v1ço cerca de 86 s1cr1·
dote~ e de 30U religlooas. Nas ilhas Ba
waii , p1'0pÍ·ia.mente ditas ex1Stc1n noje 
46 Pll-ruqula$ com 100 igrejas e capetas, 
o que faz com que haja Sacerdotes q11e 
têm ao seu cu_idado 4,5 e até 6 tempws, 
tropeçando multo a mludo com grandfs · 
dificuldades . para. comunicar-se coni 
elas. desfrutando do privilegio do poder 
de celebrar 3· Missas dlarlas, ficam àl
guma,; zonas a que· os sacel'dotes só t:)0-

dem v'tsitar em rai-as oportunidades. 
Os RR. PP. dos Sagrados CJraçôef da 

Prov!r,cia · Belga, coad.luvados pelos RR
PP. Je · Ma.rykuoll tem até o presentE 
forn~c!cio I o numero . suficiente de mis"· 
slonarlos para sustentar as ml.5sóes ciE 
Hr.wâü, porem com o actventq da atua:
g•1erra não ei,:istelil sinão esr.assàs espe
ranças de poder receber essa tnaprecla• 
vel ajuda da dita comunidade rel!glósa. 
Para remediar a situação foi fundado 
um pequeno · semlnarlo no qual 1á sr 
encontram· 21 lhscrlto.s aspirantes ac 
sacerdocto. 

O H:xmo Mo11s. Swe<>ncy e~ta muit,c 
compenetrado dos diferentes problema: 
que atualmente oprimem as mlssõ"s oa, 
o Impulso apcstollco logou-se dar a 
todas as attvldades missionarias de sua 
dllatada Diocese, acrescentando os inu• 
meros ollstaculos creados pela guen·a na 
Pacifico. Antes de ser sagrado Bispo. 
exercia S. !!::rela, Revma o càrgo de Di· 
retor da Propagação da Fé em São Fran
(:isco cCalifornla l. 
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São Paulo, q de .\bril de 19.14 

EVANGELHO 

ESPIRITO DE FE' 
OOMINGO DA RESSURREIÇÃO 

(S, Marc, 16, 1-7) 

Naquele tempo, Maria Madalena,· Maria mãe de Tiag·o e Salomé compra
ram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. E muito cedo, no primeiro dia 
da semana, vieram ao sepulcro jã aonascer do ·sol • ....:. E diziam entre si: 
"Quem nos revolverá a ped·ra ,da porta do sepulcro?" - E, olhando, viram a 
pedra revolvida. E era multo grande.·- E, entrando no sepulcro, viram sen
tado il direita um moço, coberto de uma veste branca, e tiveram medo. Ele 
porem, lhes· dissé: "Não temais. Procurais a Jesus de Nazar6 que foi cruci
ficado, Ressuscitou; não está aqui. E,s o lugar onde o depos· taranl, M;is ide, 
, diz:el ao:s seus dlscípv.lo:; e a Pedro que Ele vós precederá· na Gali:é:a:' ai o 
·.;e reis comó vos havia dito". 

CO.~IENT,AltlÓ 

Estas mulheres, que logo pela ma
drugada vão ao. -sepulcro, dão-nos 
Um exemplo magn!1ico de u'ma espe
rança contra.· toda a esperança. De 
fato jamais se viu esperança que se 
leva'ntasse, poderia.mos · dizer, sem 
fundamento nenhum. Sem fundamen
to nenhum dizemos, e .ê o que nos 
sugere a simples leitura deste Enn
gelho.' Poi:S, todo o fu11dame11to em 
lJUe poderiaiu bà,sear as santas mt1• 
lh'.Jres sua esperança e persevera11ça 
em seguir a Jesus Cristo, seria a ve
racidade. das palavras do Divino Mes
tni, auten_t!cadas por seus milagres. 
Ora, o própr:0 Jesus Cristo 'dera CD·· 
mo prova inapelavel de sua missão. 
e verdade de sua Doutrina, -0 t'áto de 
sua ressurreição. E este mi:agro eia 
tão essencial como· selo dh'ino da 
missão de• Jesus C~isto, que S. Paulo 
afirma .sen1 mais que, se Cristo não 
ressuscitou nossa fé é vã, iuutil nos
sa ·esperança. l.\Iàs estas mulbere!l · uão 
esperam a resstirreição ele Jesus 
Cristo. O densíssimo véu da paixão 
acabrumnhou-as de tal maneira que 
chegou a convence-las de que o Mes· 
tre · ãdoravel pe1;maneceria para se1n-
11re eilclausuradó no seu sepulcro: De 
maneira· que a· perseveraJ1ça em se• 
guir a Jesus Cristo .já. éra uma espé· 
de de esi1erança sem fundamento; 
uma dessas rés que se manteni por 
si mesmas, si assim )loderiamos di· 
zer. 

Não terminamos esta consideração 
e parece-11os já estar a ,·cr a algum 
vólta'rlano a sofrir. da · ingenuidade 
da [é dos catól:ccís. que crêm sen1 
,fundamento! É engano. Joseph de 
:Maistre, no seu maravilhosu- lino 
"Du Pá.pe" censura 0s ·protestantes 
que·· ~reténdem · fazer proselitismo de· 
monstrandÔ uma a• uma as verdades 
contidas · nas Sagi'adas J<;scrituras, 
num esfôi·ço tão mais estulto, quan-. 
to mais sincúos ·forem eles em acei
tar .seu· dogma . _do liVl'e·éxame. Os. 
11se~dos-1·ef0rmadores . , tránsrvrma~l 
assun, ob_serva de· Malstre. o Catoh
clsmo em ciêuc·a, e pretenclem re· 
cluz:r a· equações matemáticas, àqui
h que se. deve abraçar cotn toda a 
alma.· ·e não s6 com .a tnteligêlwia. 

Tem o ·catolicistno um fundamento 
racio1ial, é e será sempre um "ratio-
1,i';ile ohsequiulll", [!xará. sua c;da
<lauia hu1uana 110. vigor. do raci.ocínio 
que. ~ teima ace:tayel e obrigatório, -
de maíteira q11é ·11f11gue1ii possa alinnu: 
·dia justifiéar-se diante de Deu.s · de 
O não. ter abi·ataifo, p01'qi1e ,uã-0 se'. 
conven'ce.u: de süa verda_de. Não exi
ge, porem, que· ·a ·cada passo esteja o 
homein r'efletlndo .sobre estas. b?ses 
11ari crer racionalmente. E: ,,qua11io 
maiores forem as d\sposições 1,norais 
q·ie inclinam o individuo não só para 
aceitar a .verdade, mas sohretudo pa· 
ra prat:cá-lâ, de mocío máis perin'a
nenté se. conservà. a certeza habituar 
d-, sua c·redibilidade. Por iss~ crêm 
mais e crê1n melhor aquê'es que vão 
à verdade com toda a alma. ·Pcil' i~so 
tarilbetn é mais t'irme a Fé daqueles 
ciué se contentam com a notícia· .cer
ta de .que a Igreja Catóh:a é a ver, 
r)adeira, ·.e não discutem cada um de 
seus· dognias .. ('.adà unia de suaà de· 
terruináções. Aliás, esta maneira ele 
agir já signitlcaria uma falta com
pieta de fé. 

Or2, o quo aconteceu com as san, 
tas ·mulheres foi precisamente isto. 
A convivêúeia · com o Divino .Mestre 
lhes havia dado ar~u.mentos sobejos 
ela verac;rlacle de sua i\lissão e clivin· 
clade de sua do11t'ri11a. Para elas ni\o 
havia mister coisas no.vas para justi· 
ficar nma c,rença já solidamente jus
tificada. Não precisaram esperar a 
ressurreição para, ·só ll'i'SSe monH:nto, 
se co11vencenmi rle que não se l1111•ia111 
enganado quando se devotaram de 
córpo e alma á Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Os argumentos anteriores ti
nb11m sido suficientes. Por isso. 110 
momento não foram refletir para se 
reéordarem das proméssas de ressur
re'ção que lhes dera o salvador. O 
aparente . fracasso de Kosso S011l1or 
não· abalara num átimo siquer sua 
1:-'é no Salvador. 

* * * 

O que -se passou eom Jesus Cristo 
e as santas mulhe1·es passa-se con1 a 
Igreja qµe é o Corpo .Místléo de Je. 
~us cristo e seus Héis, A Santa Igre
já te111-se visto, 110 dec·urso da Histó• 
ria, num estado de opressão pór par
te do podér civil que a muitos Lem 
fe'.to pensar no seu total desapareci
mento. Foi o caso por· exemplo que 
aconteceu ·ua i;'rança revolucionária, 
por ocas.ão ela ·morté de S. S. Pio 
VI. Quem autenticou a morte elo So
lléraúo Pontífice toi o oficial da co
muna .de Valença, e ·o ~ez eom ó ci
nislúo prõprio· deis que elltii,o · domina
vam sobre o povo de São Luiz. De
clarou que falecera o chamado João 
Angelo B\'aschí, cuja profissão era 
"pontirice". E não se coínoveu a 
1-'rança com· ô' fàto. í!; rac"l de se ima
ginar . a 'gi·Íl:nde c.;oll;steruação que 
uma hu1i1ilhação .se111ellla1He causou 
em todo o mundo, càtó!Ícci: São estas 
as c;rcúnstancias capazes de abalar 
uma. 1."é enfràq.uecida, pois, parece 
que em tais momentos . Deus abán· 
!lonou a sua Igreja, i\Ias os que_ t~m 
füincza na Fé, ctroràm e· gemem di· 
ante dos sofrimentos· de ~ua terna 
Mãe, a -Santa· Igreja,' mas sem desa
tlimar, ·11e1u fn11;ue)am na lfé, Bsta 
J.l se tornou habitual, e os motivos 
que a !undan1enta1i1 se no mon1ento· 
nãó ·aparecem, tem eles certeza que 
existem e isto basta. Esta credtl>ili· 
dade habitual é mais db · que sufi
ciente. 

·. l!: fato altamente ·consolador que 
quanto n1a s vivemos o Catollchmw 
ião -'suas verdades arlqui1:inclo uma 
cousistênc:a maio·r, . e nossa lnteli
gêucia eomeça a.ve'r de maneira ma:s 
clara p'ontos que antes admitia· COlll 

a hunuidade que to.da fé eidge, pois 
que eu volve uma submissão ele, nos
s~'intel.i_gênc:a. à Inteligência D.vina. 
.l!Jsta humildade é compeusad.a pór 
Deus Nosso: Senhor;' q'ue auxilia nos; 
sa intelisenc:a con·obora1tdo-a com 
sua graça ÍLfiiu de que ela . veJa 'e se 
persuada com mãio1· firmeza ainda 
claquilo •que e de sua ah:ada natural. 
Este 'é o motfvo que levava Joseph 
de Maistre à censurar aos prutes
tantes, :e a tazãõ porque à -verdade 
se deve 1r com toda á a:ma. 

A !é é um dom. de Deus, e Deus 
costuma despr.ezar , os s.o,berbos, e 
exaltar aos humildes. l'or isso con
·segúe-se .. mu:to mais -com orações .o 
sacdflcios do ~ué con1 longos dis-· 
cursos. ·os .íirgilmentós:\·acfonais-.sâ.o 
c>apazes -sempre, e necessârios, . p;11:a 
confundir aos adv·etsários, e. dar aos 
i11riéis ás r'azões de nossa crença; 
Hill'.":,em 'porém,. .se iÍuda que .possa 
le.va1·. alguem . ao Catollc snlo, m UJli· 
do· só coh1 essas armas. Pois sã.o- ar
mas quê vibram ·golpes certe:ros 
".a Órdem ·natul'ai "' a ~fé pertence- à 
ordem solireuatur~I, campo qué é ex
clÚsivo de Oeus, Nosso· S,rnhor. O 
homem aí só te.m que cooperar com 
docilidade e amor. 

Eis por,1ue ralam-se de raiva os 
racío11alistas bem como. os l1erejes 
que não têm· ré. Desejariam demons
trar a inacionabilidade de nossa po-

. sição, e não o consegúem porql.ie 
nessa Fé · é eniinentemente rac 01ml, 
e ui.o. temos receio ele argumento ne
nhum nesta onlení de ·conhecimen
tos. Po routro lado, nllo correspon
dem à graça, e por 1s·so permanecem 
na impossihiiirlade d·e crer. Nem go
zam da paz interna dos fiéis, nem 
podem ter ó prazer mesquinho de 
destruir essa mesma paz que inve
jam naqueles que a ·possuem. 

Bemaventuradas mullieres que cre· 
ram e esperaram contra toda a -es
Jlerança. Essa mesma falta de con· 
tiança, fruto de uma Irreflexão, que 
as fez desesperar da ress11rrei~ão do 
i\'l11st.re fartou.nos de árgumeut.os com 
que demóustrassemos aos incréelulcs 
a verdade deste fato. 'l'ào certo ·é que 
toclas as cousas cooperam parn o 
bem dos que aa'tam a Deus. 

* * * 
Nem sempre. porem, esta· tí-anqui-

lidade ·com relação à Fé que profes
samos, pode ser levada ao ponto de 
tÍbsoluta despreocupaç:ão . que, nas 
8antas mulheres. é até enc.;antadora. 
Ha circunstancias em que deve o fel 
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uma at~nção reflexa sobre ·sua cren
ça, um exame de conciênc'la em que · 
procure ver, com clareza·, si conser
va bem . firme o espírito de l•'é, se se 
atem, com· tocla :a docilictadé, aos en, 
sinamentos da Cátedra da Verdade 
que é. a Sé de Roma. São os momen
tos de confusão de esph'Jtos, ·os mo, 
mentos que prenunciaril as grandes 
jeresias, em que. as verdades. per, 
dem seus contornos, em (jue são fre
quentes os congraçanientos nos hori
:rnntes . . em que s.e diluem as· diver· 
gênc:as para que todas as- boas von• 
tacles cooperem para o bem comum 
num crist:anismo selll sectarimn'o, 
como se costuma dizei' nos inú1neros 
movimentos ele regeneração em que 
esses tempos são fertéis ,e .cujo pro· 
tútipo .temos nós catól,icos em "Le 
.Slllon ·· condenado por S. S. Pio X; 
~ssas épocas são terriveis; cot1stl· 
tue111 as piores tentaçõés ao espírito 
de fé dos católicos. Então ma's do 
que nunca é precisa uma vlg:laucia, 
pois são tempos em que domina o 
poder das trevas, capaz de perder, se 
possível fora, até o.s eleitos de Deus! 

EFEITOS aos BOMBARDEIOS DE RUMA _Prega
nd0 

e Ma\··tela
nd0

••• ; , . - . 

Conforme telegrama do correspondeu- . Religiosas 'sacramentinas moi'.aeram Vi- NEM TODO .O·· MUN· ·DO E· SABIO ' 
te da N. e. na Cidade dó Vaticano, timM de uma bomba que caiu em .i;e.u . • 
um proietil antl-a,ereo caiu e explodiu convento, durante o bombardeio oe l4 · · · ______ ,· 
em frente ao edificio do !ôsservatore de Mai·ço. Nesse convento eatavam na. -• 
RomanQ", no iptetior ela Cidade Pon- ocasião, apenas·, nove Monjas. Pe. Ascanio Brandão 
tificiA, àproxim.adamcnte às 7,30 h:s. "Mais ums. vez - comenta. o "Os-
-da nia.nh~ de 17 de Março p.p .. Os frag- serva tore Romano" - sofreu clanos o 
mentos da explosivo feriram a um gru- territorlo do Estado da Cidade do. Va-
po' ·de trabalhadores que desc, rregavam ticauo. apesar de ser neutro de ser mo• 
alimentos. rada do Santo Padre, e sem que ~e to-

o "Osservatore Romano" acrescenta me em cJnsider.ação que ele· guarda in-
que uma das. vitlll1JU!, chaufeur de c,r- substltulveis tesouros religiosos, hi.stori-
mlnhão do Vaticano, téve morte Ílll(!• cos e artlsticos. 
dia ta. .e que outro. o~rar!o morreria. em . 
breve, Ambos estavam em uni, dos trín
ta caminhões do. Vaticano que, desde 
2a de Janeiro p.p., por ordem dó Smrio 
pcntlfice, procuram,· ru1. regiáó· dás Mar
cas e Umbl'la, al!mentoa h,di.¾pensa:vl'!is 
pam. os rolnanos .. a.tingidos ~10$ bõln• 
bardeios. A informação ,acrescenta. ifü!'.l& 
que e~ caminhões já haviam levà\ió· 
para Roma. 3,500 t~nelada.s de allllJ,€11•.,, 
to~. 

O mesmo cone.spcndente Informa. ter . 
rect!Jldo .. noticia de que em Roma ólto · 

"'Estes dolorosos acontecimentos con- · 
firmam que é inadm!sslvel uma situa
ção que. provoca gra vissimos temores 
pel&-' sorte do centro da · catolicidade, 
c<?-mo. o confirmaram as palavras com 
qu<!' o santo Padre pediu que se volvam 
os olhti'res a está cidade amada, "q11e 
pertence a tôdos os povos e a . todos 
os tempos", que é objeto d<'- ansiosa. 
prMcupaçõ.o d~ todo o mundo cristão e 
c;IV!l e que se está convertendo em cam
po de bát.alha ". 

A Ressurrei~ão de Nosso Elenho1· 
Jesus Cristo lembra-nos nossa elei, 
ção, que a nós cabe tornar eer.ta por 
meio das boas obÍ'as. Cuidemos de 
adquirir e conservar em nessa vida 
O espfrito de l!'é e estará. rat'ficada 
nossa vocação e elei~ão ·eni Jésus 
cr:sto. 

Ganhemos a · gu~ra, mas salvando Roma 

VISITAS PASTORAIS NO. mo 
DE JANEIRO 

· mz O; Reitor da Universidade Javedana cm ,mensagem 
ao Presidente dos Estados Umdoi •. , . 

O Exmo. Sr. A1·cebLspo cio Rio de Ja
neiro publicou a Segum:ja carta Pasto
ral sobre as Visltas Pastora.is. T~ndo ,em 
vista. o 1nm ei;plritual das ·Pa.rotiulas e 
sendo imeni;o o desejo ,de por-te em cJÍl• 
ta ::>. com os dlooesanos espal11adoo po1· 
todos os recantos ele sua. jud.sdiçáo, diri· 
ge-se a eles. paternalmente; com as pa
lavras d.e São Pa.u!o: "DesejJ 1·e1·-vcs 
para comunicar-vos ·algo ela gra;a es
piritual que vos robusteça." .. No · lmpo1·
tante doci.ü11<:nto estudá ias va.ntagen~ 
cta.5 visitas, os prei,aratlvos e ós tra.ba
lho.s da vi.sita.. Bem merece· ser lido tão · 
oportuno documento de b. Jaime de 
Barros Gamara. 

BOGATA '-- N. C. - "Enr,11,recida
mente rogamos esgotar todos oi; • edor
p:; para desalojai· os inimigos cie Roma , 
sem destruir. a. Cidade Santa", reza 
umr, niensagem telegraflc.a Que o 
R~ymo. Pe. Felix Restrepo s. J., ma.gnl
fico Reitcr d~ Universklade Cs:tol.ica 
Javeriana, cle~ta Capital, enviou ao Pre-
sidcnt~ d~ :Estados Unidos. · 

o Revmo. Pe. tustrepo S. J. diri
giu-se. ts.mbem .a todas a,s Universlda· 
der. dr. America. latina, · exo1ta.ndo-u 
para. que todos. "unamos hoje nossa~ 
vozes par~. a ddeÍia de noo;a Cidg,de 
f?,nta, sede d,:i Pontífice, no:;so Pai, e 
cs.beça da Igreja çatollca." 

! Angustio.samente V'emo:; os perigos 

Exerc~ios espirituais tia A. C. em ltaicí 
"Res11izou-se durante a Semana San- gundo .o metodo de S:mto lnacio, por 

ta,. o retiro para homens promoddo uma i;G'mana, o Revmo." diretor poude, 
pela Ação Cat<úica, cm Ita1cí, na pro·- senão dar-lhe a desenvoltura recó-
.priedade Revrhos. PP. Jesuítas. me.riclada pelo inciito .santo fundador 

A realização desse retiro. com a du- da Companhia, pelo menos aprofun-
rnção · de uma se-mana já vem ·cons- de-los mais do. que hahi.tualmente EC 

tituindo uma tradição· da Ação Cato- faz rios. exercicios para os leigos, ·.com 
lica. dé São Paulo. a dura,;ão de apenas três dias. 
· Dirigiu-o, no ano atrasado." o · Nessas condições, suas marcante~ 

Rcvmo. Pe. Felix de Almeida, S. J., qualidades de direção · fizeram-se pa-
cuja palavra empolgante e cheia de tentes, com imenso proveito para to-
um entusiasmo jovem, constituiu um dos os . presentes. 
penhor para o sucesso da íniciativa Como nos ,1.nos anteriores; o LE-
temada pela Ação Catolica. GIONARIO aderiu a este's e::ercicios 

que ameaçám a Çlde.<le, çle .Rom!fi, bê:'ço 
d1 ncn;sa cult-u!·a, reza a meu.sage~- dl• 
.riglde. Ró Presidente dos Estados t!nl
dcs. fi lmpossivel .que solda.~s q~ de
tendeni ·a civilização cristã d~struam a 
cidade mater da. cultura crlst!L" 

"V1tlnos e· ç,a,tollcos, trazemos· Roma 
11?, alma. Feri,la é ferir-nos no _µu,.is 
profundo do coração. 'l 

" ... ~lgo \'alem os mais dallclldos sen
tlmentoa de cem mflhões dt> latinos 
nmericanog. (;e.1ui.emos a. guerra, mas 
salvemos Roma." 

. O tclltO da. mensagem dirigida a to
das as Universidades da Amerlcá'. é o 
seguinte: 

"O incendio de guerra· .aproxlm:t•f8 
da Cidade de Roma, berço da nossa cui
tm'.a, l!J !mpcsslvel · que em nome- da tJ.. 
vilização crist~ seja destruída. a ·cidade 
mate~ da cultura. cristã .. $1 um ba!1'10 
inimigo entrou em noss~ solar. os o,
·1iger.tes d11 luta têm que encontrar 
meios pai:a desaloja-los sem dtstruir 
n'lssa habilitação. SotriOi, povos catoi;. 
cos. Unimo•ms _aos povos anzlo-sa.xúea 
para defesa. tje nosso continente. Un,;.-
111os hoje. noosas vozes, ~ara a defesa qé 
nê.'>Sa Cidade Santa, séC:e . do Pohtifice, 
110.s.so pae e Cabeça da Igrt.j.a. Ca.tollca. 

PJvos latinos, ,-eJamos o La.cio; ·Po~ 
vcs catolicos, olhemos., para Roma.; e · 
derijamo ao Presidente Roosevelt, com, 
clamor unanime, 11, angustiosa. exigencia.. 
ele respeitar nossa Cidade Santa, por• 
que feri-la é ferll'-ncs no mais fundo 
elo coràção." · ·-

Uma das glorias incontestaveis da . Russia foi o ,::(rande mestre de Fi
losofia e Psicologia Ivan Petrovicb Pa, \ w. . Os bolchev_is~as tiveram cui-

. dado de o conservai· não .o.bstante as su-a., firmes e dec1çhdas crenças r~
ligiosas. O nome do sabio se impunha em. to?o o mundo. Era uma i gloria 
do pensamento humano. Conta-se que um. dia ~assava ele por uma ~re
ja, e como de costume, ,sl.escobri,u-se sem ~~peito ,h1:1ma~o e fez o smal 
da cruz. O guarda e~tranhou-o e como o n,W c~nhec1a, dJSSe _en!:e .amea
çador e ironico: - Olá ~amarada, não sabe \'li ce que a c1enc1a Ja acabo1;1 
com tudo isto? · ' . 

Ao que responde Pavlov humildemente:· - Que s.e lia de fazer, ca-
mru:ada. . . nem todo mundo pode ser sabio. . • . · · · · 

Quando vejo cada ano a flor do pensamento ,e dá nossa cultura aos 
pés do Altar e na mesa da Santa ,Comunhão, semi,.:·e me lembro da ane
dota de 'Pavlov. Quando ouço uma palavrinha iro~lj do slivre~pensado
res, dos pretensos sabios, dos pseudos inteligentes, legítimos represen~ 
tantes do guarda sovietico, das ruas de !\lascou, achd. ta1;1bem com o sa
bio russo e~istâo que ... nem todo mundo 110de ser .li).1b10 .•• 

Para· ser verdadeiramente sabio é mister . negar e 111\~ar s<;mpre. . .Co_~ · 
pernico, Newton, Sechi, Klepe andaram afirmando a h,\llffion1a das esfe
ras ,siderais e de todo universo e concluíram a existencia de uma sabera-· 
na inteligencia ordenadora e creadora. . . . 

Ampére e Irineu extasiavam-se ante a ·obra creadora. 
Pasteur acreditava, tinha fé,. e convicções profundas num Deus 

crcador. · 
Ora, ora ... não estão vendo que camaradas retrogradas?!· 
Nem todo mundo pode ser sabia! 
Senhores intelectuais! E' chegado <:i' tempo da vossa Pascoa! Lem

brai-vos então de que- . . 11em todo mundo pode ser snbio . .• 

MAESTRO FORJO FRANCESCHINI 
Ocorreu no dia' 4 o. aniv,ersario ruL• 

talids do Maestro Fúrlo Franc~schinl, 
Diretor do Cõro da catedral Metropo• 
litana. e· Profes.sor de . Mlliiica Sacra no 
seminarij .çentral do Iplranga. 

Não querews de~xar pass8'1' a grat9 
efemeride som ma11if~_star, a.inda •1ue 
mpid~mente, a$ ~-nemerencias _que 
exo'tnam o nome dê.\ Maestro Fúrio 
Franç:!Schini. 

Tend9 ".indo para S. p..1ulo depois de 
havet sido -di.scipulp de .ca;JOccl na ;na- 9 
sílica de Latrão, .em Roma,., começou lo• 
go ~ lecionà.r .em r.o:,so Set\'nario onde 
se vem dedicando, faz já 35 a'.','OO. à for
mação dos levitas no canto e 1t.1. musica 
·sacra. Durante es.sé tempo deze1/1>. s e de
zonas de' gerações de Sacer<lote:; · i!_ ~ tem 
preparado sob sua bat1.1,ta. n\.\l)la i ~ hola 
cantorum · de orientação genuinamt\:te 
religiosa e ecl~siastica. Dotado de m\ · 
ravilhoso ta.tento 1111.µ;ical, compooito.t 
exímio, fino interprete dos mais ra:·0~1 . 

e dif!céis trabalhos, conhecedor perfei-
to cio orgão como instrumento que ·é 
por excelencia da musica sacra, com o 

· tirncinio espzcia!isa.do em Canto Grego
riano da Abadia de Solesmes, constit-ue 
realmente· o Maestro Francess:hini um 
justo titulo de ufania para tod()s. nós. 

· O que o distingue porem excepcional-

mentt!, e éonfere à sua arte o que (;Ia 
tem de mais elevado é o sentido de'.'pro
funda piedade com que sabe perfumar 
todas as suas composições·. Catollco ele 1 

fé. viva, de pra't!ca' â_iaria dá oração e 
dos sacramentos, asslduo devoto do San• 
ti.ssimo Sacramento a Quem visita .sii• 
tes e/ .depois das a.ulais, o sentido de. se
ria · religibsldade tra11,sfuncte-se-lhe es
pontaneo pelas Cómposiçõ~s com· aquele· 
acento ele pureza. e dignidade sobren;i
tural que só mesmo a pratica convicta 
e profunda. da vida cristã pode dar. 

O LEGIONARIO nesta modesta .!'e• 
ferencia de seu natalício faz• PS melilO· 
res votos .a Deus Senhor por. que sua 
~xistmcla nos· seja conservada ainda p,11 
muitos anos recordando e aplaudindo a 
palavra que Dom José Gaspar ç!izl.a., -
repetindo alia.5 uma fras~ de D. Duarte 
- o a.no pMSado ao encerrar as testa~ 
FMcals: "O Maeatro. Fra.nceachini . é um 
patrlmonio da Arquidiocese de S. Pau
lo". 

CASA DO SOLDADO 
Da "casa. do soldado" no estado do 

No ano passàdo ace'deu ao eonvi- e~pitituais,. aos quais estiveram .. pre- · 
te para dirigir os retirantes O Revnio: sentes o seu dii'etor e quasi todos 
Pe. J:osé Danti; S. J., escolha de. rara os redator~. · 
fdicidai:le, pois a longa pl'atica na. di- · A coope1·ação · do Revipo. · Pe, Bann-, 
reçáo dos exercícios de Santo Inacio, · warth, S, J., cedendo P\\ra os exerci
aliadá à fluencia de · sua ·Hng\iágein · . cios o local, que $e dest,aca pelas suas 

.,.cla1·a.e convincente, sem fiorejos inu-- ce>modàs ínstala.~9.®, R!.-19, . .am,bie.nt~, e,º 
teis, tori'Jou aqueles· éx:ercicios \de' gran- pelá suá b~lezâ agrest,t foi' outro ele-

.. d<' _utilidade 'para, todos ,~s presentes., .. m~rÍto do . eidto· dos eiéercicios erp{ri-

DRA~õES PUBLICAS NA ARG ENTlNA 
PELO PAPA E POR·RUM'A 

'Paranil recebeu o LEGlONARlO um 
oficio, ~,tado de 22 de màrço de 1944, 
comun!càv.10 a solene Inauguração, da 
"Casa. do $,:!d.ado" da.· capital do esta-·., 
do du F.aran~.. Do oficio deataca.mos · o 

· sevulnte treci~:: "Estando vosso jornal 
na. vanfuarda · (i.aqueles que procuram 
como 'nós a. ele.va.;~.o élo nlvel brasUeirç, 
mormeiito os nlvei.1 moral e: espiritual; 
viemos wr meio deste ·pedir-vos .. que nos 
enriqueçà. · 11, blb!lote~a eiiviando-nos 
graciosa. e periodicamente e.$3· pionê:ro 
da Boa Imprensa 'que é o LEGIONA· 
RIO, e que contribuirá djiclsiv,i.mente 
par.a mélhoria do nosso Soldaào". · 

No .corrente al'ló, os-e;xe-réitantes ,,ti-. -~ tv.ais de,:Santo lnacio, que muíto .. jús-.,
veram a felicidÍ,.de .. dé ;ç9p.tar:com,.,1, . t;il).1ente a . 'Açãó Catolica 'considera 
direção cio Rcvmo. , Pe., , W,dt~r · .Ma~ "· um dos . pontos essenciais na forma-
riaux, S. J., Seeretarió Mundial d.as !;ão de- 0verdàqeirns catolicos de ação, 
Cong1·egações Mariani5 .. '' . '· -, . " ' '. . '. 'cipazes de dedicação e dos Saàilicios , 

J:?esenvolvendo os exercicios,-· se-"·: que del1!s deve esperar a Igreja. 

MOMENAlD AO. SUMO PONTIFiCE 
Ao celebrar mais um anlversarb na

talic:io o Papa Pio XII, quis hom{enageá
lo o E.-uno. e Revmo. D. Jaime de B&r• 
ros camara.. publtcanào a circular que 
abaixo ti·a.nscrevemos: 

"Completa l:oje 68 anos de idade e '5 
de Pont!ficad~ o S11nto Padre Pio XII, 
o~ a.l~grias costumam' szr pafa os Jill1os 
os anivc1'sario~ natalicios <;lcs µais .. ,É du-. 
plam:nte natalicio é· o de t1oje para o 
"Soberano Pontífice da Igreja Univcl'
sal ''. 

Entretanto nossas expançôes de filial 
jubn, são tolhidas pela sltuàção em que 
se encontra o "Pai Comum da Crlstan
dade ". Verdadeiro "Cor Paterntim". co-
1110 o Papa B~nto XV, .de santa memo
ria, tambeni como Bento XV. não é o 
Santo Padre Pio XII cJmpreendido por 
todos. com enredos e artiflclos procu:•a. 
se de·svirtuar as mil.Ls pura.s e belas in
tenções das nobres atitudes de quem. pe-
la responsab!lidade de sua divina mis
são entre os: homens,: não pode ·adotai· 
partldari.5mos, e deve pàirar acima de 
tJdas as ambições terrenas, para con
duzir a humanidade a seus destinos so
brenaturais e eternos. ti; Justo' pois, que 
•ios cato!icos desta Al'quidiocei;e que 

s~mpre tEm sido. fül acs Pontífices Ro
man~s. demonstremos num gesto de 
francit' generosidade llOUO filial afeto, 
en vià.ndo .a Sua: santidada um presente 
de aniyersa'rjo. Scjá para as vitimas dlJ: 
guerra. socorridas pelo Sant,o Padre Pio 
XII, s2ja parn a 1·e~'OlJ.Stru:;ão de lgre
JM cl~truidas, tão cari1s .ao coração de 
Sua santldaGe, eu . seja. para o novo 
templo votivo.de sant:i Eugenia que oi; 

C11,tolicos ·do mundo ·inteiro prekndem 
erigir çm homer.agem ao Pontific2 rei• 
nante, não fa.Ite nossa. generosa oferta, 
nas coletas. que se farão para. estes fiilli 
em tod.a~ as nossas igrejas, no ilomlpgo 
12 de março, aniversario da coroação do 
Santb Padre PiJ ~II. · Apraz-nos ter
minar esta clrcuíar com as palavras de 
nosse. Pa;;toral de saudação. · referentes 
à quem. a.inda se chamava éarde!l,! Eu~ 
genio Pacem quando pa_ssou por ÍlOSllO 

Rio d'.i Janeiro: - E tu·Raina· da Gu.a• 
nabara, tú, ·gJori0$a m.etropole brasilel:
r& tú o reçej:)ctte, quàndo voltava do 
Congresso Eucarlst!co de Buenos Aires 1 . 
Tú lhe sentll;tes o magria.nl.mo cora~ã,o ! 
T_ú r1I vi.ste subir o gigante do Corcova
do, para. de lá. saucl~r o Brnsil l11teiro 
e)n na&a propr-!a lingual Tú.o 'viste bem 
de perto e poderás olvidá-lo?., .. 

. 'Pot deterniinaç'i\ô ele s.' Êmcla. o Sr. 
Cà,rdeal b. Sàntiàgo Lul:i; C:i?.pello; Ar

' ceÍJLsoo de Buenos Aires e Primaz da 
(12, Ârg~ntil}a, segundô nqficla. a agen-

. cw. N. c., em todas as igrejas da At'
qtildiocese são feitas orações esµ:ecia is 
P'-':a. segurança pesscal · de· s. Santid2dc 
o Papa. Pio XU, e pam que os ~lige
rantes r:s)eltem a Cidade Eterna, 

A exorta~ão de S. Emcia. dispoz ain
da, que 110 dia 19 de Março, festa cto 
fianb Patrcno da Igreja UnlversaJ, "cm 
todas as Igrejas re2.Jizem-se comulll1ôl':S 
geral:!, il1tereesandc, aos fieis para. que 
'com especial ferv01 róguem pe~ls inten-
ções indicadas. ' . 

t• As notlcills que os orgácn; da in1-
r,rênsa publicam. relaciJn&das com·· a 
gu~rra que se ce~z1;wo1ve nas proximi~ ' 
<!ades <!e Roma. - · ácrescenta, - uso 
podel).1 deixar de encher 'de tri.stesa os 
corações. 

"t. Cldade Eterntt, berço de noisa ci
vilização, ci.stodia do patrimol'llo artis
tlco de cultura miÍenaria, dotada. cte 
basilicaii, . de monumento.s, de bibliote
cas. orgulho da humanidade,· cqrre ·lhl· 
rigo de sa \·er ,fll.Vulvlda. nas calamlda-. 
doo que ;i. guerr!l. vai-•semeando en) ·.toda 

. parte. ~ 
. !'A p:·opria Cidade do Vat!cano, serle 
do Vigario de Cristo na terra; o. ama
do Pontiflce Pb XII, que ·está, pelo 

. amo:, no coração de. todos os argenti-
110~. tem · sido. i'elteradamerite a.tàcada.. 

"Pam que · De.us Nosso Senhor con
serve lncolume · o Santo Pa~re, para que 
novas ruljµs não aumentem · M que jâ 
por toda parte vem uinonto.ando a. 
guena. · elevemoo fervorosas orações. 

"A proxima festa de São José·' e aeu 
mêc, que celebramos. nos dão oca.~Hio de 
re_COl'l'El' a sua. poderosa interce:;são. 

· "sendo Pá trono. da sai1ta Igreja. são 
José otivirá n0$Sas· humildes suplica.s, e 
não pemütlrá. qué S. Sàníldade Pjo XII 
sorí-a detl'imento, e inspirará. aos J:)eli
gerantes sentimentos qúe · os façam res-
peitar a. Santa Cida.cle, ·· 

"Durante oote mês se rezará publi· 
camentc, todos os· dlas. a. oração a São 
José e a oração pelo Papa, e a 19 de 
Març~. festa. d~ São José, ern todas M 
igrejas serão realizadas comunhões ge-
1·ai!, . interessando os fieis para. que com 
especial fervor roguem pelas intençõ~:s 
in clicada~." 

FACULDADES GATOLICAS 
A pôs a inissa das 8 horas, cele

hrada, no dia 15, na igr(',J,:t de San
to Inácio, foram in,talados o$ cur
sos das FaeulrlaJes Católi,·as, sob ·n 
presidencia de D. Ja\'lue de Btvrns 
CamanJ, arcebispo • 111etni'p~lita110, 
que abriu a sessão solene de insta
laçiio perante o· corpo docente e· dis
cente. Falou, de inicio, ,., reitor, 
i;vmo. padre Leonel França, S. J,, 
qutJ se referi.n, sob gerais ·aplauso~, 
ÍI formaeão da ju l'entmle. para a 
solu~ão d,is problemas de após-guer
ra, os qllais deveriio ser r('solvdos 
s~undo _os postulados ·do, H:vange
lho. O p11>fessor Everardo 8àckhl'U· 
ser, catedrático da Faculdade Cató, 
Jica ('13 Filosofia, de-.i em seguida a 
1tnla inaugural. 

Estiio, portanto, abertos os eur-
ROs du• Faculdade~ Católicas do 
Hio 

OS DIREITOS DA ESTOKIA 
PERANTE A AGRESSÃO · 

t'or um despacho procedente de·.Novll 
\'ork, relata .a ·agencia N. c.,.que, quan
do em 1940 a Russ!a bolchevista- colocou · 
na E.5tonia ,um governo "tltere" perpe·· 
trou, ao. mei;mo tempo, uma Invasão e 
ato de agressão que violavam os· tra
tados existentes desde 1920, .... asi;lm 
.se .~lQlressa. JohanQes Ka.lv, Consul. Ge· 
ral da ·Est<Jpla. numa. carta dirigida a 
"Til.e New York' Times". Sublinha alnda 
em sua. carta. snr. Kair que em 1930 a. 
Ru.ssia. tinha firmado um tratado de re
conhecimento da lndependencia eia Eto• 
nla. · 

"A agressão nazi.sta de 1941 não pon
de modificar o st&tus legal da Estonia. 
como pais independimte", escreve ·o s1•, · 
Kaiv, "Consequentemente, o atual avan;. 
ço do Exercito sovletlco, em terrltorlos 
da. Estonia, deve ser c;onslderado como 
uma. ocupação po)ltica temporar!a. · Fo
rem, sio Governo sovlet!co en\Íia à Es· . 
tonia os seus' Exercitas com a prete_n.são 
de qu~ a Eston!a é parte ·qa União . Sç,
vietk:i., e, com o proposito de tratar aos 
cidadãos da Estonla ·como cidadãos so· 

; . 
vieticos, issO s!gniflc_arla que · se perpe-
tuavam ·os atos da afressão iniciados em 
1040.,, 

,>,. -===============-e.=================--=======================================;:::;::=======:::::-;;=:-========~==============---------.,..,.= 
Na Éncic!icá '' Urbi Arcano Dei" cm 

quê o Santo Padre Pio XI ex!)õe o fim 
da. Ação Catolica: - a paz de Cristo 
no Rélno de Cristo -, verbera o imor
tal POµtifice a atitude daqueles que, 
embqra. professem seguir a doutrina ca
tolica no que se i•efere à autoridade na 
sociedade c:vil e a outras questões im
portantes, · tais como por exemplo as 
relações entre a· Igreja e o Est,1do ou 
os . direitos da · Santa Sé e do Romano 
Pontifice, "em suas conversas, escritos 

· e em toda sua maneira de proceder se 
pJrtam como si OS ensinam ntos e p1·e
ceitos :promulgados tantas vezes pelos 
sumos Pontlfices, especialmente por 
:[;eão. XIII, Plo X e Benedito XV ti
vessem perdido sua força primitiva· ou 
11ouvessexr- caido em desuso". 

"No que é preciso reconhecer, acres
centa . Pló XI. uma especle de moder-
11Ísmo m,:>re.l, jurídico e social, que rc~ 
provamos com toda energia juntamen
te com o. modernismo ·dogmatico." 

• • • 
ora, falar em "solução plunlista" e 

em "p1·incipio de· Igualdade de . direi• 
tos" a ser áplica.do ás "diferentes fa
m!llas religiosas" como uma. das pzdras 
angulares em que deve. ser auentada 
"uma -sã sooiedade politlca ·•, é Ir con
tra l. declaração expressa de Leão . XIII, 
quando diz que "o Estado não pode ser 
ateu, ou, o que viria, a· dar no atelsmo, 
esta.r a.nimado a rei,peito de 'todas as 1c
ligiões das meamas disposições e conce
·c1er-lhes indL5tintamente os mesmos dl• 
1·eltos'': · 

Vejama~ comó é feita a refutação des
~ ~l:~ l~r~l M Jris:!W 4'r BneJelfcà 

• •'•'• ~~-- ,,,_,-'.;_:..;=:._•'---H.;.,:,i'.c ' Í 

"Llbei'tas" referente à liberdade de 
cultos: 

••• 
"Outros vão um pouco mais l:Jnge, 

mas sem serem mal.s consequente:; con
sigo rn~mcs: .regundo ·estes quet·em. ·as 
leis divinas devem regular a vida e o 
modo de proceder dos particulares, mas 
não 1 dos Estados: é permitido. nas 
couilas pu;il!cas, desviar das ordens de 
Deus e legislar sem as ter em conta al
guma; donde nasce esta · perniciosa con
se quencla da sep~ .. r.ação da Igreja e do 
Estado, 

M~3 o !l,baurdo destas opiniões facil
mente re compreende. t necessa.rio, a 

· pl'oprià. natUl'EJZa o proclama, é neces
sar!o qúe a. sociedade dê a.os. cidâdãos 
os _meios e facilidàdes de passarem a 
sua r:da segundo a honestidade. Isto, é, 
segundo as leis de Deus pois que Deu.s 
é o principio de 'toda a 11011estldade e 
de toda a .Justiça; r~pugnaria pois ab
soluta.mente que,o Estado pudesse desin
teressar-se dP.~tas mesmas leLs, ou mes
m',1 ir contl-a elas. fosse 110 que -fosse. 

D'.1mais, a~ueles que governam _os po
vos devem certamente procura.r à. causa 
publica. pela Stbedorla dáS suas Jets, 
não somente as vantar,~ns e os bens ex
teriores: mas ui.mbem e principalmente 
os bens da alma. Ora, para acrescen
tar estes bens, nada. mais eficaz pode 
Imaginar-se do que essas leis · de que 
Deus é o autor: e por isso· aqueles que 
não querem. no governo' dos Estados, 
ter em conta alguma as leL~ dlvlnas, d~s
viam t'ealmente o poder ;pollt!co da sua 
ÍllStituiçiío. é . da ordem. nresérlptá pela 
ili,~~º-- . . 

NOVA ET- VETERA 

PERNICIOSA CONSEOUENCI.A 
Mas ha uma observação ainda · mais 

llnportante e que Nós mesmo temos re
cordado mais duma vez em outro logar, 
e é que o poder civil e o poder sagrado, 
com quanto não tenham o mes.mo- fim 
e não marchem pelos mesmos caminhos, 
devem contudo encontrar-se· um com o 
outro algumas vezes. no desempenho das 
suas funções. Ambos, com efeito. exer• 
cem a sua autoridade sobre os mesmos 
subditos, e, mais duma vez, sobre ·as 
mesmas materias. em~ora de ponto~ 
de vista diferentes. O coumto, nesta 
ocorrencia., seria absurdo e repugnaria . 
lnteiramente à infinita sabedmia doo 
coru;elhos divinos: deve portanto · ne
cessariamente haver um melo um· pro-

. cesso para fazer desaparecer as causas 
de contestaç~s e de lutas, estabelecer o 
acordo na pratica.. 

E este acordo não é sem razão que 
foi comparado à tinião que existe ~n: 
tre a alina e o corpo, · e !sto para maior 
vantagem' de a.mbos. pois a sepataçto 
é particularmente funesta: ao corpo, 
porque o priva da vida. 

• • • 
Ma.5, para evidencla.r melhor estas 

. verdades, é bom que con:;ideremos .se
pa.radame11te · a.s di\lersas espeeles de 
liberdades que· se dãci · como conquistas 
_da nos.sa epoca. ;E) . ori111eÍrame11w. a 

propositô dos indivíduos, examinemos 
e,,;ta. lil.Íerdade tão contrúia .à virtude 
da · re)/glão, a. Uberda.de dos eultos, 
como lhe.- chaniam. · liberdade que .se 

. baseia no principio de que é . licito a 
cada. qual professar a religião ·que mai.s 
lhe agrade, ou mesmo não professar .ne• 
nhuma. 

Más Inteiramente pelo contrario. sem 
duvida. alguma, entre todos os deveres. 
do homem. o maior e o mais santo · é 
aquele que ordena. ao homem que ren
da a Deús um culto de piedade e de 
religit'o. E este devei· não é senão uma 
consequencia do fato de nós estarmos 
perpetuamente sob a dependencla de 
Deus, · governados pela vontade e ·pela 
providencia de Deus e de que. saímos 
d'Ele, devemos voltar a Ele. - Deve
:e a.crescentár que nenl')u'tna · v lrtude 
digna. pel!te ,nome 'pode existir sem a 
religião,· po!s .a. virtude moral . é aque• 
la cujos aros têm por objeto tudo o que 
noo condui: a Deus , considerado·· .como 
nosso s11premo e . soberano ~m: e por 
isso é que a reUglão que "pratica os 
atos tendo· por. fim àireto e Imediato a
hOnra di.vina" (S. Th. II•Il qu. . .. 
LXXXI,. ac. 6.). é a l'ainha e a.o mes
mo tempo e regra de todas as virtu-: 
des. 

ll: se Ge oerguntii- qual, e~tre toc1a:s-

essas religiões opostas que têm cur-· 
so, se eleve seguir com exc)u.sãb das -ou, 
. tras, a i'azão · e ·a natureza- se . unem pa
ra nos tesponder: a. que Deus prescre
veu · e que é facil de distinguir, gra-· 
ça s a certos sinais exteriores pelos 
quals a Divina- Providencia a. quiz tor
nar reconhecive!, pois que em cousa de 
tanta. lmportancia · Q erro aca.rretarla 
éonsequenclas multo clesastr,Tas. 1l: por 
Lsto que oferecer ao homem a. liberda
de de qÚe falamos. é dar-lhe poder de 
de.svlrtuar hnpunementé o mais santo 
dos deveres, de ·o desertar, abandona.n
do · o bem ,\111utavé1 para se voltar para 
o mal: Isto, já ci dissemos, não é li· 
berdade, mas 'uma deprav,ção da 11. 
bcrdade, e uma escravidão da alma na 
abjeção do pecado. 

Encarada · do · ponto de vista social, 
esta mesma. liberdade quer que o Esta
do não renda. culto alg1.1m a. Deus, ou 
que não. a.utorise nenhum· culto publi· . 
co; que he11huma · religião seja prefe-

. rida. a· outra, . que ·todas seja.m comi
déradas como tendo os mesmos direitos, 
sení mesmo ter ·atenção para com o 
povo, ate quàndo esse povo · faz pro~ . 
fi6São de · catoHclsmo. Mas, para que 

. aBShn ,fosse, .seria neceasai;io que real· 
1"18nte a. CÓmunlda.de CIVIi nãq - tives
i;e nen~u~ cl,ever ·oa..a. com Deus, ou 

· que tendo.o, pudeise impunementcl 
,afa~tar-se dele: o que ê Igualmente e 
manifestamente falso. Com efeito, não 
se pode por em duvida. que a. reunião 
· dos homeru; em soé_iedade seja obra da 
vontade C:•J Deus; e isto, quer se con
sidere em·· seus membros na sua for
ma que é a autoridade, na · sua causa, 
ou e1n o numero e hilportancia ' das 
vantágens que ela procura. ao homem. 

Foi Deus quem tez o homem para a 
sociedade e que ô uniu ll.OS seus se. 
melhantes. afim de que as necessidades 
da. sua natureza. à.s· quaLs os ·seus es
forços isolados não podel'lam dar sa.
tlsfação, a, possam enéontrar na asso
ciação. Ei.s · ai porque a sociedade ci
vil, com osocledade, deve nécess.aria"' 
mente reconhecer Deus como seu prin
cipio e seu autor. e; por conseguinte, 
render ao · seu poder e à sua autori• 
dade a homenagem do seu culto. 

Não. nem segundo a Justiça .. nem se~ 
g1111do a razão. o Estado não pode ser 
ateu, ou, o q11e viria a ·dar no à.te\smo, 
estar I animado a l'espeito de todas a.5 
religiões, como se diz. das mesmas dLs· 
posições e conceder-lhes indistinta• 
mente os mesmos direitos. . - Visto, 
pois, <iue é neces.sar!o professar uma 
religião na sociedade. devé-'se profes
sar aunlca que é verdadeira . e que se 
reconhece sem dificuldade, velo menos 
nos paises catollcos. pelos stnals cte 
verdade que com tão vivo ' t:ulgor · os

. tenta em si mesma . 
Esta re!lglão, os. chefes de Esta.do a 

devem, pois, r.oru;ervar e proteger, :;e 
quarem, como ê obriga.ção sua', prover 
pl'Ucle11t-e ll -uti!!n~lite ÍlOll lllter~s da 

comunidade. Pois u poder publico fÓj 
e~tabe lecido pa1·a. ut!ltclade daquele3 
que são governados, e com quanto E?le 
não tenha por· fl.m proi.lmo senão con
duzir os cidadãos à · prosperidade · hes• 
ta. vida. terrestre, é contudo para. ele 
u.m dever não diminuir, mas pelo con• 
traria aumentli.r. para' o ··nomem. 'Íi tii.• 
culclade ·. de a.tingir a esse. bem sup1·émo 
e soberano .no Qual consiste a etema 
felicidade dos homens: o que se to,·na 
imposslveJ sem a r~ligião. 

Ma&. tudo Isto já Nós o di:;semos · de• 
ta.lhada.ment.e em outra parte: a. unlca 
observação que ag<>ra queremo.s f.ar.ér, 
é . que uma. liberdade deste 11enero é 
quem mais prejudica. a Uberdade. ver~ 
dadelr;i, quer · dos governantes quer dos " 
governados. A religião pelo contrario 
é-llle maravilhosamente utLJ, potCjue 
fa.z remontar ao. proprlo Deus a orlgem 
primar1a do poder; parque tmp~ com 
gravíssima _autoridade ' a.os. prtnclpes a 
obr1gaçã.o de não esquecerem o.s sewi 
deveres. de não governarem · com lnjus• 
t!ça ou dureza. e de conduzirem os· po. 
vos com bondade, e . qull$l com um 
amor paternal. 

Por· outro. t.ado, ~la ~comen<ta !!O~ 
clda.díios a submissão ao pocter. le~t! .. 
mo como àos representantes· de Deus; 
une-os ao · chefe do Estado pelos la• 
ços não somente da ubediencla. ma~ do. 
respeito e 'do amor. prolblndo-!hes a 
_revolta e toda-~ as ·em~rezas que possam 
perturbar a ordem e a .'ttanqu!11dad~ dQ 
Estado. e que,. em resumo, dão ·ocasiãQ 

· a reprimir com restriçõe~ 'Tia!:, forte~ 
a Uherdade dOli Clda.clãtlil,U . 

'· _<,' ,:· .. _, _....._ , .... 

·• 
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TELEG·RA,'MAS oo· RIO O SANTO PADRE AGRADECE 
O TELEGRAMA DO ARCEBISPO 

DE NOVA YORK 

2.030 clérigos conscritos dos • mos
teiI·os alemães, não menos de 360 
foram mortos ou estão desapareei
dos; isto é, mais de· 17 por cento, uu 

BENÇAO SOLENE DA P RIME!RA PEDRA DO 
NOVO M08TEHUi -DE· SANTA GEi-A GALGANI 

Tecidos populares 
RIO, (ASAPRE;SS) - 1'ovos tí!lOS 

c1e· tecidos· :vüi:>hlare.s fora1n aproya .. 
elos Onten1 pela Comissão fiscalizado· 

r~ .. e .. executiva do c(?nvenio tcxlil, 
com :os seguintfls pret;os: 

Algodão,"popular infestado, de 1,30 
m. preço no \'arejo: Cr~ 4,601 por ata
cado: CrS .4.~0; Algodão infestado, de 
1~99 m; no varejo: CrS 7,00, kor ata, .. 
cado:' crs· 6,00. 

Instituto Nacional do Pio1
1w 

RrO, (ASAPRESS) - Acaba IJ,6 en
cetrai·-se 11.esta capltat a p1 Jmeira 
i-eun(ão da junta d~!iberati\'a lro Ins
tituto· Nn.ci-0nal do·· Pin~~o., so1, a -pre• 
<iidenci.a do :,r. Manuel He;,rique do 
Silva ,e 'com11ostn. de rept·esentantes 
dos. .. · g,:,vcrnos. de São .Pa1.1.}o, Paranâ, 
Sa'Ílta .Çatarina ~ Rio Gn1,.11de do su1, 
a1em. do~ delegados da~ i classes ma
deireiras <laqueies }~st~"/os anto o ri .. 
ferido Instituto. 

·Ampliar o · Depart,.r,nento de J<Jco
nonüa Plorest'ar, Cri:Ar hortas para 
adáptação d<> es·sehc!Ás florestais na
c;lonais ou exotiC!,1!,, alem . <lo p!nllO, 
:'.i.nceritivar a·_ação dos particulares no 
,;e_lltido. (!essas ;a\i\'idades, prestando· 
lhe .asslstencia. técnica grntuita foram 
as. relev.antes deci_sões tomadas. 

O- ··orgão I c.onÍrolador da ec·,nomia 
111~Qere·ira. tannben1 resolv.eu nromO\'er 
o· !inap_ciimen to para o J)lantio de J)i• 
11heiros em terl'as para tal. adequa
·c1a-s é ainda co_nceder premios aos pro
})r~tà,'rlos · que realizaram o plan110 
do'. pin-heiro na base de 200 cruzeiro5 
por.: 'hectare, 

.···~rodução siderurgica 
RJO, (ASAP11;ESS) - Registrou-se 

Al))'éciavel ·,progresso na produção Si• 
,dêfu1•k1ca. naci_oriâl. no · ano. passado, 
a~r~se11ta:ndo o -ferro ·guza, o aço· e o 
:feri'ó laminado verdáde!ros· recordes. 
..,\ssim ê · que ·o • Brásll protluziu em 
194'3,· 2l7.68º toneladas de ferro g•izn. 
lH.325 ·tonelàdas de ·-a~o e lõõ~Oõ8 de 
feri·o laminado: Multo embora tenha
mos atingido no ano passado. cifras 
rocordes~ as .Per~Pectivas _para este 
ano .são- melhores, . tudo Je\'ando a 
crer· <iue ª· s·:uà p.ro.dução serâ a·m11na
da,.-afhn ·de. tenller é.s crescentes n•· 
ceisidades dúse·s proautos em nosso 
nie(iaiio' interno. · 

DemQlições. urbanas 
RIO, (ASAPI;.ESS) - A medida to

ma.d!.: ·pelà · Prefeltu·ra · permitindo é. 
de1m11içãÓ de predtos na. zona urba• 
na.: somente dura:rite a· noite, foi rece
bida; com ge.rais .aplaµsos, pois livrou 
o ,Carioca .de pOeira e posslve"iS aci· 
<lenies •. •rim bem o comercio \'areJista 
'\~eiu·. a.: lucrar com, isso, p_ois a poeira 
afug·entti.vá. os -fl".egueses -e ocasionaYa 
s_e.rios· _prejuizos, não_ só ·nos pr.odu..• 
tos como ta.robe~ nas _ínstàlaçpes. 

Preço das, _·reieiçõef., 
RIO, (ASAPRESS)' -' Os' pr~·ços das 

re{eiçõés 1nos' resfaurant_es· e 'casas cte 
pensão clesta capita:! .estã,,, s.ub!ndo 

· assustadoramente. : A impr enssllo qu·e 
sé .tem é que os· seus pror,rietarios es-
_'tão ___ _.. 'a;:u·i1i~:l}t~ri.-do . os.-' ~1n·eços~. _para 
quanéjo<vie,· a tabela/de preços, estes 

. ficarem ·red\tzidos a V,m ponto, em (ÍUb 

· darão; .:i.lnda, 'grân~'s margem de IU• 
c,ios.. . :. / 
·: Varlós · recurso,, .estão séndo · utt1I• 

.. iadpf _'pelos· l)Y,:oprlefar!os: sendo o 
· ·, n1ais _; cámum a redui;:íl.o da refeição. 

E.m g<Wal, os .. ' restaurantes cobram o 
. azeite.' 'µOÍ' fora .• elevando mais Q pre• 
. Ç() da-s ref<)'ições'. alem da sua quallda· 

da·· ter pe\orado muito. Argumentam 
os prop9-etarios que o preço do azel • 
;te ·e.~tá. ;Tnuito caro e ,·_por_isSo cobram 
1 cruzeiro .ou· 80 ·centavos quando ser
vi,Ip: â ,relfeiçíl.o. · 
,. Quanto . ãs sobremesas o mesmo 
,iém ·se v~rlficando. o -"bolo mimoso'" 
,é. feito d-e pão · dormido e o seu pre· 

. ço.- quo,.era de: 60 . centa,vos, pa$SOu 
ágol.'la ·a. um cruz9!ro. U-n1a ·pequena 

. tpi.yessa. de salada., <le duas ou tres 
fru.t_as ... nacionajs,, gera.Jinente banana, 
Ià.iianja. e màmão, ê cobrada a 2 a a 
<:t'Ílzoiros. 

'Queda ,da. temperatura 
: : . 

.. RIO, Ú~AP.P..ESS) - A cidade 
convnua: e:,:perill,l-entando queda do 
temperatura, bao;ttal)te acentljacla, pa
recendo· pleno !nvérno. As madruga
das ·'slio. mii!'to.l frias·, e fado o dia a 
·teniperatura · lr!antem-se baixa, não 
aqiiêc~ndo e~· o 'sol. Surgem na cl• 

· dadl! :os ·cam>tes e agâsalhos de· ln• 
v.el'no. .-,. 

Contratos · · de aforamentos 
R.IO,, (ASAPRESS) '_:Na represen· 

tação do direto1· do. Don1tnio da Unil\o 
,;obre, a possib!lidade de _ln versão dos 
cónt11atos· de con'stituição de afora· 
mel}tos <le clausulas que determinem 
o ;ivagamento do foro relativo ao ano 
d,o. . constitu.!ção fracionai, isto ê, 
r,.í1enas a .importan·cia de tempo a de· 
cor''fe'r entr.c-· a assinatura do contra
to·. ·a.. 31 ·de. rie'zcmbro do mesmo ano, 
,o_ Difertor G.,':'ral der-lar~u: "Solúciono 
:a ·c.orisulUt no sentido. de quo o foro 
flevc· s~r a!l·uà.l ··e indfvish·el, por Íern
JJO ménor, qualquer (:Ue ~eja, O dia 

. que for praticadó o. ato qu,o decorra 
o .pagamento. vencido do ultimo dia 

··de- Cli,da.. ano, Conforme o pagamento, 
o ·fo:ro,, Como o-: define o· Diretor Hra-
silelro, é a ap1·.esen tação da prestação 
allual,_:secreta e hi vari~_vel a que obri• 
~a,. o ~SetlhOr.io util, o ·hentJteuta". 

R~Q ~-' de Moit>, 6.U :>. 
. S},ô r.AUL( , ..... 

Fa1 iJricação de trilhos 
li IO, (.\S.-\!'ltESS) - O ministro da 

Vi.t .ção dtsig·nou o capitão de corveta 
.:\'fiolfo ·Marti11B Noronha 'ror1·esá.o, 
~ .ssistente llo diretor técnico tla Com· 
·pa.nhia. Siderurf.dC''a Nacíonal, ·para, 
como retnesentante do .Ministério, 
fisc"liza r a :fabricação de trilhos da 
Belg·o-1nneira, servindo · tamhem de 
elemento <lo ligação entre o .Ministé
r'.o · e a 1ricSn1a. companhia. 

Pascoa dos · Militares 

á imprensa dj.sse lniQalmente dá me· 
ctida proibindo a exportação daquele Sua Santidade o Papa Pi~- XII 
produto: a· . . . t 

,...:._ A ·quantidade de pe;,1c1Hna pro". 1ngrn a segum e mensagem pessoal 
duzida no Brasil, com,, alit'ts em to· ao Exmo. e Revmo, l\Ions. Francis 
d<Js os· outros pai ses que já se ocupam Spellman, Arcebispo de No'Ya York, 
,la- materia, é ridiculamente. insufi- em resposta ao · telegrama . que, por 
ciente para as necessidades internas. ocasião do _a:niversario da.·Sobcrano 
A afirmação de que a. exportação àe 
alg-umas doses constitulria .otlma pro- Pontífice, lhe enviou. aquele Arce-
µaganda" para o Brasil, não é sempre biipO e que o LEGIONÀRIO ti:ai:is· 
verdadeira. Ao- contrario, pode crevcu 'em Ileu nLtinio numero: ' 
coi1stituir atê propaganda. ás avessas, · · 
a exportação, as vezes.~e um produ· "Com o cora.çào agrac1ecido re• 
to pouco ativo ou m~smo de todo cebemos a ménsagetn :co1Íl qne V. 
ineficiente, pois não sendo ainda fis· K".cia. Nos -'oferece, ·sua simpatia e 

No dia 6 de fevereiro p.p,, ns 16 ho· 
ras, desenrolou-se com grande brilho a 
cerimonia da benção da primeira pedra 
do novo Mosteiro de Santa Gema Gal· 
ganl, em São Paulo, das RR. Monjas 
Passionistas. 

Todas as associaçó~s da Paroquia ~om 
.,uas bandeiras e' estalÍdMtes, as alunas 
do colegio de· Abrigo s. Maria, da Di· 
vina Provi(r3ncia, uniformizadas, e 
grande numero de fieis da Capital es· 
ti:.vam presentes em frente da igreja 
do Calva.rio para a recepção de s: 

RIO, < ASAPRESS) - O Ministro eia 
Guerra, __ b:tixou o. segui·nte aviso: 

"Aten(l~nd0 li.O que solicit o 'presi
(lente da U1..:ão Catolica dos-M1litatt:::J 
e tendo e:m· vista os fins .1norais e pa .. 
trioticos dessa Associação declaro 
c1ue dtven1 ser concedidas· todas a.R 
facn,iades para que ·o:s oficiais sub· 
ten~nte, · ~a.1'gentos e demais praças 
que o dei~jarem, possam compartt· 
lhar da,_ pus:tcoa dos militares, a rea-
lizar-so neste artb a 7 -de maio, d!a 
etn que se comemora. o 64.o aniYetsa• 
rio da morte do Duque de Caxias, 

calizada a fabricação ,1a penlcilina, orações pelo Pa~, Comum, neste mo-
tem . aparecido por ar empolas com 
doses tão dlspara.tadamente ínfimas ·m1Jnto 'em que;-gravcs perigos amea-
que, se fossem vendidas, o caso seria çam a Ci,}tii].v0· ele Roma, tão aniai!a 
policial. N'uma delas um grande ins• pelos q

0
~ ·'l)l'Ofcssam a fé <le Cris-

· praticamente um sexto do totàl. Até 
maio de 1943, ao todo 12.900 Pa
d rés e. e,tudantes de Teólogia ti
nham sido eonçocados, e ao ·todo. 
1.680 foram mo1tos on estão de~a
parecidos. Observa-se· que para Hi
tler esses quase 16.U00 Padres e 
clérigos. significam m, .. ;s · de uma di
visão alemã, na- escala atual. Mas 
para a Igreja, as perélas sofridas, 
com essa <livisão de -Sacerdotes obri
gados a irem morrer na· guerra, equi
,·além à elimiua1;ão de todo o Cle
ro ele . tima. grande Diocese, como a 
de Bré~lau, . por exemplo. Essa; 
perdas não vão ·. ale·in de' maio ele 
1!:l43, mas. seg\mclo as l\c:icias cor
rentes pu\.1.licadas desde então, as 
mais sombrias . previsões parecem 
justifica.elas. . Os algarismos acima 
revelam' a maneira como Hitler pro
cura sistematicamente eliminar o 

'Cle1·0 catolicó alemão, Em 194-1, o 
mote· nazista "ataquem o pastor e 
as ovelhas se dispersarão" màntém
se tão . efiéiente ;iomo há doze anos. 

Excia. Revma. Mons. José Maria Mon• 
tetro DD, Vigario Capitular. A proc!ssii.o 
desfilou c.m direção do local designado 

'para o futuro Mosteiro, R. Lisboa. Os 
Paranlr.,~os Jevàram o andor c:im a ima
gem de Santa Gema. 

tituto oficial de pesquisas encontrou t · , 
cinco unidades de penicilina, onde de· '. ·o, COAlr, por aqueles· que represen· 
viàm exisyr dez!!" ' tanblbs sentimentos mais nobres ela 

Referindo-se ao controle de dístr-1 \1t\manidácle civilizada. Como penhor 
btiição, o dr, Olavo Rocha not<)\ifse: 'ile Nosso afeto paternal concede-
, "Impedir a said~ para o e~tê~'lor e./ mos a vós e ao vosso amado Clero 
deixnr que, aqu; dentro ela·t,osse d;;,!}. ·. , d c1 \. 1 ·d· 
perdiçada em casos onde oµ,tros •;.gen._ e ao poYO pie o_so a 1 rc_ 11 10cese 
tes ainda não foram tent~dos -0u nos ele Nova York Nossa Ileuçao Apos~ 
que, <le antemão; se pode pr,iver .um tolica"." 

o , ensino 
no 

do Português 
Uruguai, 

fracasso po1' falta a~sólut~,{ de lndi· A mensao-e~ é assinada pelo' pro-
cação, seria, pelo mehos, ,tJma inlqui• . · ;::, .· _. 
dade, em detrimento ta·,'A))em dos·nos• J)rto Soberano Pontifice. 

11.IO, (ASAPRESS) - O Ilan1arat1 
recebr.u uma comunka~âo da· emba1~ 
x:ida do Bra·sil en1 Montevideu, adhi.n .. 
tando ,1ue o Governo daquêle l!]sta• 
do, em virtude do acordo firmado 
com o Brsil a 4 de. Dezembro de _913, 
resolveu tm.phtntar · o estudo do· portu
~uês nas escolas :secufida.rias daquele 
paí.S, Para i~so serão-· sel~cionaC,.os os 
professores ,:e plomadns pelo lnst!tuto 
ele cu1tura.-Brasil-Urugual, cujos. c4_r. 
:-:os d1d.iticos são nrn.nttdos pe1a ,,J:?l\·1· 
são de Coopera~ão ,· Intelectual <!'l 

aos patrícios, ,que· pe'.i'i~'riam;. para· os 
menos necessitado~ .• -' a u_nica chance 
àe. se_ sal v_arem, J"ara evitar· essa ln· 
justiçà,_ a.·d,omr~ão está organ1zàndo 
uma lista· de /1>rioridades de 'moles· 
ti_as, de .Jno<',ó qu~ ··os csos, ·de ,malor 
i1\cllcaç_ll.o e,f~e maior gravidade sejam 
_pr_i~~7iro ,frervldOS, . Ma~s ·µanti. o fun·· 
cloname;(Ít. o· _p'erfeito. s~ré. h~dispe.nsa
ve1 COÁh€ceí•n1os a produção maxlma 

. ·i)ossl.?el dÔ ·n1edioà.mento,.,.~assin1 corno 
(l\~<é / seja ·verificada a~· eficiencia das 
r.Jiversa:s--···-ortgens". · ,. ,._ , 

Itamar a t!, · ·· 

Por- fim;- o 1drJ .Olàvo Rocha .fala-nos, 
) sobi·e · as_ 7 PósSibÚida.des do.: aumento 

d'/''. prpduçil.o da ·penicilina. _ , 

lndustri~lização ido B2jjâss,ú 
R!O, (ASAPRESS') - , Conforme· a 

Asapre'.ss .teve oc.aSi"ã.o ·d~ anunoi.ar,. ha 
Yarios· meses, a 'ro~.{)eito da 1ndllf(• 
trialização do B~;'b,lJ;;u, no Maratih_ão .. 
temos a sa tbf2,r-fii,.Q: de ~on_ftrma_r ,e_~.~i\ · 
noticia que, .. n<Y~ .. cl1ega âs )nãos J>r;O• 
,cedentes ao:· N ,!n lsterio da ,.A$'t!cu1tu• · 
ra que· diz· • f-r de grande lm1>.<;>ttan• 
eia econ~ml1 ia para a , riqu-e_za ·~_lfrast
leira rcprO/centa,da pelo ·Baba!:_u,:'pa_l·, 
1neira.-.-exi'·Hcnie em abundancia··~nos 
Estados ',!~. Maranhão, Piàul ê outros . , 
l~stado~ .,: . Dentro de . un1 'mês . serâ. . 
ina..ug1·J-rada a pririleir_a. Usi'n~;. ·Expe•. 
rimer. 1tal, para a indüstriilizaçãtf' ln• 
te~i al · desse · coco. · 

. . . 

f :estabelecida . a. naye.~aç~o 
entre . Portugal e.· BrasJl 
RIO, (ASAPRESS) - ·A prttr''cÍeste 

n1ês ficará. resfahcleclda a' navegaçllo 
ma.ritima entre o ·-Bra~il, e_ Portug'al. 
N'o proxin10 dia 15 deverá. ·cfre-r;o~r- ao, 
porto de Santos um ria.vlo: português 
com ~rapde. carregamento __ de mer~a .. 
dorias, jã._·te·nc10 J)a.rtldo; ele: l~isbo~··u1_n 
outro . ria vio co·1n _: desti"no ··esta.·· ca1,1~ 
tal. 

uQürS:nte a g'uêrra. .. é, pouco prova
vel q11e se consiga. uma. ·produção _que 
c1,1bra t·odas ··as :nec:essidades~ internas, 
as de nossas 'forças··. armadas e ·ainda 
sobre penicilina ·pai-·a exi,ortaçã.o:'Más, 
depois, evidentementé, irâ aumentan
do a p,_rodu'~íl.o e ,i11élhorando a,produ· 
çll.o .e-. meJh.orando, o-produto, 'por .efel• 
to mesmo da. lei/da oferta e da pro· 
cura". 

'Comqnista ,que será expulsÔ : 
· pela., segunda··) vez 

· RJO, · (ASAPRESS) Encontrá-sei· 
r;-r'Ceu· e: scr-á··eXpulso .do Brasu_·o polo· 
'nfs So<"h6us~n S'chuceter,-': que _tomou 
JJ!I rte srtlieute.- na :revolução colm.inis· 
t~ õQ·· 1~~5. -: Esse: poIOllê·s hav1a. :ndo 
expulso ·ao. Brisú· e foi surpreza -ge
ra] quindo· o mes1'llo- a. pareceu no Ser· 
viço . de · Estrangeiros, . dl~endo .. ,que 
quéi'ia regilltrar-se. Um·, dós,.fatos ,.tn. · 
tet1essahtes. é . que. hoje, o po!hnês é 
rico e· industrial. 

-FRACOS e 
A~~MlCOS 

TOMEM 

· VinM· treasaladf 
tSIL VEIBA" 

A íabriéação :de, .. P~~ici,itia, Grande Tónico· 
, · no . Brasil .·' _ · · · -: "-.i:·~-----~--... 

mo,: (ASAF'~J;)SS), ~- :2' ti~~lc:;~~~ '': P:rim~iro_ > Congresso·.·. Sul" 
~:dtn~~1!:~:jiº~;: ~i::~~i·t!~~.ri\;~!~~:,· ame'ricano, de.·. Hortiéop·atia 
que. a prodt1ção· alcallÇaU!t, '!,iI\d"',' não · • , 
corresponde, c_onio ·é natul'al,.-ás _: 11 •·_-,· Rro,i(NSÁPRESS) _ Rea.Úza~se e~ 
cossi<ladcs que surgem.·. ·.Daf, 8fo. ,me· l:orto -41eg·re. e_ntre 10 e. 17 do-·-m~s en-
dlclas, · umas _já. adotadas, ,·ou-t,r:,,s · em. trarite, .. ,o .prim.efro. Cõ.ngresso Sul· 
estudos, visando cle!Íen\'oJ-yér a:' pro-. aJnet·_i~âno ·.411, )·l9mê~patia do' .. qaul 
clução e,. ao '·mesmo tempo,·, cc;,n trotar 1,ar,t)ciparãót medic:Ôs ·homeoi>;atas de 
a distribuição do produto. 'O,·dr,,'9la- · diver_ao:a Estados· e de. v~rios' palses 
vo 11.oclla; .que .faz .parte da· Climi~~.ão Sl/\-'art1er!<!ÍihoS .. ? ., Neste .. · ,Coilgpts.so·· ·o . 
Nacional de . PeniciÜna, se11do, 'tan)·. .Instituto Haliil~ldannlano do Brasil' se 
bem diretor do J>e_partamento ·de, Ali- fará, .rei>reientar: pelo.•.-professór· Hcn· 
mentàção e Àssistericla'·.so·cial· da•·Fa• 'r,!que. Batista Pel-eira,e clr,· Raul Har• .. 
!;rica Nadona1· 0-3 .'l\Iotores,/fa!an·ao · greaves. 
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um sacerdot~ ·norte-americano 
ganha a Cruz de .Guerra 

O primeiro Padre norte-americano 
que foi .condecorado por atos de bravu
ra nesta guerra dos ·Esta,e!os Unid~s com 
o Japão é Frei! Joseph afler, ex-cura de 
Abben-ille, Louisiana. 

Foi condecorado com a segunda mats 
alta condecoração norte-americana a 
"Distingulshed , Servi~ Cross ". 

s. Revma. foi nomeado capelão em 
Julho de 1944. Fez jus à condecoração 
ilO ,segundo dfa de guerra, por baveP 
salvo. feridos e . cuidado deles·· no melo 
de continuo bombardeio de aviões de 
mergulho e de . ataques de .. artilharia 
num aeroporto das Filipinas, .r 

ESTATISTIGAS ·· ELOQUENTES 
As terriveis perdRs que o Clero e . 

os estudantes de Teologia da Ale
manhã têm sofrido na presente 
guerra, refletem-se nos resultados 
ele uma investigação cúiclaclosameil
te feita pelos circulos catolicos lon
drinos. De. acordo com essa inves_. 
tigação, que· vai até maio de 1943, 
excluindo assim nove meses de pe
sada;; perdas nas frentes oriental e 
mediter=anea, 3.800 membros do Cle
ro sccula'r for:i.m _convocados- para. o 
serviço ativo •. 'Desse numero; O por 
cento foram ii\,<'>rtos ciu estão desa~ 
pârecidos. Enti:e oi; es~udantes ·. de 
'f eologia ca tolica,· as perdas são 
igualmente · deyastacloras. Cei,c.a. ele 
4:500' estudantes'. foram·. convocados 
para ·o serviço ativo até, maiô de 
1943 e mais ele 1S por I cento foram 
mortos ou estão desaparecidos. O 
numero ele membros do Clero reg.u
là1· em se1·viço aiivo é habitualmen-.. 
te ·giande. Dê 22ií0 Padres regula• 
rés comoc'.ados, , 10 'por · cenfo foram. 
mortos ou estão d3sapareeiclos. De 

l--------:""'.~---,..,..------"'!"""-........ --..... ---....,...--,--:--,--,--------
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A VITORIA -MORAL DOS 
POLONESES 

O "New York ,Post" publicol:l 
recentemente urn attig·o do conheci-. 
elo· jornali.sta -noi'te·americano Ed
gar .Mowrer, rélembranclo a gra,1de 
Juta, çlo povo ·polonês durante o mez 
de Setembro, d~ 1939, Edgar l\fow. 
rer, fali), ,a. respeito da batalha de 
Varsóvia <l da súa signifieaão como 
rea]Jufa de uin povo que não quer 
admitir a rendi<:ão. Deelara o jor
nalista em certos trechos 'do seu 
artigo o'. segui'n te : 

"Ha quatro aüos' .e _mezcs pas
sados· os -polonêse,s derrotado's con
qÚistara_m para o grupo aií1da não 
formado de· -Nações Unidas a sua 
primeira vitória real, em Varsóvia. 
1\1as foi 11,penas uma vitória ''mo-
1il" ...,. Varsóvia teve de' capitular 
ante os alemães . vitoriosos. l\Ias a.a 
vitórias morais são as que na ·ver· 
dâde· se podem contar; pois prepa· 
rám Ü terre'no • para as Vitórias H fi. 
sicas", que eétão ainda por vir. 

-"Lembrei o rádio de Var2óvia 
t1·ansn1itindo trécho~ musicais d~ 
Cho.pin ,e a. voz calma de . Stefan 
Starzyµski - é depois o silencio.· 
E pouco depois a noticia do a-ssas
siniv dó prefeito .Starzyru;ki, o pri
Íl1e'iró heroi autêntico elas Nações 
Unidas. · 

"Mais de quatro an.os se passa-
1·am desde que foi descrita no pe~ 
quei16 livro "A Defesa de Varsó, 
via"; publicado naquele~' .preciosos 
dias, a· resistência final, téstemu
nho all- epopéia de um povo em 
luta.'' 

. . 

·RESPOSTAS ELOQUENTES 
Na. pe-rseguiºão comunista c.ontra 

cató_lieos, na imensa. região dá 
, • ina:, os pastoies: protestantes não 

~ _deni()r~rrii11 )i." pôr.;_s_e ~· sa,!yo dq fel'• 
iro _e ;J9gq d'ô~:' pü}thçvist'às: 

'Ao envéz êl~so, :OS missionarias 
eatólicós ali ,ficavam com risco' ela 

' \:,ia, CO!ll foiiiié11te. périgo de mas
sacre. !las pelo hem . dos f Ws tudo 

. l)les pàrecia insignif:ieantc e de SO• 

menos. 
As respostas daqueles denodados 

missionariôs aos seus Superiore, e 
l>relados valem bem ·pela prova mais 
contundente da · heroicidade , desse 
evangelizadores da fé católica. 

"Ponha.-me·V. Excia. - dizia um· 
- 'lla lista dos que ficam e não fa. 
lemos mais ... " 

"}'icar é entregar-se nas mãos de 
Deus"· - dizia outro. E ten'ninava: 
"l!'ico". 
· Um octogenario: "Para . que m·l· 

'dar de lugár!" 
":Morrer aos golpes elo . machado 

ou á explosão da . bala, parece-me 
mais apropriado, m.áis poético e mais. 
apostólico que morrnr de bronquite 
ou pnei:uuonia em macio ·Jeito" 
dizia, jo·ven missionaria em carta ao 
seu Superior. · 
· Por último, assim se e:.teruava 

outro intrépido: "J\lorreremos só 
uma vez: O essencial é morrer bem''. 

A vida das familias, objeto de 
preocupação do · Episcopado 

inglês· 
· N. C. informa em telegrama ae • 
LÓnclres : 
· ·As .Pasto;·ais de Quaresma elo 

Episc_opado da.· Grã-Brean_ha expres-
. sam grave preoc·lpação pelos peri

gos que nêste paiz ameaçam a virla 
ela familfo.; · igualmente admoes

. tam. acerca da j_gnorancia que, com 
respeito à fé, prevalece entre os ca
tólicos. de todas. as classes ~ociais. 

"Só Deus pode remediar os males 
que sofren, antes e durante esta 
guerra, a vida ela familia", escreve 
o -Arcebispo de Westminster. 

Por sua parte o Bispo de Hex
ham e ;Newcastle adverte que só
mente com familias sãs'. e indepen
dentes "pode consolidar-se uma na
ção sã, moral e l'isicamente"'. 

O Arcebis11ci de Birminglrnm c]p. 
eliü-a que são muitos os homens e 
as mulhe!'e~, incorporados ao exer
ti•o, que· se chamam c.-.tólieos, po
rém que dcscoulwcem · alJsolut.am('ll!e 
o q·le é a. J<"é. Ajunta que ha cató
licos cultos "que ig·noram, rle for
.ma dcplora,·el· os elcn1Ímtos da 'l'eo
logia" e que,. por outra parte, ha 
muitos ·catolieos '-JU.e "ignoram as 
verrlarles fundameutais da douL1foa 
cristã·' .. 

Após a benção da pedra e a leitura 
da ata s. Excia, R~vma. fê:! um ül'i· 
lhante discurso em torno do futuro 
Mosteiro exaltando a santidacle · das 
Monjas P2-SSlonW,as . como sendo almas 
santas que cam suas ,preces alcança
riam de Deus as melhores graças à ci
dade de São Paulo. Fêz uma comovente 
alu.são ao inesquecivel D. José · Oasp~t 
de Afonseca e Silva que tanto desejava 
ver completada essa obra lmJ)Ortante, 
Saudou as Monjas que viriam um clia 
habitar ei,sa coHna sagrada congratu
iando0se com todru. as senhoras da Pau
l!cea que· teriam o. novo Mooteiro sem• 

Realizou-se nos EE. UU. a 
quarta coleta anual pró 

auxilios de guerra 
O Comité Episcopal de Emergencla 

e Auxilias de Guerra, 01·ganlzaao· pela 
Hierarquia Catolica dos El.:ados Uni• 
dos, reaàlzou sua. quarta coleta anual 
nil Quaresma. desté ano., a 19 de març,>; 
foi o, que notificou o Escrltorio Central 
da organização . de Washington. 

Os fundos obtidos servirão pa.ra con
tinuar o trabalho caritativo que em 
todo. o mundo e através da Santa Sé 
beneficia as vitimas inocentes · da guer
ra., .proporcionando refugio aQ5 que per
ceram o lar, tanto na Europa como na. 
Asia, Africa. · e Oceania. 

Entre as vitimas de guerra auxilia
das pela Santa Sé com os fundos reco• 
lhtdo.s pelo. Comité Episcopal se · contá 
as populações civis da Polonià, China, 
Belglca, Pa!ses Baixos, Malta, Grecia, 
C.roacia. e de outros paises devastàdos. 
. O ·Bureau de Informações do Vatlca• 

no se mantem_, em parte com os fun
dos obtidos pelo dit-0 Comité. O ano 
passado, essa dependencla do Vatlcalio 
transmitiu aproximadamente 350.000 
mensagens aos prisioneiros de gueri-a 
do.s Estados Unidos da America, e às 
suas familias residentes neste pais. 

METODOS NAZISTAS 
LONDRES ..,..- (Inter-Americana) 

_:_ Obse5sionados pelo pavor da se
gunda frente os nazistas demoliram 
recentemente, na cidade de Hala, 
igrejas, escolas, hospitais e residen· 
cias particulares, que atendem ás ne·. 
cessidàdes de mais ele 50.000 pes, .. 
soas, . e · en1 seus· 1ugares construiram 
armadilhas anti-tanques. Oufras in° 
forma~ões recebidas pelo governo 
holáuclês no cxilio dizem que ein nu." 
me,osas cidades, sit:iadas ao largo 
da costa do Mar elo Norte os nazis" 
tas têm praticado demolições· em· 
massa· na st1a ansia de construir for-· 
tifica~õcs militares, 

J.~m numerosos casos nem os cemi
terios e os monumentos funerarios 
e~caparam á picareta dos alemãP.s 
que parecem temer, acima ele tudo, 
um desembarque aliado na Europa 
ocupada. As informa~ões acrescen
.tam que os alemães l'C(JUisitaram to
dos os materiais dessas demolições 
e transportaram para o Reich tudo 
quanto possa servir para atenuar a 
falta que lá existe de metais e ma· 
teriai~ de constl':ição. 

FALSIDADES 
A pronta exposição, por parte do 

Osservatore Romano, da fal::iidade 
sobré a qual se baseou a violação 
neo-f'ascista do Trata<lo de Latrfto, 
por um grupo armado na noite de 
tres para quatro de fevereiro, re
vela mais urna vez a falta de escru
pulo por trás desses atos e· tamuern 
a mendacidade inconsíclerada das 
imputa~ões do Eixo. Como assinala 
o Osservatore, as acusações foram 
feítas por pessoas tão ignorantes, 
que elas nem sabem que o "Colegío 
de Siio Paulo", que se alegou ter 
~ido invadido, nii'<, existe em Homn. 
tnvadida, sim, foi a Baúlica l'a
triarcal de São l'au:D, que o Tr:ita
do protege e_xpre,;satueute. Da mes
ma maneira, a ignornncia ou a ma
lícia deu a entender que os quatro 
caminhões haviam sido roubados do 
Governo, quando na realidade per
tenciam ao Vaticano. ~~ssas mf'onua
~Ões do Eixo referem-se lambem a 
:l00 pne11n1aliros, quando havia só 
4.1, e a (i.0IJ0 litros <le !\'asnlina, 
qnando lwvia Hpcna~ 400. As falsi
dades ainda são mai, desprcz1vP.1s 
quando nos lembramos q\1e o Vati
cano'· usa seus caminhões e gasolina 
para trazer alimento aos famintos 
que se encontram em Rom·a. Apó3 
ileclaração tão obviame11te lenden
tiosl\, as noticias de havr,r~m siclo 
dest,oberto;; 1·iolad<>res do "l>ir..-ito 
Cornnm" disfarçadoi; -.m P.t,lre~ po
dem s1•r af'ast.adas 1,,,1110 t'a11tasias 
elas mesma~ i111agi11a\!'}es maliciosas. 
O fll to que algnns oricia:s pro-Ba
doglio pussa111 haver sido encotitra
dn• 1·ef'ugi,ulus na Basilica, o Osser
YaLure .J,.!',inrle ::om o argume.nto ,le 
que a lgr(>_ia gor.a ,lo ,ltreit<;> de a;:i. 
lo, que a [g-reja ,leve por a C/11'1(1-. 

de em primPro lu;ar e que el;i 1111 
está para todos !! niio enjeita pes
soa fl,.\;uma. · 

ouR·o CAUTELAS. lJO MONTE Dl~ HCl! '01?,IW 
- ,JOIAR lJHAllAS l~ Bl{ILl,IA.N'l'E8 -
t.'0111pro nag,rn<lu os mrlhores .pre,;os. 

R, · Álvares Penteado. 203 
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pre abêrto para elas afim de fazerem. 
seu retiro esp!rltual recobrando forças 
e coragem dentro de. suas paredes sa
gradas para os muit-Os . · dissabores d~ 
vida. Ao te1·minar S. Excia. Revma. !01 

aplaudido com uma prolongada salva . 
de palmas, 

.Estavam presentes à .cerimonia alem 
de toda a Comunidade religiosa dos Pa
dres Passlonlstàs de · s. Paulo, c.s 
Revmos Pe. Provincial, .Pe. _Camilo do 
s, Coração de Maria; Pe, Candldo rlas 
Cinco Chaga.1, Consuttorse Diretor da
EscJ!a Apcstolica etc S. Gabriel de Osas• 
co; Pe, Faustino de Nossa Senhora, Rei
t-0r do Retil·o e Igréja. de S. sebastião 
em São carlos; Pe. Slglsmundo d_e S. 
Miguel Arcanjo; Pe, Eduardo Maria. de 
Jesus ,do Rio; Pe. Jaime Garza,ro. Ha
via tambem diversas representações de 
Coq.gregaçóes religiosas. · 

A cerimonia foi paraninfadá, pelo Dr. 
Hildebrando C. Cintra, Sra; Vilàlera . 
Màriutti. Sr. ~lstides Mariuttl. 

Que D. José Gaspar · de . Afonseca e 
Silva, consoante a expressão . de : S. 
Excia. Rexma. Moru;, Jooé Mariâ Mon
teiro .. que trinta dias antes· de sua mor
te abençoou a fel!Z ideia da. c9nstrução 
do novo Mosteiro, "cie lá do céu, com 
su;ts preces perante o trorío de' Deus 
alcance a graça de que .a obra se tm·ne 
quanto antes· feliz realidade", 

Circula nos EE. uu. l edição 
castelhana do Catecismo 

tle Baltimore 
Em despacho p1·occdente de ,Wa

shington, informa a N: C. que ·está 
circulando naquela cidade a edição 
castelhana do Catecismo d~ Balti
mo·re; n.o 2, editíi.o revista, prepa
rado debaixo da direção da. Cbn
fraten11dade da Dirntrina· · Cristã, 
cujos escritorios c~ntrais formám 
parte da "N ational Catholic . W el· 
farc Couference.'' · 

O Catecismo para a Primeira Co• 
·munhão foi -traduzido pelo R.evruo. 
'Pe. Leonardo Cnellar C. J\l, !!'., cuú, 
a assistencia do R.evmo. Pe. 'fcren
cio Mcintero O; M. I.; ambos resi
dc1Úes na Arquidiocese ele Santo 
Antonio, porem· ati.almente incorpó
rados ao exercito como càpeliies ini- · 
litarcs. Ademais, o cateaismo· · foi 
revisto p.<)r membros da faculdade 
<lo Seminario de Moutezmna.- Auto• 
rizou a suà publicação o. Exmo, e 
R.evm'o, Mons. Rodolfo _A. Gerkin, 
Arcebispo ele Santa .l!'é. 

À tradução elo Catecismo tje Bal
timore foi feità pelo Revmo. Pe, 
David A. .Rubio O. S. A., Diretor do 
Departamento de Lingua&. Romanas 
da Universidado Catolica .da Ameri
ca. Leva o imprimatur .do .Exmo. e 
Revmo. Mons. Unkin, Arcebispo de 
Santa I<'é. 

Ambos os catecismos· -foram im
pre~sos pela "St. Anthony . G,ui!d 
Press", ·ele- Paterson, Nova Jersey. 

_D. Vaticano. projeta enviar·· um 
· rêpre'sentánte à-. Finlandi~. 
Cidade elo Vaticano, .Março (N. 

.. C.) .~ .·A Santa Sé está .disposta a 
enviar 11111 representante dip!omati
co junto ao governo de Helsinkí, t~o 
depressa, quanto permitam as c1r
CUfütaricias, informa o "Osservato
re I~omano" em um artigo comemo• 
rativo do XXV aniversario do es• 
tabele;imcnto ela Vigararia Aposto• 
lica ela l<'inlaridia. 

O "Osservatore Romano" escreYe 
que em 1942 o Vaticauo se· declarou 
disposto a' satisfazer · o ·desejo,. eu
tão expressado pelo Governo da. l<'m
landía, du . estabelecer relações di-
1üomaticas formais com a Hanta Sé, 
Ainda que .a 1,'iulandia nessa oca
sião i.e11ha enviado seu Ministro juu• 
to ao Vaticano as condições crea
das pcl~. g11err; não haviam permi: 
tido que o Sumo Pontifice corr!a!S• 
pondesse envi11ri<lo seu representan• 
te junto ao boverno de Helsinki. 

"A· ~'inlandia no1neou e enviou ao 
Valical\o seu ministro plenipoten
crnrio, .. af'íin{a o "0s.sel'vatore Ro
mano". A imprl•ssa finlandeza sau
dou com regosijo este aconteeimeu
to. Hoje pode-se afirmar que logo 
que as condições permitam, a. Sauta 
Sé acretlita1·á seu representante jun
to à Hepublica Pinlaudeza." 

"O povo finlandês espera que ,n:io 
iarrlará o 111nrn'enlo em que clar(t 
boas vinda~ ao diplomata vaticaim;'' 
Ü; jornais da b'inlandia ainda ha. 
pouco, trataram insistentemente do 
assunto, resa! ta mio o cresceut.e pres• 
tigio internacio_nal da Santa Sé. 

Novo diretor ,de «A Cruz)) 
Ê ·com prazer que anunciamos a !ndi• 

cação do Revmo. Cônego J, Cabral para 
diretor de " A Cruz", em substituição 
ao Revmo. Pe. Gonzaga de Lyra, no• 
meado Capelão da Igreja. de São José 
da Gávea, 

'Muito ·fez_ o Pe. Lyra, ·em favor da• 
ciuela folha, durante todo o tempo· em 
que -,,;teve com a respons_abtlidàde de 
sua direção. · 

O àovo diretor é jornalista eaiolico 
com um:a conhecida e destacada página. 
de serviços à causa do aJ)Ostolado jo.r• 
nallstico, tendo sido até em certo perlo• 
cjo. seu diretor e. em melo a confusão 
dos tempos, bem sabe onde estão os· in• 
teresses e o sentir da igreja. certamen• 
te a ldicação de seu nome. por determi• 
nação [eliz do Exmo. Sr. Arcebtspo Me• 
tropollta.no serà bem acolhida· por par• 
te dos leitores, amigos e confrades da• 
que! s .Jornal, 

Desde 6 de Fevereiro que vem s. 
Revma, exerrendo, de fato as funções 
'!e seu càtgo, sendo só .a.gora anunt!ada, 
oficialmente, a. sua lndlcação por. razões 
ligadas à substltnições de nomes junto 
ao DÍP. · 

O or: João Gonçalves de Sousa con
tinuará à [rente dos. encargos da reda
ção ode,. desinteressada e eficientemente 
tem feito o que cabe em ~ua ·dedtca.çãQ 
e· capacidad~ _trnbalho. _· · 

· .. ··,~-- __ . - ·-,SJ 



São Pau1o, 9 de Abril de 

lE A T R OS E C lN EM A S 
PROGRAMAS DE HOJE 

PRIMEIROS EXIMBIDORES 

ART PALACIO - Legião branca, comp Claudette Colbert. - APJI, 
BANDEIRANTES - Arrisca-te mulher, COll},JOhn Wa.yne. - R • . 
IPIRANGA - O fantasma. da Opera., com Claude Rains. - R. 
METRO - Insuspeitos, com Fred Mao Murray, - APA. . 
OPERA - De Mayerllng a Sera.vejo, com John Lodge, --APA, 
PEDR0.11 - Chamas da. vina.nça., com Gene Autruy. 

o rel dos boiadeiros, com Robert Paige. 
1UTZ - Rebeca, com Lawrence Ollvier. - Al'A, · 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

ALHAMBRA - Crepusculo sangrento, com Merle Oberon, """ :AP.i, 
Ela é da pontinha, com Jlnx Falkemburg. - R. 

ASTORIA - Os carrascos tambem morrem, com Brlan Donlevy ..... R. 
.4MERICA - Alvorada da alegria, com Ann Miller. - APA, 
.tVENIDA - Mowgll o menl!io lobo, com Sabú. - AMC. 

Mantenho ordem, com William Boyde. - A. 
BABILONIA - Os anjos e os gangsters. - com os Anjos de Cara Suja - :AMC. 
BRASIL - Minha amiga Flicka, com Roddy Mac Dowall. - A. 

. BRAZ POLITEAMA - Sepultura vazia, com Lloyd Nolan. - APA, 
Garoto prodig!o, COI?\ Donald O'Conuor. - AP A. 

·BROADWAY - Sahara, com Humphrey Boggart. - APA, 
CAMBrJCt - Minha-amiga Fl!cka, com Roddy Mae Dowall. - A. 
CAPITOLIO. - Idade Perigosa, com Deanna Durbin. --, A. 
. SacrJflcio de pai, com Pat O'Brien. - R. 
CARLOS GOMES - Rafles, com David N!ven. - APA. 

Amada por três, com Joan ,ennett. - APA. 
CASA VERDE - Cidade que nunca dorme, cõm Joel Mae Crea. - APA 

Galante impostor, com Ralph Bellamy. ~ R. · 
CINEMUNDI - ós ultlmos dias de Pompeia, com Preston Foster. - APA, 

Viva Ia- conga, 
Idiotas fal'dados, com os três patetas. - A. 

COLISEU - A dupla vida '1!e Andy Hardl, com Mlckey Rooney, - R, 
COLON - Morro dos maus esplritos, com John Wayne. - AMC. 

· Madame espiã, com constance Bennett. - AMC. 
.CRUZEIRO - Idade perigosa, com Dlanna Durbln. - A. 
· Os anjos contra o dragão, com os Anjos de Cara Suja. - APA. 
FEN!X .'-'·· Luz que se apaga, com Ronald -Colman. · ..... R. 
GLORIA - Moleque Tião, Côr.l o Grande Otelo. - APA. 
HOLLYWQOD.,.. Império da desordem, com Glen Ford. - APA. 
LUX - Cinco covas no Egito, com Franchot Tone, - APA. 

Alguem falou. com Nova Pilbean. - AP A, 
MODERNO - Quasl casados, com Jene Frazee. - R. 

·oBERDAN - Moleque Tião, com Grande Otelo. - · APA. 
ODEO[,( (Sala azul) - A tentadora. com Rita Hayworth. - AMC. 

Tempestade de ritmos. com Lena Horne. - R. 
(Sal~ vermelhà) - Demon!o do Congo, com Heddy Lamarr. - D. 

· Casa de loucos, com Màrtha O'Driscoll. -:- ,!.PA. . · . 
OLlMPIA - A dupla vida de Andy Hardy. com Mickey Rooney. - R 
P ARAIZO - Minha namorada favôrita, com Rita HaYWorth, - B, 
PARAMOUNT - Idade perigosa, cow Deanna Durbin. - A. 

Justiça vingadora, com Tln Holt. - AMO ' 
Castelo do homem sem alma, com Robert Newton. - D, 
Homem leopardo, com Dennis O'Keefe.• - R. · 

PARATODOS - Noite de amor, com Grace Moore, - .R:. 
A estranha morte de Adolph Hitler. com Ludwig Ilonath. - AMC. 

PAULISTA - Imperio da desordem, com Glen Ford. - APft · · 
. Artilhe.iro aereo. com Chester Morrls. - A. 
PAULISTANO - Casablanca,·com Humphrey Boggart. - R. 
PENHA - Oh que bebê, com Lupe Velez.' - AP,4. . 
PlRATlNINGA - Fogo .sagrado, com Spencer 'I'racy. ·-·APA. 
· · ?yrus!ca da vitoria, com Ann Miller. - R. . . · 
RECREIO (Centro) - o mllagre das rosas, com -Irene Corday. ~ ~ 
REX - Moleque Tião, com Grande Otelo. - AP A. . 
1UAtTO - Renuncia de amor. com Llbertad La.marque. - APA. 
ROIAt :-'- O homem leopardo, .coni Denis O'Kee!e. - R. 

Senda perigosa, com Freddle. Bartolomew. - A. 
. ROSARIO ....... As Í)ortas do Inferno, .com Robert Taylor. - AP,t 
.ROXI -- O·campeão e a dama, com Bllly Conn.· - AMC. . 
· · Cidade da perdição, com Broaderic Croawford. - APA. 
SANTA CECILIA - Turbllhão, com Betty Grable, - D. 

Jamais fomos vencidos, com John Barry Jr. - AMC •. 
SANTA HELENA - O milagre das rosas, com Irene Corday. - A. 

.. STO. ANTONIO - Os anjos contra o dragão, com os A..-i.jos de Cara Suja • APA. 
SII.O BENTO - Pelo sinal da patrla, com AmeUâ; Benzi. - APA. 

Fogo sagrado, com Spencer Tracy, - APA. • 
SJCO CAETANO - Os anjos contra o dragão, com os Anjos de Cara Suja - APA. 
SÃO- CARLOS ......; Aventura em HOIIYWOOd, com Chester Morris, .... AMC • . 

.'SAO GERALDO. ,- Filhos esquecidos,· com Mary Lee. - .R; 
SÃO JOSE' - Quasl casados, com Gene 'Frazee. - .R. 
SÃO LUIZ - Espiões do eixo, com James Gralg. -:- A. 
SÃO PAULO -- Justiça vingadora, com Tln Holt, - AMl'. 
SÃO PEDRO - Tudo por ·t1, -com John Lesl!e. -- APA. 
UNIVERSO - Pistoleiros sém pistola, com Bud' Abbott ...... APA. 

Bebê .de, dlscordla, com: Lupe .Velez .. - r.. 
VILA PRUDENTE - Conquistador audaz, 

' JrebrEl da,. rib.a,lta, com var!os. a.rtis\~, 

TEATRO~ 

'· S/.NT'ÁNA --, O Cura cilifd~ia,.~m Procopft, FerreÍra, - BPÁ. 
'. CASINO ANTA1WTICA "'.T'. ÇJ~; Argentina de Revilltas. - M. 

EXPLICAÇÃO DAS COTAÇÕES 
'.I i, ;~ ." 

, :A~ - ACEITAVEL - Filme que pode ser visto por todos, émbora. sem pro
veito moral. 

·'!J. - BOM. - F!lme que pode ser visto por todos com proveito moral. 
AMO • ..;. ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇA$ - Filme que pelo enredo 

· · ou cenas pode impressionar o publico infantil. · 
BPA, - BOM PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto com proveito 

moral tão somente por adultos. 
APA . .... ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto tã.o 

80mente por adultos ·embora sem proveito moral, 
R.· - .RESTRITO - Filme que pelo enredo ou cenas deve ser estritamente 

reservado a pessoas de solida formação moral e. religiosa.. 
D. - DESACONSELHAVEL - Filme que pela grave• convenlencla do enredo. 
. oi. .cenas, deve ser evitado por qualquer publico. 

M. - MAU. - Filme prejudicial para qualquer publico. 

NOTA: ..:... t importante que o espectador não se contente com a simples cota
ção do filme ou da peça de teatro, mas que procure conhecer pelo 
menos alguns detalhes da critica. Isto justlf!carif uma· cotàção que 
afllrmada sem nenhum comentarlo, poderá parecer injusta; e so
bretud<:>, com a leitura de uma analisé que põe em relevo os ele
mentos bons e maus do filme o espectador• pouco a. pcuco, educará. ' 
sua cohciencla e aprenderá a julgar por si · mesmo os outros !ilmes l 
que lhe forem apresentados. 

O boletim da Orientação Moral dos Espetaculos contem uma. 
:ritica detalhada. de todos os filmes exibidos em S. Paulo. :I!: publi· 
cado semanalmente, e a assinatura anual custa Cr$ 25,00 na Ca
pital e Cr$ 30,00 para o Interior. Informações na Associaçã.o dos 
Jornalistas Catollcos, á rua Quinino Bocatuva, 176, 3.o andar 
sala 297 - Fone: 3-7760, 

AvlsanuJs aos nossos assinantes . que as assinaturM, para mil novecentos e. 
quarenta e q~atro sofreram uni acres·éimo de Cr$ 5,00, passando por
tanto a custar Cr$ 25,00- para a capi.;.il e Cr$ 30,00 para o·lnterlor por ano. 

As ordens da Gestapo ao Clero 
com·· vistas aos que querem 
lm~nr :a naclonanzação. do clero 

,A ,oydem de Himmler, proibindo 
os· Padres alemães de ministrarem 
àssistencia. religiosa aos catolicos 
poloneses; encontrou repulsa ime
~liata e :corajosa por parte· do Cnr
dêal ··· Berh'am, · Arcebispo de Bres
lau - informam os circulas catoli-

. cos. londrinos. Na sua Carta Pasto
ral, da. qual acaba de chegar a Lon
dres· um ·exemplar impresso, o Car• 
dêal · alemão·· escreve · - "A Igreja 
Catolica é por sua propria natureza 
à Igreja comum· a todos os fieis. 
Quàlquer separação dos f~e~s no cor- · 
po da Igreja, segundo a. nacionali
dade, é incompativel com· seu espiri
tQ. A · IgJ;'.eja todavia se interessa 
$)11rticul11rmente, em seu ministerio 
espii;itual; por levar em conta as 
caracteri~icas naciionais, e por · isso 
procura assegurar que, até onde as 
oircunstancias o permitam e ne
nhuma razão em. contr1.rio exista, os 

·membros da Igreja sejam assistidos 
espiritualmente pelo Clero da. sua 
_propriã nacionalidade"; Mas esse 
:fato - . insiste o Cardeal - 'nunca 
poderia dar em resultado a exclusão 
do ministerio espiritual da fareja. 
por· motivo de nacionaliç!ade, e a si
tuação ria Polonia necessariamente 
:reclama · umà modificação da regra. 
se é . que .se pode falar assim. 
"Assim, nenhum Padre po.le. recu
sar a qualquct catolico o seu minis
terio espiritual firr motivo de J>J.a· 

.iionalidade~. ;Em nenhuma. çil'.o~· 

tancia pode a Igreja. abandonar este 
principio." 

Os circulos catolicos londl'inos 
observam que, por meio deflse ulti
mo decreto, os nazistas,. que . já. pri
varam a Polouia de milhares dos 
seus Padres, esperavam alienar com
pletamente a poputa·ção polonesa da 
inflµencia éatolica, Na sua declara, 
ção, todavia, o. Cardeal Bertram de
monstrou mais uma vez .ao chefe· da 
Gestapo . que seu poder não ~ ilimi
tado - sobretudo quando se defron
ta com a. forçi:r, espiritual da Igreja, 
Catoliea. 

O TERROR NA POLO.NIA. 
Noticias relativas ao extermínio da . 

população rural, iniciado pelos ale'
mães em maio de 1943, revelam que 
DS primeiros distritos que sofreram 
as consequencia desse plano fQram os 
fa Hrubieszow e , Zamosc, na Polonia 
Central. Varios milhares de poloneses 
:oram então massacrados; . Visto es• 
se extermi.nio ter um càrater de ex• 
pedição punitivà, foram . deporta
ias, desses distrito~, 200.000 pessoas; 
;10.000· foram posteriormente caçadas 
,>elos alemães, o restante refugiou-se. 
.ias florestas. 

Cento e vinte e seis aldeias foram 
completamente queimada.s e centenas· 
de outras saqueadas. Após a depor
tação para a Alemanha e o massacre 
da população das· aldeias, os alemães 

·procederam à colonização, desses dis• 
tritos com hungaros, alemães ,e letões. 

O terror é mais cruel, porem nos dis
tritos de Grodno, Lomza e Bialistoc, 
mde em meados de ju_lho . de 1943, a 
expedição punitiva, vinda da Prus
sia Oriental e chefiada. por Mueller; 
fuzil~u 4.000 pe~oas em menos de· l!i 

. dias. . .. . 

LEGIONARIO 

N otícia.s dos Est,ados 
ESTADO DO RIO, 

CERElllONlAS DA SEMANA SANTA 

NITEROl, (ASA.l->RJ!JSS) - Tem. si
do revestidas de grande lmponencia 
as festividades da Semana Santa· neá
ta capital, nota.damente na Cated-ral 
de São. João Batista, A benção de Ha
mos, realizada n'). Catedral,. teve a 
presença do Bispo D •. José Pereira AI· 
vês. · · 

CAMPOS, U,SAPRESS) ·- Pouéo a 
pouco, graças '1s obras que estão sen. 
<lo realizadas, a Avenida 15 · de .No
vembro esta. se transformando· numa 
bela e moderna via públléa, 

RIO GRANDE DO SUL 
Q,UEDA DE TEH.PEJµTVHA 

l'ORTO ALEGRE, (AS~RESS) 
Observa-se em todo o Estado do Rio 

1 Gra.?lde do Sul, desde sabado ultimo, 
uma queda de' temperatura.. !sso se 
deve a.· uma corrente de frio prove• 
nlente do polo, que atinge todo o J:.li• 
tado, · 

CEARA' 
PASCOA. DOS INTELECTUAIS 

FORTALEZA, (ASAPRESS) - Pro• 
movida. pela, Açã.o Ca.tollca, · inlclouise 
hoje, o movimento pro.· pascoa. dos 
inteletuals, que se e?lcerrará., no pro-

1thnÔ dia 6, com· brilhante solenida
de religiosa.. 

SEIIIA.NA DO PAl"A 

FORTALEZA, (ASA.1:'R.lll'SS) 
Prosseguein ativamente os prepara• 
t!vos · para ia.Ili ·comemorações da •se
mana, do Papa", que devera. s& real!• 
zar · na primeir'a semana. de · junho 
proxlmo. · 

O Arcebispo desta Capital dirigiu 
convites· a varlos Bispos brasileiros, 
·os quais ·rc-a.l!zarão· conferencias e 
presldlrã.o · as prinolpais solenidades. 
· As associacões pias organizaram a. 
Comissão do Tesouro Espiritual·, com 
a finalidade de conseguir .orações e 
'sa'crlflclos. da ··popu!açã.o cà.tõlli:ia, em 
tavor de S. S.'Pia·xu. A semana. en
·cefrar-se-a. ·com grande pro'cissãó de 
·"Corpus Christi", 

Agora, continua.rido no piano de 
urbanlzaçã.o da cidade, ao mesmo. tem
po que ,.a .defende, serão iniciadas as 
obras do cais <la Lapa. Esses serviços 
estão a cargo do Service de Obras da 
Baixada dos Goitacazes e trarâ grall• 
-'1oa melhoramentos para está. cidade, 

.G 0.1.A' S 
TRAFEGO RESTABELECIDO 

GOIANIA, (ASAPRFJS) - O trafego 
de mercadorias da Estrada de Ferro 
Goiás, interroinpido em consequencla 
do lainentavel desastre verificado em 
Março ultimo, jâ foi restabelecido. 

O ROTARY: ASSOCIACÃO VITANDAl 
EXECRAVEL E MALO,ITA 

Falando ·~- Imprensa local, o enge
nheiro Galoso· Neves, diretor dessa 
ferrovia, declarou que numerosas tur
mas de trabalhadores fot'am empre
gadas na. reconstrução· da.'linha e co
locação de novos,, dormentes· no lo• 
cal, onde teve lugar o lml/'res~iOllan• 
te a1n1stro. 

P A-R A' · 
TEIIIl'ORAL E lNUNDAÇ,'\O 

BELEM, (.'\.SAPR.ESS) __ :.,_ ,Des?,bou 
sobre esta capital violento temt,oral. 
Os pontos baixos· da·· Óid.ade ··ficaram 
inundados, o que .. oca·s1onou ser.los em
bara,os, a. .população,' ·princlpalm1)nte 
aos aux!Ua.res do éomerclo. . 

O "O~rvatore Romanp", orgão ofl• 
cioso da. sa11ta. Sé, em seu numero de 
5 de Fevereiro: de 1920, .diz: "A curiosa 
115soolação do Rotary' Inteciiacional de
ve ser consideradl!- pelos catol!cos como 
suspeita''.· Com efeito: ·' · · 

l - · Tem a mesma finalidade que a. 
Maçonaria - ".A Maçonárla· (o Rotary 
Club) -inatituição es:.encialmente "fillln• 
troplcaº ... tem por fim 'a. :procura da 
verdade,' o· ·estué:to da' "moral", ·e a. pra
tica da "solida.riedade". Tem· por prin
c!plos a tolerancilt. mutua, o mutuo 
respeito;, a "absoluta· liberdade de eon~ 
clenc!a ... " Recusa-se a qualquer "afir
maçlí.O' dogmatlca". • • (Const;. do Gran
de Oriente de França,· 27 de' AbrU de 
'1885). 

· o, famoso ;,principio rotariano: ,. o 
que melhor serve, mais· se beneficia''. 
é apenas tradução do outro, maçonlco: 
"Repporter tout á 

0

i'utllité de tes ire• 
res, c'est Jravai!ler póur to! même". 

2 - Sua origem é niil.çonica, ....,. Dis• 
ioo o "La Cro!X" em França, "Fides ", 
na Ita11a., ·" El Slglo Futuro'\ na Espa
nha, e . muitos outros noutras partes, 
:sem que os rotàrios provassem- o con
·trar!o: Paul Ha.rr.ls, · o fundador, era 
µi.a.çon, màçons foram os primell·os so
_cios e a.s. primeiras .. re.uniões. lllm .Lon• 
dres existe 'limá Joja, maçonica . rerer• · 
Vl!-da aoo rote.rios. <"\Viener Frelniaurer 
Zeitung", orgão m11çonico· . vienense, 
Maio de-, 1928) ,, Mão ha que estranhar, 
portanto; que no '.Boletim do Rotary de 
Milão· .. um - Cónselho. rota.rio londrino 
aparecesse de 4ventau ·e insignias ma-

JN'CIDENTE ·llIOTlVADO'PORFALTA 
DE ENERGIA ELETRICA 0 brB Ponflflcla de São Pedro . _ço~~~t\ane!ro de 1929, o "Boletim del 

o. · Oriente Espà;nol "; noticiando amls· 
to5as relações em · caracrus. trazia. essas 
indiscreções: '!Não deve admirar que 
a maçónaria ºtenha aberto ,as. portas ao 
dr. Vicente ,d'Avllla, para pronunciar 
em ato. publico uma. conferencia sobre 
este assunto (economia) e que nos jul

BELEir. , (ASAPRESS) ...:. os' Jor
nais noticiam· serio- incidente ocorr1-
do· ,:i'ntem .em um bairro desta clda· 
de. Os populares indignados- çom a 
falta de energia eletrlca, tentaram 
danificar um· bonde da Campanhla de 
Eletricidade. A Policla compareceu 
ao local, tomando medidas energicas, 
em virtude do que sairanr fericlas va~ 
rias pessoas qÚe fora.i11 'med!cada:s 
pela.' asslstenc!a.; 

Esta obra. em favor do Clero indlgena 
fundada por três Irmãs . francesas em 
~889. gastou durante os 56 anos de exis
tenela. 50. milhões de l!ras na. constru
ção de Semlnarios e outros 70 mUhões 
na manutenção dos Sem!nar!atas. Atua'.1-
ntente sustenta 15,000 candidatos às sa
grà.c1~ Ordens e 7,000 s.a.cerdoteii indi• 
gen~ · 

. guemos nós, maçons qualificados, pro
motores ins!gnes ·ao Importante clube, 
de que nos ocui)àmos. como irmãos mais 

. velhos dos_ rota.rios, _pois entre. uma e 
outra. instituiçã.o. ha grandes pontos de 

A f ranra continua no seu incansável'. :i:;;·i~ga~~; t~t~nras
8

~pr~~ 
~ zem de verdadeiramente catollcos, que 

se abstenham de se inscrever e de per-

· tra·· ·balho m .. ·_ 1ss·1ona'r·1n tencer .. ª alguns desses clubes que se . . . chamam rota.rios e que, segündo todos 
· · os sinais e ·dpeumentos . e testemunhos 

. . . . 
Em despacho ·procedente da .·Clda· .. Encontra-se, enfermo. o Exmo. e 

de do Vàtlcâno, infÓi'Íria a Agência . Rev:mo. Mons. Àngele Gov!n, Vigário 
N. e., que ai se soilbé · cio falec!men- Apostólico .de Laos. Em Quiühon, o 
to do Exmo. e Revmo. Mons. ·Gus· Exmó. e Revmo. Mons. Marcel Pi 

fidedignos. e · t_ambem segundo o juizo. 
de inslgn~ e. benemerent~lmos cato
licos .e, Preladoe da Igreja, ,não são mala 
do que "novos 'organismos. sata:n!cos de 
igual espirita e . procedenclá. que o ma- . tavo ,Jorge -Uandaele, Vigário Apos0 ·quet foi nomeado Vigário Apostólico, 

tõlico· de. Hung-Hoá, Indo-China, e ·para substituir O talecido Eixmo, 8 çon!smo, embora procurem 'disfarçar-se 
memb1·0 da. Sociedaçl~ de. Missões Revmo_. Mons: Agustin Tardieri. o _e apa.recer c~m"'a. mascara de hum.ani-. 
E~~t_~ng,ei:.~s d~, P~1·ís: _,.,, .· , ; , , ' Exmo. i ~ . Iievmo .. jMo!is .. _Gu'illau~e , ~~lsm~ ,lll!l'.P -,~&tá.: de ,9a;,!da.ge . 1J$tã. 
. Na_· casa mãe.'Clà_ SoCl!edadé :e!'ll '.Pa- .-,--:neswaziereíi, Vigã\fo ApostõJico :de e de fraternidade unlversai" o Prelado 

ris, 73 .~cn.;~1.l§ m_, __ l_s,ftt9nirii>.i/,·,~ll,-,WilC;?ll· .· .. :Pakhol,. China Metidfonal, . f1'i ,Hgei• :1,.1témflIWÍiMh'órt1!ruÍttdo â,J ~oclação ''vl
tram p1;ci,11to5_, ~!H:~ '~~tl\r:Jiãr!t .t.er- .,,,Jl'amente ferido · durante -·o•;,, 6mbar- ... _tan. _da,. ex. e. cr~vel .. e maldita". 
ras de missai:> -quando ·118úve1·· facili· '-·•flelo· de Kwan,gtung, .faz' um ano, e , _ .. ,.,, ...... ,_ 
da.des :de-::trárispói't°é:' :.,,·.·•;e '·" -'::i.su-ã .. ".resldência ficou parc:alm:ente - , ========a:á::::::::::!::=:=::===== 

Informe~ ·. pfi~Hâls '. re'.vi1â1\r '~ué',. as _'. · fl.e.sJrµida.: 
ativi'dades; m-lss-lon'átfü!t difSocl'éliáde ' 1 O,uExmo. e. Revmo. Mons/ adl'lan .,. 
contim.Üun 'afüànt:üÍ.d'ó-slf '.'na'~ parte Devals, Apostólico P r e Ia d o · de 
francesa da Indo°Cliln:a;, ti:f Sà'i:ei'dotes · :Malaca e seus Missionários ~as vlzi• 
franceses foram desterrados de -Sião, , < . , · . • . . . . · · 
porem O '.Vigário A!lostólico em ·Ra- . ,I'!_liançaf' . de Singapura, g~zavam de 
jaburl, de riaclona!lc!ade:j(alianà .. ,Vi• ~' p'óâ. saude e Continuavam seus traba• 
sltou· as missões de Laos· ·n'a,, ~Ôna ' ·111os "quasJ, normalmente" quando 
siamesa. · pela · últ!ma vei: se soube deles. 

1 NOTICIAS DO INJE-KlOR"I 
LOREN·A 

POSSE DO NOVO CURA DA 
CATEDRAL 

Antes da missa. dás 9,30, do l.o do
mingo da Quaresma, reallzou~se a· pos
se do novo cura, Revmo. · Mons .. Da
goberto Palmeiro. de Azevedo, com. as 
ceremonlas apropriadas :. este ato so- · 
Iene .. 

Após a Missa, na sacristia, presente 
M altas autoridades, associu.ções Paro
quial.s e-numerosos fiéiS, lhe foram pres
tada significativas man!fest:ações . de 
apreço, Jalando ne/;S& ociúlilio; 'o Pre!eitó 
Mimlclpal, Sil.r. Luiz de Castro Pinto, 
em nome da cidade e o congregado ma
riano, José· · Alves Nogueira Filho, em 
nome dos sodaliclos. ·· 

Logo a seguir, usou da palavra o ho
menageado, expondo os seus proposlws · 
agradencendo a atenção de todos .e pe
dindo sobre a sua nova . Paróquia as · 
melhores bençãos de Deus .. 

CONGit~GAÇÀO MARIANA DE NOS
SA SENHORA DA PIEDADE j; SAO 

LUIZ DE GONZAGA 

Foi • empo~ada. em· princ!piós d~ ja,.,; 
neiro do corrente .ano; a noya diretoria 
desta. . Congregação;, que · ei;tá. assim·. co11S~-. 
t-ltulda: 

Diretor,--Revmo. ~-. Joã.o Luclo :Leite;· 
Presidente,·· Snr. José P~schoal · Neto;, 
l .o Assustente, Snr. -Antonio · Dei Mopa.à, 
cÓ; 2.o. Assistente, Fausto ,Eerreira 'doá, · 
Reis; . l.o. Secretario. IYI,anóei Ferreira 
Leite; 2.0 Secretal'lo, Àlvaro dos Santos; : 
1.0 Tesoureiro,. Tertuliano. Alves Moi:ei-
1'1!, Junior; ·2,0 , Tesoureiro,' José Lino de 
Carvalho; , 1.0 Bibliotecário; Snr. Ary 

Alves; 2.0 Blbllotecario, Joaquim Fi
gueira; Mestresnovlços, Snr.•· João ºAn
tonio; Fiscais, Sni's. Antonio Porto, 'An
tonio' Gomes da· suva, Aruvaldo Noguel-: 
ra d~ G?doy •. · 

ORGÃO CATÓLICO CLANDESTI 
NO NA POLÔNIA 

lJm pacote contendo algumas có
pias dos principais jornais secretos 
. polonezes foi recentemente recebido 
-em Lisboa •. Inoluia tambem. aiguns 
1rnmel"o;1 do princi:pal ·· 6rgâo · católi
'.co rta)~olôniá., 'o' ü!'r/l--waa•• (A Ver
.dade.), publicado. por ,um grupo de 
, jornalistas · católicos, · que combatem 
·por unia ,forma justa de gové1;no' na 
,Polôi1,ia; baseada. ~m. pr~ncipios. çfis- · 
.tãos, A. circula.'}ão, de , "Prawda ',' 
,tem aumentàdo ·, consideravelmente 
·d~sdé o' a'no de' 1942í ', · · · 
. ;-Aquele 6,i;g~o ~í,°pub].i.c,ado' ei;n ,vá
rias edições nas cidades maiores. A 

. solidariedade dos leitores dê· "Praw
' da" é tão grande e .a. distríbÍíição 
tiio bem· organizada que . a public11-

. çãó es:tá· adquirindo •.novos: leitores 
em todas as ·classes·· da popula~io 
poloneza. Decl,1ra ,o "Prawda" e1u' 
. editorial: "Não fórmulamos': o nos
so proprio i:ii·og1·ama· politi~o,. t1_ão 
nos ocupamos, em controversiàs com 

.movimentos e::i:istente,s,, mas -~omos 
-definitivamente contrarios a quais
quer ati_vidades, politicaa da: Polô"
;nia. opostas aos . prin'cipios da 'fé e 
,,morali~a<le. católicas., . Ç~ngímos p 
nosso programa- poiitico, à exigência 
'de ' leis· honestas, 'governo honesto e 
'um ·t:ra:balho. politíco e. social hone~-
,to." · · 

Indicador.·.· PFôflsS·i.onal 
[ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melilo 
Praça da Sê, 23 ; :i.,f ~ndar • Sala 246 

Dr. Plínio Corrêa de Oliveira 
Rua Qulnt!no Boca.luva, 176 -· a.o 
Andar - Sala 323 -, l'el.: 2•7271 

Joviano· Telle• 
e 

J. N. Cesar Les~a 
&dvogftdoa 

L.go da M!serloordla. 23 - Sala 904 

Dr. Francisco P. Reimão 
Helmeister 

Rua São Be,,ro, ~i4 - 1.o andar 
Sala 8 - Tel.: .2-1643 - s. f:>AULO 

Dr. Carlos Moraes de Andrade 
.H:ua BenJamim Constant. lllÍ ; t.ci ana. . 

Sala 88 ... l'el,: 3-1986 

Dr. Durval Prado' 
Médico ueullsta 

R., Senmhr Pnulo ICF'ldlo. J~ 
6.o and .• Salas 61~ • ._ lU ., U 

(Ei<q, da Rna Josê 8nntfâclo) 
Con1.1 l.!,80 a u.so· horas. 

· ·.1:eLt ll-'1818 ·· · 

M.·Ê ti,1:c•o s. 
Dr. Vfoenté de Paulo · Melilo' 

Cllnlco .. ·111~d1<·11 - 'l'uberén,10,e . \ 
.Ralo• X · .. , 

Diretor. do MS..nnti,rlo . VIia iiiaiiéote" 
Cons.: R MKrconi;· ~4 .;... · s:o ti.nd .. r' 

· 'Apai•t.o· 6.1 - 1'el.!·4•81i01 ' 
Res.: Av. Agua Hranca -n,o 96 ' 

. l'el.: 5-6829 

, Or. Camargo .Andrade, 
Doençaa de ijenbornà - .fartos 

: 011eraçl'lea . ... · . . . 
Da. .,f:len . .Portuguesa. e :da' Mat~rnt,fadt 

· de S. Paulo 
Cons.: ~- :s~nador ~eJj6. n.o ,206 , 

Tel.: ·2-2741 - Das u ·11.s, 18 nora•. 
Sabadó:· 1),.$ ·1o·b-l2-boras' ._,.. 

Res.: l:t ua H>t ra e1 ae Barros, 467 · 
· 1'el,: 7-~563 · 

Dr~. Çelestino ~PWTOu,I.. : ' ... 
Rei:,.: 1,.go ':l. Paulo, -~ ,- .i'el., ·2-262!1 

· Cons,: ttua. 1 de AbrU, 335· 
· · · D,a,11 2. !l.s _5 _horas. · · · · · 

Dr •. Reyna;Ido· ·Neves 
de Figueiredo 

DO HOSPl'l'AL DAS •CLINICAS· !!l 
SANATORIO SAN'fA 'CA.T:4.itINA: 

CIRURGIA' DAS VIAS· BILIARES . 
Cons. :· Rua 'Marconi, 34 ~, 8.o ·· andli.J.' 
Forie: 4•8í 17 .:.. Das 14 '·ás 16' 'hot'áa. 

. :Be~ldenc!a.: Av, Pa.ca.eni.b'll. ~ 
· - · " "'l'one: 6-2621>" · " · '' 

RÁ.-t'ó's x 
Dt~ J.' ·'·l\t -C~bello ümpos 

· -.. :~ll!lt . .1••:o.·ttÀµ101,o,t.i,s•~;.A . 
•. Rédto~Vtlli11:no111l.-o•. - ·Exames 

' ' ~. . .Radlolll~Jeoo li dnmt .. 1110 '. 
Cóns,:, ltu,a ,,MarMnt,. ,114 11!~1t1clp 
, Pasteur) • 2.o ~ n.d. • 'l'el.: 4-0665 · 
'Hes,: Rua · 'ri>Jlt; . 693 . ~ Tel.: 6·494l 
· · · · · · Sãó Pa·ulo· · 

: Dr.· Rezende Filho 
Cons. i" ·tt, ~ena·aot ~·e1Jo, 205 

Fone: ,2.usa9 · ... ., Uil.s :·• ·aa · 6 '.borá11 
·aes.: ~·one;' 5.,11120 ·-· ~lntt&·l' ,nora 

de · .• a ê.1F6 .noras, pelo, !one 3•01Sillf. • -·-·"-------- ----
.. ' Amador ,Cintrfl ,do' Praclo. 

, ~ngenbelro Ar.qnlteto 
, -Arqultetur1t ,. ellgl:·s,.,, eolei.t.011, ,. rt111I• 

.. . ... dl!nclAS 00Jet.lva1> . . 
Rua Libero Ha'1arõ. 461 - São Paulo 

' · '· · - o,.· ·:Til,,. ll•'lilll. . . ' 

r o· o :o· · e ;A , :o. a.;; a· e 0-
d·o v.o .1 e r o 

Ui,!; ,e <i' .t· O,·~·· A ·R' l•Q·." 

APOllCES POPULARES PAUllSl AS 
Relação das Apólices premiadas no 35.o sortelo ordinário, rea.l\zadô em 

31 de Março de 1944 · eonforme ata da Bolsa Oficial de Valores, publlcadll, 
no "Diário Oficial" 

1.o Prêmio 597296 QuJnhentos inll cruzeiros 
2.o Prêmio 029282 Clncoenta nrll cruzeiros 
3,o Prêmio 765412, Dez mil cruzeiros, 

40 PR'2MIOS DE CR.S L000,00 CADA UM, SOB NOMEROS 
009799 396170 614397 909300 177895 400840 632402 915623 
204827 4nson 682717 915469 22s117 478889 7os221 941620 
235887 484881 755591 962297 262777 499134 762241 . 962624 . 
275948 526482 · 787458 977940 304370 531060 830925 97869.t 
311376 579018 876759 987659 389166 598967 900534 996890 · 

as pol't.adores das apólices acima poderão receber os prêmios, n~ 
, "gul.chet" de qualquer Banco desta Cil-pital ou do Interior do· Estado; 

o próximo ~orteio. ordinário das Apólices Populares será real1zado no 
dia. 30 de Junho de 1944, com· a. distrlbuiçãO de cr.$ 600.000,00 (S!liscentos 
mil cruzeiros) em prêmios, sendo o l.o de.- Cr.$ 500.000,00, o 2.o de cr._$ 
50.000,00, o 3.o de cr.$ 10.000,00 e mais 40 prêmios de Cr.$ l.ooo,oc cada µm. 

os porta.dores das Apól!ce;s acima, bem como os das premiada~: an:te
rlormente, ·constantes da. relação abaixo poder~ receber, os prêmios _1;1e~t;a 
Diretoria, nos Bancos lançadores do empréStimo e na Del~gacla. do 'J;:'e• 
oouro (Banco do. Comê.relo e Indústria) no Rio de Janeiro. 

BANCO DO ESTADO DE SÃU PAULO Sff 
MATRIZ: São Paulo - Rua 15 de Novembro .n .. 251 .:.. Cai:xa fOsll!J, 7iJ9 

End. telegráfico: BANESPA · 
A . G t. N e' i A S : , 

Amparo - Araçatuba - Atibaia - Avaré - Barretos - Batatals - Baurii·'"
Botupatú .- Braz (Capital) - Caçapava. ·- Camplna.s - ClLDIJIO Grànile 
<Mato Grosso) - Catanduva - Franca - lbltittga - ltapettnlttgà' - 'Jabo·· 
tlcabal - Jaú - Jundiai - Li reira. -' ·Ma.rfl'a - Mlrasol .., Novo · Hod
zonte - Olímpia - Ourlnhos . - Pallnital - Pirajul - Pfras&llnuttga·, ,,..,... 
Pres. Prudente - Quatá - Ribeirão Preto - Rio. Preto - . Sto.: ~t~
- São Carlos - São Joaquim - s. José do Rio Pardo. - Santos - TiJ11ab1 

· - Tupan; ' 
DEPÓSITOS - EM.PRÉSTIMOS - CAMBIO - COBRANÇAS ·- TRANS~ 
FER'2NCIAS - TíTULOS - AS MEl,HORES TAXAS_ - AS MEt80BES 

CONDIÇÕES - 'SERVIÇO RAPIDO E EFICIENTE. -. . 

HIPERNACIONAtlSMO E CLEROFOBIA 
Nesta epoca de insidiosas e rein- gleses, alemães e até africanos dâ_~elé-

ciderites campanhas anti-clericais, é 'v~dissima perc~n~em . de e}(!l!léntos 
oportuno lembrar e .:omentar - ço- não autoctones. '"Os br,isilEiiros· SO• 

mo pro_ve,ito:;a lição para cet10s,_caci- mos todos imigrantes, com ·.tlma. dife-
ques setarios _...., alguns fatos curiosos. rença apenas: uns chegamos ,antes e 
significativos, ,QCE\rridos recentemente outros ·depois". Mas, exatamente, por 
na terr;i. da "prosperity" e do "de- esslr diferença é que · não- ·raro • se 
miurgo dol111r": a terra do. Tio Sam. ouvem tolos faz~ grande" estardalha-

Infellzmente, porem, o homem tim- . ço qua~do um brasileiro, filho 'de_' es
bra em ser recalcitrante, em dar ma- · trangeiros, pelo seu valor pessfüil; .. pela 
nifestação ruidosa· de sua' firmeza de I sua cultura; sobe mais àltô 'âd .. que 
vontade.. . Daí, o seu prazer em se- · os. : • "puros". .. , , , ., , .. 

1 
, 

guir apenas os exemplos máus... A xenofobia é recurso de' eviden-

..... te inferioridade. . Nações cult~imas 
elevam aos postos de màior dignida
de e relevancia 'individuas n;ai;cidos 

Em S. Francisco da Califomia, en- fora de suas fronteil'as ·ou de sangue 
tre o labirinto dos arranha-céus, en- -autenticamente estrangeiro.... -:' 

1 

tre os rolos d~ fumaça dás grandes fa- Eamon De Valera, ·chefe: do· gover-
J:,ricas e a e, nte respiração das co- no irlandês e destacada figura- ria po-
]ossais maqt das, levanta-se, a es- lítica internacional, nasceu em Nova 
tatua de Frei Junipero Serra, Fran- , Y<;>rk; de pai esp11nhol e· ll}ã~)~lan-
cfacano espanhol, pionéiro do pro- desa. · Fiorelló La Guardia.; .· à,tual 
gresso e fundador de cidades, em quem prefeito· de Nova York, filho de· ita-
émetropole d'Oeste vê o melhor lia.nos e. orgulhoso de o ser, derrotou 
símbolo de seu passado historico. nàs eleições para aquele· cargo-Ó' ame• 
Demais, . o esclarecido missionario re- ricàno puro sangue, sr, Ma,honey. 
)?r!Ísenta o Estado californiano na Sala Atualmente, uin estran,geiro, William 
da· Fama do Capitólio Federal de Knuds~n, nascido em Copenhague, 
Washington, ao lado das mais eminen- sup.ezyisióna O vasto. programa -.de de-
tes figuras representativas das outras fesa industrial dos Estados Unidos, 
unidades da Confederação: generais, atingindo assim um dos postos .·mais 
políticos, legisladores, magistrados e honrosos e de maior responsabilidade 
presidentes , da grande Republica es:. nacional. O. general , Baldomir; ex-
tadonidense. · presidente. do Uruguai ê · filho de es-:o 
--·Em 1931 todos os· Estados peJ'.corri- panhois. . '! 

dos pelo Mississipi~Missouri presta- .. Qtie maneira. excelsa de éornpreen• 
·ram coletiv'iurtente ·espleYididas -hoine- der a vida e os válór~ huniànosl''.Sein 

. 'nagens oficiais.-' à; que aderiram os embargo, principalmente. em' ,se 'ti-a-
governos da nação e da França :...._ ao .. tando dos ministros de. Déüs;:.:pôém. 
4.o centen;:irio do grande . missionario . ,se., reticencias à sua priocedencia, .es
francês. Padre Marquette, que. lançou -trangeira, como se isto fo_sse crim,e o'il 
.ali as bases da civilização cristií e eles- , pecado nefandc,! Demo!\Stra-se : as-
cobriu as . nascente.s do . enorme rio, sim que a criticada é a Religião. e não 
percorrendo-lhe o curso na evangeli- os seus ministros. Quanfü. obceção 
zação dos aõorigenes. A rica metro- produz o sectarismo cavernícola.· 
'pole de S. Luiz ainda conserva o no
me com que inicialmente· a batizou o 
Jesuíta gaulês, em homenagem ao 
santo patrono da França {como o nos
so São Luiz do Maranhão). 
' Recentemente o escultor Benjamin 
Bufano; trabalhava , na. terminação de 
tJina gigantesca estatua de São Fran
çisco de Assis,: qu!! · os poderes publi
_cos e. povo_ vã1:>, erguer erµ hpmenagem 
ao inclito santo. A esta.tua de 60 me
tros; feita de aço inoxídavel, será co
loca<fa num dos píncaros· q'ue _çlominam 
a cldade <;!e São Francisco. O con
i un,to, qe p,roporçõ:es tjlonumén,tais, do
minará com sua mole as costas ame
ricanas do Pacifico. • · 

São lemprac;las est;:is noticias a pro
'posíto 'de' cei-tas ,fampanha'.s insufladas 
. por alg~ns setpr!ê!s àa 'impr,énsa brasi
·.le!ra, ai;voradqs _a , p;iladinos de um 
,nacionalismo . exac~rbado,. _disfarçando 
-seus verdadeiros objetivos contra o 
-beneme11ito , C:l.a'b. estrangeiro, que 
tanto labora pela grandeza' do Brasil . 
· · 'Resaltain nós 'fatos· acima , narrados 
·dual; 'coisas: primeira, num pa's ofi
'dalinente. P,rotestante .' h,oménageiam
'.se ' h((!rpis dà , f~ catolica;. segun
,<l11, ,8~8$ hopr::is . rec&elll ,sobre sacer
dotes estrangeiros, que aí como alhu-

·. r~ & el)l todas -as. partes :são .ibnega
<los servidores da religião e da pa
-tria. 
· Olhem~;é p6is, neste éspelho certos 
,bugres engravatados, .'qué 'na ,terra . de 
. Santa Cruz .. tanto malih;iam · q aposto
.lado. patriotico. e religioso . do Clero 
.alienigena, 
, Alem . desses tributos- ao · heroico 
apostolado sacerdotal - que mercê de 
'Delis, ·pelo 'mundo' afoi:'a 'não escas
'seiam - ó bom senso e á razão de
'monstratn 'que. OS , missiot;iari!)S, pelas 
suas virtudes, pela sua abnegação, pelo 
seú zJló, pela_ sua' irifluericia . cultural, 
.Pelas suas . benemerenéias · sociais me
.rect.m ser , considerados como filhos 
,adotivos ou cidadãos h·onorarios do 
.país, .em · que -desdobram· as suas ati
vidades; · 
' A patria do Sacerdote, 'em um ele
vado sentido moral, é · o Universo. O 

'C".lero não' reéq'nhece, ·o~ 11acionalis
nios hin\utos ·de fronteiras. fechadas. 
'Acima da pátria ,está D!lUS,. a quem 
.sérve çom dedicação e, ~acrificio .. A 
.hi$to,ria v:iva das m,issões, através · das 
raças e climas mais' diversos,. prova-o 

,à., saciedade, 
, Onde quer que, esteja o ministro 
de Cristo, sendo supra-nacionalista 

,pela sua . fé cato!ica, é .simultanea
mente. n.,_ciona~ista - na melhor sig
nificação da pa~vra' - respeitador dos 
colo~dos tipiços· ·· de· cada regi~o. 

, Os . apologistas · de .certos tiac!onalis
·mós ~ó àutenticos iat:obirios 'que ne
·. cessitam' da ba.x.leira· pátria para mas-
, carár 'a~ ulceras· que toda a gente adi
. v,inpa. Nl1s . terras moças , da·. Ameri-
. é;i - crisól 'de raças - não. cabem, 
. porem; _ determii:;tados . preconceitos. 
Crisól de raças é a·· America · .e talvez 

1mais do·' que outras mações o· Brasil, . 
onde a descendencia de portugueses, 
'taliallos; espanhois, holandeses. in• 

••• 
. Invectivar no, Brasil o .Clero. estran• 
geiro é apostatar da historia n_acional 
e macular as suas mais aureas:,pagi
nas. Estrangeiros foram Henrique de 
Coimbra, Anchieta, Nobrega, Vieira e 
todos os QUe nos trouxeram a 11.IZ da 
fé e do progi:-esso. -Estrangeiros es
ses, e muitos outros aii;ida, que· ama
ram e amam mais o Brasil do que 
muitos brasileiros. · 

O melhor servidor da patria. é aque
le que mais se ,sacrificá por ela .. Ora 
pergunto: haverá no Brasil entr~ os 

· que protestam contrã· ,o Clero alguem 
que possa exibir tão brilhante folha 
de serviços como as· Ordens . e Con
gregações Religiosas, vindas de lon
ginquas p)agas para semearem ílQUi a 
boa semente da lel de Cristo?-- Es~ 

, peramos a resposta que certamente 
. nunca virá. . ,· · , ... , 

De mais a mais, se aceitámos pro• 
fessores, financistas,. missões-' ,m.ilita
,,res estrangeiras .... ·que tanto,,CQmpro• 
metem nossos foros ·de ·auto:..determi
nação e suficiência ..;. • por :que motivo 

· insure:ir-nós contra o Clero ·qüê"·não 
'é de casa?. '· . .. .. ,,. 

Não ha instituição algunia· gu~ 'tan
tos -sacrifícios realize em benefiqio do 
Brasil como o Clero. forasteiro. O 
Brasil saiu· das missões e dos. aolegios 

· ci,tolicos. Foram ·os J esuitas ,no, Rio, 
como no · Maranhão, que arregimenta
ram os indios, armando-os' aó'lado· dos 

. pqrtugueses, para 'defesa do' nbsso_ ter-
ritorio. , ·· ... -."· · · 
. Às . atuais missões nô ',Arii.'ãzonas, 
Pará, Mato Grosso, Goiái: eté.,' são 
continuação dign.i das missões de 
outrora e exen:iplo vibrante 4a obra 
religiosa e patriotica desses:~ v-,ilipen-
diados estrangeiros. ,\·- ~-

Os mlssionarios,. com atitude humil• 
de e digna, elevada e discreta, {lura e 

"pacifica. abnee:adif e heroica. '.álem• de 
realizar o· mito de Orfeu e sobret-qdo 
o reino· 'messianico de- Isaià!;, .i:ontri
buem ,adn,.iravelmente, com á._,'ieligião, 
para o: .bem-.estar. temporal dos povos. 
(l Tim,, 4. 8). E sem buscar -os aplau
sos,' ·porque o contrario seria a me
lhor maneira\ de não merece-los nem 
cónse~ui..:ols, a ~ua memorill é aben
Ç'oada por "Deus·: e pelos homens, 
(Eccles. 45,, 1), · · 

T.A N A.G.RA N' 
: ~tJL '. . · fortiftoa.nte 

..t. _ ' .. ,_. _ª~mlnln. o ... _,._._.ex.Í:lusl.,...,,~ · vamente ;réminino 
. , '1êrce, d~>':·>éus-::t1or-

fl& ni>nlóf .,,,··es'peelaia 

~ . 1 .::m:\:Jt:. 
,. l'anagrao é o·,re-

médio. Indicado em 
todos os casos " d& a.~atlmento • 
ruga.q precoces, •nvelheclmento 
prematuro, cabelos llra.ncos an• 
tea do · t:empo. · · Em todas as 

. drogarias. . 
, 1 'J-1 ;; ,, ' '., • , ,-:··'······· ~ -l•;::;-_ ., 
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ROMA NÃO PODE SER ATACADA DE HOLANDIA, NA. NOVA GUINE' 

Deney Sales 
Roma constitue nma preocupação ansiosa de todo o orbe catoUco. 

neste momento da historia em que tão graves peri&-Js a ameaçam. • 
No correr dos seculos as cidades surgiram e desapareceram vitimas 

ãas contingencios. Assim. tambem desapareceu a Roma _dos imreradores 
para dar lugarà Roma Eterna dos Papas, - a sede dia Ig-reJa, a cuJa. sombra 
puderam permanecer tantos monumentos da cidade àntiga. 

Após o vendaval das ,invasões barbaras, ao qual não sucumbiu a. Cidade 
Eterna outro mais violento a ameaçou: foi o do islamismo, que desfez ~m 
ruínas 'toda a civilização do norte da Africa, invadindo primeiro .ª. pen1_:1-
a.ula iberica e depois os Balkans, como uma ameaça a toda. a civiliza.~ 
cristã. . • 
· Mas Roma sobrepoz-se a todos esses ptrigos. Os barbaros não destru1-
ram a càpital do Mundo catolico. Será destruída agor:a.1 , 

-:o:---
0 · que de doloroso e inconcebível haveria nesse 

~om. toda a autoridade, representantes da Hierarquia 
!JSpecialmente das Amerfoas. 

fato Ja o disseram, 
do todo o Mundo1 e 

·Vo.oosr as mais autorizadas levantaram-se tambem de toda a .parte para 
aefender Roma, e pedir fosse ela poupada, por ser o centro da civilização 
cristã do mundo ocidental, cheia de monumentos do mais alto valor, de 
significado inconfundível, insubstituíveis para a Humanidade. 

Após as invasões barbaras uma nova civilização teve que ser criada, 
pois tudo o que havia no mundo antigo fora desfeito, ·dispersado, e desa· 
parecera.· Levaremos tão longe esta guen·a, a ponto de termos de começar 
iie novo a civilização da Humanidade1 

E' verdadeiramente essa a ameaça com que nos defrontamos, porque 
ps monumentos da Europa significam muito mais que simples elementos 
historie os. 
: Ali está toda a base da civilização, e se os destruirmos, - se· nada· se 
salvar, estaremos no risco terrível de termos um novo mundo barbaro, 
muito pior que o anterior, porisso que ·o espírito estará sufocado pela tecnica 
!ie que os novos barbaros, - a geração que nos suceder, - serão 5enbores, 

-:o:-
Razões mais que suficientes obrigariam a todos os sacrifícios ila'ra 

salvar Roma. 
~- E alem delas, surge, como conclusão das opiniões dos tecnicos, ·mais 
j]ma: a estrategi!I, da guerra o ordena. 

Roma não é uma cidade fortificada, que constitua uma ameaça para 
os aliados. 
· • Sua , importancia como centro ferroviario ficará situada em um dos 

Q. G. ALIADO NO SUDOESTE. DO 
PACIFICO, 8, (Reuters) - Continua
vam a. a.rder os. lncendlos em . Holan
dla, na Nova Guiné holandesa., ocupa
da peloo japoneses, :!4 horas depois do 
})elladi.ssimo ataque de mais de 250 
aviões alia.dos. A grande destruição cau

. sada. pela . operação e pelos ataques· an
terioi:es . colocou lfolandia temporària
m~.te fc$ra .de i:ombl!te como base .de 
concentração aerea niponica. 

Q .. A. ALIADO NO SUO.OESTE DO 
PACIFICO, 8. (Reuters) - Os ·aviões 

aliados que acabli.m de atacar intensa
mente a base aerea. nlponica de Ho- · 
landia, · não encontraram· a• minlma opo• 
sição · aerea, tendo · defrontado. apenas 
ligeiro fogo anti-a.ereo do ·_ inimigo. .Os 
pilotos infonnaram ·"ter havido cinco 
gr?,ndes incendios na area do. alvo, ele• 
vando-~ a. mais de 12.000 pés de altu
ra densas nuvens de fumo. Foram ta.m
bem acert:a.dos Impactos dlretoo em pe
quenas unidades da navegação- inlln!ga. 
· Todos <!S · objetivos de· Holândia visa

dos. pelos pilotos a.lia.dos foram atingidos 
e· mche!o e arrazados. 

. ' ' . 

EM A~ÃO OS /PATRIOTAS'·. FRANCESES 
LO~DRES, 8 : (Reuters) · ...:. Os pa

! triot.all franceses ofereceram fonnidavel 
1 .resistencla aos alemães no "plateau de 

Glleres, no . departamento . da Alta.· Se.· 
voie.. Os . patriotas ma.ntlverli.m, duran
te 14 dias, a reslstenc!a contra forças 
germe.nicas de enonne l)OÃerio. Os "ma
quls, .. como são chamados esses soldados 
de reslst.encia franceses, eram em nu
méro de 500, sob o comando de oficiais 
e sub-oficiais, que haviam pertencido; 
m. maioria. a.o famoso . batalhão 26.o de 
Caçadores Alpinos Franceses". Os ale• 
;mães puzera.m em ação contra os referi
dos . patriotas 5 . ba.talhões de infantaria. 
alpina, 2. batalhões de assalto, 2 gru
pos de a.rt!lharill. pesada., 1 de artilharia. 
de montanha, 10 de metralhadoras, uma. 
equipe de a.rtllhe.rla anti-tanque. e anti• 
aerea, participando ta.mbem das opera
ções · a. a viação, alemã. · A vitoria. custou 
a.os nazista.s _ mais de 400 mortos e 300 
feridos. Aa!nda. a 4. de a.brll . corrente 
continuava a. · 1uta. local. 

Esta.s informações foram hoje forne
cidas pelo "bureau" desta. capital do 
Comité Franc~ de Libertação Naclo
na.l. Acrescentam as mesmas que duran
te 10 dias a artilharia e os aviões ale
mães canhonearam e bombardearam o 

"plateau". No 11.o .dia os defensores 
tentaram romper M l!nhli.s . germanlcas, 
ao. mesmo -tempo que. forças. de "mil-• 
quis", de outros distritos, comandadas 
pelo tenente Jerome, tentavam prestar 
auxilio •. Em cónsequencla.. disto, foram 
mortos o tenente .. Jerome e os seus ho
mens durante' a tenta.tiva: · 

Os patriótas a.ba.teram dóis 'aviões ini• 
migo~. . · · ' . , 
· CONTINUA A RESISTENCIA. NA · 

ALTA SAVOIA 
ZURICH,. 8. (Reqters) · _:,....;, · Varios .cen

tros da. reslstencl.a francésa na. região 
da Alta Sa.vola foram liquidados pelos 
alemães, mas a.inda re.sta.m outrás deze• 
na.s deles, que· estão lutan,do contra.·. os 
nazistas com. todas as armas ao seu al-

. cance - $egundci Informações. chegadas 
até á, fronteira sulço-francesa,;. 

EXECUÇÃO DE PATRIOTAS 
FRANCESES. 

As. forças na.zistas · e às de Vichi exe
cutam sumaria.mente todo guerrilheiro 
que é Mpttirado ou que se. entrega. como 
prisioneiro. 

Nesta ultima· a.cometida na sa.voia, jâ 
!oram detiçla.s mals de 5,000 . pessoas, 
que aguardam o momento de. serem jul• 
gadas pelo crime de auxiliarem os "re-
fra.tartos ". · 

éxtremos do territorio ocupado pelos nazistas. A 
1
. E. NUNCIA 

00
. GEN. . ER. AL GIRA. u· D .. · Mas, 'se estes teimarem em se defender nela, veremos, em proporções· · . . . · ·· _: · · . . . . . > · · . ·.: . 

enormes, a luta, casa a casa, que se deu em Ortona e em Cassino. E en• 
guanto, uma a nma, todas elas não forem destruidas, a cidade nã:o sert 
~cupada. Mas ha esperanças de ,que tal não se dê. 

Num: combate nessas condições, os aliados comprometeriam toda: à 
l11perioridade em: homens e materiais, sacrificando-os inutilmente. 

Desde . que os aliados dominam o mar, é preferivel para eles ultra
passar Roma, deixando-a à retaguarda, pois, cercada, perderá todo o seu 
yalor militar. 

Num avanço assim, le'1ado a efeito sem visar a ocupação de cidades, 
â superioridade aliadá · em materiais, - tanques, - aviação e artilharia, -
poderia impor-se muito mais ao inimig(?. 

. Os aliados não iriam reproduzir em Roma o erro de Hitler, que durante 
tneses esgotou suas forças· atacando Sebastopol e Stalingrado. A conquista 
~ela cidade eustou um material imenso e numerosíssimos batalhões; 

E a historia de Stalingrado é conhecida: quando os nazist11s já ocupa
~8.IQ. metade da cidade,. as tropàs russas, lançando-se ao ataque fóra da. 
cidade, e:xtender~. duas ·pontas que como pinças se fecharam sobre · os 
ata,cantes, cercan(i.1~-os e obrigando~os à, rendição. · · 

E Hitler aind.~ tinha uma justificativa. para esses erros: continuando 
os russos senhores dessas ·cidades, com acesso maritimo e fluvial para as 
mesmas, as suas tropas, ultrapassando-as, corriam o risco de um ataque 
pela retaguarda. Tal não se dá em Róma, onde as tropas nazistas não 
poderão ser reabastecidas e reforçadas se os aliados tiverem realmente o 
/lominio do Mediterraneo. 

Por tudo isso, podemos esperar que as proprias razões tecnicas obte
. nham que se evite o bombardeio e o ataque a Roma. 

NOTICIAS DA . FRENTE DA ITALIA 
Na cabeça de ponte de Anzio - Bombardeio de 
folhetos de propaganda - Irrupção alemã nas 

cercanias de Carroceto. 
Q. G. ALIADO DE VANGUARDA 

NA ITALIA, 8 (Reuters) - Uma po
derosa patrulha alemã que atacou a.s 
posições aliadas na. cabeça de ponte 
.de Anzlo, ao sul de Ca.rroceto, quar• 
ta-feira â, tarde, foi repelida pelas 
forças do V Exercito, que infligiram 
ao Inimigo pesadas balxás. 

As patrulhas e a artilharia estive• 
ram sobremaneira ativas em toda a 
frente da. eabeca de · ponte. 

Continua a atividade . de patrulhas 
na. frente do Adrla.t!co, onde, atual• 
mente se regis.tra.m otlma.s condições 
atmosfericas. Os alemites teem sofri• 
do· elevadas baixas em sus tentativas 
de atacar a.s poslc;:ões alia.das, duas 
milhas· ao sul de Guardlagrele. os 
tanques aliados empenhara.m-se em 

. furiosa luta. eontra as forcas germa• 
nicas. que defendiam uma posicão a.o 
norte de Tollo. 

Em Cassino ,a artilha.ria. aliada 
:neutralizou os morteiros Inimigos, re• 
glstrando-se atividades de forças de 
infantaria nas vizlnhancas do Hotel 
Continental. 
PROJETEIS OA~REGADOS COM 

. FOLHETOS DE PROPAGANDA 
' Q. ·G. ALIADO DE VANGUA.Hl)A 
NA -ITALIA, 8 (Reuters) - No setor 
centritl, a artilharia aliada dispersou 

A LUTA NO MEDITERRANEO 

!numeras patrulhas alemãs que se 
aproximavam das posições america
nas, nas vizinhanças de San · Blaglo; 

As patrulhas estiveram sobrema• 
neira ativas no vale do Garlgl!ano 
inferior, registrando-se choques vlo• 
lentos nas proximidades de Bulga,. 
r!ni e San Cosmo. 

A artilharia alemã disparou proJe• 
te!s caregados com folhe,tos no flàn
co ocidental da cabega de prata de 
Anz!o. Estes folhetos de propagánda 

· eram similares aos disparados nas vi. 
zlnhanças de Terelle, a.o norte de 
Cassino. 

FOGO DE ARTILHARIA ALElllX 
NAPOLES, 8 (Reuters) - Shnul~ 

tneamente com o Intento alemã.o de 
Irromper nas cercanias de· Carroceto, 
no per!metro da cabeça de ponte coS• 
teira de Anzio, o Comando germanlco 
lançou contra as posições aliadas fO• 
lhetos de propaganda, segundo cabo• 
rgafa A,;tJey Hawk!ns, corresponden• 
te da "Reuters" no Q, G. aliado de 
vanguarda. 

Nenhuma das posições a.lia.das foi 
seriamente afetada pelo concentrado 
fogo da artilharia alemã, a que repl1• 
caram os canhões aliados. 

INALTERADA A POSIÇÃO DOS 
ALIADOS 

O general De Gaulle sera· o chefe supremo .das forças 
armadas . da França livre. · · 

ARGEL, 8 (Reuters) - Informa-se 
qúe o general Glraud ·.acaba de apre
sentar· a sua. renuncia ao Comité .de 
Llbertaçito Nacional. O pedido nã.o .foi 
aceito. . . · 

O Comité - acrescenta-se ·.:.. ofere
ceu . ao . general GiraA!d o posto . de 

· · lrispetol"' · gerai . dos Exerci tos d.a 
Fránça.: 

ARGEL, 8 (Reuters) - Informa-se 
que o general. ~eµrl Glra.ua acabii, cte 
apr~se)itar sua, re11uncl!I- ao: Cpm\t~ 
F,;ancês d!! '1'.,il>ertaçito,. •nitQ' ten·i:ict ~I• 
do acel ta entretanto. 
· o Cornlt~ .. '4ê' LíbertacitQ oféreceu 

ao general Gh-aud .:o posto de lnspe~. 
tor gernl do~ E'.'ercftoa 4~ · França. 

O general Glraud decla.rou que es
se pos.to é Inferior ao de· corna~dl'.l,n• 
te em chefe e ele. l'!ão pode aceitar 
qualquer rédtiçito em s.eus- poderes; · 

•Este desenvolvimento· na sltua·çã.o 
na Atrlca. 'do Norte segue-se as noti
cia. ontem pul:)llcàdas acerca da pos• 
slliilldade ·da. reorganização da Defesa 

'Nacional, em seguida' â nomeação :do 
general De. Gaulle· como "Chefe das 
Foi-1,~s Armadas".· • . 

Glraud, ·segundo se anuncia, recu• 
sou de lnlc.lo o oferecimento do Co· 

· mitê e outras noticias informam que 
jâ · resl·gnou e se· encontra. atualmént.e 
em' vla,gem para. Londres. ·Sua renun•. 
ela· e'ntrétaritci nã.Ó foi aceita. . ' . 

O . general De. Gaulle deixou esta, 
·capital a.fim de fazer uma breve vi· 
s!U,. ao- Marrocos, de maneira quo a, 
pOsli;ito do · genera.l Glraud. nã.o_ será. 
decidida i,.ntes do sou. regresso. 

A óp!nião · aqui é que o general Gi-

. :PI.ANOS 

raud aceitará, por fim_o posto de Ins
petor geral.· O. decreto . que o nomeia 
para. este posto jâ esta. preparado. e 
sera. asslnado·a,ss.im que. ·;o a.ceite.,-.$0 
no entanto Glraud Insistir .. na. súa re
cusa, .. é Í,óss!vel :-,que resigne' e. deixe 
a Argella; . · •, .. · . · . .. 

O Comité Frâ.ncts• de Llpérta~ão -N,a,• 
clonal. ilecl_diu n~ Ultima terça-fe\r~ 
que· o ge·neral Dé ·GauUe, seria dora• 
va,nte o chefe dás. forças· a.rmàcía.s qa. 
lí'ra,nQa, . ~sta . depls!!-ó foi ef@t!_v.à.dll, 
nqm ·de.ereto quo· diz:. :·.Presldefltfl 4!!1 
Comitê F1'ancês de. Libertação· Naclfl~ 
par'e'C~l!fe dá~ .Fórca.s Arma41!:~(';:;
.0s podji;es ·exercidos pelo -·Ptlm~!7iQ 
mlnlstr(!,':pela l_el de' 11 de- julho ele 
nas, (Sobre a Organização· ~a·"Na• 
cão em '.tempo. de guerrà) qu,t,ntii',·~ 
:dlreçito e., coordànação -da. Defesa ·Na, 
cicinal,. serão éx.ercld9k doravant!l pé. 
lo presldente· do., Comité Franéê11 '99 
Llbérta~ão Nacional". . · ' · 

A lei .de Í938 .prevê a ooordena,0ao 
dos três· M!nlsforlos .,.;. GÜerra., M.a.• 
rinha e Aerohii.utlca -· pelo primeiro 
ministro, exercendo as· funç_ões · de: -mi• 
nlstro dá Defesà.' Nàclorial,. auxiliado 
por um comité.· permanente.• de, vere
sa 'Nacional. Pra.t!câménte, tÓi:la.s as 
operações militares·-. sito confia.dás a 
um ·sô :chefe :milltar., -O tittilo,.-df "Cllé· 
fe Des Armees", agora conferido ao 
general De ·oaulle,. 'era preroga.ttva 

. do. presidente da Republica. 
. O generàJ'De Gaulle i>e1a lei 4a· ui. 

Uma sexta-feira, exercera. poderes 
supremos e .mil!tar.es, :com um: p.ósto 

· eqúlva.lente ao de presl<lente dos _Es• 
tàdos • Unidos .da· Âinerlca:·' do ·::1ilorte. 

Inclusive tipo apartamento - Visitem nossa exposição sem.'. comprollllsso-
. Rua D. José de Batros. 252 ~ Av. Arua, · Branca, 1124 . - 'l'éle!oue · 5aG981 '. 

A LUTA NO EXTREMO ORIENTÊ 
tor meridional da frenie· de. Assam, 
patrulhas a.Iiadàs ·opéra.m em'. ofensi
va contra. as !inhàs •japonesas. de. co• 
inunicações, ··a. oeste .. do:- rio Chtnd• 
\vin:" .. 

· SIDNEY~· 8 1 (Reuters) ...; Numa. Ir• 
radla.çã.o aqui • ouvida, a emissora 'de 
Toqi.iio .declarou - o . seguinte: '"U!],ida· 
des japonesas de vanguarda entraram 
em · Kindat, . nas · margens · do .rlo 
Clllndwln, 65 . quÜometros a rioroéste 40 TONELADAS 'DE B.OMBAS SOJIR.E 
de Tlddln, depois' de encarniçada lu· A ILHA D.fll WAKE . 
ta: que resultou no aniquilamento de WASHINQTON,:. 8 · (Reuters) .- Um 
um·. destacamento aliado que defendia comunicado divulgado· pelo Q; G, do 
aQuela. localidade". · Almirante Chestêr .N!mttz anúnéfa qÚe 
NOTICIA DE FONTE JAPONESA bombar.deadores "Ílberators". ataca.• 

SOBRE A LUTA NA BIRIIIANIA ram · a Ilha de .Wake, de·séaregando 
. SIDNEY; 8 (Reuters) - A agencia 40 .. 000 · quilos de· l:)oml>as. sobre a.s. tris• 

japonesa "Domei" _!nform:ou . que . as ta.fações·. ,jàponei;as,. ~urante a.· .. n(!tte 
tropas àl!adas que· se encontram atr~s àe· 6 -de abril .. Observaram~se gran-
d11-s · linhas nli>onicas na .Blrm.ari!a · fo- aes. tncendlos e explosões. na zona <1ós 
rám cÓmpletámente cercadas ·e· con• arma.zen·s e · nas oficinas de repara-
fr.ontam .• se agora. .com a. .perspectiva, .. , cão ·.de .aviões. ·-·' ., ... , .... 
da rendição ou de exterm!nlo, . ATAQUE A PALAU 

"Estas tropas - acr·escenta a agen- w ASIJINGTON, .8 (Reuters) - Um 
ela. - estito -sendo atacadas pelo .. ar- e comunicado dlv1iig11-do pelo. almlran• 
por terra, sendo ele..,.ad!ssima as suas te N.lmit", coman~ante. em cbefo do 
ba.ixas". ·Pacifico, declara. ·que ·as.· torça.s . da 
ATAQUlÍJS _·JAPONESES RECHASSA• frota· norte-americana; ·que atacaram 

· . DO NA INDIA . Palau e outras . bases nlponlcas, . a 
NOVA DELHI, . 8 · (Reuters). ·- ·.O partir d9. dia· 20. de .i11a.rço, ·a.fundaram 

comunicado ontem emitido pelo Q; G. 25 navios ja;ponéses;· inclusive dois 
· de · Lord Louis MoUtbatten. ln!orm.a destt'olers. 
que. "todos. os ataqués desféchádo pe· 
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DOIS BONITOS conjuntos . (blusa. 

e colete) em fina malha de lã;, 

doci[e muito leve, tons de beije, 

·(inza, · matinho e rubí, 

importação da Escossia. 

Tamanhos.; ·;42,: 4J, Jº 
As duas .peças; 

·. em:qualquer dos· 

inod~IQ~ C t . ~ 

Casa 

nossa 

• .Lembre-se que do esforço coletivo 
depende a vitoria! Subscreva bonus 
de guerra! 

· A n'glo· -Brasileira 
.Sue •. de MAPPIN. ST08E5 .. • .__~ - --~,.- ..,._.,......,--v • ·-~ 

Ameaçadas de cerco as tropas nazistas da guami~ão de Odessa 
Varias noticias sobre a luta. na frente .'·otlenJal -- Fechada 
nas linhas nazistas entre Tâtnapol e~. a zopa de Cernuti . 
um desásíre na retirada nazi=rume:11á:::d~f região . de Odessa, 

pe!os .russos a·. cidadé/~e· Orgevç, · 

a. breclia 
Previsto 
· tomada 

LONDRES, S (Reuters) - Outro 
(c>rff çó~OP!l'eritf ifo !rópas i,termanl
cas flll l!ercado e isolii.do ao norte de 
Qdettsre, e -dl!fronta-se agora. com seu 
tQtÍ,:\ · 'aplqu!)âmento. 
''.E;sse grupo· é Integrado por cinco·· 

ou seis· divisões ·- cerca de' 40 a 50 
mjl )1omens, se considerarmos os •efe
tivo11 de, 'ijJna: divisão de 8 a 10 mil 
!lomens ,- e o cbrco foi estabelecido 
ao norte do entroncamento ferrovia· 
rio ·de· Razdelnaya, 65 quilometros · ao 
no.roeste de Odessa, segundo indica um 
comunicado sov!etico. 

o numero· de · alemães mortos e 
aprisionados nestes ultimes dois dias 
ê considera vel. 

Um d<>S lugares ocupados pelos rus
sos é Novaya-Daplnovca, cuja con-

Semana santa em Sevilha 
MADRID, 8 (Reutei·s) - As cerimo• 

nlas re!lgtosas de semana. Santa. cele
bradas na Catedr11-l de Sevilha, .têm ti
do'. excepclona.l brilhantismo, este ano, 
só· comparavel ás que .se ·realizam. na 
mesma data no Vaticano. Este ar.o par
ticiparam das solenidades 46 confrarias. 

Em Barcelona. o bom tempo que rei
nou permitiu ·a grande numero de mu• 
lheres usar a tmdiclonal mantilha. 

MADRID, 8 . (Reuters) - A Espanha 
celebrou ontem, solenemente, a. data da.. 

. "Semana Santa". Devido . ao tempo . 
chuvoso, relna.nte nesta. caplta.l, se.Iram 
.á· rua · em menor numero que nos anos 
anteriores as mulheres que usam a elas· 
'sica. mantllhà, mas no interior dos tem~ 
pos as cerimonias se revestiram ~a ma
xima · solenidade e pompa. 

Constituição do governo 
livre grego 

LONDRES, 8 (Reuters) - Do cor. 
respondente diplomatico - Tem-se a 
Impressão de que o· Rei da Grecia con
tinua â. espera de noticias, . afim de 
saher se o· sr, Sophocles· Venizelós 
aceite ou não o encargo de ·con$titulr 
monarca. 

Nos altos, clrculos grego sJesta ca-
o novo· governo, que· 1he foi dado pelo 
pltal confia-se em que o sr'. Venl'ielQs 
responãà,: afirmativamente, apésr,t' . da 
declaracão que fez no primeiro mo• 
mento, pela qual recusava o encargo. 
A situação se mostrava bastante con• 
fusa, em cpnsequencia ·do repetiu o in
tercambio de telegramas entre Loh• 
dres e o Cairo e vice-versa. 

. . 

quista os s!ttia,: a ·menos) de .. -16. Ú~Ílo• 
metros de· Odessa ,pélo nordeste. 

· Entrementes, os ;~mà~esé~rii~:i ça$ 
15 dlÍl'lsões alémã.s cerca.das ·'no gol
fo. de. Proskhurov; perderà:m ' outr·os· 

· 4.ooo homens nas ·su!Í'.s' tén.tativas',pa.l'a ·· 
romper o cerco lévàdo. a cabo pelas 
forças dos. generais· Z.hu.kov .e ·Kon_iev. 

Ali, da mesmà forma que. ~,m Í{or-. 
. sun, von Mànristeiri là:n11ou poderosos 
ataque~ .... 

Pelo~ segundo llla consecutivo, o 
comunica.dei . de l\!escou .assinalou que 
estes a.taques fracassaram. 

o comentarista. córonei von · Ham·. 
mer, da agencia a.léntã "D~''.,·· dl~l11.: 
"No bolsão de. Próskhurov, tropas. de 
reforço estabeleceram . .' ci:mtac·to çom 
os alemães. que. se encontram ém. Ska~ 
la, voltando contra os · russo$ fortes 
grupos". · · , ... 

A brecha nas linhas germanlcas .en
tre Tarnopol e a zona de :derÍilutl foi 
fechada -- acrescentouivôn;Ha.mmer, 
que ta.Inda acentuou:: "l!'ortes. · cont.1n··. 
gentes alemã.es éstatíêleceram· contac
to,. forl)lando nova e àm~fa bà,rC1lra 
ao. norte do A!tc.- Dnléster. Os .ata- · 
qlles sovlet!cos. tàinbém foram recna • 
çados · 11-0 norte . de .:ra.say O a: leste d e 
Cerrian ti e den ho . d'o setor' de "l'eriia
iiol e Brody " •. 
tt,UA!!l UOMrL.tl'J,'O O tiJ;ÍilU.iO UAi> 

·Tn~PAS NAZISTAS El!l __ ODESSA 
Moscou; s (Reuters). - "Tendo si· 

do cortáda pelos russos- a ultima linha 
ferrea· d.e· escape de que _d_ispun)ia.m. 
os alemães, .. sob o ponto de·.v1sta -mi
litar está quasl completo o. cerco da 
guarnlç1Lo teuto-rumena de.. O!l.essa" 
- declarou ·um comentarista d11- emis• 
sora local. . · · · · 
l'REVIS'l'A UMA CATASTROFE . NA 

RETIRA.DA NAZISTA 
MOSCOU, 8 (Réuters) .... ,íAlndà que 

·os .alemites abandonem todo'.-o ·siu ma
terial pesado. e execut.em aç es de 
retardamento, sua retirada de Odessa 
poderá· converter-se numa· verdadeira 
cata.strofe, pois evidentemente dar
se-áa o congestionamento. do. "ferry", 
que se · dirige a. Ackerm;,,nn, o. que 
Impedirá. .. o desafogo da . mÓvlmentoH 
por parte das trópàs. teuta:s, facÚltan· 
do as·s1m ·a ação da :avla·c;:ã.o·· russá e 
da artllha:rla <).o exercito, .que cercam 
O_dessa por to.dos;, os làdos . e ·podendo 
,disparar. q~asl que á. queima. roupa." 
_;,..... .comentou. a,;.fadlo ,desta.e.capital, 

4T.~l!" SOVIETICO AO NORTE 
.. . . ' . • • :DE Kí'.>.VEL'. 

STOCl{QJ,l\lO, 8. (Reutêrs) - .O CO• 
múrtlêa:40 . alemã.o ontem .f1vulgá,do 
infOrm:ou que as trÓpas SOV!etica,S. 8S• 
tão- ·atalla.ndo, . com ,grandes . efetl\'os, 
'as pol!iç~ês alemãs ao norte de X:ovel. 
"Conquanto tenham ·conseguldô :avAn-: 
,;:ar ein alguns pontos ...., acrescenta-o 
comuh!càdo - as· forças .russa.is -não 
conseguiram desloca.r as tro1>as . a.1-.. 
mãs ... das posições que ocupavam", 

A LUTA NA J)RIMEIA 
ZURICH, 8 (Reuters) - A agencilli 

alemã · de noticias, citando um. comu• 
n.lcàdo· rumeno, disse· que "ria. Cri• 
mela as trop·as sovletlcas cstito . ata• 
càndo com !numeras . divises, justa.
mente ao norte de Kerch. Todo~ os 
à:taqu,;,s . inimigos foram repelidos, 
com· grandes baixas,. pelas tropa.s 

teutocr-umenas, Eni resultado de um 
contra-a.tàque. das tropas alemã.s ao 
norte de Jassy, as forças russas re• 

. cuara.m varias qullonietros~. 
- CERCO SOVIETICO ·.AO"NOltTE DE 

. RAZDEI,NA:'l'A . 
.MOSCOU, 8 · (Reutérs) - "Levando 

a cabo· uma hahU manobra, as forcas 
d.o general MaUnovsky . cercaram um 
grupo alemã.ó tonstituldo · p_or cinco 
,ou· sela divisões,: ao n<:>rte. de Razdel· 
naya, E, ste. grupo esta. .sendo . slste• 
mat!caménte eliminado"! - informa. 

· um . comunicado sovleUco. 
Razàalnay.a- esta. situada.· a tioroés• 

te · de Odessa e. foi capturada pelos· 
. ex_etcltos· russos · no inicio. desta se• 
mana. 

LUTA FURIOSA. A OESTE DE· 
. Sl{ALA 

MOSCOU, 8 (Reuters) ... Um. comu• 
nicado sovletlco Informa ·.que a, oeste 
de Skala, onde estão cerca.dos os re• 
ma.rrescentes de ló divisões nazistas, 
as torç11,s ·russas estão empenha.das 
em 'furiosa batalha para. a destrulç~a 
de um grupo inim.lgo cercá.do, tendo 
repeÜdo lnumeros ·ataques realiza• 
dos pelos alemães, numa. vã . tentai1. 
va d·e irromperem na. direção _óeste1 
'l'ON:ÀDA P.l,JLOS RUSSOS A CIDAD~ 

. DE ORGEVC , . ' · · 
MOSCOU, 8 (Reuters) ~ As tropas 

sovletlcas a.cabam de tomar . de as. 
salto· a cidade_ de Orgecv, centro ilis• 
trital da Republica Socialista. Sovle
tlca. da .Moldavia e Importante ponto 
fortificado das defesas aíemli.s, -23 · mi• 
lhas ao norte ·de K!shlnev ..., Informa 

-um ·cómunÍCado sovleUco,· ' 

Q. G. AVANÇADO DAS FOR<JAS 
:ALIADAS NO MEDITERRANEO. 8 
'(Reuters) - Eis a.s operações aere:i.s 
ontem noUeladas pelo comunl.cado ofi• 
~lal do Alto Comando Aliado: 

"Nossos bombardeadores medios 
.atacaram quinta,.felra a estação de 
energia aletria. de Ter,;ii,. e aerodromos 
de Perugia e uma ponte ferrovlaria. 
perto de Orvleto. Forma.gões de ca.• 
ças-bombardeadores. aliados atacara.m 
pontes, meios de transporte, estradas 
e a fabrica de produtos qulmtcos ·.do 
inimigo em Penoll, .bem como o aero• 
ilromo· de Banja.luka,· na Iugoslavia. 

Q, G. ALIADO DE VANGUARDA 
NA lTALIA, 8 (Reuters) - SlmUl• 
taneamente com a· tentativa alemã. ae 
!rrupcão nas cercanias de Ca.rroceto, 
no perimetro da cabeça de :ponte 
costeira em Anzio, o Alto Comando 
alemão arremessou sobre as posl• 
ções aliadas folhetos de propaganda, 
:J!J a primeira vez que os alemães fa.• 
zem uso de panfletos em suas ope• 
rações na. cabeça de ponte. 

A rtllharia allada silenciou os mor:. 
te!ros alemães, cessando pouco de• 
pois a "'chuva de folhetos. . 

. ?as .. forças nlponicas na região. de 
Imphal, capital · -do Estado Indt1 de 
:Manlpur, foram recha.çados. No se• 

At aqôe a um · comboio nazista· 
NA INGLATERRA O SUB-SECRETARIO 

A. famiJia:.de. · 

M A o· R E ·M· A R I A .M A R T H A 

T:rma pequena foraa de nossos bom. 
bardeadores · pesados escoltados ·poi
av!ões de caca. bombardeou o aerodro• 
mo inimigo de Zagreb; 

Durante todas estas operações fo• 
ra.in destruidos 28 aviões Inimigos. 
Faltam 3 de' nossos bombardeadorés 
pesados. 3 bombardeadores medlos e 
~ caças. 

As forças aereas aliadas· do Medi• 
. terraneo. realizaram cerca ·de· 1,200 
"sortidas" .. nas ultimas Ileras~ O inl
:OO!go realizou 25 "sortidas" sobre a 
flrea. d§ batalha,: á. luz do dia,'.~. 

Nenhuma das posições a.Uadaa foi 
seria.n>l"'nte afetada pelo concentrado 
fogo alemão. 

MANOBRAS OTOMANAS 
STAMBUL, 8 (Reuters) - Admire-se 

agora que as remessas ?li;DSS.ls de ttli• 
nerio de cromo da Turquia á Alemanha. 
são quasi tres vezes maior~ do· eram 
em 1943. 

O cromo constitue um elemento de 
vital importa.nela para a fabricação do 
aço empreg11-do na con.strução de ·tan
ques e de canhões. 

, A Alemanha de!)'lnde. do auxilio .d~ 
, Turquia para seus a.b~~-<eim,ep,t~ .'tl.~ 
.~ J:!recioso n1·o_du~..t. 

LONDRES, 8 (Reuters) - Um gran• 
.de. navio mercante .foi atingido por 
um torpedo e · pelo menos· dois . dos 
cinco · navios de escolta ficaram sé· 
riamente avariados, ·quando "Beau
flghters" do Comando .Costeiro dà. 
RAF . atacaram um. comboio a.1e·mll.o 
ao··1argo da costa. norueguesa, na. tar
de de ontem. Os.avlMs brltanicos en
contraram fórte opcisl~ão .por parte 
da. artilharia antl•aerea ·dos· navios,· 
porem todos re·gressara:m a salvo, 

a.t.1' ··as · r'ttVi'Al>A.11. u 

~. ".\~_(3jjl0NARIO'f 
'. 
') 

DE .·.ES'TA.n:n ·NORTE~ AMERICANO 
-LONDRES, 8 · -(Reuters) , - ·Chegou 

a. esta.· c'apital Ó· sr. Edgard Ste.ttinjus, 
sub-secretario .. de. ·Estado norte~ame
rléano· e antigo administrador. da .J..el 
de Emprestimo e .Arrendamento,. 

LONDRES, 8 (Reuters) .... Em· com• 
panhla. do · sub~secretarlo de ·-Estado 
norte-americano, sr.'· Stettln!us, che• 
gara.m a esta. _cil,pltal, ontem,· o .vice. 
diretor da. Repartição' de . .A,~suntos 
E:urope_us do.li! , .. ·,Est;i~os Unidos; , sr. 
ll'_reéman, ~at,t\ta.~v~;. o·.: diretor., da,:Ee· 
part111ã,o N9ric,•a,m8l'!<ia,1ia,· ·de ... Assun
tos. AfrAç?.,nos• e ';d(! .Qriente_, P.r,,oxjm_o, 
sr, Wallace~'l\;[Y.1'.ra;v.: .. e" · !) ·dr,' .. Isaj,á.s 
. ·, .,. ' . -

Bownan, presidente da Universidade 
de John Hopkins, de Baltimore, e geo. 
grafo norte-americano. 

o sr. Stettlnlus recusou fa2er decla- · 
ráçõés sobre o objetivo ·de sua visita. 
Espera-se porem que .conferencie com 
o secretario do I•oreign Off!ce, sr. 
Eden, e com outros ministros. 
. O sub-secrétarJo de Estado. norte
amerícano · e os me111bros de sua co- · 
mltlva permanecerão na Grã. Breta
nha'· cerca · de ·duas semanas. 

O dr. Bowman já dirigiu. e partlct-
. p'ou de expedições á, J,'@glã.9 !W!tr!l'-~!l!i 
Andes. · !! dQ, FerÜs · · · 

.DO S,S ., .s AC R A:M· EN TO 
convida aJódo~· o,s parentes e pessoas amigas para 
assistirem à}Mh;sa· ~e, 7.0 dia.,:que .mandará. celebrar 
terça=feira, proxitna às 8,30 hr.ras no Altar· M()t da 
Matriz. de : Sàilfa !Cecilia _ em ·,sufragio · da alma. de.· 

. .. '· . ' · ... '. . . .. . , . 
Madre .Maria,Marfha:do SS, Sacramento. · : · · · · . · : 

Por: .esse ato;. de ,piectacie • cristã a familia,. 
penhorada,· agradece. 

/ 

1, 

',· 



Uma, comissão de professores es• 
JJanhôis especializados em Direito 
Internacional publicou no jornal ca. 
tólico de Madrid, "Ecclesia", uma 
declaração favorável a que· o Santo 
Padre designe uma comissão encar· 
regada de averiguar se realmentie 
existem em Roma objetivos mili• 
tares. 

Com efeito, uma . declaração alemã 
afirmou que foram retirados de Ro
ma todos os objetivos militares. Mas 
esta declaração foi exclusivamente 
verbal, constando· de mera irradia
ção ,feita através de uma emissora 
alemã.. E. a gravidade do .assunto 
exigiria uma nota oficial escrita, e 
enti·egue a tõdas as potências neu
tras, bem como à Secretaria de Es· 
tado do Vaticano. 

A sugestão dos Professores espa
nhóis concorre para elucidar consi. 
deravelmente o assunto e tem o 
grande mérito · de confiar a aprecia
ção dos fatos à autoridade. serena e 
imparcial da Santa Sé. 

* * * 
Consideramos lamentável que se 

es1loce nos Estados Unidos um mo
vimento intitulado "Paz agora", cujo 
objetivo é o imediato estabelecimen
to de um armistício no mundo. l\1ais 
do que n!nguem, os católicos elevem 
desejar a paz. Não, porém, uma paz 
qualquer, que deixaria intactos os 
germenr de que nasceu a presente 
guerra, mas sõmente uma paz ba
seiàda na justiça, isto é, uma paz 
que não deixasse pedra sõbre pedra 
do nazismo e dos partidos satélites 
que tem em outros países. 

* * * ' 
Em resposta ao artigo que pulicon 

no "Legionario", recebeu o D1·. Plí
nio Corrêa de Oliveira o seguinte 
telegrama: 

"Grande. abraço agradecimento seu 
genei•oso artigo dia dezenove. Tradi· 
ção ·· prometeu diante corpo Lubambo 
CQn.tinuar luta. 

Guilherme Auler" 

* * * ·o "arcebispo" anglicano de York, 
,àm · tal dr. Cyrill Gaí·bett, declarou 
2m: Nova York que a igreja cismáti
ca russa está de acôrdo com os pro. 
testantes, para negar que o Papa 
possua verdadeiramente o título de 
V'igá··io de Jesus Cristo, t!tulo êste 
alegado pelo Sumo Pontífice para se 
dirigir a tôdas as nações na presente 
emergência. O mesmo dr. acrescen
tou que existe mu_ito mais· proximi· 
dad,e enti:e os protestante~.~ cism~ 
ticos entre si, do que entre êles e a 
Tg-i,eja, 

* * * 
'l'em tôda rnzão o dr. Garbett, e é 

bom' que as suas declarações abram 
os olhos a certos católicos (?) libe· 
rais e mal formados, que vivem na
m.oriscando o protestantismo e tõdas 
as heresia·s -ao seu alcance. 

De fato, todos os inimigos ela Igre, 
já, estãc> dispostos a se entreauxi
liar contra o catolicismo, e só nos 
estendem a mão, quando percebem 
que há bobos em nossas filei.ras. Do 
contrário, multiplicam todos os mo
dos . para nos atacar. 

* * * 
Demonstraram-no ainda reccntc-

mente os protestantes de Campinas, 
que protestaram iu,nto às autoridades 
co_mpetentes contra o fato de ter si
do colocado um Crucifixo na Escola 
Normal Carlos Gomes, daquela cida
de. O despacho dado pelas autorida

.des ao protesto, foi espirituoso e in· 
cisivo: " •.. arquive-se. Fico sabendo 
que o Cristo dos pastores evangélicos 
é ot1tro que o da lgreja Romana". 

• A·. Irlanda envia Misslonarios 
apezar da guerra 

:Apezar das dificuldades atuais, 109 
Padres do Espírito santo pa1·tiram da 
Irlanda, nos ultimos 4 anos, para mis
sões distantes, informa a Casa. Central 
d<is Padres do Espirita Santo. Os Mls· 
sionarios irlandezes dirigiram-se para a 
:Mageria, Bathurst, e Serra Leva, na 
Africa · Ocidental; Kenya, na Africa 
Oriental; ilh!!ll Maurícias e Trindade. 
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A caridade do Papa para C,om 
, .-::-- ~~ 

O Si pr i sio•n,eirô,s ele. gl.lefra, 
Co~mo· se. achá.m· organizad:{j-. o·;s ~ervi·ços ·de. as;s:i-ste,rJ1cla• ,n,o,'.·V,ati:ca,n·-o --
0 ·1ntercambio/de relações en·tre as ·familias e :seus·· parentes .afastados -e:m con

seque·ncia_ do és.tad~o.·creado- pela cataStrole· da _,guerra 
Sua Emineuc~-- o Cardial Fre

derico Tedes~ini, outrora Nuncio 
Apostolic~. em· Madrid, ·.pro
nunciQ.<( uma apreciadissima cone,._ 
ferr..ncia no Instituto dos . Estudos 
Romanos, a respeitõ da ação de
senvolvida pela Santa . Sé em be~ 
neficio das vitimas da guei:ra. 
Dessa co!Úercncia · destacamos a 
parte em que Sua Eminencia · dés
creve a multipla atividade do De
partamento das lmormações do 
Váticano. Nesta ocasião em que 
se fecham os olhos ·para não ver 
as benemerencia do S . . Padre, e 
justificar uma ·atitude insolita para 
com sua Sede Episcopal a Cida
de de Roma, parece-nos sobre• 
maneira oportuno imormar os 
leitores sobre o modo como, em 
todas as circunstancias, a Santa 
Igreja tem-se mostrado a pala
dina da caridade cristã. 

Eis as palavras do Eminentís-
simo Purpurado: ' 

"O Departamento das Informações, 
que apareceu em setembro de 1939 
apenàs desencadeada a guerra, reto
mou, no começo, a· ação.· desenvolvi
da pela _Secretaria de Estado de Sm1 
Santidade, durante a guerra · de 1914, 
graças à iniciativa de Bento XV. Ló~ 
go, porem, viu-se obrigado a se ocupar 
de tarefa imensamente mais vasta. · 

NOVAS INSTALAÇÕES 

"Constituido, para suas i,rimeiras 
atividades, em secções modestas, sen-, 
t111-se oprimido. como por uma seiva 
mais poderosa, alimentada pelos la• 
mentos dos povos a medida que ,'3S na
ções ialn sendo envolvidas no baia-' 
tro; até que em 19.42 sé viu obrigado 
n deixar as salas adjacentes da St!
cretaria de Estado,. já habituadas a 
enxugar tantas lagrimas, · e a transfe
rir-se pára um palacio. proprio, o pa:. 
lacio de São Carlos. · 

"São Carlos é. já um augurio! Ela 
que soube ter úm coração f1 um .zelo,. 
que quatro seéúlos não· são --suficien-' · 
tes para 'entibiar a obra -apostolica e 

SOB AS VISTAS DO PAPA 

"A poucos passos do. Papa, que com 
sua vista pode apanhar tud<>, seguir 
tudo, . vigiar tudo: a poucos passos, 
·pouquíssimos·· do apostolico · tropaeum, 
ou trofeu que é ·a. rocha na qual .foi 
Simão convertido, e que lhe · deu ó 
nome, como tambem ·ao ·centro: à pou
cas polegadas dó Circo. de Nero, e do · 
fecundo sangue dos primeiros marti> 
res: em contacto com ás ultima$ tra
ves dos braços berniníanos, qúe abar
cam num amplexo de familia todos os 
fiéis e todas as gentes, 901_1.yidtmdo a 
todas as almas a afluir· no Vaticano 
e aí . deitar no suave séio papal as 
amarguras do coração, de maneira. in
versa da que fazem os riÓs. que imer
gem no Oceano agua doce em amarga·. 

"O Departamento · nasceu apenas ha 
cinco tustros, mas ·com um nome limi
noso: prisioneiros! Prisioneira a Igre
ja desde seu nascimento, e por isso 
amiga da liberdade, presagfo e · vati
cínio de liberdade. Contraria cou
h'arüs! Prisioneira a Igreja, em tan
tas nações e no meio de tantas sei
tas entre si dissidentes! Prisione:ra 

a Igreja · n~ pens~~enfo; ~o ;n~ÍU:o, 
ná éição. Pois bém, a Igreja se' 1ibc:r..: · · 
ta, -se expande, não ·conhece.: cadeias:, 
nem · limites; · e . éàrrega em: seu·. ,,eio; · 
no seu. tdunfo· fodós os que 'sr.o pri-· 
sioneiros. ·· Departa,:'llento de ,Prisio
ncil·os tem, pois, i.ún· nome de· b"ençãos 
e de vitoria. O primeiro;. o de Cris- . 
to :Prisioneiro,- ligado e . crucificado; 
ele .o primeiro e o prototipo. 

- ' - -
OS -QUE SÃO .I\.TENDIDOS 

· ;,Quem ·acorre. a~. tiépal"famento dos 
Prisioneiros? Todos! Captivis ex 
omni gente· iúvandis: é ·, ª' expressiva 
epigrafe dada pelo Papa. Acaso ig
norá-se·. que o Departamento .. _do ,Pa
pá é a casa do Papá? .Todos os qüe. 
têm uma . pessoa cai-a dispersada, 
aprisionada, .morta, naüfragada, · aoa
tida em seu avião; todos· os que ·itm 
a patria in·vadida; os parentes encar
cerados, presos elll campo~ de con• . 
cenfração relegados a regiões inhos
pitas,. separádos e arrancadqs_ do .~ólo 
patrio; todos , os que· são separados da 
tas gue já não sabem sé ainda s_ão es
casà, · do trabalho, ·. dos haver,es : . quàn
posâs ou já viuvàs; . quantos ignoràm 
se ainda· tem- :um filho, um ,irmão, U).11 

amigo.· Todos. E to.dos' com. direito. 
todos sem exitação,. todos como.-aà .es- . 

· critorio _de sua , propria casa, todos 
com o pedido, éom a corifiànça inU
ma, com a secreta certeza que quando · 
nàda mais consiga, chegará ao Pàpa. 

OS NOVOS DIACONOS 

"E quem são os ministros, os afor- · 
tunados ·ministros.do Papa?· 

"Voltamos · aos tempos apostólicos: 
"Não é justo que· abandonemos a pa,
lavra de Deüs; e a oração, e de-

diquémos . aos sérviços". . Agràdou a 
obsE?rvação, ,e agradou' o'· discurso. ,E 
'fora1n eleitds ··os .sete . diacónos, . . 

: "Hoje tamb.em temos,: e. temos' aqui 
o moderno Diaconato: insignes Bis
pos ' .e· .egregios. · · Preládos: · Diaconos, . 
Diaconissas, Acolitos,. Sacerdotes, Lei
gos, Religiosos ,e;Religiosas:· emim jo
.vens ,da.- Ação C11t0Hca: todos servos 
da Igreja; e ,servos da, -Caridade. To-· 
do, .Sacerdote chéio de .bôa vontade 
presta,-se ao serviço de diacono ,e o . 
pede; reclama-o. o cristão, adestrado 
nas Conf_erencias .de .. S. Vicente. de 
Paulo, . feliz_ agora. que não : lhe . foge 

. à ócasjão .. de' 'servir, nesta Conferen~ia 
mundial .e._ papal cJa:santa •· Carid~de;. 
exige-o 'como honi:a· · . todo convento, ' 
todo mosteiro, .tcidà .congregiição, todo 
nu~leo e cada·.socio do.· apostóládo lei;-
gi;,. . ·. . .·.. . . ·.· ... 

''E o novo:.Diaconato, não de. orde
nação, ·mas de . iuµori de zelo,. de fa:; 
mülato: é o Diaconàto: dos tempos, 
com o· qual Jesus Cristo· .acom1:fanha 
em toda epocà às necessidàdés d~ Sua 
Igreja. ' . · 

FOR,f DR Ról\fA 
· "Mas, ' vamo$ pii,'.ra ·. fórà .. de.' Roma; 

. longe do. centrc;i, o· mais.)onge _que se· 
possa pensar, movidos pelo cor~ção. 
Percqrremos .· t_odas as regiões por on
de se dlsseminá a. vastidão da Igreja:' 
ver..:se:-á, a imensa falange .. dos ser;. . 
vidores ··da . caridadé. do .• Pà:i;5a ·. e de 
Cristo. Omnes gentes servient ei! Mas 
quem são ·todos estes? Os Bispos em . 
primeiro lugar. O :Papa se move, co
mo Bispo de Roma .. e do Universo. 
Cada· Bispo, como ·preposto pelo ·Es
pirita Santo, move,-se ele tambcm 
como Chefe e guia, local, e · como 
guardião do espírito de caridade · di ~ 
fundido' rios. corações e, que. opera en-
tre às . irmãos. . . 

"Mil · Bispos; duzeritos e sessenta 
Arcebispos e Metropolitas; oitotentos 
Arcebispos e Bispoiditufares em furi. 
ção · de administração da Igreja no 

. Ocidente · e nó Oriente; quinhentas 
Prelazias, Abadias, Vicariatos Apos
tolicos; Prefeitm-as, Apostolicas: e. Mis:
sões. Eis os irmãos . do Papa_ no ·. Epis
copado" que, recebem a qrdem ·do Pa-, . 
pa, ,como de Jesus Cristo, e que em' 
cáda porção da,.grei, entre. pO'{QS 'fie.js 
ou infieis, civHizados ou não; !i?IItre,. 
gam-se .lmediatameute à :obra, e.r~
prodµzem por sua . vez, . entre .seus 
subdítos e: amigos, O ÍonginqJ,tO· depar- .. 
tarriento . cenfral do Palacio Apo~toli.:. 
co dó Vaticimô. . . . . ' 

"Vem depois os Nund11s Apostoli
cos, representantês da pessôa do Pa
pa, e' mais aindíi, o Í:?raçã()e·o·pén
samenfo' do l>apa junto aos GQvernos 
e as Nações. ·E logo os Delegados 
Apostolicos, ainda màis que os Nún- ,. 
cios Apõstolicos, aplica.dos ao zelo' do 
Ministerio sagraâo, · porque livres de 
qualquer. encargo diplomatico. · 

"Em .·seguida·. as: Ordens . Religiosas, 
as Missõés, e ·as jovens e ardentes co- , 
munidades tieofitas, as escolas, os co
legíos,, Em 1 cada··Bispado,i pois, em ca-. 
da , Nunciatura;· em cada Delegação, · 
em càda' Missão, em· cáda··C<mvento, · 
em,caê!a .. ca,sa. religiosa,, em, cadá•,lar 
càtolico ·nasce : e se renova o Depar
_tamento dos _Prisioneiros. 

vilizadas e ·universais, que dominam 
a' Europa e pol· consequenc1a o mun
do:- e a>, ·Iocaís, conhecidas não .pelo 
Departamento, . ·mas pelos· Bispos e 
l\·Iissionarios. E mesmo a lingua mor
t9., mas . que mais, do .ql)e qualquer 
outra é viva e palpitante, e;> !atini, 
língua, da· Igreja, e liiigua cujo som 
não· cessa e não cessará de expandir-

.· se: com .o Evangelho· em toda a· ter
ra. Sã<> estas as linguas do novo e 
perpetuo Pentecostes da Igreja, quan

·do as. linguas :;,e tornam vivas como 
fogo e;. liquefazem as durezàs belicas 
de toda. vontade e de todo coração. 
"Tu es Petrus" em· 62 Jinguas, foi. o 
assunto dê úma_ publicação academi
ca feita pelo · Colegío ela Propaganda 
Fide em. homenage:n à Candade da 
Igreja e do Papa, e em comemora~ão 
do JÚbHeu Episcopal de Sua Santida
de. Sessenta e duas linguas, que os 

: jovens alunos da Propaganda, arau
tos· em toda terra, estirpe e religião, 
depositaram aos pés .do. Trono do 
Pontífice, como embaixadores. de. sua 
. apostolica .. caridade. 

'.'Com as linguàs os nomes. Nomes 
que' chegam,. nomes que permanecem, 
nOl!)CS . que partem. · · 

POR TODOS 

. . ''.Os . nomes que chegam. São no
mes de pessôas e são nomes de . mí
serias. Toda pessôa, def todas as gen-

. tes, de ·. toda· crença, de todo sangue. 
Não · ha para o Papa distinção incivil 
e dehuma_na entre Grego e não Gre.
go; ·entre barbaro e Seita, entre bran
co . e colorado. Incivil e deshumana 
diferença que teve o mundo pagão, 
mas· que cessou com _Jesus Cristo. No 
coração do Papa,· estariam; no pensa
mento dos profanos, apenas os catoli
cos 'l: · Apenas os vizinhos.'? Ou só 

aqueles que lhe prestam homenagem 1 · 
Bem soberbos serianfaqueles que pen

s~sem que ·o Sangue de· Criifo fôra · 
derramado só por eles; Eles restringi-' · 
riam o Catolicismo, e .o · 'espoliariam 
do ,seu significado:· Univetsalidade,. 
Pró omnibus · dedit ' quantum dediU · 

"Mais .. Se deseja · o Departamento 
ter uma preferen.cia, e deve . tê-la, é 
sempre por aquele . que· está ·· lohge; e 
não pelo vizinho; pelo · ceo; 'antes. do 
que pelo piedoso; pélo antigo- mais 
do que pelo inimigo. E',, o precito . de 
norma na. Igreja,. nas suas, ~nstituições, 

Radio Vaticana. :E' a voz'éfo VigariCI 
de Cristo .. E' . o. halito, a. onda ,da natµ
re.a na: sua mais fina gentileza. Sã~ 
os_ soluços_,das mães e das, esposas;,e 
o sim. ob.ediente dos bravos soldados, 
é o .chamado da patria que da patria. 
envia · 'nosso · 1aboriosó . cidadão, Ben:i 

· ,foz o coração sabio e generoso de Pfo 
XII ao· quer,er que a Radio Vatica:m 
aúrnentasse . e crescesse· em potencra, 
e se tomasse .ao nivel das real_iza~ões 
que. a. Providencia pe~e. Quem c~
nheceria. estas . obrigaçoes, que, . nao 
obstante deveriam impor-se tão ·:bre
vemente, guarido Pio XI fun~ou a 
Radio Vaticana, quando o gemo de 
Marconi a erigiu, quando Marconi 

nos seus ministros. · 

o TRABALHO - . FICHARIO 
. com SÔliéitude pessoal" de inventor ·e 

·"Nomes que , ficam; . Passam pelo crente a instalou? Designios,serviços, 
dêbitlhamehto;- e classificados e sepa- caridade? .Três quartas partes do ser
râdos vão -tomàr. domicilio e historia; - viço.do Departàmento dos Prisi_on,eiros 
Onde:? :t{o espàçó mais restrito, e na são obra elo radio. ·· 
maior amplidão. No Ficharto? O,ji! ·o "A ~-nt~na ·porei:n foi elevada a 
Ficharia como nos lembra outr9 fi. maior altura. Hombreia hoje com a 
charia :p.o qual Ôs nossos nomes éstão cupola, · hornbreia com as sete colmas, 
registrados para a vidà! O fíchariô do com · as colunas romanas, com os obe-
Batismo, - o ficlfario do· Sacerdoció, , o !iscos. Mas' com úrn ·só ela não P()de 
ficharia do Apostolado: todós ficha- hómbrear: com o Papa que · tem m: 
rios da Igreja. pés no · solo vaticano, · e a · cabeça t'lnl 

"Assim é o fichario do Papa: acha- Deus. 
se, nele inscritas as ;pessoas: In.!lis' ca- "Muitas radfos conta o mundo, e 
ras .e conhecidas, as .mais estimadas - constitu~ uma honra para as ·nações 
e as. que se encontram erri maior· peri- e os povos possui-las e superar ·os •. 
go. Conhecidas e caras não ·somente vizinhos e distantes.· No entanto 'ª 
a nós, mas, o qµe _pareceda exagero, Radio ·vati~ana é de todas a primei'-
tambem ao Papa. Desde que, peran- ra é a niaior. Por que? Porque a"mais 
te o Papa, todo nome é Uina alma perfeita? a mais"pot'ei:te? ~orqu': tr~z 
pela qual,· Ele tem a. mesma· solicitu~ noticias do Estado? Nao. E a prrme1-
de como.si tratasse de todas: todo no- ra e a •maiór porque conduz. consigo 
n1e é conhecido, e se presume conhe- Cristo e siiu Evangelho, o coràção do 
ciclo,· procurado, amado: _porqt1e é. no- Pai 'e dos. filhos, aquele que sofre e o 
me de Sua: famiHa,. é ·nome ·de um fi,- .. :que: ·éxulta, · de · :inesperada · alegria, 
lho, de. um_ filho qué; sofre,. em · prisaó: · · porque leva em suas asas· andas e 
com privàções, em 'angustias de mor~ . lagrii:nas, balsamo e vida, obras de 
te:. de uin filho ao ·qual ó:Papa dedi~ :iniseirico_rdia e· a· caridade cristã. 
ca quan.to .a afliç~o pede/ isto é. tudo "RADIO! U~ica invenção digna d() 
quanto pode ditar o anseio -apostoli- Papa, ·digna das ii,lmas, digna da. ca
co e pastoral, enquanto o Pastor, dei- ·ridade! i:fnico invento semelhanl;e -ao . 
xa, por um mom.entó, de parte as sopro do: Espírito Santo, à voz·· de 
centenas _de, almas que -não estão em Cristo ·Serthor\ Nosso, ao palpitar do 
périgo ,e não implôrain SOCOl'l'_o; . Coração diViino'. ,1Jn1co invento digno 

"Apressam-se< os; 'pes9ui~adores, e do' engenlro humano, unico digno de 
~urinuram. no enti·etanto\'uma prece. · seri.ii.r •. à- _fé, .à ·propaga!/ÍÍo do reino d~ 

,"Parte . p~imeírar.nerite ui;n télegra,:: . 
ma: o telegrama veloz qüe:n":w admi, 
te_ retàrdamento0 qUe supõe tim, mul~ 
tcis. familias inteiras'· ciue àgµatdam! 

O -RADIO.; 

"J5; Pi:lrte um -l'adiograina! po1rte pa
ra o .mundo inteiro! parte para. dar :e 

Ciiisto; . 

ciê(nó a a . 
chega ri.ão eêÔ mas. o proprio som <le . 
Úrila voz quasi divina, e de um ho
mem que de- ninguem se ·esquece, .e 

ainda menos agora se esquece de quem 
vive na dôr; de úm se chama é para 
todos. eles- o pai:. imutavel na desv1:n
turà, unico imutavel nas convulsotJS 
do -mundo.: o· Papa! Merisageiµ de l':l";,.-- · 
tal,. bela que advinha os, desejos, pe
nhorarit.e, qµe jamais falfa,. que trans• 
portá .a alma. ao seio da familia, que 

· . reaviva .. lembranças e cenas domes- . 
ticas, que renova e reforça· a. fé· e a 
piec!ade . dos camponeses, e pronuncia· 
o .nome da paz. Belo, insinuànte, ge
ner,oso ·o pensamento do Papa q~ 

. alem dé. sua. propiia .mensc,gem,. ttaw
mite aos prisioneiros as mensagens, de 
toclà, à familia!.. . . . . '.' 

:·!Doce :a me~agem . de P:J!iCOa que 
repete o · alelµia .e torna a cantar . a 
paz! Quando virá a SU$Jlirada volta 

-ao làr, ao .trabalho, ao bem estar con--
quistac!os uma e cem vezes pelo cum• · 
primento, do dever e da óração'. . • 

o QuE· is-Ao rooE o RAPIO 

pai-te , para, receber. Onde ha, e -onde ."Uma ·só _cousa porem a Radio não· 
não ha facilidade de outros ·meios de pode fazer: trailsmitirapós a irradia-
comunica.ção, no Congo Belga; ria ção dos nomes, os elencos e as P,i• 
Africa Equàtoríal ·Francesa., nà Ugan- . lhas,· os éorréios, os objetos. ·. · 
da, na Tanganicà, na Costa: do Màr~ ' ''Pilhas· dé üstas interminaveis 'n.e• 
fim, na Angola Portuguesa, •nas Ilhiií: · cessarias · às· pesquizas difíceis: Cor-
Mauricias, na. Austràliá, Íi.i India,: na reios que trazem um ·tesouro, que· ·só 
Africa · Oriental . Italiàjia; na Kenii:l, na 30 avalia a distancia e na. ·prisão, e 
''onde", em to_qa ·região, em toda 1e.:. lá. se àprecia: as é/lrtas dé tuá mãe, 
China, na Síria, no Iran: em todo de tua esposa. de teus filhos; o auto-
sidencia e.is que em vez de um des- grafo. dos que. te são .caros; breves 
pacho chega uma .voz! sim, mas que tu sabes. prenhes · de 

"Oh! como é pequ'eno e sonoro · o augurios e desejos de afetos nas po_u-
globo do inundo, e como· resôa, com:, cas palavras numeradas, e que tu_,sa-
numa sala, a voz de Deus e do ho- bes qlle se .foram escritas com pafa-
merr;: Voz de Deus e do homem como vras fora!l') banhadas com mais abun-
si . viesse da. missão vizinha, da fa- dantes lágrimas! Tesouros de fµi.eza, 
milía vizinhà, de um canto do .. De- de amor e de fé. 
pa1-tamento, onde funciona o aparé
lho de transmissão e 'récep~ão. 'E' . a (C9ntinua na 6.a página) 

o "Departamento dos Prisioneiros" mobilizou toda a Roma Catolica .. Nosso clichêapresenta EM TOD4S ~S l,~GUAS 
"Quem .. conttµá .li$· ~guàs ,que o 

· Departamento devê .:tornár.. sua pro~ . ~m grupo de Religi9_s_ª-s d~ S.an!a M~rta occtm<1.-sl11.s no servico de.:wre.spondência ~ ~ ~ri~Jon$,!Jo<> ·· 
1 .~!!~ hmU_i.1.f . 

,. I 
. oi-ia?° Todas ··as lih~:: as\' vlvas,·.'ci• ·. 

' . . . . . ' . ~ .. . . .. ~- ' ' ' ' ,._ .. : 
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COMENTANDO. • • 
:_COM O RABO DE FORA 

more está desgastado pelo contac
to da mui ticlão ele fieis que durante 
mais ele doze seculos :vinha de to
das as· partes do mundo para vene
rar o tumu!o elo Priucipe dos Apos
tolas. 

Atualmente se procede ao abaixa
mento do nivel. da parte do piso da 
g·ruta ondo se· acham os tumulos 
dos Pontífices mais recentes: Pio 
XI, Bento XV, e outros, e que é a 
mais frequentada pelo publico. Po- · 
de ser que ao se realizarem estes 
trabalhos, perto do tumulo de São 
Pedro, façam-se descobertas de im
portan<iia. 

Sob esta imensa cripta, que é ~a 
verdadeira basilica· cuhterranea. há 
tambem algumas tumbas pagãs ele 
grande :importancia arqueologica. 
Elas fazem parte. da antiga neero
pole · que existiu a partir elo século 
II depois de Cristo, e que se esten
dia sobre a encosta da calina :Va
tieana. 

A prisão em massa de parocos 
na França 

Os cireulos eatoiieos londrinos re
ceiam que os alemães estejam ini
ciando uma noYa fase na campanha 
contra os Vigarios da !<'rança, dada 
a recente ·prisão em massa de 30 Pa
dres de província, Os mesmos eir
culos observam que os nazistas sa
bem que os Parocos do interior cous-· 
ti tuem parte importante da' Hierar
quia e devem por isso ser eliminados. 
Na li'ran<;a, porem, os nazistas não 
tinham ousado até aqui prender ou 
executar abertamente. esses .Padres· 
aos milhares, como fizeram na Po
lonia. Os metodos nazistas são aqui 
mais ·subtis e· visam ·silenciar os Pa
dres por meio <la fome. Desde a ocu
pação nazista, a penuria dos Pa
dres no interior da Fran,;a tem des
perta.do profundo inter esse entre as 
autoridades eh Igreja. Pór exemplo, 
o Bispo de Mende, D. Auvitk, ape
lou para as autoridades civis -no 
sentido de permitir que os campo
neses fizessem donativos de batatas, 
nozes ê favas aos seus Parocos a 
fim de saJva:los da fome. "A me
dia das rendas de um Paroco na mi. 
nha Diocese - declarou o Bispo de 
'foull~ em Carta Pastoral - é de 
12 francos por dia, o que nas con
di<;ões inflacionistas. da Europa !la· 

zista nada representa." Agora po. 
rcm deve-se admitir que os nazis. 
tas resolveram apressar a campa• 

·nha. Assim, á prisãô de 30 Sacer
dotes a um só tempo pode ser olha. 
da como o preludio .de uma perse
guição ainda maior. 

Repercutiu no Rio Grande do Sul 
11, r,olêmica a 1·espeito de l\faritain. 
Uma -fôlha amiga publicou um pe
queno artigo do sr. Alvares Cardoso 
acerca· das criticas formuladas pelo 
Revmo; Pe. Arlindo Vieira sobre a 
<loqtrina. política de Maritain. O sr. 
Alvares ·Cà.rdoso ·toma o partido do 
filõsoCo ' fràncês, e, em seu favor, 
tambem produz um "pla.idoyer". Con
tudo, : não· soube ser bastante hábil 
:para evitar a questão árdua entre 
t"das pa1·a os partidários de "Les 
droits de l'homme", a saber, conse
guir lançar sobre a doutrina perigo
sa a cortiria de fumaça de uma nova 
"quaestio facti". Até . agora, os de
fensores de Maritain esforçaram-se 
l)or demonstrar que as idéias libe
rais de. "Les droits de l'homme" a 
respeito da situação da Igreja na so
ciedade ci.vil não envolviam afirma
ção p.e princípios, mas apenas aten• 
d iam a uma: situação concreta, de 
fato, da.· sociedade cou teá1p01:ânea. · A 
demonstração era ingrata, e o seu 
último ·~quid,., ficou nas . nebulosas 
dos limbos indefinidos, isto é, não fi• A · OPRESS. ÃO À IGREJA NA 
cou esclarecido se esta situação con-
creta da sociedade .. conlemporanea ê 1nHE. notiLOVA"UIA 
melhor do. que outras situações con- · U . U \l . li! 
eretas, .em que .era admissível à união ,o. escritorio .Pl.l Info1·maçã9 de 

. d~ Igreja. a<>. Estado, 9.om os cons.á- o~.·. •ra di,. Es.tad_os; p_u.Aos .... inf_or-
·. quentes l)~ivílégios. pá~á, ·a·· reUgiâo d O t :1 :e. pat!"!li<l!l~> Isto não foi, nem será.. ja- ma que º\:peno.· wo. ·su1ço s ~e:· 

··· maiei esclarecido pelos advogados há- 'wéi:z publicou uma,. e:.tcnsa deser1-
bei~ dá ."esquerda", .porque neste ca- ção' dos· ataques que foram perpe-
so ·a :sua habilidade consiste exa·ta- trado:i contra a Igreja na Checo,lo-

. mente em -obscurecer O assunto quau-', vaquia pelas tropas de octipa~ão ale• 
.. to-possi:Ve!. . ' -. . . más. ; 

Não-·,percebeU isto O sr. Alvares Segundo o artigo,· atuàlmente · se 
Cardoso. E, vogando avante nas águas obriga os teniplos do "Protetorado" 
de Maritain, foi afirmando: "Não po- · a pagar impostos. Antes da ocnpa
de'mos voltar. aos tempos medievais. ~ão- os templos estavam isentos de 
Será um sonho pretender como re- todo imposto. O matrimonio era en
gime ideal, praticamente ideal, de- tão reconhecido pelo poder tempo
pois de tudo aquilo e depois de tudo ral; hoje se introduziu o chamado 
isto (sic), a união da Igreja e do matrimonio civil. 
Estado. Até- onde poderemos, por- O arti""º ·acrescenta que O Parti-
tanto, salvar os direitos da Igreja e d l 
do Cristianismo, para que influa com do Popular Catolico a Checos ova-
a essência de· seus princ!pios na so- quia ( "Lidova Strana") foi dissol
ciedàde contemporanea? - Eis, em v ido. Seu orgüo, o Liclove Listy 
resumo, 0 • ponto de debate". Sim, continua a ·ser publica1o, porem so~ 
este' é verdadeiramente o ponto e1n o controle dos nazistas. 
debate, mas sobre este ponto a lgre· A informação assevera que foram . 
ja· já; se definiu, e o fez em sentido fechados e expropriados os seguin-
contrái:Io ao sr •.. Alvares Cardoso e a tcs mosteiros: , o l\Iosteiro Benedi-
todos os sequazes da facção Mar!taln. tino de EmaÚ$, em Praga; o Mos-
E não deixa de.ser muito interessan· teiro B'eneditino de,Rajhrad; o· Co· 
te qife · àté os amigos de l\llaritain, lcgio. dos jesuítas, ele renome mun-
quando desprevenidos, dão às suas C 
idéias, politicas O sentido que lhe dial, de Bohuslavice; todos os on-
impu.ta.mos, 8 que lhe combatemos. ventos da Congregação do Sagrado 
E isto muito simplesmente porque Coraçiio de Jesus; o Convento Bor
este .é Q sentido natural que se de· 1·omeo de Kricll vice, e os Conventos 
:preende e:i:poutaneamente de seus e hospitais l"ranciscanos de Brno e 
~scri~o~; : . Zuojmo. 

Q~anto ao mais, o sr. Alvares Car- Alem disso, informa o artigo, fo. , 
doso se:· Íimita a chamar a atenção ram dissolvidas numerosas organi-
para a. carta que Maritaín enviou a sações e associações religiosas, eu-
seus,.,-amlgos do Brasil, carta cuja tre elas, as Congregações Marianas 
inconsistência, incongruência, e apai- u O Apostolado de São Cirilo e d_e 
xon~da. vibr~ção já foram abundan- São Metouio, a Associação Catoh-
tem~ute assinaladas pelo LEGIONA· ca de Desportes. 
RIO, carta que, aliás, s6 pode ter -------~-----, 

. fmpre.&sionado os sectários. faltos de 1 
serenidade.: · 
. E é, só. 
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Quase :terminadas as obras 
subterraneas na H-1silica 

·· de São Pedro 
Dá Cidade. do Vaticano, por in• 

'termedio de :!{. C., nós vêm infor
Jnações _de q~e estão quase conclui
das ;i.s exeavações que se fiaeram no 
,Vaticano e que a.gora só ,(alta tei·
minar os trabalhos .de sistematiza. 
ção .. do J:dstorieo lugar. Na ampla 
eripfa colocaram-se as tumbas dos 
;varios Pontifices que foram sepul

.. tados ali e tambem, os restos da an
tiga Basilica, que. foi demol.ícla nos 
:princípios ·c10 seculo XVI. 

Recentem1:mte foi descoberto um 
balaustre. 4e marmore que .. na anti
ga · B~silica, · separava o /4,ltal' . ~a 
Co!lfissª-º M ~lli maior•· Q mg-

A:PARELHOS' 
. . . 

pnraCHAcCAFE~ 
,r:nodernos; elegantes, 
em desenhoaoriginaie 
1Nacionais e extrangeiros 

t;E.GIONA 
;, 

São Paulo, 16 âe Abrll de I~ 

1 A GUERRA E O CORPO MISTICO j SEITAS ESPIRIT AS 
Pe. Vicente Zioni 

O notlciár!o a que consagramos boa parte de nósso 
número de hoje, vem lembrar pormenorísadamente a 
todos os fiéis, a grande obra do Sumo Pontífice Pio XI 1, 
gloriosamente reinante, que, com todos os recursos ao 
seu alcance, vem suavisariclo por todo o orbe da terra as 
dôres fis-'cas e morais com que a guerra mundial opri

. me a humanidade sofredora. 
Não ostante o inexplicável sllênc'o das agências te

legráficas sôbre essa obra magnífica da Santa Sé, os ca• 
tólicos. sabem que o Sumo Pontffice, pela oração, pela 
penitência e pelá ação, faz tudo quanto estã ao seu alcan
ce em prol da. Igreja e da humanidade. O Vaticano não 
precisa anunciar cm termos superlativos e · bombás· 
ticos todas as ações do Pontífice Romano, para allmen• 

' tar sempre viva a conf'ança das massas no Chefe vlsivel 
da Igreja. Entre os ·fiéis e o Sucessor de São Pedro,· há 
o íntimo conhecimento que vai do Pai para os filhos, dos 
filhos para o Pai. Conhecemos muito bem o Papa, co· 
nhecemos de sobra a Santa Igreja, e não precisamos q'uc: 
nos digam quem é o Papa, nem o que faz o Papa, para 
que o saibamos. Quem ;: o Papa? O Vigário de Jesus 
Cristo. O que faz? Seu dever. Quem nô•lo atesta·? As· prô• 
prlas funções que exerce. E a:nda que, sôbre ele, fossem 
absolutamente mudas as noticias telegráficas de costume 
tão parcimoniosas, com Isto não se alteraria a .plácida e 
imperturbável confiança dos católicos, no· Pai comum tia 
Cristandade. Por mais que o homem côntemporán·eo 
aprecie o charlatanismo, os adjetivos sensaclona:s, a: ter-· 
mlnologla hiperbólica, o Vaticano jamais empregará esses 
processos para obter a confiança e o respeito dos homens. 
Ele continuará, simplesmente, ·a fazer o bem corii dis• 
ci'ec;ão e dignidade, neg.ligeno:ando a fronda sllenclosa 
e passiva das agências telegráficas, certo de que nada 
disto é necessário - ao menos no sentido mais estrito 
da palavra ....; para manter unidas a ele a·s almas nas 
quais habita verdadeiramente o Divino Espírito Santo, 

Se o LEGIONARIO pubi:ca hoje urn tão extenso no
ticiário sôbre a ·ação benfaz°eja do Sumo Pontífice, fa·lo 
multo menos a título de· informação, que de medita_ção, 
Sabemos que é multo o bem que o P~pa faz, Mas li pre- · 
ciso, no momento atual, que vejamos, sintamos, ·apalpe
mos este bem, para que nossos corações ele· filhos. sintam 
de modo mais afetuoso e intenso o magnífico quadro que 
a Cristandade oferece aos olhos tristes e cansados ~o 
homem do sêculo XX: pelos quatro cantos da terra ·se 
extende a solio tude paternal do Romano Pontífice, e dos 
quatro cantos da terra estão afluindo para ele as manl• 
festações de dor, de afeto, de solidariedade do mundo 
cristão, provocadas pela situação dolorosa e critica, em 
que tão imerecidamente ele se.· encontra, Esse flu.:;.:o e 
refluxo de amor, do Pai aos filhos, dos fllhos ao Pai, li 
um comentário vivo e magnífico da recel\te Encíclica 
"Mystlc1 Corporis Christi", na qual, o Vlgár!o de Cristo 
lembrou que a Santa Igreja constltue um corpo animado 
por uma vida sobrenatural que a todos 'une, 'fiéis e Pas• 

Plinio Corrêa de Olivéira 
tôlic,a, · e Isto de modo tão real e Indissolúvel que, se por · 
absurdo todos os Bispo& da ter.ra, todos os Sacerdotes, 
todos os fiéis abandonassem o Sumo Po.ntíflce, ainda 
assim os verdadeiros catól'icos se reunir·am em .tõrno. 
dele. Porque tudo quanto ha na Igreja, de santidade, de 
autoridade, de virtude sobrenatural, tudo ·isto, mas abso· 
lutamente tl1do sem exceção nem condição, nem restri-

. ção, está subordlnllclo, condicionado; dependente da união 
.à 'Cátedra de São Pedi'o. As instituigões mais sagradas, 
as -obras mais veneráveis, as tradições _mais ·santas, as 
pessoas mà:s conspícuas, tudo enfim que mais genuina 
e altamente possa. exprimir o Catolicismo e ornar a lgre• 
Ja,d.e Deus, tudo Isto se torna nulo, maldito, estéril, digno 
il6;.:togo eterno, e da· Ira de Deus, se separado do R.omano 
P·ontífice, Conhecemos a parábola da videira e dos sar
mentos. Nessa parábola, a videira é Nosso -Senhor, os 
sarmentos são os f:éis. Mas como Nosso Senhor se ligou 
de modo Indissolúvel, à (;ãtedra Romana, pode-se dizer 

. ,com toda a segurança que a -parábola seria verdadeira 
·en·tendendo-se a videira como a Santa Sé, e os sarmen• 
tos como as vári.as ·Dioceses, Paróquias, Ordens Reli• 
glosas, Instituições- particulares e famílias, povos e pes• 
soas que· côn&tltue.m a Igreja . e a Crlstándade •. l&to tudo 
só será verdadeiramente fecundo ria medida em que ·,esti• 
ver em ínfima, calorosa, Incondicional união com a Ca• 
teclra de São Pedro, . . · , 

"lnconcllclonal", dissemos, -e éOm ral'!ão. Em moral, 
não ha Incondicionalismos legítimos. Tudo está subordi
nado à grande e essenc'a: condição de servir a· Deus. 
Mas uma vez que o SantG Padre ê Infalível, a união a seu 
Infalível magistério pode ser íncóndíelonal. 

A simples hipótese ele um êrro no magistério lnfa
livel. jâ é uma heresia. Podemos ser inoonclio,lonals no 

· apô:o do que é Infalível. Sim, estamos Incondicionalmente 
com o Sumo Pontífice. . 

'Por isto, li sinal e condição de {.1gor espiritual, uma 
extrema susceptlbllldade, uma '\tibratHldade delicadíssima 
e vivaz aos fiéis por tudo quanto d'ga respeito à segu• 
rança, glória e tranquilidade do Romano Pontificado. 

.·Depois .do amor a Ceus, é este o mais alto dos amores 
que a Religião nos ensina. Um e outro amor se confun· 
ciem até. Quando Santa Joanna D'Arc foi interrogada· por · 
seus. perseguidores que a queriam matar, 'e que para isto 
procuravam .faze-la ca,:r em algum ê.rro teológico por 
meio. de ·!)erg untas capciosas, 'a um. de seus Interrogado· 

· res ela -~espondeu: "Quanto a Jesus Cristo e à Igreja, 
para mim são uma s6 coisa''. Magnífica proclamação do 
Corpo M istlco de Cristo, partidà da sábia lgnoranclà d.i 
pequena· Pastora de Domremy. E nós podemos d_izer: 
"par.a. nós, entre o Papa e Jesus Cristo não ha dlferen~ 
ça", T'udo que diga respeito ao Papa d.·z respeito direta, 
,Intima, indissoluvelmente, a Jesus Cristo. 

'* * * 
tores, na mesma comunhão da graça, que é d.om do ti: preciso bem lembrar tudo Isto, para tornar claro 
Espirito Santo. ·que.as manlfestações'da opinião católica - e sobretudo 

Considerada à luz: d;: Sagrada Teologia, esta cena que as 'Orações - em favor do Santo Padre devem continuar 
a Cristandade oferece presentemente ao nosso mundo vibrantes e Ininterruptas. Não se diga que, sendo todos 
tão cheio de trevas e de ódio, é realmente maravil(,osa, nôs católicos, ê evidente que estamos coM o Papa e que 
Ninguem, nem o Papa ·nem os fiéis, pode fazer um sô ato nem é necessário qu« o manifestemos. Os sentimentos 
meritório, sem a graça do Espírito Santo. É o Espír.to multo profundos criam uma verdadeira necessidade psi· 
Santo, pois, que moye o Papa a extender sôbre o orbe coi.ó'gfoa :de expansão. Se amamos nossos pais, temos 
terrestre inteiro, sua .ação paternal. É o Espírito Santc, necessidade de lh'o dizer a todo instante, e espeolalmen-
que trabalhando misteriosamente no intimo de cada um;a te quando estão em risco ou perigo. Os filhos solíc:tos 
elas pessoas benefic:adas pela ação do Pontífice - catõ. da ·santa Sé devem dirigir todôs ao Sumo Pontífice suas 
licos, pr'ofostantcs, cismáticos, judeus, nazistas, comu- · calorosas e veementé's manifestações de solidariedade 
nistas, ateus·___; desperta em todos um_ sentimento de neste momento. E, para Isto, os meios são muito simples, 
gratidão filial que move os bons a um ·ardor· maior, os Existe no Brasil um elo de ouro que nos llgà ao Pontí,· 
Infiéis a uma simpatia cheia ·de esperanças,para a Igreja fice Romanó. e O Núnc'o Apostôllco, delegada pela pa· 
de Cristo, e os inh'llill'Os a ·um sentimento de maior bran- terhal solicitude da Santa Sé, junto ao nosso país, para 
durà para com o Catoli(i.':;m_o, E, reciprocamente, no mun· tornar bem constante,. bem viva, bem' Intensa a manl· 
do íntciro, na Austrália .como na Irlanda, em Nova York festação d'essa ·sollcituite, ao povo brasileiro. Por tod.a 
como em '1Ytontevid_eu, no. Amazonas como no arrolo a parte os Exmos. Revmos. Srs, Bispos se estão diri• 
Chuy, o Espíri~o. Sa~to. move os Bispos a protesfarem glnclo à' Santa Sé, para lhe atestar a solidariedade fílial 
contra a situação do· Soberano ,Pontífice, é os fl.éis ·:a· Sf; ,:, i1e'sse 0tràllse dolo-roso, Devemos segit'r o e,xemplo de nos· 
associarem . calorosànientc:; neste protesto,' a. seus ·1e'giti, . ', SOS Pastorei, e, não podendo ·tele.9rafar à lâuropa, · deve• 
mos Pastores. A efusão de amor sobrenatural. ll, · pois, mos, às centenas', 'àos mlll'iares;'à's··çeritena's<'de'•mllh.arês, 
recíprol:a no grande e místico ·corpo da Igreja; 'Este· amor· telegrafar à Nunci·atura· A:postólica;',exprimindo 'ao· ínclito 
une verdadeiramente na Jertisalem nov'a· que segundo a .representante;·élo:. Santo Padre;· todos os s_entlrnento~ da 
profecia bíbl 'ca { a"1~i'reja1 todos os povos·:da· terra, fÍ!ial- oplnlào catõllêa brasíieíra · riêssà .. e·mergêncla · Uolorosa 
mente solidárij)s co11fp Pái .ço:r,Qn;, corn:_ãq_uel(l' cjue com eín que se encontra 't\o rnomehto>A•noaso:ve:r, tneto,r de 
tanta razão Santa Catarina de Siena chama "o doce· Cris- Ação Cat61lca;·itassoclação rélfí(osa"·que não tiver tele-
to na terra",· isto é o Sucessor de São ·Pedro. !:!rafado à Nü'ric;lat'úrà 'Apostólica ·'não pode ··estar conten· 

'* * * 
Ubl Pcirus, lbi Ecclesla - onde está São Pedro·, ai 

está a Igreja, De hl maneira a Igreja Católica está vin
culada à Ciiteclra ele São Pedro, que onde não ha a apro, 
vação do Papa não ha Catolici-smo. O verdadeiro f'.el sabe 
que o Papa resume e compendia em si toda a Igreja Ca-. 

te consigo m'esma, Ha úni dever inadiável, qué ela tem 
de cumprir quànt'o",ante~. 'Quàndo ·algum dia essas men· 
sagens chegarem até. os pés do Soberano Pontífice, ele 
verá que São' P,ÚJlb 'foi nesses dias uma só alma e um só, 
coração em tôrno dele, O Pon)ífice sorr:rá certamente de 
complacência e ternura, .e nos abençoará. Esse sórriso e 
essa benção serão o próprio sorr:so, a própria benção 
de Jesus .. 

C A ·T O L I C o. S 
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P~RSPECTIVAS PARA AS MISSõES 
Declara~ões do Vigario Geral de 

de Missionarios. 
uma Sociedade 

Entl'e mais de um bilhão de pes
soas, e em muitas principais regiões 
elo mundo, a Religião Católica se pro
pagará com grande rapidez·, declara 
0 II'. R. Pe. John J. Considine, Vigá
rio Geral dos Padres de l\llaryknoll, 
que -visitou as terras de missão em 
todo ·o mundo, O Revmo. Pe. Consi
dine foi Diretor do Serviço de Noti
cias "Fides ", que distribui noti
cias em todo o mundo, 

AS MESSES MAIS PROMISSORAS 

Depois de subdividir o mundo em 
vinte regiões, 0 Revmo. Pe. Cousidl
ne - em um artigo publicado pela 
revista missionária "Tl1e Fiel el 
Afair" - se refere da seguinte ma-, 
neira às 11 regiões que lhe parece 
oferecem à Igreja maiores possibili· 
dades: 

1) - lndia, Burma, Ceilão, (380 mi· 
!hões de habitantes), onde continua
rá a prevalecer o espírito relig_ioso. 
Ainda quando não se tenha encontra. 
elo soluções políticas ·adequadas, as 
condições gerais do povo melhora.. 
ram. 

2) - China. Se fatores imprevis, 
tos não Introduzirem o comunismo e 
se O xenofoblsmo não vencer as mis• 
sões, .poderão continuar. se desenvol· 
vendo; 

3) - Africa. l!retentrional (19 mi
lhões de haitantes); 

4) Africa Ocidental (42 milhões de 
habitantes): melhoram as perspec
tivas e espera-se que continuem a 
melho.r~. 
~ -~ ~' Af1·!çª Insu~ M ·.IDY 

(i\fadagascar e outras ilhas, com uns 
três milhões de habitantes) as con
dições gerais sã'o favoraveis; 

7) - No México e na América Cen
tral comprova-se um movimento fran· 
camente vivificado. P1-ocura,se, por 
todos os meios disponíveis, aumentar 
o número de Sacerdotes; 

8) - Na· Améri.ca · do Sul (90 mi
lhões de habitantes) tambem é mui
to animador o movimento em prol 
das Missõe:, e o número de Sacerdo· 
tes aumenta constantemente; 

9) - Nas ilhas Filipinas (18 mi
lliões de 11-abitantes) a população se 
converterá. totalmente ao catolieis· 
mo, a menos que os Estados Unidos 
não envie número suficiente de mis· 
sionários; 

10) -'- Na Oceanla a gucna estimu
lou a amizade dos indlgenas com os 
brancos .e com isto a's missõe:'! verão 
facilitado. o trabalho dos missioná
rios; 

11) - As Ind!as Orhmtais, com 62 
milhões de habitantes, ficarão sob o 
alcance dos missionários. 

Por outro lado o Pe. ·-considine ad
Vel'tiu que em nove, regiões do mun-

. do (com um total de um bilhão de 
habitantes) .a Igreja Católica· não en
contrará senão muito poucas oportu• 
nidades para se propagar. E1s como 
ele descreve a situação nestas . re
giões: 

TERRENOS SAFAROS 
Na medida em que um homem pode 

·prever .em ta.is .àssúntos, ·.a '·Igr~j.a. 
continuará· á ter t~i:r~ ~f~ ~ 
ruigJ1int§ regiõ~ , . .• ·- •· · . 

1) - Na Asia Ocidental (Turquia, 
Arabia, e Oriente Central) os 40 mi· 
!hões de habitantes que a povoam 
não oferecem nenhuma pe1:spectiva 
porque são, em sua maioria, maome· 
tanas fanáticos, 

2) - Na Asia Central e do. Norte · 
(Rússia, Tibet, Afganistão) os 200 
milhões de habitantes nã:o dão mui
tas. es11eranças, a menos que diminua 
a aversão anti-cristã do regime bol
chevista. 

3) - No Império Japonês (90 mi
lhões de habitantes) a Corea ofere
ce grande futuro para a Igreja, mas 
o geral não. 

4) ·- Na -Asia Sudoeste. (Indo-Chi
na, Sião· e Estados Malaios) ha. uns·, 
38 milllões de habitantes. Os anami· 
tas continuam a ingressar na Ig·reja, 
mas o resto da população continua 
impenetravel. · 

5) - Na Africa do Norte e Noro
este ps 500 mil habitantes que a. po- . 
voam são, em sua maioria, maome
tanos. Não ha nenhuma 'perspectiva 
para sua conversão. 

6) .. - Na Africa do Sul. os antago
nismos raciais que dividem sius on
ze milhões de habitante~ dificultam o 
trnbalho . evangelizador ela Igreja.. 

7) ._,_ Na América do Norte (140 
milhões ,de habitantes) as oportuni
dades são muito limitadas. 

8) - Na Austfalia · e Nova Zelan
dia (oito milhões de .habitantes) a 
situação .é semelhante á, que ofere

. cem os Estados Unidos. As oportuni
dades para ó. progresso da fé . são 
aqui muito limitadas, · 

9) - Da. Europa (com 475 milhões 
d, habitantes) pode dizer-se· o mes· 
mo que dos Estados· _Unidos. 

LER E PROPAGAR O 

"LEGiONARIO,. 
--, - .. ~ DEVER oa TODOS .· 

. Qe QAJQI.IÇQ§, 
/• 

•Ha um sli Deus, e não pode haver 
mais do que um" - ê a resposta sin
gela e profunda que toda criança 
aprende, ao despontar da razão, quan
do soletra as primeiras páginas do 
Catecismo. 

Deus ê um só. Uma. só ha de ser 
' támbem a Verdade que borbulha des· 

ta fonte !nesgotavel e infinita. E as' 
sim. a , unidade constitui ·. uma. das 
pri;clpáis características da verdade. 

Isto não impede, entretanto; que 
a mesma Verdade, única.· na sua fon
te divina seja :vista e estudada sob 
O!! niais variados prismas. Será, en· 
'tão, substanciallllente un;i, e indivi
. sivel, na sua variegada multiplicida-
de acidental. Donde o dizer-se que 
uma mesma cousa não pode ser e 
não ser, ao mesmo tempo, e sob o 
mesmo aspecto .. 

A multiplicidade dê contradição é, 
pois, a mais evidente caracter!st!ca 
do êrro. 

* * * 
.. O,ra bem. Por mais que nós esfor

ce!llos, nãci encontrámos, na. doutri· 
na es_pírita, a menor base para a.fir
mar a sua unidade substancial, in
terna ou .doutriná.ria. Aó contrário. 
O exame dos princípios doutrinários 
[undamentais do Espiritismo força
nos à conclusão de que a· iü,s, Reve: 
lação, - dadas. suas contradições· 
intrínsecas - nã.o pode .. absoluta
mente conter a· Verdade Divina que 
é una e indivisivel. · 

*.• :;t 

Com efeito, 

denominação . de Teosofismo ou da 
Alto-Espiritismo: 

"Hoje em fila abre-se um centro 
espírita como se abre ·qualquer casa . 
de mau negócio. SE, ha alguma e:x:ce• 
ção, ela. só serve de contraste e. vem 
confirmar a regra. 

··;,A· p~ãtida do Espirí'/Jsmo,.. ani• 
quila a Conciência; perverte e anula 
a R:!,zão, destrói o Dominl,o Pl'ól):rio. 
Nenhum homem sens1:1,to que ·tenha. 
observ'ado a prática espitita deixará.' 

· de reconhecer esses fatos. 

'· ;, '.Ã;' ~~~~~iências de Kardec, Cro. 
oks, Richet, Conau Doyle, Aksakof, 
]'lamarfon, Rochas, etc., são explo• 
radas de todas as maneiras e sei;vem 
de "bandeira" aos pretensos espíri• 
tas "cientificas" em largas ·expli' 
càções "teóricas'\ que até hoje_ só 
'serviram para· a satisfação dos seW" 
próprios interesses", 

".~ A; · ;;_~i; • àbsurdas divergências e 
1nd!sfarçavels desconfianças sepa• 
ram . tÓdos os centros: 

"Assistir o que ·se passa nos cen
tros com\i.ns de Espiritismo que pu• 
lulam por toda a parte, ···sem a. míJii· 
má fiscagzação ''por quem: de direitó, 
é sofrer a mais triste desilusão; pa
ra. aqueles que. olham o Espiritismo 
com algum id_éalism:o••. (CamI)3Jlha 
de' Higiene espiritual. OpUsc11lo pu; 
blicado pela Tattwa São Paulo, elll 
1941). 

Cremos não será preciso acresceu• 
tar mais testemunhos. 

Explicações. 

Se 'quisermos inquirir sobre algu: 
A unidade interna ou de ·doutrina mas dail ·razões próximas desta falta 

manifesta-se na unidade· e coesão dos de. unidade doutrinária ou interna, 
seus. princ!pios fundamentais. Ora. O é. 0 mesmo Sr. ·Odilão Negrão, dire· 
Espiritismo, considerado sob .. este tor da citada revista, que nos -vem 
ponto. de Vista, manifesta em seu · ajudB.1', .dizendo-nos que esta. .defici· 
seio . uma extraordinária variedade ência de· ui1idade é devida-à falta. de 
multicolor .de opiniões e prindpios . um clima. propício a sua realização, 
básicos os mais opostos, que exige, ' e de uina fôrça que à concretize. Eis 
por fôrça de !õgica li.aturai, lhe ne· suas palavras:· 
guemos toda e qualquer unidade ili- "l\las que é unidade? Unidade é 
:erna. disciplinà. É coesão. É o ponto de 

Fatos e tesiemunhos. 

E note-se que não são católicos de 
animo. preconcebido os que assim 
falam. É a conclusão n;:i,tural que. ne· 
cessariamente se deve deduzir de 
fatos concretos e facilmente verifi· 
caveis por qmiJquer indivíduo. São 
as várias seitas espíritas de curio
sas denominaçõ.es, já perfeitamen· 

vista da maioria que os di~siden.tes, 
por espírito a,e ordem, acatam e re• 
petem. .. . . .... , . 

"Temos no Espiritismo clima ·pro, 
p!cio . à 1·ealiza,ção dessa unidade? 
Possutmos forças para · concretizada 
num plà:no. pragmático e esta.veli 
Não". Id. ib). 

... * * 
te organizadas, ou ainda em forma. E todavia, esta afirmação do grau• 
ção, que mais pa!pavelmente salien- de . escritor espírita. indica-nos,. ape-
ta1u a multiplicidade lntrínsyea dos nas uma das muitas causa.s.Prõxim.as 
princ!pios doutrinários contraditó- da falta de unidade doutrinária. do 
rios: Kardecistas, Rousta:ncistas, Espiritismo. . 
Exotéricas, Teosóficas, Meutalistas, Com efeito. Se unidade doutrinârla 
Ocultistas, Felticistas.. • · 

quer dizer unidade de princípios . fun• 
Nem faltam preciosos testemunhos · damentais O "clima propíeio .. "ou am-

de abalizados · cultores do Espiritls biente e .~ "fôrça que. o. ·concretize" 
mo. Entre outros, Odilão Negrão, em com serem causas I)lerameute exter• 
artigo de· fundo publica dó na Revista . nas, não .. podem _étpIJcar inteira.. e 

.Jl~ pniã9 Fe.derâtiva Espirit~ hu: : cabalmente a desagFegaçào interna· 
iúita, ''º Revelador" (março de 1943) .d.q:. F.lSP!)'.,ttismo. .. : .. . . . ··. 

.assim se exprime: . ~A· vexila!le.ira ,azão somen~ pod~ 
1 "Dentro da doutrina digla.dlarri-se ser astat·b Espiritismo .não contem 
várias correntes de idéias, cada qual a .verdàdê divina; nem tão . pouco 
mais combativa .e· c!J•sa em não· ce, tem credenciais .. para a. dlf~ndir au-
der terreno às . deniais. E essa luta ... tóritáitvàmênté entre eis h0meus. É 
Interna verifica-se não somente em -um ·acervo de erros com ·aparêncl1:1,s 
territórios doutrinários ou de puro dà vifri:facié •. ii:: uma .. fonte viciosa .d.e 
intelectualismo interpretativo dessa dissenções inúmérl),S, de cinde hiio. de, 
ou daquela diretiva da própria essén-. surgir _as mais variadas· diVl1?ões e 
eia do Movimento Espirita. Eia . seitas. . · . . . · 
tambem se alastra aos domínios ad· E é contra. este êrro que · subverte 
ministrativos .•• " as conciências que .nós devemos COI)l~ 

Interessante é tambem o depoimen- bater · carÍdosamente em favor. dos 
to de. Tattwa São Paulo, entidade de nossos · pobres Irmãos transviados 
orientação espírita e que ultimamen· porque todos vejam, conheçam· e 
te mudem o nome para "Centro São amem a verdadeira· Luz da Verdade: 
Paulo", onde se praticam algumas Jesus Cristo, Deus e Homem V'erdar 
norma~ doutrinárias esp!ritas, -sob a deiro. 

\ 

E' como o Arcebispo 
fica. os ataques 

de L .. 
a 

contra 
Plata clássi• 
Rom.a. 

Um ataque a Roma "equivale a um 
ataque aos valores eternos que ela per
sonifica, e seria um ato de profanação 
e barbarie que d~ve merecer a repro
vação de todo o mundo cristão". Foi 
assim que se manifestou em uma Pas
toral o Exmo. e Revmo. Mons. · Juan 
Chimento, Arcebispo dB La Platà, na 
Argentina, conforme noticlJL a agencia . 
N, C .• 

Nesta mesma Pastoral, S. Excia. 
Revma. pede aos. Sacerdotes e fieis de 
sua Arquidiocese orações, comunhões e 
ato.s de sacrlficio, por Intercessão do 

SCJEN.TIFICAMENTI 

' AS S1JAS FERiDJlS 
• Pomada •=ttvo Sêo Sebasttdo 
combate $cie0llflcame0te toda···· 
qualquer alleocdo cutanea como 
selam, rerida• em geral. Utceraa 
Chagas antigas. Eczemas. Erys!pe'la. 
f'rie\ras .. Rachas nos pés e nos se,os.· 
Espinhas._ Hemc,rr~ides, Quetmadu, 
ra•. Erupcões. Picoc!as' de mosqu!loa 

r
e lnsectoe vone~·- . . 

. !!! .. ~~!~~.!~l~ . 

=-· 

í 

Patriarca s. José, afim de que "o 5aIJ.• 
to Padre não sofra detrimento e a Ci
dade Eterna ~ salve da rujna. ·que a 
ameaça.". 

"Nunca poderil,,mos imaginar - de
clarou Mons. Cl1imento ,.;. que o odio 
cégo e o furor desta. guerra devast1;1.dora. 
pudesse chegar até o ponto. de; ame...
çar: com ,_a. ruina e destruiç;o da . Cldl!,
de Santa. Rom:i. representa. para ,a civl• 
!lzação e a. cu!', u.·a do Ocidente um ve-
lor lnsubstitulvel. Mais do qu1; a -capital 
de uma nação determinada,, é a capital 
do mundo cristão. li: onde assenta a Ca.• 
tedra de Pedt'O e . do Vlgarlo de CriJ;to 
sobre a terra. Ê: o berço da -civillzaçlj.o 
crlstã. 
. "Ao que parece, os esforçoo do Sumo 

Pontiflce, para ·conseguir que Roma seja 
respeitada e seja. livre dos -horrores da 
destruição, até agora foram vãos. Isto 
nos aflige sobremar,elra e deve. afligir 
a. todos os fieis cristãos.· An.te a possi• 
blllda,de da ru!na, de Roma não pode• 
mos reprimir µm profu11dL sentimento 
de indignação a de protesto, sem lnten• 
ção certamente de discernir ou prej~1· 
gar · culpabilidades. 

"Nesta hora .de provação, devemos 
compartilhar a,S .angustias e p1·eocupa
ções de Nosso Santl.sslmo. Padre o Papa. 
Pio ·.xII, .tão amado dos· argentinos. e 
eievar. ao Céil ·orações supli~tes para, 
qUEl , sentimentos de humanidade e COl'• 
dura. movam o;; partidos em. luta a· evi
tar que Roma. · seja converti® num 
m~ntão de rulnM. Serta uma. tragica 
contradição que, pretextando $fender 
·ÍI clvl!lsação ocidental, sê venha a des
truir o berço desta mésina · ciVilÍsaçãó: 

"Invoquemos ·o Plltria.rca S. Josê;.·Pa
t'rono · da Igreja universal, pedindo-lhe 
com fei-vorosa. ínstanc!a no.s obtenha 
por ·sua.: intercessão que o Sto. Padre 
não sofra detrlmer.to e que a, Cidade 

. Eterna se salve da. ruina que. a,. amea-
ça.," . 

Tem tanto mats sentido. ~te a,pe10 da 
Arcebispo de La Plata quando . sé tem 

ei.n vista que · Atenas e o • Cairo · tora:m 
. poupados por motivos culturais, No en• 

tanto, de J:t_oma sê espalhou a salvação 
dà humanidade; . que . vem da . religiã.Q 
catollc&: o que vale. mais. do qué tudo, 
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O orbe catolico resa pelo Santo Padre 
Vibrantes apelos das Autoridades Eclesiasticas em favor do Soberano .Pontifice. 

A Curia Diocesana de Lorena publicou 
b. seguinte Avi;,o: 

"E' do conhecimento de todos que Ro
llla tem sidà ultimamente bombardeada fre
:gue.ntes v1;zes,. com graves danos. e numero
sas vitimas. O Santo Padre Pio XII, 'alem 
das vibrantes alocuções, tudo· tem feito para 
akmuar ou extinguir os· horrores da .guér-
1a, não o atemorizando .o explodir das bom
bas e o canhoneio infernal das armas mor
titeras; cumprindo mais do que nunca. ri 
oficio de Pai comum da Cristandade e a to
dos abraçando na grandeza heroica da su
bi ime caridade cristã. 

E' dever de todos os catolims interes
Mt-se com todo o empenhei pela,incolumi
<iade pessoal do Santo Padre· e pela conser
-,,ação de Roma, a capital do· orbe católico, a 
cidade-monumento de fé e civilização· cris
iã_ ~ onde está ha quasi· dois mil anos a Ca
tedrn do Supremo Pontificado da Igreja. 

Ordena, pois, S. Excia. Revma. que do
ravante. até nova ordem, o Revmo. Clero 
secular e regular rezem durante · a Missa 
coino imperada "pro re grave'"' a oração 
pelo Papa. Promovam-se quanto antes nas 
Matrizes e Igrejas preces . publicas. podendo 
ser uma solene Hora· Santa com recitação 
ou cantice da Ladainha de Todos os Santos e 
as orações apropriadas e uma grandiosa Co
munhão dos fiéis pelas intenções do Santo 
Padre. 

Deste modo manifestaremos nosso 
-amor .para com a Igreja Cato!ica .e ao seu 
Chefe visível, o Vigario de Jesus Cristo na 

·terra. 
Mons. Dagoberto Palmeiro d' Azevedo, ! 

Sec. do Bispado". 

... " 
"Apesar de todo o barbarismo de que 

tem ·mostrado ser pt>ssuidore'I; os i11:poneses 
T<"'>peitàfaín e preservaram . de bombardeios 
a cidade de Peiping, conhecida como "a 
Roma da China", advertiu. o Exmo. e 
Revmo. Morts. Paulo·Yu Pin, Vigario Apos
tolico de Nankim. em uma declaração feita 
em- Washington •. ao tratar da .gravíssima si
tuaçãÓ que defronta Suá Santidade o ·Papa Pio XII, e a Cidade Eterna. 

... * 
Eni discurso pronunciado no Hotel Comvelore em Nova York, Mons. 

Fulton Sheen, da Universidade Catolica da America, declarou: "Diz-se que 
bombardear Roma seria um inal porque ha nela monumentos de grande va
lor .h~torico e porque é a cidade da Cultura. No entanto esta não é a con
sideração mais importante.· Ha poucas semanas o Santo Padre a unica auto
ridade inoral que existe rio mundo. pediu aos beligerantes que respeitem ~ ci
dade de Roma .. Se devastarµ1os -a Cidade Eterna, desafiando a suplica dessa 
voz espiritual, não só destruí.remos documentos e monumentos historicos, como 
que-.repudiariamos e -menosprezaríamos deliberadamente a unica voz que, dcsar

-mada, prevalece no mundo". 
"' .. . 

O Revmo, Snr. Conego Dr. Antonio de Castro Mayer, Assistente Geral da 
Ação Cato!ica de S. Paulo, enviou aos Revmos. Snrs. Parocos desta capH~I 
a segúmte circular: 

"S. Paulo, 13 de Abril de 1944 

Revmo Snr. Paroco 
Laudetur Jesus Christus! 
Saudações muito cordiais pelas festas de Pascoa. Sejam elas para V. Revma. 

1\1en~ageiras das melhores bençãos de Nosso Senhor Ressuscit,do. 
Como V. Revma. certamente terá observado, ha no mv.ncio todo uma an

ciosa e justa preocupação pela Pessoa Augusta do Romano Pontífice, bem como 
por Sua Cidade Episcopal, o centro do Mundo Civilizado, a lloma clos Papas. E 
precisamente a grande angustia do Orbe Cato!ico pelas sombrias previsões que 
o·desenvolvimentcí da guerra começa a funcameritar, visa a P('s5oa do Soberano 
Pontífice, por causa da situação a que ficará reduzid:i a sua Cidade Episcopal. 

Não ·somente não podemos ficar· indiferentes a esses acontP.clmentos, mas 
vibrar as cordas mais sensiveis ·de nosso coração, pois que está em jogo o que 
de mais caro temos na terra: o Vigario de Jesus Cristo. fund~.w.011l'l da Igreja, 
nossa carinhosa mãe. Alem disso, confran~c-nos lambem a alma antever o 
montão de ruina a que inutilmente, sem a menor necessidade. ficaria reduzida 
a Cidade Eterna, na qual· aprouve à Providencia fixar a rocha indestrutivel 

· .- de Sua Igreja. 
Parisse, a Ação Catolica de s: Paulo promove ~o proximo domingo, dia 

16, às 17 horas. na Igreja Matriz de Santn Ifigenia, Catedral Provisoria, uina 
sulene H_ora Santa, em q~· . vai implorar au Altissimo, use de miserieordia 
para convosco, ·e afaste de Sua íg;·eja esses. ma:,:,<; que a aWgem. salvando Roma 
da destruição, e conservando i:iroltime a Pe,:,oa Sagraàa' de Pio XII. 

Escrevo a V. Revina. para pedir .o obs~quio de· convidar todas as associações 
da Paroquia a que tomem parte nessa Hora Santa. V. Revma. poderia dar avi
sos nas Missas de domingo cedo, e fixar ·um I,,r:1 brete no tapavento. 

Certo de que o amor pelà Romano Pont1fice levará V. Revma a atender a 
este pedido; subscrevo-me, recomendado-me às suas preciosas orações, servo 
em .lesus Cristo. , 

Conego Antonio de Castro Mayer, 
Assistente Geral'' 

• • • 
"Os Bispos do unÍverso inteiro unem hoje o seu clamor ao gemido do Prir.

tlpe dos Pastores, para exigir dos poderes em contenda o respeito aos sagrados 
foros da intangibilidacic de Rom:i". reza a alocução pronunciada em Caracas 
pelo Exmo. Revmo. Mor.s. Lucas Cuilhermo Castillo, Arceb.ispo Coadjutor des
ta. cidade; ao comemorar-se o quinto anivenario da ascensão ao Trono Pont; 
ficio de Sua Santidade o Papa Pio XII. 

•• ,f 

O sr: Eamonn De Vaiera, premier da Irl:1.,da. ao dirigir uma mensagem ~ 
toda nação .. por ocasião da festa <lc São Patricio, disse que o povo irlandês se 
. <1.cha ·oreocupado mm a serrurança pessoal de Sua Santidade o Pàpa Pio XII, 

HORA SANT·A PELO PAPA 
A Ação Catolica da Arquid10cese de S. Paulo promo

verá soleníssima Hora ~anta pelo So!)erano Pontífice Pio 
XII, gloriosamente reinante. cuja augusta pessoa corre grave 
risco pela iminência do sitio de Roma. 

A Hora Santa se realizará às 17 horas de hoje, dia r6, 
na Catedral Provisoria de Santa lfjgenia. 

17 DE ABRIL 

SANTO ANICETO, PAPA 
Do Soberano. Pontlfice Santo Anice

to não se sabe muito mas o pouco que 
a:té nós. chegou nos mostra a classe 
desse grande Papa. Iniciada no tempo 
de seu 1ntecessor. sã·o Pio l. a perse
guição tomarr,. novo impulso sob o im
Purador Antonio. Na::- se sabe se mor
reu martlr pela l"é. mas tantos foram 
OG --seus sofrimentos que a · Igreja não 
titub~ou em lhe conferir o ti'.., lo e as· 
honras. 

.½uito mais do que .as perseguições 
oficiais.. puzeran, a Igreja em perigo 
as heresias então frequentiss!mas. Na
turalmente nada podem ela! contJ>a a 
Igreja. mas . entre os fieis na, oomo 
houve então detecções desastrosissimas. 

Valentim, hereje, exercia enorme in
fluencia. nessa. epoca traglca. e Marcel
lina perverteu muitos fieis a seita !mo

-ra!ÍSS!ma dos carpocratitas. 
Qufo pàrecida com a nossa é essa 

triste epoca .. A situação de Santo Pa
·c:re com a cidade Pont(ficia ce1·cada por 
tropas hoatl:l, com a sede de. seu ~ili· .. .. . , : 

pado dominada. por essas mesmas tro
r,as. com · as possibilidades· de s3:lvação 
dep:ndente da im•aião de Roma, e prin
cipalmente com o espetaculo apresen
tado por alguns catolicos contempora
·ueos. que ass!.stem Indiferentes a tudo 
i,.;o, é sem duvida multo semelhante 
a e=s tempos cheios para. a Igreja de 
tribulações Internas e extema.s. Natu
ralmente sairá a Igreja mais uma vez 
trinfante desses horrores. mas quantos 
catolico.~ não prevaricarão? 

Sanf.~ Aniceto foi poderosamenw au
xiliado na. sua luta contra os herejes. 
por São Po1•.ca1·po. e por santt> Hegesi
po. São Policarpo. oriental como o Pa
pa. pediu a este que o mundo todo ce

. Jebrasse a. Pascoa segundo a moda do 
orlent.~. que se pa11tava na dos judeus. 
Santn Aniceto entretanto. ordenou que 
p:•~pondera-.-ie o rnstume ocidental que 
ate hoje prevalece. 

. Santo Aniceto governou a lgn,ja du
rante oito anos e nove mese.s, ·e .morreu 
em- 163. · · · · 

Pai de· toda a Cristandade, cujo co
ração -'- acrescerit<iu - -·sari~ra de 
dor pelos · sofrimentos·- que em todas 
as partes · do· mund6 · afligem os ho
·mens. O· ·sr. De Valera teve expres
sõés de respejtosa consideração ao San
to Padre, cuja · mortal agonia - dís-

. se - é compartilhada por todo o po
vo da Irlanda· e por toda: a Cristan-
dade. · 

Na·mesma ocasião o Exrilo. e Revmo. 
Mons. James.. J. Mac Namee, Bispo 
de Ardagh, exortou aos fiéis 'a orar 
pelo· Santo Padre e para que os be
ligerantes não destruam Roma. 

* *' * 
A Juventude Universitaria Catoli

ca f~z realizar. na Faculdade de Di
reito uma assembléia de univ-crsita

. rias. catolicos para tratarem da si-
tuação angustiosa do Santo Padre. 
Depàis de terem falado os srs. Os
waldo Leite- de Morais ·e Domingos 
!\farmo, o primeiro . dirigente da 
J. U •. C. na' Faculdade de Direito, e 
o segundo primeiro orador do Cen~ 
tro XI de Agosto, decidiu-se enviar 
uma mensagem aos, governos das ,na
'ções beligerantes e ·neutras, cujo teor 
é ó seguinte: · · 

"Estudantes de todas as Escolas da 
Universidade de São Paulo e das de.
mais Escolas Superiores do Estado de 
São :'pa,1!0, considerando: 

a) que Roma é .a Capital da Cris
tandade e tem importancia transcen
denté ·l:>Ura a vida religiosa, cultural 
·e social do mundo moderno; 

b) que a pessoa do Santo Pach-c, 
Chefe· visível e · universal da Igreja 
e . representante do proprio Jesus 
Cristo na T_erra, .merece a considera· 
ção e· o respeito exigidos por foa emi
nente dignidade; 

e)(_ que, n9 .cenado atual da, guer
ra, ,-a importancia militar· de · Roma 
não justifica as medidas· violentas que 
. ora a ameaç<1m; 

d) que, confo~me o prcprio Santo Padre já proclameiu, a boa vontade dos 
beligerantes poderá pcupa-la. . 

Vêm apresentar candente apelo a esse· Governo, no ·sentido de serem envi
dado:,. todos os esforços para que Roma, que foi poupada no passado pelos bar
baras não seja hoje destruicla pelos cristãos. · · São Paulo, 4 de abril 'de 1944". 

* * * 
"Se Roma for destruida saberemos <Jue o naufragio da civilização sobre:

veio e que nos internamos nos dominios da barbarie"; escreve o Ilmo .. Mons. 
Gustavo J. Franceschi, conhecido Sacerdoté argentino,,ap comentar o discurso 
que Sua Santidade o Papa Pio XII dirigiu ao povo de Roma. Em um .edito
rial pubiicado na n:vista Criterio e intitulado "A dor de um Pai", o Sacerdote 
aq'lcntino adverte que o Soberano Pontífice nunca antes havia· pronunciado 
pala vra,s "tão pungentes, t5o angustiosas·. e por ··isso. mesmo tão _eloquentes". 

Sua Excia. Revma. conclue perguntando: ''Será verdadeiramente necessario, · 
indiEpensavel bombardear Roma, de modo que se isso,inão. for feito os aliados' 
perderão a guerra?". 

Comunicam-nos: 
Presidida pelo Exmo, Monsenhor José Maria Monteiro, Vigario Capitular 

da Arquidiocese,, realizou-ce no dia 30 de. março findo, no salão nobre da -Fe
dera~ão dos Circulas üper .. rios <le São Paulo, a reunião. convocada para pres
tar uma homenagem a Sua Santidade o Papa Pfoi XII, pondo em destaque a 
~ituação .aflitiva que as contingencias belicas él:iaram em torno· .do Papa. e de 
Roma, reunião à qual compareceram inúmeros Sacerdotes, operarios e repre-
sentantes das associações religiorns de São Paulo. _ 

. Abrindo a sessão, falou o Exm,o. Monsenhor José Maria Monteiro; que deu 
conhecimento. à. assembléi~, das diretivas recebi~as pela Arqµidiqces~ do Exmo. 
R.evmo. Sr. Nuncio Apostolico, no sentido de não s.omente serem intensifica
das as.-,or,,ções:~~lo __ Santo0 Padre,._como tambe_m, por meio.da imprensa, dora- -
dia, reuniões, e. cpnferencias, prcmove,·~~e a propaganda nas associações cat<>
licas e entre-os fiéis,--demonstranclo o amo~ e a fidelidade que todos os cris• 
tãos verdadeiros' çlevem demoristra~ ao. Papa, como ao Chefo Supremo da. Igre
ja Catolica e o .Representante-de Jesus Ci·isto na terra. ]'ocalizando ao mesmo 
tempo que a augusta _pessoa do Sa_nto_ Pa,fre, firme r.o seu posto, acha-se ex-: 
posta a grave perigo de· vida,' nos boinl:Íardeios dcs quais a Cidade de Roma 
tem sido alvo, ameaçada de destruição se .os beligerantes não resolverem dar
lhe um tratamento mais benigno e htUnanifa~io. 

Explicada assim a finalidade da ,·eunião promovida pela · Federação do· 
CC. 00. de São Paulo, o Exmo. Monsenhor Vigario Capitular, disse esperar , 
que todas as demais assqciações catolica3 da Arquidiocese, · principalmente as 
Congregações Marianas, atendam aos desejos do E:mio. Sr. Nuncio Apostolico 
e desse modo possam os cato!icos ter um . ponto de vista verdadeiro · e justo, 
sobre os acontecimentos da guerra cm que ~a Igreja ora· sé vê envolvida, não 
se deixando levar por noticias menos verdacleiras e tendenebsas que o radio 
e: a imprensa põem em circulação sobre a .evolução da guerra. 

A ~eguir o dr. José Pedro- Galvifo ele Souza proferiu ur.na instrutiva con
ferencia sobre a Igreja e a missão do ,?apado,. atr.:.vés · dos seculos, sempre so:
frendo as mais aceri'imas perse'guições, mas entoando, afinal, o hino· .da vito
ria, consoante a prome's'>a de seu Divino Funda40::: "As portas do inferno não· 
prevalecerão contra Ela", · . · , 

O dr. Vicente Melilo fez-se ouvir num vibrante protesto contra· acusações 
gmtuita's e injuriosas de certo pastor protestante britanico, constantes de um: 
telegrama infelizmente publicado na imprensa 'diaria desta capital. E termi• 
11ou concitando aos ·catolicos que, sem exitação nem respeito humano, onde 
quer que se encontrem, elevem sua voz em defesa do Papa e da Igreja; con-

. tra os ataques de seus gratuitos inimigos. · · 
Encerrando a reunião, falou o Revmo. Padre Mendicute S. J., prometendo 

que as Congregações Marianas, sob sua direção, farão · tudo' quanto for pas
sivei para realizar o programa que lhes foi traçado pelei Exino. Mons. Vigario 
Capitular. Terminou, sugerindo ~ue o Episcopado Nacional, a exemplo do 
que tem sido feito em outras nações, leve aos dirigentes da guerra,. o seu apé'
lo coletivo e oficial, pela incolumidade do Santo Padre, pela preservação da 
Cidade de Roma e da Sé Apostolica. 

PRESO o CARDIAL HLOND 
os poloneses sabem agora com cer

teza que o Cardeal Hlond, primaz da 
Polonia. foi detid) no dia 3 de Feve
reiro por um policial . alemão acompa
nhado de un, oficial italiano, D\z-se que 
as autoridades alemãs informaram o 
Vaticano que ele se encontra agora na 
prisão de Frcsnes. em Paris, Anterior
mente fora conservado num · mosteiro 
perto de Grenoble onde viveu desde a 
ocupação do Sul da França. Não_ foram 
dados os ·motivos de -sua detenção, O 
Nuncio Apostolico protestou junto ao 
Governo de Vichi; o Cardeal· Suhard, 
Arcebispo de Paris, protestou junto às 
ttutoridades' alemãs. O Vaticano pediu 
uma explicação ao embaixador alemão. 

Preocupação de s. s. o Papa 
A Agencia suiça füpa pubfü:ou em 

7-2·44 a carta dirigida pelo Papa ao 
Bispo de Maguncia. Seu assunto prin
cipal é o movimento liturgico na Ale
manha. mas o santo Padre tambem de
monstra grave interesse pelo estado 
confuso que causaram· a pressão e a 
perseguição exercidas co::itr, a_ Igreja 
Cato!ica. Sobre este ponto. escreveu o 
Papa Pio XII: "Admitimos francamen-. 
t,. que o que mais nos preocupa é a 
sorte dos catolicos alecnães que eram 
objeto de aossos esforço.,. dia e noite, 
nestes · ultimas anos. e. que deviam em 
todos os seus ·pensamentos e ··atos con
,c~\'ar-se imunes de' todas , as concepções 
ó nticristãs e mesmo completamente 
atea.s com que se defrontavam, Vieram. 
a nosso connecimer.to exemplos espàn- . 
tosas das exigencias que lhes são feitas. 
mas tambem temós sabido - e ll;to 
muito nos confort.~ _:_ dt exemplos de 
coragem e fé. As bençaos que em fu
turo hão de vir à Igrej& Catolica na 
Alemanha 1ependem dt como Vós. os 

. fieis, especialmente os das gerações 
mais novas. resistireis aos ataques d~s-
ia.s- filosofias perigosas", ' · 

.-- . . - .... - ., . ~ 

Regulamentado o uso dos 
Santos Oleos pela · Sagrada· 

congregação dos. Ritos 
A agencia . N. e, informa, por um 

despacho procedente da Cidade do Va
ticanÓ, que a. Sagrada. Congregação cios 
Rito~ emitiu um ·decr.eto pelo qual por 
um período de um· ano, naquelas . Dio
ceses onde pelas presentes d!flculd~ea 
não se conta. com suficiente quantidade 
de azeite de oliva para. a benção de 
Quinta-feira Santa, se permitirá que 
não se'. queilm, o azeite anteriormente 
bt0nto, e ·que este se use até ·quando se 

esgote, para. Jogo usar o que para o ano 
em curso se houvesse bento. 

Outro decreto da . mesma Sagrada 
congregação, publicado na.·" Acta Apos
to!Íca e Sedis ", sobre a aplicação da sa
liva nos ouvicios e nariz da -criança pa
ra. o Saé:ramento do Batismo,· dispõe o 
que se . omitirá esta pratica sempre que 
haja motivos ta zoa v:ls "por· razões de 
higiene ou quando exista.. o perig-o de 
contrair ou comunicar enfermic.ades," 

:O ANIMAL NAZISTA,,·. 
o jornal católico suiço -Kipa divulgou 

a grave !ncrepação feita. aô Nazismo 
pelo Arcebispo de Freiburg. Em sua 
Pastoral de Quaresma. o· Arcebispo diz: 
"A teoria de que o homem está na ter
ra. unicamente para ~rvir sua patria 
equivale ao . ateismo desses ateistas que 
desejam .iniciar tµna nova epoca cultu
ral com uma arvore genealoglca proce
dentes do reino animal. O "Hérren~ 
mensch" 1 Homem-Senhon, criado por 
essa teoria.· é ·.p,"nPs um animal_ que · 
anda· erccto nas r,t,rnas trazeiras e ves
tido à Última moda umi be11ta loura 
e :pada _,m.a,ls ", . 
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JOIAS Ultimas novidades , em 
. · · MUUERNAS de ouro, rubis e brilhantes 

JOALHARIAS 

.GRANDE ESCOLHA EM 08 JETOS PARA PRESENTES 

Grande variedade em RELOGI OS das melhores marcas suissas 

CASA BEN·TO LOEB 
RUA 15 DE NOVEMBRO N. 331, 

A Joalharia preferida pela alta sociedade HA 3 OERAÇõES 

ÀBençã;K~'Revm~. Sra~ D. Rosa de OueirnzF erreiral O. S: H., 
segunda Abadessa de "Santa Maria" 

Recebemos da Comttnidade de Can
t;.,. Maria .a fe··'•.ünte noticia: 

Lagrimas e s~rrisos deu o Creador 
à humanidade como- expressão dos 
mais nobres sentimentos que possam 
agitar a alma humana, a saber: a .dor 
e a alegria. Lagrimas e sorrisos, eis 
a sintese da festa de Pascoa; lagri
mas sobre os sofrimentos e a morte 
do Redentor; sorrisos pela gloria da 
Ressurreição de Cristo. 

Lagrimas e· sorrisos eis, em resumo, 
o que foi a festa de Pascoa de 1944 
para a Abadia de Santa Maria, nesta 
capital : lagrimas, . ardentes, sinceras, 
abundantes, pois, este ano não só a 
comemoração do misterio da Reden
ção as provocava, mas ainda o tres
passe da ilustre e saudosa Fundado
ra as fazia correr à vista desse tumu
lo recentemente cerrado. Sorriso~, 
porquanto, o Senhor, misericordioso 
e bom, deu à Comunidade da rua 
São Carlos do Pinhal, 424 uma digna 
sucessora à .. grande Abadessa desa-
parecida. ' 

D. Rosa de Queiroz Feneira é o 
nome da eleita pelos sufragios da Co
munidade, nome benquisto entre os 
membros da familia monastica e en
tre os amigos da Abadia de Santa 
Maria, pois, é o nome da devotada 

Não .Desperdice! 

Deposite suas Economias na 

I .f>ffUDEN'CIA .CAPIT~llZAClQ 

Prioreza que desde 1931 foi. o braço 
direito ,da saudosa D, Gertrudes Ce
cilia da Silva Prado no governo' aba
cial. 

Nascida no Rio de Janeiro a 28 de 
Dezembro de 1896 Maria José de 
Queiroz Ferreira ingressou a 29 · de 
Maio de 1918 no Mosteiro de Santa 
Maria recebéndo como . p~droeira de 
sua vida religiosa a grande ·santa · 
americana, a gloriosa Virgem Santa 
Rosa de Lima. Noviça a 7 de Dezem
bro de 1918, emitiu os. votos ·religio
sos a 8 de dezembro de 1919. · Assim 
é que no ano jubilar de sua. Profis
são monastica receberá iela a Benção 
abacial das mãos de S. Excia._ Revma. 
D. Lourenço Zeller, -0. S. B., Arquia
bade da· Congregação beneditina. bra
sileira e Bispo titular de Dorileia. na 
oita,,a da Pascoa, a saber, no Do-. 
mingo "in albis", 16 deAbril de :J-944, 
durante a- Missa Pontifical célebrada 
por S. Excia. Revma;. na. igreja da 
Abadia de Santa· Maria, às 8 horas da 
manhã. · 

Religiosa exempÍar, incansavel çle 
devotamento a Deus e à sua familia 
monastica, D. l;lósa -de Queiroz Fer
reira é filha do Snr.' Alexandre. Pe
dro de Queiroz Ferreira e de .sua vir
tuosíssima consorte D, . :r,,1aria Cris-
talia Mello MaÚ.os de Queiroz Ferrei
ra e sobrinha · do falecido ·Juiz dos 
Menores Dr. José Candido de Albu
querqu~ Mello Mattos e de sua Exma. 
esposa D. 'Francisca· Barroso de l\follo 
Mattos, colaboradora e ,continuadora 
fidelissima da benemerita e bela ini
ciativa do saudoso. Dr. Mello Mattos 
em prol dos menores abàndonados da 
capital da · Republica. , 

Casal de acrisolada virtude cristã, 
os pais da nova Senhora Abadessa vi-, 
ram sua união abençoada pela gra
ça da longevidade e· da fecundidade. 
Cincoenta e dois anos ·de vida· conju
gal, doze filhos e ohze n.~tinhos; eis 
as alegrias do lar. Queiroz.· Ferreira; 
sendo · que dos filhos ·três faleceram 
em tenra idade, os nove restantes são 
a ·alegria· e a consolação dos,. virt.uo
sos progenitores. 

São eles: Irmã Angelica de Jesus 
Hostia, primogenita qo casal e· Car- · 
melita. descalçá;. a Revma. Snra. D. 
Rosa· de Queiroz Ferreira, .O. S. B. 
'abadessa· eleita, de .<:santa Maria", 
D1:. Tharcilio Alexand_re de Queiroz 

Fe~reira, ·engenheiro civil, c~ado com 
J;). Margarida de· Queiroz Ferreira, _ 
senhorinha Noemi de Queiroz Fer
reira, Revma. ti. · Margarida Maria. de 
Queiroz Ferreira:. O. S. B., D, Ana 
Maria viuva do. Dr. Luiz. Gµrgel de 
Souza Gomes, Dr. Geraldo Majella de 
Q.ueiroz Ferreira, Promotor publico 
em R,a Claro. ·casado com D. Colum
ba Maria de Queiroz Ferreira, ' Irmã 
Josefina do Sagrado Coracão, religio• 
sa da Congregação de S. José de 
Chambery, D. Sofia Maria viuva do' 
Dr. Camillo Robert Vaulumier. 

A importancia e a dignid11-de do 
cargo de Abadessa, com ·que. será in
vestida a ReVJna. D. Rosa de Queíroz 
Ferreira, ressalta do .papel· que' é cha
mada a desempenhar na Comunida
de monastica. segundo o espirita da 
Regra de S, Bento que diz: "O · .l\ba
de foz as vezes de Cristo no mosteiro" 
( e. II) e da solenidade do rito da Ben
ção abacial, que inculca em seu longo 
e magnifico cérimonial a nação tão 
bela e sublime da virgindade fecun
da, da maternidade espiritual.· 

Concretizando essa·. ideia, no Ofer
tado da Missa Pontifical, a eleita ofe• 
recerá ao Pontifice dois cirios. No dia 
da Consagração virginal a , oferta· foi 
de um círio; 'a dupla oferta do.-dia da 
Benção abacial exprime bem a nova 
condição da ofertante que, não· já co
mo virgem consagrada· somente, mas 
como superiora de uma. Comunidade 
de virgens apresenta ao ministro· de 
Deus sua contribuição para o. culto 
divino. As duas chamas a arderem na 
extremidade dos círios· simbolizárão 
uma, a familia . monastica é a· outra 
sua Mãe e Senhora,-'- Domna Abba-
tissa. . . . 

E nessa bela · manhã · do Dommgo 
"in albis", . encantadora oitava da 
Pascoa, aplicar-se-ão, ·com muita ver
dade, à Abadià .de Santa Maria .· as 
palavras do Introito do Domingo de 
Páscoa: "Ressurrexi et, adhuc tecum 
sum." 

Sim, a Abadessa fundadora ~· ·. D. 
Gertrudes· Cecilia da Silva Prado -
ressuscitou, espiritu~lmente, na pes
soa de sua digna e· amada sucessora e 
conosco .ficará, · pois, tendo sido filha' 
perfeita da Abadessa fafocida, à Re
verendissiina D. Rosa . de. Queiroz· 
Ferreira será perfeitíssima im.itadora 
de · suas virtudes e de seus exemplos, 

Ad muitos ann?s!" 

FALECIMENTO DO VIGARIO GERAL DA COMPANHIA DE JESUS 
·Segundo informaçiio da "Rt>.dio Ya

ticana'', faleceu, no d:a 13 proximo 
p:;ssado, o Revmo. Snr. Pe. Aleixo 
· :\mbrnsio Magni, Vigario Geral da 
Companhia de Jesus,· com a idade de 
72 ancs, 

'DADOS BIOGRAFICOS 

-S. Revma. nasceu a 13 de julho de 
1872 e entrou na Companhiu de Je
sus, na Província Vêneta, a to de 
outu.bro de 1892. Fez o noviciado em 
Portoré, F'iume, na Croacia, 

Nessa mesma casa de formação <le 
Portoré estudou Retoriéa 'e Filósofia, 
Em 1899, encetou o· magisterio. no Co
legio Vida, de Cremona, donde, em 
1S02, passou ao estudó da Teologja, 
no Teologàdo da sua Província, na· 
Gorizia. 

Foi ordenado, Sacerdote em 1904. 
Concluida a sÚa · formação, com .a 

profissão solene a 15 de agosto de 1910, 
foi destinado à Pensão Universifaria 
"Antonianum", ·de Padua,. onde ex-er

ceu primeiramente o cargo de minis-

UGA DAS SENHORAS CATOLICAS 
Relatorio dos exercidos de 1940, 1941 e;H!42 

A Liga das Senhoras c .. tól'cas 
acabd de publicar o relatório de 
suas atividades nos anos acima men. 
cionados . 

.Nunia simples noticia, não nos é 
ppssivel descrever todas as realiza
ções da benemérita instituição cató
lica. 

Tão operosas e bem orientadias 
atividades · são devidas em grande 
narte, à superior direção da Liga. Ao 
at1ia1 Assistente Eclesiástico - o 
Revmo. Pe. José Danti S. J. - e à 
presidente, Condessa Amália Fer
reira Matarazzo, que tem sido infa. 
tigavel no exercicio de suas delica

·c1as funções deve a sociedade de São 
. Paulo um grande serviço, pois toda 
ela se beneficiou com os trabalhos 
da. Liga. 

Inicia o relatório uma página 
de saudade ao Exmo. Revmo. Sr. D. 
José Gaspar de Afonseca e Silva, que 

. foi o Diretor da Liga das Senhoras 
· Católicas de 1939 até a data de .seu 
falecimento, ocon·ido em 27 de Agos
to de· 1943. 

Como acima já salientamos, não 
nos ·é possível acentuar todas as 
obras de caridade mantidas pela Li, 
ga e de que fala o relatório. 

Contentar-nos-emos em transcre· 
ver alguns dados, que darão a nossos 
leitores, uma idéia do quanto se faz 
nessa associação católx;a em bene· 
ficio da coletividade. 

A Secção do Apostolado por exem
plo,. que se dedica à assistência. in· 
dividual, prestou nestes últimos 3 
anos, aux!lio a 2.912 pessoas que pro
curaram a proteção da Liga, -

A Secção dó Culto promoveu 
oficias religiosos. retiros e confe
rências espirituais. cuidou da cele
bração de missas semanais nos do
mingos e .dias santos, de comunhões 
coletivas, conferências. etc., em nada 
descurando ·do àfervoramento das as. 
sociadas. · 

abandonar suas atividades domés· 
ticas. 

Para se avaliar a. importa.ncia da 
ubra, basta destacar -o · número de 
peças vendidas pelo Departamento:, 

1940, 3.223 ,_peças; 1941, 3.781 pe· 
~as e 1942, 4.258 peças. 

Na Escola . _dê' Comércio ·vem .se 
dando desde l923, o preparo técnico 
comercial e a sólida formação cató
lica necessários às moças que .pre
cisam se dedicar à carreira· do co· 
méreio. 

O Restaurante Feminino. um dos 
mais conhecidos ,empreendimentos da 
Liga, fornece as moças que trabalham,· 
refeições ·sadias. a ,.preços minimos. 
O restaurante mant.em uma ·associa
ção cujo escôpo é proporcionar às 
frequentadoras, benefléios · espirih1ais 
e possiveis vantagens m.atei'iais. 

A Pensão Santa Manica· n1antem em 
condições aec.éssive·is, um lar cort· 
fortavel a senhoras e moças privadas 
do convivia ·de suas familias. A mé· 
dia das pens1onfatas varia de 67 a 70. 

De relevante lmportancia -social, é 
a Escola de Educaçãa - Doméstica, 
que ministra. ,às - altínas os conheci
mentos necessários ao desetppenl10 
de suas. funções no lar. 

Em favor das· crJaaças de classes 
menos favorecidas, inúmeras são· as 
obras da Liga, As mais importantes 
sem dúvida são: o Dispensário de 
Pediatria São José, o_., Departamento 
de Assistê11cia aos· .órfãos da Fle1-;i, 
lução' de 1932, o Departamimto dos 
Menores Abandonados. o Educaoàá
rio D. Duarte·, a Casa ela lnfancia e 
o Berçário. 

O modelar Educandário "D. Duar· 
te", construido •Íla estrada de· Cc'.!a. 
1''1Jlta atualmeütff 15 pavilhões de re
sidência. Ha 36 mén;:.;es em cada lar, 
sob a guarda dum casal, que pro. 
cura dar aos meninos o confõrto e 
amparo dum amhiente de familia. 

Alem desses pavilhões, ·axiste a 
lgrej~ " outrM amplos edifícios on· 
de se acomorlam: a a,dministração. ó 
almoxarifado. _ assistência . médica · e 
rlentária, lavandeiria, padaria. Grupo 
Escolar t12· classes) ·"'' Eséóla'. Pro, 

tro,. e, a partir de 30 de .outubro: de 
1919, até 24 de outubro de' 1926, o de 
Superior. . 

Notavel pregador, foi a Roma, va- · 
rias vezes, para quaresmais, na ··Igre~ 
ja de Gesú. 

A 17 de dezembro de 1931, após ter 
sido .preposito da Provincia Veneta, 
passou a exercer novamente o ca.rgo 
de Reitor de Paduá. · 

Em 1935, sucedeu ao Cardial Pe~ 
dro Boetto. Arcebispo de Genova, 
no cargo de assi,sterite da Italia, junto -
do Padre Geral dá Companhià de Je~ 
sus. Nomeado pelo Pe. · V!odimiro 
Ledochwski, governi:iva. a Companhia 
desde 14 de dezembro de 1942, r.omo, 
Vigario Geral. . Devia ele ·cónvocar 
para a eleição dq· Padre Geral a 29.a 
Congregação Geral. · 

ALGUNS TRAÇOS CARACTERIS• 
. TICOS DE SUA VIDA . 

O Revmo. Pe. Aleixo Ambrqsio foi· 
um , g!·ande amigo e iricans<!veJ prote
tor das Congi-egações Marianas. :ren
do grande zelo da salvação' e santi
ficação da juventude; fundou rio Pen~ 
sionato Antonianum, na cidade de Pa
dua, quando exerciá as funções ·de 
ministro e· depois Superior dessa cac.. 
sa·; varias · Congregações Marianas .e 
um setor da' Ação Catolica. · P'oi gran
de ·animador e benfeitor da 'Revista 
Mariana do Secre.~ariado Nacional das 
Congregações Marianas· da cltalia. 

Mesmo como Assistente 'Geral, não 
deixou ele de 'cól~borar, éoin i>refe
rencia nesta revista marianâ:· Escre- · 
veu para os Congregados Marianoi; um 
pequeno livro intitulado: ''.Cavalei

ros da Santissima Yirgem':', qué teve 
grande difusão, em toda Itaha. tendQ 
sido traduzido para o. espanhol e ·.-di
fundi.do na Argentina. 

Em todo o seu apo;lólado soube 
usar de metodos modernos. aliados a 
uma qrande perspicacia, _ Preocupa
va-se mais com o interior, d.o· qna 
com i:is manifestações externas. Pro• 
curava, sempre com explendidos .fru
tos, incutir em seus Congregados uma. 
solida e sincera piedade. 

Conhecedor profundo da musica sa
Cl'a, utilizou-se tambem deste mag-. 
nifico. meio de apostolado, para 'áfer• 
varar_ os seu" iovens Congregados. 

Tambem muito se distil1.guiu por 
·sua eloauenda. Grande ·orador sa
cro, conhecida e aplaudi!lo em toda. · 
Italia quánclo Assistente da Compa
nhia, não · COnSf'J<UÍ1l atender todos OS 
convites· para pregar. · 

Seu ·assunto favorito era o dogma.· 
Profundo conhecedor da Teologia •. 
fümava principies solidos com uma 
forma !iteraria oerfeita. 
. Sabia apresenta-r suas ' idéias com 
granrle facilidade. fazendo uso fre
quente . de . aütitesés. 'de .paralélismos, 
que · tornavam muito vivos. os seus · 
sennões. F.xplendido pregador de 
retiros oref.'m1 oor ·,:1 ua~ vezes retiros 
para a CuriB Romãna, tendo os 'San
tos PadrP~ Pio XI .,,: 'Pio XII tomado 

-Ao Departamento de AuxWo So
cial está afeta uma importante ta· 
cera·: venda de trabal11os manuaifl de 
senho,ràt qufl dessa forma provêm as 
.o.e~essidades do lar não yrecisando fissionà.J · 

parte- -Pm. 'Ricercicioi:,.Espiritúais po1: 
· · _ ~le çr;g-ados, · · 



A Ação ·católica é 
eminentemente re
ligiosa. 

Pio XI 

"EM DEFESA DA ACAO CATOLICA" 
continuam a. su~eder-se ruí manUes

tações de aplauso por motivo de publi· 
cação . do livro do dr. Pllnio corr~a de 

. Oliveira, "Em defesa. da Ação Catoli
ca ". Da. nmnerosa correspondencia re
cebida pelo autor, destacamos hoje o 
seguinte: · 

Do Exmo. e Revmo. D. Juvencio Bri
to. Bispo de Caet!té: 

"Caetité, 27 de Março de 1944. 
Ilmo. Sr. Dr. Plinlo Corrêa de Olivci• 

rr. 
Minhas melhores saudações .in Cristo 

J~ll, 
Regressando de sergipe, a-qui encon

trei o exempla, do .. seu livro - "Em 
Defesa da Ação Catollcs - que V. s. 
me enviou com atenciosa dedlcatoria. 

Já tive a ~splrltual · satisfação de o 
ler todo. Julgo um livro vigoroso. opor
tuno e bem apoiado em documentos 
J'.'Ontlficlos. e por ú;so rresmo. digno de 
ser frequentemente manuseado por to• 
dos aqueles que .Juraram bande!ra1i nas 
i!leira.s da Ação Catolica. 

Apreisentando à V. s. o meu mui sin
cero agradgcim,ento pelo exemplar que 
se dignou de me oferecer, peço llcen
ç.a para . calorosamente felicitá-lo pelo 
auspicioso· e geral acolhimento do seu 
trabalho. 

Nosso senhor abençôe os edifica ntcs 
Pêforços, zelo e ·intrepidez cristã de V. 
S., concedendo-lhe sempre animo Cor
te e excelente saude para qu~ possamos 
ve-lo por muito~ anos na vanguarda da. 
Ação Catolica.. 

Com as a,trmações de minha espiri
tual estima e· elevado apreço, atencio
samente subscrevo-me: 

servo e amigo tn C. Jesu 
(a) Juvêncio. 811,pa je · Cactlté" 

tlt * * 
"Recife, em 2-4-1944 - Carlssimo 

Plínio Corrêa: Pax! · Queira me descul
par antes de tudo o atrazo com que· 
venho lhe agradecer a oferta. gentll !lo 
seu vlgorooo livro "Em defesa da Ação 
Catolica.". Acamádo dur:.nte · um mês 
por séria en!ermlclade, da qual ·ainda 
me encontro convalescente, só·agora pu
de folhea-lo e como tem sido tão pro
funda e surpreemente a minha·, Im
pressão, re1;olvi, antes d, terminar a. 
sua leitura parabenlza-Io entúsia.~tfr.a
mente pela publicr.ção de semelhante 
livro, que reputo, sem exagerv ou gene
rosidade, a obra, mais completa e· pro• 
videncial escrft.a até hoje nc, Brasf!; 
sobre a Ação Catolica. Ncín mesmo em 
outro.~ idiomas conheçs livro algum que 
aborde o mesmo assunto, com tanta 
maestria. coragem d2 atitudes, erudição 
e ortodoxia doutrinaria. O. seu livro va
le por tudo o que já se escreveu e· se 
divulgou entre nós a respeUo da Ação 
catoltca, e ele ha de ser o marco vi
brante de uma ingente e lmprescend!vel 
restitutç_ão do espfrito e da doutrina · da< 
quela · organização às ·suas transcendentes 
e genulnas finalidades. ll:. um Ptordoan
te clarão de luz no melo· das treva.s da 
confusão em que a má fé sectarià. e a. 
ignorancia obstinada · tentam e.nvOlver 
os catollcos bras!leiros. 

Espero. em breve, publicar·· na lm• 
prensa 'local wn.a lmpi-es.são c!rcuns
lancla.d!I sobre o seu extra.ord!nario · e 
oportunisslmo livro. 

Prossiga sem desfalechnent<>li e sem · 
temores que o seu gesto de alerta· está 
ecoando no Brasil lnteh·o e salvando 
multa intellgenci::. da confusão pre--he• 
retica. 

Reno1•ando meu agradecimento e mi• 
nha promessa, creia-me seu -amigo. e 
admirador. 

(a) Marlo Pinto de Campoo" 

JUVENTUDE ESTUDANTINA CA TOUCA 
Círculos do 2.0 mês do 
Leitura pa;·tlcular: Enclclica de 
Pio X: "ll .termo proposlto" 

A. - FORMAÇAO DA AÇi\O 
CATOLICA 

t. Os chefes: O Papa. 
1. Deus organisou a s. Igreja à ma• 

ueira do céu. 
· Todos oo membros são divididos em 
classea, umas inferiores, outras superlo-
1·es, guiado., todos por. um. unico ho• 
mem o Vigarlo de Jesus Cristo. A Igre• 
ja é es,iencialmente monarqi:lca. É uma 
monarquia absoluta, porque· as leis· de• 
pendem só da autoridade dos Superio• 
1·e:1. do Papa. A vontade do Papa. é 1e1. 
Ela só é sujeita à Lei de Deus, e Inter-· 
i:;reta autentica. e !nfallvelmente estR 
lei. O Papa representa . Deus entre os 
catollco!. 

2. A obediencia ao Papa pode ser 
alegre,:.ardorosa, leal a fiel. mas. tam
bf'm, pesada, revoltada. intriganw, sem 
frescor e sem vigor. Qual ·deve ser a 
obediencia de um catolico'l de um je
cista? Um 60ldado deve se 01·gulha.r do 
~eu chefe: um catollco, orgulhar-se do 
Papa.: o Papa é o rep1·esentantl de Deus 
entre nós. 

3. A: sujeição ao Papa se faz na in
tellgencia. pela aceitação amorosa e fi
lial de toda a doutrina. ,e de todo o es
]Jirito da Santa. Sé. "Ultramoi;,tanlsmo" 
na doutrina. Não se contenta em admi
tir à, contra gosto o que é· definido, e a 
limitar o mais passivei a sujeição' da ln
teligencia ao magiste.-: . do Papa: Ao 

• contra.rio, ter a preocupação de iden
tificar nossos pontos de vista sempre 
eoni os da Santa Sé. Devemos penetrar 
as razões da sabedoria do Vaticano. não 
com espirita de critico mas na Inten
ção de ~similar melhor suai. doutrinas 

Propagar a docilidade as magti,terio. 
' 4. Uma vez que os inimigos da Igre
:la. sabem que' a força do catolicismo es

' tá na autoridade da S. Sé. procuram 
impedir que esta aútorldade se exerça 
e que seja [tendida. Em ambas as hi
poteses .a. Igreja sofre um grande gol
pe em suá v,italldade. Ha três modos de 
obter isto:. 1) Impedindo que o S. Pa
d.t'll se comimiciue livremente com os · 
catolicos:':o "Placet·'., o "Exsequatur" 
dos rega:llstaa que proibiam que um11 
ordem d11 · S. Sé rosse executada sem 
:previa cerumra do governo, 2) ·Atiçan
do o espirita de rebeldia. nos · catollcos. 
o que ol.Jriga · a Santa Sé a não falar 
para nil.ó· aúmeQtrtr a revolta, 3> . Ati
çando o mesmo espirita pan que não 
obedeçam às ordens que ainda assim 
. !\' ier1:::1n. . . 

Assim conseguem separar uma igreja 
tocai ou naclonii l · da. Rocha de S. Pe-
dro. · 

Que acontece a uma Igreja local gue 
11,frouxa ou ron\pe os laços com a s. Sé'/ 

Resoluçãq:.l) Rezar diariamente pe
lo s. Padre. 2) Propagar o espirito àe 
docilidade as d1utrlnas e obediencia M 
decisões da s. Sé. 

a. Estuc.ar a gloriosa. historia do 
;!?apado. . 

4. Oferecer a proprla vida· a No:;so 
SenhOr ·em favor da Santa Sé. 

Queremos ser "Ultramontanos" 1 
Joseph de Malstre. nu Pape. 
Louis Veu!llot. La Pa.pauté, Farfum 

ile Rome, ,Rome. e Lorette. 

li. Chefes;· . A !Jlerarquia. 
· l, A Hierarquia ·é a "Sagrada Or
dem" o coriji.nto· dos membros da· Igre
ae. cuja missão . é guiar oficialmente as 
;.,lm~ para o céu. 

Suas atividades ·são: maglsterio, mi· 
i.,isterio, gcverno. . 

Como se divide a. Hierarquia? 
Ordem e J·urlsdlção. 
Na H!crar;,1.ia de. Ordem são de ins· 

1.0 ano de Compromisso 
tltulção dlvlna: o Éplscopado, ó. Pl'es-

. biterato e o Di;i.conato: t&lvez tainbem · 
as demais orden~; · Sub-dia.conato, Aco
litato. Exorc!.stato, Lectôra.to o Ostia• 
rlato. Se torem de . institul~ão élívlná 
confe'tem carater sacrantental: se · nãó 
forem. não conterem cara.ter- sacramen-· 
tal, .sendo então de iMtituição eclesias• 
tica., 

Na. Hierarquia de J111·isdlçíio ou :de 
governo socla.l: são de. instltulçãô di
vina o Papado e o Episcopado. Sãb de 
in,tituição eclesi&:stfoa: o cardinalato, 
o Vicariato, a Prefeitura. Apostolica. o · 
Paroqulato, as ..egnções, Nunciat~as; 

. na medida, que possuem jurÍ$diçãó ... 
·NB. - Na. Jurisdição de. um Saceí•• 

dote que prega ou absolve, ha uma par~ 
te de jur!.sdição que .lhe t confe1·lclà. RC· 
lo Sacramento, e é de direito divino; 
permanece ineficlen~ até que o Bispo, 
encarrega.do do. governu externo. , da: 
Igreja, lhe entregiJ.e autoritativament:e· 
os subditos sobra ' que ele -,eossa. etercer 
seu p~der de enslnàr ou de absolver. Am• 
bas a.., ftmções são int1·insccamente. juris-
dicionais. · 

2. A atividade da ·Hierarquia. é ,o 
canal por que Jesus. , CaLeça . 'ilvlna. 
atinge normalmente seus · membros. A 
sujeição a ela nã& é questão de mais ou 
menos importa.1c!a: é de tmpOrtancla 
vital. Sujeição ein que i:;ontos? 

3. 0 modo desta sujeição é 1Jnpo1"
tantlssimo. Ali se distingue o catolicts• 
mo vigoroso do :,. .. 1bfante · maçon!2ado. 
anti-clerical. 

A A. C. deve impregna· o Iaicato sis-. 
ter,1aucamente. com ó amor da. Hierar
quia. o respeito· sobrenatural do Clero. 
Se p!\.ra o maçom. "o cl<i1·tcaj!smo é o 
Inimigo'' - para . nós va.k . o oposto: -
o clericalismo é noSSJ. torça, o anti-clé·. 
ricalismo é no..ssa ruína. O verdadeiro· 
clericalismo é o t'espéito Ülia.Í, a doei!!-. 
dade leal e inteligente, a · obeàiencià' 
firme e concienclooa e a coiaboraçãO 
gosto~a com o citro: p0rto.nto a a.Jma 
mesmo da A. e. O oposto: desconfian
ça, espírito de critica, antivatla, rebel
dia, resistencia passiva, [>.rseguiçáo, é 
a morte do viglff c;,,tolico .. 

Ha disto na sociedade catollca? 
Enumere cosiumes ofensivos ao cle

ro que existam entre jovens. 
Euumere costumes bfa.sllelJ·os 7e 

criam ambli!nte dl' · respeito ao clero: 
4, Uma das not-as caritcterlstlcas dos 

movimentos dna pscudo-dlreltns e do 
"pseudo-liturgismo" é o alheiam<lnto 
intei"no· e . a lrrev!'ren~la para com o 
clet'o. "A Igreja não é feudo dos Pa· • 
dres" - d tzem eles. "Defendt.r o ver
dadeiro catolicismo da. p1·etenções e do 
monopo!lo do clero". o movimento 11-
turgico é feito muitas vezes como a ré• 
conqu!.sta. de usos -e direitos de que o 
clero despojou sorrateiramente. O' Ja\ca
to,. que, 0,:Jora. desperto, tom·a posse de 
seus direitos, A Ação Catollca é ,éncá• 
rada como uma . 1ouqulsta. . laicizado1'a. 
prolet-arizadora.. do seculo :lCX, em que, 
os leigos são admitidos a fàzer parte dà 
llie1·arqula., o se · torr,am superlor.es aos · 
rellglofos, aos simples Pàéll'es, que se 
devem sujeitar · aos novos donos do a.p05• 
to!E-do. 

Primeira tarefa. da. J. E. o. é : puri· 
ncar seus membros àas · formas "lltur
gic2<i" e socialistas do a.postolado,. e.dar• 
lhes profundo l'e.5peito da Hierarquia.. 
dc.'.lde o s-,"lto .Padre até à· inais humll• 
de freirinha e o ma.Is. modesto irmão 
converso, consagr~dos a, Deus pelos vo-' 
tos rellgio~os. 

Proposito .. Ler a propagar o livro "Em 
Defesa da Açâl> ca.tol!ce." do D1· .. Pli· 
nlo. Corrêa de Oliveiril;, e fazer · deste 
uv·ro ·o ma.nua.! do esp!rlto jecista. 

BOHN 
R .GRAN OE. DO SUL· BRÂSil\ 

~.G4b l ~ .,~~':4...0~i, ~ l..~t f 

L E G r o N. A R r o ião Paulo, 16 de Abril de 1944 

U a to l i,e a A Ação Catolica Brasileira é 
a milicia maxima do apostolado 
leio-o instituída por ato coletivo 
do 

O 
Episcopado brasileiro apro

vado pela Santa Sé. 

PROBLEMAS, REALIZAÇOES E IDEAIS 

HÇOLABORAÇAO" 
~ 

ou 
"PARTICl'PACAO" 

ll'requentemen te somos ln terpe\a. 
dos sohi·e· a iioçãÓ da Ação Católlca, 
si se deve dizer que a Ação Cató
lica. é "participação" ou "colabora
ção" dos leigos no Apostolado H:e
rárqu ico da Igreja. 

Não era nossa intenção voltar so
bt'e um assunto tão dei.latido. porque 
o julgamos definitivamente resolvi
do. O Santo Padre Pio XI, na voz 
autorizada do Eminentlssimo · Car

dial Piazza membro da Comissão 
Cardinalícia' para superitÍtender a' 
Ação Católica Italiana, costumava 
substituir na definição da Ação Ca· 
tólica, a palavra. "colaboração·' pe
la. outra. "mais rica de sentidó·, "par
ticipação". Este fato deu aso a que 
muitos tratadistas da Ação Católica, 
que escreveram durante· o pontifica
do de S. S. · Pio Xl, julgassem que a 
palavra "participação" seria na dcfi· 
nlção da ·Ação Católica lndispensa
vel. Entre es3es autores geralmente 
muito considerados,. 0 Pe: · Dabin che· 
ga mesmo a afirmar que esta palavra 
é a única qtte se impõe na definição. 

Ora. esta interpretà<:ã-0. a que.m 
quer r,ne leia atentamente os do· 
cumentos pontiffcios. não deixará· de 
parecer um tanto forçada. Tanto é 
assim que o. pró1Jrio Mons. Guerry, 
na sua compilação de textos pont'fi· 
cios, · sente-se na obriga,ão de de
clarar que o "Santo Padre emprega 
efl. suas àeíinições as pala.vras co· 
laboração e participação, às vezes na 
ml'!Sma fráse. 1)0rem, 1ha.!s frequen
temente separadas, e Indistintamen
te uma pelá outra". No pensaritento, 
pois de Pio XI estas duas palavras 
eram usadas como · equivalentes. Só 
qua1,l10 · duas pa:a vras são equiva
lentes é que sP. podem usar "indis
ti11ta1.µe11tE>, lima, pela outra". 

O miiilmo que estes "tratadistas, 
al'ás benentérltos .. poderiam afir
mar é que a palavra "parUcipaçãó·, 
pa1·ece mais ajustada ao conceito, ex. 
1rime· melhor .a cousa'. Jamàis, po
rem, opô-lo ~ palavra "colaboração·• 
rle maneira a Julgar está de todo ln· 
suficiente pa1·a": exprimir o objeto. Se 
ria uma censura ao próprio Papa que 
sempre . usou indistintamente uma 
palavra ·vela outra. 

o que nos parece. porem, é que 
hoje, já 'não · se deve niais achar a 

• • 

A gloria de Deus é o fim essencial das criatura.s. 'A'•1111ião 
com Deus é ó meio proposto à nossa liberdade para a.tingir
mos a esse fim - uniãó começadá nesta vida.pela conformi
dade da vontade humana com a vontade divina; consumada 
na vida eterna pela ~isão beatific.a: 

A despéito dos auxilies da gi:aça,. nem todos, por nosso 
mal, atingem a essa união perfeita,. inainissivel< · eterna. Nem 
por isso, deixará Deus dé ser g-Jorificaclo i1a sua criatura. Os 
que a perderam pelei pecado, que é o afastamento de Deus, 
o delirio do fim essencial ·e unico·, ;hão de glorifica-lo pela 
submissão ao~ castigos da sua justiç_a. . 

Senhor! Eu qúero glo1,:ificar-vos pela união. da minha von
tade á vossa vontade, de minha inteligcncia. á vossa inteli
gencia,·do meu coração 'ao·-vosso coração; supoi·dinaúdo todos 
os meus pensamentos, palavras e obras ·aos· mandamentos da 
vossa Lei, para que .a rnii1ha vida. vcnhaenfiin a con.sumar-se 
na vossa Vida,· na· eterna bemaventufança do ceu. Et ego.cla
ritatem quam dedisti mihi dedi eis. ut sint unu~· sicut et nos· 
únum· sumus (Eu lhes .<lei a gloria que: me destes, pará que 
sej:i.m uin, como. nós somos um); - Jo.ân. 17, 

Amar a vontade de Deus ·é fixa~Jà. na ~ontade, é J'ilanta-la 
·hem dentro no coração. Deus· níeuií, volui et legemJuam 
in medio co~dis _mei ( lVIeu Deus, eu quiz a:vossâ lGi ·i10 intimo 
do meu coração). -.Ps. 39-8.- · ·. ··· 

D.-DUÀRTE 

Ação. Catolica e Vida Interior 

•' 

INSUCESSOS NO APOSTOLADO 
Em nu.si:a. . vida de. apostolado e em 

sua. base lnsub!tltuivel que' é i,· vida ln
terlcr. encontramos fre<1uentemente 
ti·opcços que nos . parecem intransponl~ 
vei.;;. Fazemos bons propositos. Deseja~ 
mos a propagação de uma boa ·obra, :·a. 
vinda de· melhores tempos, .Empregamos 
durante varias -anos todos os esforços 
para vencer um defeito .particillar e 
não ó :conseguimos; pedimos I!: coi;iver
são de parentes e amigos e Jicam011 ad
miradcs de que, apezar de· todos ·os nos
sos esforços, poucos .dentre eles.' se te
nham convertido à verda.cielra Fé: .Afll~ 
gimo-nos com · as nossas cruzes, com 
p~rturb!J.çõzs domesti~ que . nos paré
cem incompativeis com a, obra· da· s.a.1-
,·açãa. Qual é. pois, o remedi<> que· no~ 
falta? 

· palavra ''part'cipação·" · a mais_ apro· 
priada. Como· é sah:do, à Ação Cató· "Qua.J o ~emedio indicado p~lq pro-
lica. ó de Instituição ·eclesiástica. pon- prio Deu$?!!:, seguudo·às tevelaç~ .doo 

quentad6s como o deveriam ser; as al
·ina<r não são evàngel!zadas com o en
tusiasmo do zelo apostol!co; Jesus Cris
·to não é cón11icicldo; . porque Sua. Santa 
Mãe é deixado, no esquccilnento;. pere
cem milhares dé almas, poi:q·ue Nossa, 

·scnMra. delas está 'dti,tarite. t . ~sta 
·sombra .Jndlgila é 'll'liser'Íl.vel, à qual ou
·samos dar "O ,,omt<de devoção. 11.· sân
tisslm.a Virgem. <,ue, e ,i causa cié. todas. 
éstas mti,erjas; de . todos 3ste~ males, dll 
todas ei;tas omissÕ/:s, ,de toda "esta. U~ 
bleza. .Entretanto, segundo illl . revela
ções dos :sa:ntos. quer Deus :exprés~
mente· uína. devoção mais vasta, in-.ais 
extenõa, mãls sólida, uma· devoção mili
to diferente: ·da. atual, para. com sua 
Mãe. Sant!Uima. §ou de Opinião q~e
não ha · obra mais. excelente. mais efi~ 
cà;i para · conseguir este .. fim dO · que a 
simples pr.opagáçao ·deS!a.. devoção par- · 
tieular cl.o be1ri· avent,urado Grlgrilon de 

lifícht. r. or. ·isso, ningueín pode me· santos. uma dilatação imensl' da.· devo
·ção à Santl.ssim~ Virgem; . mas, reni-

lhO". dizer de .. s11a.11atureza· do. que o tfl,m<,, bem. 0 imenso não admite rcs-
prój1Í-:o · Pal)a. Se, pois; o Papa tem trições nem limites." 
preferênéla por u.ma expressão (?m · 
VPZ de .outi~a: ·a() ·Se definir' 11111 obje-- "A. devoçãÓ: qüe ,-.U~?- CoilS~~ã..n\o~. -é 
to cuja natureza depende . éJch1siva· fr,aca. escassa., mesqumh:i,, transviada. 
mentn dele, é' claro q~e .o. Santo' Í'a· _ 11e1os -escarneos ·.da here.;1a.. Domh1à~a· 
dre julga esta expressão· mais pró- , pelo r€spe1tiJ. humano e pela prudenc1a 

.. , . · . ·· · . . carnal, deseJaria fazer da ve~dadeira 
pr1a .Jlltra s1gn_lflcar esse ohJeto ... 01a NJssa. StnhOra. uma Nossa, Senhora tão 

Montfort." , · · . 
(Palavras do· Padre· Faber). 

-------------
. 0~1 ·--0 torl1flcante 

é Precisamente O qu:. se elá com .ª6 .p:\que~a que os prótestantes se pudes•· 
pa~vras "colaboraçao" e "p~r.hcl· vida e' dignlc!acte· .não e como devé .s~r'""' · 
paçao" (Iuanclo ·se trata de clefm1r a . , . ' . ' . . ' .. 

~. . ... ;.' ... 1.;~.e·n· ~~. :. : ... '.:~ .. ;·· .. .t.~!r~. 
·~· monl<lf- es1-1er.1a·1.s 

· Í: ' hnáizra"rl" •· reJuve• 
F·· · nl'sce . a. müther.-
1' · l ·an agra.n · e o re-

Ação Católica. De fato, a.finn.a. -o o ,_ca.rnter .salien~e da nos.sa. Religião;·: 
Eminentíssimo Card'al Piazza·.· ''0 não tem fe. em s1 mc.:ma. E e pJr. esta 
Santo. Paclie P!o XII ·prnferê ~vlden-. razão que. ~esuz_ Cr~tq .não il amaç!o, 
temente a ·palavra colaboração". Mas. eiuc os hereJes nao sa~_convertidos, ~ue 
$0 0 santo Padre p: 0 XII prefere a sem se~tlr a v?ntade Junto, dela. 1\. 1g- ' 
palaYra "colaboraçii.o" é que a San: , ~1oranma ~a teol~gla r°.uba•lhe. toda a, 
ta Sé julga esta .Palavra mais apta .. J~l'e.Ja. ~ao é_ exaltada; ~Jmas que_ pa-
para exprimir o conceito. de Açã,o Ca- der,am s,r :;a,ltas, desui,,ecem !· oege-

. méi'!to !lld1<'a<1o ·em 
to~o., os casos de ·. atiaf.lmP1,t.o. 
ru1?i!• ·nrê90Ces. . ,nvelher1mento 
prem11h1ro: calll'lus oranr..,f: an
tes do temµo. Etn todas as 

drogarias, 
tóli,ca, do que a palavra "participa- neram; os sacramentos 11ão sao fre-

!:ilO". Já. durante o pontificado ele ,--,------'..;.··-----,-------,,---,,-----------
Pio XI. afümava Monsenhor Civarcli o· u. R O· 
que 0 a rralavra , "colaboraçJ0 11 ser-
ve para medirmns ó al~ancf:< da pala· 
vra "participai:ão". Agora, ;;al!emos · 
que o .Papa prefere a palavra ·'cola
lloração ... Para nós, bast.a. E c1·eio 
(Iue os grandes tratad'.~tas da Ação 
CatóHea, se escrevessc,m hoje modi· 
ficariam · seu peusamento ·para me
lhoi· ajustá-lo ao do Santo Padre, já. 
agora crmheddo sem a menor som· 
bra de dúvida.. pois ele "prefere evi
dentemente a ·palavr'a "co!aboração". 

CAUTl<'.I.AS llO ilHlN'l'T.; IJFl kOCOl{lW 
- ,IOlAS lJ:-\Al)AS 8 lfülLIIANTE::; --· 
Compro pn;:audo . os melhorts preços. 

R. A·lvares Penteado. 203 D .E L. 
3. ,, andar . --· Tel. 3'7720 - MONACO 

JUVENTUDE FEMININA CATOLICA 
Nadâ mais nos resta a dizer sohre 

estas co~sultas. 
Nossa. primeira obrigação hoje é compa.rç_cer à, ·Hora Santa da Ação 
Catolica. por intcncão do · Santo Padre o Papa, na Igreja Matriz de 
Santa. Ifigcnia, Catedral froviao1ia, às 17, hs. ~ Ninguem pode faltar. 

'
1 A l L E L U I A ! " 

Temos a grande satisfação de ccmu· 
nicar a no~sos leitores o •recebhnento 
do numero .àe "Alleluia '' , Boletim da 
· Ação catolica de 'l'aubaté. Otlma im
pressão, muiLlssimo atraente, "Alleluia." 
traz sobretudo assllllto muito sadio para 
os. c!rculos de ·estucios dos varios nucleos 
da florescente e bem orientada· .Áção 
Catolica Taubateana: Com nossos agra
de~im~ntos, enviamos a Ação Catolica 
de Taubaté nossos mais calorosos com• 
prlmentos 

PASCOAS 
Dia 23 começam as Páscoas cole·· 

tivas p.-omovidas pela JOCF .. Ante· 
eip11ndo-as o núcleo joc1sta do Hos· 
pitàl Nossa Senhora Apar~cida, !'ea· 
lizou com grande êxito a Pá~coa 
do pessoal interno, na quiutf·feira 
Santa; e hoje realiza· elo· pessoal ex· 
·terno e moradoi·es elas adjacências. 
Elstas Páscoas foram pt'éparadas por 
pregações. de nosso Assistente; Cône· 
go Antônio de Castro: l\iayer, Assis· 
tente Geral da Ação Católica na Ar-
quidiocese. . . . , 

Durante o per!oclo das Páscoas co· 
letivas, pede-se às jocista·s ma's gi:,. 
net·osidade, e muita fidelidade no 
cumprimento da parte do trabalho 

AS AFECÇõES DO.CORAÇÃO E· 
DAS ARTE'RIAS / 

aumentam e comprometem todo o organismo si não forem 
tratadas desde cêdo com um ·remedio que, eliminando as im- · 
purezas elo sangue, normnli-~a .a cil'.Ct~lação descongestiona 
as artcrias e restabeleça O· nttno cardiaco. 

valioso auxiliar no tratamento da· Sifilis, é o depurador do 
sangue por cxcelencia, po1s sua. ft-\rmula tri-ioclada à base 
ele plaúta~ medic.inais depurativas-tônicas.º torna; o· mais in-
dicado .para combater este~ males; . . ... 

· Usai-o hoje mc.smo1 sem vacilar. N. 8~ E C 

que .lhes foi couflado. Uma falta d(' 
uma: pode pertúrl.lar' todo o deseuvol
vim~nfo ·do trabalho. E ·sobretudo. 
cleveri1 .,as Jooisfas se auxilia;rem mu, 
tuamente por .meio· ela orações. afim 
de que Deus· Nosso Senhor as auid
lle com sua graça, sem a qual todo o 
esíõ1·ço é vão; · 

RECOLHIMENTO 
No Extern·at.o ele São Josl'i. seguin 

do já 1ima pra.,!e de anos autel'iorés. 
as jocistas · passaram o grande dia 
da Sexta-feira Santa em retiro espi, 
ritual. Neste· ano ,.encárregou,s·e dat 
pregações o Revmo. Cõn·ego · Antônio 
ele Castro !llayer, que nos vem acom· 
panhando com muit.o carinho, apesar 
de seus 111.últiplos afa~eres. 

JOCISMO 

Neste mês termina o prazo conce
dido para o pagameato das assina· 
turas .. De manei);a que as pessoa.~ 
que ped!ran1 jocfsmo para este ano 
e ainda hão saldaram suas assinatu-
1·as, p~rdetn o direito às mesmas, e 
deveni pagar os. números recébidos. 
como números ·avúlsos. Estes devem . 
ser ~agos trimestralmente, de manei· 
ra · que .. os leitores. que nesse per!Qdo 
não saldarem seu débito para com 
nosso jo_rnalzl_nho; tambem deixarão 
dê o receber. Infelizmente, nossa si· 
tuaç!io fihàiloci~â. no que respeita ao 
nosso. jo1;nal, obriga-nó~ a exigir 
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sa· pontiiáíldade. que: allâs, deve ser 
considerada mult; natural. 

Encadernação· de luxo? 
Oficinas grâfir.as do 
LEOIUNARIO ::,. A. 

Ruá do Seminario. Hl9 

Associações Auxiliares 

Federação das Congregações Marianas· 
"NÁO PACTUAR COM O INIMIGO" . ' 

Ha urna ·serie de jornais e revistas 
que os protestantes impingem aos ca
.tolicos depois · de. bem . carnouflarern 
· tais publicações. · 

Como é mn assunto de grande im
portancia, · tàmbem nós . deseJamos 
ale1iar todos os Congregados e os ca
tolicos em geral para o perigo que'. re
presenta a aquisição de livros· ou de 
jornais e revistas sem que se saiba 
ao certo a orientação ou finalidade 
que ·. visam. 

De duas maneiras se servem -os nos
sos · àdversarios para combaterem a 
nossa doutrina: oU guerreando~a di
reta e abertani.ente ·ou então; fingin
do esposarem· nossas Ideias i;xage
ram-nas, adulteram-nas carregando
nos para· o erro, ·para a heresia. 

Esta segunda · maneira está, muito 
em voga;.'êónhecemos muitas .e muitas 
revistas.· protestantes. que, .sem 'Se de
clararem tais, ,apresentam . c.itações e 
ilrientações de Soberanos Pontifices, 
de doutores da igrejá, orientações 'es
sas criminosamente. adulteradas · com 
o escopo de · levar os seus leitores ao 
erro ou à convicção de que estão ·1cn
do doutrina certa, quando .na verda
de caminham para a he1·esia. · 

Outras revistas ,ainda, apresentam
se ·com a aparente. inocencia ·de trata• 
tom de assuntos meramente literarios 
OU dentijicos, sem cuidarem de reli• 
gião, mas, com isso obtém não só o 
sustento de. suas obras. como t?mbem 
induzem .os leitores catolicos a pensa".' 
rem corno eles pensam nessas mate• 
rias e, sem o saberem estarão em er• 
ro, porque dentro de tais doutrinas .. 
aparentemente l!terarias ou cientifi_:
cas ha uma verdadeira ·orientação re-
ligiosa. . .. 

Vamos dar uma lista desta-' publica-' 
·· ções, indicando a sua orientação. re• 
ligiosas, afim de que os Congregados 
e os catolicos em geral regeitem-nas 
e avisem seus amigos e parentí'is · para 
nã6 adquirirem essas publicações . que · 
outra cousa não visam senão o des
moronamento do lar catolico. 

Revistas: "O Atalaia", adventista: 
"Vida e Saude", adventista; "Bem-ti- · 
vi" . metodista; "Fé .e vida", do lns• 
tit~to de ci.tlt~ra." religiosa; ''O Vigi
lante" e "ConsoÍação", testemunhas 
de Jeová; "No Cenaculo", inetodisfa; 
"Voz Missionaria", metodista. · 

Jornais: "O Catolico· livre" (até 
que· ponto chega o caràdurismo!) "O 
Brado de guerra"·, editado pelo Exer
cito da Salvação. . ·, · , . 

Ha tambem a ser ·consign;ído nésta 
Tista .o famigerado "Alinatiaquê do 
P-2nsamento'.', de orientação espirita, 
e que é prqfusamente duitruibuido;. 
· Tomem nota de Íàis jornais .,e revis• 
tas e regeitem-nos seri1 · cerimonia. 

CONCENTRAÇÃO MARIANA· NO 
COLEGIO S. LUIZ 

No proximo domingo téremos inafa 
uma concentração Mariana,· na serie 
qu,e vem sendo realizada pela Fede
racão ê ci:n preparo da. grande con
cé~tra,;ão geral que terá lugar 110' fhn 
do ano. 

O programa elaborado prevê .as se
guintes· solenidades: 

O dia 21, às 8 hs. na Igrejá do C?
legio S. Luiz, Missa com Comunhao 
geral, sendo celebrante. o· Revmo. Pe. 
Ago·stinho Mendicute; S.J.. Diretor da 
Fcderacão; após a Santa Missa ha
verá a' assembleia que será presidi
da pelo R. P. Walter Mariaux S. J. 
Diretor do Secretariado Geral. das C. 
C .M.M. em Roma. 

Precedendo a concentráção have
rá um trlduo de· sessões foim!,1-tivas, 
no Colegio S. Luí:z, obedecendo a or
dem se"uint.e: dia 18, sessão organi
zada pcla Congregação dos êolegiài., 
do .Colegio S. Luiz e dedicada ein ~s
necial às Congregações do Sumare e 
do Jardim America: dia l!I, sessãu . 
organizada pela Congregação dos gi
nasianos do Colegio S. Luiz e espe
cialmente dedicada às Congregações 
da Consolação, da Imaculada Concei
ção e de Nossa Senhora Aqueropi.ta : 
dia 20, sessão organizada pela Con
gregação da Escola de Comercio S. 
Luiz, dedicada às Congregações da 
Bela' Vista, Cal vario e Pinheiros. 

As palestras versarão sobre os te, 
inas seguintes: no dia .18, "A Santi~ 
ficação propria do Congregado" - "A 
Com11nI1âo frequel1!e"; dià 19 "O 
apostolado do Congregado" "A 
obra d<1s voc;icões" - "As confercn
cías viceiitinas~'; dia 20, "A· devoção 
Mariana" - "A consagração a Nos• 
sa Senhora". 

Entremeando as palestra de cada 

sessão haverá numero5: <le musica 11 

de declamação. 
· No dia. 21, à · tarde, a Congregação 
do Colegio S. Luiz, com0morando. a 
festa titular da Congrcga;:iío (Nossa 
SenhÓra · do Bom Consdh;,:1 inaugu-
1'ará suá nova séde social com ,uma 
pequena demonstração de suas ativi
dades marianas. 
. Como sempre, todas as Congr.ega

ções da Capjtal · deverão fazer-se re~ 
presentar, enviando, ao mesmo tem• 
po, seus estandartes, · 

FEDERAÇÃO . DIOCESANA DE 
GUAXUPE' 

Desta Federação irmã recebemos ' 
. atencioso oficio cornunicando~nos a · 
realiza,.,ão no proximo dia 28 de Maio, · 
a sua.' segunda Concentração Maria• 
na, que terá por lugar à. cidade de 
Monsanto. 

Associamo-nos em espírito a'· essa 
concentração à qual · desejamos os. 
maiores··frutos e que seja o inicio fe~ 
cundo e brilhante de futuras concen• 
ti'ações. 

FALECIMENTO 

Confortado' com todos os S<1cra- · 
mentos faleceu na Paroquia de Vil;; 
Guilherme o Snr.: Manoel Pinto, dig
no · e operoso Presidente da Cong~e
gação de Nossa Senhora da Anuncia
ção, da Paroquia local. 
· Era um otimo · Congregado que des~ 
frutava da estima geral dos paroquia~ 
.nos e do. R. P. Luiz Biazzi, Paroco de 
Vila Guilherme. , 

A' familia enlutada, à. Congrega
ção de Vila Guilherme apresen.tamos . 
os ·nosso. vivos sentimentos, recomen
dando a todos os Congregado& o iU• 
fragio .da alma. do falecido. 

RETIROS DE CARNAVAL 

Ao numero de retirantes· já publi•. 
cado em edições ànteriores, temos· a 
acrescentar mais. os resultados ,se
guintes: C. 11,1. de Osasco, 51 ,retiran
ts; C. M. de Itú (Bom Jesus) 52 re· 
Hrantes; C. M, do. Sumaré, 15 · reti• 
rantes; Ç. M. da Penha, 91 retiran
tes; C. M: de Ibirapuera, 12 retiran
tes; em: Campinas fizeram o retiro 516 
Congiegados pertencentes à Federa
ção local. 

Pedimos com insistei:Jcia que .as ul
timas Congregações. que ainda nãc:> 
nos. enviaram os ·dados que o façam 
com urgencia, afim. de prepararmoc 
o quadro do movimento geral ·do re-
tiro do carnav~l de.1944. . . 

CONGREQÂÇAO MARIANA DE 
CRAVINHOS 

necebJ~;o; . uma atenciosa cart~ cfa 
Congl'egação Ma.viana de Nossa Se~ 
nhora do Rq~ario e _ Mãe de.· Cristo 
Rei, de· Cràvinhos, dando-nos noti
cias dé varias de suas ativiclades, 
dentre as quais destacam.os· a. cr"ea·. 
ção 'de mais um setor de atividade, G 
Deparlánienfo da boa imprensa. 

Entre oul[as atividades este depar
tamento esta fazendo a difusão do· 
LEGIONARIO · o ,que merece nosso 
aplauso e votos de pleno exito. 

CASPA 
Quéda 

dos 
~bellos 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
J 

DIA 1.o OE. MAIO 

O clia l.o de l\laio é, tradicional
m6nte. o dia da Filha de. Maria. !Ili• 
ciando-sa o mês de Nossa Senhora. 
costumam as Filhas de Maria. da Ar
quidiocese se reunir festivamente, 
numa concentração, r'lesejando com 
esta homenagem provar o seu amor 
[ilia! à tão querida Mãe. 

· A F. l\l. b'. organisa anualmente 
o programa dessa concentração,: <Jll~ 
se inicia com um dia. de _adoração e 
Hofa-Santa solene 11a Igreja ele Sta. 
lfig~n!a, no 4.o sábado de, Abril .,que, 
neste an"O. será o próximo dia 22. Se· 
gue-s~ um tríduo preparatório. na 
mesma Igreja .. com praltcas às· 20 ·hs. 
rios· dias 27 28 e 29. Finalme11te, en 
cerrando a 'preparação .. teremos uma 
manhã ' de recolhimento no dia 30, 
ultimo domingo de Abril. 

No dia 1.o de Maio teremos imtão 
a concentração na Catedral da ...,, é. 
devendo todas as Filhas de Maria 
comparecer de uniforme 'enmpleto; a· 
l\lissa será às 8 horas, l1aven<10 de 

· pois. visita ao t11mulo de S. Exc'a. 
·Revma. D. :JQ~é Ga:ml!;i,: 4-ª · ~J2!!1!~ 
i §ilx;i.._ . . . : 

CAMPANHA OE ORAÇÕES PELAS 
VOCAÇOES 

A F. :M. F. pede às Piai; Uniões 
da Arquidiocese que a· auxiliem num 
movim.entu para incrementar entre 
as l•'illtas ele Maria o habito da ora
ção oela obra elas Vocações. S,abe-se 
q"l.e. em muitas Associai:ões mar a· 
nas já se organizáram horas.santas, 
comunhões gerais, etc., em pró! eles· 
le movimento. Assim. a Pia Un·ão 
de· Lndiauopólis pratica a devoção. do · 
,, bado rio. sa,-errlote, para oraçôes 
especiais pela~ vocações sacerdot.àis. 

Esperamos. <'omturlo, que as su
gestões apareçam para iniciarmos,· 
então, um movimento de · con~unto. 

AULAS DE RELIGIÃO 

C0Ulinuan_1os .na sécle da _F. M. F'. 
a receber matricula~ para. o curso de 
religião, a cargo do Revmo. Pe. . . \ 
Mduardo tioberto. f: uma (lt!ma npor-
tunidarlf. para as filhas de Maria (a' 
zerem mn esturlo mais; PT<ifnndn da 
religião, O (ÍUE' 110111 Sellljlre ··podem 
fim §IQ.§1\!lt ,c~u1-1·a r.11 ~- . 
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São Paulo, 16 de Abril de 1944 

E.VANGELHO 

ALMA DA IGREJA 
PRIMEIRO DOMINGO DEPOIS DA PASCOA 

(S. João, 20, 19-31) 
1 

Naquele tempo, à tarde daquele .dia, o pr'me1ro ela semana, estando fe, 
r;hadas .ás portas do lugar onde se encontravam os discípulos· juntos, por medo 
dos judeus, velu Jesus e pôs-se de pé no meio deles, e lhe disse: "A paz 
seja convosco·!" E ao dizer isto, mostrou-lhes ás mãos e O lado. Alegraram-se, 
pois, . os discípulos ao ver o Senhor. Disse-lhes pois, ·novamente: "A paz 
seja convosco. Assim c;omo meu Pai· me enviou, assim eu vos énvlo". E ao 
d iter estas palavras, soprou sôbre eles, e lhes disse: '' Recebei o Espírito 
Santo: a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados; e a. quem 
os retiverdes ser-lhes-ão retidos". . . . . 

Ora, Tqmé, um. dos doze, chamado Dldimo. não .estava com· eles qua11do 
velu Jesus. Disseram-lhe, pois, os. o.utro>;1 discípulos: "Vimos· ·o Sc!nhor". 
Ele, porém, retrucou; "Se não· vir em suas mãos o furo· dos cravos, se não 
puzer o dedo no lugar dos cravos e· a mão em seu lado, não· acreditarei'', 
Oito dias depois estavam ainda os· d'scípulos encerra~s· .. na mesma casa; 
e Tomé se achava com eles.· Velu Jesus, estando as portais fechadas.,. pôs:se 
no melo deles e lhes disse: "A paz seja convosco". - Depois disse· a Tomé:· 
"Põe ,1qui o d'cdo e vê as .minhas mãos: chega ·a tua mão ·e mete-à, no m·eu 

'lado, e, não sejas Incrédulo, mas fiêl'1• - R'espondeu-lhe Tonié: "Meu Se· 
nhor e meu Deus!" Disse•the Jesus: ''Porque_ me viste Tomé, acreditaste. 
Bemave_nturados os que não viram e· creram". 

Muitos qutros prodig·os fez ainda Jesu.s, em. presença de seus discípulos; 
qucf não estão escritos neste livro. Estes, !)orem, foram, escritos para que 
acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e, crendo tenhais, a vida em 
seu. nome, 

e o M EN T AR r·o 
"Ut vitam ·haheatis in nomine eius" 

€ a primeira conclusão do Evangelho 
de São João,.e é a conclusão de todos 
os l~vangelhos, e podemos dizer, de 
toda a Sagrada Escritura. Ja não é 
mais possível vida, (e aquí se entêmde 
vida . eterna,· pois que a outra não é 
mals que sombra perecível - prae
terit figura huius mundi), a não ser 
em Cristo Jesus, pela Incorporação 
d'> fiel no Homem,JJeus, de so1-te 
q1·e venha, desse modo, a participar 
da vida do mesmo Oeus que se en
contra toda rio Verbo Incarnado. 

Pois esta vida que velu trazer a eS· 
ta terra para que os homens a tives· 
sem e ti vesse1ri en1 grande abüudan· 
eia --,. u( vítam lntbeant · et ablin<lat1· 
tius habeant :.... delxou-.a o Verbo In
carnado em ··sua Igreja, seu Corpo 
l\lístico. De .maneira que é pela in
serção neste corpo mlstico de Jesus 
que é a Igreja, que pqdem os homem, 
participar desta vida divina. 

O presente l<:varigelho narra preci
samente a concessão ·1ella à rgre]a, 
por Jesus Ui'isto, ·de· mais um meio 
de dar novamente esta vida, uma vez 
perdida peta culpa: o Sacramento da 
Penitê!Ícia. Heunindo os doze, so· 
bre os quais estão os fiéis ei1 ifica· · 
do, concedeu·lhes o Salvador o Es, 
pitito; in quo santíficantur oim1'a, -
e com· Ele 0 porter de santifil'ar, re: 
mindo os. pecados· cometidos, Não se 
entenda, porem. que .. a Igreja seja· 
apenas um dos meios de obter o in, 
dividuo perd'ão de seus peéados. jun
to de Deus. H:la é o meio exclusivo. 
Posta a palavra infalível de Jeõ5t\s 
Cristo. todos os pecados eztifo avo
cados ao tribunal da Penitência. pois 
que àqueles a quem a [greja 11i10 per· 
doar os pec'actos ficam estes retidos, 
Aliâs, não poderia ser de outra ma• 
neira, desde que não foi dado ·ao.s 
bomens outri, nome no qual se pos
sa' Óbter . a salvação, a não ser o de 
Jesus Cristo. Ora e justamente esta 
sua divina missão de sal\·ar os · ho, 
tnens que EJé: uesfe· nioiiiénto. confia' 
a sua.Igreja: "As'slm'como meu Pai 
me êUVi0!), assim eu vos enHo". 
Aquela vida pois que Jesus · Cristo· 
veiu trazer a esta terra nmna · pie, 
nitu'le da q1lal todos nós podemo,, 
particJpar, · já não mais é ·possível 
obter· ·a não ser por meio de sua 
Igreja:, Aquele amor divino que en· 
cerrou as Mi.sericórdias celestiais no 
Coração Sagrado de Jesus esta ago
ra todo ele deuúo no. Coração ela 
Igre.ia para a -1üesma- rniseric-6nlio8a 
distribuição em fal'or dos pcrndore8 
arrependidos de suus faltas. 

:jC * * 
Nestà altu.ra é éomun1 admirarem

se ·. aqueles• qµe "non · percipiu11t ea 
quae Qéi sunt". por achareni müito 
11'lrl!- esta ,doutrina. visto .q11e. toma-. 
da. ao· ·pé da . let.ra, teva na à cuncle
nação eterna todos os millu'ies d0 llo· 
mens r,ue se ·àcha111 ãfa~tanos da 
!\'reja: sem, ao. m~nos. na aparênc,a, 
culpa ·própria. poil! nasceram no pa·· 
ganismo · OU na h~l'eShL - Como 
tambem ê comum res1mnderem aque
les que gostam de larlea1 as difícúl-. 
1l"dé~. com uma distinção em si mui, 
to verdadeii-a. e é a que se faz entre 
0 Corpo da Igreja e a Alma da Igre
ja, De ·ma11eira ttue a sahac;:,10. que 

ago1·:1 só se obtPm ·por il1eio da lgre· 
ja; :mHdiante uma inserçi'io 11etite Cor
po. ·i111stico de Jesus.· Cristo, deve 
ente11cler-se da alma da Igreja. gx, 
p1íq1pmos ... · Só perten('eil1 ao Corpu 
Mfstíco d.e Jesus Cr!sto os que per· 
te:1cem à Igreja: foranl battwdos e 
Drofessá.111 a verdadeira P'é, Mas, 11ãn 
• ~asta, pérteücer ao Corpo ela Igreja 
11ara uma· pessoa se' salvar: é 111!cr,, 
sáric que .viva i-eal1iie11te ria Vida q11•· 

1>alpita nesta Igreja, ·e é a·graça sàn
trficante. De maneira qu·e, se a. pes
soa nâ°' for· vivificada'· por esta al· 
ma, ainda que pertença ao Corpo da 
lgrejà, não· se salvará. Por· otitro la~ 
do, !)O.de acon.tecer, excepc:011a1men-· 
te, que· uma pessoa 11ii.o pertença ao 
Corpo. Místico de ·Jesus. Cristo,· que 
é -a igreja. mas esteJa elTi estado de 
graça. Pois que todas as pessoas que 
façam.' unf ato de amor perfeito sobre· 
natural .de Deus, só por !liso a~q ui· 
rem a -g~aça santificante. Ei;ta pÍ?s, 
~"'I. <liz-se que partlci11a da alma da. 
Igreja, e porque partt,cipa da alma 
aa lgteja, está em caminho da, 'sal
vação. I<:ste ê o sentido· em quê se 
i lima a ·expressão: é necessário per•• 
1.encer à. ahua. · da Igreja para sal· 
var-se. 

Assim é ·na 1·ealiàade. poremi nem 
uxtendamos de modo excesslvó esta· 
1tlma da [greja, que torne inutefs' as 
.Santas Mfosões pa1·a - as quais se 
voltam os olhares amorosos da Jgre·. 
la dci,de os primórdios dó' Catolicis
mo, OU nos levem à deixar t)a boa fé 
,i quantos se ·encontratn afastados do 
Corpo da Igreja; nem· concerlamos 
itquelos que pertencem ao corpo 'da 
Igreja umá éspéc:e rle tallsman ln, 
/ali vel da satvasâo eterna,. 

.Esta- observação tem sua ra.zão de 
ser especialmente no 3.llostolado. · No 
a[à de aul\lentar o Úúmero dos Ciéis, 
pot vezes. facilifa-se de tal maneira 
lt moral católica.que ela termina re• 
duzida a um~ shuples. e mecanica 
:lrática exterria de algu1is atos de' 
~ulto, sem a austeridade que cons· 
Litue 8Ua grandeza e sua eficácia, 
Por outra, todos que qu zerem sal· 
nir·se devem pertencer à alma da 
,grcjr; uão IJasta que façam parte 
de seu c.orp1J v1slvel. E para pe1,. 
Lenéer à almà da Igreja é 1úister ter 
f espÚito da Igreja, crescer 11c, "Sen· 
t:re éutn ~,cclesia" de qu~ .nos fala 
maravllho'samente Santo Inacio nos 
s~us ExNcicios ~:spiritnais. E -quem 

· •111izer fazer apóstoladó realmente 
frutuoso é preciso- que. pregu() e di
vulgue· este espirita, 'espírito de pe
u tência, de mortifica~ão, de imita-. 
·;ão de Jesus cr:sto Crucificarlo, sem 
~ que mereC'erá ·o anátema lan·ça<lo 
por Bào Paulo contra .a~ueles que por 
uma sabedoí"ia a1>arente, por gtan
rHosLades extêrnas, pelo mím~ro e, 
muitas vez·es, pelá vanglória tó1·narn 
inutíl a cr.uz de Jesus Urlsto,. &ão 
,:atólicos, dizem se ·apóstolos mas 
,,aminham como inrü1igos da cruz dé 
cr sto, 

A J{erlen~ão de Nosso Senhor Je
ws Cristo, a vida e a graça que o 
ilivino Salvador trouxe ao mundo não 
·sfo cousas externas .que se possam 
iuxtapõr a uma alma, · toda ela do· 
miuada pelo esptrlto de sensualida_. 
ll8 e ego,Slll0 que <!Olllilla O nÍundo, 
i\'ào. Para que gozemos ele fato dcs 
fruto3 da lteden\•âo. é necessário que 
ViYBl\108 llllla vida nova, que· ll0S re
vtst:J.lllOS ·lntel'llamcute de JeHus Cri:;
lo, c;ue nos unamos a Jesus Cristo. 
,1ue, com ·º auxil o ~ivlnô, formemos 
em nós a Jesus Cristo, E quem jul
gar qut conr}!Íistou uma a111ia para 

. !\ossó Senh'or, antes ·de tê-la frans
rormarlo dessa maue:ra. ·eng.ana·se 
rndondarnente .. ~ qnem .julgar que é 
,,atóli(:O, só porque entre as 111ultffs. · 
vaidades em que se· enleia, cumpre 
,una ou outra µrát1ca de picdà~e. 

· Lambem se engana miseravelmente, 
~ão estes os que dizem· "Senhor, 
:lenl·or", e não encontram o Heiuu 
,los Céus. 

Mer11temos o conselho ele S. João: 
"non dillgamns verbo. ser! opere et 
veritafe - não. am~mos ·com pala· 
,·ra~. mas com· oh1·as e de verdade''. 

LE·GIONA·RIO 

"QUE SE 
REPITAM 
PRATOS 
COMO 
ESTE!II 

· Fundada a cruzada de Senhoras 
Cafolicas :tte cam~nas 

Pelo Exmo e Revmo: sr. D. ·Paulo de 
Tarso Campos, Bispo diocesano de 
Camplria.s, foi fundada. a Cruzada das 
Senhoras cátolicas. 

No Sa.lão 'Nobre clà. ·Faculdade de Fi
loso!la, · Ciencias e· Letras, daquela ci
dade. algumas ce11tena.s. de se1lho,as ca
tolic;is, se ~eunlram, .sob a presidencia 
do Exmo. e Revmo. -Sr, BlsPo Diocesa
no,. e deram sua adesão à.: Cruzada. que 
tem um vasto programa de ·atividades, 
algumas já ém franca prosperidade, ou-

. tras ainda. em organização. 

seus filhinhos oo soboreore111 
so;:,os,, pudins ou cremes preparados conw,. 

Moiz:ena Duryeó. Dê·lhes sempre alimentos, 

1aborosos e altamente nutritivos, prepar12doii 

A · Cruzada. visa desenvolver mais ain
da a3 olira.s existentes; ampliando sua 
capacidade de · beneficc11e,la; e prétende 
organizar novos institutos de asslsten-
cía. social. ' 

A ação sociâl da. Crur,ada. atinge, por 
ora, tres grandes .setores, São eles: 

Lo Departamento· de Assistenc!a à 
Infaucfa,: ' 

com a incomparavel Creche .. Bento Quirino, 

! MAIZENA 
l DUR YEA 

Obra .do Berço. da. Liga. Femlnl11a de 
·Ação Catolica. 

2.~ Departamento de Asslstencia aos 
Menor~s: 

Para meninos: !nstit.uto Dom Nerl 
(em organizaçãq). Liga dos Pequenos 
Jorna,Jeiros. 

Para meninas: Asl!o Sant'Ana. 

NA ABADIA OE SÃO . PAULO DURANTE 
A NOITE DE 3 PARA 4 DE f EVEREIRO 

3.o Departamento de Assistencia aos 
Pobres:·· 

Dlspensarfo' Dom Ban-eto c:rm suas 
~eç6es de· Gen~ros, · Vestuario, Clinica 
Medica e Farmacla. 

·O Di$pênsario tem, · naquela cidade, 
c;uatm nucleos: Centra.l, filiais de Pon
té Pret'", Bonfim e ·Boséjue. 

Por111er.ores dessa violação dos direitos de extra= 
territorialidade da Santa Sé. 

Multo breve, inaugura.rã. sua sécle so• 
cl:n. ê. r. Dr. Qulrino, 1856: 

Outras a~iyldades estão · em estuclo, 
·como por exemplo um trabalho de assis· 
tencw. às - domesticas. 

No dia segufate a afrontosa viola
ç[o da · ei.:tràterritorlalidade p.ontifi
cia teavzada. pelo Prefeito de Roma 
e seus agentes da policJà. romana .. o 
"Ôs·servatore Romano'; publicou uú1a 
nota muito resumida <lo fato, mani
festando qúe ela constituía um pro
testo por esse bru.tal . atenlarlo aos 
direitos .da Santa Sé .. · Transcrevemos 
a seguir o texto da referida nota: 

NOTA DO "OSSERVATORE 
ROMANO'; . 

"Durante a noite de 3 de fevere'ro 
próximo passado um grupo· de guar
das armados, é1ue provaram ser agen
tes da "Po.licia Republicana", sob as 
ordens do Dr. Pedro Caruso ( Prefei
to da Cidade de rtoma) iilvacliram 
v:olentaniente os edlficios do Mos;tei• 

, To clé ,São Paulo, violando· assim os 
direitos de extraterritorialidade· esta

. belecidos em um ·S'olene tratado. As 
autorid~des da Cidade 'do. Vaticano, 
depois ele informadas do fato. trasla; 
daianHe para a Abadia ele São Pau, 
lo, onde .se colocn:·am em contato 
com o mesmo senhor Caruso perante 
quem firmaram o seµ :protesto. A Sano 
ta Sé tornou público seu profundo 
dJsagrado por stiinelhante fato·•. 

A ngêncià notic:íi. católica "l'L C." 
informa que os sectários de Hitler 
penetrarani na Aoad à de São Paulo, 
até os apôsetitos màis reservados da 

· clau~ura: Como os vanda'os, em suá 
retirada, ·levaram· V:\;riàR · pcssQàS J)l'é-· 

sàs e nu1úerorns objetos pertenceutes 
à Abad:a. •-" · 

Não tendo ·tido êxito as neió;(~ 
tões pacificas 'renliÚnlas peiu:,santa:',. 
Sé, a ~3sú1ç~o · ila R:íç(io yai'",§li_~a e~ii~ 
suas tl'ansmissões do dia- 0 ·7,, féitai!''-" 
110$ inais divcrsqs , idfOiua~/ to{i1ou:' 
públlco · para todá a tei-ra a,. gra vls
sima afronta que hà.viii. .sido pí-iitica
da pe!n~ fô1'ças totalitárias, contra O 
territór'.o. por todos os titulas sagra-· 
do, da Santa Sé. 

MENTIRAS DA AGENCIA STEPANI 

A 'age11cia fascista "Stefani''; foi 
·então ohÍ:iga/la a romper' o seu su
gestivo mutismo, para jogar em 'f'ace 
da Santa Sê; uma: tórrelite de infa-· . 
mias. Assim é que a referida ·agen
cia fascista· declarou, que o "C::ilégio 
de São Paülo" se ·havia tornado uu1: 
refii1sio de .Úande quantidade de trài
tlo,res. 

O · comunicado. tamb<>m se- referia 
a ·•·Jirnteriá:s e ahnas de guerra". A 
rádio fascista ele Ron1a, · retransmitiu 
todas ess.as h1júrias. 

REFUTAÇ.5.0 PELO OlARIO 
VATICAl'JO 

Contrariando essas afinnações. o 
"Ossen·atore llomano" do dia 8 de
clarcu: 

"A Agência. Stefani acaba de· dl· 
fundir um co1111micado que se rela
ciona com a violação da extraterr·to
r'.alhlade ela 13aslllca. de São Paulo, 
declarandb que quatro caminhões, 
tresen tos· vneunú\tkos e seis mil li
tros de gasolina tinham sido .eni:;011· 

trados e sequestÍ'ados pela Policia 
Republicana no recínto daquelà Aba, 
rlia, QúaÍlto· aos éamitlhõ·es· eles per-

A Cruzada funcionará . em uma ala 
da. sede· do Dlspen51,rio Dom Barreto. 

tence1i1 1êgal11lérite 1 casa onde. ro- p d. M'l't . d 1944 ram encontrados .. o mesmo sê deve ascoa os ! 1 ares e · .. 
dizer dos quare·nta e Ulll ·(não trezen- . A. tradicional Pascoa dos Militares, 
tos) pne'umát!cos e ,dos quatroc·entos promovldll- pela. União Cat<,lica dos Mi· 
(11.io iseis. mil) litros de :gasoUna, litarc~, celebru-sc~á este ano, pela 21.a 

"i\I-a.'s- ainda,· a noticla publicada v ... às 8 hora8 do doni.lngo, dia 7 de 
011te1w pelo· "ússervator'e Rom<1UO" Maio . ..,x.átam2ntc nó 64.o aniversario 
deixa · claramente firma dó, - que. as d:i morte de Caxias, 
forças. armadas que. se qualificaram Nesse dia.. n~~a hora, em toda.s as 
a sl mesmas· cdmo unidades· da Poli- guarniçoos brasileires, oo militares ca-
cla 6.epublicana não penetraram 1io tollcos da. ativa e da. reserva., do Exerci• 
"Çolégio S;lo Paulo" - qu~ 'não t); da Marinlla. da Aeronautica, da.s 
existe em noma - .mas sim, que Forças Policlals,, dos Corpos de Bom-
abr:ra.m cam.inho a fôrça 11o·s, ec!Üi- bdróJ. dós e. P. o. R .. dos Tirôs de 
cios da Pati:larcal Basll'ca de. São Guer;·a, - organl:!;ados· e com ·as devi• 
Paulo, violalidÔ os ~irei tos de extra, da.~ dii,poslções - · estarão unidos · no 
tenitorialidade garant:do11 por uni· cumprirÍ1ento do sagrado dever. 
solene tràtado, A Comissão Nacio.nal promotora da 

"A. agênc:a "Stefani" comete . uma CQmunhão Pascal esta constituída pê· 
falta· de· óbjetividacle. e dt, éxàtldiio 'lo:; Snrs,: Vice-Alm, João Francisco de 
sobre o direito de .asilo que as pes: Azeved~ Mllanez, MlnÍ.StrÓ .do, Supremo 

,soiis i·ecolh:dàs na Basil ca .possuíam. Tribunal Militar; Gen. Div, Maurício 
A Igreja. está alf para ·todos, e não JÓsé Cardoso. Chefe do E. M. E.: Gb1. 
1·echa&sa niirguem. Isto', sem rlúvida, Dit. E8tevfo Leitão de c:i:rva1110, Chefe 
não póde ·comi>reencjer 'aqudei que ela D~l, Mil. rir~ EE.. UU.; · Gen. Div. 
tlel'!l1item sejam su'as opiniões doí11i- José Maria Fran~o Ferreira, Gen, Div. 
nada~ por suas paixões''.· Jorge Plnhelro. Gen. Div, Ráymu11do 

Rodrigues Ba.rbosa, ·<,en. Bda. Isauro 
REPEP.CUSSÃO, i:>E:STA REFUTA• Regtiera, Cmt: da 9.a R- M.; Gen, Bc1a, 

ÇÃO NA .IMPRENSA FASCISTA IV_ario José Pinto Gu2des, Diretor ·do 
Ensino. do Éxerdt,; ~n. Bda, José 

.A lmpren.sa fascista e as agênc-'as Agostinho dos santos, cmt. eia I,D, da 
noticjo,sas 1ior ela cóutroladàs come- 5,a R: M.; Brlg. E:duardo úom~s. Cnit. 
:ai-ail) a ~jscutil' .o a!cance da clecla- da '.!.& Zona Aérea: Brig. a~rvãsio Dun~ 
ia~fo vaticana e paÚtcuJar11ie11te. o r.an, Cmt, da. 3.a. Zona' Aérea; Gen. 
,fü'e to,.de as·Jo, A agência. noticiosa. , Bde,. Fl'?nêise'0_cl!!' Paula Cidade, Cmt. 
,·r;>n-aiia -~ ,;,La Cofrispo11denza·•. ~ ela e.a. R, ),I.; ·oen: Bela .. :A. Silva Ro• 
<iÚa se d[r. ligaila às esferas, cío ·ya. clla, 01.1·. da R. e V. do Ex,; G,n. Bela. 
dcano :_ apezar de assim· não ser Manoel Ale:.indri110 da cun!1a e Gen. 
cóusiderl).dà pela opinião, cató!jc:I, Bd&. R. Silveira. dé Mel!J. 
tentou ··discutir etrt uma d-a suas "no, 
ticias de. !ente fidedigna» a imuni
c!à.de dqs ed'ficios da Santa· Sé, esta
h~:ecendo . ca·pciosamente a clist'nção 
entre ·- extr'.aterritoriaHdade" e •· lmu-
niclade". 

:t pq,ciso lembrar que,. ·nã'l 'houve 
nÉmhuní.a advertência prév:a às. auto
ridades responsaveis, para lnfonnã
Jag do que acontecia, Nenhum aviso 
prévio, .nenhuma queixa ou gestão di
plomática precedeu. a invasão ·da Ba· 
s!licit. Tão grande Ófensa . toi levada 
a cabo, em .segredo, plenamente con
venciclos. C:o alcance que possuía um 
caso semelhante. 

SACRILEGIO 

O semanário "Verdades", q\le se·· 
edita 110 Perú, em .sua càpital, Lima, 
ao comenlar a violação dos dir.eitos 
ele extraterritorialidar.l!â! da Basílica 
dll São Paulo de Roma, considera, 
alem do "aspecto legal, ràzões de 
ordem moral que, pela qualidáde do 
agrn va<lo,. faze1n elo atentarlo, um 
abuso sacrílego com todos os agra
vantes", 

"A Policia Republicana italiana -
escreve "Verc;la(!eS"· - cometeu m'l1 
atentado .em 'prêJuizo dos sagrados 
,lireitos ela Sé Apostólica e dos legf • 
timos interesses _ morais dos católi· 
cos J" todo o mundo''. 

UORA SANTA E PASCOA DAS 
EMPREGADAS DOMESTICAS 
Prnmovldn. pela Pi::i União do Exter

nato Siío José, realize,r-sc-á, hoje, do-. 
minl(o, dia. 16, das 17 às 18 horas, na 
capela das. &na;. ·do SS, Sacramento. 
à .Rua Ba.rão de Iguape, uma Hol'a San
ta pa.1·a as empregadas domesticas. 

A me.sma. Pia União do Externato ,são 
.10.~'~. promov~rá, no .proxlmo dia.· 21. na 
Igreja ·Í:le São Br.nto. a Comunhão Pas
~$1 ·das emnregada.s clomestic.?.s. Ãs 6,30 
hS .. será celebrnda a Santa Missa pdo 

-Rivmo. Cónego Dr. Antonio de Castr6 
Mayç1·: 1 

O tríduo prepnator!o será pregado pe
lo' Revmo. Pé. Manoel Pereira de· Almri
d&. Nos dias 18, 19 e 20 ,haverá às 6.30 
l1s.. M!..o.;a. e Praticá. às 20 hs., Pratica. 

, e · Befi;ão do SS. Sacramento, 

Criado na Vanezuela um novo 
Vicariato aoostolico 

N. c, Informa da Cida.dP do Vaticano 
que o Osserv11tore Romano divulga qué 
se. criou o Vicariato Apostolico de De• 
màchiques. na Venezuela. 

o te.rritorio cto · novo Vicariado fa
zia. parte do extenso tcn-itorlo ela Dio• 
ccse da. Zulia. Rege-lo-ão os Padres ca
i -uchinbot, 

' -- .:.... .. -----·~-·------···-·· -- ·=-=-··-:·--- .. --
i agencia.·' telegrafic~ · Reuter, trans

mitiu . nà semana .passada as declara- . 
ções do ••àrcebispo'' anglican- de Yol'k, 
ao. chegar à. Amerfca do Norte, segun• 
do · as quais os anglicano~ estariam mais 

· dê .· acordo com · os cismáticos russoo ao 
repudiarem o fatv 4e ser o Papa o Vi
gario de ·crJ.st1, na. terra, . Acrescenta o 
telegrama. que ew. atitude anglicana 
r;a solidariedade COJ.1 os cisma.tices é 
rob1isteclda pela· atual situação do San
to Padre. 

Els uma.· verdade digna do se1Ú10r ele 
ta· Palice,· Estamos deante · de um truis
mo tão completo e tão velho que o ul
tramontano Joseph de Mal.5tre no ini
cio do seculo passado dava aos cisma
ticos · rus,;os a denominação de protes
tantés e já dizia ser o odio a Roma o 
elo unico, mas universal, de todas as 
· igrejas 'separadas. 

Qmmto ao argumento farisaico da 
"atual situação" do Santo Padre, tam
bém ele não con.~Litue novidade. Por ra
zões analogas f'il~ Los e HerOdu esque
ceram suas dlver1r:ucias na vespcra da 
Paixão de Nosso Senhor. Na crnclfica
ção.·da Santa Igreja, todos os seus ad
versa.rios estão dt' acordo. QLe o digam 
os e&tolicos da Polonla e da Lltuania, 
martirizá.dos ora por nazistas, ora por 
comunistas, 

Vejamos como o autor da.s "Soirées 
de Sa/nt-Petersbourg" demoi,ste, esta 
verdade no c11so particular dos protes
t-ntes e dos. cl.-smat ic:os em seu nunca 
I\Ssa3 citado livro "Du Pape"; 

• * * 
"~~ ,m .. i:i, vel'dr-· ~,.,. f·m,!ainent-aJ em to-· 

d~.s a.s c1u.e~tQ!;, de l'eji$lã01 q(!e toda 

NOVA ET VETERA .,rr ja que não é ·catollca é ·protestante. 
~ cm vão que st ,,retende pôr uma dis
tinção entre as igrejas cismaUcas e he
reticas, Bem compreendo. o que se quer 
C:izer; mas. no fundo. toda ·a difercnç.a 
não passa dM pak·,-ras, e todo cristão 
quo 1-ejeita a., comunhão com_ o santo 
Padre é protestan\e ou o sera em bre-

PROTESTANTES E CISMATICOS 
V~. 

Que é um protestante? i;: um homem 
que r,1-ot .. sta; ora, que . importa que ele, 
proteste contra um ou VJ..rios .dogmas'/ 
cDntra este, ou contra aquele? . Pode ele 
.ser mais ou n,enos protestante; mas 
st:m)')l·e protesta. 

tinado e mais in~aciaveL Eu me ufa
no com o fat:i de que esta tradução 
tornará ma.is tacil a aproximação dos 

· bispos !nglêses' e rnssos; afin, de que 
por sua. união eles se t.êrnem mais ca
pazes de derrnbar os designios atrozes 
e sanguina,,·hs do clero r.oniano... Os 
russos e os reformados .estão de acor-
dJ cm . vario~ artigos de fé, ao mesmo 
tempo que divergem da Igreja r'oma
na... (Sobre este ponto o tradutor tem 

Qual o observador que ainda não no
to·u o extremo favor que o protestan
tismo goza entre o clero i·usso, · muito . 
embora. si tossem tomados em conside
rnção os dogmas escritos, ele . clevessé 
s r odiado tantci nas margens · do Nen 
como do Tibre~ Jl; que toda~ a.s socle· 
dades separaua: se reunem . no odlo ~ 
unidad? que as ésmaga. Cada. uma de· 
las escreve sobre suas band.eiras: 

TODO l:-.IMIGO DE ROMA t MEU 
AMIGO 

Tendo Pedro I feito imprimir po1 
seus sudttos no começo do seculo de· 
zoito. um catecismo que c.iutinha todo> 
,x, dogmas que ele aprovnva, esEa obrf 
foi tmduzlda. em Inglês no. ano de 172:, 
com um prefacio que merece ser cltadv 

, não tem l'azão, Não tem· razão, sl nos 
cingimos às profissões ele fé . escrJtas, 
1ue .são quasl as mesmas para 11s Igre
:Rs latina. .e n1s~E1, e divergem igpal- · 
n,cnte das confissões protestantes: mas 
si entramos no campo pratico e à cren-

• '" interior. o. trad,.t<·r tem rnzão. Ca
da dia a chamada. Jé grega se afasta 
d, Roma e sé ap1~xima. dê Witteinberg.J 
, .. Os pirmelros negam o purgatqrlo ... 
, nosso compatriota covel) doutor em 
Cambridge, provou clou'amente. em 
suas Mem,>rlas sobre a. . Igreja g1·ega. 
~omo a trnnssubstanclação dÓs latinos 
,fifere da. ceia grega.." 

"Este· catecismo, diz ô tradutor. 1·e~ 
i;!ra o genio do g1·a nde homem por 01·
dem elo qWII foi compo~to. Esse prin· 
clpe venceu dois lnimigns mal,: terrl· 
.-ci3 QUI' os mecm e os ta,r• .. ~s: qarr,· 
nie reftrit à surr:·~-! i"-"\ e n ["l. ,.,:~ 

tavQr~ç!.9-~ atn~a i,~19 .,,!'.1,~,,, l!!ttÍ.'> yl,~ 

Que ca1·i11ho e que confiança! A tra
t.e1·11 idade é evidente. li: aqui que o poder 
<:10 odlo se fai sentir de um modo ver
,1adeiramente terrlvel, A Igreja l'Ullsa 
orofessa. cou,;, P. nossa a. presen~a reat 
~ necessicl•ct~ c1.- .con1is'Ã" a· da a.b,5olvj
Ç~'l ~ac::rr' .. -,., , -o me-F:rnº numero de sa .. 
Cl:':flWl\29, a 1 ~i.,lictat!e Cl9 sàcrl!iclo eu-

carlstlco, a l11vocaçãc dos sa.ntos. ·O cu!· 
to das imagens. etc.; o protestantismo. 
ptlo coi,trnrio, · faz profissác, . de rejei
tar e mesmo de abominar esses dog
mM . e essas praticas; · entretanto, si ele 
os encontra em uína. igreja sepa·rada. 
de ROma, não se escandaliza, Esse cul
to das Imagens. sobretudo,. tão solene
mente decla1:ado 'idolatrico, perde todo 
seu veneno, :quando mesmo fôr exage
rado. a.o ponto de. se ·tornar qua.sl toda 
I\ religião. O russo se acha separado da 
Santa Sé: .... é o que basta para o pro
testante; este não vê nele senão um 
irmão,· um outro protestante: todos os 
dogmas são .nulos. exceto o odio. a. Ro
ma.. Este adio é o elo unlco, mas uni
versal, de todas as lgreja.s separadas: 

Um arcebispo ·c1e. Iwer. morto ha ape
nas, dois ou três anos, publicou· em . ·, 
l 805 um trabalho histÔrico em latim, 
sobre os quatro primeiros ·· seculos do 
cristianismo: e Íle.5Se livro, qUe Já ele 
te! a proposlto do cel!bato: afirma sem 

· oorg1veí·sar que uma: grande, parte d!> 
clero r115s0 é calvinista, (Ou, si. se qul
zer eXl)rlmir . palayra por . palavra: "que 
üma grande parte do clero russo apre
cia e celebrs. em _ exce,;so o sistema cal•· 
Vinlsta. "l. Este texto·· não é equivoco. 

.o clero (russo> ·estuda, em todo o 
curso . de sua. educaç/io·· ~cleslastlca, em 
livros protestante~;· unr habito rance~ 
r?liCJ at~~ Q~ Uy1·g~ ÇLi~U99,b, ~peGlU 

· da extrep1a afinidade dos dogmas. Bin
gham sobre,udo é seu oracúlo. e a coi
s:. é levada ao ponto ·de o prelado que 
acabo de citar se valer de Bin_gham pa
rn provar que a Igreja russa ensina na
d:l mal-, nada menos que a pura fé dos 
Apostolos. 

li; um espetaculo bem extraordinario 
e ·bem poucc- conhecido llJ resto da Eu
ropa. esse de. um bispo russo que, para 
estabelecer a. perfeita. ortodoida de sua 
igreja, apela para o testemunho de um 
doutor prote~tante. 

E ele mesmo. depois de haver censu
. 1•ado do modo que acabamos. de ver esse 
pendor. pa1·a o calvinismo do clúo rus
so, não se vexa· :!;i d1omar calvino de 
11m granda bomem: expressão estranha 
na. boca de um bl.5po ao se referir a um 
heresi?,rca, e .ue não Slliu uma unica 
vez em seu livro a respeito de um dou-
tor catolico. ' 

Em outro trecho ele nos diz que, clu
ranui quinze seculoo. a doutrina de Cal
vino foi . quasi de.sco,1,1~cida na Igreja, 
Esta modificação · parecerá curiosa; mas 
no resto do livro, ele se preocupa me
nos ainda; ataca abertamente a doutri .. 
na dos sacramentos. e se mostra pzr
feiti,.mente caivlnlsta. O arcebispo de 
rwer publicou esse traba.1110 em latim. 
certo de não sei crltica.clo por seus con
frade~. que não revelariam um segredo 

.J:le {ám!l.i~i lle!Y ~IQ ~Ofil).!!P. ,tio poy9, . ,... . .· -. . . -

Pregando e. Martelando ••• 

ANIMAIS CIEN'TIFICOS ! 
Pe. Ascanio Brandã~ 

O santo orgulho do homem é ser a creatura de Deus, creada à. im~L 
gem e a semelhança de Deus, e um pouco menos que o· Anjo na' expres-, 
são do Real cantor: - paulo minus ab Angelis constituisti eum - um' 
pouco menos· que ó anjo, vós creastes ó homém, ó Se!,1hor! Fómos divini
zados de: ce1iõ modo, i{esde que o Verbo se fez carne e nos fez paiiid~. 
pantes da sua vida Divina. . . Divinitatis cjus consorfos. 

- O cristianismo eieva, nobilita o homem e o quer sempre lemô:rado . 
de sua sublime dignidade: - Jl,gi1osce o e1·istianc dignitatem tuam. Co~. 
1ihere ó cristão a tua dignidade,. brada São Leão. Pois bem; hoje, apCÍ$ 
vinte seculos de cristianismo o homem moderno . luta desesperadamente 
e se emaranha · .. em sofismas para es('Juecer a sua dignídade de creatura 

· de Deus, e. provar e tentar se · convencer de que não passa de uma besta 
aperfeiçoada. Coirns do progresso! O homem é animal, puro animal,. e 
o essencial é aperfeiçoar a raça, purificar ó sangue, crear bíchos- robus~ 
tos e formosos. O mais não térá importancial . , 

E' de se ver como eles, os grosseiros materialistas de hoje, dão tra~ · 
los à bola para rios reduzirem à .pura animalidade. 'E o mais interes- · 
sante é que alguns sabias modernos nos chamam de bestas, cicntjfica
mente. E ninguein se ofende pelo insulto! 

A Igreja honra a créatura humana redimida :pelo sangue de Cristo, 
luta pela dignidade do cristão. prega a nossa deyação e participação da 
vida divina. Fala-nos da alma e do primado do espirita. Pois a Igreja 
é. , , retrograda, ·não compreende o hoinem moderno!. . . , 

Para compreender o homem moderno f! mister chama-lo de besta, de 
puro anúnal de raça, Não assim como um sujeito grosseirão insulta o 
parceiro, no botequim, mas.;. cientüicamentc, falando sempre em raça, 
eugenia, · csterelização eugenita, "roens . saná in corpor.e sano", e outras: 
coisas bonitas ... et. bene. sónautes.,. Um dos maiores insultos à dígni.__ 
dade humana foi a estcrclização para fins eugenicos que o .Estado tota
Iitario creou para melhorar a raça. . . isto é,. CI'car otimos animais ·de 
rata humana. A Igreja levantou a sua voz de protesto coritra o que ela 

. chamou abertamente "o crime .da esterilização para fins eugenicos, cri-
me que humilha a dig11.idadé hunrana e despoja o homem do seu direitAI, 
natm-a!". A lei foi aplicada brutalm~nte como numa estrebaria. O es:... 
sencial era ter animais humanos de sangue pUro. Veio a moral de co
delaria. O prntesto da Igrêja não foi o p,rotesto da dignidade humànà: 
contra a animalização da creatura. humana? . Que tendencia para. a bes
ta, tem o borrem hip~rcivilizado destes dias! Sentenciaram a elimina
ção. dos defeituosos e tata-dos pefo bem da raça,. Os fanaticos da euge• 
nia condenam à morte toda. criança debil. ou enfermiça. . 

A gente se enche de .panico ao pensar que perigo correriam alguns 
genios se por desgraça os doutores da eugenia materialista e racista tf. 
vessem tido noticia de alguns deles no berço. Ou se tal a ciencia não 
fosse tão recente! · · 

Platão, Esopo,, Po.pe eram defeituosos. Da Vinci, Haendel, Walter 
Scott, Gouno.d, tolhidos, Leibnitz, era de ombros defeituosos. Dickcr:i 

sofria de parali~ia infantil. Nelson era torto de .todo; PcricJes e Cesar 
'tinham cabeça 'de cebola. Alexandre Magno e Cronnvel tinham o pescoço 
torto e retorcido. Goethe tinha os pés curtos e despl'oporcionados; Na
poleiio erâ de pequena estatura, Feios e bem de caras, amassadas· eram 
Diogenes, Tito Livio, Migucr AngeJo, Beethoven, e· tantos .e tantós outro.! 
Ai!. meu Deus! se o rncismo os ·tivesse conhecido! Se os "animais racis
tas'' de hoje já 1iaquelc tempo tivessem dado seus coices cfentificos e . 
eugenicos! Ai da ciencia, da arte e da patria! Quanta gente boa não 
se teria perdido! 

PASCOA DE ENGENHEIROS 
E MED!C0S 

Uma comissão de engenheiros e me
dlcos que se constituiu. ne.~ta Capital 
parn promover uma comunhão .geral de 
medices e engenheiros, fará celebrar 
ho;~, às horas, na Basílica de São 
Bmto, uma Missa. de commihão geral. 

Ezsa comunhlb geral foi prcçedida 
de 2 c)nferenc!as 'que estiveram a. car~ 
go do Exmo. e Revmo Snt, D. Gastão 
Liberal Pinto, Blspo Diocesano de São 
Carlos, 

. Tambem em preparação dessa Pas• 
coa. realizou-se uma serie ·de conferrn
cias radiofonlcas pronunciada.s por. cri
gcmheiros e medicos -desta ·cidade·; 

DESTRUIDAS DUAS 'f AMO-SA~. 
IGREJAS EM PADUA 

N, c. informa.: A destruição de duas 
das mais famosas igrefas da cldàele, e 
a morte de nmner.Jsas pe&oas no bom• 
bardeio de Pádua, toran1 deploradas em 
um sermão que pronunciou durante os 
funerais .das vitima~. o Exmo .. e Revmo. 
M:ns. Cario Agootini. BlsPo de Pádua. 

o , legislativo de Nova York 
aprova a moção, deplorando· O 

ataque sovi·afico. ao Vaticano 
A moção Devany, deplorando o ata

oue de Izvcstla contra o V~ica-110, foi 
unanimemente aprova.da !)elo &nado 
e C&mara doo Dep1Jtados do Estado de 
Nova. York. 

"A camara do Estado de Nova. York 
- reza. em parte a moção - deplqra 
a dec1a.ração que Izvrstla atrlbue ao go
verno sol'ietico, e que o "New York Ti
me5 ·• qualificou de "ataque inj.usto e 
tcmerario contra o vaticano'.' e ·que ou
tros .perlodicos tamlJem, qualificaram 
c<::mo séria, deploravel e Intencionada 
falta de coniprecnsáo dos ideais e es
forçcs do Papll. Pio XII, e como Infor
tunada acusação que ofende a lealdade, 
patriotl.5mo e devotamente. â democra
cia de mais de 30 milhões de estadou
n idensEs que professam a fê oatolica. e 
cl~ mais de 3 milhões de excelentes ca• 
t,licos d:, Estado de Nova York. 

que não o ente1,deria, e que ad~ma1s 
não cuidam das opiniões do prelado, 
bem como de sua pessoa. Nãr se pode 
formar uma. ideia da.. indUerença rnssa. 
por ee..sas especies . ele homens e de coi
sa.'!, a. não ser que se testemunhe o !a• 
t(). . 

Tendo a obra saido dos proprlos pre
los do slnodo. com sua aprovação ex
pressa, nenhuma duvida quanto ao fato 
de representar a doutrina. geral do cle
ro, salvo exceções que ecato. 

Poderia. citar outrns testennmhos não 
menos decisivos; ma:, é tiecessarío pa
rar aqui. Não afirmo a.penas que a Igre
ja citada ·é .Jrotestante; afirmo. ade• 
mais. que ela o é necessariamente. e 
que Deus não seria Deus si ela não o 
fosse, Uma vez rompidv. o elo da uni
dade, não mais existe tribunal com~m. 
nem por consequenc:Ji regra de fé inva
ria ve!. Tudo se 1·eduz ao julzo particu
lar e à su Femacia civil c;ue constitu~m 
à. cssencia do protestantismo, 

Não il1$pirando esse ensino nenh11m 
alarme na Russia, e encenando o més
mo lmperio cerca de ~rês milhões de 
suditos protestantes, oo novadores de to-' 
doo os generos souberam se aproveitar 
dessa vantagem para insinuar livre
mente suas opiniões em todo, os setores 
do estado, e todos se acham de acordo, 
mesmo sem o saber; parque todos. pro
testam contrn a Santa S · .. o que basta 
para a fraternidade comum, 

Sendo. portanto toda igreja separa
da protestarite, é jw;to dar a. todas elas 
e. mesma. denomiuaçãq, Ademais, como ªª i$.rfj?.~ P.,;t~lí!,1*~ ~@ . :ral!!i~Í!l$~e~ 

Homens da Ação catonca 
Continua. a funci0 ,1ar regulnrmênte 

o .setor dos Homens· da Ação catollca 
que se constituiu nesta capital · ha ma,is 
d~ um ano com a participação de actvo
gadoo, me.cticoo e engenheiroo. 
, Esse setor; reln.lcla ho;e as suas reu• 
niões interrompidas pelo retiro da Se• 
mana Santa. 

A reunião sera. presídwa. pelo Revmo. · 
Snr. Conego :t:>r .. Antonlti de Castro 
Mayer, A~lstente Geral da Ação Cá-
tolica. na Arquidiocesé de· São .Paulo e 

.. t_.sststente Eclesiastlco do setor. 

A . Grã-Bretanha e o , Japão 
. aceitam os serviços do Vatica
no · para enviar , auxilio . aos 
respeéflvos suditos internados -

Os governos da Grã-Bretanha ·e Ja• 
. pão aceitaram a. mediação dq Vaticano 
-11,ra enviar auxilioo aos resJ)€étivos su~ · 
ditos civis que se acham internados em 
campos. de concentração. · 

segundo o • .1inll;tro de Esta.do, RI• 
chard Law. ·Cl1egou-se substànclalmefl• 
té a lllll acordo para que o Vaticano se 
encarregue de distribúlr auxilios ,aos cl·, 
.vis brltanjcos tnternado.s em MaJaya, 
Indias Orientais e nas Ilhas Filipinas .. 
O Vátlcano distribuirá Igualmente a · 
correspondente quar,tidadé .de auxllio 
àos sudltos ~lvf,s do Japão, que se acham 
internados em·· territorlos do Imperio 
Brita.nico. 

IGREJAS ALIADAS DESTRUIDJ\S 
A révista .Eccle~ia, publlcada pelo 

Serviço de Informações do Vaticano, em 
seu numero de janeiro estampa as fqto
grafias de Igrejas destruidas pelas. ill• 
cursocs aéreas do E,lxo sobre . Londres, 
CovE',11t·rY, Polonia.. Malta. O ni.unero é 
dedtcaclo às i;;reJas de-strulcta.s pelá 
guerra. Em. Londres. · quando a capela 
da Ordem de Adoração Perpetua quéi· 
mava, em resultado de unia Incursão 
da. semana pas,sada. a Revma.. Supe
riora, acompanhada. de . quatorze f'rei
ras, retirou o Sa.ntlsslmo Sacramento 
d" Altar, levou-o em oroclssão para fo
ra. do edlficio por entre chamas e fuma
ça, colocando-O em lugar seguro, · 

eLtre elas pelo nome de seus fundado
re~. pelo das · nações que receberam a 
pretensa. reforma, oü por :rualquer sin• 
toma pàrticular da molestià geral. de 
maneira que nos dizemos: - ele é cal
,•inista, é luterano,. ê anglicano, é meto• 
rlista. ó batista. etc,, tci~·na-se tambem 
necessaria que uma dertominaçãq par
ticular distinga às igre,ias q~ protes
ta:am no seculo Xl. e certamente rião 
se achará nome ma.is· justo que o que se 
tira do proprio autor do cisma. posto 
qu~ seja .anterior ao ijto fina, de rutura. 
É ele toda justiça. que ~e fune.sto per
sonagem dê seu. nome às igrejas que fez 

. desga.iTar. Elas são portanto phoclanas 
como a de Genetra é calvinista, . como 
a de Wittemberg é luterana. Sei que es~ 
sas denominações particulares lhes- de• 
sag,radam, porque a. consclencía lhes 
di7. que todà religião que ieva nomé de 
um h<';.'Jem on de um povo é nrcessaria
mrntn falsa. Ora, que cada igreja sepa• 
racta se dê J ma.is belo nome possível, 
é prlvUegio do orgúlho uacional ou par
tictila.r: - quem Poderá disputa-lo? 
· Mas todas e.s..oas sllllcetibilidades de 

orgulho nos são estranhas e não devem 
ser respe!Ladas por nós; é um dever, 
pelo contra.rio, de todos escritores ca• 
tolicos de jama.ls dar. em. sell,l, escritos, 
às igreja.5 separa.das· por !'hoelo outro 
nomé que 'o de phocian~s; não por es~ 
pirito de odlo e de re.ssenthnento (Deus 
nos llvrn de semell..ante. ba.lxeza!)' mas, 
µeJo contrario, oor esplrito de justiça, 
de amor,· de benevolencla uni versa;!; · 
afim de, que essas iirreja/i continuamen
te . lembradas de· sua origem, nela. ve~ 

Ja.d ÇJ2!~~All_teroente 8µ§ 1tulld11,_d~AA 'I 

h. 
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TELEGRAMAS DO RIO 
------- ------·------------------- --------

NOTAS ECONOMICAS tatuto dà org.i.nização Internacional 
do trabalho; 2.o ..:.. das recomençlações 
ás. nações un Idas sohre a polltica so
cial >Ltual e de após guerra; 3.o -
da organização do · emprego no peno• 
do de translfjão de guerra p~ra a paz; 
4.o. - dos· seguros sociais; princt· 
plos e prol>lemas r_esultantes da' guer
ra.; 5.o - '"Standards" mltíimos da 
po!itica. , social as dependencia& colo
idais; 6.o - relatorios sobre a -apJJ• 
ca.çào cias convenções; 7.o - Relato
rio do Diretor. 

RT.::GISTRO DE MARCA~ I:: PATEX'l'ES 
EM 1943 

RIO, (ASAPRESS) - O Departamen
to Nacional de Propriedade industrial do 
Ministerlo do 'l'rabalhc,, encarregado do 
:registro de -marcas e pat-entes de 1943, 
:recebeu 139.112 patentes, sendo 10.136 
·,pedidos de registros de marcas, 1.828 de 
1>revilegios de invenções e 139 de paten
te~. A renda ari'ecadada atingiu a qiw,l 
6' milhões de cruzeiros. Alguns det:..lhes 
das atividades do .Departamento !<acio
nal de Propriedade Industrial '.Ião inte
ressantes. Assim o seu protoco~o. alem de 
registrar o dia da entrega cio papel, ano
tá. tambem a hora, pois e,m cas1 de dois 
ou mais lntere...ssados r~uerercm a mes
ma marca o _registro é- concedido aquel2 
que tiver entregue ~ requerimento anws. 

O Departamentq, "Nacional de Proprie
dade Industrial S'.l.!llpre faz a me=a exi
gencia: apresente modelo do invento, -
e quasl semr,ce os "inventores" deixam 
oe a.tender~ alegando falta de recursos. 

FAERICA NACIONAL DE MOTORES 
RIO, (ASAPRESS) - No proximo dia 

19 do oorrente será inaugurada a Fabri
cá. ~cional de Motores. A fabrica, en
tret.anto, ·· já está em· plena atividade e 
os 'primeiros motores áe ~vi.ação, nela fa-
1:\L'icadoo, já estão saindo. Ao que se sa
be, serão produzidos inicialmente moto
::res "Wrigth" d<i 400_ hp, para aviões de 
·treinamento. Os dirigentes da fabrica 
,esperam receber. até o fiin deste ano, e 
:restante,da. maquinaria da F.N.M. ad
,quil'ida nos Esta.dos Unidos, quando en
tão entrará a produzir o maximo de sua 
c;i,pacidade. 

O ministro Mendonça Lima, falando a 
ui:n , vespertino desta. Capital, declarou 
,:iue a Fabrica Nacional de Motores pro
d11zirá somer.te para as necessidades na
cionaia, não se cogitando de conseguir 
eomp~·.;.lotes no estrangeiro. Revelou 
ainda. o ministro da Viação que os mo
tores construidos no Brasil ficarão pelo 
:mesmo preço de custo dos- americanos. 

Pàra que a inauguração da Fab1ica 
Nácional de Motores não seja adiada, 
:ativam-se. todos os trabalhos com os ulti
:mos detalhes de suas instalações. 
AlJTORISAÇõES i>ARA l'ESQUISA DE 

MINEIRO 
RIO, (ASAPRESS) . - O Presidente da 

:Republica assinou decretoe na Pasta da 
Agricultura autorizando as emp:-esas de 
n1ineração Chaves & Cia. a pesqulzar 
magneslta -e associados no Munlclplo . de 
:São Ma_t®l!,-no Cea.;·4, .e Irmãos Fecci
cacco a. pesquizar caolim e associados 
no: _E~ado de São Paulo. .Autorizando_ o 
cidadão José Candido de Cerqueira Lei
te a pesquizar Cao!iir. e minerios de 
tungmenio e MSoclados no município de 
Juir'dial,- em São Paulo. 
A~ULADA RESOLUÇÃO DE ACIONISc 
!l:I\S DE EMPRESA "EIXISTA" SOB 

ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO 
RIO, (ASAPRESS) . -'--_ Estamos segura

:mente inf~rmados de que o major Car-
11eiro de· Mendon~a. -diretor do Banco do 
:Srasi!, a cujo cargo está inteiramente a 
:administração dos Negocios da Carteira 
·de Cambio e da Comissão de Defesa 
Eco .. omica, na. àusencla do diretor efeti
vo,. sr: Santos Filho, tomou a reso!ução 
de mandar anula!'. a resolução tomada em 
.auemb~ei.a. ·geral por uma das empresas 
do ~lxo sob a administração de gover
no, realizada recentemente. Por propos
ta .de um acionista, aceita unanimemen
te, foi · atribuída ao administrador fede
ral uma comLssão de_ 3% sobre o valor 
bruto_ das vendas realizadas pela referi
da ·empre&a. 

o major Carneiro de Men-:'.onça, em 
circular aos d ema is administradores, fez
l!1es senLir que nenhuma. resolução da
quele genero pode ser objeto de discUBSãO 
em zssembleas gerais · dai; re!eridru. so
ciedades. 

CONTINUAl\1 BLOQUEADOS 
RIO, (ASAPRESS) - o .ministro da 

Fazenda, em atenção a. um oficio do ti
tular da. Justiça, C:e.clarou que os fundos 
bl:i,1ucados de instituições italianas ga~ 
rantcrn, hoje. por lei, as indrn,iZações de
vidas à Nação e a pi.rtlcnlares agredidos 
pelo .inimigo, não devendo, por isso, se
rem desbloqueados. 
ESTATISTICA DO. IMPOSTO SOBRE 

A RENDA 
RIO, (ASAPRESS) - Os quadros es

tatísticos agora fornecidos pela i;>ivisão
do Imposto de Renda, demonstram o 
desenvolvimento finaµceiro do Brasil, 
r.cusando a a rrecada.ção das Obrigações 
dJ Guerra dos contribuintes do Imposto 
dG Renda, no,5 meses de Janeiro e Feve
reiro, notada.mente_ em São Paulo, e D~
t-rito Federal, uma diferença para ,.mais 
.,., 50 % sobre a arrecadação do a.no an
t0rier, em igu,iJ periodo passando o to
t.,i de Cr$ 202.505,50 em 1943, a Cr$ 
333.998,10 em 1944. 

Santa catarina foi o Estado que ,iaior 
aumE'nt~ acusou, atingindo a 133% o 
ac!'escimo verifica.do sobre .a _a.rrecada,ção 
dos meses de Janeiro e Fevereiro de 1943, 
seguindo-se São Paulo com 115%; Pa
raná com 94%, Goias com 90% e Dis
trito Federal com 58 % . 

Apenas 4 Estados da União sofreram 
decresclmo e arnim mesmo nunca supe
rior a 30%, Amazonas com um -milhão 
du:rento.1 e quarenta e dois mil set-ecen
tos e se~enta e dois cruzeiros em 1943 e 
crs 866.084,30 em i944; Piaui, com Cr$ 
776.170.30 e:n 1943 e Cr$ 683,631 em 
1n44: Minas Gera.is com CrS 9.996.644,30 
em 1943 contrn crS 9.286.390,20 em 1944 
e Paraíba, com CrS 602.924,50 em 1943 
e CrS 592.908,80 em 1944. 

A maior arrecadação em cruzeiro foi 
a do Distrito Federal ,com Cr$ ...• 
16~.403.000,00 conseguindo-se em São 
Paulo a cifra de Cr$ 102.083.302,70, 
REGULADO O COMERCIO E A CUL-

TURA QA HORTELÃ-PIMENTA 
•Rro: (ASAPRESS) - O sr. Coordena

dor da Mobilisação Economlca. assinou 
po1taria reguh<ndo o comercio e cultura.. 
ti~ Hortelã-Plment..i. A portaria determi
na que os contratos existentes nessa da
ta entre agricultores, industria.is e expor
tadore.5 relativos à cultura do hortelã
pimenta serão . .-!gorosamente cumpridos. 
Os infratores, alem ele responderem por 
perdas e danos, na conformidade da. le
gislação ordlnaria, ficarão sujeitos àll pe
nas previstas no artigo 6.0. do decreto, lei 
4.750 de 28 de set-embro ·de 194:!. As pes• 
soaJ. civi.5 ou Jurldicas. que se julgarem 
i-rejudlcadas pelo inadlmpllmento elos 
contratos aludidos ·deverão, J)l',ra. as pro
videnciai; cabiveis, dirigir-se à :Piscalisa
ção Geral do ·Preço di. Coordenação. 
FERRO PARA CON.;RETO ARMADO 

RIO, (ASAPRESS) - O Coordena.dor 
da Mobilização Economlc:1, a.5.5lnou um11. 
portaria, visando elevar a . produçã_o de 
ferro para concreto armado e assegurar 
a sua distribuição na,s r:-•giécs abasteci
das pelas usinas paulistas. A portaria é 
longa e estabelece preços maximos pa
ra a. venda ào ferro redondo - 37 CA -
e obriga as usinas a. cumprirem os pro
gramas de laminação dos verga!hões 'àe 
aço. que forem forneci.dos p~lo Setor da 
Prodµç~o Industrial. 

Superintendente da Comis= 
são· de Abastecimento 

em São Paulo 
TIIO, (ASAP.HESS) - O ministro 

João Alberto, Coordenador da Moi>l· 
Jiz1,:ão Economica, assinou u111 ato 
àeslgna.ndo, por Indicação do ln.ter
ventor Fernan,do· Costa, o sr. José de 
Melo Morais para exercer as funções 

· de superintendente da Comissão de 
Abastecimento do Estado de Siio :Pau
lo. 

Isentos de restrições im= 
postas aos suditos do ,eixo 

RIO, (ASAPREl'Sl - O go,•erno 
federal acaba de decidir que os cJ_da• 
dãos austriacos, em cujos p·ass~µor-
tcs figure a naciona !idade. austriaca, 
fican1. isentos de todas ,as restr'icões 
aplicacja.s aos suditos do ei>:->. 

O Rio terá seu Járdhn 
Zoologico 

RIO, (ASAPRESS) , A Capital da 
Rept.\blic.a. · va.1 -ter o ·seú: •1Jard-im Zo• 
c,1ogico", a1nplo, atraente -o ri1oderno, 
onde viverã,o, em v:sinhança, ani .. 

1l1at's de todos os climâs', rflill"esen• 
tando as faui1as brasileira., america
na., europea, _asiatica, africana .e df!, 

· Oceania. Ao quê Re anunciá. ésse as .. 
suntO j1 foi · estudado e é pensa.1nen-
to dÓ Prefeito HP.nriqt:e Dóds,.vôorth 
localiza·lo na Quiiita ,1a __ Boa Vista, 
empre'cndendo, para ·lss<>, obras· de' 
a.datação -., ·de· mellíoraméntos gerais 
e paisagísticos da(Iu~le grande ,Par·· 
que carioca. · , . · 

Visita do Presidente .da Re" 
publica ao Brasü" Centrál 

RJO, ( ÀSAPRESS) ~ O Ministro 
João Alberto, em declarações !eltas 
á imprensa.:,.' disse Que· o, }"residente 
Vargas visitl\rá dentro ·em breve . o 
·Brasn.·central. O presidente deverá. 
partir para' ·o· nosso 11 h_interla.n.d''i em 
fins de maio ou .começo de Junho, Da
é'omttiva pr€'sidcncinl,, farâ parte uma 
clelegaç5o de jornalistas. . 

Inauguração do primeiro 
trecho ·da -Estràda Brasil~ 
· Paraguai 

N O T 1 .'.e I A S, M I L I T A R E ·s 

RIO, (AS.\PRESS) - No J>r_oxlmo 
dia 25, -será inaug_urado, como já dl· 
vulg-amos, o primeiro trecho da .E<:s
tracl:i de Ferró "Brasil-.1:'aragunl, 
cOmpreénde-ndl) uma extensão tle ·1_7S 
quilometros.· O rcfe"r!do · tre~ho (jue 
liga. Campo Grande e MaracaJú, com-
pr,e-se das estações já. construídas ·-e 
inai;guradas; Guavira,. _Bolicho, -Se
<'O, Anhá.ndu!, Serrote, Picuf e Hrl· 
lhante. O 'trecl10· de cámpo Grande a 
Ponta Porã, da citada ferrovia, ~stá 
senão construido pela Estrada de 
Ferro· Noroeste do' Bras!l, sob ·a di• 
r•ção elo.coronel ll!arlnho Lutz. Com,-

, pietada .. a Hga~ão Pedro· Juan Caba· 
]eiro- ,,..._ cida.do paragua_ia, gem~a de 
Pont:1·-Porã; ·-,, ·com· vila- Cim.c_epcion,, 
ficará facilitado o ·e~coam,into ·ele 
materias prir•,as · desta "asta re_g!ã<? do 
baixo Paraguai, como· Ja1nbem se 
aht'irão noV'as poSsibili~ades paya a 
exporta~âo. ,10· pl'Odutos nac_tc,nais. -
com esta · Jigar;ão ·muito lucrar_á. -0 

Paraguai, porque assim póssulr:l. uma 
saicl~ nài_'a. o .mar, i:ltra.vês do Porto 

lNS_TÀLADA EJ.1,J 1.o DO CORRENTE 
RIÓ; (ASAPRESS1 - O comandante 

elo ,:t.(!. Batii.lhão do 5;0 Regimento de In-. 
fa11ta.ria COJnUnlcou às autoridades que· 
a unida.de administrativa. da 8.a Compa· 
nhia daquele Batalhão, sediada em Tu
:pa.n, _ no Estado de s. Paulo, foi instala.
ela. em .1.o da corrente. 

4 FAB NA FRENTE DE CO:\'IRATE 
· RIO,. (ASAPRESS) - A respeito da 

'hoticia segunde, a qual, pilotos brasi!t'J
ro.;; ·do l.o ·Grupo de ·caças da FAB. c:::
traram em.ação em uma frente de :ba
talha, o vespertino "A Notte" prvcu.N,;j 
ouvir o Ministro Salgado Filho que disse: 
"Os aviadores brasileiros já estão na 
!rente . de combate. Estão r.a frente e 
cumprem seu dever µortando-se com a 
maior bravura. Os relatorlos enviadvs es
tão sendo utilissir •. os e de gTandc, ~-nro
veitamento para a FAB." Mais a,1,ánt~ 
disse: ·" Não lm i ubl!ciuado f'.lita sobre o 
assunto. E isso é natural. Compreeuck
ise que_ operações militares devem estar 
envoltas no ;igilo que lhes é peculia.r. 
:M_a:s o certo é que os ra:,aze.~ cb FAB 
não_,: desmentem as nossas h:adl,õcs e 
estão dando exemplos d·~ bra ~ura e cte-

'A-· ptllitica na Bolivia 
RIO, (ASAPHES!,.;) - O sr. Hum

berto. Palza, deleg-a<lo confictenclaJ da 
J3olfvia· jun'io :Ln governo _f)rasue,ro, 
fez intcre&~antes declaraçócs ú. 1m
lll'eri-Sà:·. · lnicial"1do, · dis~c. que, cu1rl
])rindo as 1>romessas feitas pe1o sr. 
l-!endq·u·e .Baldi vie$o ao governo ora
zileiro. (ora1n afastados- ·todos os eJe
:mentos· que <le"tnonstravam s1mpnttu 
pelo eixo e restabelec·ida a llberda
de dl'"i_f!lJ"Jiensa··em seu pals. 

Continuando em suas decJara~ôf'~, 
ã'.t.iss~. o, ·sr. Palza ;lua· tot·am convo<."'a
das .. -~s _.eléu;õc:s .em todo u pals e Que 
a BOJivla. urepa:·a-se para a reconstJ
tuc~p-na!1za<,;ão <lo seu governo, sendo 
que· foi . conciJdi<l:~ anistia ampJa H 

, todos·. os-·aittig;<Js e novos 1_>olit1co~. 
Flr1al~zàndo a sua entrevista. o sr. 

Enriq.ue .Plain declarou que com cs
~as me·didaà toma.das pelo g·oven10 (te 
~eu ·pats, cessam agora os motivos 
que· haviam ditado a resoluçáo do Co~ 
mité de ·Defesa Politica do Continen
:te. 

T ransf erenda de loucos do 
Jiospital da Praia Vermelho 

liIO, (AS,\PlU;;SS) - Estão sen-· 
ôo transferidos do Hospiciu da Pr;-.Ja 
iVe1·melha, para -0 novo 11osp1tal de 
enférmos. mentais, de Engenho de 
!Dent1:-01 todos os detnentes ah 1nter-
:nados; A .transrercncia já causou e~· 
leuma o ano paS&l(dO, v_isto os meios 
cientific-os se 1nanifestarém contrar1os 
â re'ferida remo~ão. Ü atual· hOSp!CIO 
da P·rala Vermelha séra adatado para. 
1•eceber. alunos do Coleg-io Pedro J 1. 

t-- SObf'e O fato', Comenta-Sé COl,n E>X

tranhe~a1 que neste 111omeuto, em que 
a Co'lonia tle Ju.ca.repag·uá cslá ~u· 
perlot_ada. do doluo de ini:;anos com 
relaçã.o' á., sua capat.:1darJc de 1nstala
çõ_es~ se ordena. a extinção cte um 
gru1)0 -"Cl('- h9sp1tais, corno o da l-'ra ia 
Vermelha~ 'fl.le acoJh ia. l.ZUIJ enfc:r-
1nos e a Colonia Gustavo HeWeJ, com 
600 doinentcs. Por outro lac.101 u l·Jos
pitaC' PSiquiatrtco Nacional, de ~n
genho :.·de Dentro, apresenta tf~,a ca .. 
pacidade inicial cJe apenas 410 de
lllentes e o "Hospital" de Sub .. ag·udo$, 
tambein de Engenho de Dentro, ele 
100 ·aoentes soment ... Resultando daJ, 
<1ue· o problema hoSJ)itai'ar dos 1nsa
ncr.; mentais, qu,q'ã era grave ~m race 

_ 'dá tnsuficiencia "e instala,;ôes, agt·a
'-'OU-~~: ·ainda mais; com ~, rerluç;âo ele 
mais pe 1,000 leito•. - Juvido a res 0 

peito, o Diretor _do Hospital da .Praia 

votamento dos maiores. 011110 tlnJ;lamcs 
previsto a FAB está se portando a. al
tura elo que c!.eJa espera vamo,s." 

OFICINAS DA .RTILHARIA DE 
COSTA 

mo. (ASAPRESJ - Pelo m!nliltro da 
Guerra foi assinado a v!.50 criando as 
"Of!c;.nMJ da Urca", d~tinadas a áten
c1er esi:;zcialmente às nect·:;s!dades da. Ar
Hlhari3. de Costa, rio qu~ concerne à re
paraçil.o e manutenção cl:., seu material 
bcl:c(·, IKm como à de sua.s inst-a.lações 
mccii::.\l~as, 1üdra ulicas e eletrleas · e de 
ma .a,,arclhagem de direção de. tiro. As 
r·~ierid!=ts oficinas terã J suL séde em ter· 
r:,;-i::,s <1:1 Fortaleza s. João, desta capital, 
e não devcrf,r, colidir . com as dit Esêo-
la c:ie Educação Física do Exercito. · 

CRIADA A FORÇA NAVAL DO SUL 
RIO, (ASAPRESS) - O a.lmirànte 

1',ristiues Guili,em, ministro da Marlnha, 
ac,>,bn. de criar a l.<'~rça Naval do Sul. 

Essa nova or,~&ni•.ação naval, que vai 
ser POmanclada pelo contra-almirante 
Gusta~<l Go~rt, terá, como· sua conge
nere, a Força Naval de Nordeste, seu raio 
de açfü> em varias Esti,,dos do Sul do 
pai1,. 

Vermelha, manifestou, de Inicio, a 
sua. opinião contraria a tal iniclatlva, 
dizendo qut:J n mesma fora feita ·,à 
1 evelia. da opinião de ·todos os conhe
cedores do assunto. 

Interna=. 26.ª Conferencia 
cional - do Trabalho 

RIO, ( AS,-\ P H.ESJ - O dr. Guilher• 
me Vida! Leite Ribeiro, delegado Pà.• 
tronal do Brasil á conferencia lnter_
nacional do Trabalho a iqa,ug_urar•se 
no prox.imo f1ia 20.do correntw··ern ltt-
hvle l fia, p'roco rado pela "Asapress'", 
sobro a.s finalidades desse impor

tante conclave., clisse: 
"A 26.a Cont'erenc1a. lnternaclo,nat 

do 'l'ral;alhó, a E:c realizar em !í'iJ3:~ 
delfia, será uma das àe maior lmpor
ta nc!:i dos u I tlmos vinte anos, pelo 
efeito das Suas conclusões e r'eco
mendações dada a situação· delicada_ 
1..1ue all'2 vessa o n1unào. 

A ordem do dia de seus trabalhos 
é obieli va e exigirá a tenção ,especial 
e prudenc1a nos debates dos seus -cu
versos itens. Dentre os seus assun
tos, d~staca--se a narte referente as , 
1101·mas de politica social atual e cte 
após guerra .e ao seguro social, seus 
prineipios e problemas resultantes da 
~uerra". 

u nosso entrevistado passa a falar 
clep.ois sobr1 as classes Pa:i'ronais: 

"Das cla~ses patronais, que reµre .. 
sentarei por honrosa ·delegação . da 
1I1U ustria .e do con1ercio, do .BraSiJ, o 
quia n1uito me desvanece, levarei os 
pontos ele vista sobre os assury_tos em 
esturJo. Aliás, co~vem observar, como 
oportuno. que o Prirneiro · Congresso 
Brasileiro <Je 8conomia, recomendou 
··p~rmauente e.- efetiva· colaboração do 
Brasil na. organ!zac.;ão internacionA.l 
do trabalho, ja1nais. lnterrompiàa 
., ,sde a fundação do ·ins_tituto .liene
Lrino". 

AnSpiciou, ainda. "como _campo_ de 
ação da orga,niza,c:ão internacional' _do 
trnbalho. não só as concli~ões <le tra
tia.lho. como ta.mbem as condições de 
vid,t d,Js trab:=tlhadores". 

Cone! uindo as suas declarações dls· 
se: 

"Vê-se. assim, que as forças econo
micas do Brasil confia1n na organiza
ção internacional do trabalho 'como 
11 m <los elementos capazes de apl·e
SP.n tar a solução dos angustiosos Pro: 
blen1:ts:; sócia(s de apõs · guer1'a'". 

O nosso cn trevistado teve a genti
leza rl~ nos fornecer ·a orcJ.e·m. do dia . 

·cia conferencii.. que constarlt ·ao se
guinte: 

l.o - do 111·ogra1na e do_,fUtUl'O eS,• ' 

" de 'Santos. 

Faleceu · Mons. - Antonio 
Jeronimo de Carvalho 

-Rodrigues 
'ft!O. (ASAPRESSl - J;'aleceu na 

Casa de· Sauàe Sã.o Pa,ulo, ond.e se ·en· 
contrava Internado, Monsenhor Anto
nio Jeronimo -de Carvalho ·Rodrigues, 
que durante, 27 ·anos !Oi Vig:l.rlo _da 
paroquia àe Nossa Senhora dá,. Con· 
ceição e São José do Eilg·enho de .Den· 
tro. O finado Sacerdote, nasceu no 
Estado do RiÓ ,lé Janeiro, em 1866, 
tendo ,,..._se 01~dena.do Padre aos 2~ ·,de 
dezembeo de 18Vl. 

.t:RACOS e' --

ANEMICOS 
TOM~M 

Vinho Creasetai 
"SltVElltA" . -Grandit · Tónico 

Legislação especial para 
os portugueses résidentes 

no Brasil 
RIO, (AS,\PR~;ss·) - O Governo 

bra~ileiro estuda .. no momento: um-a 
Ieg-islação especial para os portugué• 
ses domiciliados no Brasil. Em .Por· 
tugal estâ sendo elaborado u1ii pro• 
jeto, · inspirado nos mesmos propost
tos de fraternidade, com r·elação aos 
hrasileiros ali dornlciliaclos. Nosso 

·-governo j:l. -fez- concessões espect_a1s 
aos- lusitanos, nossos ·Irmãos de .$an
gue e religião e latinidade. Assim, ,. 
por exemplo; 'não ha lhtiit_es para a 
entrada de portugueses no· Bra,.;-, en~ 
quanto· ·para os demais. povO.s, a tn1j .. 
gca0ão só se ,permite· dentro <ie .<le• 
terminai'los llm.ites. ll: de data. _r_ecen
te, a. lei qu"e confere aos portug-ue
seS, na · reJà:çâo ·ans eXlge·ncias · piira 
a admissão no pais como tu1·!stas 
temporari'?s: _ou ner:manentes, ~rif .m~s-

1 mas regalias de isenções da_das ao 
naturais _da Amerlc_a .. -· A lei está 

· sendo elaborada, conforme· informa• 
ção q11~ obtivemos de ·conte fidêdlgna, 
e firma.-se, precisamente,· nessa .rea• 
]idade. Adianta-se mais. que a pro• 
mulgação .dessà ..lei,· dar-se,á, n:1 da· 
ta comemorativa do Descobrimento 
do Brasil. 

Isenção de _ impostos , para 
os boteis que forem cons" 

truidos em Cax,nrtbú 
mo, (ASAPRES.S> :_· o gover~o '._fe-· 

dera! resoi'V:eu isentar de qua·l,;quE: 
impostos t,ol'los os Hotei_s · que, 'vie
rem a ser· construidos na cidade bal
nearia de Caxa-mbtl, Estado de : MI
nas Gerais. 

Embarcarão para -o Brasil 
no fjm·do mês ·· 

RIO, (ASAPRESS) - Os .bras!lel• 
ros ·que se encontravam internadóe 
na. Alemánha e que sé encontra"m· pre:
sentemente em Lisboa .. embarcatào 
para o nosso pafs nos uitlmos dlaa 
deste mês, viajando pefo transatlan· 
ticq português "Colonia_J",. · 

.Nova Linha 
Aereô 

do Correio 
Nâcio~ál 

RIO, (ASA:fREl';S) _; Sera Inaugu
rada este mês a linha: do Çorréio Ae: 
reo ?>acional dh·eta . desta Caplt~l · a· 
Ca lena, capital. dà Guíana · Francesa. 
Esi,a llnha multo contribuirá, para a 
ma.for ·aproximaçÍl.o · do -nosso pais 
com aquela colonla fratíc'esa,. ao m~s.
mo ten1po que fac1Jitá:rá as comuni
cações com o Territorio · de Amapá., 
uma, vez que será. feita eo·cala · ·em 
.\laca pá, ·capital /J.o nÓvo , 'J.;errl torl.o, 

As Innãs .de'- Caridade ·nos 
Hospitais da Marinha 

RIO, (ASAPRESS) '-- O chefe do 
governo aJ;lrovou .o ato que mantem 
os serviços confiados ás ír1nã.s de 8. 
l<'ranci,ic,o de Paulo e as Irmãs de 
Caridade nos hospitais da Marinha., 

São 1'au10, Ió ele :-\bn! <le 1y44 

LÃ ••• · CASIMfiRAS DE PURA 

!PADRONAGENS EXC 11..USIVAS •• ·• 
RECEBiDAS DOS MELHORES TEARES_ª ... 

O Sr. Lourival. Fontes no0 

meado delegado ·., chefe à · 
26.& Conferencia Interna= 

cional do Trabalho 
RIO, (ASAPRESS) - O sr, .l:'res1-

dente da Republica assinou decreto 
nomeando o sr. Lou~ival Fontes, de~ 
legado chefe do governo. Brasileiro · I!. 
XXVI Conferencia Internablonal do 
Trabalho a se reallzar em Flladelfla 
fl os s_rs. Augusto Rego Monteiro, de
]e·gado; Hevecio Xavier Lopes,- .Ber ... 
tha- Lu.tz, Aurilldio Tostes Malta e 
I•loravante dl P·iei-o, para assistentes 
tecnicos ·da delega~ão; · 

Rodovia Ponta Orossa=Foz 
do lguassú' 

RIO, (ASAPRESSJ. Conforme 
participação feita a.. Diretoria de En
genhària, teve lnlolo no dia 1.0· · do 
corrente a construção do trecho com· 
rreendido entre os quiiomefros · 141 e 
lS.O da· rodovia Ponta Grossa - .!foz 
do Iguassú. 

Novo Bispo para a Bollvia 
Despa.eh,;, procedente da cidade do 

Vatlc-a.no da n: ç., co_munica. que "L' 
Osservatore Roma.nc, '' il}.formou que 
o_ Revmo. Pe: Juan Niccoial, O. F. • M., 
fot.nom~a·do B~ Titular de_ Rando e 
Auxiliar . com direito· de sucessão - do 
Exmo. e ltevmo. Mcns. ·Raimundo Font,. 
Bispo de Farija. naquele pàís. · 

Representaste da Polonia 
•:RÍO, (ASAPRESS) --, Pelo. clipper 

éla,. an Am·erlcan, seguiu para Miami 
o sr. Stan_islau· ]'lschlow .. tecniço po
lonês ,;m nssúntos trabà.lhlstas, que 
foi designado pelo . seu governo se
diado' em Londres, ·para· 'represent"ar 
a Polonia na 'conferencta :a 1 realizar
se no proximo dia 26; em 1'~iladelf11t, 

-Credito para conclusão. do 
porto .de Laguna 

RlO; (ASAPRESSJ - O chefe -.do 
governo acabá cie · assl11a.r um credito 
de 4.ioo.ooo,óo para o prosseguimen
to do&· trabalhos· e conclusão do· .por-
to de Laguna. 1 

A ; que:,stão das ferias, nos 
Estados sulinos 

RIO, (ASAPHJ.,;SS) - A região sul 
dó Brasil. tem -UJL"J ctima. que ·~e a.1H·f1 ... 
:xinia· do ·europeu, N"éve. ein Curitiba, 
li'lorianopolis e outras· . ci'datle.S- · s u
l'.stas · tal como na-,, clda.des do Velho 
ll!uti.do, Porisso n1esmo;:· os e'ducado
re,s e alunós dà.qu·eta rei;"tão 111onmen. 
tam-se no s~nticlo de modificar o re
gime de ferias,_ de n1odo que seji~.:n-1 
elás n1a!Ores e1n Junhó, periodo de 
inverno mais intenso, redl.lzindo-se as 
ele fim de ·ario. 

Nesse sentido já foi encaminhado 
um ped,ido ao ministro da Educação, 
sr,. Gustavo Ca:panema. 

RIO, (ASAPRESS) - 0 h1inistro' d_a 
Educação declarou· que é iuteiraJ'nen
te Únpos~h·el mudar o regime de te
rias- no· sul do 'pa.!s; pois que as leis 

, s·obre os periodos letivos sil.o unifor
mes para todo o Brasil. 

Informou o· sr. Gustavo Capanema 
que, para ate.nder á pretensão. dos es
tudantes sulinos,, seria.-· preciso· Que o 
chefe do governo' baixasse um decreto 
especial, o que, e1itretanto, não con
sulta o interesse Jrnbl'co. 

' , . . 

Cinco monjas· mortas -e sete 
feridas -em um bombardeio. 

de -Lo.odres 
Por i.ntermedio dá agencia. N. C. fO• 

mos · 1nform-ados que três igrejas ca.to
. llcas· toram de.struidas e outras sofre

ram danos como ·consequenck dos ·a.ta
ques aéreos alemães sobre Londres. 

Cinco religiosas pereceram· e outras 
ficaram feridas ·depois que uma bomba 
arre_bentoú hum' convento. 

Propõe Jarinacci . a · fundação 
da ·igreja ·nacional Italiana 

Fa,rinacct, Mlnlstrô de Estado da Ita
J!à ocupada. pelos nazistas,· propoz no 
seu. jor11al I:l,egiJnem Fascista.·- que se 
anule o Trata.do· de Latrão e que, em 
frente da.Igreja, forme-se a; "igreja ca-· 
tolica. nacional." Chêga-nos á:. notiéia 
pelo Jorníi.J "La Su!sse," segundo o :Es
crltorio de·_ informação de Guerra dos 
Estados Unidos. 

. OBRIGAÇõES DE GUERRA , 
A 'ai-recàdação · compuisoria de bbri.

gações de,..ouerra. em tevereiro · atingiu 
a Ct$ 333.998.100.00, contribuindo São 
Paulo-.com CrS 102.083.7ÓO,OO. O a.umen• 
to da . arrecadação paulista, comparan
do a !gual · periotlo do anc . anterior, foi 
de 115 %. De· todas as unidades da Fe
deração, apenas o' Distrito Federal se 
encontra. á frente de São ·Paulo. 

INSTAlAÇIO_ ,_DO tNSTITUTO:
. DO CANCER. 

Para. Instalar o Instituto do Cancer, 
criado. pelo· governo · de .São Paulo será 
adquirido pelo, governo estadual o eà!f1-
cio do Hospital Oswa.ldo cruz. ' 

Para at-encler. a essà despesa., o Inter- · 
veneor Federal pediu a. abertura do cre
dito especial. de Cr$ 7.500.000,00: 

Esse· Instituto - deverá prestar .um 
grande serviço M Esta.c;o, oeneflciando a 
população. centra . e~ · terrível mal, a 
exemp!o do que se 'projeta. .contra ·a tu~ 
be.·,mlost-. em que 'aerãQ- ti:imadas' medi
da~ -radicais. · ·... · 

., 
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A CARIDADE DO PAPA PARA C0~1 os PRISIONEIROS ·or GUERRA 
. . 

(Continuação da.1.a pagina) 
"Parte ,agora -9 correio, porlador da 

grafó.' fardo; 'parte do p-~i-to · seguro e 
t,·anq11Hv · do Vaticann; parte <lo rci
.c~:?do_ bàt,ido PP:las 01idas das tew.p<:>s
. tades, mas . fr:me- e . .indeslrutivd por 
lodos· os· seculos, c'.imo foi r.os vinte 
-p~imeiros;. e ca1:1in_ha s<>.mp,.·e .. Comi
;~,,a. ent.rc r,s sn1a1s de r~:-,g')s de 
mo1:te,- e1itrc ns baionetas e ,;s ca
nhões, entre os bombardeios e terre
motos. 

O AVU.O 

"Será cxcluida a aviação. dentre <•s 
. meios ~b cçmrnnicaçiio do Pai com os 
filhos? Quem poderia exclui-la, uma 
vez que a aviação é tambem a ima
gem do Eterno Pai., que pairava so
bre as· aguas? A superioridade da 
santidade que se sublima nos extases? 
A penetração e · a circunvolução do 
reino dos ceus, no qual devemos en
trar? Tambem ela, pois, trabalha, 
serve, avizinha, abrevia, as ansias , e 
apressa a bôa. nova. Tambem ela em 
mujtas coisas pode servir e realmen
te muito serve à· caríd'lde. 

"Mali . quantos crimes, em nome da 
vitoria humana ·sobre o ar se tem co
metido e·· quanta destruição se des
penhou sobre aqueles que ao ceu le
vantavam os olhos com o antigo e 
inato· sentimento divino cantando no 
Natal e" em. todo ano, gloria a Deus 
no mais alto dos ceus! 

"O Papa pobre, o Papa sem tesou
ros; o Papa sem impostos, o Papa ~em 
minas rios reserva alem de sua apos
toli.êa e divina. caridade, ale11) da mi
serieordia espiritual do conforto, do 
consolo e do afeto, ainda outras mi
sericordias espir!.f:uais que não se 
realizam sem sacrifícios materiais; e 
ajunta a isto a míserícordia que pare
ceria não caber dentro de suas possi
bilidades: o auxilio material. 

AS VISITAS . 

"Uma Dlltra misericordia espiritual, 
quero dizer, a visita de seus repre
sentantes em toda a terra, em todo 
campo, em toda prisão, em todo 
acampamento, e sobretudo em todo 
hospital. Quero dizer, a sdicitude de 
que nada venha a faltar a esses infe
lizes! Assistencia materii-2, amparo 
religioso, pregação, conferencia:,, ca
pela e càpelães, livros de religião, li
vros de cultura, escolas, academ:às, 
conferencias, possibilidade e meios de 
alivitJ fisico. Nada deve faltar aos fi
lhos de predileção. Faltará talvez aos 
outros que estão em casa em liberda
de; mas aos prisioneiros, não. Nem 
mesmo uma viagem à terra santa. 
preparada e oferecida pelo Sumo 
Pontifice; nem mesmo um presente 
de Natal; nem siquer uma rifa que 
não enriquece, mas dá a todos uma 
cara lembrança, distrai e re~eia e 
eleva o espirito abatido como o pensa
mento de. que· ha um pai que neles 
pensa e· qüer dar a si mesmo e a ele~ 
a ilusão de ter os filhos junto de si: 
rifa que· faz cair no regaço de algum 
áfortunado um objeto que o fará 
lembrar do Santo Padre por toda a 
vida: um relogio de ouro, que vale 
nãó. ·só o ouro do precioso metal, ma, 
muito mais. o ouro da caridade pa
terna.- à qual ·faz saber que ao lado 
d.o prisioneiro, conta as horas da pri
são e as horas da volta." 

"Acima de todo o auxilio maleri«! 
e _espiritual, duas. são -as bei:içãos qui 

mais tocam o coração do prisioneiro, 
r-ois que levam a Jesus Cristo mes
mo a visitar as prisões: o Evangelho 
r, o dom e a grac;a do Santíssimo Sa
cramento. 

"Não é aqui que vemos o maia 
irnndioso encontro triplice de tripli
rc homimagem: Cristo preeente no 
Evangelho pela indefectivel palavra 
('.e Deus, Cristo presente no Papa, pe
la incessa vel autoridade do Magiste
do, e Ci'isto presente na Eucaristia 
pelo vital alimento de sua carne ado
ravcl? 

"Vem agora os efeitos da obra apos
t() lica. 

"Primeiro, as respostas das ooti- · 
cias. 

CENAS COMOVENTES 

"No Departamento dos . Prisioneiros 
e das Informações se entra em pran
tos e quasi sempre, iá que não é pos
sível sempre, se sai com o coração em 
jubilo. . 

"Três foram as noticias dadas ao 
infeliz Jacó: Joseph non comparei: 
desapareceu, perdeu-se: viverá? 

"Fera pessima devoravit eum·: A 
guerra, a peior das feras o vitimou! 

"l"ilius tuus vivit: O teu filho vive! 
"Que alvoroço para o pai, que tur

bilhão no seio da mãe, depois de te
rem passado pelas angustiàs da du
vida, do temor, e porventura da qua
si certeza de ter perdido seu amado 
filho, e. agora ouvir daquele sagrado 
e veneravêl e abençoado Departa
mento: o teu filho vive. Alvoroço pa
ra as mães, e para os pais pelo san
gue, mas alvoroço tambem para o 
Pai do espírito, para o Papa, iá que e. 
Papa sofre e gosa com os pais e cnm 
as mães. Sofre. quando vem a saber 
que perierat; transborda de alegria, 
quando sabe que invcn1us est. 

"Depois, o repatriamento.· Santa 
Maria das Mercês, Redentora dos Ca
tivos, rogai, rogai! Rogai vós S. Pe
dro Nolasco, e vós S. Raimundo de 
Penafort, e vós tambem rpgai, oh! rei 
Tiago de Aragão que concedestes vos
sas arm,s regias como escudo nobili
arquico aos redentores menores, imi
tadores do Redentor Maior! 

"r,Jr certo, nem a todos é concedido 
o repatriamento, mas a muitos é fei
ta essa graça. De!.mr o exilio. o ca
tiveiro, as incertezas, os sofrimentos; 
voltar aos proprios caros; saber qut 
a nova vida, este novo nascimento 
proprio e dii familia se deve ao Papa, 
oh! isto só se comparn à celestial ale~ 
gria que não um homem. mas Jesus 
Cristo mesmo sentiu e descreveu na 
mais como,;."nte parabola Vinde, sim. 
vinde todos e alegrai-vos ·comigo_ 
Epulari, gaudere, congaudere mecum 
oportet. 
'",\ grntidão! Quem não leu no~ 

· jornais e nas revistas ali.(uma carta 
dos prisinneiros ou das familias ao 
Pontífice? P-ncontros e ressurreições, 
o mitigar das penas e o conforto; no
ticias e mensagens. auxilfo espiritual 
e material; visita~ e recomendações; 
ah! a alma que s••-·eu ·e foi consola
da é nobre. E a alma que tem cons
ciencia de l:(osar por uma intf .. ven
çã, tão augusta é nnbr<" t.ambem. Não 
é isto, porem. que ',~m em mira o 
Papa, porque, mesmo, si todo o ho
mem foss"' <:>s<111P<'idn ,. ;n(!rato ·o Pa
pa lhe· faria hPm: {, ' sua missão, é 
sua. nec-es,idade. {, sim vida. 

Frederico, C:ard. T~descli.ni". 

AS SENHORAS · CATOLICAS · NO 
DEPARTAJ\fENTO DOS PRISIO

NEIROS 

. A revista "Eeclesia", que .. se. pu
bliéa " na Cidade do Vaticano, tem 
·apresentado varias informações· in
teressantes a respeito deste Departa :
mento, e de onde foram extraidas as 
notas que seguem. 

Como os leitores já viram é ~sco
munal o. trabalho que o Departamen-
to desenvolve no Vaticano, onde,. és· 
tão cbnstanteniênte ocupados 'Freia-: 
dos, Religiosos, leigos e jovens da 
Ação Catolica. A· atmosfera 'em. , que 
este trabalho, se perfaz vibra, cons- .· 
tantemente, com a força do ideal que 
o impele. e guia; e se .o volume do 
trabalho · exige 'que a atividade seja 
remunerada, a remuneração" se ·man
tem dentro de discreta modéstia .. e não 
altera o· carater essencialmente ~·ohm
tario da cóopeí·ação; todos são cha
mados a conperar, de acordo com suas 
possibilidades, ainda que em grau mi~ 
nimo, com a Caridade do Papa. 

A participação das Senhor1:1s não 
podia faltar a uma obra, que tem por 
ob.ietivo dar esperança e consolo a"· mi
lhões de mães, de irmãs, de esposas 
e de filhas. As "Senhoras da A. C." 
dão ao Departamento a colaboração 
mais intensa e mais severamente or,.. 
ganísada. Sob a direção pessoal da 
Presidente Centrat funciona em Ro• 
ma, dividido em duas secções. um 
Secretariado, ao qual o , Oepartàmen
to confia uma parte importante e de
licada do serviço: a, compilação das 
formulas, a compilação das· fichas; a 
correspondencia com 'a.s .familias. 

O ÓESENVOLVIMÉNTO 
DO TRABALIJO 

Diariamente chegam milhares e mi
lhares de cartas e de formulas que são 
pedidos de noticias e respostas a 'ou
tros anteriormente encaminhados.-. E' 
preciso relacionar este . material tan
to com relação ao assunto. como- o· 
que respeita ao destinatario. São pou
cas as .familias que se servem de car

·tas e bilhetes postais comuns. para 
pedir noticias de prisioneiros e de in
ternados, para escrever sem ·outra· 
consideração, aos seus amigos de lon
ge tudo quanto seu coração dita na 
esperança de que o papel chegue ao 
seu destino. · 

AS FORMULA~ 

Mas a coLsa não é assim tão simples 
como o deseja o coração: de. con
formidade com as convenções inter
nacionais, entre Jas familias, os pri
sioneiros e os inte1 nados, . não pode 
haver intercambio . nem de cartas, 
nem de cartões postais : admitem-se 
apenas as formulas -impressas,. com 
indicaçõe,; taxativas e um numero 
de palavras q·ue não pode ser supe
rado. Eis, pois.- que se. torna necessa
rio -extrair das cartas e cartões pos
tais apenas o que constitue o essen- · 
eia! da noticia e o endereço, para 
transcreve-los na formula. 

SãÓ numerosos ·mesmo; hQje 
prevalecem - as familias que se ·ser
ve>m desde logo das formulas para 
iniciar suas relações com o Departa
mento e com os seus caros ausentes 
O proprio Departamento. as .. Curias 
Diocesanas. ~s Nn~ ... iahffas. etc. ·etc, 
difundem l~"<tn"'~,.,,., as formulas. e 

(Conclue na 7.a. pagina) · 
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\>ão tornando habitual o uso das mes
mas, o que significa uma grande eco
nomia não apenas" de trabalho come 
de tempo. Sempre que estas formulas 
são utilisadas sem erro ou omissões, 
o Secretariado delas se utilisa para 
!azer uma ficha que irá fazer parte 
do fichario central ·do Departarnento. 
E' assim que a "conversação" é ini
ciada: o Departamento coloca a ficha 

,no ficharia, e, entrega as formulas ao 
rorreio a ser expedido .. O .Secretaria
do das Senhoras da 0 A. C. incumbe
se de ordenar as formulas de manei
ra a facilitar o serviço de entrega 
aos· seus destinatariós. Tudo isto no 
que se refere ao Departamento. No 
que diz respeito às familias, o Secr.e
tariado prepara a correspondencia que 
lhes· é destinada. Po,r exemplo: · uma 
familia pede noticias de um prisio
neiro, ou então de um civil .cujo des• 
tino ignora. O Secrefariado, depois dt' · 
ter preparado as formulas e as ficha.~ 
para o Departamento, prepara o bi
lhete impresso, com o qual particlpa 
à. familia que a . Secretaria de Esta
âo de s. s. tomou nota do pedido, E> 
espera poder dá,, e. logo, uma res
posta consoladora. Este bilhete tm
presso é colocado em envelope fe. 

· chado, e expedido pelo correio ordi
nario à familia. 

AS RESPOSTAS 

Um outró respéitavel contingente 
rle material é fornecido ao Secretaria
do pelas formulas que correspondem 
iis respostas. (respostas de prisionei
ros, de intermedios, etc.), que dia~ 
riamente chegam das Nunciaturas, 

· Delegações, etc. E' necessario colo
. car estas formulas em envelopes, pa
ra expedi.;Jas às· familias, e· juntar, 
110 mesmo envelope, · uma formula . em 
. branco, com o. endereço do prisionei
ro, com as indicações do protocolo e 
com a finalidade·. de oferecer· ;à fa. 
milia wn modo de responder de con
·formidade com o estabcelecido pelas 
convenções .internacionais. Taínbem 
este numero cortsideravel de! formu
las, já colocadas em ·envelope, é en
tregue periodicamente ao Departa
tnento, que cuida de sua. expedição. 

FORMULAS INCOMPLETAS 

Finalmente, confiam-se ao Secreta
riado as formulas ,incompletas, estas 
formulas tendem a diminuir, consi
derando-se seu numero absoluto, 
mas são sempre muito numerosas. 
Bast,1 a omissão de um dado, de• um 
particular de estado civil, para tor
nar impossível a expedição da for
mula. E' preciso comunicar às fami
lias as difü:iencias que houve na cor~ 
respondencia, e coloca-las em situa• 
ção . de r,.oder reparar as faltas. O Se
cretariado providencia esta comuni
cação em envelope fechado, e entre• 
ga ao·D~partamento, que prove. a sua 
eÍqleçliçãi:>, 

· A "União das Senhoras da A. C." 
iniciou. em . Fevereiro de . 1941 a sua , 

. éolaboração com . o · Departamento. O 
Secretariado compreendia eritão vin
te e cinco adeptas, em parte volun
tarias, em parte remuneradas. Entre 
_qg voluntarias, contavam-se .senhori
tas 4a Juv~ntude d_a A. C., e Dam<1s 
de .Cariâade. O trabalho foi· sempre 
.ri're&:endo, e hoje o Secretariado Jun
to ~ã; ·sede da Presidencia, no Largo 
Porta Cavalleggeri, e as funcion:•rias 
'são .cinctienta, na maior parte remu
neradas, más ·com um bom grup:, de 
voltintafi11s. Todas possuem diploma; 
i:ul es.cola secundaria, e não po11c?.s 
i;ão lauread<1s. Sua contribuição é al• 
tamente apreciada pela Sta. Sé, tan
to inais que o Seci·etariado, alem de 
se desempenhar das funções ordina
rias, Sucintamente descritas, estâ 
sempre a disposição para qualquer 
necessidade. imprevista. 

,VISITA AOS CAMPOS DE 
CONCENTRAÇÃO 

Outra· atividade devida à solicitu
de· paternal da Sta. Sé, no intuito de 
aliviar ·os . sofrimentos da guerra, é 
constituída pelas visitas sistematica9 
aós campos de concentração de pri
sioneiros, feitas por representantes 
pontificios, encarregados de levar a 
palavra, as consolações, os presentes 
do . Papa, aos mais imediatamente 
atingidos pela guena, a saber, os pri
sfoneiros. Em todos os países onde ha 
campos de concentração, e as autori
dades nacionais o permitem, vai o re
firesentarite do Pai comwn de todos 
os· crii,tãos, levar com sua benção, um 
raio de· luz e de esperança. A revista 
"Ecélesia" · nos traz varias reportagens 
'destas visitas, em que se . relatam os 
principais frutos espirituais obtidos. 

Na JtaHa, fez a visita pontíficia ao 
campo · de concentração dos pri
,;icineiros. chineses S. Excia. Rc.&ma. 
Mons. Borgongini Duca. S. Excia. foi 
recebido festivamente pelos prisio
rieiros · .chineses, que, em sua, honra, 
=taram um •hino ao Papa. Depois, 
em companhia do capelão, Pe. An
tonio Tchang, S. Excia. vi~itou as 
instalações do campo de concentra
ção, após o que pronunciou um dis
curso de . saudação e apresentou aos 
prisioneiros as ofertas do Papa. N1is
te ·mesmo dia, cincuenta chineses re
ceberam· o batismo das mãos do re
presentante. pontificio. 

O Nuncio Apostolico na Italia de
monstra especial solicitude pelos 
Croatas e Slovenos internados. Tra
ta-se de populações profundamente 
çatolic~, ,que exigem uma assistencia 
religiosa laboriosa e homogenea. Pa1·a 
isto, · foran'i chamados Religiosos que 
conhecem a lingua e os costumes dos 
iptemados. ·Desta fonna, nwn dos 
maiores campos da Italià setentrional 
- . para não citar mais do que um 
exemplo - a Pascoa foi celebrada so
{enEJmente com a procissão do Saba
do. Santo,' e com Comunhão Geral, à 
qual. compar.eceram 700 fieis. O Sto. 
Padre . fez chegar a cada . um dos in
ternado~ o presente simbolico de dois 
~vos. · . 

Uma :fonna especial e delicada de 
assistencia é a que é dispensada aos 
Internados individuais, que não se 
acham · concéritrados em campos, mas 
que se .encontram espalhados aqui e 
ali, em domicilias obrigatorios. O 
proprio Paroco de Loreto se encarre~ 
.gou desta :fonna, de assistencia. não 
só a custa . de seu conforto, mas de 
subsidio$ fi.m1nç~irQU, Q ~ijP.O mi tiY• 

biana enviou cerca. de sete quintais 
de livros em lingua' slovena para se• 
rem distribuidos. Alem disso, a Nun
ciatura da Italia providencia ainda a 
busca de crianças slovenas e croa
tas, dispersadaS pelos · horrores da 
guerra. 

Outro representante pontifício na 
Italia, S, Exeia. Revma. Mons. R,,iberi, 
foi encarregado de visitar os campos 
da Italia Meridional. Visitou, assim 
varias campos de prisioneiros· ingle
ses, .onde se encontravam muitos ca
tolicos, os quais, COl'\lO sinal distinti
vo de sua fé, traziam terços no pes
c;oço. ·Em um grande campo de con
centração, dividido 'em quatro seto
res, o Comandante reuniu, na praça 
central, algumas centenas de prisio
neiros, escolhidos como representan
tes de todos. Mas S. Excia. fez ques
tão de falar a todos, ilinda que tivesse 
de pronunciar quatro discursos. O 
Ccimandai;i.te anuiu ao desejo do Pre
lado, que, com isso, provor.ou os 
aplausos dos prisioneircs. Os "presen
tes do Papa" foram divididos em 
quatro partes, uma para cada setor, 
e o represent.mte pontifício. se diri
giu a cada uma das secções pessoal
ménte. Desta forma, todos ·os prisio
neiros foram visitados em nome do 
Paoa. 

NA RUMANIA 

O Nuncio Apostolico na Rumania, 
S. Excia. Revina. Mons.· Cassulo, .por 
ocasião da Pascoa, vis~tou uma lar-

. ga região do pais, onde são numero
sos · os prisioneiros. ·E, para que todos 
pudessem beneficiar-se da mtinifi
cencia pontifícia, S, Excia. remeteu 
às autoridades militares 1.000.000 de 
"lei", para que fosse proporcionada 
aos prisioneir_os uma refeição espe
cial, pela Pascoa. S. J;;xcia. encontrou 
por parte de todos os prisionelros bôa 
acolhida. Visitando os hospitais, de lei~ 
to em leito dispensava palavra de con
forto · aos doentes. Havendo ' pergun
tado a uin grupo · de prisioneiros se 
conheciam alguma· oração, eles l)le 
responderam recitan_do o Padre Nos
so. 

NA FJNLANDIA 

Na Finlandia, desempenhou-se da 
missão de representante pontificio S. 
Excia. Revma. Mons. Gobben, Viga
do Apostolico. Assim, acompanhado 
de funcionarios do governo e do 
exercito, S .. Excia. dirigiu-se ao prin
cipal campo de concentração de pri
sioneiros russos. Estes estavam todos 
dispostos em formação e o ,Prelado 
lhes poude falar, fazendo-se entender 
por todos, e ilustrando sugestivamen
te a finalidade de sua visita. Disse 
que ele era o enviado do "Papa de 
Roma", o qual queria , esfar presente· 
no meio deles, como entre todos os 
que sofrem. Como prova de seu inte
resse, o Papí! lhes envfa1va a sua ben
ção, as suas orações;, as- suas. lembran
ças e seus · pequenos · presentes, que 
foram recebidos cqm entusiasmo. 

S. Excia. obteve tambem, das auto
ridades fínlandezas, autorisação para 
enviar um Sacerdote para proporcio
nar assistencia espiritual aos pl"isio
nelros catolicos. 

NO EGITO 

O Revmo. Pe. Artur Hug?1@s, Ite
gente da Delegação Apostolica no 
Cairo, p1·ocedeu a' uma visita a todos 
os campos de concentração de prisio
neiros italianos e alemães, acompa
nhado de Mons. Perice, Secretario da. 
mesma Delegação. 

Em geral,. o representante pontifi. 
cio costumava, em primeiro lugar, vi
sitar a enfermaria, onde procurava · 
entreter-se com. todos o's doentes, 
dando-lhes a benção do Papa. Foi 
causa de grande comoção ao repre
sentante pontificio observar que, qua
si sobre todas as camas, estava posta 
em evidencia o retrato de S. S. o Pa
pa Pio XII, que a Delegação havia 
enviado a todos os prisioneiros com 
a Mensagem de Natal de 1942, Foi 
tambem motivo de grande satisfação 
para o representante pontifício veri
ficar a plena e eficaz colaboração dos 
medicos ingleses com os italianos e 
alemães. Como de costume, as sau
dações, as· bençãos e os presentes do 
Papa foram recebidos com toda re
verencia e gratidão. 

Relatando as suas visitas, o Revmo. 
Pe. Hughes afirmou: "Embora tal mi
nisterio possa parecer, a pi-incipio, um 
tanto pesado, torna-se porem bem ce
do, um motivo de profunda conso
lação, mesmo a quem dele s'e desem
penha, o qual sente por estes bravos 
jovens a mais viva e cordial simpa
tia. Eles me acolheram com cordia
lidade, com ·simplicidade e com espí
rito de grande fé, demonstrando 
assim a bela educação que recebel'am 
em suas familias cato!icas. Eles tive
ram para comigo expressões de filial 
afeto, que me fizeram comover ver
dadeiramente. Durante estas minhas 
visitas, todos os prisioneiros de guer
ra quizeràm exprimir-me a sua gra
tidão pelos presentes do Sto. Padre, 
enviados por meio desta Delegação 
Apostolica. Os p1·oprios oficiais afir
mavam que os prisioneiros haviam fi. 
cada ·profundamente comovidos, mes
mos porque, para muitos deles, isto 
fora o unico sinal de simpatia que re
ceberam, por ocasião do Natal." 

A GRATIDÃO DOS BENEFICIADOS 

Uma tão grande soma de beneficios 
tem provocado uma verdadeira onda 
de admiração, e não são poucos · os 
que não podem deixar de exprimir a 
voz da gratidão. São em grande nu
mero as cartas que a Sta. Sé recebe 
constantemente, dos mais variados 
países, em que são elogiados os ofi
cies caritativos do Papà. Da revista 
"Eclesia" transcrevemos algumas 
mais sugestivas. , 

Um sargento frances, prisioneiro, 
escreve ao Papa: "Santíssimo Padre 
- Permiti.me exprimir a Vossa San
tidade os sentimentos do meu since
ro reconhecimento pelo belo presen• 
te que se dignou fazer chegar às mi
nhas mãos. E' um precioso conforto 
para n6s, em nosso exilio, sentir a 
solicitude espiritual quo .. nos circun
da, e vê-la estender-se, de um· modo 
tão delicado, até às nossas necessida

, d~ mmeriâW. lmule~® Y.~ ªiln.ll" 
. _. ,, ;• 

SALVA:Dü.R, (ASAJ:'.Rl!JSS) - O 
Conselho Administrativo do Estado 
aprovou o projeto de decreto-lei da 
Interventoria. autorizando o .ffistado 
a. contratar com uma empresa de ho
te[s balnearlos e aguas minerais· pa
ra a construção e exploração· do Ho· 
tel e Casino ltaparica. 
PARA Q,UE APAREÇAnl O MILHO 

E O FEIJÃO 
SALVADOR, (ASAP!i.1,;SS) -. o ma

jor Vilaça, superintendente do abas
tecimento, presidiu uma assembléia 
no Sindicato 'do Comercio Atacadista 
de generos · alimentícios. Entre ou
tras medidas, os atacadistas solici
taram a libertação do mercado do 
mi-lho e feijão, afim de provocar o 
a.pareci1nento destes artigos e a con
sequente baixa de preços, melhor pre• 
~o na compra -do xarque e 10 por cen· 
to de lucro liquido sobre o referido 
comercio. O superintendente prome
teu apreciar as pretensões, entretan· 
to manifestou-se desde logo contra
rio ao lucro pleiteado. 

:MAR A N H AO 
FJ::\'CO:VTl10 DE JIII:\'A. FLUTllANTl'l 

SAO LUIZ, (ASAPRESS) - Um 
pescador, na· vua· de rtaperê, no mu· 
niciplo de lcattí, encontrou uma mi
na flutuante, na bala de Sernambú. 

O· perigoso engenho foi entregue 
e.o delegado de Jcatú, quo o' encaml• 
nb.ará. a São Luiz. 

JJA.IS 2,400 Q.UJLO)IETROS DE 
ESTRAD,\S 

SAO LUIZ, ·(ASAPRESS) - O s'r. 
Emlliáno Macieira, diretor do De
partamento de Estradas de ltodai.en", 
entrevistado ·por um jornal desta ca
pital, declarou que "o pia.no rodovia· 
rio nacional dotarã. o Estado de Ma• 
ranhão de mais dois·mll e quatrocen
tos quilometres de estradas. 

MATO GFtOSSO 
PAHA POVO,UIENTO DO NORTE 

DO ESTADO 
€UlABA, (ASAPRr;SS) - Com a 

constituição do Teritorio de Guaporê, 
.dois municlpios de Mato Urosso fo· 
raru <I•smelnbrados, isto é, Alto Ma

,dclra a Gua.jara. 111lrlm. Com este des
membramento, uma grarida area do 
norte do Estado ficou completamen
te dcspovoadã, o quo levou o governo 
do .Estado a oq;anizat· ali uma a<jm!
nistraçll.o para ·desbravar a explorar 
aquela região. 

Para esse fim, foi criado o munl
cip!o de Arlpuanã, sendo nomeado se,l 
prefeito o sr. Salustlano Alves' Cor
reia. A sede do munir.ipio Arlpuanã, 
será á, beira do rio Machado. Para 
is.se terá que ser derru bacia em ple
na mata virg;em. uma are a· de ..••• 
600x500 -metros, afim de se·· poderem 
armar as barracas destinadas á l're
fcltura e Destac:j.rp.en to Po!klaJ. 

Devera ser construida umà· eStrada 
d" rodagem ligando a margem direi.• . 
ta do rio Machado a. margein esquer~ · 
da do rio Arlpuatü). .. 

O novo município fica acima. do 
paralelo 8,o e 48". 

PAR A N·A' 
COJ,EGIO ESTADUAL 

CU.R,ITllÍA; (ASAP.RESS'f :.;_· -~ Co
kgio .t,;~t~dua~. _g9 ,PH~!'ft. c:YAL ser 
constru!d(!, em UJl'-ª cl:1.;,,car,1,1. ,MstA"'ça
p!tal, que po.ssue .. uma aréà.,.dll,.ts 
"'.11 metr<>,; qu~ârailq,,. •'.t1~.ê,.-~iq 'Ae 
desapro1mação já foi· bali(ado: .:P~lo 
Interventor- J\Ianuel '1,lba!C'·· ' ., .. ,,., 

Te•·,.-.: ;'<· . ,.._,-.,•. 

dade receber a segurança de que, 
mau grado as provações, a,'J)ô1(1:i;1Ja·
vra consola as almas, e àceifar a:i 
expressões da minha profunda e'filiii-1 
veneração." 

O jornal "The Friend", de Bloem• 
fontein, Africa do Sul, publicou a se
guinte carta de uma mãe, qu'e pouda 
experimentar o conforto das obras 
de caridade. "Hoje, 30 de Outubro é 
o aniversario da captura; no Norte 
da Africa, de meu filho, Lt. J.J. Rey
neke, da Aviação Sul-africana, e ,eu 
quero aproveitar esta oportunidada 
para agradecer à Cruz Vermelha Sul
africana por seu magnifico trabalho, 
e tambem para exprimir publicamen
te os meus agradecimentos ·por quan
to foi feita pelo Vaticano, por meio 
de seu Representante na Africa do 
Sul, Gijlswijk, e por sua Comissão 
local, em favor dos pais dps , prisio
neiros de guerra na Italia ... O Vati
cano, pois, nada. poupou para envfar 
ou receber mensagens de nossos fi
lhos na Italia, e eu quero publica-. 
mente agradecer à verdadeira natu
reza cristã deste trabalho htimanita
cio.',. · 

Um prisioneiro italiano escreveu ao 
Delegado Apostolico no Egito: . "Ex
celencia, hontem veiu ter às minhas 
mãos a gramatica e a Historia Sagra
da, enviadas por V. Excia. em res
posta a meu pedido. A satisfação que 
experimentei não é descretivel por
que não creio que para um apaixo
nado estudioso possa haver. -maior 
alegria do que receber tais presen
tes." 

. URUGUAIA.NA, (ASAPJ:tESS)_ tambeni éstão sendo devastados pela 
Uma ·grande seca ·estava ameaçando inundação •. · _Adianta-se que nuii'\erosos 
este ·município, prejudicando os cam- armazéns fo'ram .invàdldbs pelas 
pos. e . consequentemen.te a pecuarla. aguas. e, . em .. coiisequencla, grandes 

· Dia 10, porem, desabou terrlvel tem- quantidades· de· generós · estão sendo 
poral sobre esta cidade, ocasionando a1·rastados p-,la ·corrent.eza. 
grand~s prejulzos. As ~.uzes apaga- Notlcia-s.e <iue milhares de jaca-
rain•s&, .sendo· ó povo·-colhldõ ém par• · rés e . cobras, que descem o, rlo, estão 
ques ·de· diversões, causando· um prln• destruindo· retianhos de cabras· e 
c1pi_o., de . panico. ·. · . · · carneiros. Numerosos cachorros, por. 

Diversas av.arias· foram·· verificadas outros anl!JW,IS aon.iesUcos já. 
1ios quar"t~ls te_dera,is, no 'Ho$1'itaf _de coi:; __ e devorad_os "elos ferozes rep-
Carid'iLde e no Posto de Zootecnl_ca. foram ,, 
Apõs o terrivel vendaval, que. durou tis, 
cerca de 15 mlilutos, seguiram.se co
piosas chuvas, que duraram toda a. 
noite; 
DESENVOLVdIEN'rO · DA "V.<\.RIG" 

PORTO ALEGRJ:o:, (ASAJ:'RESS) . _, 
Apesar das dificuldades ,coru que lu

. tam as emp'resa.s de transportes, a. 
Companhia -de •.rransportes Aereos 
"Varlg" continua aumentando suas 
linhas, a.fim de atender ás necessi• 
dades- das ma.is diferentes "zonas do 
Hio Grande do Sul. Alnda dia 11, 
aque'la empresa Inaugurou a linha en• 
tre Mt.a éal)ital e· Santo · Angelo, cl
dade que ha. muito vinha pleiteando 
a.s vantagens do · transporte aereo. 

Al'êni" da :condul:ãO dé passageiros e 
cargii\s, essa · linha· solucionará., .. em 
pa-rte, a demora. do' transporte dé .cor
respondenc!a para aquele long!nquo 
nnrniclplo e ·regiões adjacentes. 

Dll'LOÍtIA.'rA VENEZllELA!\'O -
PORTO ALEGR.!'1, (ASAJ:'.IU!lSS) -

Tendo anl:.eclpll,/ÍO· sua VIÍl.gem, che• 
gou .a esta capital, · o' sr. Hen'rfque 
Tajera, minlstrQ da ·venezuela junto 

. ao gover.!\o do Uruguai. 
Em visita de ·cumprimentos o· nus• 

tre diplomata, esteve no P,Üaclo do 
Governo, mantendo cordl'a:l palestra. 
com o Interventor Ernesfo Dorheses. 

Falando á. reportagem revelou o sr. 
Tajera · q11e veio ao !tio· Grande. com. 
o obJetlvo de .. t,:ol~,;;r, ._ln lo_co. infor
mações: .. i;9br,e .. ; .o. ., de~elJJOl vimen t_o 
Jndustrlal '.c!.o -!!)!ita,do. Ten/lo. desem
penl1ado;- em seu. pais, '!!-1\tes de lnl
c,ar a carreira,· diplomat1ca,, funções 
de ministro>da,: .WducagãQ ~ .. ,-Saude 

1-'ubl!ca desejav.a· conhecer,: t.a.mbem, o 
c1u<l a<ju! vem- ·sendo.· r.ea)lzado. :no am• 
Mto ed1,1çaol<i!)aL, e,,sanltatlo .. ,. o di· 
plomatà., venczu·e1à11,o ·: f,c, 1:tospede do 
governo, , do : ... ~_sta.dQ : e, ·penmanecerá 
nesta · capital áté 'o i;lroximô sabado. 

. CIMENTO .. ;\RGE!\''rÍNO 
. ·POR'l'O ALEú.l{.l!J, (ASA.PR.WSS) -~ 
Em. vfrtud!!· dac-falta de élmento, na• 
cional, uma. rt~ma de Uruguaia.nà tm• 
portou d_a. Argentina trê~ mli sacas 
déss_e p:rodµtó, que jã. ·se enco11tram 
em Los Llbres. o ·cimento argentl· 

; no, eru face da conversão do dolar, 
de acordo, com à,· co't;Í.çil,Ci arbitrada. 
pelo pafs éi<;p'ortador, encareceu,mu[. 
to, de modo .. q11e- ·o- saco qe 50 <!'!i·lo·a 
não. poderá. ser ven4ido por . menos 
de c;i'; 45,0ó, 1Sendo que e~se preço 
não é superior ao dó cimento uru-
guaio. . '. . 

· 0 · governo . d·a ... vizinha Republica. 
ll];erou para CXJ)Ortacão . duas mlj to-

. aé-ladas. · · · · 

A' 
, ' . . . . . . ' 

, J'ASSOU•SE XO BRASIL? 
-Bli;!,J:o:lll,. (AÜ,t>1.-o,;s$) - . uêorJ·é}t

:nesta capital um fato lntdl to na, rios~ 
sa vida ilt-.raria. Foi eleito para a. 
.Academia·. de J~etras, do Estado, o es
·critor e .poeta JJ)!eut1>ri~ !<'ilho;. ·º _seu 
1n·o~:eni(<lr,. tambem membr.o da ,Ac.~-, 
,ten11,i.;· vrot~stou ·çontra · a_,.,,,le.tcão-: ·e 
ameaçou àbàn<!onar o·.· sod;!.llclo, .. sob. 
a alegação de que a eleição sacdCI· 
iéeÀlâ o'utro canclldató pàraens~;.mat~ 
merecedor dt1, . í)u!itre coinuanlilà. . - ' 

CE A ,RJl' 
::is,o ·ANIVERS°ÃJtlO DO !llUNICI

PIO DE FORTALEZA 
FORTALEZA, (ASA!'RESS)_ - Co• 

memoro'u,se dia· ia o ns·.o antversà-
, rio do munlciplo de Forta\eza. l'or 

esse· motivo · a prefeitura Municipal 
decretou ferl'ado · para o comercio e 
reparticõés publlêa_s. · · 

ESTADO DO RIO 
l\'Ã.0 POPERKO' PERCoRRER· MA.IS 
DE _30 Q,UILOMETROS FORA DO 

JIIllNIOIPIO 
NITEROI, (AS.A~Rl!JSS) - O dele

gado de 'l'ra.ns!to do Estado, cumprln• 
. do· determlnàções _do . sectetar!o da 
Segurança,· baixou -Instruções, · segun
do as quais os carros de ·aluguel não 
po'dérãô percorrer mais de 30 · quilo
metros fora do munldpio, pelo qual 
houveram sido ·11cenélados. Em casos 

, excepcionais será permitido -percorrer 
peréurso maior, llcénca que só serâ. 
concedida sendo provada. a. necesst-· 
dade de tal trajeto. 

RESTRIÇÕES A . VEN'DA DE 
A.(WARIJEN'l'E 

NITEROI. (ASAt'Kl!JSS) - O coro• 
nel Agenor Barcelos Filho, secreta
rio da, Segurança F'ubllcà. do Estad_o 
do Rio,. acaba de bai:<a.r uma porta• 
ria 11rolbinâo, em todo_ o terrltorlo 

. fluminense, a venda de aguardente, 
cacliaça e suas .composJções, misturas 
ou equivalentes por qualquer casa 
comercial <las 18 horas em diante; 
ilos dias u els; aos sabados a partir 
dó ·melo~dla · e aos domingos · e teria.
deis durante todo .o dia. 

·A. casa comercial que transgre<lir 
· essa· dotermlnação terá. cassado. seu 
·alvará.; .devendo as autoridades P.011-
-elais, ·processar os Infratores,. n.a for-
ma da. ·Jeh · . . 

O chefe daquela· Seeretarla, sa!len
tou, · a ·proposlto, que o alfooUsmo, é, 
entre outros, um dos vlcios que mais 
d<igradam O homem, .cabendo pois _ao 
governo combater ·esse mesmo vicio 
em benefJcio da tamlll&. e do pais. 

' .'· O CAMBIO NEGRO . . .. 
'NlTl!JltOl, . (ASAPHESS) Altas 

autorldades , do. Esta,do _procedera:m a 
uma viagem de inspeção pelo "hit_er• 
Jand." fluminen·se, afim· ~e. pessoal
mente verificar e esclarecer as cau
sas ' da· care$t[a, bem como ve_r 
áté onde vai a. ganancia. dqs co~~r
. çtanteis, e de. outros.lndlviduos que se 
fizeram, ,agor;,., eomerclant1>s.. , 
· Na· caravana a,ludida encoptrava·se 
0 sr. secretario da_ Segurança J;>ubli
cí,; do Bstado; que Jogo· ap'6s sul!- che_
·gada .prestou .. as r seguintes dElclata• 
,;;:;es: . . . ··. ; . . 

.-c-. No contacto que a, Comlssil.o de 
a.t'a::iteclmento. vem ma.ntel].do .com a 
popula'ção .-dó Estado,. não foi sem an
g1,1stta e -rev.oltii. q,;e os pi:esentes aos. 
debàtel! .· tomaram · conheçlmento · da 
a,;ão, ne!a-sta, .de-'81emci,_tos JIU(l, _.r>elll. 
·'gapanc[a. e, .p.ela, exor~ão. sob a _pra
,tl61V't!o't!!>é:,do:•.'ca1llbio .negro" .querem 
''li'mpllhiLf, .,,milhões : á.-,. ~µsta d!' sa• 
'crlflc,o; :da- miseria;. ,e· da fome do. po_
"'-'º·' ·Ji:Sie1;1" indivíduos, alguns de des• 

. .' ·-'G'. ·. o •. A. :, . 's'•. ' ·tac'adà, situaçijo,. :;;ã.o. Of! )pajores res
il'onsiv~ls'.qle,Ias .,. dificutda1e,1s . encon,~ 

; , , ,Jl.ODO}'JÀ. iN4PQLIS-~Í'll.YÊ,':. · iradalif no interior ;flUJll)nense. . 
· '· · Varlas,quádrUhas de espiões,--::- con• 

· · :. · · · LA!'i'QIA .. · ti nua o secretal'.iO da, Segurança . l-'u• 
.. ,GOI,\NtA, (A!;lAP.ll.J:;SS). -, .t:starão blica B'luminense - a sol(lo de. na-
.coneluldos de_ntro de poucos dias os . d 
. tr.àb!lÚlos de. éonstrução do.· p_rlm~tro ções Inimigas, jâ . es_tã.o na ca. ela, 
-tr:e·cho da, (·odo,·ia AnapoUs'·NiqÚelan- cu!'tindo. a pená. de traição, J\las, poi-
d.la,' para ·cujas obras, .O' go',erno te• maiores que tenhal'l sido ·os _p)'€j\Jizos 

,dêrnl dest1n·ou a ·1mportancla de 25 . causados. aos Interesses . e ,á. seguran• 
nlilhõe~ d'e cruz'elros: im tÔdos os ça nacionais, por esses agentes lnl-
sérvlcos de execuçã.o' foram empre- m!gos, não. superam :- eu o afirmo 
i;,adas . modernas maquinarias, ·. rece- ..o.. os males terrtvels .e· devastadores 
bidas recentemente dos Bstados Uni- P1atlcl!-dos · por esses ,traficantes e, ne-
dos. · · · · · goejstas. N"o acucar, no sal e na ga-

A finalidade principal _cda. nova ro-. • soli'na, . foi onde, especialmente, º" 
dovla, que terâ.' uma extens!).o de -~~· .sabotador.es da economia nacional se 
quifometros, é Jlgar as. jai'idas · n!· empanturraram. Nem _ae· diga que· o 
,,ueiiferas de •i-o6ànt1ns a. Estrada "cambio, neg_ro." sob~e esse·s ·artigos 
de l~eno. Golaz, e,n Ana.polis;. asse. surgiu. como . consequenclà._ dá ·escas-
gúra.ndo O escoamento rapldo· da_ pro• sea absoluta. · Nã.o. Sempre houve 
dução da minereo até os centros. de estoques que, dlstribul_dos racional• 
industrialização. · mante, dariam para· ateríder a.s · ne• 

··Essa estrada. rasga , uma dás rci- 'cessldades gerais. .Mas à ação négre-
g[ões mais ricas da hinterJandta · l>ra- gad'a dos trapaceiros desviava do seu 
sileira, plena _de eno.rmes posslblllda- curso os supr~ri1entos para · gozo 
des agrtcola,s· e pecuarias, tornando de .ape,tltes insaclaveis. _, 

Como. resultado· ·das . ·.observações 
facil a exploração em grande escala feitas e dos ... lnfórmes colhidos,· varias 
dos _recursos .. da. zona, . pois essa .pro- medidas. estão · sendo já' ad(itadas. pe-
dução tera meio de escoamento em la. CÓ'nllssão de Abl!,Steciíncttto para 
tempo utll de chega·r .aos· mercados i·estrfrüdr 0 'elinilnàr, de vez, 0 cam• 
consumidores.· -

])o do "cambio negro'!, .arredá.rido pa-

A L.Â G ()AS 
CRESCEll. As· AGllAS DO Rló 

'TATUANINHA 
lltACfüô, . <ASA.PH.b:SS) - Infor

mam da cidade .Porto de Pedras, nes
te Estado,. que as aguas do rio 'l'a• 
tuaninha, que . baitl1a· a(luela. cidade, 
cresceram assustadoràmente, provo. 
cando. verdadeira. .&tastrofe. e. des.
trulndo casas ê ar:rilazens. 

0,; prejuizos são VUI tos os. 
Altt]AIS E BROCO'l'ó TA!IIBEl!l , 

INUNDADAS 
. lllAC.t,;10, (ASA.E'R.1'1SS) - Novas 

ra' o lado. e ·conduzind_O· â.-.Prisão to-. 
do,s_ os informedlarios gananciosos e 
ai;am barcadores · de · ní~rcadorias. 

MINAS GERAIS 
t;O.Nl<'J~ItJ,;1'11.:lAS SOBRE A. 

HOLANDA. 
B!,;Ü.> HOH!ZON'l'J,;, (ASAF'RESS) 

.:.... · l!lricontra.se nesta capital o di
plomata holandês, G. S .. Du C!erog, 
representante do Netncrlands ·Infor
matlons Bur~aú. Ó. ilu,stre visitante, 
dever~ r.eallzar. varias·., conferencias. 
nesta. capita!,.'versaildo· sobre aspectos 
culturais, na Holanda. 
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Dr. Vicente Melilo 
Fraca da Sé, 23 • i.o andar , Sala 245 

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 
Rua Qu!ntlno Bocaluva, 176 - a,o 
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Jov·iano Tellea 
e 

J. N. Cesar Lessa 
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· Dr. Francisco P. Reimão 
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Rua São Bento, 224 - l.o andar 
Sala a - Te!.: 2°1643 .;,,, $ •. PAUL9 
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Dr. Durval Ptado 
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5.o 11.nd. • Salas 612 • · 18 • 1' 

(Esq .. da Rua José Bonlta:àlo) 
Con.,: u,ao ·a 11,80 hor&a 

Jl'el.1 ll-78111 · 

MEDICO.S 
Dr. Vicente de Paulo Melilo 

· CUnfoa llétlli•u - 'J'úberculoae 
Rttloa X . 

Diretor, <lo "S1uiotorl1, VIia Maaeote" 
Cons,; k: Marconi, gf -' 6.o andai:' 

Apart.o .sa -· •rei.: •~8501 
Rea.; Av. Agua l:lrHnca n.o JlS 

· 'fel.: 6·6829 

Dr. Camargo Andrade . 
Doeilçaa. de ~enl>oraa .• 1'arto•. 

. Operotllea, 
· Da Ben, Portuguas11 .e da ll!a.tarnldade 

de S,. 'Pa·1110 
Cena.: R :senador .11'e!jõ n.o 20& 

'l'e!.: 2-2741 - .. oas 1f às' u· . 11óra1, 
Sab,.<!o: l)ap 111 às 18 boras 

Res.: L-tua 1-tarael de Harros; f67 
'l'el.: 7•4668 .. 

Dr. Celestino Bourroul 
Res,; l,,go s. 't>aulo, H - '.l'el.: 3•2623 

Cona,: . Rua .. 1. de Ab.rll, 28.6 
. , .- Da1·· a ,àe 6 horaa. . ..· 

. Dr. Reynaldo Neves 
de · Figueiredo · 

DO HOSl'IT.AL . DA!J CLINJ,C:i!J . Ili 
SANATORJO SA.NTA OA.TAIUNA 

cürnRdIA. DAS -VIAS. BILIARES 
Cons.: . Rua; . ll<[l!-rconi, 84 • a.o Rndav. 
F.9ne: 4-8717. - Dàs 14 °âs' 18. horas; 
· "&tl$cíai Av,: Pà.caeii.1>~--~ '. 

·· . : ... , Hone: 5-262:i . ,\, , ,,,,.: 

R.A 1 OS X 

Dr. j, M~ Cabello Campos 
&lt;;l,HCO R.AUIOLO.lH!S'l'A 

' Rtid14, .. l)lnR°nlli~ll"'Ô• .;_ Ksnme• 
, . Rodlot611lroa o don1l,•11to· 

Ctiitiri.: > !tua M • rcori l, P4 1 ll:dttle!o 
· Pasteur) ~ 2.o and .•. 'l'el.: 4;0655 

.. ltes.;- Rua Tu-pi, 6n - 'l'el.: .'6-4941 
·São Paulo 

HOMEOPATIA 
Dr. Rezende Filho 

Cnns:: L-t. l:ienadqr ll'e110; ~05 
Fone: .. 2-0839 - Uas •. aa 6 nora a 

Res.: !fone: 6-292~ - lll11rc11r bora. 
f'de a As 6 nori,JI, oelo_ tone 2-o~~P. 

EN GEN H ÊI Ro·s 
Amador Cintra do Prado 

Enarenbe1ro Arqnlfeto 
ArqulteturH .e11g1<,sa, eolél{lna, resi

dências coletivas 
nua I,11)ero .Báda.ró, 181 _ São Paulo 

' .. ' ·Tel.'t IMUI ' 

oc o·. ir;p . o A ,. o a, 1 9. 9, 
de.ve ler,ó, 

l!l ~ If g !, C>' +-J. 4 l{J ,Q • 

DE HOJE 
PRIMEIROS ÊXIBIDORES 

ÁlHAMBRA .... Brincando com o perigo, com William Ga.rga.n, - APA, .. 
Alarme no Atlantico, com John Garfleld. - APA. . · 

ART PALACIO - Legião branca, com Claudette Colbert.,- APA. · · 
BANDBIRANTES-,- Paris em treva.a, com Phll!p Dorn. - AP/1.' 
IPIRANGA - Fantasma da opera, com Nelson Ecldy ...... R, 

. METRU - A grl!-nde valsa, com Loulse Rainer . .._ R. 
OPERA - Palheta- da vida, com Monty WooleY. - AP.A. 
PEDRO II· - Divida de sangue, com L!oyd Nola.n, 

.. ·. 'Um duelo entre galãs, com Buster -Kea.ton. . 
RITZ. - Dr, Gillespie em perigo, com Lionel Barrymore. 

SEGUNDOS EXIBIDORES 
. . 

.1.MERICA - Imperio da desordem, com Glen Ford. - APA. 
&acrlficlo de · pai, com Pat O'Brien. - R. · ·. 

ASTORIA - Cidade da perdição, com Joan Bennett. - APA, 
O campeão e a dama, com Jean Parker. - AMO. · 

AVENIDA - Irmãos ·corsos, com Douglas Fairba.nks Jr. -.R. 
·BABILONIA - Tempestade de ritmos, com Lena. Home, - & 

Senda perigosa., com Freddie Bartolomew. - A, 
BRASIL~ Noite de amor, com Grace Mooi::e. - R. .. 
· Garoto prodlgio, com Donald O'Connor. - APA, . · 

B-RAZ POLIT.EAMA - Fogo sagrado, com Spencer Tracy. - . .iU',d; · ._ 
Musica da vitoria, com Ann Miller. - R. · .. , · . · 

BROADWAY - Em .cada coração um pecado, com Ann- Sheridan. - ~ •. 
CAMBUCY - Cinco cova.a no Egito, cóm Franchot Tone. - Ar'A, 

Sublime alvorada, com Bob Young. - APA, .. · 
CAPITOLIO - Abacaxi azul, com· Ranchlnho e Alva.~enga. . .,.. D. 

os. anjos e os gangsters, com Os anjos de .cara suja., - AMC' • . 
· CARLOS GOMES - Noite de Vi(Jilia, com parole, Lo11fóard. - 'JPJI.,: 

Mocidade sem lar, éom Ane Shirley. - BPA. . · 
CASA VERDE - Deu.ses. de barro, com Dorothy Lamour. - BPA. 

· Bendita sabedoria, com Stuart Erwin. ,- · A. . . 
CINEMUNDI - Berlim na batucada, com Procopio Ferreira., ..,.. ~. 

, Filhos do nada, com Edith Fellows. - A. . · 
COLISEU - corvetl!-S em ação, .com Randolph, Scott;. - AMC. 

Sepultura vasia, com Lloyd Nolan. - APA. 
COLON - ca~ablanca, com Humphrey Bogart. - R, 

Vaqueiro ma:,carado, com Red Barry • ..,.. A. . _ 
COLOMBO - Pelo slnl!-1 da Patria, com-Alilella Bence. - :AP.A; 

. Aventura a meia-noite, com Chester Morris, - AP4- ' 
CRUTJEIRO - Noite de amor, com Grace Moore. - R. . . ·. · 

. · A estranha morte de Adolfo Hitler, com Ludwig 0011,áth. - :4..~4:, 
ESPERIA - Mulheres esquecidas, com Sigrici Cuile. - APA. 
FENIX - Por um ideal, com Leslle Howard. -·AMC; · 

· Aliança de aço, com Joel Mác Crel!-. - APA. · · 
· GLORIA ...: Original pecado, com Jean· Arthur. - B 

Cabo iie esquadra, com Ke'n Mun·ay. - APA. · . 
HOLLYWOOD -'- Idade perigosa., com Deanna Durbln. - :ir, 

· Sherlock no ar, com Red Ske!ton . .;.. A. ' · . 
IDEAL - Eu conheci essa: mulher, com Líbertad La.marque . .... ~. 
LUX - Corvetas em ação, com Randolph Scott, - AMO. · · 

O homenzinho está de azar, .com Nancy Gates.-:- APA . 
MODERNO - Canto da vitoria, com Gloria Warren. - APA, 

Mulher dÔ d!a, com Spencer Tracy. - APA. · · 
OBERDAN - Romance no·Rio, com Libertl!-d La.marque, - APA; 

Olhos l!-cusadores, com Frank Craven. - R. -
Cabo de esquadra, com Kay Murray. - APA. · . · · · 

ODEON (Sala azul) - As portas do Inferno, com Robert Ta.ylor. - :A.PA', 

._',.,, 

· Ela é da pont-inha, com J'ink Falkenburg . .:.. R. . · 
·oDEON (Sala vermelha) - crepusc11lo sangrento, com Metie Oberon. --dPA.-

Quarteto de amor, com Ann Sothern. - APA. ., · 
OLÍMPIA - Cinco covas no Egito, com Franchot 'Tone, - APA. 

Sublime alvornda., com Robert Young. - APA. · 
· PARAIZO - Original pecado, com Jean Arthur. - D. 

. Milagre das rosa.a, com Irene . Corday,. - A. · 
'PARAM0UNT - Pistoleiros sem pistola, com Bud Abotf; • .;... :APA~ 

Felizes para seinpre, com Ann Ruthenford. ,- APA. . · · . ., 
PARATóDOS - Sem tempo para amar, com Claudette Colbert. - D. 

Demonio do congo, com Walter Pidgeon. --· D. 
PAULISTA '-- Tristezas não pl!-gam dividas, com Grande Othelo; - D. 

Felizes 'para sempre, com Ann Ruth'enford. - APA. - · 
PENHA - Vidl!- contra vida, com Burgess Meredith. .;.. APA. 
PIRATININGA - ca.sa de loucos, com Olsen e·Johson; - APA, 

A tentadora, com Rita HaYWorth. - AMO • 
· RECREIO (Centro) - Traidor traido, com Wlllian Wrlght. - ÂPA". 

Cavalheiros foragidos, com Johnny Mac Brown. -. AMC. 
REC.REIO (Lapa) - A mµJher que eu deixei, com: MacDonaJcJ Carey, ,;.. ~

' · Os anjos contra o dragão, com Os anjos de .cara suja. - AP4., . 
·. REX - O Conde de. Monte Cristo, com Robert Donat. - .R. 

:t proibido sonhar, com Mesquitinha. -- A. 
. RIALTQ - Seda, saniroe e .sol, com Pepe Ortiz. - APA,· 

Bombl!-rdeiro, com Randolph Scott. - APA. 
ROIAL - Cupido é moleque tell,mso, com Gary Grant, - li!

. Musica da vitoria, com·Ann _Miller. - R. 
ROSARIO - Sahara, com HU:mphrey Bogart. -:- ,it.~~ 
f Çl'1CY - Ave11wreir9 de' :sorte, com Gar,y" Grant, - ~ . 

.. Vànios 'cantar, com Carlos Galhardo. - · · . : · . 
SANTA C:ECJUÀ 7' Pistoleiros sem.pistola, coni·Bud·Abott ...... ~A'J 

· Bellé da· cfiscordia, com Lupe Velez. - .R. · . 
SANTA HELENA ,- Mowgli, o menino. lobo, com Sa.búó - AMC.. . 
SANTO ANTONIO:_ Minha amiga Flicka, com Rodí:ly,Màc Dowa.U ..... ~-

Tudo por·t1, com Fred Astaire. - APA. · 
SAO fJE/lTO ;--Shel"lock, Hounes ,e a ar~a secreta, com l3as!l Ra.thbonç;~JPA. 

Ele emprestou o patrão, com Stuart' Erwin. - APA:. ., 
Slf.O ÇAE'I' ANO - Minha amiga Flicka, com MacDowaU. .,.. d. 

Tudo por ti, . com Fred Astai,e. - APA. . · · 
Slf.O GERALDO - Selvagem· de Borneo, com Frank Marga.li, .,.. AP~ 

·. Tempestade d'alma, com ames Stuart . ..;.; AMC. · · 
Slf.O 'JOSi: ..:.. · Na luz de uma estrela, com Hugo· Del Ca.rrll; .... D.. 

Sete noivas, com Van Keflin. _._ A. . · · -
Slf.O LUIZ - Punhal assassino, com Lloyd Nolan. - APA', 

· Quasl casados,· com Gene Frazee. - R. ,. 
B.lf.O P A u LO - Tristezas não pagam divldl!-s, com Ora.nde Othelo, - D,_ 

Sacriflcio de pai, com Pat O'brlen. - R. . · :..:_ 
SJ.O PEDRO - Imperio da Jesordem, com .. Glen Ford. - Ar'A. -

Uma aventura em Paris, com Joan Crii.wtord. - R. 1 

UNIVERSO - Pelo sinal da Patria, com Amella Bence.. - Al'Au 
Ave11t11ra. a meia-noite, com Chester Morris. - APA. · .. · 

2"E.4.TROS. 

SANX.'ANA - O Cura da.·aldela, com Procopio. - BPA, 
CASINO - Cia. Argentina de Revistas. - J',1, · 

EXPLICAÇÃO DAS 00'.t'AÇôES 

A •. - ACEITAVEL - Filme que pode ser visto por todos, e'Jnbora. sem· pro-
veito moral. · 

B. - BOM - filme que pode· ser visto por todos .com proveito moral. 
AMC. - ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que pelo enredo 

ou cenas pode impressionai: o publico · infantil. · 
BPA, - BOM PARA ADULTOS - r'ilme que pode ser visto co111 provelto 

moral tão somente por adUltos. . . . 
APA. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - Fllme que pode. ser Visto tão 

somente por ii.duI.tos embora. sem proveito moral. 
R. - RESTRITO - Filme que. pelo enredo ou cenas deve ser estritamente 

reservado a ·pessoas de solida. forml!-ção triorai e religiosa. •. 
D. - DESACONSELHAVEL - Filme que.pela grave ' conveliiencla.do ~840 

oi. cena.a, deve . ser evitado por qualquer publico. 
M. -,- MAU - Filme prejudicial pa.ra qualglier . publico, 

NOTA: - i,; Importante que o espectador não s'e contente com a. .simples c~ta- · 
ção do tume ou da peça Je teatro, mas que procure conhecer .,elo.' 
~enos alguns detalhes da. critica: Isto iu.stificará uma cotação que 
:i.fllrmada sem nenhum comentario, poderá parecer injusta.;· e se~ 
bretudo. com a. leitura de uma· analise. que· põe em relevo· os ·ele• 
1µentos bons e ml!-us do filme o espectador pouco a pouco, educará. 
sua conciencia e aprenderá a jUlgar por si mesmo os oútros filmes 
que. lhe forem apresentados .. 

O boletim dl!- Orientação Moral dos Espeta.culos contem uma. 
critica detalhada de todos os fllmes exibidos em S. Paulo. l!Lpubll
cado semanalmente, e .a assJnaturl!- anual cu~ta Cr$ 25,00 .ria Ca• 
pital e Cr$ 30,0o para o interior. Informações na Associação dos 
Jornalistas Catoltcos, á rua Quinino Bocaiuva, 176, a.o a.nda.r 
.sala 297 - Fone: 3-7760. - · · 

Avisamos cios nossos assinantes que as assinaturas, para mie novecentos e 
quarl!nta e qi!at.ro sofrernrn urn acrescimo de Cr$ s;oo, passando pcir~ · 
tanto a custar Cr$ 25,00 para a capita/ e crs 30,00 pir,ra o tnt~rtor por fkno'. 

GUERRAS, PESTES, TERREMOTOS! · DIR-SE-•IA 
QUE VIVEMOS UMA HORA APOCALIPTIOÃ, 

Um Bispo · argentino exorta seus fiéis a retornarem. ~- . D~us. 
"Dir-se-ia que estamos viYendo uma 

hora l!-pocalíptica. Guerra., )?estes, 
terremotos! São estes os níeios de 
nue se vale Deus para corrigir e 
castigar aos povos", escreve o Exmo. 
e Rêvi;no. !\Ians. Carlos F. Hanlon, 
Bispo de Catl!-marca, numa Pasto:al 
ele Quaresma ba pouco publicada. 
· "·Para. compreender o porque des

tes castl_gos - ajunta o Prelado -
não nos deixemos demasiado . nas 
causas . secundárias e imedir/as; 
busguemos a origem do mal, Qual· é? 

É, em uma palavra: "a ausência 
de Deus" Ha muito tempo já que o 
mundo marcha mal e . segue de de-

, cepção em decepção, desvanecendo
se as •esperanças, ·talhando· os cálcu
los· humanos: porq11e a, todas 'as for
~ª!! com o.úe 15e tem decorado â. ~o- · . . . - ,(·. 

cledade, ll}es. falta. . uma alma., -e ~ 
alma de toaa socfeaade. humana, e a 
autoridade que descani;à. na té, na 
doutrina, na religião, numa palavra, 
em Deus; e o mundo moderno íle di
vorciou de Deus.". 

Depois de, advertir que se . Deu~ 
"não reina na sociedade pelos bene, 
ficios que derrama sua · presença 
amorosa, reinará em troca< pelas ca;. 
lamidadés e ~!sérias que.· se. seguem 
ã. sua· ausência", Mons •. &nló:o · ad• 
moesta setis fiéis a, volver a ,Deus, 
mediante a oragão e a. peniténcla, pa
ra "tirar proYelto da tribulação": · 

· '' Unamos nossas orações e a. peni• 
téncla aos méritos,, infinitos dà Pai• 
xão e Mórte de Jesus· Cristo - ··con, 
clue aiPasto~al · ... ·e· ·então Deu§ ll-ªO 
delxará··de nos·ouvlr ... !l. ' 

J~ .~: -··· 

\ í ..... 
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O COMERCIO ENTRE A SUECIA 
E A ALEMANHA 

LONDRES, (Reuters) - Confirma-. 
ise .oficialmente que os governos dos 
Estados Unidos e da Grã Bretanha 
ap,esentaram_ notas idênticas ao go
verno sueco a respeito do comercio 
coAl a Alemanha, nota.damente no 
que concerne ã.s exportaçes de rola• 
mentos para fabricas aeronll.uticas,· 

·~ 

' succ:n:s.o,,1 OI -

MAPPIN STORE$ ,. 

Continua em franco sucess.Q ª\ 
··nossa tr~diciônal 

rrosse1ue o avanço russo em ~irecão ao ultimo re~uto nazista ~a Crimeia QUINZENA DE TAPÉTES 
0$ exercite)$ russos a poucos quilometro$ de 

tes - Em '-Tar .. ,opol 
Sebastopol - Pán,ora111a .délJuta •m :v~rjas fren
Comun·icad9s 'oficia,is. · 

'MOSCOU, (B.euters) - As tropas 
russas, em seu espetacular avanço na 
Cri?néía, acham-se á distancia. de um 
tiro de cannão · de Sebastopol - ln!or• 
mou o correspondente especial da 

:Reuteds, Duncan Hooper. 
A BATALHA.'.FiNAL ·DA CRJJIIEIA 

MOSCOU, (Reuters) - A batalha 
final da Crimeia será. a batalha. pe• 
lo dominio de· Sebastopol, uma vez 
que · Tal ta - porto de alguma im
porta.nela- que· resta: aos .alemães - , 
não é bastante para oferecer possl· 
bilfdadcs de · resistencia seria, desde 
que Sebaslopol cata. 
· · À conquista · de j,;upetoria propor
cionou aos ,:ussos um trampol!m 
para a reallzai;ão· de operações ma.· 

ritimas contra Sebastopol, que se 
encontra a 70 ·qul!omêtros ao sul. 
.Aeredita•se que a maioria. das · uni
dades alemãs acha-SI.' a.gota concen
trada. nos acessos . de eS.bastopol e nas 
zonas costeil'as merldlona.ls. 

Os observadorei; locais julgam que 
os germanlcos continua.rã.o a manter
lle em Sebastopol por varlos dias, en
carando-se a possibilidade de encar• 
niçada ação ao larg odas· colinas, a.s 
DOrtas da cidada. · 
'.PANOltA!IIA DA LUTA EM VAIUOS 
. SETO~ES 

MOSCOU, (U, P,) - A queda de 
Sebastopol - :para onde as tropas 
germano•rumenas estão sendo en
curraladas pelas forcas moveis rus
.sas - está. sendo esperada de um 
momento para outro. Os remanes
centes dos desbaratados exercltos 

germano-rumenos na Crimeia pro
curam embarcar numa frota impro
visada de transportes, barcaças e 

barcos de escolta ligeiros, debaixo do 
bombardeio aereo e terrestre russo. 
(Segundo a "B. B. C.", os bârcos ale
rnães, que se encontravam prontos·.em 
Sullana e Gallato, portos do. Da.nublo 
e em Constanza, para. realizar a re
tirada das forças na.zw-umenas de 
Sebastopol, foram destruidos por sub· 
ma.ri nos e aviões sovietlcos), A se-· 
gunda tentativa alemã, em uma se
mana, para efetuar um "Dunquer. 
que" no Mar Negro, parece condenada:· 
ao fracasso, como a primeira na qual 
milhares de combatentes nazistas e 
seus aliados pereceram ao procurar 
fugir de Odessa. Os aviões de asl'lal· 
to sovlet!cos vigiam constantemente 
os portos meridionais da Crimeia, 
bombardeando e afundando as embar
cações inimgas. A ação da artilha
ria de campanha russa, embasada 
proxima do litoral, uniu-se â das em
barcações cm frente ã. costa, as 
quais canhoneiam as colunas derro
tadas que entram nos portos. Os 
aviões de mergulho russos "Stormo• 
vlk" semeiam mertalha e projetis 
nas estradas que conduzem ã.s praias 
da Crimeia, atingindo as colunas ini
migas. 

Os russos deslocam-se rapidamente 
pela linha ferrea merldonal da Cri
meia, partindo de Slnferopol para as · 
imediações de Sebastopol - praça 
que. os sovleticos defenderam contra o 
sitio germanico durante oito meses 

em 1941-42. Ainda não se vislumbra
ram indicios de que. os ·nazl-rumenos 
Possam . Imitar. sequer. a sombra dê 
tal. proesa. ·Quarto q uln tas , partes da 
Crimeia. foram .. já reconquistadas pe
los exercltos sovietioos que irrom!le• 
ram pelo norte e pelo oriente, e ··pre• 
param-se · agora para assaltar Se• . 
bastopol. Ao comentar as: sensàcto,· 
na!s vitorias da Crimei o "!'ravda" 
escrece ·hoJe: ·"Hitler , queria. ·uma 
guerra relampago e nós lha· estamos · 
dando". , Atribui-se a um prls!onetro 
germanlco. a se.gµinte declaração: 
"Os tanques russos nos · converteram 
em um rebanho de ovelhas". As ln• 
formações .salientam que .o ·brqhan·· 
te .exlto da ofensiva relampago to! 
devido pril)clpalmente.- ao .fato de 
que os, russos concentraram seus 
maiores golpes sobre os _princtpais ob-. 
jetivos,. deixando que. as posições se• 
cundar!as· cai~sem. por .si. O "Estrela 
Vermelha'\ orgão do_ exercito ,russq,'-'-; 
diz qu·e as colunas de tanques sov1et1-
cos percorreram 145 quUometros· em 
36. horas, ã. medida que os russos ace• 
!Gravam a marcha, complets1,ndo;. em 
poucos dias, a conquista da Crimeia. 
Mais de 600 povoações e aldeias, ln· 
clusive Slnfei:opol e os pontos .de J!:u. 
patorla e Feodosla, foram reconquls._ 
tadas. ' · 

. . . - ,' 

da queda ·de .ovldeopol, a aviacã.o rus. 
sa · bombardeou .e metrathou ,as· con• 
cehtrações de Jnfantarla. nazl0rume· 
nas, trens e :camlnhõ.~s ·em Ovldeopol 
e · Aquerman .· (Cêta tea-Alba),, term!• 
na! do "ferry" no'·, litoral ,da: ·B~ssa• 
rabla, - Harrlson· Sallsbury.· ·•• •• 

' EM TARNO.POL 
MOSCOU, (IleutersY , · _ "Está. em 

sua- Jasé final· a luta, pela. conquista 
de ·Tarnopol;.os ,soldados alemães· e.s. 
tão sendo· exterminados · como ratos 
pelas, unidades lança.chamas cias for
ças sovletfoas quo. atacam a-,. cidade 
por·. todos·· os. lados", - . anunciou a 
emissora local, ·.que prosseguiu: 

"A luta atingiu a, :sua .fase. derra• 
delra - .e a: mais. sangrenta -· quan
dos . as tropas so~leticas desfechàram 
ats1,ques em todas a.s direções· visan
do. o cêntro ·da. cidide; ·obstinarida~ 
mente defendida .. pór . u:ná força ale. 
mã. que está. sendo sistematicamen-
te exter:fUi,nadaº~. . · ·, ' · 

"É impossível fazer· altQ ·e·dar ·com. 
bate ãs forças sovletlcas .· em Ta.rno. 
poi - déclil.rou a próposlto um co
mentador da D. ·N. B .. "O inimigo ·-nos 
ataca ·com tanta rapidez que· nada· po
demos. fazer, pois não dispomos de 
tempo para levantar uma' Hriha de 
defesa si quer",. concluiu · o réferldo · 
comen tarlsta. 

JUNQAO DE ·FORÇAS ltUSSAS 
MOSCOU,· (Reuters) - Unidades da 

vanguarda dos. dois xerci tos russos, 
empenhados na campanha da. Crimeia, 
fizeram junção na· zona. da estrada de 
ferro Oznacol-Feoàos!a. 

Na parte Inferior do curso do rio 
Dniester, os sovieticos, com grandes 
efetivos, aproximaram-se de nossas 
novás posições, tentando forçar a 
pasagem do rio. Varios gTupos de 
combate lnimlgos, que conseguiram 
atingir a margem oposta, foram anl• 
qullados, mediante rapidos e eficien
tes oontra-ataques. Varias cabeças de 
ponte do inimigo foram anuladas. 

A noroeste ·de Jassl, tropas germã
noruinenas novam.ente conquistaram 
algum terreno, dispersando formações 
inimigas e fazendo alguns prísionei· 
rmt 

Na região de '.Dela.ti, e a leste de 
Estanlslavov, tropas germano.huga• 
ras prosseguiram avançando, e onte1n 
repeliram varios contra-ataques do 
inimigos. · 

Entre o Dnlester central e Tarno• 
pol, onde continua sangrenta bata
lha, fracassaram numerosos ataques 
inimigos, Na luta da região de De~ 
latln e leste de Estanislavov, distin• 
guiram ... se especialmente varias uni
dades, sobretudo O regimento de ca· 
çadores numero 228, sob o· comando 
do Coronel Sie bel. 

Em ambos os lados de Brobl, os so, 
vletléos foram repelidos para leste. 

Ao sul de Pscov, os sov!etlcos rei• 
,niciaram as suas tentativas de abrir 
caminho, empregando, para isso, for
mações· recem-chegadas á frente de 
luta. Os russos foram repelidos em 

. todas as partes. Algumas formações 
foram dispersá.das pela nossa arti
lharia quando aprestavam-se para o 
ataque. 

CA 

• 

Et ·uma-opotfünidaéle .que· V •. s: 
deve ·.também aproveitar, pois. 

que todo o nosso · vasto sorti• 

mento; de ·tapetes• e passadei• 
, ras está ·sentlo oiéreêido uor. 

SA · ANGlO-BRASILEIRA 
.Suces.sõra de MAe~IN STORES. 

Co_mptar Bonus de. 'Guerra ·é alireviar a yitória"! 

J/101l_lll, 

Irrompendo pelo leste, partindo da 
peninsula de Querch, o · exercito· de 
Yeremênko penetrou na serrania de 
Murlin, por numerosos pontos, tan· 
cando uma coluna para o sul atra• 
vec da estrada litoranea, na direção 
do porto de Ialta, unico centro. lm• 
portante que permanece em poder dos 
alemães na costa oriental, enquanto 
outras colunas se deslocavam pelas 
estradas qlie cruzam .a seranla. Am• 
bos . os exercitos fizeram prístonel· 
ros aos milhares. O quarto exercito 
ucraniano do general .Fedor Tolbul
qli\m encontra-se a menos de ó6 qul• 
lômetros de Sebastopol. 

Os restos das · guarnições · alemãs 
que tenta111 escapar. são extermlnad.os 
a bala, pelps guerrilheiros. 

CO!IIUNICADO RUSSO 
MOSCOU,. (Reuters) - O comunica

do russo divulgado esta· nol.te ln for. 
mâ o seguinte:. 

"Durante· o. dia 14. de Abrll, . nossas 
tropas · estivera.m empenhadas em . 
ações· ofensivas a :sudoesto de Ozortov. 
o conquistaram .Cludsm, centro dis
trital na ,:egião de. Tarnopol,. alem de 
cerca de 40 outras localidades. 

O DESENVOLVIMENTO DA GUERRA NO EXTREMO . ORIENTE 
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O nrosseguimento da ofensiva aerea 
contra o Reich 

. LON1'RES, (Reuters) -- Cerca de 
três mil aviões, ·prosseguindo na 
grande ofensiva aerea contra o Relch, 
abriram' cai:nln!io· ontem· através dos 
céus 'da Europa ocupada pelos ale
mães; reallzandó um' gltantesco mo• 
vlmento aereo de pinças. · 

Est_es · aJ;larelhos levantaram võo de 
1:uas bases, na· Grii Bretanha e no me
iditerraneo. 

Procedentes da ·- Inglaterra, 750 a 
1.000 ·Fortalezas Voadoras. e "Libe
rators" escoltados· por 100 caça~. pe
netraram profundamente nos céus da 
Alemanha meridional, enquanto que 
podetosa!l formações de. bombardeado
res pesados, norte-amerlcanos, com 
base· na· ltalla, escoltados por cacas, 
atacaram duramente as fabricas de 
a.viões de Gyor, a no qÚHómetros a 
noroeste de Budapest, assim como os 
aerodrontoa cf a zona industrial si
tua.dás ao lludoeste da Capital hun
gara, e os pateos · ferrovlartos entre 
Belgrado e Zagreb, .na Iugoslav!a. 

No decorrer da atual serie de ata· 
ques Iniciados no sabado passado, in
cluindo· rai,tes efetuados simultanea
mente por aparelhos éom base na Grã 
Bretanha e no Medlterraneo,.o:;i aviões 
arrojaram aproximadamente 20 mll 
toneládas ·de. bombas . sobre os obje· 
tivos gérmanlcos, e as forças anglo· 
n·orte,.amerlcanas efetuaram um to• 
tal de sortidas superior a 1.700. 

As "Fortalezas,, e "Liberators11 

procedentes da Grã, Bretanha _bombar
dearam·. as fabricas · de· a.vição de 

:Augsburo, e de Oberpfoffenhoten, as. 
,sim como as instalações-· da Luft• 
waffe· em· Lechfeld e· as fabrloas de 
rolamentos de Schweinfurt. 
' Todos esses objetivos de g_rande 

:importància para à àvlação 'germa:nl· 
~a foram· atacados anterlormenté. e 
i!<S lncúrsões aerêás de· ontem tive
ram çomo finalidade desorganizar os 

' :trabalhos de repa.racã.o ·e causar no• 
yos prejulzos, · 
, A -ofensiva de ontem comecou ao 

:!lespt>nta:r ·ao sol, quando as forças de 
"'Boston" e de- "Mltchell" da R; A. l!'., 
e os . "Mauraders" norte-americanos 
atacaram novamente numerosos ob• 
jeth,oii nos terrltor!is ocupajlos pelos 
ê.lemã.es; Os "Marauders" atacaram o 
!!entro · ferrovia.rio de Namur, a liõ 
qullometros ao sud.este de BsuxeJas, 

· ~ aerodromo da. Luftwatfe em Chie• 

ne, na Belgica, e d!Vl!rsos ó1:>3etl
vos milita,res ao longo da costà · se
tentrinal francesa. 

"Spitfires" e 11r1,hunderboltsl) .escol· 
taram os bombardeadores medios, 
dos quais um deixou de regressar a 
sua base. Alem disso caças bombar• 
deatores das forças aereas brlta.nl• 
cas e da aviação canadense, escolta• 
dos por "Spitfires" canadenses, "tam• 
bem realizaram ataques contra varlos 
objetlv9s na França. 

Ao amanhecer de ontem, a salda é!a1 
forças da R. A. F. q;uasi loirtcldlu 
iom o regresso das esquadrilhas de 
"O!osquitos" que atacar3.n1 0nsbi"ock, 
centro ferrovia.rio alemão, sobre o 
qoal descarreg·aram nomerosas. b.om
bas de 1.800 qoi!os. Durante a noite 
de quinta-feira para sexta-feira, os 
aparelhos da R. A. F. colocaram tam
bem minas nas aguas alemãs e rea• 
lizaram Incursões que se estenderam 
desde o Reich ao Balt!co. 

Ta.moem estiveram eni ação aviões · 
procedentes das ])ases ltal!anas. os· 
",Vell!ngtons" da R. .A. F. atacaram 
Budapest com bombas de 2 tonela• 
das. Essa foi a primeir!' vez que • 
bombas desso tamanho foram arro• 
jadas sobre a capital hungara. 

O Q. G. norte-mericano, ao faclll• 
tar detalnes a respeito dos ataques 
diurnos realizados das bases da Grã
Bretanl1a, indica que mais de 1.100 
caças escoltaram os bombardeadores 
pesados. Trinta e seis bombardead·o· 
res pesados e 8 caças deixa~·am de 
regressar ás suas bases. 0.s ca(:i",S 
norte-americanos abateram 61 avies 
no ar e destt·ulram grande numero 
de aparelhos pousados nos · aerdodro
mos. Os bombardeadores derrubaram 
25 avj.ões alemães, elevando o· total 
dos apaYelhos Inimigos destruldos dU• 

· rante o dia a 76, · 
O 'comunioado oficial norte-amerl• 

cano declára que os objetivos fpram 
bombardeàdos sob condicões atmos• 
fericas favoravels, e que as totogra• · 
fias cofüldas durante· ·os· ataques dEI• 
monstram os excelentes resu.Jtados 
obtidos n1ts fabri,cas de SchWelnturt, 
nas fabricas Dornier e nos. hang.area 
dos aerodromos de Oberpfaffenhoten, 
e em Lechfeld. Em todos os Jugarer 
o ~1:ogo antl-aereo alemão foi lnten• 
so e ã.s vezes os cacas germanlcp• 
tentacram opor reslstencla. 
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A sudoeste de Odessa, o terceiro 
exercito .ucraniano do general .Ko• 
dlon Ma.Unovsqui deu Inicio ã. batalna 
final para exterminlo das tropas 
alémãs, e rumenas colhidas· entre o 
mar Negro e o estuario do Dniester, 
Os russos apoderaramcse de Ovldeo• 
pol, a· 20 qu!lometros ao sudo.este de 
Odeása; privando o inimigo da · ulti· 
ma linha. de "ferty-boat" que cruza 
o estuarlo para a Bcssarabia. Antes 

. Oonversações anglo-amer~ca~ 
nas sobre questões· de petrnleo 

LONDRES, (Reuters) · - Em se.u 
riÜmei;o de'hoJa"·o ''Thnes" ·faz- o se· 
gulnte · comentarlo sobre as proxi'• 
mas conversações ang{Q·1iort~·-am~· 
rlcanas_ relàtiv11-s ás questões petrey., 
liferas; · ' · · 

'_'O que se requer acima de tudo e 
um esclàí-eclmento dos fatos e dos 
rtwt!vos. Ca,µsou . su,rpresa, 'em Lôn, 
élres o fato de a declaração do coro• 
nel . Knox . te1• sido fot·m ulada em 
Washington · nas vesperàs das con· 

. v·ersáções, Deste lado do Atlantlco es
sa declaracão foi lida com peni1ex1· 
dade. 

O niesmo jornal afirma que náo 
existem 'provas de uma hostilidade 
brita.nica. contra os planos· que os 
norte-am·erlcanos pensam ter na. ex
ploração das jazidas petrolíferas do 
centro. oriente. O articulista ··acrescen-· 
ta; 

"O.· governo brita.nico. 'nilo preten
deu chegar a um acordo de cara.ter 
financeiro ou. cUlfural · com a · Saudt 
Arahla •. Nem tão pouco existe. qual· 
quer. mo.tive justo pa1·a que à Inicia
tiva. norte-americana 11esta area se
ja, recebida. com um esplrito de com
petição· mesquinha e ainda· menos 
existe a menor intenção de. conse
guir · um monopo\lo, A. clausula da 
Carta do At1a·nt1co assegurando um 
aeesso equitativo ãs materias primas 
niundlals nos oferece· uma base de 
entendimento para as. referidas cón
ver:sações, assim como para . ulterio
res discussões abrangendo um campo 
mais amplo", · 

Na região de. Odessa., · iossas tro
pas limparam Por completo !órças 
inimigas na .margem <>.riental da la· 
guna do .. Dniester e <>cuparam varias 
localidadeà, entre as quais,· Orlzsha. 
novca, Ternovca, Cat:allno, · Bugàz · e 
Bahiic. · ' 

Desenvolvendo sua ·bem sucedida 
ofensiva, as tropas do IV Exercito 
ucraniano conquistaram hoje Baque
cisrai, ,\luchta, ~aquimeche .. e Frei
<lorc, c;entros distritais .na .. Crimeia, 
alerr de 300 locàlidade .. -Ret!rando.,se 
sób pesados golpes - desfechados por 
no~sa_s ··tro1.1as, .. as ·.forÇas·: .inim,if:tS, .~s.;. 
tão sófrendo elevadas ·baix,i;s · ··e pér· 
das. At/i 21 ·· dé Abril, as trópas so
;_.ieticas · qúe ·1utám' na Ctim~ia já. . 

· a})risio.nl!,ram 35 · mil inimigos, entre 
· oficiais e.· s'o:ildados.'· · · 

Nos denu,Lis setores verlflearam-se 
àtlvlliades de reconhecimento e com
bates de- 'hnportàricla local, e111 ai. 
gu11s poilto's.·• · · · . . · ' ' 
· Ontem em todas as. frentes,, fç,ram 
des_truidos .ou .inutnt,zados .34 ·.tanques 
e_ abatidos ·1s avlõeff foimlgós•;. 

, COl!lUNICADO .ALEJIIÃO 
LONl~RES (U .. P.) .:;_ ·comunics1-do 

emitido· pelo alto. comando alemão e 
transmitid.O' pela ràdjÓ dé Berlim. 

, uTropas :run1eno .. teutas Continu'~rri 1 

nas regiões de Feodosia · e Simfero, 
pol, a o.ferecer. tenaz resistencla ás 
forças .Sovietiéás, que iii.-veStem· ·cori;. 
tin.uamerite contrà as posições .ale
mãs, com grandes formações' de un~
dades moveis. Navios de escolta da 
ar.ma.dá alômã· derrubaram,. Stlbre I•'eo
dosia,. 3 ·aparelhos sovtetlcos, 

NOVO. GABINETE GREGO 
CAIRO, (Reúters) ..,.. O rei. Jorge, 

da Gr~cia; · ellca·rreg.ou o - .coronel 
Sphocles Venizelos,. de .formar o no-
vo gabin,,te. grego, . . . . 

· O c_oronél Venizelos ·que. aceitou .a 
Pl'Oposta do, rei, "·apresentará. · amanhã 
a. llsta dos. min ls.trôs ao _sob.erauo; 

0 "Ll:.\.J1UNÀ1(1U"': ~lli• . 
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CONFISSÃO, NU CAMPO· DE~ ·BATALHA 

NOVA DELHI, (Reuters) - Os ja• 
ponesen, que agora re encontram a no-. 
roeste e a sudoeste de Imphal, estão 
procurando fazer junção de sua~ for
çai!, afim de enlaçar a vasta plamce, de 
mil e · trezentos e trinta quilomentros, 
de Imphal. 

Até agora, a luta na frente de Im· 
phal foi travada num semi-circulo i;o 
oriente da linha formada. pela rodovra 
do Manipur, no norte, e pela estrada 
de Tiddim. no sul. 

A base brita.nica de Cohinma, a cerca. 
de 96 quilometros ao norte de Imphal, 
foi uma das extremidades .da \frente, 
enquanto o avanço niponico pe]o sul 
abrangeu até um ponto distante 56 qui· 
lometros de •lmphal, e da rodi)Via de 
Tiddim. . · · 

ó ultimo comunicado aliado info1'ma 
· agora que os japoneses já estão 9, no
roeste de Imuhat Foi tambem anuncia· 
elo que a força nipnnica, que t.entava 
capturar wn ·ponto sobre a rodovia ele 
P.isheni:mr ,foi virtualmente varrida, 
'aindii, q1.umdo se encontrava 'a iO qul
\omelros do seu olljetivçi. Os remanes
centes dessa força 1etiraram•BE: para as 
mont~nha~,' antes rte havel'em reinicia
do· o a.venço na direção da citada 1·0· 
dovío. EsM, rodovia, alias, seria apenas 
jj\pa pas.sagem ·para a planície de Im
phal. no caso em que os. japoneses con• 
seguissem cortar a estrada · de roda• 
gem de Manlpnr, sit•1ada 160 quilomc
tros ao norte. 

, COl'rlUNICA~O OFICIAIS 
NOVA DELHI, (Reuters) - Comu• 

niéado de hoje do General Lorde Louis 
Mountbatten, do Comando do Sudoes-
te eia Asia: .. · . 

"Vem se registrando maior atividade 
dos Japoneses na frente de Aracã. 

Durante· a noite e.;. quarta-feira os 
nipões realizaram um decidido ataque 
contra uma das posições aliadas a su· 

· doeste de Butidai.ng. 
A pequena penetr~ção obtida foi ra

pidamente contra,atacad, pelas tropas 
de um . regimento indiano. Repeliu-se 
um . ataque Japones ao norte de Buti
daung e prosseguem com exito as ope
rações - aliadas. na . margem oriental do 
rio calapazin. 

N~ semana passa.da contaram-se 700 
cadavers durante a luta em ambas as 
vertentes "º sistema montanhoso de 
Maiu, em resultado da qual os aliados 
efetuaram alguns avanços. 

No setor de Palel·Tamu rechaçou-se 
um a.taque ja.pones contra as· defesas 
aliadas em que as forças niponicas per
deram 100 mortos. 

Na · quarta-feira ultima estabeleceu-se 
contacto· com pequenos grupos japone
ses nas cercanias da estrada dt- Bishen
pore-Bilcher. Prosseguiu a atividade 
das patrulhas ao redor da planice de 
Imphal. Na zona de Cohima não se re
gistrou atividadt de importancia. 

Bombardeadores medias atacaram as 
pontes ferrovlaris de Pyu e l\lJ:atomuú. 
A força· aerea tatica realizou muitos 
vôos durante a noite de tcrçe para 
szquarta-feira e á luz do dia de quinta. 
atacando comunicações inimigàs, trans
portes, embarcaçéiBs fluviais, depositas 
de gene1·os e tanques de combustível em 
Aracã, nas coljnas Chin, a noroeste da ' 
Birmania e na Birmania Meridional. 

Aviões de gra~de raio de ação da 
Força Aerea Ttatica continuaram em 

_ seus . concentrados ataques · contra obje 
·tlvos na Birmania Meridional. 

O padre Charles. Forsytli, càpelão do ex~rcito norty-am~ricaf!.O, 
incHna~se até o ,solo para ouvir a confissão de um soldado .grave
ment~ ferido' durante :-OS . viole'ntos comJ;>ât.es ', tràv.ados .na .Nova 
~.reta~ha. pqra. -a posse cl~ .·~ · ~ :;i:a.fion~aa;: -'1.c ·--~- · 
tFot.a .]ia. · "!ntet:.Am.etiêaria.1. ·: ·, · 

Calcula-se que o total de baixas so
fridas pelos japonesf's no curso da lu• 
ta . travada durante a semana passada 
na. Cordi111eira de Maiu foram numero 
SM.· 

, Delegação -comercial alemã 
na Turquia 

S1'AMBUL, (Reuters) -· Uma de
legação comercial ,:l.lemã é esrerada 
na 1'urquia nç, dia 29 do mês •lm 
ourso, afim de negociar a renovaçâo 
do _tratado comercial turco-germanico 
que expira no fim, deste mês. Acre
dita-se que o atual acordo será re
novado_~, e1n suas atuais bas.es com 
modificações sobre. as quotas. 

Na vespera de sua partida para 
Berllin, no fim da semana, o sr. 8afet 
Arika·n, embaixador turco na Alema
nha, declarou 'á imprensa qu,. os 
fundamentos do novo acordo já ha· 
viam sido estabelecidos pelo ministro 
do Comercio· da Turquia. A questão 
da entr.ega de cromo ao Relch nã.o 
está . lncluiila no texto do tratado, 
uma vez que é ma.teria· versada em 
um .acordo feito em separado: 

. O ·.sr,. von Papen. embaixador da. 
A}emal).ha. · eip Ankara, ofereceµ on
tem á, noite na embaixada uma re• 
cepcão · em honra do ministro de · .ll.s, 
trangelros dª' !l'fil:CJB.i!>~ ar~ l'ÍJ,l!!l!!ll, 
M~l}~~f!<~~og:l~ , · · · . 

Nos ataques da nossa aviação eontra. 
as J,»ntes ferroviaris · càusaram0se ,danos 
ao centro da ponte de Pyu e á ponte de 
Atamaunc. . 

Quinta-feira, nu.m ataque diurno ·(l()n~ · 
tra deposltos . de petroleo . situadós· ~m 
Magwe, cinco dos mesmos . foram J>elos 
areg, . ' . . 

No:curso de tôdas ·as referidllS opera( 
ções os aparelhós do · Comando. Orien-; 
tal realizaram I.008 "sortidas"· sem 
perda de' um unico avião". . . 

NOVA. DEl.,HI, (Reuters) _ ~ Foi dis~ 
trlbuido boje o seguinte comunicado· do 
Alto comando do ·General· StihveJJ, . que . 
opera na China: . · :. . . · - , 

"·A mfil,ntaria no, te'-amerlcana do 
.mina agora a zonà ·~ Nhp~m HJarot e · 
Chaniang, no terrem, · mo_ntanboso ·a 
lesta dei vale .de M~aung;,, . . . 

'Foram contados· até agor em .parte . 
do camoo de -batalha 210 cadaveres de 
ja})Onesês. · , , . _ 

Avançando no ya.le de Mogaµng a.s 
t•·opas chlne~. qtie na quarta~feira 
capturaram. Mungu .'Gahtuang, avarrça. 
r11m mais um quilometro e 1neio na dl 
reção sul. No mesmo. setor. outras ti·o· 
pas chinesas avançaram· .mii,ls, ·. Jndo 
Rlem cté Hpudt1lang., Outros c0,ntirigel)~ 
tes .de tropas cl;linésai; agt~gadas·.11. este 
CotrAndo captur:imm numero~s' sol
dados japoneses · nas cercanias de Ua. 
cang, matando . outro§· oito Inimigos;- .S!~ 
multaneamente, unidades· chine.sa,s. ·.de- · 
salojai·am os jal)Oneses aô' oestii: dó. va~· · 
le de Mogaung. 

Finalmente, as tropas aliadas ataca 
ram numerosos grupos japoneses na· ZO• 
na do forte Herz, aos quais causaram. 

' grandes bab;as ". . · · . . . · 
A LUTA NA FRENTE IMPHAL 

NOVA DELHI (Reuters), - Os japo
neses, que· agora 'se encontram a. noioes• · 
te e a sudoeste de· Imphal, estão pl'O 
curando fazer .junção · -de ,,sqas fQrças, 
afim de enlaçar a vasta pianicie, de· mil 
e tre.sentos e trinta quilomentros, de 
Impha!.. , · _ . . · .. · 

Até agora, · a luta· na frente de Im
phal foi ti·avada. num · semi-circulo ào 

oriente da linha formada. pela rodovi~ 
de: 'Mii,nipur,. no nórte, e pela. estrada 
de Tlddim, no sul. , 

A base brita.nica· de Koh!ma, a cerca, 
de 96 quilometros ao norte de Impbal, 

·foi. uma das extremidades da frente, en 
· quanto o avanço nipônico pelo sul, 
.abfangéu até tlm ponto. distante.· .56 
~uilomentros . de Imohal. ,e da .. rodovia. 
de T!ddim. 

o ultimo comun!çado aliado mrormà 
· agora que os japoneses já . estão a n.o• 
roeste de Imph1.l. · Foi tambem anuncia
do que a· força .n!ponica, que' tentava. 
capturar um ponto. sobre a rodovia de 
Bishenpur, foi vlrtuaJ!llente varrida, .. 
ainda quando se encontrava. a 10 qui 
lometros .d<f seu objetivo. Os remanes
c.entes dessa força retiraram-se para ,a~ 
montanhall, antes de haverem reinicia. 

· do. ó· avanço na. dires,ão .da c!tacla. . rôqo .. 
via. Essa rodovia, . alias, i.eria apenas 
uma. pa.-;sa,gem · para a. pl_anici< de Im• 
phal, no cru;o em que os japoneses con 
~eguissem cortar· a 'estrada de roda em 
~nl0,1.1r; ~ituada 160 quUomentros ao 
norte. ~ 

nu D ol r HI S's· 
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. NOVA YORK, (Reuters) .--.o·"Ne"' 
York Times" divulga ·um. despacho, él<!J 

· líoie, prócP.den te de Londres, segUl'ldO 
o cjuar ó governo. brita.nico rejeítara; 
o · pedido . do governo dos ,i,;stados 

·Unidos· para que Rudolf Hess· fosse 
· enviado à Washirig·ton, afim de pres.· 

tàr depoimento no processo · que. foi 
inicia.do contra 30 sediciosos ale·· 

"·ma.es. . 
O mesmo jornal acentua que· o· g·o~ 

verl'lo norte.-americano . estii, ansioso 
no sen ti<lo de · ficar'em · evidenciadas 
as. atividades nazistas deste lado do. 
Atlariúco. · 

A Reuters declara não· ter consegui• 
do obter .. qualquer confirmagão de 

· semelhante noticia em Londres, on• 
tem á noite. · 

. . . ' . . 

ROMA CONTINUA. SENDO BUMBAROEADA 
A Cidade Eterna bombardeada durante 24 horas seguidas 
-- Roma não. sêri ,eyacua~a ~ Bomba=relogio nà Capeia 
Sixtina - Q VatkariQ vai adquirir varios navios .;..... 

A polittea italiana. 
1 

ESTOCOl.,MO, (ReuterR) - Pesa.dos 
ataques aêreC>S aliados, provenientes . de 
todas as direções . e que durante todas 
estas 24 ultimas · hór~.' foram ·. levadÔS- a· 
~·leito na are.a. de R<-n,-, informá a D.NB., 
que acrescenta: "A noite inteira ouvi~ 
ram•se pesadas explosões· de liombàs em 
Roma. · · · · · · 

ROMA NÃO S~ltA J;VACUADA · 
ESTOCOLMO, (Reuters) ...:. Os· circu

lo~ oficiais germanicos declaram .que Ro
ma não rerá ~vacuadà e afirmam ·que as 
noticias de "evacuação fotçada" são fal~. 
sa:,. 

A CIDADE ESTA SUPERLOTADA 
ESTOCOLMO, (Reuters) . - . co·men

tando os · ultinios .. ataques aereas á · ca• 
pital ita.Uana: a "DNB'; -cÍ!z que- Roma 
está superlotada. :Há présentemente · um 
total de 2.500 habitantes,· não· s6 devido 
ao afluxo · de refugiados, . mas ta.ml:i~n'i 
porque o numero de nascimento .t.em au-. 
mentado muito,·sendo já:o dobro 'de 'obi• 
toi. . · 

BOMBA:RELOGIO. NA CAPELA 
SIXTIMA 

ZURIQUE, (Reuters)' - Uma enorme. 
bomba-reiogio acaba de ser· encontrada 
na · Capela.: Sixtinr., no V'atiçano, segun
do anuncia a Radio d.: -Roma, 

o poderoso engenlío de destruição ·rol 
descoberto minutos antes da hora mar:. 
e/ida para a, explosão; no. ciisp()sitivo· me
canico adrede. llgadJ ao ~rdo. 

, . A Capela S!xtiria é mm1.dialmente fa.· 
mesa pelos seus belos ·afrescos. ·o teto· 
da capela to1· pintado por Miguel Arige
lo, e muitos críticos de arte consideram
no um esforço culminante' da.· arte moder-
na. . . . . 

Alem disso, a maior part;e_das solenl• 
dades em que o Papa póntifica é. geral
mente celebrada·· nessa.·. t•i>elo h.~orlcà. 
O VATYOANO ADQUI:i;tE ·UMA FROTA 

LONbRES, (Reu~,1) - A radio do 
Vaticano anuncia que partiu _para. G;e
n<"p·a um.a. (\Omissão . do Vá.tiqano, presi
dida por. PielT._o . Ga.leos, .· chefe dos ser~ 
viços tecnicos d.1. Cida6i. Pà)ial,. Mim .de 
entabolar negociac;ões destinadas á · com-. · · 
pra de .navios para' a• condução de ge
rieros alimenticlos de. 'socorro. · · 

A -POLITIOA 'ÍTALIANA'. 
· t'{~~- {~kf,), - ljptlçw.a .a,utQ., 

rizadas procedentes de Sorrcnto . dizem 
c.ue Benedito croce. ~ompareceu á. sé.de 

. do .. Governo íta.liano, entrevistando-se 
demoradamente com o Marechai Ba.do
glio. 

Segundo se lnfo!'ma a entrevista. ver• 
sou sobrê a.. constituição do novo gabi• 
nete Italiano. Acreséenfa a informac;ão 
que tambem · fof objeto de discussão · o 
oferecimento feito pelo Marechal. Bàdo
glio a Croce pari. ocúpar o posto . de 
Vice-Primeiro Ministro. 

Soube-se que CrOCt;. virá .a, Napoles 
a.manhã, a fim de assistir á reunião da 
J:unta. dos Seis Partidos, f~ndo valer 
S]lll, influencia. com o · proposito de , le
var todos os partidos possiveis ao Go· 
verno. Informa-se, geralmente, que 
Croce ·aceitará · o cargo de Vice-Primei• 
ro Mjntstro ou de ministro sem pasta,, 
Ao mesmo tempo o. está.dista Italiano te• 
ria Indicado ~ . Ma:-echal Badogl!o os 
lideres mais a;>tos a .. certos postos. Com 
exceção do Partido da Ação, parece pro
vavel · que toda a Junta participará do 
Governo do Marechal Badoglio e :do 
Re1. 

Se bem . que um dos lideres do . Par• 
tido da Ação. \lberto Clanca, se· tenha 
manifestado definitivamente contra a 
participaçãO 'no Governo, o Conde .Sfor
za l!gou~se aos elementos do Partido da, 
Ação; considera-se porem que o Parti-

. elo ·Independente ainda não lnd1eou : a 
determlµação que adotará. O Congres
so do Partido Socialista reunir-se-á em 
Nápoles no sabado afim de retificar a 
cieclsão dos lideres em. tomar .riarte no 
Governo, enquanto .que o "conselho 
Executivo dos 6 partidos da Junta" se 
reunirá esta tarde para. decicl!r .formal
mente sobre .à. cooperação como o .Ga. 
vemo do Marechal Badog!lo ·. pa,ra ' a. 
união tJ!l,c!onal. · Os Óbseivadores geral
mente opinam que a reunião da juntá. 
produzirá . os resultados Já · de antemão 
convencfonalios pelos partidos ·· lndlvl· 
duals. Se os "acionistas" continuarem 
,recumndo-se a capitular, serão o .unico 
partido da oposição, · pelo que se ·acre• 
dita que -se esteja preparando para to• 
mar as redeas do Governo quaµdQ 9s 

. ijlla4P.S ,w'Awª'm ,. Romi, 

. ··, 
jl,. ~;... - :fud . , ·_...5·_..:-,;.. 
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l'ubliç:amos em nossa edlcção dl!i 
hoje um extenso comentário sobre 
as< not.ás do sr. De Valera, do sr. 
Roosevelt e do Reich, acêrca da ques
tão. do bombardeio de Roma, pro· 
curando, quanto possivel, chegar a 
convicções .precisas: e claras sobre a 

Terá sido desmilitarizâtia a Capital da Cíistandade? 
·:ti}'; 

· sítuação da Santa Sé, e elucidando a' 
confusão que se vai tornando, neste 
as~ünto, cada vez mais densa e cons• 
taU:te, ,.., 

O protesto /irlandês - o .. silencio das oüJras potenciâs 
nazista - :o desmentido do .governo nôr:}~-am~ri.can·o -

Não depos:itemos. fé_·>j~s afirmações 

- Uma nota.blandiciosa do governo 
Um passado de tratados violados -
da Wil.helmstrasse 

. . . w 
neira irrepreensível para· com a Sàn., 
ta Sé não se explica que o Santo Pa
dre tenha, em seus discursos·, adota- · 
do invariavelmente palavras que fa-, 

Para isto, temos duas razões. Nes· 
te delicadíssimo assunto, procuramos 
sistemáticamente não ser pessimis• 
tas, isto é, evitar de dar crédito às 
notícias. alarmantes e "infundadas que 
muitas V'ezes se tentou pôr em cir
cuJação a respeito da situação do 
Santo. Padre. Entretanto, tambem 
evitamos .com o maior cuidado qual· 
quer. otimismo tolo. Enquanto não 
haja · noticias · fidedignas de que o 
Santà Padre está inteiramente fora 
de, qualquer risco, nosso zêlo . não 
encontrará ·repouso, nossas preces 
não . terão solução de. continuidade. 
O .. Pontifica Romano é o cerne da 
Igi,eja Católica, e a devoção ao Pa
pa. é .a maµifestação mais sensivel e 
tangivel, da vitalidade de nossa Fé. 
:Freci.salllfs cultivar em nós essa de
voção, ,como a flor ma.is delicada que 
brota de nossa Fé. Precisamos res• 
guarda,la, como quem resguarda o 
mais alt.o e rico dos tesouros. Por 
mais longa que seja a provação, de• 
vemos perseverar na oração com flr• 
meza,, humildade e evangé-Uca impor
tunidade. O Céu se abrirá. por fim, 
clemente, aos rogos dos fiéis verda
d ~iramente devotos ao Sumo Pontí· 
fie~. E ·Se os pessimismos de qual· 
quer natureza diminuem a confian
ça; os .. otimismos infundados fa.zem 
esmorecer , à oração. A verdadeira 
piedade se .nutre da. verdade. Se que
rejllos · ser úte.is ao Papa, devemos 
procurar ver a situação com objeti
vidade, <!omo ela é .. 

* * " 

O sr. Eamon . de . Valera, primeira 
ministrn da Irlanda, envio1,1 ao . Reich 
uma mensagem_ redigida nos seguin• 
tes termos: 

"Como chefe do governo de um Es-· 
tado · cujos cidadãos pertencem; na sua 
ma.ioria, à Santa Igreja Catolica. Apos
tolica Romana, considero meu dever 
expressar ·eín norrie··do Eire a .profun
l:,_ preocupação da qual participam 300 
milhões de catolícos de. todo o mun
do, diante da ameaça que."está pairan
do sobre Roma e da falta de precau
ções por parte das naçõe~ beligeran• 
tes para garantir a sua segurança. 
Torna-se. obvio que. se a, cidade for 
militarmente. defendida por .um dos 
beligerantes e militarmente atacacla 
por outro, a sua desu:u!ção se1:á 
inevitavel. Orn, a destru1çao da Ci
dade Eterna, que durante quase do~s 
mi,1 anos constituiu a sede da a~tori
dade soberana da Igreja Catohca, e 
na: qual se encontram os grandes tem
plos, os grandes Sem,inar_io~ e as 
grandes bibliotecas da fe cr1Stã, cons• 
tituiria uma catastrofe para a huma
nidade e a privaria para· sempre das 
mais grandiosas obras religiosas e ~a 
fopte cultural, cuja raiz são os eru,i
namentos do Nosso Salvador Jesus 
Ci;isto. Milhões de católicos dariam 
alegremente . sua ' vida · para sal_v.ar 
esses . tesouros., simbolos das c01sas 
eternas as unícas que dão sentido à 
vida. Peço que se escutem os_ mil~ões 
de seres que, . em todos os pa1Ses, un
ploram aos beligerantes, pedindo:..Jhes 
que procurem um meio de salvar R~- pre;;sa ao governo do. "·Reich" 'a· sua 
ma. As gerações futu,\l-s esquecerao ansiedad-i pela sorte de Roma. . Ex-
as circunstancias .militares que no pre- plica--se essa ansiedade pelo fato 

Ora, se e,stamos longe de cons10e- sente parecem tornar . necessaria de que não foram adotadas. as ne-· 
t'ar Roma perdida, julgamo"s ridlculo a ocupaçã_o ou a conquista de Rom~. cessarias medidas pata, salvaguardar. a.-
que:.se dê por afastado qualquer· riJ,. Mas se a Cidade 'Eterna for de5trui- cidade, sendo que a sua. destruição 
co, com.· exclusivo fundamento em da, a · sua destruiçã'o n~nca séá es- será· inevitav.el se for. defendida mi-
uma afirmação... nazista, ou seja quecida. Enfim, se el~. for salva por litaimente po:- unt. beligerante·· e af,a-
m13ntjrosa por definição. Achamos, meio de um acordo, as ·gerações 'vin- cada militarmente pór; outro,,·. Ale_; 
pois, de suma importancia mostrar douras lembrarão esse fato com gra- gação. da klanda faz' votos pàra que, 
a .nossos leitores que o próprio con- tidão, assim como O rtóme. dos Estados por ,meio de um acordo adequado, o 
teudo da nota· german!ca, bem como e · dos homens que coritribuiram para cidade de Rmha · seja salva... · 
as circunstancias que cercaram sua a sua, saJvação" · , -O ministro. das_ :ReJai;ões Exterioi:es.-
divulgação, . tudo enfim nos leva a da .Alemaoha ·tem ·,a. honra.,de\respón.:·. 
nlj.o .·· d?-~' crédito à afirmação de que, o· SILENCIO· DAS OUTRAE der da séguinte .maneira. : à·J=.·. ;açã_ p, dQ. · 
Roma já !oi desmilitarizada. ~. ' ·PO'rENCI.AS' _·, Eire: "Se_ a. mensagem .. do "'prim~iro , 

.E, J?,ara isto, nos move outra J)reo_• · . rtas ,lt• , !!;inmtro se. :fund?ll}enta na:, afirma- ' 
, _ , CIJP~p.a.~. . ' _ • . . nh , , . ,1;.. _ · :ei-.. ·'- , ~ f~ 1U~jpao;foi -tomada 1'- ·. · 

,.r.,-. .:.~~~Fr··-~·-··"'"""••'''·:";·~~.:,':-,c,cc·-=M·. ,},ln\. ~f_!~,~!§~*:~J) . }.·~,_,,,,,,,,,,~~ ... · '. * * • · · são 'UmJi demarcne,• ., . . Q ,e,s,,. , r~ á jj"'gü( 
' · panh~l -· ~lll . favor de ' Rom:à,; nada so . não , eita de nellhútn modo'. :de , 

,.djtµÍ:Jd?.tes, .Rei do Ponto. receia:n• ~ constª oficialmer:ite ~· es!e respeito. Ao acordo colll' os fátos; no (!Ue sé refe-
do ser en·veneiiado por seus inimigos, qu~parece,? Eire:e ate O presen~e. ª re · J, ." Alémanha'. •Ó· govún:o, .-do', 
t11ve a)déla de habituar seu organis• unica rotencia- que em carater oflcial ''Feich" deu, desde algm'n,,,tempó, 
mo _aos venenos mais V'iolentos, ha, e pu?(ico se mteressou pe_lo Sob~:an~ uma expressão' pratica a.o seu d,~sejo 
bH.uando-se .a .absorver. doses 'del_es, Ponbflce. De _um certo modo, ª. eJ de preservar os _valiosos mo11uinel}tos 
inicialm~nte pequenas, e ao cabo de s~gem do s~. De '-'._ale~~ .parece co • e, obras de arte de Roma pára .o mun-
muito'. tempo fort!ssimas, Com isto, firmar eSta 1:11-pres~ao, !ª qur O ;h:fa ilo da cultura,: pondo em aplícação . 

· não havia o que o. matasse .. É ao do gc:iverno irland~s · n_ao fa ª so m medidas compreensivas. que tiv:eram 
menos .o. que. se conta, .. É o que se nome de_ seus concidadaos, mas d~, to- como resultado. acompleta .. cle$inilita7 
ch:lma "mithridatiiàção ". · · da ª Cnstandade: q:'ªnd0 pede que rização da ,cidade. · Desta forma, pri--

• Em :matéria de mithridatização, a se escutem os _milh~es de · seres que, vou o alto , cpmando anglo,-amefican'o 
opinião pública é múito sênsivel, ou em .todos os paisE:s; impl_oram aos b';; de todo o pretexto para· destruir in- · 
antes muito insensivel. A prinoípio, ligerante~ ·um me:o de sa!var Roma • discriminadamente casas, · templos, 
a· idéia de. que o Papa pudesse so- Certamente el~ nao O faria. se outr~s monumentós, hospitais oti matar .crjan" 

g?vernos se tivessem exp:essado ofi- ,.,,~, .. mu.lheres ·e outras pessoas. Eis 
frer qualquer coisa alvoroçou todo cialmente n. o m. esmo sentido, em no- ~ -, _1. t das· ed"da·s adotadas·· 
o. mundo, À medida que. 0 tempo cor- d d, s, "l - . d aqui uma JS a m 1. . .. . · . 
1·e; ,que· o. perigo continua. a pairar me e seus- su ,tos. 0 º. si enc10_ e l.o) O comandante. chefe do ,exercito. 
n_os ares sem se co_nsumar, que nin· todos os· governos poderia autorizar. alemão proibiu· 'o; ·alojamento dentro 
gll~tn .fl·ca sabendo ao ce1·to se o Pa• 0 sr., De Valera·ª fa)ar ~m nome dos da cidade· de qualquer· Unidade· · do · 

catohcos do mundo mteiro. · . . · · · · · 1 
pa está . ou não está correndo risco, · exercito, de comandos. ou. de .nwta a- · 
as sensibilidades se vã0 embotando A. NOTA DO GOVERNO NAZISTA ções de abastecimentos das. fo1·ças .ai:-
ou. "inlthridatisando ", e o que ha macias germaniéas. A uriica e~ceção 
alguns meses pareceria crime horri• A mens<1gem )rlandesa, onde para são os hospitais .permanentes, . nos 
pi\;mt~ começa a parecer certamente honra do . Eire e do ,nome cristão se quais ,são atendidos_ os sqld<1do~. fe_ri_-. 
mónstruoso, mas não muito surpre- encontram tão belas e importantes dos e prision,eiros de . guerra, assim -
e_nilerite.... aiirmações, o Reich deu a seguinte como um pequeno contingel"lte de. po-

-~ada . concorre mais para esse resposta: licia de segurança. \~lemã que apoia . 
a1l!órteci!llento, do que a confusão. "A legação ir.'.andesa transmitiu, a policia italiáná. ;?.o). A. rede .. ferro-_, 
Um perigo prolongado transforma o juntamente cqm uma nota datada de viaria da zona da Qidade .. de Ro)'l1a, 
l'ecei_o em. hábito. Um perigo incerto 20 de março deste ano, o texto de uma incluindo as estações d.as estradas. de 

(Conclue na. ~. ª pagina) 
mensagem na qual o primeiro mi- fefro, vêm, . desde . ha .muito .. tempo,. 
ni~tro do Eire, sr. De Válera, ex- prestando serviços, exclu~ivos à po;-, 

Estâ no Rio âe Janeiro oemineílte sacerdote. 
pulàção'. civil, .e eS!)ecialmente aq seu 
abastecimento. Os postos de coman•. 
do do exercito alemão não fazem . úso . 
dessa rede. O trafego:de- soldados ein. 
gozo de, licença . não: passa pelai cid.a-. 
de de Roma, 3.o) Todos os mem.bros. 
das forças armad<\s · germa_nicas rec~-. 
beraní instruções para não eritràr em -
Roma .... Sómente · tê~' permissão pa"'. 
ra períetràr. nà cidade ·-. a titulo 'e,Í..' 
cepcional - aqueles-·que têm· assun-· 
tos· a tratar com os postos do. coman-, 
do italiano e que desenvolvem as suas . 
atividades em favór do seu· bem·estar 
e da segurança .da população _civil da 
cidade. O salvo conduto é _forneiü-, 
do pelas autoridades ·militar~s gertna• 
nicas. 

Padre Arlindo Vieira 
Está novamente residinelo no Rio. 

de Janeiro · o insigne Sacerdote ela 
Cotnpanhi,a. de Jesus, Pe. Arllnelo 
.Vieira. 

· S. ReV'ma. residiu durante todo o 
ano de 1943 na cidade de Belo Hori
zonte, onde dirigiu O novo Colégio 
Anchieta, aberto alf _pela Companhia 
~e· Jesus, com o mais simpático acc;i• 
Jhi&ento da população daquela cida· 
d~. Ao mesmo tempo, S. Revma. con·, 
tinuou a se consagrar à pregação e 
a-o. jornalismo, e prestou à Igreja os 
mais relevantes serviços através ele 
m\l,itos artigos que tiveram divulga
ção em· toda a imprensa do país. 
Alem de colabornr no "Correio da 
Marihã", no "Mensageiro do Cora
çãó de Jesus", S. Revma. tem publi
cado vários · artigos nesta folha, · e 
mais reéentemente com se11s magní-. 
ficos: trabalhos sobre a obra do Sr. 
:Maritáin, prestou à causa. Ca.tólica 
inestimavel serviço. Ao mesmo tem· 
po pregou. retiros em São Paulo, Ri· 
beirão PrGto, Itapetininga, Itajubá, 
Barbac-ena, Nova Lima, Sabará, São 
João dei Rei, Montes Claros, Sete 
Lagoas e muitos outros lugares, tudo 
isto 'em 1943. 

O"Revmo; Pe. Arlindo Vieira é hoje 
uma. das primeiras figuras do Clero 
nacional. Ainda jovem, de sólida cul
tura, jornalista brilhante, orador sa• 
cro apreciadissimo, pedágogo de 
grande renome nos círculos ofici:tis 
e nos meios educacionais de todo o 
país, o Revmo. Pe. Arlindo Viei:;a 
grangeou, por · ;suas qualidades, vor, 

. @Ei.il: tríl-to~ Dor ·.suas· Y~tudell. o ~r.§t 

', 

ço, a simpatia e o respeito de quan• 
tos cl.~le se aproximam. · 

Pôr este moti'i(l, e desejando pro
po'rcionar uma mais ampla irradiação 
a seu fecu14'o apostolado, foi Sua 
Revma. transferido para o Rio, com. 
geral pezar para os círculos católi' 
cos e intelectuais · ele · Belo Hor!zon; 
te, onde grang~_ara,. fúú~a- ~· m~~:e~~ . 
mt1~~1:i;i,. · · · 

· · Ha varias s.emanas' que as .referidas 
. medidas foram, · tornadas . publicas na 
Italia pelo comando alemão e o Va-. 
tic'ano foi infonnadó a . respeito;· por. · 
via diplomatica. · Portanto,. Roma não 
êstá ocupada militarmente e não. exis
tem objetivos . militares de · nenhuma 
natureza ·na. cidade.. Se .. os· bom~ar
deadores 'anglo-americanos não ,a~a
cam a capital italiana. como o fizeram . 
até agora, não ha razão. militai: ,al~u
ma que justifique o seu bomb,irdeio, 
pois apenas objetivos .civis seriam atin
gidos .na cidade de Roma. 

A ansiedade · do primefro · ministro 
da Irlanda càrecé 'de fundamento. no 
que se relaciona ccim a Alemanha e 
a responsabilidade da · destruição 
dentro da Cidade· Eterna cabe,.exclu• 
sivamente aos comandos anglo-ame• 
ricanos. 

Como · foi manifestado . anteriormen
te, a Alemanha tem~se ocupado sem
pre exclusivamente de "livràr a. cida.,. 
de de Roma e os. seus. habitantes .dos·· 
sofrimentos da g"úerra aerea · e' conser
var as suas obras de arté: e deixa ao . 
primeiro ministro·da "Irl1mda a incum
bencia de dirigir-:se. aos, governos da 
Grã Bretanha · e dos· Estados Unidos, 
afim · de ,assinalar,, _ll"\ais, lJlnR ·ve,z, .'á 
esses governos, que a. desmilitarização · 
4e -Roma -é--fato ,publico,·'.procurando, 
_,JlirtSSÍJll, ini:luzi•}OSc a • contribuir, "J?.01! 

sua parte ,para a ,:p 
dade Eterna. Se a' 
gQs . da AleÍnanlia ; 
ma não · sofrer .mu 
pQnsabilídade, ha~er 
clµsivan1ente .sobre. 
mando ále~ãq f{e . V, 
cedo ou mais tarde;' 
ponto de vistà; ~-· . 
milifar, · A. q · ·· 
de Roina tam 

~X"° 
so· o co.:. .· 

ngado 'mais . 
]1ificàr ó seu 
'.tis dê ordem 
i;pí.-éservação 
t~centemente. 
,_ ·irló'.em-

Sé,~-~- Va"! 

. Çátolicismo n_ão passava de questão 
· dom.estica nascida da desinteligerrcia 
.pessoal dos chefes do Partidó Catoli-
. co· com o, sr. Adolf . Hitler, e · não de ó 

uma jncomp'atibilidade . fundamental 
e .v"i,sc~ral entre as ideoiogias ci~ am
bas· as/foi'rentes: Assim, a vitoria· do 
n~iismo não: representava o. "menor 
perigô ,-pata a Igreja Catolica fora 
das fronteiras germanicas. . E' lamen
.tavel que um grande. povo catolico 

se tenha deixado iludir ·grosseiraínen-. 
, te por estas alegações, sobretudo de
pois da Enciclica de Pio XI contra o 
nazismo, que não . déixaya a mei:or 
sombra de duvida sobre o propos1to 
do sr. Adolf Hitler, de exterminar .o 
Catolicismo da face da terra. Mas 
nós, catolicos , brasileiros, sabemos por 
uma tii5te experiencia como o ho-_ 

' mem · · contemporaneo, viciado . pelo 
. sensacionalismo da imprensa, do ra

dio, do cihell"\a, tem preguiça de ler 
na integra, de estudar e meditar os 
documentos emanados do supremo ma

"gisterio da Igreja. E, · . por · isto, 
os Jatos aí estão: como ·muitos cato· 
licos brasileiros antes de missa decla
ração de guerra ao "eixo", t.nnbem 
os ·católicos irlandeses· se, deixaràm en-
ganar. . . . 

Mas âgorá chegou o momento criti
co .. desse . regime de mistificação. Os . 
naz'ístas ocuparam a Cidade Eterna, 
Se a perseguição contra o Cátolicis
mo . era pura questão domestica, a 
conduta das autoridades germanicas 
para com a . Santa Sé deveria ser mo:. 
delar. E' modelar de fato? Não o é? 
Deste problema,: pende a simpatia ir
landesa para com o "eixo". -Ora, es
ta simpatia é preciosa· para os germa
nicos. A atitude irlandesa cdnstitue 
para os ingleses uma .perpetua pre
ocupação. Talvez se deva à diplo
màcia do Eire, ·ao menos em parte, o 
retardamento da invasão . da· Europa, 
que será para o sr. Adolf Hitler, não 
mais o "começo · do fim", mas o "fim 
do fim". Assim, os germanices têm 
o maicir émpenho em ,continuar bem 
vi~tos pela Irland:.. · 

A ATITUDE DO . .VATICANO DES
MENTE A NOTA NAZISTA 

Expostos estes dados preliminares 
do problema, examinemos outra 
questão, que o . comunicado germani:.; 
co' procura ladear habilmente. Se a 
conduta. dos teutonicos foi de. tal ma-

· ziam. recair,, não apenas sobre os .an
glo-americanos, mas sob~-~ todos _os 
beligerantes a responsabihdad~ pelo 
bombardeio de Roma. Sentmdo a 
ansiedade de toda a opinião catolica 
pela incolumidade de sua augusta 
[ende.> ep apepp1falU! . ~rad . 'eossed: 
pontificia, o .Sumo Pont1hce ne?1 uma 
só vez se dirigiu ao mundo, dizendo• 
lhe que Roma já era uma cidade in
teiramente désmilitarizada, e que 
os -motivos alegados para seu bom
bardeio haviam deixado de. existir, 
Pelo contrario, mesmo as autoridades 
edesiasticas mais chegadas ao Vatica
no, como os. Cardiais norte;-america• 
nos ê o do Canadá, os -Bispos de po
tencias neutras, continuaram a orde.
nar· orações pela Santa Sé, .afirma.n
do em seus telegramas que Roma de
veria .ser poupada por uma providen
cia bi-lateral; de ambos os grupos 
beligerantes, o que excluía. exp:,;essa-< 
mente a idéia de que a desmilitariza
ção de Roma já houvesse sido feita 
pelos nazistas. 

* • • 

Dra, tudo isto posto, s1, de fato Ro• 
ma· foi desmilitarizada, o que . deve
ria fazer o Reich? Em sua resposm 
para. a Irlanda, . deveria. apelar para 
o testemunho do proprio Vaticano. 
Nada lhe seria mais conveniente nem 

· mais facil, do que entender-se previa• 
mente com o Nuncio em Berlim e o 

, embaixador .,germanico em .Roma, 
concertando por via diplomatica uma 
nota de Monsenhor Orsenigo, repre
sentante do SoberanO .Pontífice, jun
to à Wilheli'.nstrasse, e111- que este de_; 
clarasse . autorizadamente que . à 
Santa Sé pode noticiar ao mundo-in
teiro que Roma de Íiito não está mais 

(Conclue ria 6,& pagina) 
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cano que ás Í:ésrionsal;iilidàde$ . pelos 
·danos , causados, ou . que ., poderão per 
· causados a.- .Roma rec,airão sobre . os 
americanos · e os britanicos". 

AS "GAFFES" DÉSSE DOClÍMF;NTO 

: Na'.cat$dtà:l Prov:sóÍ·ia, Igreja ·a.e 
Sánta lfigênia, reaiizou-se, · com 'gr:iri

. \'!e solenidade domingo 1füimó, lÍÍ:1 l6, 
a· Hora: $ànta pelo J>apri, proinovida 
pela Açiio Católica ria Arquidiocese. 

Compareceram .não ~om~nie os ~e
A. imprei:são .sugerida por este bfan- : tdrés fundamentais da Ação Catót:ca, 

dl.cioso .documento' é ambígua. Sua . nias Üunbem inúmero5 re)Jresentan• 
li1;1guagem, seu tom:,. os. fàtos. que. ele . t!,ff das , :Associações · Auxiliares," e 
enumera. e descreve;: nos· apresentam niuitos . Saêerdotes do· CÚ\rci· Secular 

·a. diplomacia nazista com' uín. aspec-' e Regular, levados pelá intenção ·de 
to de moderàção, cie lealdade e dé do- . se unireri1 · a 'esse ato de 'piedade do 
çura a que não estamos habituados. A,Po.stolado Leigo- Oficial, por inten· 
A primeira··· 1eituí:a · dá · résp'osta da ção <lo Pai Comum da . Cristandade. 
Wilhelmstrasse dâ a impressão de que ' De 'maneira que a Igreja de sànta 
o nazismo, ch~io de. resJ?eito e admi- Ifigênia · ficoµ _ literaimente_ repleta, 
ração.para com a.Roma cJ.assica, cheio· não.· tendo o povo poupado nem 'si· 
de "boa_s intenções· para com a CapitâJ quer as estalas 1;eservadas ·aos 
da ,.Cristandade,, agiu com. uma co~·- Revri1os. Srs, Cem egos, nas solenida
r,eção m,odelar. desde os ·primeiros di.as . _ des do, Cabido Metropolitano. 
da evacuação_ da •cidade ,pelo· ·gover- A parte coral estev_e a cargo do 
no. italiano, e s~porta àgo"ra, com dis- · Conjunto 'Orfeônico da Juventude J!'e· 
c,reta e estoica firmeza,. as cahinias da. m!nina. 
propaganda anglo~americarta, Todo. : · Pregqu a Hora Sarita Ó Revmo. S1•. · 
o. documento, .do. pdncii5io 'ao. fim, , Cônego Antônio de Castro Mayer, As• 
denota .a preocupação dê '.conquistar: sistente Geral da _Ação Católica de 
às simpatias da, opinião 'catoHc,(" ... São Pauli:>, bem CO!llD assistente 
. Orá, a .déspeito de)udo '.isto, do pon~ eclesiástiéo desta folha.. A Benção 

to de yista ,catol~co a resposta nazis·· d9. Sanüs'~imo Sacrain._ento, com· que 
ta a(lresenta . d:uas · ''gaffés" cópsidé-· se ·eJicetrou a soleniqade, foi, dada 
raveis. . Não · obstaI1te sua habilidade' pelo Revmo. Pe .. Geraldo da Proença . 
proverbial, e o. supremo interesse quo· Siga;ud, ·. :. Assistente Ecles!ástic.o ela 
os -názistas têm nestàjiora· de cátas~' JEC, .acolitado pelos Revmo~. Pes. 
t,i:ofes, dé impr~s~ionar "bem· ~· opi-· ,IJourenço Sciammada, dos Pes. Sa
i:iiãc>. catolJca,. d~ixàr.un ºtia,nsparecer: cramentincs, Frei Paulo, dos CarmeJi. 
seu verdadeiro es~irito em dois nota- • tas Descalços, e Angelo Scafatti. 
veis P_ Or!Jl. enores . de. sÜa_· .r.espost.a.:, . ·· . · · · · Damos 'abáixo um· r'eiiumo • da· ora-

Primeiramente, .bem pesadós ·os ter-: ~ão do -ReV'mo._ Sr. Cônego Assisten
mos deste .docun;ento, ve~se• _que. a .. te Geral da· Ação Católica, re.produ• 
Wilhelms~rasse, abstraiu inteiramen-· zindo·a cóm ·a 'fideli_dade com que 
te .. do cara.ter ::;agradó, de Rqma,. fa .. , . pudemos .apanhá.la -durarite a :.Hora 
sistentemerite.,mencionado .. na ménsá- , Sànfa: S"uâ ·Revma. falou com muito 
ge_m, ,do , ''prepiier''.. , irlandês., ,Pelo: ·calôr e a:rde1i.te amor p<>)o Sll,nto Pa-
c;o11trario, os dois ,unices ,m_otivos que dre. · 
o te,xto, genna_nico menciona para ex..-

. plicar sua alegada ; brand.ura. sã.o . c:<o 

. '1nfl:ilizÍnetite, · o panorama que.· o 
mundo rios apreserita é. o descónhe
ciÍnento .destes direitos da Igreja. As 
nações e os povos cerram seus ouvi
dos à voz do Romano Pontífice, quEI 
é a voz da Igreja, tão autorizada co· 
mo a do próprio .Cristo,. cuja Pessoa·: 
Divina, representa infalivelmente na 
Térra. Nossa adoração pois· a.· Jesus 
Sacramenta.do será não sô para reco
nhecer sua. Soberania Suprema so
bre tod.os os .povos, confiada à sua 
Igreja, mas ta.mbem pará reparar a 
esta.· Magestade. Inefavel, das· injú
rias de que é vitim.a, peio desprêso 

. e. desconhecim.ento das .Nações que 
não ilctenderil. às· palavras de: Justiça . 

·· e Amor da Igreja de , Cristo. 

* * • 
. "Euntes ergo doce.te omii.es·ge11tes". 
Não. foi para exercer um dotn!nio 

ttranico ·sobre os povos que Je:,us 
conf:ou à sua ,Ígreja uma soberania 
absoluta sobre todas as nações. Mais. 
Bem que pos·sua por direito, .tambem 
o governo· tempo·ral ·do Uhiverso, não 
o quiz Jesus Cristo para si, e tambem 
não o qÚiz para sua Igreja:. "Meu 
reino .não é. deste mundo", afirmou 
Ele ao procôn~ul romano. . 

A Soberania confiada à Igreja, é a 
· sobérania da verdade. "Ide, ensi· 

n_a.i!. - é o direito e o poder de en_si
nar ·a todas as gentes o caminho do 
bem e da felicidade, pois" q\!e só a 
verdade é capaz de suscitar justiça 
e amor, e sem· justiça, sem caridade, 
nli.o lla paz, não haprosperidade pos~ 
sivel ·nem para· ,os . indivíduos, nem 
pai:a· a sociedade.· Pois• .bem. A .!\tise-
1·icór"dia de Jesus ··cristo para com os 
homens, levo1i-o a fazer uso de· todo 
o seti poder - "data est mihl omnis 
potes~.s" - pâra instituir entre os 
homens uina sociedade · capaz de desejo de pr.eservar os ,valioi;os. ,mo

nume11tos e /obras de'. arte de Roma 
para o mundo. da cµltura", a pi-e
ocupação_ que a. A.lemanha teve, "sem-. 
pre e exclµsivamente", de. "liv.rar · a 
cidade de Roma e sé\:is habitantes dos 
sofrimento!/ da guerra aer~a e éle ~çm
s.ervar suas obras de .arte'' .. '.'Exclu.,; 
sivainente''. .... o adverbio é· e~p~essi
vo. Os dois . propositos . ''exclusi
dos" do governo. nazista foram· o . de. 

Seguindo ·o costume divulgado pelo guia'los com segurahça absoluta, 
Bemaveiituradó · Padre Pedro Julião neste camínho 'hoje mais do que 

· p1·eservai; as. vidas humanas·,e· monu-. 
mentos "p;ira o m1,1ndo·. da·_·cultura". 
Em · outrns tel'.IÍ1os, Roma só merece 
ser poupada por dois· títulos: o hu:. 
tnanitàrio e o cultúrál.- Titulo reli-' , 
gioso, nenhum! .• . . . . . . 

São os chifres do,,bode, furando ino
pi11adamente a postiça pele dá ove~. 

. lha! · · · ..... 

Eymard, · fundador dos Pés; Sac.ra-- nunca envolto em de1isas névoas: o 
meiitinós; dividiu o Sr.' Cônego .Màyer c.aminho · da· verdade, que os ha de 
sua· pregação em quatro partes, para ·conduz:r a0 bem, à •verdadeira !iber-
os quàti'b ' quartos ele ·hora, distri- dade de espírito, à prosperidade sõ-
_ buindo-as' segundo· os quatro f.lns do lida, não efêmera e .fugaz, É de joe-
Sacrosanto Sacrifício da Missa: Ado- lhos· que, com o coração nos lábios, 

· ração,. Ação de Graças, Reparação e precisámos agradecer este inefavel 
Impetração. O desenvolvimento "da beneficio: lima· Igreja, Mestra infa. 
oração foéaHzóu sempre a Santa' Igre- liVel da Verdade - "euntes, docete 
fü 'é. a Pessoa. ·Augusta do ·Soberano dnmes gentes". 
Pontífice. · Oh! .. nias desgraçada.•uente, assim 

"Data, est ÍnÍhj · omriis potes tas iu 11.ão pens<1-m · as n;ições, Não q::eren-
éoelo · et' in. terr,a" ..,... começou Sua do· ater,der ao Romano Pontífice,· a 
i=tevl).1~. - "todo o poder me fo.i d.à· única pessoa capaz _r.;.e orienta-las na 
do · rio Ceu· e ria terra" - Após a senda da pai; e .da tranquilidade, em-
Ressurreição, .. e · J:)ouco ' antes de·· sua · bebell), de sal)'gue o· s61io ·· pátrio. corn 

. g]óriosa<' asceilção, . declarou Jesus . à i.lusão de. encontrar enfim a gran-
Oris,to qµe a· Ele como Horn.em foi deza e. a felicidade num paz dura-

Esta foi a primeira.'gaffe. Vejal'ltos 

concedido, pelo Pai Eterno, em - vir- doura. Pobre gente! Só num lugar. 
· . tude dE\ sua Paixão Sacros anta, todo se encontra O . segredo d'esta felici-

o poder sobre os anjos e sobre o, dade, desta paz: é na Igreja d~ Je-a a segunda. · · · 

Gomo dissemos, ·o ·· documento do 
Reich foi destinado ao· imindó inteiro, 
e redigido ,.com ,o proposito eyidente 
de captar -as :"boas graças da opinião 
catolica, No · momento presente, a 
atitude, .gennanica ·tem mesmq uma 
importimcia politica transcendental, 
Como. é notorio, oi irlandeses . são ge"! 
~·almente catolicos · e, ao -mesmo tem". 
po tradicioriajs inimigôs. da· · Ingiater-, 
ra pÚ>testante. · Não fpi-dificil _à_pro,: 
paganda ,ale.xiã . pei:s-qa4ir _:ost irlal}de1 ' 
,ses .. ,:Ie.,g,ue.,a- hostilidaâe-;nazista .-· iill 

. . ' ; .. , 

homens, - no Céu e na Tena. K este sus · Cristo. é atendE>~dó iips ensina-
poder sober11no, ao qual devem. os mentos do. Santo Padre. i; este é o 
homens e _as nações respeitosa e te~ único lugar., esta é a única· Pessoa 
merqsa obediência, comunicou .Jesus que ,deliberadamente_ esquecetµ po-. 
Cristo .. à,.sua Igreja, socl.edade sobre- vo.s e nações. · 
natural, p9r,· Ele -iÍlstituida· para, , de , CarfssiinQs Irmãos, vamos. agrad·e-
posse deste.' direito soberano sobre çer_ a Deus Nosso Senhor Jesus · Cris· 
os · indlv,fduos e. à sociedade, gover- to, que. ali daquele· Altar atende aos 
Ílar o·mund·o, ·e ·orienta·lo na direção nos.sos. rogos, vamos agradecer, nós 

.de :sua finalidade suprema:. É,. pois, que re(!onhecemós, .este do!Íl de uma. 
na .Igreja qJ.Ie .i·econhecemos: a .' so.be- pilsericórdia _sem par, que fQI a Ins-
r,anià. °de Jesµs Cristo; sÓberània' .esta . tituíção da Igreja, Mestra· lnfalivel 

-a'.!J110I11ta;, 4~.e •. 413. nós e;i.Jg~ Q~P.r.~gg: · da. Verdade'.· E . que nosso. agradeci• 
ll,1t·P.!!ª~~- Mor!l,sijo., · · · ~!n{Q,ªej~ ~?,io~ ~Jll~i~JnJ~n~J>, 12Q~ · 

.: ; . 

que incumbé-nos agradecer . tambem: 
pelá multidão intensa dàqueles que 
rtãó rec<iilhecem esta ·verdade,· não 
·querem aceitar este benefício. 

* ·* • 
"Emí\es, ergo, docete munes "geri 

tes"., - .Recebida esta missão. de 
evangelizar à todos os povos, · os 
apóstolos se dispersaram· pelos · qtia• 
tro cantos do universo, criaram óU• 
tros Bispos, instituíram novas gera• 
ções de apóstolos,. e· se multipljcou 
o número daqcueles que anunciavam 
a. boa nova em todos os mais afasta· 
dos rincões da terra. E os . gentio~ 
creram. e ·a mtiltidâo dos. fiéis. avo• 
lumou-se e se derramou portodàs as 
nações, E nós tambern cremos, e fo• 
mos constituirtos filhos da Igreja, sú• 
ditos deste dulcíssimo reino, que é o 
reino da verdade e do bem.. E : vol• 
tamos nossos , Ólhares para Roma, e 
aí veneraines a Pessoa · Augusta . elo 
Soberano de nossas alm3.ll, e 'aéeita• 
1r,os seus ensinamentos, e . realiz_a• 
mos em nós a soberania espiritual de 
suas leis e preceitos, 

Nós e as nações c.ristã! ,Assim foi 
algum' dia. Hoje a vista que 'desc.or• 
tinamos no mundo católico é -muito 
outra, Nós mesmos os católicos apos• 
tatamos .de nossa fé, senão na remin
cia dos artigos que recitamos em 
nosso Credo, na nossa vida e ilo espf, 
rito que predo111lna as nossas· preo, 
cupaçôe~. Onde estão as nações ca·· 
tôlicas,' neste momento de angústia 
para o Santo Padre? Onde as seinen• , 
teira.; de missionários, . e cruzados 
prontos para arrostar todos ·.os. peri• 

'gos e terQar armas em defesa da 
Fé e da Igreja? o· Papa hoje· está co• 
mo Jesus Cristo ao tempo de sua Pai• 
xão: só e abandonado de todos. Ni11• 
guem ouve a sua voz, porque os po, 
vos cristãos. amorteceram sua fé. 
et,vaslaram seu coração dos •senti• 
mentos e do espírito de Jesus Cristo, 
Não ha mais nações cristãs, povos 
cristãos: ha uma turbamulta de pu• 
silanimes, ou simplesmente de·. apos• 
tatas. 

Não . admira; pois; esta catástrofe, 
diletissimos irmãos.- Não pode haver 
pecado que mais fira o coração divi• 
no do que a ingratidão pelos· seus be
nefícios. E não ha beneficio ·maior 
do que a. . Fé que Ele nos confiou, EI 
a Igreja que Ele instituiu para nos
sa bem. De maneira que esta nossa 
apostasia . é que at_rai sobre nós as 
iras divinas, que se· resolve· nesta 
ingente catástrofe que ameaça des• 
truir os restos .. da civilização cristã
que ainda se conservam no mundo, 
Penitên}:ia, pois, é ll0CllSSá,ria. a pe. 
nitêncla t.e coração humilde e con< 
trito, Pois que o braço divino · se· ir< 
ritou, abrandemo-lo com a humildade 
de nos·so coração, oferecendÓ-fhe · a 
compunção de uossa alma, e. ·o pro, 
pósito firme de voltarmos aos seua
ensinamentos, e .abàndonarmos · 0 es, 
pfrit., sen~mal que domina os. nossoà 
meios, o gôsto pelo mundanismo, a 
procura ávida de uma hemaventurán• 
ça na. terra, quando é no céu 'que Je. 
sus nos quer bemavelituradoá. Nosso 
~enhor não despresará nossa oração; 
e aténderá as. nossas. súplicas;. "P..ar, 
ce, Domine, parce,. populo tuo". · 

·.cqQp,c\-qe··~' ~~· P!.(JJ 
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Rogamos aos nossos assinantes, · co
municarem a mudança de seus ende-. 
reços 'para à Caixa Postai 147 -A. 

SUCURSAL NO RIO: 
Agencia noticiosa Sul
Americana "Asap1ess'' 

· Rua São José n.0 49 
fones 22-4375 e 43-6637 

Anuncios~ 
Peçam tabela, sem compromisso. 

Não publicamos colaboração de pes
soas extranhas ao nosso quadro do 
redatores. 

O t,EGIONARIO tem o maxlino 
prazer em ,10ce~r vtslta.s às tnstaJa
çõea de , sua '<.1C!.-ção e o!lct11as mas 
peda Qu.: não .;vjam as mesma~ te1ta.s 
nas 2.as, 3.a.s e ~.aa !tira.., llOI ex!• 
g:ncfas do .ervtço. 

7 DIAS EM REVISTA 
Conclusão da. 1.a. vagina. . . . 

e prolongado transforma o receio em 
displicência. Háibito e · displicênci,a 
acabam por embotar. os sentimentos 
piais delicados. 

É preciso que a Imprensa católica 
se esforce, pois, por dissipar qual
quer confusão em tema que tão al· 
tamente afeta toda a opinião cató
lica. 

* * * 
Acêrcá. da notícia de que S. Excia. 

Revma., o sr; Dom Jaime de Barros 
Camara, Arcebispo Metropolitano do 
Rio Janeirq, iria benzer um brilhan• 
:te encontrado em jazidas deste pais, 
o "Estado" publicou o seguinte te• 
legrama: 

PAROQUIA DA LAPA 
Ilealiza-se hoje, na i\Iatriz da Lapa, 

a festa em louvor a Sã,1 Benedito . 
.Naquela Matriz, será celebrada, às 
11 horas, :Missa com Comunhão geral 
de todos os associados. Às 10 horas, 
Missa Solene com grande orquestra, 
"Pontificaliis". Às 16 horas, proci$· 
são com a saida da imagem do Santo, 
e que· percorrerá as ruas do ·bairro. 

Quermesse, nos dias 29 e 30 de 
abril, 1, 6, 7, 13, 14, 18, 20 .. e 21 de 
maio, a realizar-se na Lapa em 'fren
te à Matriz em beneficio do Salão 
Paroquial São Luiz Gonzaga. 

CONGREGAÇÃO .. MARIANA 
OE CRAVINHOS . 

Em reunião extraordináda, reali
zada no dia 12 de abril, às 19 horas, 
presidida pelo Revmo. Pe. Direto,· 
João Osorio da Fonseca, foi ·nomea• 
da a seguinte diretoria: 

Presidente - Pe. João Osorio da 
Fonseca; Vive-Presidente - Antônio 
l\Ianieri; 1.0 Tesoureiro - Fioravan
te Maneia; 2,0 Tesoureiro - Mário 
Scalabrini; 1.0 Secretário - Luiz Tor· 
rano da Silva; 2.0 Secretário - João 
Capez; Mestres de Noviços - Luiz 

· dos Santos Alves e Valdemar da 
Cunha; Bibliotecário - José Gon• 
çalves; Conselheiros - .Armando 
Pascoal, Angelo Quaglio e Joaquim 
Simões; Catequist'as da Igrej<J.., -
Armando Pascoal, Lauro Glingàhi e 
João Gonçalves. 

AMBIÇÃO DESMEDIDA 
O correspondente especial do Dai., 

ly Sketch cita um dos · metodos insi
diosos com que os nazistas p1·ocuram 
dominar a Santa Sé, · Ainda recente
mente - diz o correspondente - as 
autoridades do· Vaticano anunciaram 
que haviam protestado junto ao che
fes · germanicos de ocupação contra 
as restrições impostas ao suprimento 
de viveres destinados à Santa Sé. 

O inimigo respondeu, entretanto, 
que esses abastecim.entos não podiam 
ser aumentados. Sabe-se em .Ro:ma, 
assevera· o correspondente, que os na
zistas tomaram essa decisão para for
çar o Papa a expulsar certos refugia
dos politic.os que procuram abrigo no 
Vaticano. Comenta-se, a· proposito, 
que muito embora seja duvidoso, que 
esse ardil surta exito, é, entretanto, 
dos mais significativos porquanto evi
dencia a política do inimigo: obter o 
dominio. virtual do Vaticano afini de 
converte-lo mais facilmeiite numa 
fortaleza da qual assaltaria os exer
citas aliados, 

Foi noticiado que D. Jaime Cama
'ra. Arcebispo do Rio de Janeiro, ben• 
zeria o diamante "Osvaldo Aranha", 
encontrado· no Estado de Minas e 
pertencente a um grupo de comer· 

~i~i;;_, falando à ".A Noticia", 0 o mundo de após-guerra 
Secretário de D. Jaime Camara in- O correspondente do Times no Cai-
forma que 0: Sr. Arcebispo não dará ro informa: "S. Excia. o Bispo · da 
a benção à. referida pedra preciosa, Rodesia louvou a dedicação dos Ca-
:tendo- declarado àquele vespertino o pelães britanicos no Oriente Medio. 
·seguinte: "De fato, fui procuradc> Falando recentemente na capital 
l)Or um senhor, que me consultou a egípcia, S. Excia, descreveu a obra 
respeito da benção a ser dada pelo dos Padres britanicos, julgando-a, sob 
Sr. Arcebispo a uma pedra preciosa, todos os ;,spectos, excelente tanto no 
e. qual declaro'\l o interessado perten- terreno espiritual quanto no tempo• 
cer a . uma familia católica. Nada. ral; referiu-se ainda à notavel dedi-
maís natural:· Prontifiquei-me assim cação dos· Capelães: A seguir, elo-
a. dar_ os passos necessários nesse gio.u. o. moral_ e a· iriteligencia das. for-
sentido junto ao Sr. Arcebispç,. D.e· ças qúe servem· no Oriente Médió, de-· 
l)ois, o fato tomou carater público e, clàrando· qúe' muito- se iinpressionara 
mais· do quÊi° isso, uma feição pura· com a atenção que o soldado comba-

. mente CO}llercial. Nosso desejo era tente dedica aos Ptoblemas de após-:-
deixar o .noticiário de imp·rensa mor• , . guerra.· . S. Excia. <ioncluiu dizendo: 
rer por.si mesmo, mas tal não acon~· "Esses .'homeiis· .póderãq·, cQm' o 
rteceu. Seu· ·próprio jornal, no outro sentimento profundamente religioso 
dia, fez um comentário em torno do que os caracteriza, dar uma contri-
caso. DiantEl djsso, comuniquei o que buição incomparavel para a reorga-
\Se estava· passando ao Sr. Arcebispo, nização do mundo' de após-guerra". 
e este' resolveu continuar não toman-
do conhecimento· do fato, de vez que 
a. sua re.al atitude já era de completo 
alhe!amento de um assunto que não 
tinha nenhum carater espiritual. As. 
sim, posso garantir que o 'referido 
diamante não foi, . nem será de ma
neira. aiguma benzido." 

. * * * 
O Almirantê Horty, figura sm1s• 

tra que sempre impediu a restaura
ção da monarquia austro-hungara e 
:foi por isto dos grandes responsaveis 
pela expansão nazista na Europa 
Central, ·:é sem dúvida um dos prote
gidos. das fôrças ocultas que mani
pulam os grandes meios .de comu
;nicaçãô. 

Para salvar seu governo de um 
colapso, Horty declarou que aceita
ria a invasão germanica. Depois, co
mo Petainl retraiu-se continuando 
embora comodamente em seu pos
to. E em torno dele se fez uma ver-

. dadeira cortina de fumaça, de boatos, 
de contradições, que visam preparar 
o· terreno para a afirmação de que 
ele - tanto quanto Petain - era. 
~m inoceri te. 

·Espei:.emos que o mundo de ama
nhã nã<> creia nisto. 

o Vaticano e a resistencia 
ao Nazismo 

Os circulos catolicos londri'lios co
mentam que a noticia de que Sua 
Santidade o Papa nomeou D. Von 
Galen, Bispo de Menster, assisten
te do Trono Pontificio agirá qual vi
goroso golpe contrà os perseguidores 

. nazistas e servirá de incentivo à 
resistencia catolica na Ale)Jlanha. Os 
nazistas aprenderam a temer em D. 
Von Ga!en um dos seus mais corajo
sos e implacaveis inimigos dentro do 
Reich. Ele nunca deixou de denun• 
ciar os nazistas pela lbrte hostilida- · 
de exercida· contra a Igreja. O pro
testo de S. Emcia. pela recente con
fiscação, em grande escala, das 
instituições catolicas na Alemanha 
produzirá enorme reação entre a po
pulação catolica. Os nazistas agora 
ficarão cientes de que a alta honra 
que o Santo Padre conferiu ao Bis
po de Menster impressionará · os cír
culos catolicos de toda a Alemanha, 
demonstrando que o Vaticano· apoia 
plenamente o Prelado na sua resisten
cia ao paganismo nazista: 

O PAPA· ACUSADO DE-- SER · f ASCISTA: 
,, 

Desfeitas as calunias do "lzvestia" 
·. "Não sabemos que razões de alta po
litlca obedece o ataque do Izvestia, or• 
gão oficial do Soviet, mas podemos as
segurar - e provar - que mente e 
calunia quem afirmar que o Papa mos
trou fraqueza com o fascismo," afirmou 
em sua seção "Perifonemas" o dia rio 
Ultimas Noticias, da Capital do Mexi• 
co, ao refutar drasticamente a acusa
çã<> caluniosa que Izvestia lançou con
tra a. $anta .sé. 

Recorda Ultimas noticias uma ane
dota. que - segundo se diz - o Gene
ral Smuls fez circular durn:te os dias 
das conferllncias de Teerã. EiS a ane
dota: Winston ·Churchill sugeriu a Sta
lin a possibilidade de associar o V&tica• 
rio à algumas decisões tomadas. o Pa
pa,? replicou Stalin pensativo; quan
ta.<; divisões tem o Vaticano? 

Stalin ·~ comenta Ultima Noticias 
- não deveria olvidar "que o· unlco po
der que perdura e possue domlnio. nas 
cinco partes do mundo, desde a 15 se
culos; o unico poder que viu morrer 
muitos· tmperlos, começando pelo Ro
mano; o unico poder que era grande, 
;espeita.do e internacional · quan,do a. · 

, iiussia não era mais c;ue um deserto 
habitado por selvageiis, é o poder da 
Roma Papal. cuja . força consiste preci
samente em q1)e para obter. proselitos e 
goi;,ar ó respeito do. mundo não nec~·s
iita. nein de um.a GPU nem de divisões. 

~P214 g9- ~_ç_gr~ ~i.e ;[!lí!i P.!JUCPll 

anos que "era· politica de Moscou fazer 
a guerra a Deus", o Ultimas Noticias 
adverte que Stalin agora "fez a.s pa
zes com seu . antigo itiinügo", "mas 
manda. caluniar ~eu Vlgario na Terra". 

11: rigorosamente certo - continua o 
artigo - que foi o represental),te de 
Stalin em Roma o primeiro diplomata 
que deu uma recepção a ML!SSolini, 
quando este estava cambaleando, _depoiS 
do , .. :sassinato de Mateotti, e são uni
versalmente cdnhecidas as multipla.s 
manifestações .de satisfação do Kremlin 
por suas bOas relações com o fascismo 
e o nazismo. Tambem é universa.lmente 
conheci.lo o acordo cavalheiresco dos 
srs. Molotov e vo,n Ribbel')trop, pelo 
qual a Polonia foi pulverizada e repar
tida. Igualmente ninguem ignora que o 
petroleo que serviu. para guerrear os 
abissínios foi despachado de Bakú, gra
ças a essas magn!i'icas relações qué 
sempre entretiveram Moscou e Roma.. -
a fascista - desde 1922 até 22 de Ju-
nho de i_141. . 

"Vejamos o: que fazia o Papa duran
te os trag!coii' e ·obscuros mesec dó flm 
do ano de 1939, precisamente quando 
os amores de Izvestla com Hitle.r e Mus• 
soline alcançavam o auge, Na · primei
ra · Encicllca publicada depois da de
claração de guerra, ,µa Santidad': o 
Papa. ·denuncia\", -o gravíssimo erro que 
constitue o ·querer substituir o· Estado 
de Deus pelo Estado do Mundo, atacan,~ 
~Q ,1,~Im , Q totalitai,-ismQ, · 

EEGIONARIO 

CATOLICOS 
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PORQUE IMPUGNAR O ESPIKIT~MO 
explicar' a faci~ comunicação com as 
almas. desincarnadas, envoltas pelo 
seu peri.spírito Kardec afirma cate• 
goricamente que elas estão em toda 
parte:, "Os espíritos constituem o 

De freq\iente clle;,;am-nos à. mão 
cartt\.S ou artigos d e jorn a1 oriun .. 
dos não do Alem, propriamente dito,. 
mó.s de outras regiões mais estra
nhas ainda, situndas alem da Ver
dade. Referimo-nos ao Espiritismo. 

E o que mais admira é o empenho 
destes nossos pobres irmãos, iludiclos 
·pelo :Maligno, para atrair e desviar,. 
para o seu atalho de erros ti)dos 
aqueles que estão na Verdade, e ar
dentemente desejam prosseguir na 
estrada real do Reino de Deus e da 
eterna. felicidade, 

Não lhes queremos mal,· entretan
to, porque a palavra do Divino Mes
tre, cuja Divindade ·eles não que
rem .aceitar, aí está, lembrando-nos 

· o preceito de amar com entranhas 
de imensa caridade a todos os .nos
sos irmãos, embora separados de nós 
pela astúe:a inteligente do Es'p!rito 
da Trevas. 

Odiamos tãa somente o êrro, que 
é um bafejo do inferno; guerreamos 
a mentira, que é a linguagem de Sa
tanaz; combatemos tricamente a 
falsidade, o cisma ou a heresia, iJ,ue 
são as . credenciais dos inimigos de · 
Deus e de todo o bem. 

E porque o êrro, a mentira e a fak 
sidade constftuem a essência do Es· 
piritlsmo, impugnamo-lo com ardor, 
por que se esclareça a lnteligênc:a. de · 
nadas, afim de que todas voltem ao 
verdadeh·o caminho da felicidade:. 
Jesus Cristo, verdl\deiro Deus e ver. 
dade'.ro Homem. 

Nisto pocuramos seguir o conse• · 
lho do grande Bispo de Hipona, San
to Agostinho: "Diligite homines; 
lnterflcite errores", "amai os homens 
e exterminai O 'êrro". 

E justamente porque amamos es
tes nossos irmãos, redimidos iam· 
bem pelo Sangue purificador de Nos
so Senhor Jesus Cristo, acalentados 
pelo mesmo carinho maternal dAque
la que é a Mãe de Deus e dos ·.Ho· 
mens, cortdlvidindo a felicidade de 
uma mesma Pátria augusta, grande. 
e tradicionalmente católica, é que 
nós combatemos o Espiritismo, fon
te de infeUcidade, princíp!o de cres, 
crençr, e divisão, 

E combatemos esse êrro imenso 
com tanto maior fervor quanto ·mais 
claramente percebemos a astúcia da. 
Serpente infernal que sabe dar ao 
mal todos os atrativos e belezas que 
sfio exclusivos da Verdade e do Bem 
1mv,1;emo. . , , , 

Ta_nto mais que um examé', · não 
di:i-o profundo, mas . apenas pondera
do e liVl"e de preconceitos/ SÔbl;iJ, OS 

dogmas fun(lanúintais dó Es'piritfa' 
mo é suficiente pará nos dêmomi'trgr 
à saciedade quantos enganos e con• 
tradições ele encerra. · 

Essa tese poderiamos demonstra
la de inúmeros modos: teórica. · ou 
praticamente, e com os mais varia: 
dos argumentos. Limitemo-nos, hoje, 
somea·te a um,as ligeiras considera. 
i;ões. 

1. Contradição nos métodos de 
propaganda. W 

Uma das teclas mais batidas pelos 
escritores espíritas é a da caridade, 
"fora da qual não ha salvação", di
zem, E enquanto vão apregoando esta 
dout.rina · aos quatro ventos, si.ürnlta• 
neamente, - numa' palpavel incoe
rência. de métodos de pro·pagailda, ~ 
atacam do modo mais vil, abiecto e 
pessoal a, fama; as virtudes, as inten• 
çõe$, a atividade e a pessoa dos vuJ-· 
tos . mais Venerandos do Cristianis
mo, Haja vista as infames referên
cias de "0. Reformador", à memó
ria de Pio· XI, pouco depois da sua 
morte. 

E a doutrina da caridade? 
Para essa cpntradição pare~ 

só ha uma explicação possível: ou 
afirmar que ela tem sen fundamen
to na mesma doutrina que a isto se 
presta, ou defender que ela dimana 
da mente perversa e mal intencionada 
do escritor. 

Não nos cremos no direito de aflr• 
mar ou escolher esta segunda. Res
ta-nos pois a primeira .•• 
· 2. Contrad'ções nos prlnefPlos 

Pe. Vicente Zioni 
. · mundo invisivel; estão em toda par

te; os espagos são povoados por lnfi• 

É material: "·· .este, ·apezar de 
fluíd:co, etéreo, vaporoso, imfsivel 
para nós, no .seu· estado normal, nem 
por isso deixa de· ser matéria, posto 
que até hoje, ainda não . o pudesse
mos apreender. e' sujeitar a uma aná• 
lise". (Íd. pág. -.69).: · . ', . . 

Francamente, não atinamos coni a 
solução deste enigma, 

Ubiquidade da ~!ma. 
Súponham,os agora, pois que a tan• 

to nos permite. chegal' o· mesmo Kar
déc, pelos· téxtós ac·ima · expostos, que 
o perispirito -- cuja· existência ali.ás 
é mera imaginação .:...C. seja material, 
. Eis então· b''noyo absurdo. 

Esse perispirito material envoive 
e limita a alma espiritual, não se se- · 
parando dela nem mesmo depois de 
desincarnada. "Alem dei.te envoltó. 
rio. màterial, tem, .o. esPír:to outr~, 
serni-mater.ial (vimos que.Allan Kar· 
dec O considera . simples· ma teria), 
que liga ao pri.melro; · por o.caslão · da 
morte, o Éspfi;lto, se · despoja ·c1e_ste, 

. mas -não do seg11n~o, ao qual damos 
o nome de perispírito". (Id. pg .. 7). 

E ·9: mais intété~S:ante é que ·para 

· n.idades deles hà-os constantemente 
ao nosso lado e em.·eontato conosco". 
(id. pg. 60) ''Se admitirmos que as 
almas estão ·em toda parte .. devemos 
admit:r Igualmente que os espíritos 
támbem estão". (id. pg. 7). 
· M-as então, senhor.es kard,ecistas; 
onde ficou o bom senso.?-.Se a a.lma 

· está eni toda parte .. ·' o •que· .aliás · é 
falso; e se,. por 'outra, est,a mesma 
alma é inséparavel . do seu suposto 
envoltório material, ségue-se que 
este tambem deverá estar em toda 
partp. É a conclusão necessária da 
doutrina kardecista. · 

Ccirno pode ser Jsso? Em nome de 
q_ue füosofia podemos atribuir a ubl. 
qu!dade às substancias meramente 
:materiais? . ·' . 

.Eis um ··novo absurdo, na série ln• 
termjnavel das. inc.on·gruências dou; 
trinárias do · Espiritisino! Eis tàm

. bem a razão .porque o 'combatemos, 
·em favor dos· mesmos espíritas, para· 
que vejam a· V'erdade e se voltem. pa. 
:ra Nosso Senhor Jesus Cristo, único 
e: verdadeiro . Deus. 1 

"Ut omni hàeretica pravitate de, 
pos'ita, · ad veritatis r.edeant unita
tem ". 

·n E 1~'' 
- . ' . 

Frei Benvindo Destefani:, O. F. ·M. 
' 1 

Na Igreja. Catollcii' ·· ê . co.itume . tra• dio misericordioso do Cordeiro de DeÍlll 
dicional . que. os Pont!f!ces · ?,~manos que tirou os pecados do mundo: 
bew,am . figuras de ·:cera; · com a ef!gie l·.o) - Que os fieis, na consideração 
do Cordeiro de Deli$, ·geralmente 'corihe- do. C-0rde!ro · Imaculado, lmp=o . na.s 
cidàs sob a denominação · de ' "Agnus formas de cera,. sejam estimulados a 
Dei", isto é: cordeiro· de· Deus. · meditar, assiduamente, sobre os mtste-

Essa praxe :·dos Papas remonta ·oo rios da Redenção, veneràndo-os com de-
seculo oitavo· da. ;éra. cristã. Estas f!gu- voção; mostrando-se gratos pela cari-
ras de cera, châmadas "Agnus Dei", dade Imensa que o salvador lhes pa-
são confecionadas de cera; brahca, ab• tent.eou; confiando que, por aqueles 
solutamente puril ·e· legitima,. o que s!g- misterios, sejam . perdoados das penas 
nifica . que Cristo, . por poder: divino, as- temporais e. livres de tod.a a culpa. 
sumiu a naturezii. humani, sem· ·mis:.... z.o).: ,.,.,- Que os espil'itos mallgnos, em 
tura nem contacto· 'periaminosó, no pu- vista do slnibOlo da cruz, assinalado no 
risslmo seio da. Virge~· santissíma.· "Agnus Dei", estremeçam e fujam; que 

A ef!gie do CQrdeiro, gravada' na 'ce- não prejudiquem a chuva de pedra, o 
ra, é simbolo do· !noceritissimó cordel- raio, nem !\ tempestade. 

3.o)' - Que não ctominem, em· vir-
ro, Jesus, que se imolou no patibulo da túde das bençãos da. IgreJa, as fraudes, 
cruz, pelos pecados· da.· hm,nanidade. as· Insidias~ ai tentações e as sugestões 
. A · cera. ben~ ,,é àdicionado.;balsamo ;do, Jnlinigo infernal. · 

sagrado, pelo ,,:Cll:l~i é :/lldicado <>, ''b<>In . 4.o) - Que as parturientes, junta~ 
odor de Cristo1~, l!Ue, .tio d~r do Apos- .. ,:ne.~te .. :com .a. sua. pr~le,. iiejam, bem Sl!
tolo• S.ãi:> PauÍq,~fcpr.,2. 15),'deveiá : _cedida$. , . · , · ... · · ·· :.··· · < ·: 
espargir O bom ,.crl.stã<>: em tOdos os seus · 5.o) - Que ào uso devoto do "Agnus 
a~o~. · . · Dei" sejam afastados, segundo o bene-

',Na: bençlí.P do_ "Agnus Dei" é ,t;~rgo :, .p~ç.\ljQ,é!:o .. ,~P,l~!lt~ifn9;,~nh~~: advei:
tambem,.o _.:sagrado. oleo de crisma, ~ª:iu,;;c.,ii!li\(k!jl,,, d®U~a,MAt:;ig1f>~!1:5. ,m<;>.lesUas 
ra inculcar a rainha- de todas as.,vJI .. ,,,, epidemicas,,•borl'ascas· no mar,, incen-
Judes: a. , caridade cristã. , ;,.,,,, ,,.,i;liq~,,.~n~hil),~S · __ é __ ,çufi~;_ _éalam1çtactes. 

.Na. agµa_ .. benta,. mtsturada. coi.n sa-_. 6.o) - Que a. Providencia.· Divina 
grado balsamo e criSma, 'são lmérsôs'õll'· 'Pfõté'Jã"sempré'i5s''l'ltíinel1t, preservando
" Agnus Dei", rezàndo · o Santo · Padre, ,.:;, osAi~ :.astucias,,rlo demo'nio, das perse
antes e depois da imersão, que o .Alt!li:'.. ·gqfç.õçs_. aos _11,qversarios, da morte im• 
silno se digne ab~nçoar, santificar. /;l·. - provÍsà., ·ços .. males ,temporais e dos pe
consagrar aquelas figuras de céra, cón-· .. r!gos"môrats, pelos meritos infinitos da 
cedendo aos que as usa.ssem, com vet- ',,. sàgradá: . Pa.ixão é Morte · do · Pur!sslmo 
dadelra fé e genulria pledade, as seguln- cordeiro. 
tes graças e prerrogativas, por intcrme• Atravez os seculos, ·ncou· constatado 

i que muit<ls favores, eSpirttuais e natu

"EXIGENUIAS DE GUERRA".; • .. . 
Os circuÚis catolitos britanicos re

latam os fatos. que motivaram o· re
cente . protesto · d,o Bispo alemão de 
Munster, quando da confiscação das 
instituiç es catolicas pelos nazistas. 
Declaram esses circulos que, embo
ra as ·autoridades alemãs aleguem 
"exigencias dê :guerra" para tais. atos, 
já antes da· gúerra ·centenas de Mos
teiros, Conventos e Igrejas, tinham si
do usurpados sob pretexto de que as 
ordens religiosas . haviam.·. transgredi
do as leis financeiras. De 1935 a 37, 
eram os edificios · mais modernos das 
ordens . que·' o .·Estado·. nazista prefe
ria confiscar. Dêpois da guerra, os 
Conventos foram sendo cada vez mais 

rais, foram concedidos aos· fieis que, pie
dosame11te; usam o ''·Agnus Dei", is,<;o 
devido às suplicas· ardéntfs que faz a 
Igreja., representada pelo Pontifice Ro
mano, na benção . e confeção daqueles 
"Agnus Dei" .. (1). 

Se nem sempre se alcançam os men
cionados benefícios, isso deverá ser atri• 
buldo à. penuria de confiança, à falta 
de devoção, à. escassez de piedade e de 
fé com que· se usa o "Agnus Dei", ou 
senão, aos impérscrutavels de.signios de 
IÀ)U3, que permite ·sofrimentos e p.ade• 
cimentos para acrisolar nossa pac!enc!a, 
para aumentar nossos meritos no. céu, 
para nos tornar semelhantes ao ino• 
centisstmo Cordeiro que sofreu por nos
ss salvação!. .. 

Frei Benvindo Destefani, O. F. M. 

(1) - Aviso: O "Agnus·Del",,pode 
ser obtido no Convento .das Clarissas. 
Rua: Jequit!bá - Gávea - Rio de Ja-
r,eiro. , · 

São Paulo, 23 de Abri! ae r944 

CRIST"O J A NÃO MORRE 
P. Arlindo Vieira, ,5. J. 

São PaUio, em sua primell'a eplst9• ~rlstianismo que atesta a. ressurreição! 
ta aos corlntlos, afirma categoricamen- ' sua vida, sua. força, suas glorias lmpe• 
te: "Se Cristo não ressuscitou,. é. vã ,, re.civels assentam nesta vérdade. ~ 
v· ·sa fé". A ressurreição de Crlsto é Cristo não tivesse ressuscitado, o cns• 
pois o dogma fundamental do cristia• t!anismo no correr dos seculos seria 
nismo, o milagre dos milagres, a pro-· um milagre tão grande como a. ... pro
va lrrefragavel da divindade do · Sal• prla ressurreição de Cristo. Seria, um 

enigma essa serie . ininterrupta de lutas 
va;~r por isso que aprouve a Deus cer~. . e de vitoria.s ·-esplendidas, de marav!lho_
car de todas as garantias o fato so• . sas transformações sociais, .de heroísmo 
brehum.ano da ressurreição triunfante sem par, assin.alado não raro pelo. san,,.. 
do seu Filho divino, gue e pelo martirio. 

Anunciam-no as profecias. No salmo só um Deus pode agitar assim a, hu• 
XV canta o profeta o triunfo de Cristo: manidade e produzir tão portentosos 
"Não deixarás a minha alma no lnfer- efeitos. Os famigerados berois de on-
no:· nem permitirás que teu sánto veja'.: tem e de hoje conseguem empolgar .-um · 
corrupção." o proprlo Cristo sempre · povo e despertar· grande°s entusiasmos, 
que predisse sua paixão e morte, acres- mas a. influencia que exercem é limita• 
centou · esta circunstancia que, nos la~ da e efemera. como . todas as coisas hu• 
bioS de um simples moi'tal, seria re- manas. Passaram os geniais filOSOfos, 
matada ·loucura: "E ressuscitará ao passaram os · conquistadores :prepoten• 
terceiro dia". Aos juqeus, seus acirra- ·.. tes, passaram os generais famosos e 
dos inimigos, primeiramente em termos · passaram · como u;na sombra: vivem 
velados, em seguida . abertamente, anun- apenas nas apagadas reminiscencias da 
cioU Jesus · sU:â .· futura ressurreição. l'!: historia. Os super-homens de hoje te-
por isso que esperam eles com · ansieda- rão o mesmo ocaso, Mas, o que dlsse 
de ·o terceiro aia após a morte do Sal· são Paulo há vinte seculos, é o que ~e~ 
vador. No seu odio contra Jesus e sua · petimos . hoje com tod.a a verd~de: 
obra, logo depois da vaixão dirigem- "Tendo Cristo rei;surgido · dos mortos,' 
se a Pilat'.>s, lemqram-lhe _ as palavras já hão morre".Cristo vive em sua Igre:. 
do supliciado e pedem-lhe que mande ja, vive no coração de ·mllhões de. cria- · 
g\llLI'dar o sepulcro. O procurador ro- tur!IB', vive no escol da humanidade.. o. 
mano sem dissimular seu enfado, res- que há de mais pm,-o,,de mais belo, de 

. pond;-lhe.s secamente: "Vós' ai ten~s · ·mais éle,:ado' dent1·e os homens .presta. 
guardas, ide, gua~dae-o··como enten- vassaiagém a Je.sus Cristo. ·E os que.,vi• 
deis. Eles porem retirando-se,, muniram vem de Cristo têm o condão de arra.star 
o sepulcro, selando a. campa é pondo• a.s multidões é & abrnsar o mundo. Di• 
lhe .guardas"., · •· · gam-no Patr1cio, Bonifacio, Agostinho, 

Todos os olhares se voltam: para. este .. Betnardo, Francisco :de· Assi:;, · Francisco 
sepulcro. Os meno:; preocupados pare- ·xavier ·e outros d!gnos.del~t- E. porque· 
cem ser aqueles que· haviam·_· de correr . Cr~to vive, tremem· seus·· inimigos, .co• 
.o mundo anunciandQ a todos os P9vos a. . mo outrora os judeus diante do· .sepul• 
rede'hção do . genero humano e a ressur- ;.. cro glorioso •. · Tremem, ainda., . (!uand<> . 
reição gloriosa. de etisfu. Nâo que esti- ··anunciam a ·.morte -'de Cr)sto -e de suai· 
vessem certos do milagre; muito• pelo Igreja. Ninguem se -arma dos ~ à ca• 
contrario, a despeito da promessa· for,- .· beça pára · c_ombater um · morto. .se . a: 
lllll>l de Jesus, nem de longe lhes afa- Igreja está morta ou agoniza.nte, por-
gava. o. espirita a esperança de contem- que esse aparato belice com que. :sªi a 
piar. dentro de três dias seu mestre re- campo a incredulidade do.s nossos dJ.as?. 
divino. Foi isto admiravel disposição da Em 1922, declarou o Grande Orle~ ' 
1','rov,idencia, para qi.e nossa !é fosse, fir• fraricês . que ,só reconhecia um Inimigo:· 
~ne e indestrutivel. como o proprio Oris- .. o Papa, Por, que· é . que o.s. cor!!eu.s: do-
to . que já não morre .. A espectativa. dós mal não arremetem -e.ontrá. os represen• 

· judeus é . perfeitamente justificada: se tantes de outras religiões? ll: que a. Igre .. 
Cristo não ressuscitar estará para sem- ja. é a. verdade e eles odeiam a luz;· 111 

· pre arruinada a sua obra .. · Seria Justo Igl"eja é o amor e eles vivem de odio;: 
o epiteto. com que, · ao dirigir-se a . Pi• a· Igreja . é. a vida e. eles jaz.em !no ne-

. Jatoo, aqueles cegos e guias de cegos gror da morte. E -porque Cristo vive e 
caracterii;aram o Salvador. Jesús seria vive·· ·em sua Igreja, .· esta não teme. a 
de fato um "embusteiro", ou melhor,· · 1uta.. Habituou-se e. cantar vitorias . .seu, 
um lnconciente que se arrogara o di• passado é· um sulco.· luminoso de· gloria, 
reito de dispor da. vida. e da. . morte. · Prostou por terra ·a quantos se lhe opu~ 
E.5te fracasso ser'ia para ele -a pior ·das seram em sua marcha triunf1tl: · :feri
derrotas. E os apostolos, rudes, . igno• · dos, vencidos, não os olhou com <\e_sdem, 
rante!, concios de· sua incapacldacie pa• mas, qual mãe . carinhosa, acolheu. e:i;n 
ra a missão que . lhes assinara o Mes- seu seio aqueles mesmos que, cõm fu• 
tre, seriam os primeiros a lamentar a ror satan!co, se insurgiram contra ela. 
propr!a sorte e a desistir de tod,o .. e suas armas. são as armas de Cristo, as 
qualquer proselitismo. Quem . é . tão . _es-.. .armas ._ .. de que. ele se . serviu para sub• 
tulto que se aventure a. expor .. -se .a m.I> jugar o mundo: o amor, Ô· amor leva .. 
perigos e a dar a propria vida por um .. · do ao extremo. :Á exenÚ>!o de dristó im• 
alucinado que o iludiu, assegurando• ·plora. o ·perdão,de Deus ·par~ _os seus 
lhe que era Deus, que ressuscitaria ·cheio perseguidores. i,: boa, é a.mavel, é Jn~ 
de gloria, quando de fato não passava . dulgente · como Cristo, .·seu divino ·espo.~ 
de um simples mortal? so. Quando, porem, se _trata dos direi;. 

Pedro, João, André, ·Simão. e . Tiago, tos de Deus, é forte, intral)Slgente, ll'• 
humildes. pescadores da Ga!iléilL, iriam redut!vel. Éspedace-s~ embora. . .seu ma,ri,. 
afrontar o orgulho de nações .infensas· to inconsutll e alague-se ·o mundo ein 
aos judeus, iriam apresentar-se. a .:so- : sangue, nlnguen1· arrancarf de seus.-la.
berba Atenas e a. propria· Roma. dos bios _'um '••stm". cobard~, quando julga.
Cesares, pro!)Ondo-lhes _que:~ eurvai;-, .... ,que ,deve, .profe~ir, µm :1!1fão';, ,decl,$lvo. 
sem, :em ato: fie :,adoraçB;C>-;dia1100,, ® l~r, :.~ õ:.fs~i~qüío "qe Çl~_meµte_ .\í'rr àu,t.e __ 1,1, 
sus de ·Naza~, .. de um, cruc!f!qll,(\o que, ·• ,pr!;!pot_e\1cia.. do . $eQ!iUai .. twl/:r:Ique .. VI1I, 

,expirou miseravellnente e~1tre .-dois la-,, '.ido ,mit~\!Jio. Pio· IX. a., dl!sáJia~ às .~u~ 
dr~. se não estivessem certos, .. é sem. ''rias -dÕ. 'füâçorilsmo' úsurpádor, de ·pio 
sombra de duvida, que este Jesus, tíio .,, :X:~ ante as ameaças dos póntif!ces do 
vivo . como nos dias de sua. , _peregrina- neo-paga.nismo. . Vivendo na Igreja, 
ção terrestre; estava junto deles, · coin · Cristo a/ cqhstitué continuâdora de s1.1a. 
suas Jures, com seu poder infinlW,. com ml5!iâo · dlyina, e .. a Jgrej11, .ofereoe à fo
sua.s graças, com os est!mulos de seu . dos. a. .vitlã." que · é CristQ: ·os. qüe fojem 
amor? . Jesus Crts~ _.deVia pois· ,;essus~· · ·:Í esta· iüz ou rejeita'j!i e_sta vida/ d.iµ~
citar . e realmente ele ressuscitou. "Sá,. nha111 · a pa.ssós aprei;s!l.dós !)ara ·as. tre·-
bcmos que C1·isto ressuscitou verdade!~· va·s e pài:a ·a mcirte. O 'inündo atual ·de-
ramente dentre os mo1tos", . êanta. a.· .. ·. bate_.se .. ein noite escura. ·aµda· às ce~as, 
Igreja. no dia solene de. Pascoa. E s •. ·· sem ainor, · sem paz, sem . esperanças· de 
Paulo _exclama: "Tendo Cristo .. res,Íur~ dias melhores, porque teve/ a. louqa pre-
gido cios mortos, já não morrê, nem a tensão de construir. sem · Jesus Cristo, 
morte terá sobre ele maiS domínio". de "repudiar toda e qualquer interven-
Siln, Cristo ressuscitou. As testemunhas , ção · da. Igreja. 
deste fato sobre.1atural afluem de to
das as partes. Ate,tam-no os , Anjos: .. 
"Porque busci,.•,, dentre os mortos ao 
que vive?" dl7.em eles às mulheres. 
"Não está aqui, mas ressuscitou". Ates
tam-nos as santas mulheres. Estas di
rigem-se para o sepulcro carregadas de · 
aromas: buscam um morto e tornam 
1·adiantes anunciando aos · apostolos in
credulos a aparição do Mestre d.lvlnó. 
Atestam-no os apostolos, qul a. princi
pio metera~ a r!d_iculo a. mensagem de 
Madalena e de · suas companheiras. 
Atesta-o à incredulidade. de Tomé, a 
quem disse Jesus: "Tu creste, Tomé, 
porque me viste: bemaventurados os que 
não viram e creram'., Atestam-no os 
soldados que, fugira!Il espavoi;l.dos_ {l,nte o 
inesperado prod!gío, Atestam-no· os fa
riSeus, os_ sacerdotes judel,lll, .. Pilatos . e 
Herodes, aos quais o sepulcro' vazi" ca
vou os _abismos em que se fundirám pa-· 
ra sempre. Mais, que tudo, é todo o 

\ ., .' 

Mais cjue isso; insurglu-sec contra. essa. 
mesma.' Igreja, · arrancando a 'lnfancia 
de seus braços,· dissolvendo a. fâmilia, 
corronipencfü a·. sociedade:· 'Escoia. se!ll 
IÃ)UO, legislação atéia, divorcio, laicis• 
mo sem péia, luta · organizada contra a 
Influencia. da Igreja. · Dai surgiram a 
bésta humana. a horda sinistra. dos sem 
Delll!, o bolch~vismo satanico e o nazis
mo .sal!gUinarici. 

! doutrinãr.ios. 
· Nem é menor a evidência das con• 
tradições no campo teórico e doutri
nário. Alguns exemplos: 

Perispírito. - Falando do Homem, 
Ã{ardec apresenta-o revestido de uma 
natureza curiosa: corpo material e 
slma · espiritual, encerrada num es
tojo especial, denominado "perispí-
1):to", de duvidosa natureza. . 

' expropriados, ·sob o fundamento de 
que os. edificicis eram nécessarios pa
ra hospitais .de emergencia. ·As es
tatísticas provam, porem, que tai3 
predios estão sendo usados principal
mente pelas organizações nazistas. 

De 1.470 edifícios da Igreja, confis
cados pelos nazistas até maio de 1943, 
apenas 173 foram transformados em 
hospitais de einergencia, · e nada · me
nos de 913 têm sido. usados pelas or
ganizações do partido. Á parte esse 
numero, os nazistas se apoderaram de 
quase 2.000 Mosteiros e Conventos, 
dos quais apenas 500 foram transfor
mados em · hospitàis de emergencia. 
Os Monges· e as Freiras, expulsos na 
maioria, forrun: forçados a procurar 
abrigo noutra parte, o que torna evi
dente. a finalidade 'de tais expropria
ções. Os nazistas querem que as 
ordens catolicas · na Alemanha pereçam 
pela dispersão, e para isso o roubo de 
suas instituições representa um pas
sp considei:avel. · 

A· · ACÃO. CATOLICA PELO . · PAPA 
...:» ' ' '. -

E o mal irá seguindo o seu curso,. se 
os -povos, · após tão tristes experienclás, 
não rec·onhecerem que,. ·fora de Jesus 
Cristo e de sua Igreja, não há nenhuma 
esperança de salvação. A · pedra que re
provaram: esses arquitetos .. _da· ·cidade 
moderna,' é a pedra fundamental do, an
gulo. Disse Pedro e com· ele · repetem 
.seus sucessores: . "Não . !lá salvação ein 
nenhuma outra porqué. do céu · aba.ixo 
nenhum outro nome . foi dado aós .·ho· 
mens pelo qual .. nós devamos. ser; sal
vos;;.' Cristo é Rei dos hom~ns. Rei cí.Ós 
reis . e Senhor dos senhores. Tudo ·lhe 
pertence. Como 'Deus e corno Redentor 

,tem direitos. inalienaveis., O -mundo,. as 
nações,. bem. como ·os inciividuo.s, tudo 
é proprtedade sua. Prescindir de ·cristo 
é levantar-se : ·, contra· ele ... "Quem .nãO 
está çomigo, diz ele, está contra. mim". 
E não é.isso o que vemos -hoje? De· um 
~do a .apelogia da torça bruta, ·a d!~ 
vin!7,ação- do homem animal, o mito .da 
:raça,,-o neo-paganismo- mais feroz.-que o 
cja Rol!la persegl!ldora dÓ cr!stlanlsmo, 
a subversão do direlt,0 e de ~tOdos . os 
princ!pios . eia · moral.· De outro · lado a 
r(l&ção contra essas u,bomlnações, mas 

Aqui já vislumbramos uma primei-
ra contradição, . 

Com efeito. Descrevendo-o "petiS· 
pírito ", Kardec ora afirma explicita
mente que é semi-material; - o que 
aliás filosoficamente é um absurdo 
- ora que é simplesménte material. 

É semi-material: "o Perispfrito 
faz parte integrante do espírito, como 
o corpo faz parte integrante do ho
mem". (Livro dos Médiuns, ed. 1926, 
pg. 70). E na página anterior: ••• "o 
perisPirito, envoltório fluídico, semi• 
material, que é o trago de união en, 
tre a alma e o corpo. J 

TANAGRAN 

-,,, 1_t;~~.J~r:~r_~~;. 
, Mêrce de seus hOr• . ,.

1 
mon1os especiais 

. 1'anagran reJuve
-;;,- nesce a mulher. 

, . Tanagran é o re
médio tndlcado em 

todoo os casos de abatimento, 
rugas preccx:es. mvelllec!mento 
prematuro, cabtllos brancos an
tes· do tempo. Em 'todas as 

drogarias. 
... 

Aprovação . pontifícia · para a 
Congregação . dos .. Filhos da 
lJ: · Divina Providencia 
' a Congregação dos Benemeritol!I 
Filhos da Divina Providencia, funda
da por D. Luiz Orione·, acaba .de ·re .. 
ceber da s'arità Sé a devida aprova
ção pontificial .. Járadicada' em varios 
paises, ·exercendo um apostolado fe
cundo, .a Congregação tem no Brasil 
grandes admfradores · e vasto · campo 
para o seu trabalho. Na Gavea, no 
Sa.ntuarfo de Fatima; em ·Niterói, ou 
em São Paulo, alem de outros pontos, 
()S PP. dá Divina· Providencia :exer .. 
~em :uma atividade meritoria ~ µtj)., , 
,- ' • , l • ' .," _· • ' . ' .. < .·~- :; 

."";'' - ·--~ -· J'.:.: ... 

(Conclusão da 1.a pagip.a) 
Agora podemos pedir. Deus não 

despresa o coração contrito e humi• 
lhado - . "Cor. "contritum et hutni
Íiatum, Deus, non despicies". Resolvi• 
dos a emendar nossa vida, apresen• 
temo-nos sem temor, e com confian. 
ga ao trono da graça, e façamos nos
sa p,:ece. Com ousadia. filial- repita
mos a oração de Moisés, no Sinai 
pelo· povo que ,apostara ·na idolatria. 

Sim, meu Senhor! . Tende piedade 
de nós, e afastai para longe.estes ma

_les que afligem a vossa Igreja na 
Pessoa Sagrada de Vosso Vigário 
na Terra, o Santo Padre, Pio XII, e 
·na sua sede.episcopal .de Roma, Olhai 
para vosso Sangue D!V'ino, porque é 
por Vossa Obra que pedimos. Não 

. permitais que este Sangue que se 
derramou . pelo universo, atfavés de 
Vossa . Igreja, seja inutilizado pelos 
nossos pecados. Lembrai-vos de vós· 
so '"servo : Moisés. Como ele no Sinai 
vos pedia pelo p<>vo prevaricador, 
nós tambem vos lembramos: que- di
rão os inimigos da. Igreja, se »erinf-

Encadernação. de luxo? 
Oficinas grâfieas do 
LEGIONARlO S. A. 

do · fleminario, 

·; . .,'_..,~ '._;_1s.,-. 

tirdes, Senhor, _ que ó fr~to · de' vo~so 
Sangue · venha a ser esmagado aos 
pés · pela fúria dos maus? Ah! •Se· 
Iihor, não permitais que a Pessoa' Sa
gra.da de Vosso Vigário venha .a· so· 
frer qualquer vexame pois · que se• 
ria. uma injúria atirada contra ·Vos
sa Própria Pessoa. Salvai a Pesso·a 
de Nosso Santo Padre, o Papa. 

E salvai tambem a vossa Roma. 
Lembrai-vos ·que o sangue dos marti
res envolvi~o no Vosso ·sangue ·tor
nou o solo romano sagrado para to• 
do o sempre. Não permitais que · os 
testemunhos da Fé argamassados com 
sangue tão precioso venha a conver• 
ter-se em um montão de ruínas. Ve
de, Senhor! É por vossa. ol;>ra que 
pedimos, não permitais que "nossos 
pecados venham a causar a desgra • 
ca e a rulna dos que inocentemente 
vos serV'em com fidelldade. Atendei 
a nossa prece, e salvai a Pessoa. de 
Vosso Vigário, o Santo Padre o Pa
P?,, bem como salvai a sua sede ·ep_ls
copal, Vossa Roma. E se nossas pre. 
ces não são dignas de comparecerem 
junto ao vosso· trono pelas multas 
manchas e hediondas com que' as 
maculam nossos pecados, tenios a · 
Virger,. Santíssima. Imaculada que 
ora por nós, e Vos apresenta ~ossos 
pedidos. Não, pois, por nós, Senhor! 
mas em vista - do cc,rtlçâo . terno · e 
.imaculafü, da Virgem Maria, atendei 

• aos nossos rogos. À vossa .Mãé não 
· podeis negar nada. Por isso. contia• 
W.Qi! que seremo§ atendidos. · . . . ·. - . .-· ' -

. uma reação meurosa, uma reação ine.: 
fica.3 qµe_. não atinge o mal em .sua ratz. 
Proferem-se. belós .dl8cursos, · mp.s. -e~es 
discursos primam pe~a .-ausencia do. ·-no
me de Jesus Cristo, Sugerem-se. rem.e• 
dlos . .- mas esses remedias. Jo, meros pa-

.. l!ativos, Lembram-nos esses improviza
dos salvadores do mundo paganizado e 
em extremo infeliz as palavrat do sal
mista: "Dtsse o insensat11. ém seu. co
ração: não há Deus". A democ;racia. 
agnootfoá, , a democracia . sectaria . que 
preparou o ca~aclismo. .que ame.aça a. 
socled!l.de, (ISSUmiu uma; tarefa. que .es
tá muito . acima de suas forças. ,~ão .é 
da escola sem Deus. nem .. das oficinas 
tenebrosas do. maçonismo. que.. hão de 
sair os salvadores da. . clvilização. _Esses 
não trazem a Deus con6igó, e edificar 
sem Deus é destruir ... Só . os, f.lo,mens de 
Deus poderão levar o mundo desnor
te'ad0 a Deus e restitu4"-llle- a., tão sus-' 

. pirada. paz. · 
O afa.5tamei;ito de Cristo causou pciis 

todos os males que hoje convulsionam 
o mundo, A volta a Cristo, à. sua dou
trina, à sua,. morai, e~ o , unico·. reme~ 
dio capaz ·\de restaurar o organ!mc so-

. çial, minado até à, medula pelo repu .. 
d!O. de toda.: Jilíluep.c!a.'. sQbre11;!\t:ur~IJ . 
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Soberano ,Pontifice. Vibrantes apelos das Autoridades Eclesi asticas em favor do 
Grande ' variedade RELOGI OS · das melhores marcas suissas 

Sua Eminencia, o Snr. Cardial Santiago Luiz Copello, Arcebispo de 
.Buenos Aires,· pediu a seus fiéis que unam suas preces às do Amado Ponti
íice pela preservação de Roma. 

O Exmo. Episcopado argentino, representado por S. "Emcia. o Cardial Luiz 
Copello, Arcebispo de Buenos Aires e Primaz da Argentina, dirigiu aos che
fes de todas as nações beligerantes uma mensagem pedindo q}le se salve Ro-. 
ma da destruição. 

• • • 
"Roma deve ser salva" - escreve numa• Exci1iação Pastoral o Exmo. e 

Revmo. · Mons. Fermin Lafitte, · Arcebispo ele. Cordova - "Roma, a Cidade "Eter
na, a capital do mundo cristão - são suas pa-
lavras - ver-se-á proximamente ameaçada pe• 
lo incendio devastador desta guerra im
placavel e total. 

"E esta sombria perspectiva, que se desta
ca com caracteres singulares neste sangrento 
conflito, sobrecarrega de dor e ansiedade o <'.O• 

ração de toda a Cristandade", . 

• $ • 

Igualmente o Exmo. e Revmo. Mons. Dio
nísio Tibiletti, Bispo ,de São Luiz, declara, 
numa Circular que "protestamos contra os que 
bombardeiam Roma, como contra os que· a to
mam como ponto de defesa estrategica. Como 
catolicos - exorta a Circular - recorramos ao 
meio mais eficaz, isto é, à oração, à neniten
da e a mortificação". .... 

Em Sidney, na Australia, o Exmo. e Revrr.o. 
Sr. D. Norman Gibroy, Arcebispo Metropolita
no, protestou energicamente contra os repetidos 
bornbardeios de Roma. Afirma o ilustre Pre
lado que não se tem atualmente para os cato
licos, a consideração ,que se dispensou aos 
maometanos e cismaticos, quando os aliados 
consegufram evitar a destruição do Cairo e 
Atenas. 

* * • 

-Todos os Exmos. e Revmru. Bispos ven..1-
:ruelanos dirigiram . mensagens de filial con
forto ao Santo Padre Pio XI!. 

• * • 

O Exmo. Revino. Sr. D. Bernard Griffin, ' 
Arcebispo de Westminster, em sermão pronun
ciado em Londres declarou:. "Bem sei quanto 
desejais que não caia sobre a Cidade Santa de 
Roma, a calamidade . que infelicitou muitas da 
nossas cidades e de outros paises. Oremos para que o que parece impossível 
se realize; se pedirmos com· confiança, e sabemos que para D'!US não ha impos
síveis - a Cidade de Roma se salvará. E' esta a maneira de C:cmonstrar nos
sa lealdade ao Papa''• 

••• 
O Exmo. Mons. Michael Browne, Bispo· de Galway, dirigiu um apél~ às 

fiações beligerantes e aos paises neutros, para que "protejam o Vaticano e a 
cidade de. Roma, salvando-os do infortunado destino que 4os ijmeaça", . 

- "Confiamos - diz o refe1·ido_ P1·elado - em ·que o mundo ainda não che
gou até o .ponto extremo de permitir que as necessidades militares justifi
quem o que nada pode justif.~ar, isto é, a violação da independencia e dos 
direitos do nosso Santo Padre, o Papa". 

Em seguida,· S. Excia. Revma. · acrescentou que existe· uma opinião muito 
diferente em relação aos direitos do Chefe ~a Igreja Catolicà e aos direitos 
das íal~as religiões. Todo o mundo a,\-nitiu em gera~ que não podiam ser 
lançados ·ataqµes contra Atenas ou contra a cidade do Cairo, mas ha tambem 
300 milhões d.e catolicos que· consideram o Va!icano como iriviolavcl e Ro-
ma como ~agrada .. · · . · 

'.. ' o Bispo.~e Galway acrescentou que Roma representa à .sede da Fé cris~ 
tã ·e o proprió foco da civilfaa,_ção .~uropéia e disse"que espera que o 'gover
no, expressando os sentimentos de ·.tosia a nação, tomàrá .medidas. para sal• 
vaguarda,r os direitos do Sànto Padre e da cidade de Rema; · ' 

••• 
O Exmo. Revmo .• Sr. · D. AlbertÕ José Gonçalves publicou a, seguin

·te · Circular: 
"Em .hora tão. angustiosa para o mundo - teatro sangrento de uma 

guerra. sem termo. - no -instante em que a tempestade uiva nas cercanias 
do Vaticano e.dentro mesmo da propria cidade de _!toma - sede do Su
premo Pontificado da Igreja - o nosso pensamento não pode deixàr ele 
voltar-se carinhosamente para a Cidade Eterna e para a pessoa augusta do 
Santo Padre, o Vigario de Jesus Cristo na terra. · 

· Os Bispos e o Clero; em tempos tão graves e ameaçadores, estão obri
gados a reunir os fiéis numa cruzada poderosa 1e orações e' sacrífic10s parn 
akançar de Deus a suspirada paz. · 

Voltem-se, pois, nossos 6ihos para a Capital. da .Cristandade e enchani
se os nossos corações de filhos de uma piedade nova e esclarecida para com -
a figura veneranda do Sumo Pontífice. 

Procurem os Revmos. Srs .. Vigarios, Capelães e Superiores de Casas 
Religiosas, fazer preces especiais em· favor 'da Igreja, tomando conhecida 
e amada a pessoa augusta do seu Chefe Supremo, o Santo Padre Pio XII. 

Nesse sentido, mandamos que, recitadas as. orações de costume, após à 
benção do SS. Sacramento, seja lida . a oração composta . pelo Santo Padre 
Pio XII, para invocar a intêrcessãó de · seu patrono, Santo Eugenio 1, Papa, 
sobre seu Pontificado. 

Poderá'?. ser organizadas, alem. disso, preces publicas diànté do , Santis
simo Sacramento, como sejam horas Santas 
ou a recitação da Ladainha àe· Todos os San-' • 
tos "cum orationibus", · 

Ribeirão Preto, 25 de março de. 1944. · 
t A1berto, Bispo _Diocesano". 

• * * 

O "New York Daily News". e o "Was
hington Times-Herald", · publicaram edito
riais· denunciando a futilidade da batalha pe
la conquista de Roma. 

O maior Teodoro R. Me. Keldin, de· Bal
timore, entrevistado, resp9ndeu. com estai; ex- • 
pressivas palavras: "Não se poqe conceber 
que nossa patria deliberadamente deixe de 
por em pratic~ todos os meios para a salva• 
guarda · de tão_ antiga cidade". 

• *'* 

O educador e hist~~iador · James Truslow 
Adams, recorei.a que até mesmo' o criminoso 
internacional sr.· Hitler já reconheceu que 
'.'a _destruição de Roma· seria· um crime", 
"Realmentt• ~ prossegue. o sr, Adams -
poucos corações sofrem mais do que o meu, 
diante do perigo de se perder tão valiosos 
tesouros. Browning disse que todo homem 
tem duas patrias - a de nascença e a Itália. 
A. Italia é a minha segunda pátria. _ Gozei de 
sua hospítalidade em 1'epetidas ocasiões e . me 
énlevei . contemplando seus tesouros · de arte. 
Sinto por Roma uma devo_ção intensíssima, 
pelo que a Cidade Eterna representa para a 
religião -e cultura". 

• * .. 

Os periodicos da cadeiâ . Hearst, tendo à 
frenté· · o New York Journal-American, di-
fui-idiram em todo o país,· umà campanha, de 

editoriais e comentarios subscritos por eminent~ . personalidades, que preten
dem n conse1-vação de Roma. Em uin destes, editoriais, o Journ;:il-American 
t.icclara: "Roma não é somente a Cidade Eterna dos :italianos. · Roma é uma 
cidade que guarda grandes monumentos historícos, culturais e religiosos ~e sig
nificação maxima para o mundo inteiro. Seus monumentos :possuem imenso 
valor para toda·s as nações da terra e sua destruição equivaleria a uma calami-
dade universal. . . • 

Ainda no Journal-American, ·o Revmo .. Pe. Robert 1. Gannonr S. J., Re!· 
tor da Universidade de )!'ordham, assevera que "são muitos os norte-ameri
canos que persistem er.1 considerar a ''questão .de · Roma" como de interesse 
exclusivo da Igraja Catolica .. Esquecem-se, porem, q-qe ·em t?do o mund?, 
os homens . cultos sentem por Roma um imenso interesse. , Ainda que seJa 
unicamente considerada como centro da civilização ocidental, ou uma espe-. 
cie de grandioso museu d.e antiguidades, a perda de ·Ro~a seria irreparavel 
para todos os homens"- · • • • 

Qs periodicos anier1cai10s publicaram tambem recentemente, uma mf!n-_ 
sagem dos universitarios ele" Boston dirigida ao presidente,.Roosevelt, recla
mando a conservação . da Cidade Eterna. 

•••• 
( !'·(, ;; 

O Exmo Revmo. Sr, -D. -Fraúcisco J. Spelhnan, Arcebispo de Nova Yotk 
expressou su1Fcom:placcncia' · pelos · artigos e comentarios .publicados pela ca
deia Hearst com· o·' füri ·de·· e11itar · a· destruição de Roma .. · · · 

"L.i os editoriàis · e comentarios que · foram feitos· pela cadeia Hearst. ·As 
declarações d~. nutiler~sos ~stadistas, historiadores, críticos militar:es, ecle
siasticos e outras pessoas, .fortaleceram minha esperan~à. de. que os gover
nantes das Nações Uriidas procurará~ valer-se de· intermediarios neutros pa• 
ra se certificarem se os nazistas procedem com · sinceridade · ao declarar Ro
ma cidade aberta. MiÍhões de corações se entristeceriam· se a historia tives• 
se de . registrar o tristisfimo episodio da destruição de Roma pelos norte
a)llericanos". 

em 
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A Joalharia · preferida · pela _alt a sociedade HA 3 OERAÇõES 

Padres preso.s na 
ouvirem o por 
· estrangeiro 

Alemanha 
ratlio 

NOVA YORK, març, (Serviço Es· 
pecial da Inter-Amcrica1-al ~ Dois Pa
tlr~s alemâes · foram presos pelos n9.zis
tas por ouvirem a ràdb estrangeira, 
.segundo noticias recentemente recebi
das aqui. 

., noticia dizia que · uma. corte espe,
cial · estabelecida em Bergen. na ilha· de 
Ruegcn, condenou o Revmo. Pe. • Karl 
Renner, a tres anos· e mei(l de prisão 
celular. e o Capelão, Revmo. Padre 
:F'rederick Karl Foerster, a tres . anos 
de prisão, por ouvirem irradiações es
trangeiras na residencia dum Padre 
conden8:(lo anteriormente. 11 

03 dois acusadÇ>S ouviram entre ZO e 
:l5 transmissões estrangeiras · durante 
1941 c 1942. O Pe. Renne1: que é Vi
garlo de uma igreja que serve a varias 
comunidade& . nos aaedotes de -Grcifs-· 
, .. ald, foi acusac'o ta1:11bem de ouvir ra
dio na pensão em que resiô.ia. 

Em Julho, ultimo, um Padre e dois sa
cristães, aquele identificado como 
Revmo. Pé. Albert Hirsch, segundo se 
noticiou fóram condenados pela corte 
de Stettin por ouvi: cm cousas proibi
das. O Padre Hlrsc:1 foi condenado' a 
quatro anos de cadeia. Um sacrist.ão, 
Valentim Wietak, foi condenad(1 à mor-
~- , 

SOMBRIAS ·PERSPECTIVAS .. , 
Uma estatktica publicada pelas co

nrnnida:des catol!cas londrinas revela o 
efeito da lerita &ampanha de Hitle'r 
c'mtra os com·entos alemães. Em p1:i
mein lugár. est_a; estatistica recem-re
cebida cm Londreo ,demonstra clara
mente que a ,entativi.:, de Hitler. p~ra 
impedir que as moças alemãs entrem 
. para o conver.to tem. ;ogrado grande 
exito. Durante o ano de 1938 havia 
quase 80.000 Freiras na Alemanha mas 
o · numero de noviças decaira para a • 
clfra

0 

baixíssima de 3.700. Apesar dos· 
conventos tereni sido dissolvidos em 
todo' o Re'ich, as Freiras ·.conseguiram 
exito elevado no ·seu esforço para man
ter a· vida em •comunidade. Desde 1938, 
pnem, o numero de . noviças declinou 
ainda mais, atÍllgindo, no aho de Í941, 
apenas o total de 1870. Enquanto isto, · 
a tentatA.va nazista com a intenção de 

. enganar o povo, substituindo. as Frei• 
ràs pelas . ~onhec..!das ',' h'mâs ' paida:sn. r 

fracassou. O povc. achou que essas mu
lheres . que se estabeleçiam em muitos 

. dos conventos catolicos não, passavam 
de rarcistas. O ~errivel decllnio da vida. 
inonastica, sobretudo pela carencia de. 
noviças, continua.rã a se m:i.nifestar 
mesmo· .ctepJis qu1; Hitler e a sua dou
trina. hajam desaparecido. Pois quando 
cs catolicos alemães começarem a r~
·construir suas escôlas; ' seus . hospitai.s, 
.seus serviços sociais, a grande· falta de 
noviças dos uÍtimJs. quatro anos dÍficul
tll.râ extremamente a organização de, 
\ais instituições. 

Pregando e Martelando· ••• 

N AD:A DE FILI-IOS ! 
Pe. Aséanio Brandão 

Malthus o ceiebre Pastor ·protestante e autor do "Ensaio ·sobre os 
principios. da procrcação", fins do ·seculo XViII, anunciava alarmado a 
super.-população do mundo, e opinava que a reprodução ilimitada da es
pecie humana havia de expor o genero humano a morrer de fome P?r· 
que à terra não daria alimento para tanta !'(ente! Donde. o Malthus1a
nismo ou limitação da. natalidade e que hoje sob novo aspecto, o . ne~
malthusianisúio, é uma da.s maiores calamidades de nossa epoca. Incri
vel à cegueira do famoso Pastor! Leu e releu a Biblia. conheceu o Eva_n-' 

· gelho e teve. a pretensão de corrigir a obra de Deus e os planos do. Crea
dor! Fe1: u·ns calculos, e, matematicamente sentenciou a ruína do mundo 
pela super-população. .E achou tanta gente que o levou a serio, fez es-
cola, e revolucionou o mundo,.. · . 

O neo-malthusianismo, cinico e imoral, levou mais longe a teoria ~o 
mestre e prega abertamente a ·imoralidade do anti-concepcionismo arti
ficial. o essencialé impedir que se propa~ue o genei·o humano. s~'ª!' 
não po.dia realizar obra -mais perfeita de. odio à creatura humana red1m1-
da pelo sangue de Cristo. 

Curiosos os argumentos de Malthus! Para ele talvez, a humanida-. 
de nunca havia de sofrer pestes. cataclismas, 1<uerras, terremotos ,etc.,• 

A guerra de 1914 a 1918 ceifou milhões de vidas. · f,. gripe, matou 
mais homens 'que a guerra. E hoje. de 1939 :, esta hora tragica que va-
mos· vivendo quantos milhões de vitimas e vidas arre baladas! · . 

O Pastor 'protestante não previra isto em 1798. Para ele a .Huma-. 
nidade continua;ia á sé reproduzir ilimitadamente como os ratos, e e?" 
breve a ten-a exgotaria st-us recursos naturais e o mundo todo morreria 
de fome! Hoje o problema é exatamente outro - a falta de homens e 
o excesso i:l.e produção. Á terra, segundo H. Bl'Cnier, podem faltar ho
mens; e' este. é o perigo, nunca porem os recursos. Pode ela nutrir 0 

quadruplo de· seus habitantes atuais. No "Dossiers de l'Aclion Popu-. 
laire", de JO de março de 1928 sobre o problema do Eugenismo e a po
pulação mundial leio o·. seguinte: · - "A terra pode ,ilimentar quatro ve
zes .a população atual! A Australia. por exemplo. tem cinco milhões e 
pode alhnentar cincoenta. .A Argentina· tem quatorze e .pode sustentar 
cem; o Canadá com ·130 milhões de hectares de terras cultivavels, pode 
•conter mais noventa milh&es de habitantes". 

E o Brasil? E este país imensô onde só falta o homem? Cabe no 
cerebro de um sociológo brasileiro, a necessidade · do Malthusianismo ou 

· neo-matlhusianismo neste país? 
Ha maiores criminosos e inimigos da P.atria que medices, neo-mal

thusiapistas e os. pregadores destas teorias infames e imorais? 
Nada de filhos! ·, é . o grito infernal de guerra à · criança e a mater

nidade. Ha .úm' esforço. desesperado na literatura .moderna para lançar 
ao ridiculo a máternidade e reduzir a familia. Os casaizinhos lindos 
pombinhos elegantes de hoje, alhures: - nada de filhos! 

Nas grandes metropoles civilizadas, os arranha-céus· de luxuosos 
apartamentos· para casais, .. sem filhos. Nada de filhos! Vem a guer:
ra morrem . no campo dê batalha milhares de jovens e os casais elegan-
tes continuam a gozar a vida... Para que filhos?!. Um trambolho! 
Nada de filhos! . 

Ha tanto perigo de se morrer. de· fome com o aumento da popú
lação do mundo?J Que perigo, meu Deus! E contudo o. Brasil quei
ma café, a Argentina destroe t•ebanhos de carneiros, queimam-se. tone
ladas de trigo, e se:npre ha pelo mundo a destruição de excessos de pro.
dução ..• · E o Neo-malth-qsianismo continua a sua obra satanica - Na
da de filhos ·E é assim que uma civilização se sufcida ! 

. -. \ . ' 

Será · festivamente · inaugurada a séde da 
Congrngação Mariana do Colegio São luii 

a~pectos, apresenta um tão ,alto. i11dl· 
ce de piedade, organizaçãó e ação 
apostolica, que -é hoje uma das. pri•. 
meiras de todo .o Brasil. 

AUREO · mmLEU DO. R. PROVINCIAL ASSEMBLEIA GERAL.O-A LIGA 
DOS IRMÃOS MARISTAS DAS SENHORAS CATOUCAS 

Não Desperdice! 

O Revmo. Sr. Pe. W~lter lllari.aux, 
S. J., Diretor do Seéretariado Geral 
das CC. Mnl.. com sede em Roma, di
rige present~mente a C. M. de Nos
sa Senhora do Bom Conselho, do Co
légio São Luiz. 

Aproveitando a· feliz presença· en
tre nós, da figura maxima do movi
mento mariano no mundo inteiro, tem· 
sido numerosas as Federaçôef! e 
Congregações que têm• convidado o 
Revmo. Sr .. Pe. Walter Mariaux ,pa
ra conferencias. discursos e soleni
dades em que faz oµvir sempre sua 
palavra autorizàda e empolgante. 
Presentemente. S. Ilevma. ·dá um 
curso de formação mariana, so!J os 
auspícios da Federação desta Arqui
diocese. S. Revma. tambem se tem 
dedicado assiduamente ;\ Ação Ca
tólica, e, alem disto, tem pregado. re
tiros para mais ·'de uma instilu·ção. 

Desejando beneficiar largamente o. 
Colégio com as vantagi)ns de tão fe• 
cundo a,postolado, o Revmo. Sr. Pe, 
Paulo Bannwarth, S. J., dotou a C. M.". 
do. Colégio de magnifica sede .social, 
que · será solenemente inaugurada 
sob a honrosa presidencla do Revmó. 
Sr. Pe. I,uiz Riou, S .. J., Provincial da 
Companhia de Jesus, no proximo dia. 
26, às 17 horas. 

Com o coração transbordante de 
alegria e gratidi:o os Maristas do 
Brasil Central celebram. as bodas de 
ouro do -fnsigne e boníssimo supe· 
rior· provincial. 

A 4 de· ab1·il de 1894, Jean· Soulier 
deixava os mundanos tra,ie;; e res
vestia-se da roupeta marista cod o 
UOllle de. Irmão ~xuperallClO. 

Terminados os estudos cm J·'rança, 
chegou ao Brasil em Maio de li.C/3 
onde se empenhou a fundo na grar,-

. de obra da educaçã.o da juHntude 
em nossa terra. Franca. no . nosso 
estado, · teve as primícias dest~ te
cundo apostolado. Professor .e Lli:·e· 
to1·, vemo-lo no ginásio de Nos$a 8e· 
nhora do Uàrmo desta capital em· 
1908, assomando a seguir, au1·e,JHHto 
pe,los êxitos -abençoados, na direçào 
dum dos mais notaveis edueanrlá-
1·:os da PauÍlcéia: o Colégid An!lli• 
diocesano, entã·o sito na Av. 'l'ira
dentes, e agora transferido, para o 
aprazivel bairro de Vila Mariam1. 
Em 1917 é nomeado ·para o Importan
te ca1·go de Mestre dos Noviços onde 
o vemos até rn20. ascenden!lo então 
ao importante posto de Provincial, 
por morte do Revmo. Irmão A<Jorit• 
tor, carg0 este que vem regendo· em 
segu,1do mandato desde, 1938. Ho
mem de raras qualidades lntele·crnaís 
e . morais; .cativante, todo bo1idade, 
por duas v.ezes voltou à .Europa como 
membro dos Capítulos Gera:s de 1920 
e ·de 1932. · 

Protótipo do Bom Superior, mll
gistralmente ·traçado por um do.s pri· 
meiros discíJ;Jillos do Vel. Fundador 
dos r. l\1a1·istas, en1 a monumental 
obra "Le B·on Supérieur", ·é um ver• 
dadeiro pai para os ·confrades. nada 
medindo, , trabalhos; sacrifícios, a 
saude mesmo, para acorrer ao me
nor apêlo .. , Mas deixemos as lndis
c··eções capazes de ferir à modéstia 

· do -11.osao amigo e mestre insigne. 
Indirétàmente, é ele, sem · dúvida, 

o mtgico in.strumento que vitaliza 
os grandes colégios Maristas do Bra
sJl Central; pelo que, pais- e alunos 

e quantos de. algum·· modo se ·sentem 
vinculados à Obra Marista, u11.1,Tão 
suas ,preces ardentes às. orações e 
votos de todos os Irmãos Maristas e. 
de todos os amigos do grande jubi
lado para agradecer à divina l.\1ise-
1·ü,-61'.clia pelo excelso favor deste bom 
Pai, verdadeiro presente do céa, e 
o!iter graças e bençãos para• o bem 
estar, felicidade e. 6e!Ttpre maior fe
cundidade dos trabalhos ·do grande 
apóstolo e -insigne Servus Mariae, o 
Irmão Exuperancio. 

Mendes, a casa provincial que o 
teve como superior de 1922 a 1938, 
abriu- a. sérle de solenidade cow bri
lhantes· e comoventes festividades. 
As dem.ais casas da· proví~cia, todas 
devedoras de serviços inconta~eis,. 
org2niz&rão programas para homena-

. gear a seu turno o grande .jubilado 
e insigne benfeitor, 

O Colégio Arquidloces:J,no · prepara,. 
se para no dia 28 ~o corrente home• 
nageàr o seu lrinâo Provincial e ex
diretor com 'lima série ·de manifesta• 
J;?ões de aprêço, · . 

; 

.OURO (;A UTELAS DO MON'l'g DE soco1mo . 
- JOIAS USAl>AS E BIW.HANTKS -
Compro pagando os 'melhores pre~os. · 

R. Alva.res Pentealdó, 203
0 

D E L M O N A C-0 
:.0 andl!,r , Te . S-77~ . 

· No dia 19 pp. a Liga das Senhoras 
Católicàs realizou,· em sua sede so
c0'al à Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 

,580: úma assembléia geral para apre
sentação do relatório dos trabalhós 

-realizados em 1943, 
A sessão · fol aberta às 15 horas, 

no salão üobre da· sede·.social. 'Pre~ 
s'diu à mesa o Exmo. Revmo. Mons. 
José Maria Monteiro, Vigário Capi
tular, ladeado pelo Revmo. Sr. Pa,. 
dre José Danti, Assistente Eclesiâs
tico e pela Sra. D. Amália Ferreira. 
Matarazzo, Presidente. Estiveram 
presentes representantes do Inter
ventor: Jt'ederal e outras autoridades. 

A assembléia foi aberta pela Sra. 

das. Em seguida a Presidente de: 
clarou encenada a sessão. 

O Relatório da Liga. das Senhoras 
Católic:as que foi. distribuidq às au
toridades, é uma publicação .. magni· 
fica. que contem, alem de váriasdo, 
tografias demonstrativas dos traba· 
lhos que estão 'sendo executados pe, 
la Liga,: um relato· sucinto sobre as 
várias dependéncias e departamen• 
tos da benemérita associação. 

O 1novimento .da diretoria central, 
a.dm:nistração1 e das secções de ·apos• 
tolado e secretaria da sede estão 
muito bem. discriminados. A oficina 

, S. José, à cargo. das Senhoras D. 

Deposite suas Economias na 

PRUDENCIA CAPITALIZACÃO . . . 

.Em me'o a•estas atividades. o ilus
•tre Sacerdote encontrou tempo pa
ra se ded'car intensamente. à forma
ção espiritual dos alunos do Colégio 
S. Luiz, onde tem obtido resultados 
verdadeil"amente admiravels. Sua 
Congregação, modela-r sob todos os 

Amália ~'e1;reita Matarazzo, Em sua 
·alocução .recordou as saudosas figu
ras dos Senhores D. Duarte e D. Jo· 
sé Gaspar. agradecendo e11-1 seguida a 
colaboração das senhoras da Dire
toria. e o auxilio das autoridat.le!!. O 
auditório acolheu com calorosa · sal
va de palmas as palavras da Sra. 
PresldentE\. 

Clotilde Ferreira Quilice e D .. Dinab 
de. Oll-.-eira Rocha, a Biblioteca, o 
Departamento de Auxilio· Soc:al. a 
cargo das Senhoras. ü. ClotiTde d'e 
~'rnitas Camargo e D. Carmen da Sil· 
veira Bettenfeld, a Escola ele Co· 
mércio e Cursos Anexos, -a cargo das 
Senhoras D. Ricardina Fonseca. Ro· 
drigues e D. Dulce Ferraz Kehl, o 
Restaurante J!'eminino a ,cat·go das 

~OMEMORACõ[S CIVICO-REllGIOSAS . NO 
COlEGIO DIOCESANO OE -LINS 

Em seguida a Sra. Lygia de Frei
tas Guimarães, l.ª Secretár'a, proce
deu à leitura do relatório das ativi• 
dades da Liga no ano findo. 

Acabadôs os aplausos que exprimi
ram a aprovação da assembléia. a 

· Sra. Tesoureira fez um breve . rela
tório do fnoviínento da- Tesouraria. 

Terminadas as palmas, o Exmo. 
. Revmo. Mons, José Maria Monteiro 

dirigiu a palavra aos presentes. "Ele 
· estar'a aquf presidindo à esta sessão 
se não tivesse falecido. Ele muito es• · 
timava a Liga". Depois de se refe· 
rir com palavras. ele Intensa saµda_de 
ao Exmo., Revmo. Sr .. D. José Gaspar 
de Atonseca e Silva, o Exruo. Vigá
rio Capitular externou oficialmente 
o agradecimento das ArquÍdici.cese 
pelo muito que tem feito a Liga das 
Senhora~ Católicas. Esta liga é que 
"garante o-triunfo de Jesus Cristo na 
Arquidiocese". Muito bem a. Lfga 
tem (eito anonimamente. ~!'odo o bem 
que dela esperava a Arquidiocese, a 
LÍg?. o realizou. Quando vier o novo 

' Arcebispo, Mons., Vigário Capitular 
lhe apresentará' a Liga das Senhoras 
Católica, como a pedra mats prec!t>sà 
d·e sua Mitra. e' lhe dirá "com a fran
q0uez:í. ;.iue bem orna· um . Sacerdote 
pauJista: se V. -Hlxcia. estimar a Li-
ga; Já .terá triunfado'.' .. , , . 

As palavras de r.fons. Vigário Capi• 
tular ·· toram - calorosamente aolaúdi· .. 

Senhoras D. Benedita Mendes Viei• Precedendo o início do corrente 
ra de Souza; D: Gilda Lefévre, e D. ano letivo, o Colégio Diocesano de 
Emília Von Lindenberg, a Pensão Lins realizou importantes solenida-
Sta. l\1ônica, a cargo das senhoras des cívico-religiosas. . . 
D. Adelaide. Hell, D. Maria Simões A 14 do corrente, dia Pan-Améri• 
e D. Virginia Simões, a Escola de cano, realizou-se ·uma sessão solene. 
Educação ·noméstica, a cargo da Se· Abrindo-a, o' Revmo. Pe. Mário· Ji'ar-
nhora .D. Dolméa Afres, 0 Dispensá- gione. diretor do estabelecimento, 
rio de Pediatrià s, José, a cargo das expõs·o motivo da. _1·eui,ião. Após ;al• 
Senhoras D. Antonieta Gordinl).o e D. gumas palavras do aluno Sagi Neai-

. me, o profe9sor; Clgo. Antônio Cas
. · Maria Pereira,o Departamento de · tilhos, pronunciou · vibrante oração 
Assistência às Vitimas da. Revolu· sobre a data. Com .o canto do Hino 
ção Constitucionalista de 1932, a car- Nacional encerrou-se a reunião. 
go da Senhora. D. Annette de· Quei• Nos dias 17, 18 e 20 passados foi 
roz Lacerda, o Departamento dEl Me, organizado um tríduo de introdução 
nores Abandonados, a cargo das Se, aô ano escolar, no qual O Revmo. Pe. 
nhoras D •. Altimira Penteado, D. El· · · Mário Forgione realizou palestras 

· zira Blttencourt e D. Benedita Ver-
. guelra, 0 Educ. andário · o. Duarte,·· a para os alunos Internos, externos e· 

da Escola Técnica de Comércio. • 
cargo das Senhoras .V. Celina Bar- No dia 19 0 prof. sr. Otâcio Mediei 
reto, ·D. Helena' P. de Barros, li. Dul; fez um discur_so comemorativo do 
ce Fagundes e. Prof. Hugo ft'agundes, aniversário do sr. presidente da Re· 
a Casa dà ln(ancia, a ·cargo das Se· pública. · 
nnoras D, lrene Leite, D. Davina No dia 21 foi realizada a Comunhão 
Thompson ,e D. Mar.iangela Gomide, Pàscal em que tomaram parte os alu. 
o Berçário, a cargo da$ Sen.horas D . .. nos internos, externos. e os da HJsco, 

Aracl B.resser Dores, D. ~arieta ta Técnica de Comércio, · 
:Magalhães e D. Brasillnâ. Pa_lhares, À Santa Missa, celebrade às 7,30 
tudo isto _perfaz um conjunto verda·. lióras, na Capela interna do Colégio 
delr'ament&. admiravel de atividades, ·01ocesano, compareceram numerosas 
que a ½iga das Senhor!ls Católicas· po- · ramflias dos alunos. 
~-' µfaµar;se, de · realizar· com uma. Em seguida, foi comemorado o fe, 
eficácia .. e .uma Eilevação que fazem · riado nacional. iniciando-se a cerimô• 
del_a. um. titulo de· giória; não só para ··nia com O canto do Hino N.aclonal, · 
SãQ ··P@,ulo, '!llàs pará ',o. l3fa.sil. e elo· coral ds todos os alunos. Aber.ta 

, . 
.. __ '. ~-.'·._-·.,>-._ 

a sessão pelQ Revmo. Diretor do esta• 
beleclmento, o alm:'ló Brasil Macha• 
do de Campos falou sobre o 21 de 
Abri 1. Em seguida o prot. sr. J oa
q uim Borges Rodrigues proferJu uma 
alocuçã<'. sobre .Tiradentes. e nova,., 
mente to1 cantado o Hino Nacional, 
encerrando-se a sessãQ, 

Às 10 ·'horas, no Salão de Atos do 
Colégio, com a presença dos srs. 
11rofessores e alunos foi teita: uma 
homenagem ao .. Regulamento" es
crito pelo !ncornparavel pedágogo 
moderno, s. João l-loscQ; fundad·or da 
Congregação Saleslana: com .a leitu
ra dos principais artigos desse. livro 
áureo. , 1 

As comemorações acima decorre• 
r::.m num. ambiente de gráncte entu
siasmo •' vibraçã.o, tendo s'ido os ora
dores muito 31plaudidoii.; 

Instituto Mo~erno 
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Nessa. ócasião, se reali~ii°rá inte• 
ressante sessão f.e~tiva: que obede• \ 
cerá ao seguinte programa: 

Marcha m!litar de Schubert pela Or• 
questra; Saudaç~ pelo · Cong; Arlindo 
de Carvalho Pinto: Relatorios dos Srn. 
Secretaries da C. M. dos Colegiaís, Cong, 
Luiz G. Saraiva; e dos. Ginasianos, 
Cong. Paulo Bei; "Ballet" de. "Rosa
munde '' de Sc.'ilubert pela Orquestra: 
Instantaneo de uma In.strução dos Can• 
didatos pelo cong. Gil Hauer Santos: 
"·Menuet"· de Mozart pela Orquestra; 
Finalidade e' metodos dos "Cursos de 
Formação'' pelo Cong,_ Raul La.rangei• 
ra: "Mazurka." de Wlenlawski pela, Or• 
questrn; · Re!atorios do.~ trabalhos da. 
Secção Eucarística pelo .Cóng. Pàulo 

. Pedreira; Distribução deis .distintivos da 
secção eucariStica: "Si J'étais · Roi''de 
Adam pela Orquestra; 'Lecnlca mariana. 
- Dialogo pelos Congs. Gilberto Mo• 
reira: Marcha de "Aída" de. Verdi !)()• 
la Orquestra. 

NOVA SEDE SOCIAL: - Genese da 
Sede cong. Oslrw Cabral; A Sede U)I 
vida da C "M. Cong. Franco CangP.r: 
"Cumpnrsita" - Tango Orquestra: 
Hino das Congregações · Marianas Canto 
com Orquestra. · 

O ingresso se fara . diretamente no 
portão que dá aces.so ao edifico da rio• 
va séde, Isto é, r"l. esquina da R. Bel~ 
Cintra_ com a R. Luis coelho, 

Constituem a orquestl'a da C; M. d<t 
Colegio s. Luiz: 

Piano: Diqra~i F'onterracla Vieira l!I 
Walter Rosa. leite; l.o Violino: Felix vi.n 
Deurssen, Henrique van Deursseri, Fe• 
licio Sadala e Pedro Seba.stiany; 2.a· 
Violino: Claus Dieter Wolff, José Luii 
Vlllac, Lloyd c. de Melo Martins e Gil• 
berto Mottim; E'lauta: José Saraiva q 
Mario · Macedo;· violoncelo:. Usiris · Agula.t 
Cabral; Piston: carlos B. Millan; 
Trombone: Antonio· Aug. Ferreira 11 
João B. Pacheco .f>'ernandes; Gaita: Jor
ge Rugardo Bercht, Raul Pinheiro e 
Caio Bruno di Donato; Violão; Anto
nio Augusto Mil.gano, Serglo Paiva Aze• 
vedo e I.!sandro Garcia; Gr. caixa.: LuiZ 
Marcelo de Azevedo; Tambor: José ·caio 
Pacheco. 
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A benção abacial da nova Senhora Abadessa 
de "Santa Maria" 

AS AFECÇõES DO CORAÇÃO E 
DAS ARTE'RIAS 

O GENTENARIO DE D. VITAL 
NA PARAl'BA na NORTE 

A terra. de .Doill Vlw.l, o. Estado da 
Paraiba, do Norte n_) pode ficar in
diferente às grandes e solenes comemo
rações do Centenarlo do nascimento do 
Bispo-M.artir: D. Frei Vital Maria, Gon• 

A' MARGEM DA "MYSTICI CORPORtS" 
Pe. José F. Veloso 

' Temos o praser de publ!car a se. 
guinte' noticia enviada pela Comuni
llade de •·Santa Maria": 
· "Decorreu esplêndida, magnífica 
b, cerimônia . da Benção Abacial da 
Revma. Sra. D. Rosa de Queiroz Fer-
1·eit·a 0,S.B. na manhã de Domingo 
~'in albis" 16 de Abril próximo pas
sado. Celebrava a Igl'eja nesse dia 
·a oitava solene' da festa de Páscoa 
e os textos litúrgicos da Missa Pon
[tifical contribuiram de modo admira· 
:vel para realçar a dignidade prelati
cia em que foi investida a. nova Su
J)et·iora da· Abadia de Santa :Maria, 
nesta Capital. 

Ter'minada a Hora de Terça, em 
que ofic:ou pontmcalmcnte S. Exc'a. 
Revma. D. Lourenço Zeller, O. S. B., 
.Arquiabade da Congregação Beriedi· 
tina Brasileira e Bispo Titular de Do
·rileia. começou S. Excia. Revma. a 
celebração· da Missa Pontifical, em 
que serviram como Presbítero assis
tente o Revmo, D. Lourenço Lm:nlni 
O.S.B. como assistentes do trono o 
Revmb. D. Mauro Haag, O.S.B. e o 
:Revmo. D. Bento Pickel, O.S.B.; co
mo Diacono o Revmo. D. Martins 
l.Vlichlor, O.S.B. e como Sub·Diacono 
o llevmo. D. Aloislo Schneeweiss, O. 
S.B. Foi l\Iestl'e · de oesimônias o 
Cerimoniaria da Basílica de S. Ben
to Revmo. ,D, Afonso Niessl, O.S.B. 
enquanto · o ded:cado Capelão da 
·~badia, o Revmo. D. Bento Sarnes, 
O.S.B. distribuiu diversas vezes aos 
fiéis a Sãgrada 'Eucaristia durante a 
longa e bela função. 

A ASSISTENCIA 
.. 

Entre a numerosa e seleta assis
lencia. · que enchia a Igreja aba<:ial, 
viam-se o Exmo. Revmo. Mons. José 
:Maria Monteiro, Vigário Capitular da 
:Arquidiocese; S, Excia. Revma. D. 
Justino de Sant'Ana, Bispo de Juii: 
de Fora; os Exmos. Srs. D. Tomas 
Keller, O.S.B. Abade do Rio de Janei
ro, e D. Domingos de Silos Schelhorn. 
O.S.B. Abade de São Paulo, diver· 
sos n1embros da familia da Senhora 
'.Abadessa, entre os quais o menino 
José Luiz de Queiroz Ferreira que 
segurou o bâculo de sua tia durante 
a .cerimônia. dà Benção abacial e o 
meuino Nestor Gomes que apresentou ao Pontifice o anel prelaticio no mo• 
ment0 da benção e da entrega dessa 
insign ia a s1;1a tia. 

O JU('IAMENTO DA SENHORA 
ABADESSA 

Concluída a Epistola e cant11do pe
lo coro das Monjas o primeiro AI-

, leluia, a Revma. Sra, D, Rosa de Quci-
1·oz I<'erreira, acompanhada pelas 
Revmas. D. Josefina Freire O.S.D. e 
D. CecU!a Rodrigues da Costa o.s.B. 
e seguida da Mestra das Cerimônias, 
Revma. · D. Petronila l3eltrã0 O.S.B .• 
dirigiu-se à porta de clausura do 
:Mosteiro, onde era esperada pelas 
madrinhas, a Exma. Sra. D. Anto
nieta da Silva Prado Arl_nos :\telo 
Franco e Senhorinha Ma'ria Amelia 
J\lôntenegro, representante de . sua 
,progenitora a. Exma. Sra. do Prof. 
Dl' .. Benedito Montenegro, impossibi
litada de comparecer ao ato. Em 
·companhia das Madrinhas e dos Pa" 
(lrinhos que [oram o Pl'Ot. Celestllló 
Bourroul e o Dr. Cicéro de Morais, 
a Senhora Abadessa entrou no pres
biterio, · onde aos pés do Pontífiêe 
;prestou o seguinte Juramento: 

"Eu, Irmã Rosa de Queiroz Fer
reira, Abadessá da Abadia de Santa 
Maria, da. Ordem 'de S, Bento, da 
ANUidiocelle de São Paulo, dora em 
diante serei ,fiel e obediente ao be,'la
venturado S.. Pedro, à Sa1.1t11 tgreja 
Romana, ao. nosso Senhor o Santo 
Padre o Papa Pio XII. e a seus legí
timos su<iessores, comer tamhem a 
vós. conforme a Regra do nosso Pa· 
triarca .. s. Bento e as nossas Consti• 
~uiçôes". 

A seguir o coro das Monjas can. 
tou a Ladainha de 'l'odos os santos 
dunúlte a qual a eleita permaneceu 
JJl'OStrlldà no pavimetlto junto do al
tar. Depois da Ladainha foram re
citadas duns orações e, logo a Sll· 
guir, S. Excla. H.evma. D. Lourenço 
Zelhir lll'Osseguiu eantaitdo o llelo 

prefacio peculiar ela Dcn~ão das 
'.Abadessas, em que a santa Igreja 
.implora de Deus bençãos e graças 
e~peclals para o feliz desempéllhO 
do · honroso, porem, oneroso manus 
abacial. 

A ENTRE.GA DA$ INSIGNIAS 
E A E.NTRONIZAÇAO 

Ao Prefacio seguiram-se quatro 
ota.ções e a entrega do liv1·0 dà lté· 
gra de São Bento e do 1'ico a11él, este 
último delicada ore1·ta do llevmo, St. · 
Abade do ~Josteiro de São Paulo D. 
Domingos de Siios Schelhotn 0.S.B. 

No gemtflexorio t1ue llle estava re
sel'Va,tlo diante da at·tistica grade de 
férro que separa o preàbitérlo do 
coro das Monjas. lacleada pe;ae l\la
drinhas e peloo Padi·itil1os ~oelha
dos tambem em seus l'esl)activos ge-

_.-.-.,.f,._.., _____ ..... .,._,.._ 

n•1flexorlos, a Revma. Senhora Aba· 
dessa continuou a asistir a celebra
ção <la S. l\Iissa. 

No_ momento do Ofertório, os dois 
Padrmhos empunhando cada qual 
um grande clrio ornado co·m as armas 
do Revmo. Sr. Aré111iabade e o bl'a· 
zão de armas da nova Senhora Aba
dessa foram, em com11anhia desta, , 
até o altar, onde, sentado no faldiS· 
tório, o Pontlflce recebeu -dás mãas 
da eleita os referidos cirlos. , 

aumentam e comprometem todo o organismo si não forem 
tratadas desde cêdo com um remedio que, eliminando as im
purezas do sa11gue, normaliza a circulação, des·congesh(ma 
as arterias te restabeleça o ritmo cardíaco. 

çalves de Oliveira: ' · 
O Clero pata.ibano já começou o mo

v!mento. pro-centena.rio · dê . Dom V:ital, 
havendo sido dlst.ribuida entr.e os sa
cerdotes· a seguinte circular: 

em seu número 94, de setembro úl- lor de la. oración privada y si solo 
timo, a pags. 860-863, nos oferece o el de· la litu,rgica . y . colectiva de la 
texto dê um résumo da Enclclica Iglesia; se trata, finalmente,· de cler~ 
"Mystlci Corporill Christi", recebido tas tendencias a ver eu Jesucristo 
da Secretaria de· Estado de Sua San- s61o ai Mediador y ai íntercesor, que 
tidade pelo Exmo. Sr. Arceb:spo do olv!ãnn que tamb!én es Hijo de Dios 
Méx:co. A alta procedência desse do- y verdadero · Dios y que por colisi." 

I 

' 

"João Pessoa. - Para.iba., 17 Março 
1944. 

Revmo, Sr. 
saudações cordiais, ' ' ' 
A 27 de .Noveir.bro do 'con·eilte ano, 

ocorre o ptimetro centenàrlo do nesci
mento de Dor., Fi·ei Vital Maria Gon
ça.lves éle Oliv'éira., o ·Imortal.·· B'..spo de 
Olinda. 

cumento, com seu carater, se não' guiente ·~uestras oraciones deben , 
oficial ao menos otlc!oso, não. 110s per- .dirigir-se no· sõlo ai Padre, sino· tam.; 

· mite negligenciá-lo no estudo e ln- 'bI~n ai Redentor divino·". 
terpretação da notavel Encíclica, Daqui devemos concluir que; se a 
pelo que nos paroce oportuno expór palavra liturgismo não se encontra 
<luas obsifrvações por ·ele sugerjdas. dentro do texto · dá "1\lystici Corpo-

A primeira diz respeito ao telegra• ris'', nem por· isso deve·mos taxar 
ma que nos anunciou a Enclclica, 0 de espuríà a sua inserção no resumo 
qual falava ela refutação pelo San-. · distribuído pelas agências telegráfi• 
to Padré de erros que se aproxima- cas, e oriundo da· Secretaria de Es· 

Belo e comovente espetáculo foi 
'\rer, no momento -da Comunhão, os 
do!.s ilustres médicos race!Jerâm dé• 
pois da Senhora Abadessa o Corpo 
sacramentado de Cristo Senhor Nos
so das mãos do celebrante 

· A Missa prosseguiu até ~ benção 
final exclusive, quando S. Excia. · 
Revma. o Sr. Arquiabade entronizou. 
a Senhora Abade:;:.sa no trono adrede 
preparado Junto à grade do cõro das 
Monjas, dirigindo-lhe as seguintes 
palavrns enquanto lhe entregava o ri
quíssimo e artístico báculo de mar
fim e prata: "Recei,e pleno e livre 
poder de governar este Mosteiro a 
respectiva. Comunidade e tudo quan• 
!º sabemos pertencer ao seu regime 
mterno e externo no espiritual e no 
temporal". 

valiorn auxiliar no tratamento ela Sífilis, é o depurador do 
sang-ue por exc:elcncia. pois sua fórmula tri-iodada à base 
de plantas medicinai~ depurativas-tônicas o torna o mais in..: 

Em todos .os Estados brasileiros, já, 
está organizadó um movimento de asso· 
pillções religiosas e cUlturals, para ce.- · 
Iebrar esse acontecimento, de tanta 
significação na vida católica do nosso 
pat;. 

ram da heres'a, como um falso mis- tado. ·Este Dicasterlo PonWicio tem 
t:clsmo, um murgism·o ,.deprimente, pleria autoridade para interpretar o 
etc.. Três meses mais tarde, po. pensamento da Santa Sé· e escolher 
rem, ao chegar-nos O texto original a. .palavra. que melhor resuma iima 
latino com a tradução portugue'sa da d.outrlna defendida ou um érro por clicado para con1hater estes males. · A Paraiba, terra natal do Atanasio 

· :Brasileiro, não pode ficar em pequen:i 
plano, nessas apoteoses, que sé prepa
ram a um dos maiores vultos do Epis-

Poliglota Vaticana, notou,Sé 11. au- Ela· proscrito.· Parece-nos portanto 
Usai-o hoje mesmo sem vacilai-. N,. 82 E C sência (quer no texto, quer ,mesmo que, trazendo nova luz· sobre o con-

·11os títulos. ·acrescentados da. tradu- teúdo da Enclclica, este resumo não 
ção portuguesa) de algumas ·daque· pode ficar no olvido ou ser despreza. 

FEDERACAO MARIANA FEMININA 
~ copado Nacional. 

E é nesse sentido que tomo ·a liber
dade de chamar a atenção de V. Revma. 
pam esi:a lehtenàri:1, à.fim de que o 

' digno Sacerdote promova, entre seus . 
parociuianoo e amigos, :is iniciativas · que 
poS,'lam dar o maior reMce .às. festivida
des comemorativas dé um luminar era. 
Igreja. Catolica, cujo nome é, 1llnda ho• 
je, um lab/J.to em,clonante pa.ra as 

las expressões, o que provocou O de· do, mesmo depois· de termos o· téxto 
saponto de uns, a éxultal)ãO de outi·os completo à mão. '· 
e a reclamação geral contra.. as ·agên- · Outra observaçãó' a fazer. é a. · dl• 
-cias telegráficas, que teriam.· pratí. vergênc:a Ein~re o resumo da Secre-
cadÓ mais uma das. ·suas.· Contudo, ·tarla de Estado e a tradução portu• 

AS HOMENAGENS DA COMU
NIDADE 

Dé pé, ao lado esquerdo da Senho· 
ra Abadessa, S. Excia. Re11ma, o Sr. 
D. Lourenço Zeller entoo11 então o 
"Te Deum" que o coro d~s· Monjas 
p1·o~seguiu, Acomnanhada por suàs 
Madrinhas até à porta de clausura, 
a Revma. Sra. D. Rosa de Queiroz 
Fei·reira voltou ao cõro 'das Religio
sas Indo sentar-se no frono do mes
mo, oncle recebéu a llomenagem da 
Comunidade e deu a cada uma das 
relig osas, que sé ajoelhlivnm d'ante. 
dela para prestar-lhe obedlencla, o 
osculo de paz. 

'I'erminaào o "Te Deum•• o Pontf• 
tice rezou a segninte oração ent:i11an• 
to a Senhora Abadess!i permanecia 
sentada em seu trono: •• Vossa pieda• 
de, Senhor, guarde é defenda esta 
vo·~~ serva para que conserve ileso 
o propósito de santa virgindade fel• 
to por v~ssa Inspiração. R. Assim 
seja". 

Só então s. E:-cia. nevma. con, 
clu!u o Santo Sncr:ficlo tio altar dan
do a benção aos Presentes 

Et1quant.:, o Prelatlo e s~u sequito 
saiam 11rocess!onahnê11te do santuá
rio, a Comunidade de Santa Maria 
conduzia tambern em p1.:icisl!âo a 
Senhora Abadessa nos seul3 a'posêll· 
tos, ao canto do salmo 22, cujo pri• · 
meir verslculo forneceu· o lema do 
bl'azlio de armas da lle\l'ma. Sra. D. 
Rosa de Queiroz I<'e1·relra: "DOMl-
NUS REGIT Mffi". · 

O ~RAZÃO DE ARMAS 

IluMrnndo esse pensamento vê-sé 
no brazão. quê tem â forma clâsslca 
dos escudos de senhoril,, no campo 
superior, azul, uma cotoa em ·ouro 
ne 7 ponta~ e no segundo campo uma 
r.o~.a ;,estilizada, . . . . · . . 

A prata no ~~~po ~nferio~ 's!mho• · 
liza a virgi11dade. A áurea coroa indi• · 
ca .a realeza de· Cristo, il\.1strando a 
palavra ·• REGlT", as sete pontas da 
coroa indicam os sete dons do Espl• 
1·ito Sa1Ho. 

A rosa é o ex1lressfvo emblema ·da 
nova Abadessa, belamente figurada 
na flor, cujo nome é o de sua pa
droeira tle 1·eliglão, Sàt\là Hos11 de 
L!tM. ü IJúculo abac:al. 1·oiHiiltló pe
lo véu, atravessa de alto abaixo o 
escudo, em cuja parte Interior se lê, 
numa fita, o texto: "bOMINtJS ltE, · 
GIT ME'", 

Numet·osos têm sido oa teleg1·an1as 
de f{)licltaçõcs auguran.do à nova 
Mil é e Pastoi·a da grei de .. Sàtlta 
Maria" fel!~ êxito no t1ea~inpe11h,J dil 
missíl.o tão bela que lll8 coube en\ 
part ill,•1. 

A éxet11plo do levita Silo Lo1tl'e11, 
ço seja ola "usque 111 t1t1cm" fiel ad• 
m1nist1·ado,•a tios bens materiais da 
Casa do senho1· e como •1 Ma1·1a a 
lrniã de Moisés, chegou alég1·e11;éll· 
te às IH'aias cio Ma1· Vertnelho, por 
elltte ondas, à ft·,mte das d'1mais mU• 
lhci·es côm múslcaa e éanticos "• l\t8· 
reça a nova Senhora Abadessa che' 
g11r. um rtla, às plagas àa eternidade 
com todas as suas filhas em Cristo 
e "seguir por toda parte o Cordeiro 
Nosso Senhor jesus C1·islo''. · ' 

Ainda uma vez: "ad muitos an
nos!" 

27 DE 

OOMr.MORAÇõES. DO. DIA 
l.o DE MAIO 

No 9ábac1o · dia 22 do 'corrente 
foràlll inicinclns as solenes comemo
rações do "Dia <la Pilha de Maria" 
quando a Fcclcraçiio · Marian!\ Femi: 
uina tcune na Capital a~ associauas 
de toda a Arquidiocese. 

As solcn.idades . prcparatol'iàs são 
8$ seguintes: 

Solene hoi•a santa,' no 4.o ·sába<lo; 
r dià 22, ás 17 hora's, na lg'reja de 

Santa Ifigcnia, pregada pelo Exn10. 
e Hevmo. Mons. Manoel Correu .<lt> 
Macedo. C-antou o côí•o da Pia 
tfniiiú dé Sta. Generosa. 

Triduo. de confel'ências, nos <lins 
27, 28 e 29 do <'Orren te, ás 20 horas, 
na· Igrt>ill. tlé Santa lfigeni11, a ~ar
go do H~vn10, · Cgo, Antonio Leme 
llfachado, professor (lo Seminario 
Central· Em seguida, BcÍl~ão elo 8S. 
Sacram<:nto. 

ilianhã ele recolhimento, !\o · elo· 
mingo, dia 30, ua ·~ E}scola Santo 
Aditlberto, á rua Conselheiro· Cris
pini11110, 352. Será prcgndo1· o Rc
vmo. Padre· Ed1.1ni·do Hebouças. Ho
rário: das 7 1/2 {1a 11 1/2 horas. 
A Diretoria da Federação pede quo 
s.efam feitas as inscrições até o dia 
28 de Abril, 

DIA l.o DE 1\IAIO .....: Ás 8 ho• 
râs, missa na Catedral e comunhão 
geral das Filhas de Maria. 1;; ohl'Í· 
gatol'io o uso do uniforr11e completo. 
.Em seguid11, visita, cm grupos, á 
capei!\ 1uot-tL1á1'ia do Exmo, e Re
vmo. 'sni• .. D, José Gnspàr <lc. Afon, 
seen. e Silv11, pranteado Arcebispo 
l\Ietropolilano. ' 

.Apód a nlhs:i, .Set'á. Sérvido café 
ás Filhas dó Madà. do Interior da 
Al"qititlioeesc e das · 1,ia,, Uniões · 
afastadas, O irnf!l'ero destas · àsso
eindà8 clcv~1·á ser comt111ica<lo á l<'c· 
d~t·a~tto até o dia 28 d!i Abl'il. 

.A intenção 'céntr11J,··do todas es· 
tas comemorações piedosas será su
fragar a alti1a ele D .. José Gaspar, 
1111ste 1.o "Dià da !<'ilha de :Thfa• 
ria." 1 dcppis da sua ausencia. 

:R.E'.UNIÃO GERAL l>A 
FEDERAÇÃO 

· Apó~ a hnbitnal exo1:tl:\ção que .o 
Revmo· Diretor faz ás sras. presi
dentes, bàstlàdo no evangelho da 
it<mtillga, e após os bons votos para 
as ntlV~tlús de i\laio, quando Nos,•a 
:fo11bot·ti 1'éeiiberd 1nuitas homellá· 
gens "llf eth•as" é ,tambem "él'c
tinis", isto é, chéias de cspfrito 
c1'1stão, de Mnta reà~ão contra a 
itwasão tlôs prirtcipios tleletcrioô, a 
sra. lll"éf!Ítlentc foz muitos avisos, 
dcnt1·e ús. quais destacamos os se· 
guintés: 

OA:MPAN'.B'.A DE ORAÇÕES PE• 
l,AS VOOA(}õES SACERDOTAIS 

l"icôn Ja1lçnd11. nessa reunião ge• 
ral un1n g1·ánclé campanha de om

, ,,~ões pclàs voeações sacerdotais a 
llár do mÕvitnenlo da "Bolsa' D. 
José Gài!par,",. A par, porque des• 

ABRIL 

SÃO PEDRO CANISIO,. DOUTOR DA IGREJA 
São Pedro nasceu em 1521, no dUca- ·" !fO corttr!I os hérejlÍs, Séu prestigio era 

do de Géiderfi. Se·J pae era conM!Mi• tlíó gtànde, qUe foi ertvià.dó pelo cabido 
ro, e preceptor dos filhos do duque de e universidade à cc1-te \lo imperador em 
Lotarlngia, · e sutt mãe, uma senhora Worms, para. relatar-lhe as faltas do 
M grnnde d!St!nção e santidade. Arcebispo de Colonia. Tão bem se hou-

Desde mehino, São Pedrõ Canlsio ve !:Ião Pedro Can!.5iO, que obteve .a. 
mostrou grand<' santidll.de, e ll.rdor no deposição do Arcebispo de atitudes du~ 
serviço àe Deus. bi!oi))ulo de Nicolau blM e simpa.ticas aos herejes. 
Eseh, celellré téologo tlãqUela epoca, Nessl\ cc!lslão conheceu o Cardeal 
conseg11iu charuar llóbre si a ~ui!. 1aten- Othão de Augsbilrgo, de quem foi 
ção; o grande- mMtl'e dMlcou•se a sua grande aliado na iuta cont1·à o protes-
íormação esl)érãndo ciéle. grandes cou- titntlBmo. o rei Fernando, codhecendo 
sas. e Pédt'o sempre se lemllrava gta- o.s seus merecimentos, pediu que Santo 
to de tudo o que lhe devia, Jnaclo o enviasse a .vienit., ôrtdé a' hé-

A vida. de São Pedro to! élltrema- !'esta acabava de apàt·eé'er,' São· Pedro 
mente trabalhôsll. V'tvell nlln\ telÍIPb de. unindo-se ao rei, e ao Card~al óthão, 

· cohf\lsão, de 11udatia doo h'IM~. é pUsi- . inaugurou a polltica positiva e fõrte, 
lanlml~1de dos boru;. A be1•cst11 1>1:0tes- que · circnnsci'eveu d.efinltivam.ente os 
tante obtinha gt'ãlldes t'l!su!tados éom efeitos· nefãàtos do protestantlsm.o. 
o seu sistema de embaralhar 05 prln- A JJ()llticá. fraca e ind.edilà, toda te!• 
clplo.~ relig·iosos, pescllilcló depolil em· la de concessões pi'es.!ntés a espél·a de 
aguas tu1··,ãs. Cértos fiéis, éóln pàla.- futuras. vantagens, foi àliandonà.dit, as 
VI'aJ e sorl'isos procuravam· converter discussões lngenuas e lnuteis côlft os 
os homens pl'Ofund!trttértté t:ói'rompidos, protestantes foram abolidas, e são 
que abraçavam, não o protestantismo, Pedro a.tacou de frente e desàplétlada• 
mas as facllUdades qu:: propordó11a. mente os herejcs de todos os matl.ies. 
os "bons" lançavam mão, não da ora- São Pedro tomou parte rtó Côrtc!Ho 
ção e da penitencia pê.ta vehcér à he- de Trento, e no capitulo da. Ordéirt que 
res!a, mas de expedientes puramente nomeou · Silo Francisco de Sorja, . para. 
humanos. Geral. · . 

s!l.o Pedt·o, uma vez na Cotnpl\nhia de ÉÍ admiravet a obra. teolog!cil.; a.põ1oge-
J~sUil. revestlU·l!é logô ele seu espirito. tiéa e uscetica de São Peéito éa.nlsio. 

Os Inumeráveis ttabalhos dé érUdlção 
Ele fora ü1•0.tdo pélà. tànta do Padre completàram O efeitó dé. sutis paltwras, , 

PedrCl ,;_1.ber, Pill'a- lõgô, !lói' sua vez, e mereceram-ihe o tltülô de Doi.ltór da 
t1mar-sJ atração para muitos hon\eru; 111reja .. 
de b,fa. vontade. ; Gregorlo xVi: beatltlcóti-o em 1843. · 

Apenas orde\1,ado Sacerd.oté .. Silo Pe- O universo católico tévé a consolâ~ão 
dr9 pa.-;sou a. pregá!' e. a Jectonat teo10- de assistir à s.uà · câti.óni.Mcãó por· Fi.i 
gia. As suas atividades dirb;;iram-~ 10- XI. """ 1Q21i. 

de o Congresso .Euc111'Ístico, a Pe· 
dcrnçã.o começou . à rezar pelas vo
cações - a cone! usão p1:a tica elo 
Congresso - nàs suas. horas santa,; 
<los 4.os sábados. 

Essa campauha compõe-se rle mis
sas, comunhões. e outros ato·s de 
piedade, que às. sras. .presidentes 
irão sngcrir, 

DONATIVO DA RAD!O. 
EXCELSIOn;. 

:?ara a "Bolsa n:· Jõsé Gaspar·", 
a Rndio Excel~ior ofereceu o dona
tivo ele Cr,$ 1,520,30 que, com o 
resllltlldo da Tarele ele Arte, df) mez 
ôc li'evel'eiro, fez ·ultrapassar d,:. 30 
mil cruzeiros o do.nativo das l1'il!rn,3 
de Maria. Po~ esse motiYo, ficou 
estabeleéiclo qne se .eleve para 35 
mil crtizciros o montaíite da .Bolsa 
oferecida em hoi:neuagem ao no~so 
saudoso Arcebispo: · 

EXPEDIENTE .DA SEDE 
Dlll'untc o mcz de i\Iaio, a · séde 

i!stal'Íi .aberta todos os diá61 elas 14 
ás 17 horas, e 110,; sábados, das 12 ás 
15 horas. 

hoste~ de cr!Sto-P..el! ·. 
Parece-me que· o. memoria de DOm 

· Vital não tem· figuràdo; ·em terras pa
raibana~. coni o· reconhecimento que 
lhe devemos e a atturá. em que paira," 
ne., hlst?ria do Catolicismo." 

Curso gratuito de inglês para 
Co.ngregados Marianos 

i,a TURMA 
li. Ac'ademta. Mari,a,na· acaba de ins• 

tituir um Curse de 1nglês · reservado 
exclusivamente para Congregados Ma• 
riano.t: As matl'lculas estão abertas· à 
Rua Barão de Paranaplacaba, 50, Os 
candidatos deverão 11presmtar~se devi
damente munidos de suas credenctl!.s. 
Os Cursos i>.stão assim dlvidldoa: Cur
,l;O Preliminar, Curso Médio e 'Curso 811• 

pél'lór, cada um de dois anos. 

· A HEROICA POlONIA 

vemos agora que todas essas expan- guesa no tocante ·à· d!V'lsão da En-
sões toram apressadas e que .'o tc>lé· cíclica. Aquele coloc-a na segunda 
grafo não tem culpa alguma no ca· 1>arte a refutação dos .aludidos .e1·0 

so; pois comparando. ,o resumo da ros, ao. passo que esta a lnc\ue na 
E11cíclfca feito pela Secretaria de Es- terceira (notemos de passagem que 
tado, coÍn o do notici:\r:o telegráfi· 0 Jornal do Comércio, que. publicou 
co . ele nossos jorrtals, depreende-se a. · Encíclica ein primeira ·mão· tem 
ter sido esta ·mera sintese daq!iele, n·esta terceira parte os títulos:' "Er-
com. a seguinte particÚlarldade que t;os relativos à vida ascétlcà -,- Exôr-
o inciso em discussão não . foi resu, ~ação t1astoral ", ao passo :que a ·edi· 
mldo e sim· integralmente 1·eprodu- tão Lumen Christ! por exemplo apre·· 
zido, ainda que tora de séu lugar. Ha senta orde;n Inversa, subordinando .o. 
pequenas 'd'ferençaa nas palavras, título "erros .•• " .ao ,de "Eitortação· 
4ue ora' são. mais fortes ,ora mais · })astotal"). A questão é secundária,. 
suaves, o: que se deve atribuir aos não há dúvida, e em nada afeta o 
tradutores das agências' telegráfi- valor dogmático e pastoral· da. Encí-

cas. Com efeito, atualmente recebe· clica; mas não se,rá de todo ocioso 
mos · 

0 
nQticlário telegráfüiÓ estran- procurar saber qual das duas divisões 

geiro unicamente de agências de lin·. tOtTesponde melhor ao plano geral 
gua inglesa; e nas duas traduções do Sumo ·Pontifice. ' . · 
...., do original para ó Inglês, e do in· · A · fa'\ror da d!Vlsão eia Secretaria 
glês para o português '-· triu!ta coi- de Estado pa.rece militar a· eshutu-
sa pode escapar e niuita · se modifi· ra geral da Encfcllca, que traia na 
car (haja-se à vista o último discur- primeira pàrte da doutrina do Corpo 
so de Natal do Santo Padre). Toda- l\Ilstlco em si, ·e na segunda das· re-
via, em nosso · caso o telégrafo foi lações . dos fiéis com Cristo· nesse 
ba.stante feliz, apresentando-nos o mesmo·cor:,o; e como os erros rela• 
pensamento da Santa Sé. com grande · tlvos à primeira parte. foram . nela · 
fidê!idade, como se. pode . verificar ' refutados, parece .mais natural e lógi· 
pelo texto de "Christus", que Julga. co que a côl;ldenação dos ·erros con• 
mos oportuno reproduzir: tra a· segunda pàrte se faça Igual· 

1 
No. fésta de $. casimil'o, patrono da "Aqui se.li.ala la Enclclica, una se, mente em união eo!Il a doutrina .a. 

Polonia., t>. Gl'iffin, Arcebispo de west- 1·ie de errores acerca del Cuerpo mis• que se referem; antes que com.' a 
PASCOA DAS FAMILIAS DOS ni1i1st~~. cé.Iebrou Missa na Catedral de tico esparcidos en tiempos recientes. ",éxortação pastoral, de cunho menos 

OONVOOADOS Westmln.st;r po1'. intenção da nação po- Se trata de. una c!erta con)'usión en doutrinário e de. indóle mais geral. 
Ionesa. Numa curta alocução, du;se ele: Jas relàclones entre J e.sucristo y el Aliás, ·as me/lmas palavras da Encf-

Como no ano passaclo, p1;1.rn. n Pas- "Nossos co1·ações' sangràm pelo. pobre -creyente que frjsa con !a herejía, clica após a refutaçã_o· dos erros re· 
coa '<lns' fomilius dos convocado;; foi e sofredora _Po1on1a .. :. vossa reslstenclo. y en concreto de un falso misticismo · )ativos à vi.da ascética. insinuam que 
petliclft 1t colaboração das l•'ilhas de ten: sido hétclca fl o mut1do aplaude os que parece queremos uuir sustancial- sô então começa. um nO\'.O capit~lo 
l\Iarin, porém .ile mo.do dif.ereute, :feitos cora.jósos dé vossos valentes ho- mente con Cristo y d1vínizarnos en da Encíellca, ·a·.exorfação a ·se infla.-
Em lugar de irctt'l ás casas das, fa• meus e mulhel'e.s ... O povo d;JSta nação El; se trata de un quietiSlllO desvai- marem os corações dos f.iéis: ''.Post-
milias, clétennina<las Filhas ele · llia- está hoje convosco com~ esteve dô!ide do que desvaloriza la actividad, y el quam... · ut univers!llls Ecclesiae 
ria farão plantãó nos varios cen- o inicio da guerra. Leva,ita.l vossoa co• fervor del cristiano como. si en Ia Maglster, mentes veritatls luce. eOl· 

ràçõeJ, tei:ide coragem, pois ·que, com a obra de la salvación la. criatura no lustravlmus, pastoral! numeri nostro 
t.i·os da L. B. A., ·mna vez por se· ajuda. de Deus, vossa.·redenção está per- tuViera nada que ha.cer; se trata de consenta:neum ducinfüs anim).!1 quó· 
miullt; cm horarfo indicadti, at6 o ·te:.". Erttre as multas J)éss,as preeen- un cierto descrédito ·c1el uso fre, que stimulos' adjlcere a.d mystlcum 
rlin ela .Páis~oa; '.g~e. será a. 21 de tes ericorttr!l,Van1-st. o 'Presidente e co~ cuente del sacramento de la peniten; eiusm:bdl Corpus incensa illa c.arita• · 
1\Iaio, na. Igreja: M~ CoúsoJil~ão. . m!l.~dnntê-êtt1-ctteJr ~a ·,ia;q1oni,a,, o ;Mi:- . : pla ~,orno, si ruera, fitH s~lo.: ~ua11do el. te a1amandJ1m .•. " 9U na . tradução 

o. traba!Íw ele lipost~la·el~ será, nistro da. Def~ Náéional. '. o Inspetor , ,a1111a,; :,se 'halla <,argad!i :· de, :'Peêados portugu~sa: · '.',.t\té . MI!! ..• · procura .. 
primoir::iriientc cxci·éido nesses Yá· · Geral da Força Aérea Polones·a e o Vi-· · ·111ortales; se tràta 'de ·un. 1 furglsmo mos . cómo; Doutof dá ·Igr~ja ·un1vei•, 
. . _.- .. t·· .,

0
' ·d'· . f .

1
•• ''·'· ... ce-Alrnil·ante. da Marinha Pol~nesa. d_e mala tey que no reconoco el ,a· sal llµ\ll)n,.a.r as inteligência com a 

:nos .cen_ 10~, n ,.e as . ~m11,,s <'o,ii-_.,,c· ·, •· ., ,,. •·•.i•a,, e, ::r,::::::·.: •oI·: luz d~. "O'erdade; agora julgamos con-
1umam 11• com; frequ2neui. Aquela~ .. : ., . . . . . . . . . . !orm~ ao ·l':{psso 1nurius pastoral· ex· · 

~-~:~]. nse:i:;º. p;l~~~~~ª;:~~º n~:ms~::i:r.· ,.,J. U·V· ·E·-.··N· ·T· ,:u: ·o··E·· ·. f·E,MINI.NA· CATO. LIC. A :;i~: ~~ .. ·.~.;.·~.~~:J~. ~:·1l;;S:ge:m·t·a :~::~ hos· . · .. , '"·"" . . . . as duas grá.ndes secções da E.ncieli' 
... , ,,. .. ,, •. , .. , ca: a doutrinária, que corresponde 

CURSO DE RELIGIÃO '· às duas primeiras parte, e a exorta· 
O Hcvmo. Padre Roberto, diretor • cuRs'o. ·~_üPE'fltó'R DE REL.IGIÃO gaud. 'Nessa reunião O 'Revmo. As· tórla, constttulda pela terceira. 

c1tt E'edcraçüo, dá adas de Religiüo sistente Eclesiástico, explicou teclo O recurso ao texto original · latino 
nos seguintes horarios: '.!.as feiras, Ontém;'s!lbadô, retomou o Curso ·e.programa de. formação e a~âo da não oferece:uma soíuçii.o radical, vis· 
na 1

6
rc,ia ela Ordem Terceira de Superior tle Reli.gião sua at:vidade JECF para este ano. o ponto .cen• to que está desprovido de tltulos. Os 

'-' normal. Pois reiniciaram-se as ·aula~ tr.al Jocalizaclo. é O santo Padre O títulos da tradução portuguesa, por 
dão Francisco, Largo ele São l!'ran- ' nã · · d · de História ela 12:.rei·a,· interrompidas Papa sua vez, o parecem ecisivos por• 

_ci 0 ~o,. das 18, ,1/2 .. ás' rn hora·~-·,· "· - . · . . . ' .. • v «v desde o co1ne"o· deste' ano, p· or im11os- · que .não nos consta se ela é. oficial 
3 

· j' • ' 5 3·;4 1- d ~ As atividades nos nncleos coleg.iais , · · · .::,; :eiras, as · ·:, 110 sa ao o slbilidade elo profes~or qu,é ·as vinha · no sentido es. trito do termo. (emana-
(' • · <l s· B continuam normalmente .. E O $ecre-c111as10 e . uo énto. ·,ufnistran. do no ano "assado. ., da pqr um Dicasterio Romano ou " tar·auo do Ensino Religioso nos Co-

Graças a Deus, encontramos a· boa . légios Secuudâl'ios· lambem está em publicada nas "Acta Aposfollcae · Se- · 

SCílNTltlCAMENTI 
.IS SUAS rlRID&I 
• Pomada iecca1ivã Sõo S.b<Btiáo 
éombale 11cléo1illccime111• ioda ii 
;iuãlquor afl&eedo e11ta11•a. IX!rrt6 
selam I F"liridà, .•m ',leral Ul~ràt.. 
Óhúgas dhtigds. Ect.elnai. Ery&ipelo. 
t'tlebaa. R~cha1 nõa, péf e nos s&l61, 
Espinhas. Hemc;nc,idei, Que\madu· 
KD. Erupçôeí. Picada• de 111osq1111C111 
e tnsectoa . veneno,oe. , 

t.ó 

' ' "'h .... " .. , .. ' ... ' .J -' ,-,omaaa,,-

SÃO SEBASTIÃO 
•secd1v• • IÍNTI PAIAliiOll 
&ó PODt FAZIR JIM 

vontade do Revmo. Pe. Manuél de dis"J, ou simplesmente oficiosa franca atividade, com as aulas de Re; 
Alme'.da que •com agrado aceitou a. ligião n-0s Colégios cujo ensino ·reli· · (oriunda de um órgão meram·ent.e oH< 
regência dá . Cadeira de História da gloso está a cargo da Juventude. Es- cioso da Santa Sê, como o Osserva. 
Igreja no nosso Curso Su.perior de tudantina Católica. tore R9mirno, algumas edições da· 
Jteligião, e ,o.ntem 1.nesmo já nos deu Poliglota, et~.) .. Mas sela corno, for, 
sua primeira e explêndida aula., REUNIÕES DAS R~ÜQIOSAS e .ainda na hipótese bem plausível 

Tambem às aulas éle catequética, de que a tradução portuguesa da Po· 
à.s 15,30 têm sitio multo !requenta- Em maio, se Deus quiser, f·ará, a liglota nos' apresentá 'da "Mystici 
elas, e gra·ças. a Oeus, vem prodt:zin- Ação ·católica da. Arquidiocese. sua co·rporis" um texto oficial no seriti· 
do os seus-frutos. do mais rigoroso tia palávra, aven~ prlme'ra reunião de oriellta<;ão ·ê· Cor. · 

Para maiores . lrtforn1ações a· res. mação para. as llellglosas . incumbi· turamo·nos· contudo a,crei;., que não 
peito do. Curso Superior· dê Rel:gião das· de assisténcl!i . dos nucleos da gozem da mesma autoridade ·os' ti· 
podem as 1>essoas Interessa.das - Juventude Estudantina Católica Fe- tulos e _subtítulos aérescentâdos, que · 
pois •que esté Curso se abre tambem rninina na Arquidiocese. . ·não existem· no original. · Colocando· 
para moças que "t1ão pertencem à ,, 'nos n,esta suposição, não 'divagamos, 
Juventude, e desejam aperfeiçoai• CAMPANHA DA MODESTIA pela estratosfera àos' meros posei-
sua fonna~ão católica· .:... à sede d'a ;< veis, mas escudam.o-nos em fatos 
Juventude l~emini!la, à rua. Condessa · Para O més •.de ma!o, como· especlaÍ concretos: Temos à inão, por exem-
de São oJaquhn, 2f5. homenagem à Virgem Màe de toda plo, um folheto . em que. à Poliglota. 

.a Pureza, a Juventude· .ll'eminlna Ca, Vaticana apresenta a tradução .ofi• 
, PASCOA.S tóliça promove a Camüanha· da Mo; clat da i•summi Pontificatus•í, toda 

d·J;tia Cristã. Nesse senti'do fez im- div!àlüa com títulos e subtítulos bem 
Hoje iniciam-sé as Páscoa~. cole

tivas ptomovi<las péla .ruventude 
Operáda Católica. Incumbe-nos ·a 

· grave obrlgaçãq de aMrt1!,lanI;ar nos
sas colegas da JOCF' · com oras:ões e 
tambem com aúxiliô (JUê nos for pe
dido, para o melhor éxitõ dessas 
Páscoas, promovidas com intuito de 
dilatar o Reinàdo de .tesus Cristo 
pelo cunúfrim'ento àas leis de su~ 
Santa Igreja; · 

Damos a lista dos núcleo!! 4ue rea
lizam hoje a Páscoa tias Operárias, 
ou a reallzat·em 11011 r,rimeiros · do
mingos deste mês: · . 

Sàrttârlb do Coração de Maria (Do. 
:mâl!tlcas); Escola Doméstica· Ima
culada COnóeição (Do.mésticas); ·Jar
dllil Europa (Dia 16); Nossa Senho
ra. do Bom Conselho; Nossa Senhora 
<ló Carmo, Liberdade; Santana; s. 
Dotnihgos, Perdizes; São R,afael · 
11ospite.l Nossa Senhora Aparecià~ 
(DlãS 6 e 16): Vila Ipojuca; Vila 
:Prudente: santa Tetesinha do Bos- · 
9.ue: São Oáetano. 
1 

JUVEN1'UÔE ESTUDANTINA 
r 

l)ebde marco que a JECF iniciou 
seuli trabàlhos deste ano .. Domingo 
ílltlmo, dia lG, houve a primelr11, reu
nião das dltlgentes sob . presldancla 
do Rav:1110, Pe, Assistente Eclesiás
tico, Pe, Dr, Gerald() da Proétiça Si-

,recisa ae impressos? 
ôfieúlas ri-Aficas do 
LEGiONARIO S. A. 

.;,,. 

' 

prllnir· e está distribuindo uma fõr.. salientes: folheemos. contu\lo . as 
mula de compromisso que as don~e- "Acta Apostolicae Sedls'.' de.: 28·X-39. 
las c.atólicas assumem para a vida e v~remos que nem ·no texto originai 
toda, de sempre se trajarem segun. latino, nem na tradução italiana ou 
do as normas da Mornl Católica não qualqúer das outras traduções ofi-
se .dei.xando levar pefas costuniés ln- clais . (francesà, espanholá, inglesa, 
troduzidos. na sociedade e que des- ttlemãJ al)arece um só Utulo em to· 
t-es~eitam .este.s t>rincipios, ·venceu- do o corpo !la Enc!cl.1ca:. lgúal óbser-
do para isso, todo O respeito. hmna- 'V'àçãu podemos fazer para a '' Sertum 
no. Só deSsà. maneira serão as mo, Laetltiae". 
ças católicas vet,fadeiras apostolas, Repetimos que esta questão da. di-
sal da terra, que conserva seú sabor. visão material . d.a filnelclica nos l)a-
e por Isso se distingue da m'assa a rece secundária. Porque a dúvida 
que deve levedar. . .' ' que dai Já se formulou - se a con• 

Com o mesmo fim fará a Juve~- dênai:ão do.s enos relativos à .vida· 
tude Feminina Católica, na. Casa l•'i- . ascética tem um valor verdadeira-
gueirôa, a exposição, dos trajes de mente ·dogroátlco ou apenas pasto· 
prala_e malllots aprovados pela A~ão ral - resolve"se, plenamente em vil'· 
.Católica de São Pa;ilo; e confeéciona- tude da. afirmação categórica do Su· 
dos por essa casa eomerclal, com 

O 
rn.o Pontlflee de que atê terminar a 

filrt de facilitar às donzelas crtstâs contutação ,dos ditos erros falou co. 
a conciliaçâ11 de sua conclêncla com mo Doutor· da Igreja Universal, pará 
a satisfação de um justo desej~, que iluminar as inteligências com a luz 
são os divertimentos praianes ao da verdade, . . • . 
li'lMlllO tempo, q\le lhes ofere<.'e opor. Sã.o estas as anotações' Qlle DOS 
~u111dade de fazer õttmo apostolado. S'lgeriu o resumo da Secretaria· de 

. J, U, C. F_EMINlNA. 
PASCOA 

uealizar-se•á dia 30 do corrente a 
Páscoa · das Univeraltárlas promovi
da pela Juventude Universitária Ca'. 
tólica. Feminina, para· a qual são' con; 
vldadas . todas as ai.unas dos 'cursos· 
Superiores -de São Paulo · 

Terá lngar às 8 hora~ '"na Capela 
do Colégio das Cônegas de Santo 
Agostinho à ruà caio Prado 232 e 
Mrà t>reoedlda de um tríduo· prepa. 
ratórlo n.os dias 27 e 28 às 16,40 hs. 
e no dia 29 às 8,40 ,hs. na Faculdade 

. de Filosof~a, Ciências. e Let1·a.~ "Se
. das · Sap,lentiae ", ·11 nia .Marques ª"' 
ParanagM, Jll., 

Estado· publicado em · ,. Ch1·istus"; afi-
gurou-se-nos ·Um dever expô·lns como 
1>equena contribuição . ao: estudo da 
monun,ental Enc!clica com que .Pio 
Xll no.s quis brindar no l:leu Jubileu 
Eplscop~l. outros. dor.umentos tal• 

,vez apare1:am, assim como observa
çõer mais pr.orundas, .. 11ue ,e1pla11em -
a coloquem em nova· 11.12:. 'estes e ous 
!ros pontos. da '!Myst,lcl Corporis':; 
o que será sempre de.· nosso maior 
agrado, visto que sentir nqm a tgre. 
ja, e portanto conhecer do melhor· 
Ijl~do o i)e.nsamento da Santa: Se, é 
sempre uma.. das tna1ores. aspirações 
do v~rdarleiro membro do CO'r]io. M\s· 
Uco. o qual de~eja .e~far se1n1>re e 
em tudo. pelo conição , e pelá fntell
J?:ênciâ, ,lillido à,rnv1t111 lfabeca e Seu · 
gusto Vig:i,rfo ua terr![l, 0 .... • ·, ., '• •. ,,... . ' 
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São Paulo, 23 de Abril de H)44 

EVANGELHO 

O DEVER DA VIGILANCIA 
SEGUNDO DOMINGO DEPOIS _DA PASCOA 

(.S. João, 10, 11-16) 

Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: "Eu sou o Bom Pastor. O Bom 
Pastor entrega sua. alma pelas ~uas ovelhas. O mercenár o, porem, aquele 
que não é pastor, que não· tem as ovelhas como próprias, vê_ vir o lobo, e 
deixa as ·ovelhas, e foge, O mercenário foge, porque é mercenário, e não: lhe 
pertencem as ovelhas. - Eu sou ó Bom Pastor. e conheço às· minhas ovelhas, 
e minhas ovelhas ·me conhecem. Como conheço ao meu Pai e Ele me conhec~, e 
dou minha alma pelas minhas ovelhas. E tenho outras ovelhas que não estão 
neste redil, e a estás tambem devo atrair, e ouvirão a minha .voz, e se fará 
um só rebanho, e um só ·pastor". 

COl\IENTARIO 

Este Evangelho diretamei;:te se 
aplica aos Pastores das almas, aos 
Srs. B:spos, e, num sentido semelhan
te, aos Párocos e aos Sacerdotes que 
tem imediata cura de almas. Eles são 
propriamente os pastores dos fiéis, 
a eles incumbe o grave dever de ze. 
lar por que se mantenha a pureza da 
Fé e intata a Moral Católica. São 
eles os vigias do rebanho, por cuja 
defesa hão de -expor a propria vida, 
sempre que as ·circunstancias de!es 
exijam este sacriflclcl. [)e modo or• 
tlinário, compete a eles primeiramen
te que a qualquer outra pessoa, ze
lar porque uào se introduza entre as 
ovelhas do Pai Celeste, infiltração 
de· doutrinas erroneas, de esplrito 
naturalista ou herefzatile; 'de manei
ra que, desde o inicio, assim que per· 
cebem o perigo a que o rebanho se 
exporá com a divulgação de tais dou· 
tl'inas, hão de levantar a voz para 
alertar . as ovelhas que lhes estão 
confiadas. Do contrário. se por co· 
modismo. por um falso amor a uma 
paz que não é a. paz do ~;vangelho, 
silenciarem farão. co·mo o mercená
rio· que nã~ ousa_ enfrentar o lobo, 
mas foge, e lança· a dispersão no re· 
banho, a confusão nos espiritos, tor
nando as almas presas raceis do .. ini· 
niicus homo". 

* * *· 

tou contra Nestor'o, que de Pastor se 
fizera Lobo, quando · esse Bispo se 
insurgiu contra as prerogatlvas da 
l\Iâe de Deus. E assim poderíamos 
dar exemplos vários da vigilanc'a 
com que todos os fiéis sempre estive
ram alertados na Igreja contra o 
espírito da discórdia e da heresia. 
É verdade de l!'é que todos os f éis 
são infaliveis quando, em unidade 
moral, crêm. lodos uma verdade con· 
siderando-a parte integranté do de· 
pos'.to da' revelação. É a "!ex orandi 
lex credendi" tão conhecida 11:i, tra
dição da Igreja. É o dogma· que per· 
mlte acs fiéis esta amorosa particl· 
pação no cuidado que devem ter os 
pastores pelá conservação de suas 
ovelhas. · 
~ eis que a parábola do Bom Pas

tor tem· -tambem sua aph:ação, aos 
fiéis. Não só os Bis(los e Párocos de· 
vem aplica-la- a si,· mas tambem aos 
fiéis convem lembrar os deveres con· 
tldos nas exortações desta· bélissima 
parábola do Divino Mestre, e que se 
podem aplicar a eles. fiéis. 'l'alvez 
por este motlv o propõe a San ta Igre
ja a leitura deste trecbo dos Santos 
Evangelhos em um dos domlugos do 
ano litúrgico. 

Aliás não fosse o concurso que, 
neste tiart!cular, prestall) os fiéis aos 
pastores, a cruz, já tão grandé, que 
pesr. sobre os ombros destes se tor
nariP. insuporta vel, especialmt?nte 
diante de terrlveis ameaças como 
e~ta do Santo Padre, o Papa Gre, 
gorio IX "Non potest. esse Pastoris 
excusatio· sl lupus oves -comedit et 
Pastor néscit ". 

PASCOA DOS HOMENS 
A Congregaçâo Mariana !1:1 Casa 

Pia de 8ão .V:cente de Pau'o con\·i· 
da tudos os homens calúllcos para 
nr próx:mo dia 30 de abril, Domin
eo. satisfazerem o preceito da Co
munhão Pascal, em sua Capela, na 
l\Iissa das ~ horas. ' 

Haverá· um Tríduo de Pregações 
às 20 l101'as, pregado peio Revmo. Pe. 
Carlos Dopler, S. J., nos dias' 27, · 28 
e 29. 

LEGIONARIO 

PADRE DOMINGo·s GIOVANNINI 
-------

Falecimento do 
Aviso 

Venerando 
da Caria 

Sacerdote Salesiano 
Metropolitana. 

"Faleceu ontem nesta. Capital, o 
:nevmo. Padre .Domingos G!ovanniui, 
um dos mais" antigos Sacerdotes da. 
Congrega~ão Salesiana do Urasil. De· 
saparece o Padre Giovauuini aos n 
anos de idade, dos quais 53 passa-dos· 
110 serviço de De1.1s, oi1de· $. Revma. 
se distinguiu particularmente P!)las 
suas extraordinárias virtudes de di· 
rctor d e conciências. 

A p'ropôsito do falecimento do. 
ilustre e venerando · Sacerdote, ·a 
Curia Metropolitana baixou o seg:1ili• 
te aviso, sob n. 68: 

"Cumpro' o doloroso dever de CO· 

munica.r ao Revmo. Clero Secular e 
Regular e fiéis do Arcebispado, o 
falecimento 'do Revnió . .Padre Domin· 
gos G'ovannini, da Co~gregação Sa
lesiana, ocorrido ontem às _10 horas e' 
45 ,m·uutos, no Hospital Santa Cecí
lia, desta C_apital. 

O piedoso ext:nto nasceu em Luca 
(Itália) aos 13 de março de 18W. 
Veiu muito pequeno ainda para o 
Brasil e aqui entrcu para o Liceu 
Jesus, ou de sentiu a vocação à car· 
reira sacerdotal na Congregação de 
Dom Bosco. Em Lorena r-1cebeu a ba
tina em 1891, e prosséguiu sua 
formação até .ser ordenado Padre em 

São Paulo, aos 25 de jane'ro d.é 
1897. Sua atividade sacerdotal e sell 

· grande espírito apostól:co fizeram-no 
largamente conhecido e estimado, 
atraind:i muitas almas para o sêu 
coniessionario. !i'àleceu depois de 
longa enfermidade; que o prendeu nos 
quatro últimos meses ao leito, no 
qual sofreu cont a mais perfeítà - re·. 
signação e sémp1:e 1·odeado de todo 
o confôrto rel:g!ôso e ·do carinho e 
atenções de todos o~ que a ele esta• 
vam ligados. 

O co1·p0 foi .'transportado· ;_ara o 
Santuário do Sa'grado Cora~ã<) de 
Jesus. Hoje, às 7 horas e mela. [ili,. 
verá nessa Igreja Missa . de COl'PO 

presente, celebrada pelo ~evmó. Pe. 
Insp;tor: Salesiano. ÀS 9 horas, sai
l'á o féretro, para o· Cemité1ti-0 do 
Santíssimo Sacramento, onde sérá 
sepultado no jazigo dos RR. PP. Sa
lesianos. 

O Exmo. Monsenhor Vigário Ca
pitular recomenda a bela alma deste 
virtuoso Sacerdote aos caridosos su• 
fráglo~ do Revmo •. · Clero e .f'éis. 

Úe ordem de S. Exc'.~ Re-.ma. 
· São Paulo, 18 de abril de :1944. 
Cônego . Paulo Rolim _LoureirÓ 

Chanceler do Arc.ebispad9". 

Apelo às · mulheres catolicas de França· 
As "Nouvelles Cat110Hques" _publi· 

·caram um apêlo dirigiao às mulhe· 
res catõ:icas · francesas, do qual ":r.e. 
ltgião-Guerra" traz os seguintes tre
chos: 

É a vós, moças e senhoras, sim
ples ouvintes ou membros das orga
nizações dit Ju veutude e grupos da 
Ação . Oatóllcas, mães cristãs, que 
apelamos com fervor. 

Úmãs na dor, fomos igualmente 
fer:tlas em nossa vida e em nosso 
coração, no c:>rpo e na-alma daquele~ 
qne nos são caros. O regime hitle
rista que se impõe à fôrça na Frall· 

· ça quer destruir tudo quanto não !O· 
ve a marca da bestialidade nazista. 

O pão quotidiano é arrancado ela 
boca de nossas crianças 11ar1t alimen
tar as hordas em guerra. Homens, 
que de franceses só têm o· nome, co· 
laborall' rornecenllo ao inimigo os_ 
produtos de nosso rico pais c)ljos fi.' 

lhos ])assam fome. Algozes e l)Ílmpli
ees cavam com ::mas unhas de rapi
na milhares de túmulos para nossos 
pequeninos ·esgotados, para nossos 
grandes prisioneiros exangues, · para 
os deportados cujos corpos valorosos 
são entregues a Moloch. 

••. Mas destruir a. França 'na sua 
carne, llão contenta· a barbaria _na· . 
zista; e preciso esmagar a alma (ran: 
cesa alilda àrdente e indomavlll ape· 
s'.'l.r ~as traições, · 

Grttos de dor ecoam das 'sinistras 
prisões e campos de isolamento, A 
gu lhot'na e os fuzilairié1)tos não ca
lam os hino-s sublimes da esperança. 
l\Ias arrancadas aos . filhos e depor• 
tadas para- os campos da ·Alemanha· 
orienta', as ralent'es mães de Nice 
eiicurra·adas entre ,os arames farpa
dos, as dezeua-s dé mulheres patriotas 
ruz!l~.das por não se terem. dobrado 
ante O detestad_ó. invasor, todos os 
mártires torturados odiosamente, so
frem _qual os primeiros cristãos: 
mantendo a fé Jia justiça da Causa 
pela · !J.Ual sàcrificar!ll_tl orgÚUiosa
men te a sua vida. 

Nesta fratern'dade suprema do SO· 

rr." .nto, cousollda.-se o ,cimento da 
mi ião· de todos os (latriotas. Jndeus, 

. comun·;stas. católicos, patriotas, to· 
dos. são persegúidos. Pois que os hi
tler:stas não mais toléram uma reli
gião que tale de paz. de \mlão e de 
caridade uma doutrina que reclame a 
l.bertação aos povos.,· - .. 

o exemplo· da Pólonia .martir. é um 
av so. Ém todo terrltórló au.exado ao 

Erraria quem julgasse qne compe
te exclusivamente aos Pastores. pro
priamente ditos, a vigllancia pela 
integridade da J.<'é e pureza !los cos· 
tumes entre os fiéis, Ha um dever 
de caridade que (}briga a cada um 
dos fiéis a esta vigila.nci.a, e, como 
consequencla, ao combate tenaz con
tra o êrro e o esplrlto do m:uL como 
é todo o espírito qne 11actl1a com as 
máximas liberais da sociedade mo
derna que tudo aceita e tudo perdoa. 
diluindo os princípios s0bl'e que se 
baseia a solidez do Catolicismo, ou 
seja a Intransigência no Dogma e na 
Moral. Este dever de caridade obl'i· 
gà o f:ei para com·seu próximo. pois 
que o· amor de nosso irmão na l?é 
exige de nós antes de ma·s nada que 
evitemos ·todo mal que se possa cau• 
sar à sua alma. E esta obrigaçfio é 
tão grave que 8. S. Pio· XI consirle· 
1·ou-a parte Integrante dos deveres 
de qualquer católico. Ora, se o fiel 
éolihecendo o espirita m_au que pre
tende foflftrar-se na Igreja, não o 

. combatesse, cruzasse os bra~os, sob 
pte:exlo ·de que não com(lete ·a ele 

O SENHO. R BI.SPO DE .cRE-MON'A E o ~:;ctº!o~?~~l~~d~~:~t-~-:!~~l~ioeS:o: 
católicos· está · slstematica!I)ente ar· 
ga_nizado, e a exter1nlnação do Clero 
e· aniquilamento ·de sí.ms obras ·vros: · 

o cuidado das ahrias·, estaria fa\tali' 
do CÍlm este dever de caridade: e CO• 

metendo · um crime contra d. ~4ng\1e 
Pi·eciosissimo de Jesus Cris·i,o. _des; 
de- que os laços que irmanam todos 
os católicos na Fé e Carldâdé são 
constlttiidos pela Graça Sa11llt'Ícai11e, 
1:esultado da Sai;rada Pa':i.âo de J e• 
sus Cristo. 

-:· ·P· · E .. ·R-100!. 00· •. "C' · ·RO ~-,ATA· . l·l ... A. ·.LIGA. ".. .-,·~~:e:~ ;;:nt~t~::, ~tr;~i:i:~ra, : , lJ Ü . . . . , . . . eiU · Tolosa, Marse!lla._ Umoges, Pa· 

Ha tamb.em uma obrigação de fa· 
milia, isto é, um dever ·c1e Z!,!lar para 
que a grande famllia católica. que é 
a ig1·eja. se mantenha sempre na uni· 
dade ele b'é e Costumes 4ue fazem 
dela a cas.tà esposa de Je~u~ l'r sto. 
Ora esta unidade é perturbada ·pe
las iuriltra,ôes dó espfrllo do mal 
que preti>nde aFasta-la da doutrina 
tradicional para encaminha-la em 
sentidn inteiramente <>rrôneo. Qirnn
do isso acontec,) é ohvio que a todo 
o fiel incumbe u grave obriin,~o de 
impedir, ·coni tOlfas ·as, euerg as ~e 
que dlsoôe, a que se renha " êi111lir 
a uu:.cla<le da l!{t'eJa. pela ,1postaBta 
dos .:unlgos da~ grandE>s n,widades. 
Neste ponto,· a HiHWr!a da Igreja dá· 
nos · excmnlos nrnr,uit'ic·ns. e q11asi 
pode1·ill)llOH dizer que o hra!lo de aJa.r
me co1Ílra os inovadores ·[Jartiu· da 
g:·e1 rtel C<,ntra O Ariu11i~rno, 11ere
sla subtil <rue dE>vastou a Igreja pe
los ten•eit·o t> q11artr1 ~i·ct1los. t"oi um 
simples LJ!aeor,o quem se levantou 
com :Pnerg'a 1! firmi·za ·e l11tciou toda 
uma- lal'ga camp:mh~ 1,ar~ salvar a 
integridade •l.t l•'é. Alais eloq11P11te 
1Lnda toi o papel d"' lodo o povo fiei 
de Consto.utiuopla quando se levan-

Sob os auspiclos do tristemente ce_
lebt·e Farinacci, iJ atualmmte secreta
rie> do Partido FMcista R,epubllcano, 
está . se difundindo uJ. Italla ocupada 
pelos fascistas alemães. um novo perlo
dico semanal àe "orientação catollca ", 
imp1·esso na.s oficinas do "Regime Fas
cist:i. .. _ o novo 1,idoctoc!o pseudo cato
llca tntitula--lle "Crocii~ta . Italica" - a 
cruzadr. ltaliar.a. 

o "Regime Fascista" de · 9 de Janeiro 
p.p. aullnciou a aparlçãc, do novo jor
nal heretico, da forma seguinte: 

" Um grupo de catollcos. unidos pela 
mesma fé de Deus e da Pátria. acaba 
de fundar um sem,mario político. " Cro
ciat~ Italica ··. Durant.e a duração da 
gu~rra. o novo perioàico ilustrar~ do 
ponto de vista catol!co. a necés:;ldade de 
qve o ClHo garnnt,a com toda si.ta in
fluencia a uta que se ha de travar µa
ra del'Oll'er à Italia seu prestigio e au
toridade." 

O primeiro numero do "Croclat· Ita
Jlca" tem a data de 10 de Janeiro. Lo
go apos à salda do primeiro numero o 
Snr. Bispo de Cremona. Sua Excla, 
Rcvma. Dom João Cazzani. tornou pu
blico sua desi,provaçáo. condenando o 
novo jornal.· em um com,mlcado dcs

trlbuidÓ ·aos jornaJs "lta.Jia" de Milão 
e "Eca" de Bergamo. Os boletins pa
roquias puzeram de sobre aviso os fieis, 
reproduzindo a declhração do Snr. Bis
po de Cremona. 

Indo a Roma por ocasifio do Con- eles. Homens que ··mantinham uma 
cilio do Vaticano, Louis Veuillot de- posição consideravel na Igreja. mas 

• , .. , i ·r.1., ··, , . ,.,, . i,1s, Afsacia-Lorena, etc_ .. ,. -:católicos, 
A declaração continha, __ º seguinte fo. freiràs;- padres, foram presos, t01'tu. 

pico: · · ' · -- · - · -:rados;"··assassinados, fuz'lados, pqr ... 
"com relMão _ ª' ,Jl!P;_ 1:W:.!<l, Ql!;r):çqlçp,, ,. ,estes bandidos hitletistas que, _alem 

Rpa!iecldo n~ta. cl~~.~··1:~~gldo•_~!.0 ; Ea:; ~ ;yisso, já exterminaram tantos. cat,ó• . 
cerdote. Tullo Calcijg,n'§,,, it 9,\1~, $e :Jié;t} , ,, ,lfcos na Alemanha. 
ne ·como orgão de,.oplntão, politfoo .. s0ato-,-' ",,. . 
~'.co. é nosso dcvilr lllfonu,u aos cato- Se os nazistas não consegul:am até 
Jlcmi. para evitar que ,e,ia · enganada sua . agora ex~c~tar seu._ plano ~1ab~llco 
boa fé, que O mencionado sacerdcté , de destru1ça? das 01ganlza!)oes cató• 

rtencente a uma Diocese da Italia, Hcas, como f zeram em outrOà paise~, ::tá suspenso de ordens e r,ão tem per- ó po·· . llaverem sido d~rr?tados ,111i)1• 
mi:;sáo de qu&lquer Autoridade Ecltslàs- tartnente. /ªtt frente or.ental, lr? 
tlca. para dirigir o periodic'.l. Por con• glorio~o ex rc .º russo; e . ua r~· 
seguinte, não se pode considerar O dito ca, ))e,os e::6rc1t~s anglo-norte..amor1-

. ài t 11 ,, canos ·e francese .. ,. mas é lambem, e !)<'no co como ca o co . . · . d . 
o sr. Far;nacci nlio oculta suá indi- sobretudo, por oaurn da, luta o povo 

gna~ão contra cs "clericais'' qu~ ata- fra,,cês. _ 
com o seu jorr.al preteru;amente cr,.to- - ... Moças católicas, mães de raml-
!ico. Assim, em principias de I<'evere!- lia, vosso dever está assim traçado! 
r~. atacou violcntamer,te o Boletim Pa7 Respousavels pelá vJda,, que elas 
roqulal de São Pedro Aposto!) de Sch!o, d.lo, as mulheres devem. ag:r!, 
cm Vic:nza "A c!1ama ào Sagrado· co- t: em nome dos- que sofrem · nas 
ração", só por ter este·· recordado que prisões e Cl!-mpos hitlerista.s, é e1~1 
os Sacerdotes que escrevem :utig01; cm 11ome dos que sucumbiram ao apr,• 
ctlarios ou µei·i~Jicos sem autoriza~!!.o !!ionamento ou sob os golpes da re-
precisa de seu Prelado, des-:>beàecem pressão que vo$ pedimos. não mais 
ao canon 1386 cto Codigo de Direito Ca• hesiteis e vos coloqueis entre os que 
nonico. defendem a causa justa. · De nossa 

Não é a "Crociata Itallca" o unico união, da união e da a!:ão de todos os 
jorne..! falsamente catolico fundado pé- franceses del)entle a sorte do. nqsso 
lm fa~cistas it:il!ar10~. d~ acordo alla.s pais lJem-amado. 
com.· seu:; antigos processos;· Entre mui- · ·A ação dás juntas populares, das 
to~. p:idemos ainda dtat· "ltalia e CI- juntas das .Donas ele Casa, das Mães, 
vilta'• no qu.il dizem que esc1·eve o snr. das Familias de, deportados·· ou de 
Giovanni Pap!ni e "Italla Catollca" prisioneil'os, é a defesa cios nossos 
que se publica em Veneza. lares, da faniilia, 'de nossa pátria con• 

NOVA' ET VETERA 

l 

Examine as aualidades a 
as, va,nfagens das nossas 
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Lãs . para tr8balh0s 
Qualc;uer espec1e de trabalho que V. S'. deseje fazer, enc~nt~ará 

em noua casa · a lã adequada. O . sortimento de cores é incompa• 

ravel. Acrezce que podemos oferecer- lãs. nacionais ou estrangeiras 

Para todos os precos 

LÃ · POl'tlPÉIA - especial para rou_pi-' 
nhas de · crianças, em branco, rosa e 

LÃ ALASKA uma boa lã para bJu:. 
sas · de senhoras, em diversas cores, no
velo com 40 g ~ui, novelo com 25 _g 

Cr$ 3,50 Çr$ 4.80 

LÃ SIBERIA - para ca::acos e pullo
-vers, ·em diversas cores, novelo cem 

LÃ PAMJNA - qualidade fina, para 
luvas, em todas as cores, hovelo 

40 g 
Cr$ 4,80 

fJÃ ROSECLER ~, para roupinhas de 
crianças, em todas as cores, novelo 
~om 30 g 

l,li GOTTifARD 
e blusas, diversas 
com 50 g 

Cr$ 6,0:J 

para pullovers 
cores, meadas 

Cr$ 7,00 
LÃ BEBÉ - para roupinhas de crian
ças, em branco, rosa e azul, meada 
com 50 g 

Cr$ 8,50 
LÃ ANGORÁ - artigo inglês, em cores 
lindas, novelo com 7 g 

Cr$ 8,50 
LÃ SOUVERAINE - artigo francês, em 
verde, amarelo, azul e preto, · novelo 
c:om 50 g 

Cr$ 12:,00. 

com 30 g 
Cr$ 5,00 

LÃ ESPORTE - especial para pul
Jovers, em cinta, beigE?, bordeaux e ma
riI;iho, ~eada com 50 g 

Cr$ 6,50 

l,Ã _ MESCLA - em diversas tonalida
des, para blusas e casacos de senhoras, 

Cr$ 
. meadas com 50 g 

6,50-

l,Ã ASTOR - novidade, em cores so
brias, para pullovers, meada. co 50 g 

Cr$ 8,50 

LÃ ANGORA - artigd. · americano, só 
em . branco, novelo com 14 -~ 

Cr$ 17,00 
LIVROS DE TRICÔ - "os 200 pontos 
do méu tricô" 

!:r.$ 14,00 
. ' ' 

,Aiulhas para tricô e cro~hê,_porta-novelos,temos.grande sortimento 

· Rua -Direita, 182-190 · Caixa Postal, l ll 
\ 

tra os 11ovos hitler:stas · e seus la, 
caios de Vichf. 

Mulheres militantes da Ação Ca· 
tólica! 

Moças das organlza~ões catól!cail ! 
Vinéle conosco, aos nossos qnar

téÍs, aos nossos al_ojamentos, para 
travar o combate sagrado pela Fran• 
ça! 

Conosco vinde conslltilir grandes 
Coml_tés que reunatil todas as mn-
lh eres francesas! · 

, •• Na verdààe, a Vitória é certa. 
Mas temos todas o dever de apres
sai• a hora, afün de ahrev:ar nossos 
sofr'.mentos, os dos seres que nos 
são caros, os dos nossos prisionei
ros, ós da França. 

Viva a uniãd de todas as Mulhe
res d e ,li'ran ça ! 

Viva a união de todos os rraul.:t:lses 
para a libertação da França! 

União dos Comit!is das Mulheres 
de França. 

o Coraºão de Maria no Chile 
Data de 1932 a Consagração da Ar.:. 

qui<liocese de Santiago . do Chile ao 
Imaculado Coração de Maria. No en
tanto. o atual A,rcebispo, D. José 11ária 
Caro quis renovar o mesmo ato, pàra 
mais fielmente imitar o incoinparavel 
gesto de Pio XII, pois "O Santo 
radre nos pediu a universal Consa
gração ao lniaeulado Coraçã-o de Ma~ 
ria'', Sumamente interessado na ce
fobraçiio da cerimonia, dizia na Cir
cular notificativa da Consagração: 
Este pedido nos anima e estimula 
afim de trabalhar para estas homena
,•~ns não resultarem superficiais nem 

meras, pela honra e pelo amor que 
<levemos a Nosso Divino Salvador e à. 
sua Santis~ima Mãe, pelo interesse, 
p~lci bein da Igreja e pelo amor pro•. 

fundo à nossa queridâ Patria, que al• 
mejaq:ios ve~la cumulada das bençãos 
do céu,,. . . · . · 

-:- Com o mesmo fervor. e com so
lenidades externas mais ainda como .. 
vidas, a Arquidiocese de La Serena, 
pêla palavra e direção do Exmo. Sr, 
Arcebispo, o: . Alfredo, Cifuentes, 
tPmbem renovou· a inesina consagra ... 
ção, tio dia 26 de dezembro de, 1943. 

Celebrava-se .. o 50.o anive1·sario da 
innuguração da ·'Basilica de Nossa Se
nhora de. Andaéol!ó... O· magestoso 
t"mpln estava en~alanado como nos 
dias' de mais. gloria; Os fiéis em nu
mero superior .a .10.000 apertando\.se 
~as·• naves espa~o~as. O Pane$!M<'o 
solene a cargo do Bispo Auxiliar. 
Mons. Salinàs, Po: ultimo a recita
ção da formula terna e oportuna feí• 
ta pelo Sr. Arcebispo, repetida de 
jo<!lhos pelas autoridades, Sacerdotes e 
fiéis, evidenciando o ampr do ~ovo_ 
chileno á:o Imaculadó Coração de Ma .. 
ril!, . 

poz aos ,pés do F·.nlu Padre Pio JX que se desprdi!!iaram por desejar 
a importaneia de <'em mil francos tr>rnar-se mais do que deviam, nos 
proveniente d,~ uma súb~t·rn;ão llber- têm imputado seu desastre. Àch,an• 
ta pelo jornal "l'Univers·• parn aju- do-nos rebeldes, gritaram que leiv,os, 
dar as despeza~ daquela magna as- jornalistas. usurpavam a autoridade 

UM JORNALISTA.· CATOLICO 
Tendo, portanto, o designio de fa. 

zer qualquer coisa, {elizm.ente com
preendi que. para faze-lâ: e1·a neces
sário prímd1·amen!<? niio qer nada, e 
persistir disposto a · nada ser, nem 
sub-prefeito, nem academico, nem 
outra coisa. 

tranh~ que· lhe$ é dirigida, Ele dis .. 
cerne a alterà~ão da doutrina. des• 
via-se e tudo está ac11 bado. Eis a 
influencia qué se possue n3 Igreja 
depois de vin,te ou trinta anos de ser
viços brilhantes. E "Dem: seja mil 
vezes heridito! Em nossos dias,. quan• 
do os :f11lrns · doutores podiam ser tão 
peri~oioS', Ele espalhou entre nós éS• 

;embléia, Esfr gesto valeu ao re- 110 Santuario. A ignorancia e o espi-
1ator-C'hefe do orgão 11!t.ramontano a rito partidario repetiram essas diva-
honra de receber llm Breve do Pa- ga~õcs de um rancor impn•dente e 
pa, que provocou o extravasamento eis os fiéis da "France", d., "Journal 
da hilis dos adversru-ios do insigne des 'Débats", da "Liberté", de 
jornalista. Louis Veuiliot estaria ''i'Opinion Nationale", que manifes-
abtisando de ~ua posi~âo de simples tam seu horror. Como admitir lei-
lei<ro na [gre ja. gos tão poderosos na Igreja e não so-

Publ icarnos · abaixo sua resposta aM mente leigos, mas jornalistas! Para 
eternos semeadores de cizania. E' eles isto é a abominação e a desola-
um documento de muita atualidade ~ão. Registro, de passagem, esse tes• 
pois reproduz a opinião de seu autor temunho rendido aos jornalistas pe-
a respeito da colabor.:1ção dos leigos los jornais. Se eu desejasse contra-
junto à Hiel'arquia. e constitue uma C:"'er sua impressão, teria cuidado em 
respôsta antedpada do b~:-n senso ca- distin.e:uir: mas é outro ineu prop•l-
tolico àqueles ~imples fiéis cujo pru- ~ito de hoje e deixo de perguntar E> 

rido igualitarMa ,eva a tratar os Sa- de dizer a esses jo:·nalistas pórque o 
cerdotes e até o~ Rispos como "cole- Jol'm,lista c>m g~1·al lhes in,pira tão 
gas no apostolado"... oelo desdem. 

-o0o-- Retomo assim meu assunto, que é 
"Recebi , 0 resm .. J dos com('ntarios Je tl'unquilizar os jornais sobre ml• 

da imprensa sobl'e o Breve dirigido nha situação na Igreja. 
pelo Santo Padre ao "Univers". ·Re- Os redalores de "l'Univers" são na 
presentam mais ou meno~ aquilo que Igreja llnicar,,'nte o que podem ,er 
~u .esperava. Os iorn: is são coinp•s- os redatores de outros jornais: -
tos de sabios q•ie procuram me10- simples fiéis. E' muito belo, é real, 
:lia às quatorze horns, e de outros que é imenso Não somos nada menos; 
não sabem contar até doze horas, Eis- mas não devPmos ser e nãn ~omos 
me, então·, procl,rniado ch(\,'e do Clero nada m:iis. ·Quanto às coisas dc,Hle 
secundado. vhci1~nte dos Bispos, le- m1md',, nem o Papa nem a Igreja na-
gado do !"apa, etc. Subi de po: ., . An- d.. podem por nós a não ser enco-
tiirainente ·acha vmn que· eu era sim- raiar nosso trabalho, se ele_ é 
plesn-iente p1•clado in partibus e: e;,;-- bom, e em seguida benzer no~so cai-
dial in petto. xão. Nada maii:: p1>dimos. Pouco nos 

Ignoro até que ponto nossos con- preocupamos com as · argolas qu,e sáo 
frades são vitimas de -sua ignorancia, enterradas· conosco nessas taboas em 
Rigumas veze~ bem selvagem. Ela os qi.lP. com evceç,1_o ·da. mortalha e do 
dispõe à cred11'Hclade, e esrn creduli- crucifixo. todo· o resto pode incomo• 
dade. é cuidadosamente fomentada. dar.- Para obter a benção fi11al, é 

:.,,~i;- 12e~~E-~-~µ2i ~~~ e,qc· .º,~~m.12 ~- (1~·~-~ i·~!.QQ~, 

pela graça de Deus, homens OBED~N
TES, . Eis aí nosso lugar na Igreja,_ 

Obedientes à lei, não obedientes ao 
homem. Friso este. ponto, porque tios
sos adversal'ios não são sempre leais, 
Se el,es pudessem crer que algueiri 
nos manda. caluniariam o mandamen
to para difamar a obediencia. Se
guramente eu amaria muito mais ser 
creado de quarto do Papa que m_i
nistro do Imperador: mas enfim não 
faço e111 Roma outro serviço a não 
ser o meu. Mil correspondencias me 
dão Úm papel muito afastado -do ver
dadeiro. Não consulto nem sou con
sultado, Conservo-me em minha ja
nela e em meu escrltorio, olhando o 
que se passa, narrando-o àqueles .que 
se fiam na. minha observação. De res
to, nada percebo que .todo o mundo . 
não p_erceba no mesmo momento. Não 
é do meu oficio o fornecimento de 
novidades. Até nego que haja no
vidades. Creio que ha apenas o mo
do de contar, e que se conta melhor 
no dia seguinte. Se narro as coisa~ 
de um moc)o que a1'(rade bastante aos 
catolicos, e se tal é a causa de mi
nha influencia. torna-se necessario 
sofre-la ,ou contar as coisas d:, mes-· 
ma maneira. Ha os que procuram in
fluir por meio de informações '1tais 
~ornpletas. Proclamam segredos nos 
quais eu não toco: descrevem discur• 
,rn, sobre os quais eu não disse uma 
unica palavra e que eles parecem ter 
ouvido antes mesmo dos Padres do 

· ·Concilio. 
-Desc1 ..... e111 "ser1sa~õc-~ profunda$"; 

!!.!! -~ w.e .íchav~ ~til minha jaucl.l 

quando essas sensações passaram. Du• 
rante o grande movimento, quem en~ 
tão não soube antes de mim o que se 
dizia na sala conciliar e adjacencias, 
o que se tecia ,em Napoles, o que la 
·acontecer em Paris? Em Roma, ,o 
redator~chefe · de "l'Vuivers" ·não 
é nem mesmo o que se chama, "um 
homeiv bem informado". 

Depois desta plena confíss,ão ,do meu 
nada, aqueles que me dão a honr,a 
de témer a importancia de "l'Univers" 
na Igreja de.vem ficar·. tranquilizados. 
Se .algumas. apreensões perdutam em 
seu espírito, vão desaparecer. 

Sou de velha data, o homem q:iais 
convencido filosoficamente do en
canto· e da ·vantagem de· não ser na
da. Do ponto de vista mo1·nl, esta 
tese, se sustenta sozinha, Aquele que 
obedece à lei de ~Deus - verd:;rc!lii:r11. 
maneira de não ser nada - gozá · a 
alegria da tranquilidade e pode, se 
tiver essa fraqueza, saborear as da 
b1·avúra. Não lhe falta ocasião de 
quebrar _ a soberba humana, de 
conhecer que aceitou um senhor jus
to e poderoso. Garanto que ê uma 
alegria. Frequentemente celebrei, por. 
múito have_r gozado delas, as graças 
do bom lugar daqueles que nada .são, 
o · bom lugar na calçada, sempre 
livre. a quem-. quiller levantar-se bem 
eedo; lugar ao sol. lugar à sombra, 
lugar em- que se pode . ficar e 
que,-s,e pode d~ixar, lug~r de onde 
podemos ver ~úito · bem as coi
'ª~" h,,mima~ e que, del,c11 pa_ssar o 
desrkm ·e 11 invej:,,._ lu,!:>r .em que te
moli' rua~ ~hance . de sei· menós vistua 

pelo rei e melhor vistos . por. Deus! 
Mas não é isso todo o lucro de- não 
ser nada. Não ser nada me parece 
o melhor, · e mesmo o unico modo de 
fazer qualquer coisa. 

O homem que se propõe não ser 
nada e que vem a consegui-lo, resul
tado frequentemente dificil neste 
mundo, é . aqu$le que realiza por si 
mesmo ·a _"maior soma de liberdade e 
que dá à sua liberdade a maior so
ma · de atividade, Possuidor defini
tivo de sua liberdade, reune-a e con
centra-a por assim dizer toda intei
ra' êll1 um canal em que ela adquire 
uma força de movimento e de peso 
que a torna irresistivél ao serviço 
da verdade. Deus tomou para seus 
operarios de escol os homens que de
sejaram e souberam nã9 ser nada; 
íoi por suas mãos que Ele fez e re
fez no mundo·todas as obras de gran
de sequencia e de grande feçundida
de. Os,·santos sãp homens que, .sen
do os que melhor souberam não ser 
nada, · fizeram mais coisas, São 
assim ,os homens que foram verda
deiramente livres, os verdadeiros reis 
da terra! Desejar e saber rião s<?r 
nada é um tal .instrumento de ação 
que i,roduz maravilhas; . mesmo na 

-ausencia da· santidade. Com.'a par
cela de um· santo, Jia ainda com. que· 
abastecer um, grande homem; a 
~ombra de uma das virtudes que com
põem. a santidade suscita ainda qual
quer sombra dos- prodígios crue a 
santidade realiza. Afastar a idéia da 
rn1·tt,n:, h"lsta para fazer ,a, fortUlil!,, de 
uma ldéj,a. · 

Dou esta nota • ao "Français". 
Para o jornalista catblico, uma, boa i;e• 
solução de não se nada va.le o talen-. 
to e já abre caminho para um certo 
talento.· Ela alarga o . coração, nele 
mantendo um fogo que acaba por sU• 
bir áo espirllo. Aquele que. se dispu
ze11 a não ser outra coisa que. um es
critor · azedo e altivo, subirá a algum 
merito se abjurar a ambição de se 
tornar ,sub-comissario_._· sub-prefeito, 
sub-acadetnico. Podeis vos jactar de 
tudo -isto; sr.rei' ludo isto; mas se de
sejais que vossu jornal viva, ele não 
viverá! 

Por mais ' forte razão se torna ne
cessario renunciar a se tornar únpór
tante na Igreja. E que importancía 
um leigo deseja ter na Igreja? Será 
o proposito d~ um idiota. Designar 
os bispos? Será necessarfo ser mi
nistro, e para se tornar ministro, a 
primeira condição ~ de' não ser ficha-

- do como demasiadamente convenci
do da existência de Deus. Inovar mi 
doutrina? Não somos importantes 
nem qualquer coisa a não ser obede
cendo-a, • 

Temos tido bastantes exempios do 
credito que podem conservar na lgre• 
ja esses homens, mesmo eminentes, 
que se afastam da submissão. Cam
baleiam. caem, não são mais reconhe
cidos. . Pala os fazer descer da altu
ra em que a obedlencia os havia ai- · 
çado, ·. não é necessaria uma ordem,' 
\llll gesto é quasi superfluo, O ouvii. 
do catolico apenas tem.· necessidade 
d.e puvJ.J..o.s. ;a.wJll ~ â- lisonia e~~ , 

. sa déH(1àdeza inquietá sobre o artigo 
da __ submissão. ' F..scutamos o Mestre, · 
olhamos unfoamente para o Seu Ia~ 
do, e quem quer que riâo e~teja per
feita e estréit8mPnt.e. :com Ele não é 
nada par.a nó~. Mif vezes desgraça• 
do. sem duvkla. mas mil vezes insên-· 
sato aquele que se àJastá e que crê 
poder ser· ainda alguma coisa e con
tar com _algúeQi! 

Resta portant11 a i11fluencia do pen
samento ortodoxo e · da obediencla 
completa; Quelri é juiz . dessa in~ 
fluencia e por que o' juiz não a to• 
lera? Que se tem· à temér se ele a 
tolera? Será <'lUe ele perde o direi .. 
to de a condenar e o poder de a aba
ter no caso em que . ela vier a se des• 
garrar? · 

Crelo haver agol'a estabelecido de 
m_odo coinpleto ·que a· lgréj3 cóntinua 
a ser 1iovernad11 pelo -Papa, e que os 
redato_re~ de l'"Unívers", depois do 
Breve do Papa. continltam como dân .. 
tes gente müito l)c>quena, sem ne
nhuma ,proba~ilidade --e neflhum· de
sejo de iam11is. ser outra coisa. · En
tretanto,. visto que abordei este ca
pitulo, ·não creio dever deixar que 
se st1ponha que á meuir olhos "l'Uni;. 
Vérs" niio é nada. · Tenho · dele otttra 
concepção; 'Já toquêi .neste ponto ao 

· re~ponder uma.:_ vez. a alguem que· nos 
colocava dema.dadamente baixo . ..:... . 
não sei se Joi-' o .sr. Fal loux ou o sr · 
·Jl)nicot '-· desêjo _voltar ao assunto": 
_ '(Extraido · º" "Ra~,· =nda11t J.tl 
,Çcincila"} · · ·.· · 

,.,: . 



TELEGRAMAS DO RIO 
1\'lissão comercial argentina 

.RIO, (ASAPTIESS) - Pelo avião 
lnt'ernacional, chegou a esta capital 
uma _inissão cotn-ercia.l argentina, clu"!
fiada. pelo presidente das Cooperati
Yas Argentinas, sr. Cele!-:itino Sienra 
:Hijo. A. referida comissão é intcgra
dn. _ po?' 3 memebros, pertencentes ás 
Cooperativas Unidas, a fabrkas de 
manteiga de Santa. I•'é e Córdoba. 

A.bordados pela imprensa os visi
t-antes declararam que, vieram ~o Ri.o 
'cestud"a'r ·as condiçôe·s essenciais para 
o 'incremento do consumo entre nós 
tle n1anteiga, queijo e derivados da in
"dustria argentina.. Alem disso, a mis
.são vem tratar da entrega. do trigo 
argentino, dirêtamente dos centros 
produtores aos corisuiniclores' bràsl
leiros. proportdo-5e, tambem a estm"'! 
dar nosso sistema de coot)eralivi_smo. 

Reúnião do 
Imigração e 

Conselh~ de 
Colonização. 

RIO, (AS,\PRESS) - Reuniu-so em 
5essão ordinaria no Itamarati o Con
selho do Imigração e Colonização, 
tendo sido aprovada a ata ela sessão 
anterior e examinado o expcdienle .. 
O Conselho apreciou. a.inda, devido~ 
n1ente.· o relatorio apresentado pC'la, 
Delegação brasil(;!ra. a 0 J. Congresso 
Dcmocra_t,ico Pa.n Amerka.nó; -cuja 
atu~ção se enquadrou inteiramente 
no ponto de. Vista do Conselho, ha
vendo o conselheiro Hernani Reis 
apresentado consideraçõei; sobre o 
assunto, unanimemente aprovarlas, 

As bananas: "nouveaux" 
rkhes" · da aristocracia 

das frutas 
RIO, (ASAPRESS) - Os quitandei· 

ros estão agor& elevando o preço da 
banana, <1e maneira incrivel, aumen .. 
tando-o de 30 a _40 centavos ~etn}l
n"almente. Agora, pela <luzia. de l,a
nana rlag'ua.. a mais comum. o cario
ca. Mtá pa.ganào Cr$ 1,80, ou seja, 15 
centavo&, ·por fruta; a banana ouró 
está se.ndo cobrada. a Cr$ i,4Ó e a ma
çã a Cr$ 2,00. A banana no Brasil 
estâ. -pois, assumindo ares- ele "grau .. 
,ina'. 

Autorisada a ' vender 
60 aviões 

ftÍO, (ASAFRESS) - A Comna11hia 
Nacional de 1,:a vegação A 6rca. da. 

. Organização H~nrique Lage, -por in .. 
tcrmedlo do seu superintendente, sr. 
:Pedro Brando, .. resolveu oferecer â. 
Escola do Aeronautica um avião HL ... 
·,. co.nStrtiido pela referida compa
"TlhÍa' e ao mesmo tempo solicitol a u
torização do titular da pasta da ,\e
xorj.a-µtica para vender, a "terceiros, 60 
aparelhó:-:. ·ao 1iiesl)10 tipo. 

Examinando o assunto, o sr. ~alga
do' .Filho determinou que a. Escola 
poá.~ aceitar a oferta e autori;_r,ou a 
,~ond?, dentro do pais, . uma véz que 
so tràte de aviões destinados a trei
nC\mento de pilotos civis, A ofer1a do 
HL-6 permitirá, como ~ do des•jo da 
co·mpanhia expresso no oflcto do sí'u 
:;üPerint,endente. comn.l°eta · e,xperi
mentaç[o rlas condições tecnlcas e de 
vôo dos ap·a·relhos deste tipos. ' 

lriaúguração da ·. Distilaria 
Central da Baía 

nro. ( ASAPRESS) - Seg_uiu llA ra 
a 'Baia, acompan'lado <le alto_s funeio
narios do Instituto <le Açuc-ar e. rlo 
-"-Íc.ool. .o Sr. Barbosa._ fJima •. presiden .. 
te- dessa· lnstitU:kão, qno vai iriaug u
rar e.n1 San to Amar(1, naquele Estallo, 
a Dtstllaria Cen trn l da Bala. 

·A nova. distilarla terá capacirlndc 
pà.ra- -15.000 litros de alcool anidro, 
devendo ser elevada imediata1l1ente 
para 35,000. Esta 01,ra faz parte do 
p].a.no <1e con~trúç:ões· E!lab"orarlo pPlo 
Insti~uto e vir~ beneficiar a.mrlamen
t_e O setor rla. lavoura canavieira no 
Estado ·'da Baia. 

. Decreto presidencial 
RIO, (ASAPRE;SSJ - O presidente 

·11.0: ·R~publica assinou decreto-lei dls
pÔnclo sobre ·-operacõe's irriobiliarlas e 
estabeÍeclmento ~e Industrias na. fal· 
Xa. de 150 qutlomotros ao longo da 
fronteira· do terrltorin nacional. 

Arrecadações. _da "Fratcr= 
nidade do Fole" 

·, RIO, (ASAl'!:WSS) - A "Fratcrnl
<1ad8 do 11,olel' começou a contr~buir 
com- a tnetade de suas arrecú.êlaç:ões 
para a "FAB" ·üm Outubio 1le 1942, 
quando alterou s~us estatutos, pel·os 
quais. ·o.s donativos C!ram .atê então 
-exclusiva·mente r1 e~tinr1.dos á "HAI1~·. 

Nurna c01nuni~ai::ão ao ministro Sal
gacro Filho._ os rlir~tores ,il_;.tiluela lns• 
titui<;ão régistnun as importancias 
recolhidas até agora. no Hio e em S. 
Paulo. corresi'lonctent~s aos ultimos 
·meses de 1942, ao ano de 1943 e aos 
meses do a.no em curso. O total elas 
·contribuições, rh,sàe' a data referida, 
é <le Cr$ 3.837.628,30, · 

':A:PAHELIIOS 
• • para CIIAeCAFE 

modernos; elegantes, 
em dese11hos originais 

Nacionais e extiangeiros 
Pod~m .~,- a,lquirida, 
também em· J U puga-
,ne11to1 pelu 0 1'lan_o Suave". 

----·---'--

Poderão ser . aceitas 
P.10, (ASAPRESS) :_ O Diretor do 

DeJrn .. rtamcnto Nacional de Seguros 
Prinulos e -~apitaL,::ar~o, em circu
lar dirigida aos inspetores de segu
ros, c-omunicou que poderão ser acei
tas, lle al'orclo com um c:lespa_cho dg 
~li:iistro <lo 'l'rabalho. para depositós 
no Tesouro Nacional em g"~'jlnti11, 
inicial das operações das s~iedades 
de seguros, as "Obrigações 'de Guer
ra~" 

V Conferencia Panamerica" · 
.. na de Diretores de Saude 

Publica 
nro, (ASAPRESS) - Viajando pe

lo avião ela Panair, seguiu_ para os 
Bsta,tos lJn iclos, como delegado do 
Brasil á Quinta Conferencia Pan
Americana de Diretores de Saude Pu· 
l 1lica, o snr. João de Barros Barreto, 
diretor da Sande Publica do Brasil. 

l~sse c<>rta1ne reveste-se de grancle · 
imlHE~tnncia, pois a)i serão estudaclas 
ntedidas sanitarias para o 1nomento e 
para o apõs-guérra. 

Incorporada a Estrada ele 
Ferro Ouaira=Porto Mendes 

RTO. ( ASAPHESS) - O sr. Presi
dente da ReJ'luhlica. assinou decre.to 
foi inoorporando ao Patritnonio · Na
cional a. B:;;trarla rle Ferro· Guaira
Pcµ-to l\fendcs, explorafüt pela Con1pa .. 
nh i:1. Mate Laranjeira S. A. A incor
))Oraçãó abrange todo o material e 
lnsrn.l:tçôN, fixafl rort.uarias àe Guai· 
ra e Porto !\"l~mdes e todas as iletnals 
rl!":Ptrndendas julgadas necessarias á 
explora~ão elos se; Vit'/)S. O S<'rViGô de 
Naveg·ac;ão d& Bacia elo Pràta entra
r,, na posse Imediata. dos bens lnêor
pnrados procedendo ao seu in,·enta• 
rio. 

Mais um charlatão 
RIO, (ASAPRESS) - Noticias. ,pro

cedentes rJe Uber.aba, Estado de l1_i .. 
11as Gerai:,:;, informam que. ,J0:ão de 
:Mina~ conhecirlo literato montanhês, 
abandonou ;1.s letra.s para proclamar 
o NO\ºO Méssias, âclotantl~ o nome de 
"!\-Iahatma' Patlola" e afirmando ter 
tido dois encontros com Jesus Cristo. 

O aparecimento de profetas. ·e fun• 
dadores de religião no Brasil ~ éspe• 
taculo comum, porem, quasl sempre 
trata.se de pessoas pouco cultas. ou 
mesmo completamente ignor8.n1.es. 
,\gora, é João de Minas, autor .de .va
ria[{ ohras, que se proclama tal. e 
funda uma pretensa rdlgião ~in -nome 
da Igreja Cientifica. do Brasil. 

Uberaba primeiramente pensm•. tra• 
tar .. se de mais um 1,rocesso- eican .. 
claloso <laquelé escritor, :porem·. ago
ra está. alarmada, 11ois João de ·111aR 
f';Slú, descncaminl~a.ndo Os ,credu1os 
fieis os quals çleixam-se empo; gar pe.-
la vrolllessa de um n1undo me hor. 

Declarações do· presidente 
do Cortselho Nacional· do 
Petroleó,' sobre a viagem 

6olver do Sr. Dee 
mo. (ASAPI1BSS) - O Presiden

te <lo Consell10 Nacional' do Pettoleo, 
C1Jronel ,João 'Gar.l_os Barreto. ouvj
dn por um vef;pertino . qne desejava, 
conhec-er as impressões <lo . sr. D(>e 
Gol,·er. sob.e A.S ,•isitas aos poços de 
g.'tR e petrol<-o ela Hal-a, declarou: "Eu 
me5-mo nRo ~ef a~ tmpT"essões ·do sr. 
neo Uolver. O assu.nto é· por deinais 
rlelícadn A tra.nscenrtente. pa-ra q~e S. 
s .. com .as_ n~::m011sabili\:iades que· tem. 
corno o n1a.ior técnico de petroleo_ "do 
mnn,10. t)OSS3 avan~ar impressões. 

gJe examinou a~ jazidas -e tud_o o 
quo j.1. <liSf:Pra.m e escreveram todos 
ns téc-ni<'n~ q11e na.ssaram pela: Baia, 
c.om a· <:omis·são rle estudar o nosso 
})etrolf>o. 

Ex:arnínou tnapas. estalisticas,, ele. 
~nti-a.ndo nos me11otes detalhes; Ago .. 
ra, va 1 i n lei ar a segu ndà fase do seu 
trabalho. 

Depois então, me apresentará, seu 
pa-recer sobre as vn>_sibilldades petro• 
li feras <lo I1rasíl. Dê V O dizer que o 
11reAiíle-nto <la.· Republica, como ê na .. 
tural. será a primeira pessoa a coube .. 
cer· esse pn,rP.cPr. 

Depois. daremos. publicidáde ·. aqui
lo que não reélamar sigilo, e1n non~e 
do .tnteresSe nacional. Agora,· o 11:1a1s 
importante: Ouça: a.· simples vi_nda de 
Dea Gol ver ao Brasil, a oua Ida. â 
Baia. representa· ·uma· .vitoria, uma 
grande vltoria. porq~·e é o hon1en1 Que 
mals entende de petroleo no mundo, 
ele ·,uesm.o," afiti:a1 vai se_ manifestar· 
sobre o nosso· otil"'o negro. IRS~ 1nos· 
tra, tamh"em. Q.ne ·os _Estados Unidos 
estão ng-Íil(lo, conosco, com a maior 
sinceridade". 

o. inverno. no .· nordeste 
RIO, (ASAPRESS) -" O Gabinete 

c1~ Ministro da Agricultura· recebeu 
telegrama. do agron9mo .. Lauro ,:Xa
vier, chefe do Fomento Agrlcola Fe-

. ücral, na Pa.ralha,. comunic;rndo que 
reina. grande entusiasmo entre os- la•· 
vradores do Estado, principalm'ente 
<la zona seca, por· motivo ,do .o'timo 
Inverno. lnfo1·ma tambein. o ·citado 
tecnico. que os lavradores parà.ibanos 
estão recebelldo semelltes -" e .ollti:-,os 
anxi'tios proporcionados pelo ·Mlnis
terio da Agricultura e • pelo governo· 
do Estado. 

A Comissão Brasileiro-Americana. 
de GeÍ1eros Alimentlcios remeteu 
mais 70 mil crllzeiros para.· a -com ... · 
pra- e dlstri buição de ·sementes_ ._na 
Paraiba, oride já foram beneficiados 
com 130 ,;oneladas, milhares de la
vradore~. 

Os preços 
mentos 

nos estabeleci= 
de· ensino 

RIO, (ASAPRESS) - O Ministro 
João Alberto. coordenador da Mobi
lização economica assino\l a. seguln• 
to _,ortar.la.: 

1'Co111.std•r·and.o que. apf('Sar dos ter• 
mo~ claro, da portaria. 159, de. 26·11• 
43, alguns estabelecimentos de ensi
no tentam, no momento elevar' seus 
preços: 

co·nslder:,nd·o que nada justifica a 
elevação desse• preços, Consldera,ndo 
que o Mlnlsterio da Bducação e. Sau
de, PubHca·, ex-vi do decreto .lei· : •• 
4.244, de n.4-42, .. é orgão competente 
no.r" fixa_t: os 1·efe_ridos pr_ecos, .e que 

no momento estuda a deflnltlv11, so
lu~ão do ass.unto; 

Considerando que é dever lndecll
na.vel do·· poder publico zelar pelos 
preço,__, do ensino, quu ocupa um pla
no _.(fuporta.nte µara a prosperidacle do 
04t~. 

Resolve: 
1.o - Nenhum estabelecimento de 

._,sino poderá cobrar preços, superio
res. seja sob que titulo for, aos pre
,·alecentes até a. data limite de 10 de 
Novembro de 1943, bem como cobrar 
taxas ou e1nolu1nentos; 

2.o) - ·1•odos os estnbeleclmentos 
dê ensino são obrigados, dentro do 
prazo de 30 diás, a enviat suas tabe-
lâs ele pre.-;os ao Depri.rtan1ento Ka
cional de Educação e autoridade po. 
Ücial de sua jurisdição; 

3.o) - Qualquer alteração dos pre
ços p1·eva1ecentes dependerá. de ato 
~xpresso do Ministro da E<luca.ção e 
Saude; 

4.o) - Qualquer infração ás deter
minações desta portaria, e apurada 
pela Policia, sujeita-o infrator a pro .. 
cesso, cuja pena é de t'<'Clusão, ele un1 
"' três a.nos, e multa. a t; 100.000 cru
Y.eiros," aplicavel pelo Tribunal d~ Se• 
gurança Nacional 11 Qx-vi' do disposto 
no artigo 6.o, pa.rag·rafo unfco elo de
creto lei 4.750, de 28 de Setembro de 
191!, 

'Adiamento de incorporação 
RTO, (ASAPRJ<>SS) - fün avlso de 

n.o. 90S, o J\fini::itro da Guerra. rlecla· 
rou o seguinte: "Consu1ta1n os co
manda.ntes da 4.a e 6.a. Regiões Mi
lita 1·es: 

&) Se convocado5 dois ou rnais ir
n'làos resen·ist~s. que já tenham tr
n1ão incornorado, devem ter todos a 
hworporaçã.o, adiada, na form;t da_ le• 
tra. ' 1A'', elo avis-o 3:167, de 2-12·42; 

h) ~e a referirl.l letra 11 A'1, se refere 
a crbo~ e sargentos reservista.s a fn .. 
corpnr:;ii- ou a cabois e sargentos já 
!nrorporados~ l 

e) s~ o irmão· jâ, incorporado por1e 
-ser ,·oluntRrío, conscrito ou reservis
ta con,·ocado. 

Em solução, declaro: I - A aplica• 
c;ão -ela .disposto nO aviso numero .. 
3.167 (letra A) de 2-12-1942, a.bran
ga some.nt~ o re<ervista que já tiver 
irmão incori)ora.do no Exercito, na. 
qualidade de reser:ista convocac'lo 
(praçp.) ou de conscrito (praça) a.In
da n[o engajado ou reengajado. JI 
- .\ :1r,11caqão do dispostn no aviso e 
letra citacl,os não se: estende a cabos 
é sàr-gentos reservistas já, incorpora
dos ou a. incorporar. , III - O a.dia
l'rtento previsto no ·citado aviso e letra. 
,., A" é extensivo a dois ou mais reser .. 
vistas que. venhàm a ser convocados 
e jã. tenham lrmAo Incorporado nas 
condlgões. do Item I. 

IV. - I:"icam sem efeito as dlsposl· 
çõ.es que contrariem o presente a·vi· 
SQ,H. 

Tê,m direito à metade 
dos vencimentos 

RIO, (ASAPRESS) - O ministro da 
(;uerra, en1 aviso. acaba de esclare• 
ce-r que os convocados que foren1 ma
trÚ!ttla,,.~os -con11)ulsorfa1:nente· nós C. 
P. O. R. terl!.o direi lo ã. 11ercepçAo da. 
n1e-tadé de vencimentos en1 seus cm.· 
J)r~gos Civis. · 

lnacgurado · .· um aeroporto 
. no Parque ' Nacional 

de lguàssú 
mo. (ASAPTIIJ:SS) ·- o Parque Na

cional de Iguassu ,·en1 recebendo1 dia. 
a. ·a1a, novos melhora1neutos. Ainda 
agora, ve1n de ser inaugu1~aao ali un1 

1na.gni!lco aeroporto, cujas Instala-
ções custaram ao governo 
um milhão de cruzeiros. 

n1íl.is de 

Atropelou o... guarda 
· do transito 

RIO, (ASAPRESS) ·- Um dos autos 
c1e praça, cqmum~nte conhecidos, 
nesta capital. por "auto·lotação", co· 
lheu, na AVenida Rio Branco, ·um dos 
guarda·s de transito, de serviço na .. 
quela ~;rande arte-ria. O. guarda, que 
se achava sob o abrigo, chamado eha• 
peu-de·sol. (oi ,t:o"lhi<lo ele ,urpreza 
neto veicúlo de <'hapa 1759 e arras
tado numa distancia. de 5 metros. O 
abrigo ·clesmanteloU~sé, eofrendo o, 
guartla do transito, ferimentos reve-s. 
o motorista foi preso .em flagrante. 

Ressuscitando o 
Beveridge 

plano 

RIO, (ASAP11.BSS) - ·sta.ni\aw Fl!
chlewitz, antigo representaTite da· Po_· 
lonia no Bureau Internacional do 
'l'raball10. é considera.do como grande 
conhecedor · àe assuntos soclais do 
mundo, O Governo do -Brasil resolveu 
contrata-lo · para acompanl1ar a ela
boraç1io e revisão da consolidação· das 
leis de previdencia social. Depois de 
três anos no Brasil, vai agora para 
],'iladelfia. representar a. Polonia na 
Con fcrencia do . Tt'a.balho, Pouco an• 
tes de partir concedeu entrevista á. 
it_nprensa, sobre a. 1nateria ·oportuna 
e va.lpitante. Declarou que os delega
dos de cincoenta~ nações do mun
do vão reunir-se a assentar á:s bases 
sociais do novo mundo. "Vamos cui• 
ditr de assuntos profund11,inente trans
cendentais> Van10s · ver como se rea• 
justarâ a situaç[o dessas grandes 
massas humanas que estão mobili• 
zadas. Esses milhões de ·homens terão 
ele cleintegrar-se na vida. civil e prec!-· 
samos fazer co1n -que o s·eu retorno 
não produza abalo~ sociais. 'remos 
multo mais ainda que ver como por 
exemplo a soclalizaç[o definitiva. O 
pobre não pode pag·ar medico e de
pois da guerra ele não pagarã. ·O pro
[lrio Bureaú Internacional do Traba
lho terá. de ser reformado, para. rea
clapta.r-se: ás novas co.ndí~ões de vida 
entre os povos .. Pusso ndiari.tnr que o 
plnno Beverldge i,ervlrá de btt•e pa
ra 0111 eatudos e diJJCll#!!IÕcM da ·confe
rencia e 11uas · resoluções. 

Para a Força 
cionaria · 

Expedi= 

RIO, (ASAPHESS) -· O general re• 
formado Manoel Antonio ~'erreira· da 
Cunha, que serviu ao Exercito du. 
ra.nte 50 anos e que, ~moora ténha. 
78 an_os, apresenta Um a_spàto de 50, 
acaba. de ·lançai· uma ldéa; lnteressan• 
te, concitando a. todos os reformados, 
que Se sintam fol:'tes como ele; a or
ganizarem a· "Legi1io dos Velhos", 
atim de participarem da. Força Expe
diclonaria. · BrasHe!ra. 

·o general !•'erreir11, àa. Cunha, de-
. pois de uma serie· ue consfderaç;:ies, 
arrematou a sua palestra com o Jor
nalista. com as .seguintes· palestras: 
__; "N'ôs. os velhos, leváremos sobre. 
tudo o precioso cabedal de nossa. ex• 
pertencia.", 

L E·GI O N AR TO 

Solução de consulta 
RIO, (ASAPRESS) -- Em aviso· mi

nisterial .foi de.clarado. em solu~ão 11, 
uma con-sulta. do comandante do 16 
batalhãó. de caçadores, que oi oficiais 
convocaci,,s ·.'podem defender, nos con-

~, selhos de justiça elos corpo~, os reus 
de insubmissão e deserç[o, bem. assim 
proceder a Sindi°cancia e. inqueri to, 
sempr~, que para tal ediverem indi
cados em virtude de seus postos ou 
comissõe::s. 

fRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

~inb·o treesotado 
-"SILVEIRA" 

Gr1nc!e Tónico 

Medidas para 
,falta de 

enfrentar 
quinina 

a 

RIO, (ASAPRESS) - O go,·erno 
acaba de tomar importantes medldp 
com relação á.. quln lná., devido ao es
toqu0 dessa 111ateria prima, no Bra• 
si!, '-ser pequeno e tender a diminuir 
ainda 1nais. e1lquanto durar a guerra. 
Segundo as recomendações contidás 
no decreto só os· n1edica mentôs espe· 
cificos contra n. mala.ria, isto 'é, re
n1edlos d~stlnaclos ao combate a e::;. 
se mal, poderão cont.er quinina. As
sin,, ne-nhu1n outro pt·oparado poderá 
3er aYiado contenc1o esse precioso, 
medicamento. O ·governo estã. intc
re:ssado em sua aqnisii;:ão na. BoliviR, 
mas até/" 0 momento. as negociaçôl:'S 
ainda. não chegaram a um resultado 
pratic-õ. 

Modificado o horario 
do DASP. 

TIIO, {ASAPRESS) - Em vista ela. 
situação 'cacl.a vez mais angustlosa. do 
trafego uroano, o presidenttl do Das11. 
a.ssinott uma. pol'tarla alterando o ex
pediente, nos _dias normais, daquele 
departamento, estabelecendo o se
guinte horário para os dias 11teis: elas 
11 â. i7.45 horas, e aholindo a.os sa• 
bados a prorrogação. de uma. hora. 

1 Congregação do Colegi" 
P~dro II . apela para o 
Presidet:1te ,f.a Republica .. 
RIO, (AS.\PRESS) - A, Congrega. 

ção do .colegio Pedro II, em sua ul
tima sessão. ·inteiT"adà das providen• 
-cias qúe ora sa -processam no senti<lo 
de transferir para_ outrós orgã.os ad
ministràtivos a realização de concur
sos para provlmimto <le funções <le 
n1a;;isteriQ., c'Jéliher·ou apelar d~ssa s 
medidas para. as aitas a.utorl<ladea, 
especialmente para o sr, Presidente 

'ele. Repubiica. 

Permissão concedida 
à VASP 

RIO, (ASAPRES8) O sr. Min1s-
t1·0 àa Viação assinou, entre outros, 
os seguintes a.tôs:. concedendo per• 
rniss[o á Via.~ão Aerea Sãó Pati'lo, pa
ra. prover dos dls_posltlvos de rarliote-
Jefonla os transmissores "S.' •r. P. 2:;o 
l1I.," de suas,, P.staç:Ões ?'a.diotelegrafi ... 
C/lS instaladas. nesta capital e étn São 
Paulo; com à. ressa.Jva· ·ae que a. ra
dlote\efonia ·.s/J deverá·· ser utilizada. 

. par"·· comunfoaj;jl~~, com'. as aeronaves 
sendo ,,·i;dadà.-"ã'"llgaç[o or-esse melo,. 
entre as és_taçõ'es _terre~tres. 

Participação pauusta na · XI 
Exposição Nacional de Animais 

ReaJ!zando-l:e em Belo Horizonte, • no 
· perto.do de 1.0, a. e de Julho do corrente 
an, a :X:I Exposição Nacional de Ani
mais e Pro,dutos Derivados e o governo 
dest-~ lfs"~do lnteressando.-se para que 
~. nosrn' i;ecur,r1a · seja. c:>ndlgriamente 
reprzsentad2. naqmle certame, to&.s as 
fadlld2de.s serão concedidas aos cria
dores· paulistas que desejarem apresen
tar 'cs seus· produt(:s naquela Expos,- 1 
ção. ·Todos · os cria.dores Interessados de
verão dirigir-s~ à. Secção do Fomento da 
Produção do Departamento de Pndu
ção Animal, (avenida da Agua. Bran
ce, 455), onde ·todas as Informações lhes 
serão pre:itadas. 

Ne= certame serão apresimtados 
bovinos. ovinos, . caprinos, equinos, - ga

_ linaceo~. ·· aslninos, · palmípedes, perus, 
Apicultura, Piscicultura. e sericicultu-
ra. , 

Os transportes .dos tratadores 
animais e o forrageamento correrão 
conta· do governo do Estado. 

dos 
por 

Passagem .do -Ministro- do Pa
namá por esta Capital 

Viàja.ndó pel-> Cruzeiro · do Sul che
gou a esta capital o snr; Otilio Hazera, 
ministro do Panamá no Brasil. o Ilus
tre . dipl.oníata, · falando à. reportagem 
declarou qué se . encontra de pássagem 
para - Llndoia, onde vai passar as suas 
ferias e ·que aproveitará a· oportunida
d3 para. visitar o parque Industrial pau-
lista. . 

ContlnW1,ndo sua.s declarações, o di• 
ploma.ta panamenho disse que o seu 
país se lnteressa, · pela. ·Importação de 
muitos produtos fabricados no Brasil e 
que o intercà.inblo · comercial ·entre os 

· dois patses· sera muito a.umentado no 
apôs guerra, .acrescentando que o Pana.
má sera um, dos nialore~ compra.dores 
do Brasil. 

Ainda o desastre da Cantareira 
Foi prestada no dia: 21 do corrente 

uma. homenagem postum'a às vitimas do 
desast,e da canta.reira, ocorrido no dia. . 
25 de Março ultimo. E.ssa homenagem 
constou· de · uma. millsa, celebrada na. 
Igreja · do Menino Jesus, em Tucuruvi, 
às 9 horas, e de uma romaria. ao local 
do desastre •. 

Para · tomar parte nessa. ce1·lmonia. 
foram convidadas a.s autoridades do Eil
tado e do . 1:U!Ílciplo; . as familias enlu
tadas, associações pias, funcionarias da 
Cantateira e m:>radores das localidades 
se1·vidas pelo Tramway da· Cantaretrà. 

CASA · 00 · TRABALHADOR 
O Interventor. Fernando -Costa. assi

nou um decreto autorizando a. constru
ção. da ~· casa~ do. rrabalhador", qu,.. te
rá. por finalidade a hospedagem de ope
rarias .' e trabalhadores que· procurarem 
coJocáção· ·ou demandem a zona. rural do 
&tado.· 

· AI; , ollras desse ediflcio ficarão em 
crs 13.739,810,00, sendo oito milhões de 
Cruzeiros para á. construção e o. restan
te pará a de~apr<>priacno c10· tú1·eµo-ne
cewi.r1~, 
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PADRõES ClASSICOS E DISCRETOS ... PURA LÃ 
05 SNRS. ALFAIATES ENCONTRARAp NA 

Albe-rto 

P e MACI-J,ADO -& ·FILHOS 
MATRIZ: LARGO SÃO BENTO N.º 40 TELEFONE: 2-2336 

FILIAL: RUA 12 DE OUTUBRO N.º 191 TELEFONE: 5-0800 - LAPA 
DISTRIBUIDO~ES: ALFREDO SERRA & CIA. - CAMPINAS 

VI'l'A & FERNANDES - SANTO~ 

MISSÃO GRAtmmsA f 1 1 

D. Chevasse, Bispo de Rochester,, 
acaba de publicar os pormenores dos 

· p1·epãrativos para o regresso dos com
. batentes bl'itanicos,. · àp6s a guerra, 
consideradQs · nã' Inglaterra. indícios do 
papel proeminente que a Igreja será 
chamada a desempenhar na paz. S. 
Excia; observa que o objetivo da lgre
·.1a é prer:ervar e intensificar o fervor 
1·e!igioso que tem sido um caracterís
tico admiravel das ,forças armadas bri
tanicas, e do qual n melhor exem
plo conhecido é o e,:ercito dos cru
zados - o famoso Oitavo Exercsto, 
Insiste-se em que a . Igreja dará as 
bcas vindas ·a· cada soldado. quando 
de seu regresso à comunidade cris-

' tã. Assim, o qüe é mais importante, 
comissões de · reccp,20, formadas sob 
os auspicias da Igreja, tomarão todas 
as medidas para entrarem em contac
to com cs ex-combatentes. D. Che
va2se mencionou que todos os 
Capelães do Oitavo Exercito recebe
ram ordens para informar aos Padres 
de cada Paroquia sobre os homens 
a quem prestaram a~sistencia religio
sa. "Todos esses homens têm en
contrado uma nova realidade e uma 
nova alegria na assistencia religiosa 
que lhes é ministrada em campo. As 
comissões ue recepção devem agora 
estudar a mimeira mais decisiva para 
nosso serviço eclesiastico se impor e 
assim atrair esses homens quando 
voltarem dá guerra". S. Excia. disse 
ainda que o exito da "Hora do Pa
dre", iniciada durante a guerra (se
manalmente o.s homens de cada uni
dade encontram-se com o Capelão e 
questões religiosas são formuladas e 
discutidas), decidiu · a Igreja dar 
às discussões em grupo um papel im
portante na organização paroquial do 
após-guerra. A Igreja se preparará 
para ajudar os homens desmobiliza
dos não apenas no terreno religioso: 
outros problémas serão resolvidos pe
la Igreja com a coopen:ção de legis
tas e outros homens e mulheres de 
negocios e de experiencia - concluiu 
D. Chevasse. Os soldados, mari
nheiros e aviadores britaÚicos, · cujas 
convicções se fortaleceram durante a 
guerrà, encontra . .:io a Igreja pronta 
a guia-los na reconstrução pratica de 
suas vidas. 

Novos postos de · assistencia 
medica no interior 

Foram !haugurados no dia 19 do cor-
1·ente 29 postos de. Asslstencia Medico 
Sanita ria, criado~ por recente · decreto 
do Interventor Federal. Esses Postos são 
localizados em diversos muuicipios pau
listM. 

Associação Profissional dos 
EstabeJecimentos de Ensino 

secundario 
A · Delegacia Regional do Sindicato 

Nacional dos Estabelecln.entos de. Ensi
no Secundario . e Primaria convocou os 
diretores de _;iriasios e coleglos deste 
Estado para. uma reunião no dia 19, às 
16 hOra.s, no. salão d.a Faculdade de FI• 
losofia.,,_ Ciencias e Letras. 

Nessa , reunião foi criada e instalada. 
a. Associação ..-'rofissionaJ dos Estabele• 
cimentos de Ensino Secunda.rio . dQ Esta,• 
do de.· São Faul.Q.: 

:- _.' ·:,,:.' ; 

TERA SIDO . D[SMILITARIZADA A. CAPIT Al 

DA CRISTAN·UADE?. 
(Continuaçih da í.a pagina) 

ocupada pelos germanicos. Essa de
claração, ao mesmo tempo que con
wlidaria a popularidade germanica em 
Dublin, teria no mundo inteiro a re
percussão mais desairosa para os 
aliados. Não penso que a Santa Sé 
se recusasse a faze-la. Que melho'r 
meio teria ela. para se defender de 
agre,;sores que a todo custo, e sem 
nenhum motivo plausível . persistem 
em bombardear a Cidade Etema7 

Ora, essa deélaração não veio. Não 
.veio,- e, para maior agravante, o co
municado germanico em resposta. ao 
apelo irlandês afirma duas vezes que 
o Vaticano está inteirado por via ofi-·· 
eia! i. diplomatica, da evacuação de 
Roma. Se o Vaticano está informa
do por via diplomatica daquilo que 
lhe seria facilirµo verificar até por 
via extra-diplomatica, porque se ca
la?- Que resposta deu o Vaticano à 
comunicação do Reich? Porque o 
Reich não publica esta resposta? O 
que significa e,sse silencio sobre uma 
situação que inocenta inteiramente 
uma das partes e faz r;:,cair toda a 
culpabilidade sobre a outra? Invo
luntari11mente, a nota germanica aca
bou pondo o Vaticano em má postu
ra perante a· opinião irlandesa, o que, 
para catolicos, equivale a raciocinar 
ao absurdo. Com efeito, como o Va
ticano não pode estar em má postu
ra, os fatos alegados são falsos. 

Foi no que deu toda a filaucia na
zista no presente caoo. 

·A RESPOSTA DO. SR. ROOSEVEL~ 

Mas houve m_ais. . No mesmo dia 
em que se divulgou a nota germani- . 
ca, o .presidente Roosevelt respondeu 

NOVOS CONVOCADOS PARA 
O· EXERCITO 

Pelo coronel chefe da. 4.a. Circunscri
ção de Rec.rutamento foi baixado novo 
edital de· chamada. de reserviL.,.!.5, os 
quais deverão apresentar-se dentro de 
oito dias, a· partir do dta 23. do corren
te, no quartel do 38.o 'Bata.lhão de ca- . 
çadores e no 6.o Re·gimento de Infan- / 
taria, sedia.los, respectivamente, nesta 
Gapital e em Caçapava,. 

3.a ReunJão de Delegados 
de Saude 

1 

Terminaram dia 16 os trabalhos da 
3.a Reunião' de Delegados de Saude, 
convocada pelo snr. Humberto ·Pasca
le. dl .. ,tor do serviço do Interlo1 do De
partamento de Saude do Estado, duran
te a qual toram trata.dos assuntos de 
grande interesse. Os trabalhos totam 
deba.tldos em quatro sessões ple11arlas, 

~'LEGIONARIO'' 
i! DEVER DE TODOS.. 

Q§ .Q AT. .O.UI O 2 § • 

ao- apelo que a S. Excia. enviou o 
sr. Eamon De Valera. Eis. o telegra• 
ma q\Íe sobre . a atitude do chefe. de 
Estado yankee. se publicou na impren• 
sa diaria desta capital: · 

DUBLIN, 19 (R.) - Em resposta 
ao recente apelo a:o governo n!)rtP
americano, por parte do sr. De·· Va
lera, no sentido de evitár à destruí'." 
ção de Roma, o presidente Roosevelt 
assegurou que os· aliados -. conti_nua
rr;, evitàndo escrupulosamente c11:u
·sar a destruição de monum~ntos re• 
ligiosos e culturais. Na respMta es
tadunidense, cujo texto foi. torna.do 
publico hoje nesta ·capital, ci presi
dente Roosevelt declai:a o seguinte: 

"Isto se ap.Hca tanto a. Roma como 
a outras partes .da Italia onde 1 u
tam as forças dos Estados' U111do-,. 
Temos tentado escrupúlosam~nte, 
frequentemente à custa de grandes 
sacrifícios, pÓupar da · destruição os 
monumentos .-religiosos .e culturais. E 
continuaremos procedendo assim. _Não 
obstante, ao apelar ,para o governo· dos 
Estados Unidos, pedindo~lhe que Ro
ma ~e.ia salva da de~truição V. Excia. 
se acha conciente,. como -é de ,;upor, 
que os alemães oeupam com força a 
capital italiana e estão empregando 
até o limite de sua capacidade. a rede 
de comunicações e demais vaqtagens 
oue Roma lhes oferece, ·no se,itino 
de intensificar· suas operações mili
tares. Se as'forças alemãs não se en
trincheirassem em Roma, não e se ha
veria criado ó problema da· pressei·-
vação da cidade. · 

Tomei conhecimento de que V. 
Excia. enviou comunicação semelhan
te ao !(overno alemão. O destino de 
Roma haverá de decidir-se ali", 

Como se vf!, o sr. Roosevelt desmen• 
te do. modo mais fortnàl e categórico 
as afirmações germanicas. AI está o 

· ·Vaticano, para dizer a verdade ao 
mundo. As declarações que. ele tein 
feito até aqui são perfeitaménte · bi
laterais, e afirmam. que ambas ase 
partes tinham providencias, a . toma,, 
_e que· portanto Rm1a está ocupada, 
Ninguem cfuvida da ob.ietividade; da 
serenidade, da imparcialidade, da co-
ragem do Vaticano._ • 

Apele o sr. Hitler para· o Vaticano, 
e peça-lhe que desminta o .sr. Roo
sevelt. Exija que o sr. Roosevelt 
cumpra a · promessa de não bombar• 
dear Roma caso os . nazistas a 
desocuparem. Quando falar .·o Vati
cano, creremos na desmilitarização de 
Roma sem tergiversar e com a alma . 
transbordante· do mais intenso jubilo. 
E_ estamos -certos de· que os alíados 
n~.> a alvejarão. Antes disto, -é preci• 
so convir que será cedo. muito e t'núi
to Cedo para crer em fato de tama.;, 
nha· monta,· com ·base na palavra 
desacreditada de' uma chancelaria que 
tem atrás de si . todo um passàdo de 
concordatas e tratados violados e 
q~ no proprio ato em que· pio~ra 
excusar-se de qualquer responsabili
dadé afirma ao mesmo tempo que do 
ponto de vista cristão éatolico Roma 

· nada quer dizer para. ela. Só do. poil• 
to de vista artistice e, filanfropico 
lhe _parece que a sede do Papado, a · 
Capital do mundo · cristão, merece nâo 
sei: transformada. eil um. móntão de 
ru1n:u:.. . :-
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TEATROS E CINEMAS 
PROGRAMAS DE 

PRIMEIROS EXIBIDORES 

PRIMEIROS EXIBIDORES 

HOJE 

' ART;PALACIO - A revolta, com Errol Flyn. - APA. ' . 
BANDEIRANTES - Paris nns trevas, com George Sanders. - :A.PÁ. 
BROADWAY - O simpatlco Jeremias, com Barbosa Junior. - A,PA, 
IPIRANGA- O diabo disse não,-com Don .Ameche. - R. 
METRO -A.grande valsa, com Louise Ralne'r. - R. 
OPERA - ·cárnien, com Nini Marshall.-' APA. 
PEDRO II:""- Aventura para dois,'.com William Post. Jx:.-"'. A •. . 

Revolver~s e \aços, com William :ijoyd, - A. · 
RITZ - Az da· morte; cdm Eric Portman, - A·MC'. , · 
SA.O BENTO - A rainha de Loulsiana,. com J'!,ita Ha;vwo!ih, - AMC'., 

De Mayerlirig a Sarave~o, com John ~dge. -Ai>A, · · · 

· SEGUNDOS EXIBIDORES 

ALHAMBRA,:_ 'SeilhOrltá Verit'ariia, éom Lana Tumel"'. - Ir,. 
Pode ser ou está dificel, com Jymmy Durant. - R. ; 

AMERICA ~·'I'ristezas não pagam dividas, com Grande Otelo. - 1J, 
Sherlock no ar, com Réd · Skelton. :...,; A. · · · 

AVENIDA .... Canção· do Havay, aom Bette Orable. - APA. 
Bairro, ja,pop.ês, com Preston Foster . ..;_ AMC. . . 

BABILONIA :- Do Mexico ·chegou· o amor, com Tito Guizar. - A; 
O homénzinho·está de azar, 'com Nancy·Gates. - .APA. 

BRASIL - '.j:'empestade- de ritipos, com Lena. H01;ne. -,- R. . 
A extranha morte de Adolfo Hitler, com Luàwlg Donath. --- .APA. 

BRAZ-POLITEAMA - Casa de loucos, com Olsen e Johnson. - APA, 
A tentadora, com Rita Hayworth. --AMC. . . . . 

CAMBUCt _;_ Amor e heroicidade, com Llbertad Lama,rque. --- APA. 
Alguem falou, com Nona Pilbeani, .- .APA. · . 

CAPI7'0LIO -;- Noite d!l amor, com Grace Moore. - R, 
A extranha morte de Adolfo Hitler, com ·Ludwig ·Donath. - .AP A_ 

CARLOS GOMES-'- Boa sorte, com Ginger Rogers. - APA .. 
Dragão dengoso,, desenho. : .;L , , . , 

CASA VERDE - Segura o fantasma, com Bud Abótt. - AMC. 
Seu unlé:o pecado, éoin Aklm Tamiroff. - AP A. · . . 

CINEMUNDI ....- Inferno ,de mulheres, -com Rochele Hudson. - AP A.. 
Bandoleiro romantica,. com Tito Guizar .. - AP A. ' · 

COLISEU - Abacaxi azul; com Ranchinhó e Alvarenga. -1>. 
Os anjos e os. gangsters, com os Anjo~ qe para Eluja, - AMC. 

COLOMBO - Crepusculo sangrento, com Merle Oberon. ,._ APA. 
Quarteto do amor, com Ann Sothern. - APA. · .. 

COLON - · ;Lafite,. o · corsario,. com Frederlc March. ..-. AP .A., 
Seu unico pecàdo, com Akim Tamlroff. - AP A. 

CRUZEIRO ..... Jamais fomos vencidos, com· Noah Berry Jor. - A.lil.C, 
Garoto prodígio, com Donald O'Oonnor,,- APA. 

FENIX - Três noites de Eva, com Barbara Stanwick, - R. 
t proibido sonhar, com Mesquitinha. - A. · 

GLORIA -: Canção ,dos bairros, com. Hugo _d~ Carril. _7"" R. 
Capitão aventureiro, com José Mojlca. - R,. 

HOLLYW.OOD - Noite de amor, com Grace Moore. - R • . 
Os anjos e os gangsters;, com os Anjos qe Cara Suja. - AMC'. 

IDEAL -. Cabo de ,esquadra, com Ken Murray. - .APA. 
Regresso retumbante, com Gloria"Jean. ~ .il.. -

LUX · - Imperio ·da desordem, .com Glen ,Ford. : · APA, 
Sacrific\o de. pai, ,com J?at O'Briep.. - .R. .. .. . . . 

MODERNó - Na/luz ·de uma estrela, com: Hugo del Carril.' .... D~ 
Galante impostor, 'com Ralf Belamy. - R. · 

OBERDAN - Vivemos as pressas, com Lyn Bary. - .AMc_. 
Quadr!lha do Ar!zéma, com Tim Me Coy. :- _AMC. . · . 

ODEON - · (Sala azul) - Alarme· no· Atlantlco, com John. Garfleld .. - APA. 
Aventura, a- meia-noite. com Cheste, Morris; - .Afll;, , . . 

ODEON - (Saia vermelha) - Sahara, com Humphrey Bógart. - APA, 
Sherloek Holmes e ai arma ·secreta, com B'as!I Rathbone. -·APA, 

OLIMPIA - Imperio da desordem, com Glen Ford. : ~PA. , · · 
. Justiça vingadora, com Tim Holt. - AMC. 

PARAIZO - Cisne negro, com Tyrone J?ower. - D. 
Pequena sapeca, com Danlelle Darrieux. - R. 

PARAMOUNT - Sem tempo para ·amar, com Claudette Colbert. - IJ, 
Cupido é moleque teimoso, com Cary Grant. - R. 

PARATODOS - ·Tempestade de ritmos, com Lena Horne. - R. 
Fogo sagrado, com Spencer Tracy - APA. 

PAULISTA-· Casa de loucos, com Olsen e Johnson. - APA. . 
Jamais fomos vencidos, com Noah Berry Jr. - AMC. 

PAULISTANO - Os carrascos tambem morrem, com Brian Donlevy - R. 
Umà canção para você, com Prlsclla Lane. - R, · 

PENHA - Falso delegado, com Charles Starrett. - AMC. . 
Segredo do professor, 1,om Nancy Kally. - APA. 

PIRATININGA - Demonio do congo, com Walter Pidgeon, - D. 
. Ela é da pontinha, com Jinx Falkemburg. - R. 

RECREIO - (Centro) - Mowgll o menino lobo, com Sabú. - AMO. 
RECREIO - (Lapa) - Turb!lhão, com Betty Grable. - D. 

Artilheiro aereo, com Chester Morrls. - A. 
REX - Sempre,em 11),eu.coração, com Gloria Warren. - R., 

Cidade sem homens, ·com Linda Darnell. - APA. · , 
RlALTO'-- Mergulho rro inferno, com"I'yrone };>ower. - APA, 

Por um ideal; com Leslie Howard. - APA. 
ROIAL - Pistoleiro~ sem pistola, com Bud Abott. - AP.A. 

Bebê da;' âiscfor<Íia, éorrr Lúpe Velez. - R. ' . ·· 
ROSARIO ...:.. Em cada .coração :ui:n. pecado, com. Ann 6herldan. - .R, 
ROXI - O filho de Dramilà, çqmt'Lon' C~llll~Y. ~ R. · .. 

Jornada traglca:, com ítay Mldleton. ·- A. 
SANTA CECILIA - Fogo sagrado, com Spençer Tracy • ..- APA. 
· · Ela· é da pontinha, com·,Jinx Falkemburg. - R. 

.. SANTA HELENA- Os irmãos corsos, com Douglas Falrbanks Jr. - R. 
·,sll.NTÔ-ANTONJO - Paixão de aventureiro, com Pedro Lopes Lagart. - R 

. ;.:: \Jusfaça Vingadora, com,-Tlin H_olt, - R. .· ' ' 
·s1I:o CAETANO - Cinco ·covas no Egito,· com ·Franchot Tone. - APA. 

· Uma cabanà no ceu, com Rochester. - D. , 
'.<{ilíO CARLOS - Mulheres com azas, com Anne Neagle. - APA. 

· · : ; ,t- proibido sonhar, com Mesquitinha. - A. . 

i-; . , . 

· SAO GERALDO - ';I'rajção de Irmão, com. Robert Cuµunlngs; - APA. 
· ·, Veleiro fantasma, com Milton Barle. - AMC. , 

,SJI.O JOSK- A dupla vida de Andy Hardy, com Mickey Rooney. - P 
..... Adoravel intrusa, com Judy Canova. - R. 
SJI.O LUIZ - Vida contra vida, com John Garfield, - A.PA, 

· ·segredo do professor, com Nancy Kelly. -APA. 
SlI.O- PAULO - Corvetas em ação, com Randolf Scott. - AMC,. 
· ·."' .Uma aventura em Paris, com Joan Crawford. - R. 

•SÃ.O .PEDRO - Tristezas não pagam dividas, com Grande Otelo, - i, 
, Sacriflcio de pai, com Pat . O'Brien. - R. 

UNIVERSO - Crepusculo sangrento, com Merle Oberon, - APA. 
· 'Quarte·tõ de amor, com Ann Sothern. - APA. 

VILA PRUDENTE - Falsos patriotas, com Robert Stack, - APA, 
Bulldog Drummond na Escocia, com Jo_hn Lodge. - AMC, 

TEATROS 

·· .. BOA VISTA - Está na hora, da Cia. Zaneo, - D. 
CASINO ANTART.ICA - Cia. Argentina de Revistas. - M. 
SANT'ANA;,.;,. Pé g_ê cabra, com J?rocoplo. - R, 

EXPLICAÇliO DAS COTAÇôES 

, .'.t.'~ ACEITAVEL - Filme que pode ser visto por todos, embora. sem ·pro-
. velto · moral. 
B. - BOM - Filme que pode ser visto por todos _coro proveito moral. 
AMC: - ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que pelo enredo 
· , ou cenas pode lmpressionar .. o publico infantil. . 

BPA, - BOM PARA ADULTOS - L''ilme que pode ser visto com proveito 
.. ,:, , mora.! . tão somente .ior adultos. . 

APA; - AOElTAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto tão 
· ·: somente por. adultos embora. sem proveito moral. 

. 11,: . .,.... RESTRITO . - Filme que pelo enredo ou cenas deve ser estritamente 
. .. res.irv!ldO a pessoas de solida formação moral e -re!lglosa. 

1>. _;, DESACONSELHA VEL - Fllmtl que pela grave ' conveniencla do enredo 
· 01.. cenas, deve ser evitado por tJU•l.:iuer publico. 

M. - MAU - Filme prejudicial para qualquer publico. 

_;NO;I!A: - li: Importante qÚe o espectador náo se contente com a simples cota
. . . .. · . ção do. filme ou da peça Je teatro, mas que procure conhecer . elo 

' · . menos · alguns detalhes da critica. Isto lustiflcará uma cotação que 
afilrmada sem nenhum comentaria, poderá parecer Injusta; e so
bretudo. com· a leitura de uma analise que põe em· relevo os ele
mentos bons ·e maus do filme o espectador pouco a pouco, educará 
sua conciencia e aprenderá a julgar por si mesmo os outros . filmes 
que lhe forem apresentados. 

O boletim da Orit•.1tação Moral dos Espetaculos contem uma 
:rltlca detalhada de todos os filmes exibidos em s. Paulo. l!: publ!
cado semanalmente, e a assinatura 11111ual custa Cr$ 25,00 na Ca
pital e CrS 30,00 para o Interior. Informações na Associação dos 
Jornalistas Catollcos, á rua Quinino Boca.luva, 176, 3.o andar 
sala 29'1 - Fone: 3-1'i'60. 

ORAÇ~ES ESPECIAIS NA 
. . INGLATERRA 

"Aproxima-se a hoi,,:i do mais in
tenso esforço e das ações de maior 
vulto •. · Nossas forças e as de noss~s 
valentes aliados estão unidas para li
bertar os povos oprim',,los da Eu~o-· 
pa\le unia tirania ~o· cruel co~o J~

. mais se viu igud ein todá a hJStona. 
Ne$te momento critico do destino do 

· 'm.undo devemos pedir humildemen
te · o auxilio e a assistencia de Deus 

' -pàra 'levar a boin termo essas tare
fas • dh irnénsa · düiculdade que se nos 
defrontam. P!!dirnos aos fiéis qu~ fa
çam, da Semana Santa e da. Pascoa 
deste ano um tempo de orações espe-

• ciais. Instamos por que eles santifi
quem á Semana por meio de sacrifi• 
·cios, · orações e assistencia às ce
i-irríoriias das Igrejas, principalm<tlie 
pelá · piedosa · observancia da Sex~~
Féira ·Santa. Assim como a Cruc1fl
cação foi: o prrl udio da Ressurreição, 
as~i!µ, · tambem · possam nossos sofrl-

mentos e orações, unidos · aos dos ho• 
mens, mulheres e crianças das ' na:
ções torturadas, ser o preludio da res
tauração da liberdade e da paz em to• 
dos O)l continentes da Europa". (a) -
Bernard, Arcebispo de Westminster. 
em nome do Episcopado da Inglaterra 
e do País de Gales. 

Protesta a Igreja contra o en
sino nazista nos Paises Baixos 

A Igreja Católica na Holanda pro• 
testou ener~icamente contra o pro• 
posito de introduzir, nas escalais de 
Haarlem (Holanda), o ensino das 
idéias nazistas.' Segundo ó Escritó• 
rio d'e Informações dos Pafses Ba!• 
xos, o protesto eclesiástico foi apoia• 
do por úma prolongada greve estu• 
dantil a qual, por, sua vez, foi 0!1CQ.• 

rajllda. . P e)JI,. l)OP\l!!,~ão ~1'11, 

I;ECION:A:RIO 

POLONJA MARTIR.NotíCláS 
' li , 

ATIVIDADES Dó'S PATRIOTAS· terra;, são os "pobres lords": os que 
chegaram do Egito, são ós . "Ramesis"; 
os provenientes da Russia vià. direta.: 

~:...,___;__ _ _,:;_;,.....;_ ____ .....;_ _______________ _ 
l'OLONESES 

o Ministro Polonês dos Negocios In
teriores, sr. Wladyslaw Ba.naczyk, Irra• 
diou recentemente um intere15santls.sl· 
mo discurso, em que diz: 

- Chegaram novas noticias de re
centes ass!UiSinatos de pokmeses per
petrados por alemães. A onda de ter.:. 
ror desencadeada, em outubro p. ·pi 
atingiu agora o auge. Já 1.107 pessoas 
foram fuziladas na p1·aça publica em 
Varsovia. Alem desse numero assusta
dor, 600 pessoa,, · foram" trucida.das no 
distrito · do antigo· Ghetto, inclusive mu
lheres,' 'crianças e adolescentes. :Em ou
tras cidades dá Polonia foram l!qu!da
das mais de . 5. 000 · pessoas. Até agora, 
os · alemães fuzilavam ' só aque!les que 
tinham sido presos cofuo refens; agora 
porem, adotaram outro metodo: os 
agentes. da. Gestapo cercaru o quartei
rão de uma l'Uà e vão fuzilando a torto 
e a direito, quem 'estiver passa.I).do, até 
perfazer o numero de .· v,ltlmas estipu
lado para aquela localidade. 

Enquanto :Ls.so se p!UiSa. nas ruas, con
tinuam as torturas dentro das mura• · 
lhà.'i das prisões e · dos campos de con
centração. Na mesma· proporção em 
que os alemães matam os. poloneses, re
crudescem os ataques da Polon1a sub• 
terranea. A ocupaç.ão germanica e sua 
maquina. de guerra estão sendo cada 
dia desarranjadas pelas atividades clan
destinas. No mês . de novembro, s6 no 
espaço de dez dias, · hóúve quatro ata-:
ques a, t,eru; alemães no distrito àe 
LtÍblln: registraram-se '700 mortos, fi• 
ca.ndo o . trafego interrompido · durante 
n· horas. Na noite de 22-23 de no-

, vembro, o expresso Berllm• Varsovia des-
carrilou, . perecendo uma centena de 
alemães, No dia 2 de dezi)mbro, às 9,30 
da manhã, os 'poloneses atacaram dois 
caminhô<'..,s da . pol!cia alemã, na esqui
na duma das· ruas de Varsovla, matan• 
do' e ·rerindo diversos . pol!cla.is: Menos 
de umà semana depois,' outro ataque 
dirigido contra um expresso, que trans
portava tropas, provoco\. a inorte de 
centenas de soldados, obstruindo o 
transito durante 24 horas. Outro.s aten-

1 tados seguiram-se a · estes, c
0

alculando· 
se em 550 as vitimas alemãs. No dia 1.0 

.de fevereiro, as forças clandestinas exe
cutàram a.·. sentença lavrada pelo tri
bunal subterraneo, fuzilando o 'major 
r.::ütschera, Chefe da Gestapo em Var
sovia. · Todos os alemães que se tórna
ram culpa.dos de crimes de crueldade 
contra .os poloneses, devem esperar o 
mesmo castigo. As autoridades clandes• 
ti11a.s estão vigilantes e agem. 

Na · sua obra de cruel destrulqão, os 
alemães não depararam com ., um povo 
indef~o e destituldo de orientação e 
de vontade, mas sim, com utn povo 
ccnscio de seus direitos e · de seus de
veres. Na Polonla ocupada, as autori• 
dades ,clandestinas legais, agem. O De• 
legado secreto do Governo exerce suas 
funções e é ao mesmo tempo Ministro 
do Governo Polonês, tendo na Polonla 
o titulo de Deputado do Primeiro MI• 
nistro. O· Comandante em CHefe das 
Forças clandestinas· desempenha. suas 
funções/ Todas essas autoridades le
gais, manteem-se em estreito contacto 
com o Governo Polonês em Lohdtes. 
Essas autoridades estão atentas a to
dos os acontecimentos que ':,e estão ago
ra. desenvolvendo ria Polonia. Em re
lação às autoridades alemãi, elas não 
perdoam e· ,aplicam llnédia~ rep~e~a,
.Ilas contra qualquer, atrocidad~;, .. ,\ Na• 
ção · Polonesa' cp.efencie,HMWH Q~#;ói,.; e 
ha. de continuart,,a: defend:ê,,m,,at~,. a 
ultima gp'ta de .i;angue •. :.;;,,,,is, ;~;;i,~ 
O EXERCITO''POLONflS •NAi'•ITAliIA 

o conhécido correspondeb.~' dé'' 1(Ú~r
ra brita11foo, êyri.!' Bêwi~:V:'riíifillcóu"'em 
jornais da Ing'làterrà uma' loíjgá:·· 'âes
crição' de sua v!sltâ.' 'àó '.êor'r,cÍÍ' tnllfórl
zado Polonês, que Cl mbate :ao' lado' d.O 
9.0 Exercito na Italia: .. '· .. e·::, _e·'-'. 

" Pouco antes do cair da noite; ;:élie
gamos a nósso destino, onde, eritré a 
neve e o gelo, atingimos, felizes, o 
Exercito de Poloneses, que ocupa a ll• 
nha de frente. No Q. G. da · Brigada 
carpatea, eles se riem da antiga deno
minação alemã, que a sua presença na 
Italia t:>rnou atu.al: "Os turistas, <ie 
Slkorski". Turistas são, não ha duvida! 
A maior parte desses homens nesta 
guerra, · Já estiveram prisioneiros dos 
russos ou dos aleniães. Muitos viajaram 
s6s ou em grupos através da Europa, 
da. França à Noruega e à Inglaterra, 
Com a formação da Brigada Indepen
dente . no Oriente Medio, esses solda
dos' vieram em bando para tomar parte 
na. luta, muitos até do longinquo Ca• 
nadá . 

- '' Certamente somos turistas · -
disse o sub-comandante da Brigada -
o que torna o dito nazista deveras en
graçado. Eles nos quiseram ridiculari
zar, mas não souberam até que ponto 
estavam dizendo a· verdade: Eles nun
ca imaginaram ver-nos todos em mar
cha de volta às terras da Polonla. Por 
isso nos sentimos tão felizes aqui. Ago
ra nossos soldados dizem na linha de 
frente italiana: "Daqui mArcharemos 
todos para nos.sa terra". 

Multiplicam as pilherias entre eles. 
Assim os que chegam diretamente · da. 
Inglaterra teem o apelido de "Lords"; 
os que vieram da Russia, via. Ingla.-

"Buzuluk:i". . .. . . . . . , ,·. 

P!!sse1 o dia. . passeia.ndo , pelos a.rredÓ• 
res com o comandante- da Briga.da, com 
sua grossa bengala clnzente com e. qual 
conduziu o bem sucedido a.taque a El 
Gazala. 

No Centro. de relato:; da .Artilharia, 
-encontrei o segundo~tenente, jovem 
poeta lirlco; cujas poesias .enchem os 
jornais do exercito e trazem· .momentos 
fell2es. aos. soldados. aqu~~os, bem 
como levam esperanças a.Qs: que lut,am 
na. Polonla, pois são tra~cr!tos · nas fo-
lhas clandestinas. . . · · 

Se ha. homens que te;ihatn I razões 
para· estar exacerb.ado.s na. luta, são es• 
tes. o Sub-Comandante da Segunda 
Divisão,' fugiu·· de um · campo · de .. con
centração alemão, esteve varias sema
nas na. Polonla; disfarçado em ··civil, an
tes de alcançar e. França. Viu com seus 
proprios 01h00 o bestial tratamento in
fllngldo pelo,s alemães aos homens, mu
lheres e cr)ançaB .. O coronel do Estado 
Maior perdeu todos os dedo.s do pé, 
co.11-gelados durante ume. longa fuga, 
através dos · elmos. nevad~. Outros so
freram horrores iguais •. 

Todos os que pilderii,m escapar das 
garras doo nazistas .só tiveram um de~ 
scjo: alistarem-se no exercito para 
combatê-los. · 

0' l'RIMEIRO LORD DO ALMIRAN• 
. TADO ELOGIA . A.' 'MARINlfA 

. , POLONESA . 

Por ocasião das :fe.stas . da · Marinha. 
Polonesà, réallzarain-se varias . cerimo
nias entre. as quais a . "Exposição · Naval 
Polonesa" em Londres· teve o maior 
brilb,o. 

A exposição foi lua.ugurada pelo Pri
meiro Lord · do Almlrantacjo Britanico, 
Sir .Mexander. ·Assistiram a.o ·a.to os re
presentantes do- Governo· Polonêa, os 
Chefes Nav'àis Allaélos · e. ·oo delegados 
da Marinha l'olqnesa. A exposição· con.s
tava de' estampas,. ,gra!ico.s .. ·e pinturas, 
ilustrando os resultados . da -polltlca 
maritima da PolonJa .. -antea da. guerra, 
assim como os feitos da. Marinha de 
Guerra. e da Marinha..· Mercante .dutan• 
te esta. guerra. 

O Embaixador · .Edward · Ra.czyru;kl, 
saudou o Primeiro Lord; Sir Alexander, 
e -realçou a llnportanc!a .de lllll' seguro 
e livre acesso a.o mai: para a .liberdade 
da Polonlá. e a. paif·no' Oriente Euro-. 
peµ; como· garantia de paz para o res• 
to; da Europa, Ressaltou que a. Pólon1a 
entrou: .iia guerra para: defender tlt)ll-. 
bem o seu acesso a.ó mar. ' ' ' 
· Depo!.s -de. declirar · aberta a . Expo

sição, Sir · Alexander · rememorou as ati
vidades· ,marlt!mas da :Polon!a. Relem~ 
brou ·minuciosamente . a participação 
polonesa em cada operação ·de m.alor 
vulto neste conflito: de, Narwik ao Me~ 
diterraneo, do .. Atlant!co . ao Irã, ·em to
da parte são Vistos OS navios que . ar
vora .. 1 a bandeira.-polonesa. Sir Alexan
der relembrou um feito de que e. Mari
nha polonesa se' poderá .• sempre,' orgu
lhar, · isto é, de ter sido· o . destróyer 
"Piorun" o prilneiró que viu ê á1veJou 
o. '!Bismarck", embora. esse lhe fosse 
multo superior. em talllanho e· em'ar
:mamentos. Por:.este. fe~to •. fol. ele fe:ll
éltado pelo Com.andante ·da Armada. 

. O Primeiro ·Lord· Alexander, tambem 
delitacôu a' atuação doÍ!' submann:M po-

· .. 1oti~: S;io7Meclij,e~âi:i~/i' .c:ússe,.que: :os 
navios po_loneses,. :dêsde .,o .. com~çQ desta 
guerra Já. cobriram 87. 530. ooó mllhas 

''':ímii'ltmiM. · ·' .. ,:.-c-;."cc.-,-.~,.,. 

.1 V ··A .-,Marinha ·.· po,lqnesa.,_ iuf~!!f!~; ~{(~ 
'ierdil.A1 ao' 'iniinlgó;, $e'gundó 1Í'df regls
~t'*10 ~té ,agora, ~ bel9nav:e~ il;l9J9A~as 
,r.,~NHl!ltr;i.m -as seguintes unldicfés;.:pa. 
,,va.11.,-d<> eixo; .4. destroyers; .6 . subinari
.,:~%:,, )!3-llÇa-torpedól!,.: 2 navios 'de pa
,.,t-1:ulhl!c, a caça,minas, J cruzeiro auxi
.·,)1/1,,:, .. ,.24 navle>s de transp::>rte carrega.
~·qDS , de Jl1Un1ções e· -Ínant!mentos, e 7 

UQ!dà.des de desembarque.: Durante os 
éonibates coni a a ... iação inill'liga, ' a 
marinha.· polonesa. destruiu . 1Õ6 . a\llões 
de bomb!!-r.deio !! de esc<>l~a. Por . out!O 
Gado, as . unidades polonesas de mari
nha, avariaram e puseràm ·rora de com
bate: l couraçado, 2 destroyers, 4 sub
marinos, 7 navios de traru;porte e va-
rias caças. . 

conquanto, à Marinha. Polonesa · te
nhEl. sofrido pesadas perdas, o seu .po
tencial é hoje .135 o/<> · maior do que no 
inicio da guerr,à .. A. Grã :àretanha apre
cia devidamente os meritos da Mari
nha de Guerra e da Marinha .Mercante 
Polonesa. A melhor prova , são as nu
merosas recompensas concedidas ao 
pessoal da Marinha. Polonesa pelo M· 
mirantado Britanico, - as. quais . o . ora
dor enumerou. Sir Alexander terminou, 
assegurando que,. depois de -terem .. ba
tido a Alemanha, a . ,Armada e a Fro~ 

, ta Mercante da Polonla. vão · desenvol• 
ver-.sa· e crescer numa. Polonia livre e 
prospera. 

Audições de radio da · B. B. c. foram 
um· dos ponto.s do programa das come
morações do aniversario . da Marinha 
Polonesa. Durante uma destas audi
ções, ·w. e. B. 'l;'unstal, conhecido his
tóriador, disse: · 

"Entre todas as marinhas aliadas, 
nenhuma lutou melhor do que a polo
nesa, apesar das condições dlf!cll!mas 
nas quais ela se encontrava.. A Mari-

.G O I A' S 
GIGANTESCA REFRESA 

GOIANIA, (ASAPRESS) . U1na 
represa ma!Ór que. a do. Rhür,, des• 
tru!da o ano passado pela RAF, na 
Alemanha, vae ser construida no mú• 
niciplo .. de Calaponia, medindo varios 
quilometros de cumprimento por 20 
de altura. Esse gig_antesco reserva
torio, ,. superar!'. o,. -que está. _.sendo 
construido na ·cidad.e de Rosar!o, µo 
Rio Grande do- Sul,. e terá.. uma capa
cidade. superlo\" a 300 · milhões de '.Iúe-
tros cubicos de agua. ' 

l JIIJLHÂO E lllEIO l'OR Ulll ~OURO ... 
GOiiNÍA, .. (ASAPRESS) 'Um 

touro denominado "Achatj.o", proce• 
dente diretamente 'ile gado 'Indiano 
importado, acaba da ser adquirido 
pe!Ó fazendeiro Antonto· Barbosa, pé• 
la ilri.portancia. rle . cr; 1.500,000,00. O 
comprad'or que ê sobejamente conhe
cido · nos meios criadores da região, 
reside na cidad.e de · Morrinhos, 

nha. 'de. guerra polonesa foi a primeira, 
entre todas as marinbas, a sustentai: 
a luta contra. o invasor alemão". 

O SANGRENTO DRAMA DA 
CllIANÇA I'OLONESA 

No· grande· '~meeting" do "Lar 'do.s 
Polonese&" em LondreB, em fins de fe
vereiro,• discutiu-se a. necessidade de 
mán'.ciar · auxlllo imediato para as crian• 
ças na Poiim!.ii.. . Atenderal!l inumeros 
1·epresenta.ntes das Instituições socl.ais 
e de beneficiencia . brltanicas. Presidiu 

· o "meeting", o Viêe~M!nistro de Infor
mações- e. Documentação, sr, Drohojo
wskl. Falaram.· os Ministros da Assls
tenc!a Social, stanczyk, .. e doo Negocios 
Interiores, Banaczyk. O sr. Banaczyk 
apresentou, em linhas gera!S, e. politlca. 
alemã. de exterminação- dos poloneses, 
compreendendo, alem de , outras cruel
dades, à. exterminação · slstemat!ca daS 
crianç·as - pela.· fome. . 

i;: indispensavel uma ação de auxilio 
em grande . e.$cala.~ e?ll dois períodos: 
ação lmécUat!l, durante ii, g11erre. e· ou
tra, quando a guerra acabar e os · ter• 
ritorios 'poloneses forem libertados.. · 

· O auxilio Imediato a.presenta gran
_des' dificuldades, visto que Implica. no 
rompimento do bloqueio, mas espera-re 
poder ·· encontra.r meios. para; ajudar as 
crianças polonesas: Ó sr. Stanczyk de• 
.clarou que, aniquilando as · crlà.nças, os 
alemães <!eran-. um golpe no ponto mais 
vital da-, nação. polonesa, destruindo as 
gerações futuras. Exprimiu a esperan
ça de· que, apesar das necessidades im• 
nesas uma ajuda imediata. 

Fálou · depois o sr. Maliszewski, en• 
c.arregado ' de asslstencia àl! crianças, 
iazendo um uxtenso relatorlo sobre· a 
situação das .crianças polonesas. O. me
todo . 'principal de exterminàção das 
crianças cons!,ste na limitação de vi
veres. As:' crianças submetidas ao sis
tema. de. racionamento recebem s6 1/3 

. parte dás calorias distribuldas às crian• 
· ças , alemãs, isto é, ntulto menos que o 
necessario para. , o desenvolvimento nor-

' mal. A c!eflcienci.a de alimento.s· vitais 
osclia entre 60 -:- ,90 %, o que oca
siona doenças e epidemias, Qua'si 80 %· 
de crianças .estão sofrendo de anemia, 
multas . estão morrendo de inanição. 
Como·consequencla da· falta., de medl
camerltós'. :e; ãà 1u);>8rl~'tá:çãõ dos ,hospi
tais, o tratamento·· apropriado é muito 
déficiente •.. ~ fi:hx@içóeS':_:.:,de vldá, em 
geral, ·são terriveis. Adema!.s, é pre-

• êÍso·" 'níené1onar os',métod-0s horroroso.s 
'• da -caça- ;de· :crianças. paÍ:a J!m .de trans• 
.;.fusão· de:.sangue, ·~l!):l.>ccnno da depor
;t!l.çâo P!l.:ta _oi; campos especiais de con
. centração , para crianças · oü tambem 

· • para trabalho . forçado·. 
' · . o ir'. . Koskowski; ,...da: Cruz Vermelha 
Polonesa, em· Londres, fez um relatorio 
extenso sobre a situação das crianças 
do . pont9 de vista, medico e .também SO• 

bre a assistencla dada pela "Amer!can 
Asslstence" em '.1940-41, Este auxilio, 
que .se fez pela· Cruz Vermelha Inter
postas pela guerra, encontrar-se-ão 
meios para mandar às crianças polo
nacional, chegou a seu destino - mas 

' ainda assim, ag0ra 525 :000 crianças 
polonesas precisam de auxilio· imedia• 
to, de àllmentos e de roupas. 

Na discussão, toctos os presentes in
s!.stiram sobre a nece<;Sldade da orga
nização de um auxlllo· !mediato, refe
rindo-se à possibUldade duma . s,uspen-

' Bão parcial do bloquei9, como no caso 
da Grecla. 

Discutiu-se Igualmente a necess!da
dé · de todos se interessarem pela sorte · 
da.!! crianças polonesas na USSR, para' 
onda a. remessa. de auxilio não deveria 
apresentar dificuldades funda.mentais. 

Discutiu-se tambem a possibilidade 
· de reduzir o periodo _de 6 meses pre
visto~. para o inicio, depo!.s da· llber• 
tação, das atividades da u. N. R. R. 
A. .nos territorlos llbertados. 

.Conéluindo, o Vice-Min~t~ Di:oho
jowskl agradeceu a , todos os . pre,sentes 
pela sua participação no "meeting." e 
exprimiu a esperança que a.s Institui
ções · representadas· ·participem dessa 
ação de auxilio e · que inforinein · o pu• 
b1lco sobre os problemas a.inda não su
ficientemente compreendidos pera con-
c!encia mundial. ·. 
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Rudlolliglcos a doml<-Uto · 

Cons.: Rua Marconl,- 94 ll!ldtflclo 
· Pasteur) • ·2.o and. , 'l'~l.: 4•0666 

Hes.: 'Rua Tupt, 693 - Te!,: 6•4941 
São Paulo · 

HOMEOPATIA. 
Dr. Rezende Filho 

Cons,; a t:lenador ll'e!JO, t05 
Fone; i-0839 - Oas 6 as 6 boras 

;Res.1 llone: 6-:.111:.ltl - Marcar laora, 
· de 8 ·a.a e· horas. oelo tona :.i.u~a11. 

Dáa li' às 6 Mras. · ' 
----------------- '!-: •• -,.' 

Amador Cintra do Pràdo'.' 
.. Dr. Reynaldo • fü!ves 

de Figueiredo 
DO HOSPl'l'AL DAS CLINICAS E 

SANATORIO SANTA. OA.TARINA 
CWURGIA DAS . VI.AS BILI AR'E& 
Có'ns.: Rua Marconi, 84 ~ 8',o andar 
:Fone: 4-8717 - Das U ás 1-8 ·horaa. 

·s~t:d~ncla: Av,. Paca.eml)O{ i~H 
· ~one: l-2m . · 1''(i"' 

Jllngenh<•lro Arquiteto 
ArQaltetura ,. ·e11g1usa, eoléitloa. rest-

' dênclas coletivas 
Rua Libero BadArÓ, 461 - São Paulo 

Tel.1 !MUI . 

XQQO OATOl.,&Qº 
dOY«. Jotl O,· 

,~-~ B y _ _il_A li ~ -~ ,11 '1/~ 

llIANANCIAL DE "SCHEELITA" 

GôIANIA,. (ASAPRESS) Uma. 
nova fonte de riqueza foi descoberta 
em Cristailna., Trata-se de um exten• 
so manancial de "scheel!ta", mlnerio 
estrateglco, que vem tendo grande· a. 
pllc.,.cão. na -industria belica,. o qual 
foi localizado nas proximidades de 
uma. garimpo do quartzo. A "scheeli• 
ta" é um composto do "turigsteniO"~ 
que já. está. sendo produzido. numa 
media de 200 a 300· toneladas mensais, 
nos Estados da Paraiba e do R. G, 
do Norte. l1l um produto escasso no 
mercado mundial, ·e antes da guerra, 
somente era. explorado na China, na. 
Argentina, em · Portugal e na Boll• 
via,. Pelos exames feitos, c_alcula-se 
que· a:. nossii. · "scheelita" "possue tellr 
do 74 por cento do tu,ngstenlo, supe
l'ando as percentagens encontradas 
nos minerios estrangeiros, em que a 
pe,contagem do tungstenio não a• 
tin.,e os 60 por cento. 

RODOVIA ENTREGUE 
AO. 'l'RAFEGO 

GOIAN'IA, (ASAPRESS) - Já. foi 
entregue ao trafego a ród'ovla que 
liga Parauna â estrada Goia.nlaaRio 
Verde. Por essa variante será. escoa
da· toda a. produção de cereais e gado 
daquela. zona e destinada â capital e 
cidades do sudoeste goiano: 

PARANA' 
21,o ANIVERSARIO DA SAGRA(iAO 
EPISCOPAL DE S. EXCIA, _REVlllA. 

D, ATJCO EUSEBIO DA ROCHA 

cunrriBA, (ASAPRESS) - com 
varias solenidades foi comemorado, 
dia 15, o. 21,o a.ni versa.rio da sagração 
episcopal de S. Bxcla. Revma. Dom 
Atico. Euseblo da. Rocha, arcebispo 
metropolitano · desta capital. Na Ca
tedral, em presença do. clero ·secular 
e .regular. associações e colegios re
ligiosos, foi. reza,da _solene missa · em 
ação de graças pela passagem de tão 
auspiciosa data. 

. COMANDO DO ::o.o R. I, 

CURITIBA, (ASAPRESS) - Assu• 
miu .o comando do 20.o Regimento de 
Infantaria, sediado nesta capital, o 
coronel Jorge Gonçalves Panlo Ju• 
nisir, 

SANTA CATARIH~ 
OHtlVAS l!l GEA.DAs·· 

:FLORIANOPOLIS, (ASAPRESS) ;,-i 

Amainou· o temporal desabado noi, 
ult!mos dias na zona lltorailea do Es .. 
tado ' causando grandes prejüizos âS 
estr;das e plitntações. · 

Na zona serrana., et>tão caindo fre .. 
quentes geádas, podendo se conslde~ 
rnr perdida a safra do milho naquela; 
região. 

MATOGROSSQ 
INAUGUltACÃO DE FE~ItO'flA. 

CAMPO GRANDE (:MT) (ASA• 
PRE:ilS) - Foi Inaugurado, o pri,; -
melro trecho da . ferrovia que ligará 
·esta ci'l'lade a Ponta Porã, que val 
deata cidade. a ~aracajú. 

R-. Grande do Nori~ 
.EXCESSO WA ARRECADACÃ~ 

NATAl,, (ASAPRESS) - O Diretor 
da· Fazenda. do Estade, informou que 
durante o mês de março ultimo, vc~ 
riflco'u-sa um excesso na arrecadação 
de' quasi um milhão e setecentos mil 
cruzelr9s, com relação a. previsão or. 
çanientarla. · Nos três p1>1meiros meses 
elo ano Jâ houve um· superavit sup,o• 
rior a. Cr$ · 4,000.000,00. 

'Ml~AS _GERAIS 
, J.>RODUCAO DA J.>RATA 

BELO I'!ORIZONTE, (ASAPRESS)) 
_ A produgAo brasileira. de ví-ata. a~ 
presenta· certo desenvolvlmeI;to d~ 

1928 atê hoje, Segundo dados forne
cidos polo Serviço de Estatística dO. 
Minlsterlo da Agricultura, .a produ~ 
ção, qu~ ê obttda nos Estados de São 
Paulo, .Paraná. e Minas Gerais, ·sublu 
de 682.205 gramais no valor de 70,447, 
cruzeiros, em 1930, para 800.393 ~ra• 
mas, no valor de 176,086 · -cruzeu·os 
.em 1942. O .maior Estado produtor é 
0 dé Minas Gerais, com 775,096 gra.• 
mas, no valor de 170.52.() cruzeiros, 
em 1942, 

Federação das . Congregações . Marianas 
nÍA MUNDIAL DO. CONGREGADO 

MARIANO . 

No dia. 14 do prox!mo mês, de Maio 
os' congregados Màrianos de todó o 
mundo c·omemorarão o seu dia, po!.s é o 
dia do Congregado Mariano. 

ii:'odos os anos a grande. data foi con
dignamente comemorada aqui em São 
Paulo; com programas adequados e mui• 
to bem organizados. 

Neste .. anó, porem, os · festejos toma
rão um carater todo especial e mais so
lene, devido às circunstancias que o glo
bo atravessa com esta guerra. 

Os festejos . 4á grand~ efenie!ide Ma
riana terão ·-inicio no 'dia 13, saba.do, às 
22 horas, quando será aevada · a 'efeito 
uma Hora Santa pôr intenção ciQ Bpbe• 
rano Pontífi'ce, na· Igreja dé Santa Ifi• 
genia. .: ·. • : · " i 

A Hora:~a,este.rá.'il-:CJl:i'gi>·do,R. P. 
Agostl!ihÔ :Meric1iét!te, n~9 :mu_ito digno 
Diretor;~::-;;;;~J:~:-~;~\_;~:.'.·.;;J.Jirt$~~t·\'::/r:~,, 

De uma ·maneira. mais auspié!osa não 
·poderiam. ... qomeçar .. s . cqm,emoraç1lj'!s: 
profissão de fé e Obediencia;', ' , 1 

. , • , 

Profissão ,de fé solene, inquebrantavel, 
nos ensinam~ntos da 6Ítnta Igreja, de
positaria. perpetua e infallvel da doutri
na de Nos.so Redentor unlca capaz de 
cond)lZir-nos 'à ~àlvação, à, gloria do Pa-
ra!zo.. · · · 

Sim, ha · quasi dois mil a.nos outra. 
cousa não faz a Santa Igreja senão 
transmitir-nos aquela palavra, que ain
da conserva o mesmo calor dos labios 
que a pronunciaram, os ensinamentos, 
que ainda conservam a vida e a con
vicção d'Aquele que os ministrou, ,as 
virtudes, elevadas num grau max!mo 
pela m:ax!ma creatura de Deus, Nossa 
Senhora e que se concentram em per
feição e grandeza.s Infinitas na. pessoa 
do Primeiro congregado Mariano, Je
sus de Nazaré. 

Esta é a Igreja de ontem, de ha dois 
mil anos, sempre a mesma, infajivel e 
indefectivel atraves dos seculos, porque 
assistida pelo · Espírito Santo, cujos en
sinamentos professamos com ardor, com 
profunda convicção, com plena submis
Bão. 

· Naquela noite sublime não seremos 
somente nós que professaremos a nos
sa fé, mas em toda.s as regiões do glo
bo onde houver C')ngregados Marianos, 
embora em horas diferentes soarão fir• 
mes, profundas e cheias de unção as 
palavras "CRE;DO IN UN_UM DEUM ... " 
que representam , a aspiração maxlma. 
da nossa vida' religiosa. 

E, dentro deste programa de profis• 
são de · fé e impetração, renovaremqs 
o nosso ato de consagração a Nossa se
nhora, Aquela que teve a suprema, ven
tura. de moldar, de trazer. em seu Virgi
nal Seio, a Fonte da Salvação. 

Faremos questão cerrada de, · solene
mente recordar-füe que pertencemos to
do à ·ela, corpo ·e alma, que nos consa.
g1·amos a. seu serviço, para melhor .per
tencermos e nos consagrarmos a. Je
sus no Paralzo; Maria, Mãl de Deus e 
Nossa Mãl, Nossa Medlanieira, sede 
sempre nosso sustentaculo! · 

Como Intenção especial da Hora San
ta, pediremos pelo nosso Soberano Pon".' 
d.flce, o santo Padre Pie XII, que vive, 
talvez, . as horas mais angustiosas ja_
mais vividas .. por um Santo Padre, e 
com tal intenção, mariifestaremo.s a 
nossa formal e incondlcional obedien
cia àquele que é o Vigario de Cristo na, 

· Terra; que é 'ainda o Cristo Vlsivel em 
nossos dias, e à quem levaremos o con
forto da nossa solidariedade e das nos
sas orações. 

Portanto, no dia 13 de Maio, às 22 
horas todos os congregados Maria.nos 
da Capital . deverão estar presentes na 
Igreja. de Santa If!genia, para a role• 
ne Hora Santa. 

Os senhores Presifiente -devem com• 
parecer à. séde da Federação para re
tirarem o,s coupons com que os seus 
Congregados - irlí,o . assinalar sua presen
ça na Hora. santa. 

Tais coupons poderão ser procurados 
durante o dia todo na séde da Federa• 
ção, onde encontrarão uma pessoa en
carregada. 

No· doiningo, dia 14 de Ma.lo, dia' do 
Congregado, haverá nó TeB_:;ro Muni
cipal uma sessão solene, littf o-musical, 
com inicio b . 20 . horas· e cujo progra;. 
lll8 será oportunamente publica,\l,q, pell!i · 
pg,M, (la, ~ 

Não deixem de retirar os coupaJis de 
presença na Hora Santa. · 

ATENÇAQ CONGREGAD,OS COM 1,80 
DE ALTURA 

o Revmo. Pe. Diret-Or da Federação, 
desejando formar uma especie de guar• 
da de honra de Nossa Senhora, pede 
que se apresentem na • séde da Federa• 
ção todos os Congrega.dos que tenham 
no, min!mo um metro e oitenta centi• 
metros de altura e que po.s.suant: ter
no branco, 

Estes Congrega.doo,· durante os · !este• 
jos do dia do congregado Mund!3-l e em 
outros em que a. Federação ·tomar.· par
te, farão a, guarda de honra éfo Nossa. 
Senhora, trajando. ap~as se~ .. • terno. 
branco e com a fita azUl e o distintivo 
Mariano no peito, 
, os que desejarem participar · destl!ê 
guàrda de honra, deverão deixar :;eu 
,nome e endereço na séde da Fed~ra.ção~ 
rua. conde de :sarzedas n.o 1oot·; , 

· REUNIAO DA DIRE'.l'ORIA DA 
FEDER,\ÇAO 

No próximo dia. 27 do corrente, quln• 
ta-feira, às 20,30 da noite, havern uma: 
reunião da Diretoria da· Feder,a.ção em 
sua séde. 

o Revmo. Pe. Mendlcute · solicita com -
empenho que nenhutn membro da Di• 
retoria. deixe dé comparecer à reunião. 
para a qual estão convidados tam!Jem os 
membros do Conselho, · · · 

Aqueles que, por motivo . muito. justo 
não puderem comparecer, deverão apre
sentar justlf!cação preYia ao fü:vmo. 
Pe. Diretor. 

NOVAS DIRETORIAS 

A Congregação Maria.ria Nosse, Se• 
nhora êio Rósarlo e Mãe de Cristo Rei, 
da éidade de Cravinhos, énvfou-no.s úm 
oficio comun).candQ a eleiçi,ío e posse de: 
sua nova Direto1'1a., que ficou a.55im 
constltuida: Diretor, Pe. João Osorio da 
Fonseca: Presidente; Antonio ·Manieri; 
1.0 Tesoureiro, Floravante Ma.nela; 2.o 
Tesoureiro, Maiio Scalabrlni; i.o SC• 
cretario, Luiz Torra.no da Silva.; 2.o 
Secretario, João Capez; Méstres de no• 
viços, Luiz dos Santos Alves e Valde• 
mar da cunha; .Bibliotecario, José Gon• 
çalves; Conselheiros; Armando Pascoa.!, 
Angelo Quagllo e Joaquim Simões; Ca• 
tequlstas . da Igreja, . Armando l?asco.aJ, 
Lauro· Gl!gnani e João Gonç1tlves. 

' CON:CENTRAÇAO ~O COLEGIO 
S, LUIZ ' 

·.r.-tea.Jizou-se na sexta-feira ultima, ,dia 
21, a concentração Marlaru>, promovi
da. µela. Federà.ç_lí,o e organizada pelas 
Congregaç1*; ,do. Coleglo s. 'Luiz. 

A Concentraç§.o téve uni d~nrola? 
brilhante, cujos detalhes da.remos no 
proxlmo numero e foi precedida por um 
triduo -cte palestras obedecendo· ao pro
gramá publicado' domingo ultimo. 

A proposito · dest~ concentrações à 
Fede,ação · esclarece . ~ue elas são par• 
ela.is porque realizadas nos varios bair• 
ros da. capital e em preparação à gran• 
de concentração geral do fim do ano. 

Isto porem n,ão .significa em absoluto 
que somente as Congregações perten• 
centes ao bairro em {}Ue as concentra .. 
ções se realizaram, é · que devem parti• 
clpar delas; ao contrário, todas as 
Congreg3:ção da Capital devem parlici• 
par . das concentrações parciais, reali• 
Z!l,das seja em que bairro fôr; pois· en• 
tre outras cousas o que se. tem em Vis• 
ta · é que·· todos· o.s Congregados da ca- · 
pital, alem de uma demonstração de 
ftaternal · amor, façam obra de apasto• 
lado nos bairros d~ co11centrações, 
impressionando pelo· numero e pela; 
qualidade. , 

Portant-9, n!lS _fÚt1,Íras ·concentrações 
parciais, todas as Congregações deverão 
participar; _ apresentando-se cada uma 
com ~s · respetivo estandarte·. 

IMPRESSOS?: .. 
Oficinas · gráficas do 
LEG lONARÍO. s: -A. 

Rua do SeD1i~rfo, 19~ 



LEGIO A futura po.litica 
-britanica 

comercia1 

MANCHESTER, (Reuters)" - ,L O 
se.cretarlo de Estado . para a Indla, -

. . "'ii•n_. ........ 11! sr. Amery, disse hoje nesta cidade z ~ i 11!$ .· ';ti ~li! :wr-- -~ .t-, . ri ,ww• . . qu·e acreditava firmemente que a pe• 

~:W,!9Z~j!! ___ : ----- ~-- . ~=<;o!f«•x9 t~Ja'll?f",:!'-';-wJCfflmtffl..;J: :t ~~fta~~cato:~e a~~s-~~~;~~~ ~~r~:r~:. 

ANO XVII li 

- · ·· --- .. · · · · . . . . .'. · contrada no ousado desenvolvimento 

São Paulo. 23 de Abril de 1944 

' e na longa visão dos recursos do. Im• 

NUM. 6ir 
perlo por uma vigorosa politica. de 
mutua. coope_ra.ção economica; 

loonisa â resistencia das f or~as nazistas de Sebastouot 
Os alemães são 'desalojados a ponta de baioneta e granada . - 1·nfrutiferos · os -ataques de Von 
Manstein na passagem dos Carp atos -A luta n~ frente setentrional da Rlissia, -: Co'rnunicado sovietico 

. MOSCOU, (Reuters) - As tropas de 
choque siberianas estão atacando in• 
cessantemerite · as posições germanic.as 
piante de Sebastopo!. 

MO~cou, (Reuters) - comprometi
dos num duelo terrivel com os bombar• 
deiros russos, os alemães estão utilizan
do trem blindados na bataaha. de Sebas• 
.topol. 

Nos combates travados pela posse das 
colinas mais importantes que circundam . 
Sebastopol, o inimigo usa. as tatlcas da 
luta de rua. Chegaram a Sebastopol 
veteranos de Stalingrado que · 1utaram 
desde o Volga, para. desalojar o inimigo 
-das suas defesas á ponta. de baioneta e 
a granadas de mão. Está a.rdendo o de
posito de carvão do porto de Sebasto
pol. As nuvens de fumaça se unem no 
ceu ao funebre docel que cobre a ci
dade. 
PS ATAQUES· DE VON MANSTEIN 

MOSCOU, (Reuters) - (De Harold 
King, correspondente especial da Reu
ters) - Os ataques de Von Manstein 
contra a.s pooições avançadas do mare
chal Zukhov n:.s colinas ao redor da 
pa.ssagem dos Carpa.tos, na. região de 
Estanislau, alcançaram nova violencia e 
intensidade, porem em tres ataques 
ininterruptos os nazistas não· consegui• 
ram penetrar na.s pooições sovieticas. 1 

Em certo trecho os germanicos perde
ram 8 mil e 500 mortos e feridos e em 
outro setor um batalhão nazista que. ha
via irrompido a.s linhas russas foi cer
cado e eliminado por completo. Von 
Manstein se via obrigado a retirar al
gumas de suas reservas de tanques no 
setor situado mais ao norte para fazer 
face ao ataque russo que acaba. de se 
reiniciar a sudoeste de Ternopol. 

Na fronteira estoniana, os alemães 
atacaram uma. cabeça de ponte do exer• 
cito russo na margem ocidental' do rio 
Narva, porem numerosos ataques efe
tuados por forças importantes de ln• 
fantaria não conseguiram alterar as 
posições russas. Em resposta, os sovie
:ticos atacaram com seuv bombardeiros 
varia.s partes da linha alemã, obstruin
do durante muitas horas- uma ligação 
ferroviarla existente entre Narva: e Tel· 
lin; capital estoniana. Anteriormente a 
ia.viação russa penetrou profundamente 
~os paises. Balticos e destruiu varios en
tironca.men:r->s if'erroviarioi.; , Importante,; 
na Let-0nia. 

A baia de Sebastopol foi !luminada 
'durante toda a noite pelos fogos de ben
gala. lançados pelos aviões russos en• 
quanto a artilharia sovietica · situada 
nas proximidades da enseada se mante
ve vigilante pronta ia entrar em ação 
caso tentassem os alemães fugirem por 
Jnar. 

Novas tentativa.s alemãs para eva
í:uar :sua.s tropas da guarnição de Se· 
)J.a.stopol foram frustradas pelos bom
bardeiros :sovieticos que a.tacaram bar• 
caças rapidu blindadas nazistas que 
procuravam escapar. 
NÃO CONSTITUEM UMA OFENSIVA 
. GERAL . 

MOSCOU, (Reuters) - Considera-se 
hos circulas militares desta Capital que 
os atuais ataques alemães· reglstradôs 
em torno da passagem dos Carpatos não 
constituem uma ofensiva geral, visando 

apenas estabilizar a frente ou meramen• 
te antecipar operações russas em gran• 
de escala contra a poderosa. base ale• 
mã de Lwow. 
A LUTA NA FRENTE SETENTRIONAL 

DA RUSSIA 
LONDRES, (Reuters) - Irrompeu de 

novo a luta na frente setentrional da 
Russia; Berlim assinala novas grandes 
concentrações russas ao longo do setor 
do Baltico. 

Os alemães lançaram ataques contra 
a cabeça de ponte russa em Narva, nos 
acessos setentrionais cLa. Estonia, se
gundo informa o comunicado russo. 

O ataque foi levado a efeito com po
derosa.s formações de tanques e infan• 
taria. ,porem foi repelido. 

A aviação sovietica sobrevoou os pai• 
ses balticos atacando os entroncamentos 
ferroviarios de Rezecné e Gulbene, na 
Estouia a 57 e 130 quilometros ao su• 
doeste de Pskov e uma fabrica de azei• 
te de baleia na Estonia. 

Nas batalhas contra os comb-Oios 11le• 
mães no Mar Negro, os bombardeiros e 
aviões-torpedeiros sovieticos afundaram 
q'uatro navios de transportes, com um 
deslocamento total de 15.000 toneladas 
que estavam rumando para os portos 
rumenos superlotados de tropas da 
guarnição de Sebastopol. 
SOB CONTROLE ALEMÃO A ESQUA• 

DRA RU~IBNA , 
MOSCOU, (Reuters\ - "Toda a es

quadra rumena acha-se agora sob o 
con_trole alemão. Após a visita a Cons• 
tanza, de Antonescu, seguiram-se mo• 
dificações no comando da frota rume• 
na, tendo sido destituidos numerosos 
oficiais" - informou a radio local, 
FRACASSO DE VARIOS ASSALTOS 

NAZISTAS 
MOSCOU, (Reuters) - Força.s de in• 

fantarla e de tanques alemães, vindas 
de diversas direções, atacaram as posi• 
çõe.s sovletlcas a sudoeste de · Tarno• 
pol. Depois de encarniçados combates, o 
inimigo bateu em retirada, abandon'an
do sobre o campo de luta mais_ de 2.000 
mortos e feridos; Em outro setor, um 
batalhão germanico foi cercado e com
pletamente aniquilado - anunciam des
pachos da frente de batalha. 

MOSCOU, (Reuters) - "As tropas 
sovieticas repeliram . com grandes bai• 
xas as forças alemãs que tentaram ata
car as posições russas na cabeça de 
pontê na margem ocidental do rio Nar• 
va" - anuncia a emissora local. 

As forças nazistas foram recebidas 
com nutrido fogo de artilharia. Violen
tos combates travaram-se durante o 
dia, tendo nossas forças rechaça.do o 
inimigo, espalhando o panico em suas 
fileiras. 
COMO OS ALEMÃES FUGIRAM DE 

ODESSA 
ODESSA, (Rcuters) - Para escapar 

desta. cidade, os alemães utilizaram-se 
de lanchas de invasão multo rapldas e · 
que desenvolvem uma velocidade de 20 
a 25 mi!ha.s por hora - declarou hoje 
o contra-almirante sergel Belousov, da 
Frota Russa do Mar Negro. Cada lan• 
cha era equipada com canhões de 155 
mi!imetros e com 4 ou 8 metralhadoras 
de grande alcance e uma tripulação de 
150 a 200 homens, 

A GUERRA . AEREA NA EUROPA 
LONDRES, ,, '(~~te;~;- ::'~ grande 

anvasão aerea do continente da _Europa, . 
que chegou á · centesima hora, se esten• 
deu a três países simultaneamente, · du· 
1·ante a noite passada, com os· mten-
1,lssimos ataques de mais de 1.100 bom
bardeadores pesados britan!cos contra 
K>bjetivos da França,Be!gica, e Alema• 
nha. Na atual ·-ofensiva-monstro, que já 
alcançou cem horas, tendo sido iniciada 
na manhã de segunda-feira, cerca de 
8 mil bombardeaclores britanicos e nor
te-americ;anos atacaram os centros es• 
trategicos vitais do 1n!migo e a.s cha• 
;mada.s zonas de "anti-invasão". 

EM BERLIM 
LONDRES, (Reuters) - Aparelhos 

''Mosquitos" da R. A. F. bombardearam 
'Berlim durante a noite passada. 
. OBJETIVOS FERROVIARIOS 

BOMBARDEADOS 
LONDRES, (Reuters) - Continuan

do a ofensiva contra as ferrovias na 
Europa norte-ocidental, bombardeado• 
1-es da R. A. F.- atacaram ontem á noi• 
te quatro objetivos :terroviarios, um na 
Alemanha, um na Belgica e dois na 
França. 

Colcínia, o mais importante centro de 
transportes de toda a A1ema.nha, foi pe
sadamente atacada. O ataque foi efe
tua.do por "Lancasters" depois do alvo 
ter sido iluminado por "paraquec!a,s lu
minosos", lançados pelos aviões- que 
constitulam a vanguarda da força. Se· 
gundo relatou um piloto, o ate.que foi 
bem concentrado. 

NOS OBJETIVOS DE INVASAO 
J:'A FRANÇA 

LONDRES, (Reuters) - A aviação 
nliada dirigiu ontem sua. atenção para 
os. objetivos de invasão da França. 

quasi 300 toneladas de bombas. sobre · os 
objetivo,:; militares da costa setentrional 
da França. Escoltaram e prestaram · co
bertura aos bombardeadores medios os 
caças "Spitfires" da R. A. F., a aviação 
canadense e esquadrilhas aliadas. Outra. 
força muito poderosa de bombardeado· 
res da R. A. F., aparelhos "Boston". 
canadenses, e dos aliados, "Mitlícells" 
e bombardeadores "Spitfires," do 2.0 
corpo aereo da a viação tatica, realiza• 
ram outra operação na. França seten
trional. Alçaram vôo estes bombardea• 
dores protegidos poi· ''.Spitfires" cana• 
denses. Tambem repetiram a operação 
os "Marauders" á primeira hora.do en· 
tardecer, voando com uma força de 
"lia.voes". Escoltadas por "Spltfires" 
da aviação australiana, neo-zelandesa. e 
alia.da, estas formações bombardearam 
objetivo,:; militares no norte da França 
e o aerodromo de Phix, pertó de Abe· 
vme. 

o numero de aviões saldos da.s bases 
britanicas em todas as operações de 
quarta-feira pode muito bem ter ultra
passado os 3 mil, e na.s ultimas 6 ho
ras de atividade aerea maots intensa na 
guerra atual, o peso de bombas l:;mçadas 
alcançou mais de 1.200 toneladas. A 
viagem relativamente curta que reali
zaram dentro da França as "Fortale• 
zas voadoras" e os "Liberators" da 
aviação dos Estados Unidos, durante o 
dia de ante-ontem habilita. os aviões 
pesados dos Estados Unidos a carregar 
e despejar uma maior quantidade de 
bombas do que quando os mesmos ope
ram contra os objetivos situados no in
terior da Alemanha. 

No regresso, as tripulações informa• 
ram que não encontraram nos ares ne• 
nhuma oposição por parte dos caças 
alemães e que no tocante á atividade da 
artilharia anti-aerea. inimiga, esta os
cilou entre fases muito debeis e outras 
extraordinariamente intensas. . 

Os pilotos dos caça.s aliados de es-

Na sua fuga os alemãe.s utilizaram to
dos os navios · que lhes foi posslvel en
tre os poucos que foram recu(lCrados 
depois que a. frota russa os havia tor
pedeado. 

Antes que os russos ocupa.1Sem os 
portos de Nikolaiev, de . Odhakov e . de 
Odessa, uma dezena de. navios alemães 
capitulou em vez de tentar abrir ca• 
mlnho atravez do estreito canal em dl• 
reção a Niko!aiêv. 

Em alguns desses navios, a tripula• 
çáo composta de alemães, tchecos e ru
:dlenos obrigou os oficiais ia capitular. 

Em outros foram os proprios oficiais 
que tomaram a decisão. · 

O almirante russo acrescentoú que 
os submarinoo alemães estavam se mos• 
trando multo ativos no Mar Negro. 
COMUNICADO DO ALTO COMANDO 

RUSSO 
MOSCOU, (Reuters) '- A emissora 

local Irradiou o seguinte comunicado do 
Alto Comando Russo: 

"A . sudoeste de Narva, os alemães 
atacaram nossa cabeça. de ponte, na 
margein ocidental do rio Narva, tendo 
sido o ataque precedido de forte pre
paração de atilharia. Durante uma -ho· 
ra.. e meia as baterias de artilharia 
bombardearam as posições sovieticas. 
Em seguida, grandes forças de infanta~ 
ria, apoiadas por tanques e canhões de 
auto-propulsão, lançaram-se ao ataque. 

Segundo parece, ,OI!. alemães contavam Noutro setor, um 'batalhão alemão que. 
romper· nossas.defesa., -por m!liO dfál um conseguira'perietrar nas ·nossas posições, . 
violento golpe, mas. ~ e_ngana.ra.m com- foi cercado e . completamente aniquila.• 
pleta.mente. Nossas tropu recebera,m a do. Um grupo de Stormovicks fez ·um 
coluna. atacante : com . nutrido fogo, ata.que de surpreza contra uma estação 
obrigando-a a sê retiràr; Durante o dia, . ferroviarla., onde . se encontraram d9is 
unidades sovietiéa.s • em diversos ·setores trens inimigos cheios de tropas. Os · ale-
repeJlram lnumeràs' investidas , inimigas mães,· apanha.dos de surpreza,. não pu-

-e estão mantendo. firmemente suas po· · . deram abrir fogo com suas baterias an• 
slções. O inimigo/ ,sofreu grandes per- tl-aereas, Em resultado do ataque, 90 
das em homens- e equipamentos. As .ba· vagões ficaram incendiados e varios de-
terla.s a.nti-aereas, . repelindo. ataques . · positos voaram pelos ares: Toda a .area 
da força aerea inimiga., derrubaram 10 da estação ficou coberta de fumaça e 
bombardeadores · de· mergulho. Nossos nossos pilotos regressaram sem ter so-
ca.ças ofereceram cobertura ,ás ·tropas· de frido perdas, , 
terra e enfrentaram os• grupos de bom•• Diversos · destacamentos de guerrilhei• 
bardeadores e caç,as alemães, derru- ros ucranianos, operandQ na região de 
bando 8 a.viões !pl!nlgo.s. . · Lwow, durante 3 dias • .de atividades, 

· descàrrilaram 7 trens mll!tares e . des• 
A sudoeste -de Tarnowl, unidades. de. truiram 600 metros de. Jeito ferroviario. 

uma· de nossas· formaçl\es ·desalojaram 
o inimigo de diversas iocal!(lades· ,cap- Mais de 200 mortos foram retirados dos 
turando 15 . canhõési _ 82 metra!hàdora.s, destroços dos trens destruídos. 
800 fuzis ,e grande ·quantidade de mu- Na região. de Kamenets-Poélolsk, OS 
nlção, alem de . fazer . príslonelros. Foi alemães destruiram todas as habitações 
aniquilado - umc:. bat!Llhão .. · de infantaria. e estabelecimentos agricolas e assassl• 
inimigo. A Jl)fantaria .- e tanques 11le- naram. todos os velhos e enfermos. An• 
mães 13,tacarain ,continua.mente nossas tea -.de se retirarem, os hitlerlstiis 
posições, vindos·· de. diversas · direções. tr.aooportaram . milhares . de habitantes 
Violentos combàtes coritliiuar;im a ser validos para a est3<ção de Chetrkoy, afim 
travados duràtlte o - dia, • .tendo ·. nossas de serem levados :para o trabalho for-
tropas rechaçado o lriimigo, espalhando çado. na. . Alemanha. Quando as tropaii 
o .panico em suas fileirá.Í;. Em. um setor, sovletlcas. se aproximaram, os monstroo 
nossa.s tropas exterminaram 1.500 oi'i- fascistas fizeram- partir dois trens re-
cials. e soldados . ipimigo,s e .destruirain pletos de cidadãos sovieticos e incendia•. 
8 tanques e canhões: de, aµto-propuls~o. ram outros dois"; 

SOLDADOS· POLONESES -NA FRENTE ITALIANA 

Um Capelão militar celobra a Santa Missa p~rn . soldàd~s das tropas skiadoras polonesas, -que 
lutam na frente italiana com o VIII Exercito britanico. 

lambem em Manipúf-~ japonêseS não conseguem se impor 
NOVA DELHI. (Reuters) - De

pois de mais de um mês de luta, os · 
japoneses ainda não chegaram a se 
Impor na frente do Estado de l\1ani. 
pur. · 

A custa. de varios milhares de. mor
tos e feridos, não conseguiram nada 
de apreclavel e os pontos-chave d& 
lmphal e Kol)ima acham-se forte· 
mente entrincheirados ·e prestes a re
ehaçar toda a tenta tiva de assalto. 

A posição de Kohima foi reforça.• 
da com as tropas aliadas que avan• 
cam a partir; de Dimanur, e acham. 
se em contato com os defensores da 
cidade. Isto é, evidentemente, uma 
ação destinada a limpar a estrada, 
Dlmpaur-Kohima, Nesta zona, os n!. 
pões lançaram á luta fortes destaca
mentos porem em todos -os encontros 
os defensores levaram a melhor. 

As perdas Inimigas são varias vezes 
superiores âs dos aliados, e com o 
monção que se aproxima a ameaça de 
Invasão serâ. a.inda multo mais custo• · 
sa e sem nenhuma. utilidade. 

Os japoneses carecem de linhas ade
quadas de comunicação e ha sinais da 
existencia da escassez de abasteci
mentos. 

A chuva transformará o problema 
aos seus abastecimentos em crescen• 
tes dificuldades, até se tornarem lin, 
possivels para os japoneses dadas as 
suas atuais posições, por demais avan
çadas. 

Entrementes, os resultados das des
truições verificadas pelos "chlnrlits" 
põem-se em evidencia e os informes 
·Cl.emonstrai-11 que os nlpões realiza. 
t·am grandes esforços para. desaloja. 
los de suas linhas de comunicações. 

<1ue podemos dize.r que• !oi. abertà a. 
frente. do oriente, fiicliarido-se ém tor
no · do Japão o aneJ.-.-de· aço agfo. 
norte:..amêricano". · 

. OPEHÀÇOES• NAVAIS DOS 
.ALJADOS .. 

NOVA DELHI,-·- (Re·uters) - Uma 
grande frota aliada., composta·. de en- ., 
couraçados, cruzadores, · destroyers e 
submarinos, efetu'ou uma batida. nas 
âguas onde imperam os japóneses, 
percorrendo · má)s · de. mil • milhas des
de suas bases- da •ilha de Cei!ij,o, para 
atacar os aero.drom:os em Sumat,·a, 

A operaçã.ç 'realizou-se- on~em e_ so
mente perdeu:se -um a:_vliLo· aliado, ten
do-se. salvo o P,iloto que o tripulava e 
q\\e foi r!itlrado do mar· por um sub
marino -que n·àvegava na "superfície, 
sob o fogo ·das. baterias costeiras .ja
ponesas: 

Comandava a,; trota. o almirante Sir 
James Sommérville, Coni;ii(ulra.m os 
objetivos os a.er'odr_on111s : de Sabaug 
na · parte norte de · Sumatra. Sabàng 
está .situada a uns mil· quilometros 
ao norte' de Singapura. 

Foram· utilizadas · bo.mbas de gran
de peso pelos. aviõ.es ·da Armada e 
entre os da.nos causados· pode-se ci
tar mais de 22 · aeroplanos japoneses, 

, estaciona.dos · ,no solo que ficaram 
completa.mente .. destruldos, impactos 
diretos sobre dois ·navios mercantes, 
incenclios em dois ·. de,stroyers e um 
navio nlponico de escolta, .uma area 
danificada. na. zona. por-tuaria, uma 
central· elefrlca .. atlngida, quarteis, 
hangares, otli,ina's ; e estaçã.o de radio 
em Sabang,.,.asslm . eoino grandes in
cendios ·no· perlin"etro .· urbano desta 
ultima praça'-fórte; . · 

·A· primeira delas se refere. aos ata• 
ques rap!dos, semelhando estocadas, 
que são lançados na zona do Pa,clfico 
central e a segunda diz ·respeito ãs 
confusas ações defensivas que -se tra
vam ao longo da. fronteira indo-bir-
rn=L , . . 

Baseando-se. . nas mais fidedig,:ias 
informações disponiveis desta cidade, 
eis como se poda sintetizar a .sitüà.
ção atual e as probabilidades futufas 
deste ·teatro ére · operações. · · 

Na zona do Pacifico central as prln. 
cipais ilhas· japonesas correm atual
mente crescente perigo -de ser- assal
tadas diretamente. As· defesas. insu
lares que ··rormam um cordã'o de for
tificações e.xternas em torno do Ja.:
pão •propriamente dito, estilo sofren
do os ·efeitos de uma preparação· ti
tica. levada a cabo por ataques a.ereos 
e navais tão violentos como os asses
tados recentemente contra a. base na
val- avança.da japonesa de Truk e 
contra Palau. 
· A esquadra japonesa ê simplesmente 

arredia. Esta · afirmação é endossada 
nada menos que pela palavra do al• 

,mirante Ernest King comandante em 
chefe da frota. dos Esta.dos Unidos. 

.As forças na vais japonesas recu
sam-s~ sistematicamente -a aceitar 

, combate com as poderosas unidades 
americanas que, atualmente,. jã ob.je• 
tivam a. í,ropria metropole nlponlca. 

A força aerea do Japão foi ampla• 
mente supérada e este pafs está Igual
mente perdendo. unidades. de sua fro
ta mercante que não pode substituir 
com · a necessaria rapidez clll. quaf .. de-. 
pende sua propria vi<la. 

N õtâ. lírlf'n'i"acjctrià1 

o novo· gabinete ltaliallD 
Deney, ~ales· 

1~oticiani cs telegramas que o Mal. Badoglio consti~uiu o novõ 
gabinete italiano, com a coJ?,boração de todos_ os partidos, exce.to 
o da Ação. . . . 

O que se pas§a na Italia é um reflexo da confosão. geral,· qu~ 
doinina todo o mundo;. na agitação e rio tumulto da._ guerra. 

Depois ·de longos debat!'!si o rei resolveu abdicar, - abdicaçãd 
que sê tornará detiva qúan<:lo os· aliados entrarem em Roma. E1:• 
quanto issonão se der, o principe Humberto,_ tenente-gener,al, co,nt~• 
nua na posição de herdeir,o, apenàs. E Badogl10 forma um novo gabi
nete' em que· 'colab13ram.todós os p11rtidos, inclusive os comunistas~ 

É interessante a participação destes num gove'.no. monarqúic?· 
E mais. interes:,artte-:_o -fato de ter sido- um dos partidos para· o qual 
menos importou o fato da abdicação do réL Estavam dispos.tos, <:1~ 
~ualquer forme!-, a colabor,1,r_:_n~ · governo. . . . .. 

- · Como se sabe, com a eJ,-tmçao_ da Terceira Internac1onal, nen~.u· 
má ligação tem oficialmente. o·. partido com os Soviets. · Entretantp, 
os membros russos da comissão aliaçla na Italia foram dos que mais. 
atividade politica desenvolveram ali nos ultrmos tempos. ó 'que pro-
vocou mesmo um. protesto da: Federação Socialista Italiana · da 
America. · , · ~ · · 

Os· demais mempro~ .da · C01'J.i.ssão :aliada parece não· terem tido 
atuação politica nenhuma na crise; E os partidos italianos movi
mentaram~se livreÍ}:i.ente~ teimo. se o pàís não mais estivesse. em . 
P.uerra, e sob o regime de um armisticio provisorio, para futura 
discussão, das condiçõ~s d_e pa~, entre vencidos . e vencedores, Até 
parece, mesino, que. a. Italia está. integrada, nas p.ações uniqas ••• 

A participação dos ó;mtunistá.s no governo é para· eles d.e ·gran
de importancia, porque; dispondo de pequeno prestigio, mas _dê muita · 

-ousadia, saberão aproveità'r. ao maximo a situação, para aumentar 
sua influenciá. . . -

Tudo pod~rã,o · eles ten.tar,, de acordo ou·, contra os des~jos dos 
aliados, sem envolverem a. responsabilidade direta ou indireta dos 
Soviets, · dada a inexistericia oficial.· de ligação entre os partidos 
comhriistas · ~ aquefo governo, :com â . extinção da Intetµacional, ~ e 
por não ter caratér oficial a 'atividade politica dos delegados 50· · 
vieticos na·· Italia. · · · 

Os observadores ·politicos . v.êm · nos fatos em · questão ma.is 
uma prova da irtcerteza dá política .internacional inglesa ·e·,11orte .. 
americana, em· contraposição à· sovietica, cuidadosamente. estudada 
f. .preparada com ant'.eced~ncia, ·.,... para cuja coil.secussão a extinção 
~a Internaciónal representou um passo. , . . .. 

Essa incerté;rn ·foi con'fir_mada ainda recentemente pefas diver• 
gentias ·entre CqurchiU e Eden_, de que r7sultou o pedido de demis;, 
são deste ultimo do ministerio do exterior. Embora não aceito· o 
pedido,· a situação. de cónstrangimento, ·a inexistenci_a · de uma Jir!,Ue 
politica internacional, ficou patente. . . 

Nos Estados Unidos, a desistencia da candidatura de Wilkie à 
presidenda · da repttblíca tàmbem tém o mesmo sig.nificado. · A prín
cipio Wilkie deu a entender que desistia porque o isolacionismo do• 
minante no: pa.ís n~o ~e co~_dunava com a orientação interriaciona-. 
lista do séi.t programa, que foi- receb_ido friamente. · · · , · · • 

.Porém, observando nielhor a ·situaç~o, os Jornais _amedcanos 
chegaram- à conclusão de nãô, sêr verdadeira·. aquela tese• de Wilkie,' 
Os eleitores não 'São isofadonistas, mas repelem claramente ·a póli-
tica de generalidades de Will~i~:"~ "um mundo só", e outris .de• 
clarações generalisa.das; tio sentido de uma união e colaboração ideál 
de todo o mundo, não os satisfez. Desejam uma politicâ mais rea .. 
lista. um programa·. positivo,· com qÚe os Estados Unidos s·e. apre .. 
sentem ao: múndó, principaltn~nte. a_gora que o fim da. guerra.-·s~ 
aproxima, ,afim de que- a vitoria tlão se tome exclusivamente dos. 
outros, ~::-:,prinsipa.Imente, qos · Soviets~ Não querem os americanos 

, a repetição do que fez. Wilsott/cujo fràcassó na conferencia- da pa.z, 
na guerra passada, ainda f lembrad9: com f.l,tnargura. . • 
/ Nem ·vêm úS àmérican()S uma p~litica· como desejam, da. parte 

do. governo. E· ti pica a· re,sJ?eitq é a a,.!itud~ ii-s.sumida com relação ao· 
Comité de. Libertação de Alger, em relação ao qual os avanços e 
recuos d: Washin·gton rêpfoduzein a . atitÜde . t!tubeante a~su111i~à. . 
em relaçao· .a· De _Gaulle,. de um lado, e sucessivam~nte a Péta~n. 
Dadan e Giraud do outro. . · · 
· · •Einboi:a -à makria da ~piriião·•·americana seja· favoravel ·ao· ·eo;., 
mité e a De Gaulle, vê c~m.· am~rgurà que este se itnpozao govettiô 
americano, mais ou :menos'.con:tra sua vontade, destruindo os ad:ver .. 
sa.rios 9ue ~ Casa Branca: pr<!stigiava; . . ... 

Na Itaha o mesmo se reproquz,. e os americanos de ascendencia 
italiana, que se contam aos . milhões, mostram-se profurtdamente 
descontentes com a posição pa·ssiva .que os repre1jentantês :yankees 
a~sumem naquele país. · 

Porisso,.nos Estados Unidos e:Inglaterra, 011de apesar da guerra 
a. opinião publica se rnantem .:ativa, crescem ,as provas de descén_• . 
tentamento I'>olitico,, embora ntim e noutro país a população esteja 
firmemente ao lado do governo, no-qtie se refere ao prosseguimen• 
to da guerra, para destruição -dos ~egirriens totalitarios. 

~A espectativa da invasão . âo continente w 

WASHINGTON, (Reuters) -- A ca• 
pi tal dÔs Estad.os· Uni.dos· agúard·a com 
sombrla,espectatlva a•fnvàsão- cla··''for-. 
taleza europ~ia. ". . .. . 

A lhtensltlcação da guerra· a~rea 
e as --nótlcías de Londres· sobre- -as 
novas restrições Impostas a.-seus vi.a• 
jantes, aos diplomatas e aos demais 
estrangeiros na. Grã Bretanha, deram 
agasalho ao sentimento. ge,al de -que 
o assalto·contra o continente.europeu 
está. Iminente. 

Embora. os. clrculos· desta capital 
não fossem surpreendÍdos se ouvis
sem- a' qualquer mom~nto a' nót!cià do 
Inicio do a.taque, prevalece tambem a 
opinião geral de que o perlodo da pre
ln vas1ío poderá prolongar-se durante. 
semanas. . . 

Estã preparado o aparelho a.dmi • 
nlstratlvo dos. D_epartamen~os da. Gue_r. 
ra e da -Marinha.. para as., necessida
des da · batalha. burocra.tlea que, - em
bora · insossa, tem uma lmpcfrtancla 
vital, .. . .. 

O Departamento· das . IntorT11ações 
de Guerra está.· completando·. raplda

. mente· ·os seus planos finais, afim de 

dar a.o ·publico norte.americano . in• 
formes ·claros e rapldos. 

Anuncia-se· tambem : que varlos ,,de• 
partamentps. oficiais diretamente In
teressados na in vasã.o, terminaram os 
seus preparativos. 
·'As. medidas de precaução- brltani
cas, especialmente as · que .afetam os 
movimentos das missões diplomaticas, 
receberam· a a.provação unanlme: da. 
imprensa de· Washington e os crlti• 
cos brltanicos, reconheeenélo que. as 
referidas medidas· poderão salvar vi
das norte-americanas; observam uma. 
atitude silenciosa e· tacitamente a.pro• 
vada. · · 

Outro aspecto de Washington, ao . 
se aproximar a hora "H", é que. os 
isolacl.onistas éstão manifestando 
mais claramente os seus sentimentos. 

· Por. exemplo, a. "Liga das Amerlcas 
pará .uma paz -realista,, IanQou: Uma. 
campanha com o lema seguinte: "A 
Europa somente .mere.ce salvar.se por 

:.si mesma". 

· ·Na ultima hOra da. tarde de ontem, 
logo em seguida a. uma. serie de ata• 
ques por bombardeadores med!os e li• 
géiros, uma íorça consideravel, cujo nu
mero se aproxima de mil "Fortalezas 
voadoras" e "Llberators ", da a. viação 
norte-americana, fizeram chover bom
bas sobre os objetivos militares germa• 
nicos do norte dl} França.. Acompanha.• 
va.m os . bOmbardeadores, · caças bom
bardeadores "Lightnlngs" e "Mustangs" 
voando todos esses aparelhos de ata
que entre enxames ~e caçu "Th.m
derbolts", "Mustangs" e "Lightnings". 
· Os habitantes ci,} Londres .e de algu
mas cidades do sudoeste da. lng!ater• 
ra,. ao regressai- aos seus lares, dep0is 
do trabalho presencia=. a passagem 
da enorme armada norte-americana, 

' coita deram conta da. destruição de 4 
aparelhos alemães nos ares e de outros 
estacionados nos terrenos dos aerodro
mos. Regressaram sem' perdas ás suas 
bases. 

COMUNICADO OFICIAL 
LONDRES, (Reuters) - 'O Minlsterio 

da Aeronautica anuncia: "Durante o 
noite passada aviões :lo comando de 
l>Jmbardeio atacaram objetivos milita• 
res na Alemanha, Belgica e França. 

Pequeno numero de aviões inlmlgoo 
cruzou a costa norte-orienta.! da Ingla• 
terr.11, Os incursores arremessaram ai• 
guma.s bombas em alguns distritos cos
teiros. Houve danos e vitimas na:s tw• 
nas atacadas. 

Na estrada de 'abastecimentos at~ 
Myitklna - onde os "chlndits" esta
beleceram bloqueios nas estradas e 
nas vias ferreas - os- nlpões. tenta
ram com violencia conquistar a posl• 
i:ão aliada. 

Pela. primeira vez foram. :usa.dos 
tanques contra os "chlndits" para. pro. 
teger a Infantaria japonesa.. Os . ofi
ciais que acabam de engrossar as fi• 
lelras desta. frente, dizem que os n!. 

'l'OQ,U_IO CONFESSA . , 
LONDRES, : (Reuters). ·..:... A .radio de 

Toquio informou. qu~ •.o 4.o .El'erclto 
Brita.nico .está oferecendo enorme re
slstencla âs· forcas japonesas _-que ope
ram ao· norte-de· lmphal, Tropas brita
nicas e indianas · lancam . lncessan.tes 
contra-ataques .. Na. planicle de K.oh!
ma, a 36.a. divJ~ão .angiiHndia,na e a 
44.1>, divisão motorlza,da, ambas :per
tencentes ao 33.o corpo ·do •.. Exercito, 
estacionado , como · reserva.- em · Ceifiío, 
fÔram·enviadas·para a frente ·de com• 
bate.,· . . _ 

A repercu~o das declara~es do Rei Pedro 
sotire os auxilias às · suas fropas · 

A ·referida Liga acrescenta: "Dea 
pois da outra guerra, gastamos bi• 
!hões de, dolares na Europa, prepa• 
rando-a para a guerra atual. Agora, 
o góvernó projeta . novamente gastar 

· bilhões na . Europa, preparando-a . pa. 
ra outra guerra, dentro de · 20 anos, 
A Europa, somente ·se· cura.rã do .seu 
esl)irlto guerreiro <$e .. sofrer as conse
quenclas da guerra até o· .fim. _ E' 

·. impossivel dividir a' Éuropa em na .. 
.ções boai;i ou mâ.s, da mesma manei.; 
ra que não se pode dizer que as .mã,os 
de um assassino sã.o culpadas, mas 
'inocente o res.to de seu corpo. D.es
trut Hitler e deixai que à Europa · quando est!l, se dirigia p3.ra. cumptil' 

isua missão. / 
Vibravam os ares com o roncar con

tinuo dos p0derosos motores, quando a 
corrente de bombardeadores pesados 
:voava em direção ao canal da,Mancha. 

· No seu primeiro comunicado, o Q. G. 
êlos Estados Unidos qualificou · este 
grande ataque como · o maior realizado 
:até agora, contra objetivos militares na 
França. Não mencionou objetivos nem 
;tão pouco facilitou nenhuma indicação 
em relação ás pei-das. Antes de levan
tarem vôo os bombardeadores pesados, 
mais de 150 ''Larauders", lançaram 

Em todas as operações realizadas on• 
tem pela R. A. F'. deixaram de regres• 
sar 16 a parelhos. 

Foram abatidos dois a viões alemães 
du~an~ os ataques de ontem contra a 
Grá Bretanha." 

li 

O "LJ:.lalUNAHJU" SIG
NIFICA BOA LEITURA 
·- - E FORMAÇÃQ . 

PIANOS S C H WA R T Z MA N.N 
Inc!USive tipo apartamento - · Visitem nossa. exposição sem · compromisso. 
ltlllt n. 1os6 êle Bamls. ~z ~ Av. Agua Jmnca, ·521 - ielefOM ·~6~1- ., 

pões · já, não utilizam tatlcas nem 
ardis nóvos. São conhecidos os ve. 
lhos ardis do Inimigo e as tropas ·brl
tanlcas têm um sentido de confiança 
e de superioridade. 

O ATAQVE A SADANG ll!I Ull 
·PRENUNCIO 

NOVA DELHI - (Reuters) · - O 
ataque a.aro-naval aliaclo contra Sa. 
bang, quarta-feira ultima, represen. 
ta o pren·unclo ·de · futuros aconteci• 
mentos - deelarou hoje o "The New 
York Times". 

ºEmbora não seja este ·o prlmelro 
golpe desfechado nessa direção -
prossegue .o jornal -,-- ê muito slgn!fl. · 
cátlvo pelo fato de· se· reaüzar· atual· 
mente em Toqu-to, a,confer.encla pre
sll'llda.,, pelo. prim~iro . ministro. T?jo1,. 

:acerca.' de problemas de lme'diata aten• 
'cão,- como seja. a. defesa do- territorlo. 
~lW>Jll!~~ ~Ji!OU~§., • C2111 · tStj! ·· l!,tll,~ 

l'ANOltAMA GER.AL .DA· GUERRA 
CONTRA. O JAl' AO . . . .... 

NOVA YORK,· (Reuter~} - A. base 
mais avançada dos Estàdos Unidos no 
teatro da· guerra do Pacifico se acha 
atualmente .·.· a· ,apenas 1.800 milhas 
marJtlmas de. T·oquJ_o:. · 

Prel)ara.m-se . ali novos e poderosos 
a.taques : contra.:-o-•anel defensivo que 
protege -a • capttal nlponlca. : _Entre
tanto, . enquanto .-aqui .se _.propala tal 
crença, au~etit!I,, a, prt10Óupação em 

. relação ao_ contrq,0_ataque · japonês no 
interior. das tron~lras da Indla, no 
)i:stado de .~aJillP~r. , . . . 

o, panorama .da..'s-uer-ra. contra, o Ja-· 
.. pão aiiresent~z;e a,g'ora ~o povo :nor-
,.:tttfmfld~;.;,,- Á\!U:_ ~Õü ~'! 

1\ !!:~... • :. ,· , ,, .. · .. 

! l ' ' ' ' ' ,, 

. LONDRES, (Reuters) - . . Grandes 
surprezas provocaram em Londres a de
claração do rei Pedro' ,da Jugoslavia. se• 
gundo a qual "o auxilio que os aliados 
enviam por avião ou por paraquedistas 
aos patriotas jugoslavos, não chega para 
equipar um batalhão S€(juer". 

Ha dois meses apenas, o primeiro mi• 
nist~o. Winstori Qhurchlll prometeu. que . 
"todo o esforço em nosso poder será 
feito. para auxiliar e sustentar os guer• 
rilheiros jugoslavos." .. 

E ainda esta semtna. o generàl Mac 
Lean, chefe da missão militar britanl
ca. junto ao Q. G. do marechal .Tito, 
disse, que. "durante os ultlmos meses. os 
aliados enviaram milhares de -tonela
das de material·. de guerra ao ·. Exercito 
Naciona!de Libertação". · 

Um~ expl!ca.ção deS{ia aparente dlsa 
· ~nancltl, foi 84iantll.da, po,i-. ~ t11D.ci9.,._ 

narlo do governo ·jugoslavo, em :Lon-
demonstre'º seu valor>'. .. dres. - - - - · 

":r;; qW!Sl certo - dlMe, esse , porta.-
voz - que o rel Pedro se referiu SO• ()ONVElll'l'RACAO DA lllAltINHA . 
mente. ao aux!Uo prestado. ao· chàmado INGLESA. 
"Exercito Real. Jugos?a,vo", que comba• 
te sob as ordens do general Mlha.llo• · . ZURICH, · (Reu ters) ..;. . A D. N.· , B, 
Vitch.•; ' Informou · hoje que· a Marinba. brita~ 

"Apa,rentemente o rel Pedro .não con- . · 
sidera. o Exercito do. marechal Tito co- nica . estava sendo co~centráda ·. nas 
mo fazendo parte . do povo jugOsla.v_o, aguas · metropolitanas, frbanao o 
.nem considera o auxillo .prestado .pelos seguinte: "Trata-se da má.for. con .. 
al!a.dos. a estas forças como um auxilio· centracão de navios,. desde Dunquer• 
fornecido á: ,JugoslaV!à" ;.,. óbserva coin 
ironia o· "Daily Hera,ld", que", 

Por. sua .vez,. o "DaUy. Telegraph" . :Adeantou -a referida agencia que ,a 
disse que "ao ·ralar somente· das forças concentração lnclue navios de. guer-
" cliétillks" de Mlluifloyltch, cónío sen- i;a--J;rance_ses, norteca.l?le!lcanos ·e. va. 
do "meus soldados",. o rei Pe(\ro ter- ria.li unldad~s. da esquadra ,Italiana. 
se-ia mostrado téénlcame:tite correto, ·.de · "As. tropas aliadas. - _acrescentou .~ 
vez .quee ,as ~o~ ~f '..rug, ~-~tem. . emissora nazista . - dlrls:ffll~.d llrã, 
. 11, !1.~ .. li<la1:t~ ao te.i • "'.-.-. . . . , . A ~anal ila _Mancha"., _ , 



• _.. Atendendo a um especial convite do 
representante do Ministerio da. Aero
nautica junto à Ei;cola Técrica de 
Aviação, S. Excla. Rcvma. o sr. D. Jai
me de Barros Camara, Arcebispo Me

·"tropolitano do Rio de Janeiro, vli-á. 
:a.manhã, dia 1.0 de Maio, a esta Capi
fal afim de proceder à benção daquele 
·-estabelecimento de ensino técnico, que 
.m,rá salenemente ina.ugurado n(lSSa oca-
:iião. · 

· · Dada a. alta dignidade de s. Excia. 
•Revma. ocupa, e as altas virtudes de 
que tem ·dado prova:. na Dloccre de 
Mossoró e nas Arquidioceses de Belem 
do Pará e Rio de Janeiro, o ilustre Pre• 
lado será objeto do mais caloroso aco
lhimento da parte das Autoridades 
Eclea.laiitlca.s e fieis em, geral. 

De Excia.. Revma'. Mons. Manoel 
Xoenner, s. · V. D., Administrador Apos
tollco da Fóz do. Iguassú, objeto de· uma 
aleivosa. campanha diEamatorla que ·lhe 
foi movida por certa Imprensa, recebe
mos uma carta da qual destacamos aii 
seguintes palavras: "Cumprlmenw.ndo 
aíetuo.samente ao muito prezado Senhor, 
agradeço penhorado o denodo com que 
logo tomou a minha defesa. Desejava re
meter ao LEGIONARIO, que sempre 
mais .se recomenda e Impõe, o acordão 

. de absolviç.ão, mas apenas aos 18 de 
Abril- alcancei a copia". O texto do 
acOJ,"tlão é o seguinte: "Apresentando a 
del'h;a novos elementos de conVicção, é 
de.· se deferir o pedido de revisão para 
ab:,olvcr o acusado". 

* * * 
Nenhum agradecimento nos deve o 

:Ilustre P1·elac!o: defendendo os membros 
da ·a1erarquia, cumprimos nosso dever 
de · catollcos, e defe.mlendo a reputação 
do Clero estrangeiro, cumprimos um 
dever de patriqtas, porque muito lhe ele
ve nosso pais, 

**"' 
li: oportuno o momento pai-a. acentuar 

que determinados Jornais, tão presi;u-
1·osos em veicular as noticias calunio
sas ·a respeito .de S. Excia. Revma., tin
gem não notar a absolvição com que 
11o.ssa. maLs alta Cõi:te de Justiça. reco-
11heceu . a total improcedencia da · acusa
ção de que Mons. Koenner guardava 
em· seu· poder armamento.s com intuitos 
subversivos. 
· _E:;te procedimento inJustissimir dos 

1'1~11~~i::i,a,Slo/!J?r!13:/s, é O que proprla-
·, mente:; sé,Jc~l\ll'iiti"d~J,a~::.t_ez;;;;';. :,, '"' 

'* ,. * 
Um distinto amigo desta folha chà

:moü nossa atençãc para um boletinÍ in
titulado "Mundo Medico", qúr se pu
blica . no Rio de Janeiro sob a direçã<:> 
do snr. Calvino Filho. · 

O · adjetivo "medico" não tem a me
nor relação com a materia Inserida na 
maior parte do boletim. De fato, pa. 
rece que .a sua.. unica preocupaçi[o con
siste na propaganda. de idéas extremis
tas, habilmente disfarçada.'l sob um ro
tulo anti-fascista. 

* :k * 
?ara ser anti-fascista, deve-se ao 

ni~smo tempo ser anti-comunistà. co
ino, pai·a ser anti-comunista, é preciso 
tambem ser anti-fascista. o LEGIONA
EiIO, por exemplo, tem direito de ata
car. à vontade o fas~i.smo, de preferir a 
derrota do fascismo ê do comunismo 
É que todo o mundo sabe que, passad~ 
o perigo fasci.sta, lutaremos contra o 
comunismo em todos os terrenos. 

A atitude dubli. do "Mundo Medico" 
e outros que. tais só serve para act;di~ 
tar a falsa idéa de que os un!cos ver
dadeiros anti-fascistas são os comunis
tas; o c;ue é _ fazer o jogo do fa.scismo, 

Falecimento de s. E. o cardia! 
William O'Connen 

· Faleceu no dia ?.~ do corrente o 
Eminentíssimo d a:':'r d i a 1 Wi!Íiam 
O'Connel, Arcebispo de Boston e De
cano do Venerando Episcopado dos 
Estados Unidos. 
. S_ua Eminência· nasceu em J:,owell, 

!na, Diocese de Bostou, em 1860. Re
cebeu as sagradas ordens em · 8 de 
junho. de· 1884 e foi eleito Bispo de 
Portiand. a · 8 de fevereiro de · 1001. 
1-<o · dia· 8 de fevereiro de 1906 foi 
eleito Arcebispo Titular de Temi e 
Coadjutor do · Senllor Arcebispo de 
Boston.. Vacante esse trono . arQuic
piscopal, passou a ocupa·lo em 30 de 
agosto .de 1007. · No dia 27 de no
vembro .. de 1911 foi criado Cardial 
I'r<;)sbitero da Santa fgreja Romana· 
do · Título · de São Clemente. · 

· Figura das mais n,ltaveis entre as 
que tê'rn ocui,ado solios episcopais 
nos Estados Unidos, o Eruinentisst
mo· Cardial William O'Connel deixa 
mi. Diocese de Portland e na At·qui• 
diocese .de Boston admira veis. fru~ 
tq~ ~e·:<~U ~ÇlQ !l!~Cl~!~!!ç~ . 

/ 
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o orbe catolico resa pelo Santo Padre ConsagraçãoaoCoraçãodeMariadaPrelazia 
__ , · · .- · - do Senhor Bom Jesus de Palmas 

Vibrant~s apelos das Au~oridades Ec-lesiasticàs em favor do Soberano Pontific·e. 
~ Exr_no. Sr. D. Mig~~l de Lim~ Valverde, Arcebispo de Olinda, publicou: 
~nfehzrn~nte as noticias que vao chegando do teatro da. guerra na Euro

P~.' ?ªº .. tOJ'!ahdades tragicas · à situ~ção_ de Roma. · E' a cidade n1etropole do 
~tistiamsmo, nela tem sua sede, o V1g:ario de Jesus Cristo. · Nenhuma outra ci-

~de se. lhe P?de. c,omparar._ E o tumulo dos Apostolas, a arena dos martires, 
gigantesco rehc~no pe tudo quanto ha de maior e de mais santo sobre a terra. 
Bem ~iodemos ll!'lag111ar o que de aflição vai n'alma do Santo Padre Pio XII ~ir .ver na _imi_nencià de ser d~.s~·rulda essa cidade santa escolhida por São 
Crr}ro, .º ~rimerro Papa, para, centro e sede do governo da Igreja de Jesus 

. ~t~ em todo o mu1;1do. Dai o seu empenho de não medir esforços nem sa
crifici_os · para _que .Ronia seja poupada. Este é o anseio de todos os · catolícos 
e ~ sincero desejo. de. todos os homens ae espirita. A nós. que somos fiéis de 
Cristo cal:ie !azer al?uma .coisa mais. O nosso dever é orar e orar mcessante
ment~ pel~ mcolumidade ,do nosso. Santo Padre. Numa cidade sujeita a bom-· 
bardeios _v1o~entos e prolongados, ninguem .está livre do perigo a não. ser por 
um. 9:uas1 i_nilagre da Divina Providencia. Essa intervenção direta da Provi
dencia, s7ra,·o fruto de. nossas orações. Roguemos ainda. a Deus misericordio-
so. pela intercessão dos Santos Apos- · 
tolos Pedro .e Paulo, ·dos .santos mar
tires, · · Pontifices, · Confessores, Vir
gens e Santas Mulheres que ilustram 
e consagram Roma com o heroismo 
de suas virtudes, roguemà's a Deus re
petimos, desperte· no animo dos com
l>atentes ,uni 'verdadei,ro sentimento 
de horror. pela destruição dessa cida
de, unicá no mundo; cujo excidio se
ria o eterno oprobio de nossa civiliza
da gente,· Roma, a ,.cidade eterna não 
pode, não deve ser destruida, antes 
conservada com o carinho com que se 
defen~e . e. resguarda· de toda. injuria 
~ rico t~ouro. Neste sentldo os 
fiéis catolicos devem fazer preces es
peciais nestes dias em que comemora
mos a Paixão. de Ncisso Senhor Jesus . 
Cristo en~ . união ~cim o Papa · que 
c~mo o çl1vmo Salvador sofre as ago
mas do Horto; Com lagrimas sentidas 
e ardentes preces façamos doce vio
lencia ao Coração de Jesus, pela inco
lumidade .do Santo Pad:-e Pio XII e 
pela con~er;'ação de ~orna, gloria do 
nome . cr1$tao. - (a) t MIGUEL 
Ai·cebispo de Olinda· e Recife". ' 

* *: • 

O Exmo. Mons .. -João Jwé de Aze
vedo,·. Vigario Capitular. de Taubaté, 
reproduzindo o Aviso ·do Exmo. 
Revmo. Sr. D. Jaime de Barros Ca
mara sobre a situação"do Santo Padre 
puglicou a seguinte •Circl,Ílar: . ' 

"Aos ·RITIDPS, . Parocos,. Vigarios, 
Reitol'es,, de Igrejas; ·Sup~riores · de 
Casas 'ReUgi.ooa$' · e .Diretores ·de 
Colegiós destà Diocese 

Pela irt'C())um.ida<le · do S.anto PadJ:e e 
. •;,,:~~aç~í,-1Ã~::4f,11JUa , .•.. , ,.,,,.,·.·e,.;,~, 

santa que foi a capital politica da humanidade civilizada e tem continuado a 
ser, por vinte seculos, a capital espiritual do mundo". 

.. * •. 

O "Imparcial", támbem · de Santiágo, .escreveu que "o mundó c~toHco se 
recolhe cm seu ser· intimo e se .associa, · com .. a mais profundà emOi:)ãó, às do- . 
res e às angust.ias do Chefe Supreh).o dif Crístand,ade, o Santo · Padre, do di
plomata el'ninente, do asceta vajuoso, do··_.pehitente fervoroso, do genial ho
mem de Estado. que, sob as furias das tempestades, vai dirigindo a barca· de 
Pedro, pelo rumo da dignidade,, da im\ltabilidade <los princípios- e dos gran
des . deveres e das altas responsabilidades que confere a imitação do Pescador". 

·* * • 

O Exmo. Mons. Carlos ,Casanueva, Reitor da Universidade Ca
tolica. do Chile, escreveu que ·o. Santo Padre, o Papa Pio XII, com sua ma

gestade, sagrada da primeira aú~ridade 
moral, do mundo, a. mais, nobri, a màis 
bela e a mais· santa, ao. concitar os sobe
rimos do mundo, apoiado · na força âa 
Verdade, para déter ante ·os muros. de 
Roma,os horrores .do fogo e do·sangue, 
nos ·recorda, o- Soberano Pntificoe S. Leão, 
o. Grap.~e,_ salvando a Ciaade Eterna, na
quela. outra. hora gravissima de sua . his-

. toria.. ' ' ' 
Mons. Çarlos . Casanueva. eoncita a se-/ 

guir aos, s,eus ,estuda,ntes !t Jeitores para 
que i,ntercedam junto a .Deus .. pela sor
te de Sqa Santidade, o Papa Pio XII . 

* * ·'e 

"Por t.udo quanto 'ha de mais venera-
. vel na terra, . p'elo sangj:e dos martfres e 

a herança viva da cultura greco-latina; 
e'rri nmome· de ,dois mi!enios da civiliza
ção . catolica e. da arte , cl~ica medieval 
e vibrando por estas memolias de emo-
ção inefável' e ·pondo toda a alma e suas 
profundidades espirituais e piedosas para 
o diy:ino · ·e o homem· em nossas àngus
tid~s vozes clamamos muito alto p~rante 
a tragiCca ameaça: - Salvae Roma", reza 
wn memorial que, subscrito por proemi.:.. 
nentes inteléctuais, ,ar-tis.tas, escritores, 
academicos. e· homens publicos do Perú, 
circula amplamente e.m Lima. 

"C:>rno ·catolicos e como latinos - pro
clama o manifesto - o,s ·abaixo-assiná-' 
dos devemos:e queremos expressar nos
sos fervidos. ànelos de çontribuit' sequer 
pela ' propaganda, · a salvação· da inclifa 
Roma, à evitar à desolação e o destroça

. mento · da ·Cidade Eterna,. ca1,1sada. por 
méros- estragos·, e, .àindá. ·mais, cuja i:uina 

. iminente. ser~a uma .catastrofe irrepara-
veP' .'· 

Damo~ -~m .•. ex.te~o .-,~. ,Aviso t>portu
~simco do, Elqno •. ·sr. D .. Jaime de 
Barros . Cainara; DD. Arcellispo do 
Rio de Janeiro; 'a propo~ito dos cons
taíites bó1'l)bardéios da Cidade Eterna 
e consequente perigo .porqµe pass!Í.111 os 
monumentos ·religiosos .daquela: vene~ 
randa ~ede da Cristandade, sobretudo, 

Altãl' dà Cat~drit d~ . S .. P~~-o .na' Bâsilica ele. S,, Pedro 

. "Para impedb-tal 'oprobio; os do.is cam
pos béliger.int~s se acham no' estrito, de
·V:<.lÍ,,~-<;!i~ll!tts,~9u.~,,~t~:.po~ãS.uln-• 
aC<!rifo· qtié,füit5~ça' ta1')anhf clesve.l)tlira, ·. 
por<'l,µe/ .estàl)-.do !1lll~s os_ lados compos
to~- de,pp:v~ '.que ~e prezal1'1 de, cultos, e 
1.11aif ainda, de cristãos; nãq. pode ocul
tar-~~lhes. ,o ::vá_lqr suíno; incoinparavel 
i11:3usf?~titg_ivel p3:r/l to_dos .eres e para a 
htl!naniqadi:l inteirá significa a preserva
ção · de Roma." 

o perigo da YJda do .proprio .Soberano Pontífice, noss Pai quexido e amargu-
rado. Fazemos nossas as asserções do píedos.o Senhor ·Arcebispo. · . 

Para nossa querida, Diocese de Taubaté, que ainda por ·ocasião 'do aniver
sario da Coroa~ão· dó Santo Padre, O hmnenageou · com um numero especial 
desta noss.a _Folha. Diocesana, dctermina1nos o seguinte: . 

a) .,Nesta Sede,- -veneranda, nos primeiros -dias de junho, rcalizcsse a 
Semana do Papa e de Roma com Missas e comunhões Gerais. . ' 
. Sejam féita.s Assembléias dlarias, á noite pela. À. C. e Associações, em 
que falará W?I orador leigo, sobre temas relativos ao Santo Padre. Ao en
cerramento, seja cantada Solenissima Missa e seja feita piedosa Hora Santa 
pelo Santo Padre. · 

b) Nas Paroquias, solcnise-se tambem a mesma Semana, com identico 
~~ograma· religioso, conforme a possibilidade de· cada lugar. 
. e) Desde que recebam os Revmos. Parocos, Vigarios e Reitores, o pre
sc11te aviso, comecem a acrescentar em todas as Missas ·que se celebràrem' na 
Diocese a On1ção pro fapa (pro re gravi). A noite, por ocasião do Terço e 
Benção simples do Santissimo Sacramento, recite-se' deante de Nos~o Senhor 
Sacramentado,· antes ·do Tantum ergo - a Ladainha de todos os Santos cum 
01·ationibus,. E que se reitere insistentemente 'aos fiéis o- convite a que 'todos 
tomem parte nas orações, comunhões e demais atos pelo Santo Padre, como 
wn sagrado d~ver de caridade. e amor filiais. 

, Taubaté, 21 ~3-44. .. 
Mons. João José Azevedo - Vigario Capitular" 

" * • 
Em uma. Circular o E=o. e ReVIUo Mons; José Maria Caro, Arcebispo 

de Sài1tiago do Chile, recordou aos catolicos que "as circunstancias aflitivas 
em que Su.i Santidade se encontra atualmente, e o perigo que ameaça Roma, 
Sua Sede, centro da Cristandade, ameaçada de ser envolta em uma luta que 
poderá destruir seus santuarios e monumentos, tão dignos . de todà a venera
ção, e apreÇC> · dos catolicos, nos obrigam mais do que nunca a 'oração cons
tante, ferv~rosa e universal, que de nós pediu o S<!nto Padre, pela paz do mun
do". Temos de· rogar .... acrescenta o Exmo. Arcebispo - "pela incolumidade 
de nosso · a_mantlssimo _ Padre, Vigario de· Nosso Senhor , Jesus Cristo ,e para 
que os .. b,ehgerantes nao cometam o eno, ·que seria inexcusavcl, de converter 
Roma em um campo .de· batalha e de ruinas. Nenhuma. razão estrategica po
deria jamais. justifica-lo ... " 

. "A segurança pessoal de nosso amadissimo Padre, · o Papa, está cm . peri
go, escreveu o Exmo. e Revmo. Mons. Alfredo Silva Santiago, Arcebispo 
de. Concepcion. Bombas de extenninio e de morte caíram muito perto e algu
mas dentro da:s muralhas da propria Cidade ·do Vaticano,· residericia de· ::;ua 
Santidade. Rol'llà, a Cidade Eterna, capital da· Cristandade, centro dos mais 
altos. valores·· espirituais, baluarte <la civilização cristã e síntese maravilhosa 
de todas as grandezas humanas e divinas, está entre o fogo das .armas· inimi~ 
gas. Perig~m .sEius docinne'1tos e reliquias, seus templos maravilhosos, tesou
ros dos sGculos .de · fé cristã, patrimo11io do solo de Roma, senão do mundo ci-
vilizado . e cristão. . • . · 

"Ante a magnitude de tão graves perigos conclue o edito de Mons. 
Silva - n~o podemos, amados filhos, permanecer indiferentes. A instancias, 
pois, do Apostolo, cii-emos côntinuamçnte, sem interrupção, com generosa· per-

. seve.rancia para quG, de1itre -as ruínas morais e materiais da , guerra, surja. a 
luz espfendotosa da paz baseada na justiça e no respeito mutuo dos homens; 
para que, em virtude dos progressos da tecnica da guerra, ambos os beligeran
tes. possam distinguir .entre os chamados "objetivos militares" é ."não milita-i 
res" e salvem Rom;: da .luta implacavel e de uina incxplicavcl destn1ição." . 

. O' Exmo, ·e ;Revmo,-)\fons. Rafael Lira Infante, Bispo de Valparaiso; re
cordo}! que "é por deniaii; triste a situação dei. mundo em nossos · dias, e os 
horrores ela guerra implacavel se fazem sentir ria mesma Roma, ·nessà cidade 
santa, sede· do .Vig~rio de Cristo, e onde se guardam as reliquias veneraveis pe 
milha11es de santos, às antigas e magnificas Basilicas e tesouros inapJ'eciaveis 
de ._obras artísticas e valiosíssimas, valores estes que foram respeitados pelos 
seculos ... " 

"Çump_ramos ..:.. reza ~ua exortação ....; o dever dedilhas fiéis, obsequian
do ó Santo,.P_adre g_tie sobrecarregá o peSo de tantas calamidades, co,rn nos
sas ff!i;vórosas .orações, e . peçamos ao Altíssimo que o conserve por longos ap.os 
e preserve Sua. au~ta . .Pessoa e Sua Sagrada Cidade de todo dano. e de. trido 
o mal"~ - , · · 

O ~ia· Ilustrado,' de Sa11tiagc, do Chile, 1eiterou que. "a ·hu~anidade;:s in•: 
feli·a ~ ent~nde11dÓ á pa.Í·(é que p~,,~:ue cioração_'e se11Sibilidade - teme pela 
e~.tç (la cidade na 'aueJ o ,Vigai'io d.e Cristo .. tem . às:;eúto. secular, da éidaôe 

"0 m\indo · contemporarieo sem :Roma, 
e sem os infinitos tesouros. de seµs templos· e monumentos, lugares santos e 
museus, careceria de lembrança e ti-adição,. de qualidade, de refugio: e luz as~ 
sim no religioso conto no artístico". . . . ' 

. · "Por tuclo quán~o ha de tnais veneravei 'nà temi, pelo sangue dos mar. 
tires e a herança viva da cU:ltui·a greco-latina; :em nome de dois milenios de 
civilizaçã_o c_atolica e de arte dassico medieval,· vibrando por .estas., memorias 
de emoçao mefavel, e pondo to.da a alma: ,e su.as ,profundidades atavicas es-

• pirituais e· piedosas. para o divino e. humano em nossas angustiadas ~ozes 
chamamos muito alto perante a tragica ameaça: - ·sálvâe .a Roma!" 

Entre outras ·muitas assinam o memorial bs seguintes: - Josê de Ia Ri-· 
va Aguero Y Osona, Ismael Bielich Flórez, Ciylso G; Pastor, Ildefonso E. Bal:.. 
l?n, Reynaldo ~astor, Victo: Andrés Belaun_d_e, Francisco Tudelà, Jorge Din
tilhac, E. Garcia Ureta, LuJS Alayza P., Jose G. RamireZ; Manuel k V; de 
Velasco, O. Valdez de la Torre, .Luis. Guilherrno Cornejo. G, A. Corneio Iriar
te, Jorje Arcc Más, Cesar Arróspide, Raul' Arjas FiscalÍni e Maria Alzamo1-a 
Valdez. 

Os RR. PP. Cordimarianos acabam de ·editar um explendido numero 
da revista "Ave Maria'.'., todo ele cons~grado ao Santo Padre, como sinal de 
solidariedade incondicional e amorosa; pelá situação tragica . em que se en
,contra a Santa Sé. Sobre este brilhante numero especial, lêm-se na .revista 
as seguintes palavras do ilustrado Sacerdote Cotdimariano, Pe. Àsterio Pascoal: 

"Nas vesperas do mês· de Mada sai o presente numero, dedicado por intei
ro, 1 à augusta pessoa do SÚmo Í'ontifiée, · Artigos e lustrações · referem~se ao 
Vigario de Jesus. Cristo na terra. As paginas da nossa humilde revista res
cendem neste dia o aroma da. piedade e do àmor para ·com o Papa Pio XII. 

Obvia e facil é a explicação. Como facil sérá coiripreende.:lo; .. por' párte 
,. dos nossos leitores. . · 

O assunto de atualidade, a· questão que. empolga os bons filhos da Igreja 
Catolica, é a viçla do Santo Padre, a -inviolabilidade do Estado Vaticano, a :con
servação da cidade de Roma, escrinio de. tesouros ságrados e de recordações 
vitais para' o catolicismo1 e P,ara. a mesma· humanidade, · · 

Envolta no risco de pessc,as e coi!as, ppla procela da guerra, acha-se tam
bem à pessoa do S.umó l:>ontifice. · Conservar essa vida, salvaguardar essa sa
grada herança recebida, é dever urgente de todos os tjue prezamos a fé e dos 
que prezámos a honra dos nossos dias, para o futuro da historia. 

Nesta·. empresa temos todos a nossa. parcela dé .responsabilidade: e nossa 
obrigação de catolicos. A nossa voz -deve sê ·erguer, as nossas preces devem 
multiplicar-se, tudo fazendo para impedir tamanha catastrofe. 

Existe ainda outro motivo para a filial ,homenagem que, embora .desbotada
mcnte, prestamos ao Papa ·Pio XII, com a .deçlicação deste numero, Servindo
se da confusão reinante, seitas inimigas não sé a<ianham de ofender a pessoa 
augusta do Chefe da Cristandade. - As :maiores aberrações e os mais incom
preensíveis insultos. lançam-se contra a. doutrina infalível da Igteja, a· ~espeitÓ 
do Santo Padre. Repetem-se de novo, com inacreditável audacia, ·os ataques 
contra o representante de Jesus C1-i.sto na terra, negando-lhe o. titulo inaufe. 
rível de "Vigario de Jesus Cristo _na terra". 

Em face desse iriacreditavel declinio doutrinario; somos nós que· devemos 
defender os direitos do Pai da Cristandade, verberando as negações inimigas. 
Com a nossa. irrestrita obediencia e ·com .a ,no:,sa inviolayel .adesão ao Papa, 
cumpre,-nos mostrar que o rochedo de Pedx-o não .se esboroa com as vagas mais 
pi·ocelosas. Cumpre-nos. patentear que.o no5,so af:erro ao Vatiéano'·é càda dia 
màior, cada vez mais firme. · "Se me. esquecer de· t( ó Igreja R9mana, esque
ça-me de mim mesmo", falemos ·com o imortal Bóssuet. E com ,o Pe. Lacor
daire exclamemos tambem: "ROMA! não· i:e desconheço põr i contemplar-te na 
tempestade". 

V ili, portar1to, nestà singela· homenagem, a confissão dara· de. nossa inco!l
.dicionál sub!11,issão e cordial ,docilfdad~ ao Papa Pio ,XII. 

E' o -testellJunho de apreç~ e estima que lhe dedicamos, não apenas pelos 
seus dotes .de homem \Jrovidencial,.coino P0l ver nele ."o Doce Cristo na Terra". 

.Para a homenagem ser mais completa ·e. mais. frutífera, _ "Avé Maria" 
aparece na alvorada do mês de Nossa séphora, quando as, preces se evolam 
com o tl'inado' do passaredo e' C0tll os ' canticos inariais das nossas Igrejas, a 
pedir as orações dos leitores .p'ela felicidade. do. Papa, para Peus l!ligeirar-lhe 
as infindas penas que lhe amarguran:) o 'coração paterhó. · · · 

' ~om estas homena~ens e orações 'tere~ós ' cuinprido . o' d~irer que a to..: 
dos mcumbe nesta hora cr!lcial. O augusto e amantissimo .Pohtifice, pela 
sua parte, com a amplidão de, seu gesto bondoso. é com' o poder ·de sua reale-. 
za soberana, abençoará a nossa · gratidão: e amor· filial.. Honremos o Sú.no 
Pontifice. · Amemos o Sant~ Padre. Rezemos pelo:Papa Pio XII", 

Segundo. as. int~~çõ~s ·. do· ;·síimo .· Pop\ifiç~, i os'. R~. , PP.· :Co,rdjma~i~n~s : 
. promoverão. l~~ "S.emana'' cledicada, ao JmaculadQ'. Cofasão. d!> '~;írJa. lluiO. -
uro&rama pul.,hcaremos no· ui-oximo numei;ç. · .. · · ·' 

,, 
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O Extno. ·Mons. Fr. carlos Eduardo de 
Sá.bola Bandeim de Melo publ!cou uma 
carta Circular anunciando ao Cleró .e 
fieis da Prelazia do Senhor Bom Jesus 
da Pitlmas, a consoladora 11ova da Con
sagração ao Imaculad<' coração de Ma• 
ria, para o dia 31 do proximo Maio. 
Inserimo-Ia nestas colunas como n!lr· 
mação preclara da devoção em nossa 
Patria . 

"Nesta. hora calamitosa. que atraves
sa. . o mundo, Revmos. coóperadores e 
D.Jnados Filhos, sua Santfo/.ade o · Pa

.pa. · Pio XII, Chefe visivel da Igreja, 
guiado como sempre pela assistencia. 
especial e manifesta do Divino ·Espiri
ta Santo, e dando expansões a seu amor 
de Pai comun. da Cristandade, que vi
sa socorrer. seus filhos da maneira. mais 
cflciénte, para o bem-estar deles cor
poral e espiritual,. recorreu de um mo
Jo especial . à proteção Daqt:ela, que é 
o am.:llio dos cristãos, medianeira de 
todas as graças, senhom Mãe dos ho
mens, à Virgem santisslma, consagran
do o genero humano ao Puríssimo Co
ração· de Maria. Que. resposta l:íellssi· 
ma à grande graça que nos fez Nossa 
senhora, dignando-se aparecer aos po
bres mortais em Fa.t!ma ! 

Numa consagração dfst(l.s, total, dos 
homens ao Cora,;áo da Mãe de Deus, 
realizada pelo Supremo· Saber.ano nes

.te mundo, o Papa, cujo termo de ju• 
risdição limita-se com os conflr.s do 
mundo, nós, Veneraveis Irmãos e . Fi
lhos ·muito a.mados, de per si todos nós 
estavamas e esta.mos incluídos, fieis que 
somos da mesma santa Igreja .Catolica . 
e galhos extendidos da mesma arvore 
llumana. que abrange o orbe. Mas; já. 
estamos inclu!dos, poí: assim dlze1·, pas
sivamente, por dect(;t<' de quem man
da cm nós, pela intenção habitual de 
em tudo participarmos do que diz res
peito il. Santa. · Madre Igreja,'' ma.~ não 
por determinação nossa, por . livre es
cJ!ha de nosso coração. Dotados, 1.orem, 
de intellgencia e livre a1·bltrlo, afim de 
que esta oblação tenha. valor meritorio 
para. cada um, é necessar1o · que por nos
sa propria e espontanea vontade, nós 
mesmos, ativamente agora, ratifiquemos 
e correspondamos ao ato· do .. Sumo Pon
tifice. Por conseguinte, mister se f~z de 
no.ssa partç, o nosso proprlo oferecimen
to no sentido proclamaç!o pelo Santo 
Padre, para que, como ,membros livres 
.d() Corpo Mistico de Cristo, e por · pro
pria resolução nossa, nos incorporemos 

. voluntariamente no Coração Amantis
siino Daquela, de quem o Cristo tomou 
seu Corpo fl.slco.. . · 

Em .Nossa. qualidade de· Administra
dor ApOstolioo ·. desta PI'elazia, como 
vosso Chefe e Pai, resolvefüos, pois, con
sagrar ao Coração de Maria tcicta. a Nos
si l're!azja de Palmai;, com seus pasto
res espirituais, suas autoridades civis 
e militares, seus fieis, suas famll!as. as 
suas casas, as suas propriedad{ll1, seus 
empreendimentos, seus matos, seus 
campos, tudo enfim, que nesta Prelazia 
haja, há, e houver de existir um dia, 
-· juntamente com, nossos lrmão.s trans
via.d~ que não comungam na mesma 
fé, - para agora, para o futuro, para 
todo o sempre. 

Por isso, Nomine .Domlni !nvocato: 
De creiamos: Toda a Prelazia do Se

nhor Bom Jesus de Palmas, com suas 
Divisões Eclesi~sticas; .seus moradores 
e tudo que nela existe e exLstirá, fica 
consagrado e pertence doravante, de uin 
mc,,:!o espêc!a.I, a.o Puríssimo, sàntlssi
mo, Amoroslss!mo Coração da Virgem 
Maria Mãe de Deus e nossa. 

Para dar, contudo, a maior celebri
dade e lmportancia, tambem externa, 
a est,e ato de consac-ração, queremos e 
mandamos: 

1) o .dia 31 de Maio, festa de Nossa 
Medianeira, sejr, destinado à publica e 
solene entrega de Nossa Prelazia ao 
Imaculado Coração de Maria.. 

2) Neste dia Nós mesmos, realizare
mos a coµsagrac;ião de todos, em Nossa 
Igreja. PreLat!cla de Palmas. O mesmo 
fru·ão · os Revmos. Parocos e Reltoí·es· de 
Ig1.'ejas em seus respectivos Orator!os. 
O mesmo farão todos os Revmos, Mis
sionarias na Capela ou pouso de mis
são, em que se acharem casualmente. 

3) · neste memoravel dia, pois. após· a 
miSS?- solene em hOnra da Virgem, -
ou missa. festiva, onde não puder ser 
solene, - o.s Revmos. sacerdotes, Jun
t,;i com os fieis, com vela.s acesas na 
mão, reunir-se-ão diante da imagem . 
de Nossa Senhora e rezàrão em voz alta 
e firme o ato de consr•iração de sua 
Paroquia (ou distrito .paroquial) ao co
ração de Maria, conforme a formula de 
Pio XII anexa. Em seguida, os . mes
mos ltevmos. Sacerdotes, entre cahticos 

de Iouvór à Virgém, encerrar2<> o do·,. 
cumento da. consagração no taberna .. 

. culo do altar de Nossa· Senhora., ou nu .. 
ma teca ou capsula Que cqlocarão para; 
dentro do.s pés da imagem, · ou lncrús• 
ta.da 110 pedestal da mesma. Onde for 
passivei, mandem ainda insculpir nu .. 
ma tabeleta de metal os seguintes di"' 
zeres: "A Pà,roqu1a de : ... , , .•. perten• . 
ce ao coração de. M~,ria. 31 •V• 1944." 

4) Afim de. preparai o povo para .estai 
solenidade, far-se-á, nas ditas _Igrejas. 
um Tr!duo festivó cle or.J.Çõe5 e prati .. 
cas sobre a santíssima Mãe de ~us • 
nos dias 28, 29 e 3ô. de Mait>. 

5) Em todas as C.tsas religiosas co111 
Oratorio proprio e em todos Oll esta.bele.
clmentos escolares realizar-se-á ldenti• 
c,à, · consagração do respectivo . estabeleci• 
menta ao Corr.ção de Maria, à hora. 
mais conveniente, - contanto que não 
seja a. hora em que se reallza o a.to . na. 
igreja· matriz, .011de· todos deverão com-

. parecer; 
6) conc!t,imos aos Revmos. saiierdo. 

tes que insistam com . a.s, familias para 
que 1'acendam luzes, neste dia, no pro-
prio lar, diante do quadro da Bem~ 
vent'urada. Virgem e repitam o mesmo 
a.to de consagração de todos a.li reuni• 
doi. , . \. 

7) Terminada!; as cerimonias na. igre, 
ja, os Revmos. Paroé'os · e Reitores en• 
viem, Imediatamente um · telegrama. . a 
esta Curia, q~e se ' encarregará dé · ·re• 
transmiti-los ao . Sa,nto Padre. 

·m a Virgem Santlssll'na, ·nossa cari• 
nho.sa Mãe do ceu, digne-se de aceitar 
no.ssa humilde oblação e -encerrar-nOII 
para sempre no seu bendito· Coração· e, · 
consiga, no Coração inefavel do Divina 
Redentor Jesus.: 

Dada e passada. em Nossa Cidade 
Prelaticia. do Senhor Bom Jesus de Pàl• 
ma3, sob Nosso Sinal e Selo · de Nossas 
Armas, aos 2 dias do mês de Janeiro do 
ano do Senhor 1944. · 

L. S; 
-Mons. Frei Cal·Ios Eduardo, O. F. M 

. Adm. Apost. ;e Palmas". · 

Aviso da coria Metropolitana 
sobre a chtgada do Sr. Arce

bispo/ do Rio de Janeiro 
seguinte avlso, 

"Comuntco .ao r~vmo. clero secillal' 

• 

~ .reg~laf e tléis d~ Ar~ebispado , 8/ 
g·ratissima .. visita a Cfta e_ ap!t.al. 4 .. º. '.NF~- · 
Exmo, e Revmq. sr. ·nom ,Tayme t\e···: ,. 
Barros camara, Arcebis .. o. do Rio i:le. 
Janeiro, cuja chegada dar~seaá no pro"- ·. 
ximo dia l.o de maio, ás 7 horas e, 30 
na Estação do Norte. · 

A vinda de s. Exc!a. Revma. a S. 
Paulo se prende á inailguraçã6 ·. oficial 
da Escola Tecruca de Aviação, do· Mi•· 
nisterio da Aeronautica. · 

p Exmo. Sr. Arcebispo do Itio de 
Janeiro que ··será hospede dos Revmos. 
Paáres J esuitas, no Colegío S. Luiz, 
permanecerá nesta Capital até o dia. 
2 de maio. 

Em nome do Exmo. Revmo: Mons. 
Vigario · Capitular. convido o Rever~n.;, 
do Clero e Fieis·· para apresentar ar 
boas \'indas a. sua Excta. Revma.' por 
ocasião da sua chegàda. · 

De ordem de S. Re'Vma. 
S. Paulo, 28 de Abril de 1944, 
<al Conego Paulo Rolim · Loureiro, 
Chanceler do Arcebispado". 

Associação dos antigos alunos 
da companhia de Jesus 

Promovida pela A.. S. I. A. {Antl
qui Societatis Jesus Alumni), realÍzar
se-á no domingo, dia 7 de maio,. p, f., 
na Missa que terá inicio às 9 ho,ras ila 
Igreja do. Colegio São Luiz,. à aveni
da Paulista, 2.324. a Comunhão Pas
cal de 1944 dos antigos alunos da 
Companhia de Jesus. 

Nos três dias que precederão a Co
munhão, isto é, nos dias 4, 5 e 6, de 
maio, haverá na sala de reuniões da 
Associação, às 20,30 horas, conferen
cias prepàratorías pelo Revmo. Pe. 
José Danti. S. J., ilustrado ê douto pre
gador ·de. sobejo conhecido nos cir
culas 'intelectuais e religiosos de São 
Paulo. 

O convite que faz o Conselho Di
retor para ,iquele ato solene de Fé é 
dirigido não só aos_- associados da 
A. S. I. A., mas, de modo geral, a to
d9s os antigos alunos dos Revmos. Pa• 
dres .J es1.jitas: ' 

LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS 
A Liga· das Senhoras Catolicas in,j:.. 

eia ,uma nova campanha. Isto equi
vale a dizer que todo S.'io Paulo se 
congrega num movimento. de simpaiia 
em torno desta:· benemerita assecia
ção para auxilia-la em suas obras de 

·assistencia já existentes e em seus 
novos empreendimentos. 

·Esta campanha visa especialmente 
a construção do· nucleo da C2.a da 
[nfancia. A Casa da Infancia, que· 
abriga atualmente 220 meninos, vem 
suprindo, por meio de umt. perfeita 
organização, os grandes defoitos de 
sua instalação. Funcionando desde 
1931 em predio alugado, de constrn-' · 
ção antiga, que se torna d:•J a dia mais 
preca ria, essa secção do Departamen -
to. de Menores da Liga recebe conti
nuamente pedidos que não pode aten
der por palta de acomodações. apro
priadas. 

.Sua transferencia par!l pr2dio pro
prio em terrenos do Educandario D. 
Duarte, oferecerá não só a vantagem 
primordial de ampai~r maior numero 
de ,ll'\eninqs. como faciHtará, sua · ma
nvt~!'ÇãQ, aproy~itandç, os servi.,ço,s já 
em funcionamento no· Educandario, 

como seJam:J açougue, padaria, culti. 
vo de cereais e hortaliças, etc., cuja 
produção excede ao consumo. 

A assisténcia medica, assistencia es• 
piritual, administração, tudo se tor
nará acessível' à Casa da Infancia. 

E' pensamento da· Diretoria da Li
~a criar futuramente o Educandario 
Feminino, com o fim de ·ampliar à 
assistencfa às meninas entregues a 
esta Associação e que até agora vêm 
sendo internadas nos asilos da capi-'
tal, cujos lugares são tambem insufi
cientes. Com a execução destes pró• 
jetos, mais um grande pásSo será da
do em favor da infancia ·desamparada, 

O lar para egressos com o fim de 
auxiliar a reintegra<:ão do asilado no · 
convívio da sociedade, o lar da em._ 
preJada, q'ue <)S formará pàra OS ser• 
viços doniesticos e os diversos de
partamentos·· da Uga já tão conheci
dos de' todos, oferecem ao coração do 
paulista a.escolha para o oferecimen• 
to_ do. seu qbulo generoso na campa
nha que ora se inicia. 

A tliretoria da Liga convidou ·a im"' 
prensa para mn8 ,,;c;t~ !';, Casá da Jn;;, .. 
fancia, hoje, às 10 horas. · · ·-

! , 
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COMENTANDO, • • 
CISTERNAS ROTAS 

Teleg:rama do Rio informa-nos· que, 
õ sr, Stanislaw Fischlowitz, antigo re
presentante da Polonia no Bureau 
Internacional do Trabalho, e que hJa 
três anos reside no Brasil, antes de 
partir para os Estados Unidos, onde 
participará da Conferencia. do Traba
lho, declarou o seguinte; "Vamos ver 

.. co,mo se reajustará a situação dessas 
grandes massas humanas que estão 
mobilizadas. Esses milhões de ho
mens terão. de reintegrar-se na vida 
civil e precisamos fazer que o seu 
retorno não 1produza abalos sõdais. 
Te,,nos muito.ainàa que ver, como por 
:.?'xemplo, a socialização definitiva. O 
pobre anão pode pagar rn,edico e de
pois da ~erra ele não pagará. O 
;proprio Bureau Inte'rnacionàl do Tra
balho terá ·de ser reformado para 
.:readaptar-se às novas condições de 
"Vida entre os povos. Posso adian
i&r que o plano. Beveridge servirá de 
b/1$e para os estudos e discussões da 
Conferencia, e suas resoluções". 
· E' inacreditavel a. obstinação dos 
homens em prosseguir no caminho 
errado, procurando resolver proble
mas que, afinal, só éxistem por cat:'
sa das idéias que eles querem conti
nuar a pôr · em pratica. "Se o Se
nhor. não construir a cidade, em vão 
trabalharão os que querem · edifica
la". E esta gente, e estes tecilicos, 
continuam a manipular o . monstrengo 
cq_ue lhes saiu das mãos. ·Que é que 
eles querem? A humanidade- já não 
e~ bastante infeliz e supinamente 
:ridicula? Isto tudo já não é um qua
dro de Portlnari? l!:les já não deforma-
1·.µn bastante a fisionomia do home.m? 
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0,~j: :,:;,-~~ouj. 
· · · · d AFA"• a· ,· .· .. -.-.··. t'.ss· 1·ma nasc"u com·· a· I!?r'"J'a cle J e- sàngue fo. i formado o corpo sacJ'Q• OFl111111.111s ·. ' . • Umcos tunce.qs1onlll'lOJi OI . ~ar<'. . l " ~ " ., 111 nN · · .. ,. ,.•us •... o·. amor., ·,que Jesus dedicou a sànto d'Aquele·que'eomo. "Pao da. 

. PROPRIAS .•. · . DOS :efogio,i '• E):i.E e .x li :.A.. . ' :úa Mãe, desdê ·Belém atê o ·Calvário, vida" entre. eles contin~v& sua 
•. ' , -, 1 <,,,'. ·~ qÜel.' Ele,'•que: sirvá: de'.inbdelo para . existêi~cia eucarística. sobro a qua( 

._ _________________ ....,....,..,,.""!"' ___ -e-__________ ...., .. ~.·-~ ... -~.~-. ~.--.·".".!.--------,.·· .. ·. . todos Ós ·quê; cfosejàm e~erimentar . el~s . possuíam :poder sailr~mental. 

E P R 
·E p A. ·R· -,A. ;,'C ·""'..'fr ::p 'A!R\A• '·:·_os. frútôs ,d('.Recl,êírçãô, Sêm Maria Ohl não.é fantasia exaltada da Igre--FORMAÇÃO MARIANA ·c·;u.;R·S·.O :.'. n. ·: ·' ... ·.. .·· : ·.·A' ~ ... ,~ ... .' não·t~i;iani9Í, p.!3àh:act9r.O."Fiat" ja. e llOSSl!-1"se vemos em Maria a lJ . • . .. . .·. · _ f 1\ .·· ...... ·., .~ :· '. d.a V'.)rge .. ni .. de.Nazaré foLa ç.ocumon- Rainha. dos Ap6stolos, por estes co-

Encerrou-se no dia 22 a primeira ,-: · ·t 1 · h ·d · r da e à·m· a . . tição,· a, assinatura do contràto en- mo · a recon ec1 a, vene a ·. • 

i-i~: ~imp·:
0

t::::nf: ::,:~t~ã~oMJr~ A. '. E·· s ·C· .. o·' _L· A • ·r-o··l·· l··T· E\.·· C· N l ·c· · .. ··.A·.·,· trc li, misericordla divina e à mise- . eia; e com'o rainlia, aíhcla mãe, Ííl:C!S
4 

Ca:·los Morais de Andrade. ·' · ria ·hurii.âna, Tririfa anos passou Je- fra, conselheira e protetoral · 
Em continuação do . programa rea~ , , . . . . · sui; .na companhia ,de sua ,mãe, .recc- · Chégou o, dia de tel'Illinar sua pe• · · 

lizou-se ontem, máis umà aula do ,. bendo dela tudo a que. filho0 direito regrinaçãó cá na terra, e de trocat: 
Curso de Formação Mariana. Falou Domingo, clia 23, · realizou:se no : notar que .o Prof. Tir. ·Pàúlo' ,Correia tem dé ·espel'ar :da· sua ·progenit,ora;. seu triste exilio. com as glorias eter• 
na ocasião o dr. José Luiz Brito Via- salão de atos do Gólegio São Luiz, · de Bri.to. é t'aml;i~IP·. JHe' ,feryori;iso . deixou, _que sob a sua yigilancia e nas ·jUI1to de, seLt Filho. Não mais 
:ria, diretor da Academia Màriàna. por iniciativa' da JUC de São Pa11- congrêgado da c:· :M'.. ,de. São' Gón- i aob· os \ieus cuidados sua húmatiidas · os Apóstolos a viam em. sua: <JOmpa4 

Foi O seguinte O sumario da .aula: lo, uma solene reuniu o, . a que esti- ~alo. . . ·' de. 1~ccbessê a formação qu.e;·· un.ida 11hia ;. não mais a encorit;ravam em 
ri;/io. O que é um Congregado Ma- vcram presentes o ReVJTio. D. Teo.- Em. nome dos novos congrcgiglos, . à "ah·indã.de,. · àfiás; sempre oculta · sua hu\nilde residência, mas a &ua. 

2) Do espirita do Congregado. dora Ko!-: O. S. B., cinco professo- agradeceu, imi:n improviso, as)1,o~e- sob,.o .yé~ .da, .humana nat~eia, .se memo1•ia guardaram,na com. todó o 
Seus caracteristicos fundamentais. res da Escóla Politécnica e máis d·e nag.eris, quo lhe eram prestadas; 0 tornasse à deÚcia .. dos homéns, a . amor, e infindas saudades Iigavam-

3) Da vida do Congregado. . &1us 100 . estJdànt~s do mesmo . c.stabelec Pi-o(. Dr .. Pedro Cerru:ti· . amabilidade divina em pe.ssoa; · Tl'in· nos àquela, que era a alma do seu 
caracterlsticôs. As Regras do Pro- cimento Í:1e ensino süpcrior· . . A co'nvite do P:reiidentê, d~;' ~:&i· tá aneis' viveu ao lado· de sua amàQi• gtemfo, seu arrimo ei!piritttal, sen 
c~dimento. Tratava-se da inaugura.ção dc,uíua são, tomou a palavra· o Rev.mo. D, !issfnia mãe. em mtifua comunicaçrío conforto'e consolo. O sett norlíe àéôrl!-• 

4) Divisões gerais dos deveres .sala do conferencias, que a Congrc- 'l'eodoÍ·o Iéok,: o; Et· ·B.,. qúl' blou . -de anÍ~~ niat.ern.P e ·da .graça dívirtà; i,anhou+s eni. suas vil',;eris ápo~t?· 
enunciados nas R.egras. · gação do Colcgip · São Luiz pm\ha à· . em. nome do . Assistcn(e ·Ê.clcsia'.stíeo cri:t'. união t.ão .. Íritiina, como niais es· ... l.icas, ,~ em toda a parto, onde pre--

As aulas de formação realizam-se disposiçfü_:, ,dos Congregados acade- da JU.G .. _:_ I). Paulo Pedros~ ·o •. '.S. · Ir.cita· não ·.s. e , pód . .e __ im. a.d.nar. q·u. e .garam :o .Eva.ngelho de ú_risto,. exa, .I.• 
todos os sabados às 20,30 horas. A.,s · · · · d · · · d t' f · ~ " - S 
inscrições para O Curso poderão ser micos, .para a. realização <lo cursós. B., oxpnmm o sua. gran. e s,a,.1s11· pos:sivel. E;()ja. ei;ltr~, h)l!11\l.úO .. set. e 'taram o nome de sua Mae anbS$1• 
feitas na sede da A,cademià Mariana, especializados , dé cara ter·. cientif.ico · zão por êssç, novo aq_réséi~o ele· ,l)ID Deus .fcito homem •.. Desde a. sanda- · -ma, con<ioiTetido assím para o · cum• 
à rua Barão de Paranapiacaba, 50, ou e ·de formação moral o religio.sà. :lf:o- i:n:g,anismo fo1'.matixo, eni. bénéfi.cio çiit> angélica . ató. 0 séu derradeiro, priménto da profecia · mariàrta: 
pelo telefone 3-7995. ram também recebidos- neste mesmo div · ju'ven·tude' un.,iversitari,a •. · Sua suspil'ó 110 Qolgota J~us- não ·.se se- "Bcmaventutada. me chamarão to• 

dia na c._ :M •. dos Acudemicos do Co- H.cvma. frisou a ncCl)êSÍdad~ do dis- : parou de s11a mãe. Supo.rtou q.1,1e seus das as nai;õos''.. . . 
. lcg-io São Luiz, un_i grupo. de 10 es- .por d!l niai,s colàQ~rad.bres .n.e~~<1. ta- Ap&,tolós é Atnigos O abàrídonasscm . O ,culto. de Marià atravessou os 
tudantes da P.olitecnica e Z. profes- refa · t~o ingente. de'' ·n.oi:tE;_ar á nõssa na, ho'rn. mais. trágica da. sua vida; soeúlos, 8 época não _ha; em que os 
sorcs da mesma faculdade. . . mocidàde; Lembrou como já: t.r~l?a- Mj}1;entiu, que no. momento supi:e1no .. cristãos não tivessem prestjtdó hó• 

. , Logo de inioio o,R. P.':Walter Ma-. lhava~ n~sté óamp0Jmive1·si~afi~.os do Séli. sacrifício· lhe faltasse o .con, · meuagens à exeelsa Mãe de DeUs. Oil 
:riam,,' S .. J., direto1; :da Corigrcgaçúo, Hevdos· •. .Padres. Beneditinos, géim- forto e o,éonsolo de s~u. Pai'c~cstial, . louvores márianos ecoaram nos .c-0r-

Eles . pretendem assentar· as bases 
do novo mundo!. . . Mas, que é que 
eles sabem do homem? Que é qtie 
ejes sabem das profundidades da al
:n,a humana? Que é que eles sabem 
dos misteriosos destinos da humani
dade? Que· é que eles 6abem de J e
sus Cristo? Com a sua misera antro.:. 
po!Qgia, eles só conhecem o que não· 
é humano nos homens, aquilo que 
trai; que mente o homem. Eles abrem 
os olhos diante das maiores riquezas, 
e· nada v.êm, porque eles negaram em 
si mesmos estas riquezas. São cegos. 
e· se . que!em fazer guias i de ce
gos. Eles lá, .na sua. bela Conferencia, 
vã, o discutir os insondaveis destinos 
dos homens como quem discute os 
problemas da pecuaria, Eles não le
varão em conta a personalidade hu
mana, nem a graça de Deus, nem a 
Redenção de . Cristo, nem a Igreja 
nem a vida eterna. Eles nada querem 

Pe. Sébastião Maria, SS. CC~ 
cxplicou éom breves palavras, a fi- lares; Dominicarios ,e'. 1.<'ran<ijticànps. mas ,não quiz .dfapensar: à assistência redores snbterraneos das catacum• 
nalidad; (pl'epa.rai' 'elementos para· disse o orador, o. P. Mà~iaux, digno ~ <le sna mãe, quando O :envol.veram as . bas, '-eiiehi/im . as vastas · nàves das 
a JUG) ó tl'aJialhos f<irrnàtivos dês- F'eliz1nentc, disse. o oradór, o P,. :Ma- · trc:rns da agoi'iia; quiz tê-Ja; perto, de catédrais· do Oriente e do Ocidente, 

• saber desta carga incomensuraver de 
valores naturais e sobrenaturais que 
são a realidade mais consistente· de 
nossa vida. Eles, no homem. só vêm 
um feixe de instintos e de reflexos, 
que ides querem organizar de acordo 
com su~ combinaçõesinhas tecni
cas. · Já sabemos o mundo que eles 
nos vão preparar: um m).lndo de es-
cravos, um inundo de barba°l'os. Até 
que. D~ÚS sacuda o mundo pelos po
los, para destruir as obras da iniqui
dade.. 

Pi'eçisa de impressos? 
Oficinas · gráficas do 
-LEÜIUNAHIO l:). A. 

Ruá· do Scminario, 199 

Dé algum tempo a esta piute, tem 
sr, tonrndo cérto MtOr da imprensa, 
,·ciculo da mcn tira e maledicência, • 
contribuindo cori1 isso a quo muitos 
clo,s sens assid nos leitores jicrtaru · 
o gôsto da leitura dos jornais e re
vistas, abandonando-os por comple-
to. , ' 

Se todo mal ficasse nisso, vá lá:... 
passe; mas não, entre os leitores 
sempre ha pobres incaut0/3, qne to: 
mam aquelas noticias e propagan
das como dogmas de fé, envenenan
do ao~ poucos, as suas almas e in
tol igencins eom o virus da descren
çit em Deus e a sua Igreja. 

O pior do caso está cm que ossos 
assalariados do bezerro de ouro, 
apresentam a mór parte das vezes 
a sua propagam.la com tal arte o 
astucia, que qúasi sempre ocultam 
as suas malévolas intcnçõc.s, rcvcs~ 
tindo-as de pele de mamsissimos 
rordriros qnan<lo, na realidade, são 
lobos vorazes. 

E!. seguem o principio de Vol-. 
taire: "1-Iente, mente, quê scmpi-o 
a·lguma coisa fica''., , . 

Estamos dvendo uma época de 
'' ver<la<lci 1·0 çonfusionismo" como 

·quasi todos 11 qualificam, ·sendo. pre
ciso ac1.1utclar-11U1>, mais do que· nun
ca, contra esses falsos profet:;s do 
bem e da verdade. 

O nosso Divino Salvador bem os 
conheci?!, quando ver!Jerava os séus 

FRAUDE · E FENÔMENOS ESPIRITAS 
Sem· negar a realidade· dé certos 

fenômenós maravHhosos verificados 
em algumas sessões espÍl'itas, ra. 
zões de ordem experimental e filos6 
fica impedem-nos absolutamente, de 
admitir a explicação espírita que 
:pretende atribuir a autoria dos mes· 
mos aos espíritos, ou almas desincar
nadas dos que se foram deste mundo. 

Tanto mais. que lia diversas expli· 
caçõés para. tais fenômenos, inclusi. 
ve - embora mui rara -- a ação di· 
reta do demônio. 

Entre as explicações verdadeiras 
déve·se apontar indiscutivelmente a 
"fraude", cuja experiência é reconbe· 
cida . e aceita até mesmo pelos milis 
célebres partidários da doutrina. 
1 .. Conceito e no9ão de fraude, 

A fraude, na provocação de certos 
fenômenos espíritas, não é ma'is do 
que o emprego de meios naturais 
(sintples ou complicados) para, me
diante eles, simular tinJ fenômeno, 
cuja existênéia real não se verifica. 

Esta fraude pode ser conciente, 
quando estudada. querida e provoca
da pelo agente; inconciente, quando 
mais· oli menos independente da sua 
vontade. 

a) fraude concienté, A fraude 
conciente se caracteriza pelo empre
go de d!Ve,sos meios frau.dulento5, 
suficientes, de si mesmos, para pto· 
vocar o fenômeno. Esta, diz Martins 
Velho, .. "é a v,erdaqelra fraude que 
desaeredita um médium". 

$egundo Leão Denis, sucessor de 
Allan Kardec, "as fraudes concicntes 
provêem ora de falsos médluns, ora 
de . mêdiuns verdadeiros, mas pérfi
dós, que teem feito de sua faculdade 
uma fonte de proventos materlais" 
CL,eâo Denis: No· invisivel, ed 1939, 

. pg. 392), 
b) fraude inconciente. A fraude 

inconciente, a0 contrário, "consiste, 
segundo o mesmo Martins Velho, ~ 
Pequenos gestos e subterfuglos em
pregados pelo mê'cl!t1m, não para a 
pr.odyção. do fenômeno - porquanto 
de si não bastariam - mas apenas 

· mi>vimentos, arrebatados, que, per si, 
seriam lnsuficientr•, para produzir o 
felíêlmeno, mas que, segundo parece, 
tendem a faéilita-lo". 
• ·segúfücÍo . os prihcípios de Leão 

Dênis, as fraudes inco11c!e·1tes "são 
provocadas quer pela ação de esr\ri
tos tnalfaz:ejos, quer por sugestões 
sobre os mediuns, exercida* pelós ex
perimentadores" (Leão De:.!s: Loe. 
cit. pg 392). 
2. A fraude explica inúmeros fenô

menos espíritas, 
,Não pretendemos, é certo, afirmai• 

,1ae a. fraude explica todos os fenô· 

.. -., -·---···· 

Pe. Vicente Zioni. 1 

menos do espititis!llo. Isto seria lngê
nuidade e exagero. Contudo, não du· 
vidamos que bom número dos pro• 
patadas fenômenos maravilhosos pro
cluzidos por espíritos e almas desin· 
camadas não ultrapassam o limite 
deprimente de um vergonhoso em
buste. 

Aliás, os fatos e as afirmações ex
plícitas dos mestres do espiritismo 
corroboram nossa afirmação. 

Já 'l'ertll.liano, referindo-se aos fe• 
nômenos ocultos e extraordinários do 
seu tempo assever.,.va que "ao lado 
d, fatos reais, mu.tot outros não Pas. 
savam de mera prestidigitação". 

Os fatos verificados S)Om as irmãs 
Fox e o célebre medium Douglas 
Home são demais eloquentes para 
que os possamos negar. Tanto mais 
quo são ambos revigorados pelas con
fissões explícitas dos mesmos auto
res das fraudes. 

A este concerto de argumentos, po, 
demos tambem acrescentar a afirma
ção clara. e explícita Elos grandes es
piritas, o que 110s permite concluir 
este despretencioso artigo com uma 
citação impressionante de Leão De
nis, o supra·citado espirita, continua
dor de Kardec: 

"Embora o Espiritismo não possa 
ser responsabilizado por tais mane
faculdades nã,, terem vacilado em 
m:sturar, nas sessões que realizam, 
as simulações com 0s fatos reais, vi
sando aumentar os proventos ou. a 
fama que desfrutam". (Leão Denis: 
No invisível. Lr,.c, cit. pa.g. 393). E a 
seguir, referindo conclusões do Con
gresso Espírita de Bruxelas, Leão 
Denis prossegue; 

" ... impressionado com as frciu. 
des numerosas e rep.etidas qt1e se 
teem prvd uzldo nas sess~es efetua
das na obscuridade, Por medluná 
prof'ss~?r.ais, (o Congresso) convida 
os grupos de estudos e éxperlmenta
clotes que procuram fatos de ordem 
física, os transportes e os fenôme
nos de materializa;.'.io, só admitir ses-· 
sões obscuras ou n ll",:lia l.u;i:, em oon• 
dições de. rigorosa verificação". (ld. 
ib. pag 397 J. 

c,emos que esta confissão I0al e 
despreocupada basta por si. para ·de
monstrar com~ realmente existem 
fraudes nr espi1itlsmo, e fraudes que 
explic'•m perfeitamente bom número 
dos seus P.',l~tensos fenômenos mará
vilhosos. · 

ID ainda ha quem admita. ser o Es
piritismo uma doilti:ina ou religião 
séria e digna? · 
jos, é certo, contudo, que tais frau •. 
des existem, Tem-se dado o fato de 
certos mediuns, dotados de notáveis 

atos com as segnid~.s e-sprcssõ~.,: te sodalicio. fi:isando a responsabili- l'iaux, <lignô representante da Com· · 61; qµandÓ a seu Pai" crfei·ceiit. o stt-, repercutiram nàs. solenes assembléias 
Ai ele \'ÓS, escribas e ,fariseus, hi- dade dos int~Íetná1s bÍ·asileirôs, em . panhiit de Jeiius, vae tambcm cólabo- ·fll'enio .llôlooausto .pela. salv11~ão .do :dos Concilios, e .coin indeficiente en-
pócritas ! que fechais o reino do céu nossos dias.. . . . . rar conosco na forirtaçãó ,dós. Aéa- inundo· : Qu.iz; que· 0 sacrifieio. da tusias:rno são cantados em eentehaS; 
ii gente, vós mesmos não - entrais, O Pi·óf.: Dr: Paulo Correia .ele Bri- '· · dcrnic<Ís: Lembrou aiÍida S. - Revma. ntiie sé unisse· aó do Filho Rodent.or ;· de santüarios do alem e de aque?m:• 
nem deixais emrar os que querem to, .oi·udor oficial ·da.:-:solcnidacle, pro-· .llué, par.a O 'mov~ine~to ,da .i\· C· en- quiz que·fü:ária·, ·a Má.e imaeulada so- . ,mar, Verdade ·é, qüe o culto d.é N~s-
entrar. fedti O seu discm-so, ·felicitando, a · . tre os 0stndantes çlás f.aculdades or- .bi-e a 'y.mtena do seu amor oferecc~se · sa S&nhora mui tiat°uralmciite · se 

Ai de vó,,, escribas e fariseus, hi, Congri>gaçiio. por· esta sua nova· rca- ·: ,ganisaclopéla JÜO ser :frútuol:!Oi pre- a Deus a hostia viva do Côrpo VIVO ··~moidou .à psicologia e •às necessi-
pócritas ! que corrêis terras e· mlirés lização, 'insistindo. ilõ 'valor . forma- . cisa• dispor de. mémbi·os soliqamérite do seu· 'Filho,. sacrific.ádó pelos pe• dades dos tempos. que coniam .. Ora,. 
pura ganhar u1n· ptosélito, e, dcpoi~ tiva das · congrcga~õe5 e provando formados.; ·e.para e~t.e fr~halbo ó·mc- cadqi·es; quiz, quo. pa sua úJ.i1sa ·-:pt•êv.al~cfa mais a ·aév:oção a No~sa; 
de ganho, o tornais filho do infer- esta afirmação com exemplos· da :hi,- ·, .1!.icit' organisinô é ª Congrega~ão .).\fa- ·· cruenta de . sàcerdotlza assistente; Senhora das D.ores, orll, a dà Iillabula~ 
110 . p1'or do qt1·e ··o's. . . , ; t. à. C . p e riàrta. E c.í .por isso que. e.lo a.poia .em . 1 . D . . d C • . ..· ~ .d " v· ·to-"1·a· . o··u dA· • tor\a e <,os tempos ,a u 1s. um r · . . servts;;. e .aq1:1e a, que a · . cus, se co.n- a .. ,. 011ce1çao, ... Ui! 1 , s , ... 

AI. de vo's, e•nri'Jiºs c fai·i·seus. 1·.,1·• no!i1e .do. Assistente EolesiasHco :da · · ··t · • · A· n a1·as ~~ " " , . sagi.-av~. como ,se1·v;t, s~mpr~. P.roQta º" ras mvoc.açoes. . os· •. ossos. , 
pócl'itas! que limpais o que cstá .. por ======_==..,== ... ==""== ... = ... =_=_=_=,,,.=::_°'::=== .JV.C, Re\'m,o.·.:o:•.Pcdrosa, .. 0 convite. a cin~prir suàs ordens, por. mais pé· por uma delicadeza, especialíssima 
foru do pl'ato, e por dentro CBtais ,·,,. . • · •• '""· •-:-õel. feito aoa estudantes, para. en~rarem sadaf}. que fossem.. · da Divinri · Providência . pàra ·Conos• 
cheios de. rapinas e de vo.racidacle·.· C"BELOS D!>.AIJc· os· .••• · na. d. 1\1. dos academicos. ~o éolegio f'·' .. · . d· . d .. a"o . Pu tt i;a 11 · · . - . · E par~· ·q'ue não restasse. a. úvid. a a co. 1.cou reserva a a evoç· ao . • 

Guias de cegos que sois! coais um . . ·. ~ .· E .· ·. Ih, t (: t ffl .São Luiz. . .. . . .: .· : '. ·. resp-e .. ito. d.à éontin.ua.ç .. ãó' ªª sua. obra:, . rissimo . Co1;ação de l\ial'Ía; Comuni-
mosqnito e engulis um camelo. n V t .• ·.·· ... . . o .prêsidente da,SeSl5ãor.-,Pror •. Dr. . . . .d d d A eações. misteriosas e de tc;ido extra-

·
Ai de vós, csc!'lbas e fariseus, hi- Luiz .Ciutl'.a: 'do . Prado, . ence_rr,ou a ontl:ê~QUsà aos cm a os ó SêU pos• . ;,·. . .. ~r . .. S t· ' . 

· · · · · · · ·· · · tol.o, : Ami!i:o-Sacerdot.e, cs.tiibelccen- • º:11nanas,. que n a.na . an .1ss1m~ se 
1)6c.1·1·tas f,' que s01·, °-'111;·D1antne. a s.e- l"eunião com .. breves palavras, expr1- - , ' d f 1 . d n 

• , -v v -~ f ' do enti-e aquelas düas a,h.n as umao (itgnou e• az.ir a a mas• e ena • 
Pltlcros ('aiados, ·qtte 1ior.· fóra se lnindo sua satisfação ao vcri icar' o . . . . té (F. t·. ) ~ d ;-a""' ·f ilitima,.· é .reciproca de Mãe a . .Filho·, çus .rnocen s:: a 1ma , ,na.o. e~ .,. 
llp.resent:," m forni·osos, ma~ deút.ro .,..,.,,,.u:-.~•iüi•ill in.terêsse religioso, que. se Ir1an1 es" . A.. . ,. d, 'd b · lan · d" ' ..., · · ·de·'Filho. a Mãe; Quem·não.··vê nc1;tc · ,,.menvJ.' · uv1 a so re,o,t.·p os .·., 
Cs t~o cl1e1·0º de oss«·das e ele. todu ·tava entl'e os estudantes, e acQnse- . D . . .. d' . h ~ • · ·· ···· 1 ·h· .Huhliine, "'e. sto de Jesus 1uronizan ... t.c · eus em nos.sos ias, e que. a ora 
sorte do podridão. As.;;im é. c1ue tam- . lha.n~lô>os .a. ap.roveitar. e lia._ po.ss1. 1-. ,, ~ l:i .. d . . ' .. d·,..·• ·r .. 

Ih ·1weconizada. ·.ª insep. arabilidade entre <' egou. e se precJSar 1.ig1 aos 
bem vós, no cxte;·:or,· apa1.'e.,ceis 'J·us• lidiiçles. formativ-0.tl'qu& . ~s a.pre~en- · - J • · ~ · · ··· +< ·1 I r · 'dec··15· 1'"ó '"4~ia-~~-- C , . s· L . Mat·ra .. o.· ·o· snce. !'docio, entre· a .1\1:.:e . JQOl,(lllo um al'e o e a o e .• to~ ao,; Olhos da gente, qnn .. n<lo .. llO ta a C. J\{. C\O · olegio. ao - UIZ, · · ' t. . d d d S """r ~ u . f • ck.Dc'n.·s .e a lo!!'l'.éJ·n de .Jesus.t· '. .. S.Qure o mo o . e que evem . e.•• 
interior estais eheio.s ele. hipocrisia --====±e::=============- Os diversos· discur~& · oram· m- · ' · · n· · · - e · Ih 
.e i11n, I<l,·,<l·', etc. - "' • . : .. ,-tei:c;la\lÔ;.: ~o~ , nu_1i1~rns d!! . pjano .. '.' ,fofto.recebe11-a em sua cà~a' ';iin ·a• .. ~us, PP:ra nao. serem m rgu a-" . ~ f lnp monto t1e ' M!ltlr~ An!l .. d d ... i,,Ôniba11hia. 'aP. Saú;:clot.,,1,\.p6sto.lo '..'dOSJ1:µm pceano de,desgraça, d~'dor 

· '·'sta~ pa·Javr·'s, ·n-ao·. âc·1·~.a~;,... ·,1--.· ser · 2 r •. ·! 1m •·· ,U ,,.. UU · ,llltt,t;.,.<• ... çi.:.e.c.i.i~<;l .. 9s. ,.,P.elq .. ; c.Q1!.gf!!ga __ g ll-télJ.··.· 0.- ·· · • ·· · · · ' · · · - ·,., A· · ':6,.• ·-"e· '"=sper· o ,.:o™p.leto·· , · 
.e, ., " .,_ LU ., a~ ]" D t •, .. ,11a.sco.'11 ... o ... ·r .... e.sfo .. ·. ,d .. n ..• , .... ti. A.-· '.,.'.l .. ".M.:,·.·.'°'.:P.,.re- ·, . .,.,."'. '<i=~ .. :.., "" . ·-' .. ·, •· . . d f. d ., ' ; . J }' < ··M' l' 't· ·.'.' .,.:'w Ut!Ç(.)•,; trll;nJ!O.,J,>l~ll:eL,h~ .. • . .. :.,;.· - .~ \' ~ ' .. 'Y. - • • - < ·" ·p· . . e - d H • f. 

arn q ltm retrato 1cl O que sí10--os , . us,ma. arnne < ·,· .. ; ; ·.·.·· ;,.Q•awi~·Atííta efl .. l~tJ!.11J,1,c,, ypda,ª. ,as- . do1; ·de:-líarja;, Jlé .eentr,1lizóil ·ii-. Igre- ,;,. v:' ur1ss1mo' oraçao e··~•-!Cll,1:lR: 01 · 
nossos fal,.:os profetas . mode1·11ds: · . . . . . .... , _ . . · .. . jfi;,t~n_sÍ\\ ··&tFi ll!Wli ,·i,;,iti1 ·~ p,ova , ja. '.;Ein .~na preseni;:a: se inspiraram · iadiêiiM,.ao quál, como tia nova ar-
.r llstos e rctós' 110\·l)xféi.'ior;·.''.n1Íi!i1S'hi- ·. 1 , .. ,.Fii12eed' no·dia.. 19 do COl'l'enté,1lW1l2mO ... •. :J'I '1-,,( ·' 1)1,i .. ; •. (H . ' • . 0$ . .A:p6stolds. . , . . ·,· t• .'.·' ,, 'Yca"'~é~'salvaçiio' devem. se' refugiar 
pócritils é pervel'SOS tlo 'fciú'. hit~í;Íbr. : ~li.orá\ fib éo1egio N'ossa Senhora 'do· PJ~:< .1;fclo; <!.:t;i1P,:9~t;,·4.U\'!;.,i!,~n{\,,lUaUgUJ a- Como Mãé do seu Mê~Úe;'daquele, \'t..ol1'g~,.1_. 4.g~ . não'. querem 'petemlr . l1() 

Elltr,.,t.a 11t9·,· · .. o··. n'.º·l'·m, .. t.c.'·· .... '~··.ie~··,· ... p·''r;.·,.t'. ·l- ' 1trocini{Y; .. em. .Itu. ·a·'' Rev(u-~nda. r l\f.Zclrll>i,k<.\l,.;M.~,C i%_··.in'(/,;, 8u" .,;i,: ;ll:ii? ··· .. · · , · · · · · , .. , · I · · ·· d a· 1'Ju··;1··0• ··do·· 'foõ'o ext·erm· 1·nado·r das· " · 'ª ''" ~ -' r to " c1 t d o ·. qu. e- ' .. '.l•'ilh.o. de . .o .. e.us e e.P. ª.· a,.·ra, ~i .. ª · . . ' . .. . ., ·. . . · 
cam pela imprensa de qualquci· sorte .' ,,1\.11_:J,: ,l).i,~tina.. Mürtinet. - dá.· Congx~.g~º,: ': .'; ;'fl·;;~U.1: _. ,i~;~:c~i:a .?;; Pºfl~',_ ·º· os . . vid.a. eternà .tem"' .Maria . exe. reia 'p,~i~.Jc~:\i'. dos pecados;. A \..O.iil do 
que .. ºCJ.,l é n1t1·1·'.to· J)1·0·1·,· ·r·J·o1··~,.'.'c'.on·,ro' I'· das Irw.1'...s cie G. José . ' ',\ó,.,rt --;;\,~:hoiµ .lf9. s.t.P,,'lW/ ~.'Ã:PP~J.J;!\,º.·,,<,,ll mesma ' ,· . . t . ' té . o . ·aa. 

º ~ . 1 1 d d . ·u.m·'.·.à aut.orid. a.do ine"".·' -alavcl .. e m1s· Geu .. oncon rou ec_o n~ rra. uv1 
me O 1,1.fa·o, ".•s pala,,i·us ,·o·a. in, .. oº. Madre Ana. J .. us .. t. i!lF: M. a.r.-t .. ine, n.,o,, S!?1c.u~ .- , , ·-·~ .fiU,11~·,,.n(,.u., .. m, .. e,-.,1.:9. s11.,s, º.I.>\J'S ..... ,~1.n. J .. · · .. ª.· es._ . .,~ · r·' .·,. f d· . ,, . 

• "'- º d·. " d:i - 'r.í · • · 11 · , . 1 · d "' f · tc'1;1•0sª. 80 1.re'.. 0· 5 · .. A•p.o'stolo~, e a fa· · que 01 com pro. un a apree.n~ao. e 10 Joii.na .Mart1net nasceu no m. ~ . " . . . .1ermmàa·as as so e!ll au.es. 1ca- .. r, 0 

escritos ficam". Dez2mbró e~ 1852: ~m· Cognl . nM:pto'-ll L;. \:'\ii'"lii:"ai"na'.'b1btfóteêã d~ seiiê: c·n- milia<primttiva cristã. Sem partilhar não menos COID' imensa gratidão e 
Bem o sahe o .Ro1ilano, Pontífice, ximldades ~e Chambery. ~ra filha: ,:de ~-\ic'fii1b~, ~ili'- â't'tlirtitd~ ;paf.Ístr~ com atrib)lto., divinos, era. ela o santuá- filial -il!)nfiança, trndógo a. r!l!l].'.!Os• 

quando ele mesmo o adverte com ,as· c1audio Martinet, e Benedita· ,Martmet;m·. 0 , '··r~,·, .·,: .. ; .. , .• , .-,.,,.,. ,, ..• , f ·''·' . · .l'io, ·0. ·habit .. aculo .. do Diviho Espíri- tá éa..ial dõs que constituem .l( fatni4 
·seguintes pala.Yl'as: Ingressou na congregação de s. José em· · º· J)-_ .~Ji('efpr vanos :PI? ~s~ores pre· fo Santo, à criatui'a bendita'." ·" cheia lia dê Deus ·na ·ter1'a. E esta· r!;!sp·ós~ 

"Ao lado de escritos que propa- ln70, tendo. feito ós · primeiros estudos· sente$; · ' · · · ·· · · · · · . ta· ·teve sua autentÍéa ·forinula~ão 
gam a impiedade e os· mau., costu- com .as irmãs de. S. To~é, em Chaml::e- · ===:::::;================::;:========;t=:====:;:a;= pelo 'Chefe Snp~emo da. Igreja,. que 

mes, não podemos deixar de meilcio- . ~~:l~:i~~· r:.;·;. %:::~~~g:~q: ªd~l~;., r,.·, .. 

1
;··.1,·;E·.o··. · ·E·_·R·· '·Ac· ___ ·.A· ..... g.·.· ... ·····, .. ·.~.-·.: .. ····M·. A· . R··t .. A·: .··N·.·.· .. ·A·'. ·· .. F·.·E.·.··M ..• 

1
. :N·· iN· ·A·.. . qqtra. não achou, ·que esta,,ma;;. mda.-· nar aqueles que difundem a menti- janeiro de l!l73. · . · , gistral, repassada de .&mor filial, i-

ra e provocam o odio. A metitin1 · Em s. Paulo oçlJpoU varias e impor- . vinamente inspirada.: .. '.' A quem ha.4 

· aliominavcl aos olhos de Deus e de- tanteli cargos, téndo, irtlciaJmcnte, exer- · vemos de ir senão n Vós, ·que sois a 
testada pelo homem . justo ( Prov. cido o magisterio do Semirtario das 'Édu- · Mão · de misel'ic6rdia, a 'nossa' espe-
VI, 18 e XIII, 6) o é mais quando tandas. No exercicio des:;M funções te- "llfaio, mê,s das flores, belo -mês ia. de ,que. aginios co:p10 verdndei" . tança? Sânta Matia; Virgem inia4 
dissemina a. calunia e semeia a dis- ve oportunicLadó de revelar as·: suas. de Maria ... " . ·. ras Filhas .dê Maria. . culácia, .Mãe ele Deüs, intefcedej 'por 
cór<lia e11tre os irmãos. (Prov.· .VI, granc':es qualidades de educadora, pres- Eis uma frase ~ão· collhecida aos ri6s, junfo do .Coração dê 0JéSus, qµé 

tando os mais · assinalados sel'viços à nossos. duvidós·, é tãci propria a, nos NOTICIARIO · · F'lh · é· I ~ !" · 1 
1D) • causa catolica · .e, ·em pa1tlcular, à fo .. r- · , · • · vosso ' 1 o O· nosso rmao · • n• 

C l · · • · ·· of:i&ar o sentiméntàlism. ó.· brasi. leiro. Em ·prépatação no mês de nfa10, · ·t· t· · · ·h · · · ·d· 'd óm ague cs mamaco.s anommos, ·,.mação .da mocida .. de- fe:n. ini.na. · .Fo.i. tio ," o con rnen 1. consagrou .a .. um/lm a e · · t· l 1 d Co111 ci·e1·to· , n. úo ha· ·. h"" .. si. leira que a F. 1\I. l!'. · 01'gai:iizou hm pi·o. gta- t d p · · e ·· d M cuJa pena imersa no e e no o o, exerclcio dessas· funções que se ·verifi~ "' o a ao unss1mo.:. oraçao e .. a• 
faz ruir a felicidade do lar domés.- cou a epidemia do "colera-morbu~": A uiió coI.1heça as nossas· tradiç.ões ma- ,na que ·eiri parte já foi exééufaâo, ria, gesto; que··fojimitn.do por' to-
tico e a união das familias, assim sua dedicai;ão ~i, enUí-o' verdadeir&- · riti.na,5 históricas,' que desde os tem- ç com: iran~·r .- êxi.to. · dós os homens de boa vohtadé, pêlos 
ha uma imprensa que parece ter es- mente heroica. · · · 1ios mais ú,moto's se veem ·suce_den- .. Inici?nd0 ·: tal , P~'epa.r,açiio compa- Bisp6s. · nas suas dioceses, pelos Su• 
tabelecido O programa de destrµir, Mais tarde, i\,Útdre A= J'ustina trans- do n'as mais humildes cap~las · até recoram as l~ilhas de Maria. 110 dia P.c,i;iorés .em snas comunidades, pelos 
ua grande familia dos povos, as re- feriu~se para· ô Cole.itlo de' Nossa se- as mais impo1iCntes igreja,s '·do. nos- "22; na Igreja do Sta..-·.-Ifigenia, para ~líe~es, de familiii em seus lares, por 

. d nhora do Patrocínio, em ttú; De!xan- so vastrssimo Brasil. · a Adora~ão · do Sántiss-imo Sacraº · ·· · · · · · · · 
lações fraternas entre os filho., o ·do O maglst-erlo, seguiu a 26 cte setem- todo~. iµdividualmente, Qné. não <i_ttc:. .. 

l> • 1 t E t b d O mês de llfai& é o faês c1e Nos- monto,·: tendo havida, trma b.ora- · t b t 1 mesmo · · a1 ce es e. s a o ra e bro de 1876 .pàra campinas, em cuja . .._rem ... rocar os otis e ernos · Pll os ca-
'd. 1- 1· · · s." Senhora, é o tem.po das ··tezas, santa /:las 17 ás' 18: horas, pteirada · i 1 · d t O .A · t 1 ·a o 10 so rca 1za, ora com 1vros,· ora, Santa Cll-$a exerceu a.s funções de .en- ··• - e ucos va. otes a arr/l' . poso a o 
mais frequentemente, com o jornal. fermeira 1.té l.8$0: · Nomeada. Asststen- · · dii's terços,' dos sérmões· ·o '·elas pro- pelo Uevmo. l\Ionsenlior ·Manuel Ma: da oração, apresenta a sua inten-

Que ha pressa de um modesto la- te da Superiorà.· .,rovincial das Ii:miís cissões... . ·. . . . fédo) " , . . _. . . · • · . . · • ~ão mensal, aprovada· pelo Santo 
bar quotidiano, o escritor deixe cs• de s. José, Madre· Ana Justlna . mais Mas isto .pàra nós,:Filhas .dê l\Ia- ·.· .. Nos. ~ias 27, .28 e .. 29 hoüve b-1· . PàdTe; . e réoomeridá' aos-. sêus àsso-: 
capar um êrro; aceite uma informa• llll'ia vez. teve. ~port1.,,:!dide, de démbns- í-ia, não hasta: .. eti1 pi'imeir·o 'htgar duo pt'epnratprio. na [greja de .Sta, ciados/gue· rezem~ pata que·ós''indi-
çiio menos. acertada;. exprima . úma trar as grandes virtudés que assinala- ,t nossa piedade, em absolutoí ·.pódo I:(:ígõniâ, q\l<l .cansto.u ,do conferiu. viduos, as f.ámilia!i e'. as sociedades 

ram sua. exi5tencla . ..,.. ser só de sentimento·, é mist. ér que cias pelo Revmo, .Gôiego Leme Ma· · ·· · .. ···e · · apreciação injusta, pode parecer e Faleceu-aQs 92 anos de .Idade, .cerca- so ,renovem .no espirito pela· onsil• 
é do fato, nmitaii vezes, mais levian- da .do· carinho de sua.s· compan.heixas de seja baseada ·na· propria \fé. Nós · · chadô. · ' gração ao Imaculádo Coração .de 
l d d l El d · 'cr·emós cm· Nbssa· Senhoraf na sua · · lfoJ·e, âia 30, renliza-sl no cole- H • ·· e a e o que cu pa. ' e evena, cn; viçla. rejigiOl'la e d!).S suas aritigns .dis'.ci- lqaria. . . 1 
trctanto, pensar que semelhantes !~- pulail. Conceição.Imaculada, ,na· slfa 1ilator- gio' $to. Adalberto, ufua mnrihã de Lemos na Sagra Escritura (Oen, 
viandades ou i11advertêneias podein o seu :;epnltamento realizou-se dia. nidade Divina, na sua Mediação cn- !'ecolhim~nfo < das 7,30 ás 11,30 ho, 6; 11) .que Deus, vendo a. gi,-árid~ 
ser suficientes, máxime. nesta épo- 20 p.p., no cemitn-1, do colegio de· üe Jesus ·Cristo e .ai; criatui'as· .. Por· . rns,· cliÍvcndo . pregar o. Revmo. Pe. ml'!licia ·e. corrupção dos ··homens, til·. 
ca. ele aguda tensão, pm;a suscitar . Nossa Seni1ora do Patroc!nio, em Itú: que, cremos,. a ,amarr\OS, não,; de . um Edtlàtdo Rebou1:as de .Carvalho. sólveu. extermina-los,. e veiu O 'dilu• 
graves 1·epercussões .. Pl'ouvera a . na presença de grande massa· de· povo, àmor ·sentimental; de ·sorrisos .e ·'la- · .. Finalm.ente . amanhã, dia Lo de . vlo: A .iwpnlação .universaLpre.s'épÚ~ 
D t ,. . .. principallnente .. de· antigas. ctisclputa:s,· ·irrihÍas, mas· llo .. úm um.ar· baseado Maio, .,fá.remosa nossa tradicjonal .. .. . · 

cus que a Hii; ona não rcgtstrasse amigas e adm!rndoras da . veneranda - ·•· é. ·lllllito maior. que foi: a dos .té!)l• 
nenhuma guerra pro vacada por uma . Madre Anã. justinf. Màrtinet. . . 11a • inteligencia -que melhor q1,1er co· ·concentração na Catedral. da Sé, ha- pos de ;Noé. A iniquidade dó homem 
mentira habilmeme . espalhada! nbeee-lA,· e na ,vontade que procura vendo· l\Iissà' e · Có1nü:Óhão geral á-s moderno °íihegou ao extremo; Os pó; 

Se divulgou o êrro, o publicista imita~lA. , · · · · · · S .horhs· At>ós a cerimonia, m1 Filhas bres' pagãoo, os pagãos de origem
1 

conciente da sua missão e das suas .T. A N A .G R A N Esta sim, é 'á verdadeira .piedu<le do Mària· em· gmpo$, àesécrão á cri• são relàtivamente inocentes. ·Muito 
rosponsabilidades, sente-se na obri- mariana. ptá num preito de Sàl'.dade · aos Ex, maior e muito mais gravl' · é o peca-

,gação de restabelecer a, verdade. · ~· . ou · rort!f!cante ·Eis,, pois, um ponto ·parn o nosso mos. e Revmos. Areebispos, D. Duar· do do. cristão prevaricador, que· 110 
Contrai, perante os .milharec5 de lei• ,,· · · .. ~:~.l.~·n·!n·r:·.re.~~~~." mês do llfaio; desenvolvêi: uma s6- · te Leopoldo .e Silva, fundadot\da seu orgulho e sua ,impiedade chegou 
tores que seus escfüos podem im- Mêrce de ,eús nur- ·· lida piedade cm relação aiNpssa Se-/ F. ili. F\~. e D. José Oàspar ~e Af~u- a negar a existencia de seu Pai-
pi·essionar, a obrigaçã:o de não cstra- 6· · mon.10$ .éSJl€!lláis nhora, procurán.do' · CONHECE-LA · · seca e Silva, t!ire~or que tar.io eon.- Criador o,. seguindo os s,éÍls rnaus 
gar neles nem nos que O ·rodeiam, , à:. .l'anagran rejuve- • ~ e são t'ànt.os . os livros. dedicados ti-i/hliu para o. · progresso dn. mesma . instintos, . tripudia sôbte. as leis da . 
0 sagrado patrimonio <la 1caridade 1 ne11ce a. mulher. :i ·tál éstúdo! - o IrvII'fA-LA, pra- Federação l\Iariana Feminina. . .hónestidade. da justiça e da éari<la• · 

Pacífica e da verdade libertadora, · · ranagran i é O re• · ticando as sua~ ,•vil'tudes, espeein.1- . de .. ·, aviltá a in.ais santa ... instít".i"ã. o 
. médio- tndicado· em - t C 'd d , D " " que dezenove séculos.· do Cristianis- . mcn Ü ·• ª · · . an a e· para .. com ·: cus · ·•·· · · d. do núi.trimon10, ·entúga~so li.O culto 

mo l.aboriosamente conqui<>taram pa- .. todos ,o~ casos de ªt,ªtl.mento; e com· •0 ·,próximo, a Humildade sir,;; A. s. a.grada. e. OO"rega. ção o d{)_ mais.· ·. rud_e .. máterialism.o,· e .na '.fu. ruga~ . precoces, . •nve!J.leclmento; · · · Ob' d" ·· t d 0 
ra o genero humano.· Foi dito que · premaiuro, cabelos brancos. an- cera 'e ª o· rnncia a, 0 as as nos- S • jf ,ln f · · nâ do seu cego egoísmo, toma-se o 
a língua matou mais homens do qne tes dO tempo.. Em • todas as . 'sàs ohúga~ões,' espeêialmen·te' as âes- . anto OflCJO em e um' Ulicre o tirano do seu sezhelhante. Pare·cé 

a espada (Ecl., XXVIII, 22)· Iden- . drogarias. te mês, .copio .ífi!4as:·aê,''1~aí;ià: ,: _·., ... •s·obrª.··a· S .. ·.110·· a.Ilda· des·,··.·do· que est:imo~· prêsêneiándo• o adven-
ticamente, a litemtúra mentirosa ~ó aSBÍlll ·podercp:ios ter,· ª ç~~~e· \J to da grande. apostasia, \'aticinada. 
pode ser mais letal que os carros trim · ... ' . p!jra 0$ ultimas t'er'l)pos. ·virá outrrl 
blindados e os aviões de bomliar- · ·· · · · ·· ;' · ·· · · · · ffl8 · QOIQ . : .diluvio 'l Nli~ virá, mas temos a 

deio". ·fn·en· ,c· .. :·.·n·_·.:·.-D-iD .. JUJliDs-·. ~.t N,t:1 .. A .• ·M-a-N:.10·,·5·:· .. \' . CIDADE bo VATICA!\!0 . A,Sâ· . • ' PalavrM tão claras e autorizadas · . ·$ra;da Cohgre~a~'ão· ,do Santo Oficio (;'Uerra, peior · que O diluvio. Pode•. 
não precÍsam .de comentários, ape- emtUu um decrefo. deelaràndo' tnad, mos ter a esperança de. novainente 
rias, saber meditar nelas ant.es de rnissivel 'ti oplnião de. êet'tll:!l 'pes!Íons aparecer uni á.rco iria, sinal da. paz1 . . . quei·negàtn' Cili.eto· fim ·primário tio 
escrever qualquer. <:oisa. ou. de. es.co- , . . · ·""""'"""'""' ..... ,., •. ,.,.... , ,. · · ·· · â. da alianta de Deus com. a hutMt'li• 
Ih l ·t . d 1 ,..~O(_...,~,.,."'':t•t,cc_~.,_,_~·"'"·10~·-. orc.i.'ta·.M:>•101

~"'-~ u~~ .. cM,ç-v,.~~.8: matrimônio é'.·a ·g~~a:ção e·_·equc_a:.q ó . 
et•. as nossas. · el uras., pois,.· e as rr" · . o· o . · . . . , dos -fühós .. óü qué.. os f!tis. seciuidã- : ditde f Cértamà~te [ ,Já apateeeu b~nt 

'depende a. vetdádc ou O. êiw com' ,.l.c.OMUND . B. :HN,: . rio's do matrimônio não estão•SU•Or- • ' 1· . t d ......... ' \ 
que alimentamos nossas idéias ·. e é +-!OVO 1-i A M 8 U R GO R;GRANDE oo. SUl·BRÁSiiJ _ ct'inados aos primários, mas que são visive 11, 0 os, que O querem ver. 
das idéia~ que logo se seguefn. O§. '. $ ~~~Uf~.'.oE.GOl.!2i_;:j}'.1~1~o~liA.:l!.J,. !_E_t,_félholó_!:!.~. ~~ , u ·[; . · Jgua1iliente p1·1má.rioà e Independeu, , Doce Coração de Maria! Sêdé ·~ 
fatos;., tes. . mfnhâ 'Sàlvacãot 

.. ·, -':. ·;.~ ,. ,• .. ,. ·~ . (• 

-·-··-, ·- -~ 
r .-- ;- .. _ .. _ -·;:--·,;.-.(:,.""i_-..... --,~~-~-... ---.--~-.,-... ,..,., . .,_,,:,--:,,·-···:'~, . .., .......... -,., .... -~ 
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São. Paulo, 30 · de . Abril de 1944: 

O ''litur1.ismoº cnu~enaió ~elo Santo Pa~tt Pio, Xll 
/" . ,, ., ( .. , . , 

• Artigo _do Revmo. Sr,· Pe, · José 
Fernandes· Vêloso r'. - .. . . ··.' ·. . · .. 

. •.O: LEGION:ARlO reproduz· hojê -·o l!rilhante artigo que· i;; ReVJÍJ.o. 'fír.' · 
'Pe;· JO$é .Fernandes Ve!l~, Professai,. de, ,Sen.di,arlo . .CentraJ, . .:!fo., ~11iran-. 

• . l!.elfuino ,-c1a. EitoililiêA 
· Cl6r1,>or~lí Ohr'isti:'t -: 

1 
11Ídylltic1 

; .: A revista ·" Chi•istus'' em li".':'!. nú• 

mero 94, de s~~émbri> últh1;éi, a pags. 
860·863, nos oférece o ~xto · dl;i , um 
resum.o da ~ncfcllca. )•'Mystlet Corpo, 
ri; Christi '', reé2bido da· S~cretarla 

ga, ·. publicou .em .• n05lla. ulüma ,edição, acerca dó,'"líturglsmô~. na. Ene~Ucá. 
, .. "l\fystici Co. t.?óQS. :. Chrisfü': · __ Esse;~. ) __ gà · -ti. emons. ·._·_ ~q,(~b-.11lni~_.nt41 ... :~ ·.n_ êxo . 
.:que existe entre 09:.~~ condett11.cl0:S·(lél'o So~-ano·P«>ntllice Pio'•Xll,.e 

''Ett' l~ _prl.me1·~ parte ~e' expli~an· 
_y' ·,çome)'\ta1dá.if tmlabras, r]e :San Pa
ulo .. e! primei'o ·que· apellidó a· la· Igle-. 
sia Cierpo de· Cristo,· ... o. cpie ~mesyi_o · antes. da · ~11c!~eac, se , cl~IP,Avà '11°~ . "JIIúri!5mo': ,;, (para 

.· Ullllor .. pte<:~q de·':linguagem,. to11fumamós ·cbarnar· uhyper~hhugis~o'.').: 
' -. . ,. ,_ 

de .Estado <l!l Súâ Santidáde pelo' 
1il_xmo. Sr .. ircébispo do México. A 
alta. próêéc:lêpcla desse. docunilmto, · 
com seu: ·carater. se não. oÓêlal · a-Ó 
.ane,nos., t,fic;oso, não nos · p~r1ulte·· 11e
:gUger1ciá-lo no• estudo e lnfof!Jreta.-

·. •. CGm:,o · intentó.''!fé: Ã'Í'<i~Y~I' . ijtn 'mal~' eX'ato eoúh~~illl~ ;do. assontof . 
publieanro5. j1U1µúneiite,. com. ó~ bdlhantetartigo dó dlsfüito ,Sacerdote,: o: 
proprfo ,téxto :dii,res'.UJito ofiéial.,enviado pela :Secr~tar1a:·~~- Estado da 
Santa:Sé .. a S.,Excià. ReVDJa.; o· sr; Arceblspó do Mexiéo,·oeil'car.regado.da. 
Delegação . APO!itoUca : naquele pais;',. Transcrevemo-lo· da'· revista in~-· 

:À se~iejil,I!?.ll' dei euerpo. lJllin~no, 
la'Iglesia ·meréce.,el rionil>re de éuer- . 
po, por estai cqmpúcstit de: diversos 
'rnicmb,ros' que;, jerár(!Uico:mente Ol'ga•, 
nizados, obran en diversas fánciun'cs - cana• ·. "Christus'.' -n.o 94; ano $, ~~bró 1fi 19,43, · 

. . . con 'uri fi.n comi3s :1 5up·1·em,1- 811.io 

;ção' da uot.avel Elncfclica, pelo l(úe cl:ca; mas n!:o -será. dê todir"~élos~ 
nos· . parece opõrtuno expJlr cluas procurar sa!)er qual daii _daáá di.\risõés" 
observa-çõe; por · ele sugeriu as. corre~ponde melbol' · a<> ,-plánó gerá!" 

A primeira diz resp~ltó ao tele~a- do· S~mo Pontlfice. .· . . . . _ ·, . 
ma. que_·. nos· anunciou a .Ené:!cllca; _.o · A ta.v,;>r .da·. divleão''ila:, !3ecretaria 

- 1 , de Estado parece ·m!litAt à ··estrutu-
qual · falava dá i-efUl.âçao pe o Sal.!· l'a geral . _<fl', Enclélfoa, :que' tràta na 
to Padre.· de erros· que· sê aprox'.ma:- pr'melra: parte· da doutri.na d9 ·co.nio 
lni.in da heresia, como um [also l,lllS• Místico·. em si ;'e· ria segunda •·<IR'$ re• 
Jttcisrrio, um J.turgismo 'deprim"lnte; lações dos f!êis 'com· ,drlsto né's~e 
-etc.; ,Três meses mais· .tarde, J,o- mesmo Qo1·po; e como os erros ·rela,. 
rem ao chegar-nos o texto. oríglnal · tlrns à primeira: _parte tôraÍll' ne!a 
1atit;o con~ a tradúçt'.ó··portuguesa iia refutados; pareie mais ·nabiral e tóg[: 
Poliglota Vaticana, notou-se a:· au- co· que· ii. 'condenaçãó. dos en;os con,. 
sência (qu·er- no texto, 'quer mesn,o I tra a segunda .. parte se -faça igual-
nos tttulos acrescentados da traÕU· mente· em uri'iã~. com a-·®utrlria a 
ção portuguesa) . de. ·àlgumas daque, que se j·eferein·, , ailtl'!!! qlie CPIII à 
(às .,xpressões o· que provocou o de- exorta!;ão .pastoràl, , de .cunho. menos 
sa:ponto de un;; a exulta~ão de outros duutttnài·lo eO d_e ·hidole''F,tà,!s JéraL 
e a reclama~ão geral contra as a_f$ên- Aliás,. a~ mes,uas palavrás da;'Jllncl· 
·ciaiÍ· telegrátlcas, que teriam pra ti· cli~a após'· a: rêtµt~ç~ deis ·e1·rosC· re: . 
~ado m_ais unia àas ·suas. Contudo, IM1vos à vida Jiscética· !ns!nuafü que· 
1•emos agorà 1JU0 todas eS_Sl!,S éxpall• s,i eiÚão .cóm.eçá: Uni : \!OVO capitú!O 
3õe.s iotam apressadas· e qtfe o tefé- da.: l!Jnctcl!cà; a exortação· a se Inflai 
gi·afo· não tem culpa alguma no ta- murem' os corações. dos ·,r:éis: . .. ·Post-

'so;· pois· comparando o resumo. <la qúam.·.. ut · univers;1h!f J<Jcdes'ae· 
~ucicl!ca feito pela l:l_ecretar,a de Es- Magister, mentes. vifrltat!ÍI h.fr:\l; c:.o!. 
ta'.do, com o tio uotlciát'i<, telegrá[j. lustravJmus; pastoral! . munér! rlostró 
co dé nossos, Jornais. depreende-se cJi,sentaueuiíi · ducimu$: ànlntis · quo-
tcr sido ~ste · mera siule$e daquele, q ttEf .stlnrnlos . adJ!c'e'te 'a}1c''niystfot1m · 
com \t. ~egulnt,; parlículandad" que · tliusti1od1 eo·rpq.s !nceitsa ,nfa.};arita-
J. inciso 0111 d!SCUSSâO ,uãu [01 f<óSU· te adania_nduÚl,. ,·" -01.Í 'nà· tradÍJÍ;ão 
1111do e sim Integralmente r<iprodl)· portug11esa: .. Até aqui •• ,, procura· 
iido aiulla que Cora ue seu lugar. Ha 1rio3 conio Doutor 'da. Igreja >'Untver• 
peqÚei1as diferenças nas· palavrn~. sal iluminar .. as mteligénéi!!s'. ·com à 
que ora são mais fortes ora mals !:lz da verdade;. ·agora· jufgàmos' COll~ 
s11aves, o· ij\le ·stl dev"' at.r.ibuir ao;;. fQrnie ao·_ t:-.oss,o-' múntls .'pi(stóral. ~::i:-
tradutores das agências· telegràfF citar os cótaçilea:, , ........ Nestà'.:trai1; 

~a·s.. Com efeito, at.ualmente recebe- sição' se "'.é níti(1a ll. ~Pa.~~eiÚ ·.eiíué 
:nos o noticüi.i·lo telegráfico es_tra11. a~ /luas grandes se·,::çõF-·s da :Elnéfc: i• 
geiro· un:carnente de agência~ d·e lln· ca: · a .doutiiaful1, qtÍt·· éoi·résp!)r..de-
gua inglesa; e nas tluas tra,dtições às duas: pr:meiras· parfos, e'. à. ·exorta· 
-"- do <H;iglnal para o tuglés, e d.o in· tõria; ·cons.t i tw:!,t .. pé,r· r:,rc,nrá. ·· 
glês ;iara o poitu'gués - muitii.. coi, Q' recurso: a.:i ,•,ito·· or'g::nal.. laÚrto 
sà piJcje esca·par e .multa se ;noô ifi. não o(erécé u.ina so!uç'ão r;adÍ~al/ vili·. 
car \haja-se à vista O ôlllmo d;sc.ur- to,que eatá der,prcv;-<h• ,dê ·título~. ·Üs 

~fa,dE>e:ª:!~s!º c~~~too P~~~:~~r!º~!; tltulps da tr~clução .·võ:tµgu'ella, por 
sú1t. vez, ._não vare,!~m _<l.efsivôs, p_c,r 

bastàt\te feliz, ao,rcsenta~do-nos O • · q11e -µão nos· ccnsu, s~ eia· é oficial 
pensaJUento da sa·nta: Sé com ·grande . no ·sefitldo e~trito do ·;cr,n'l_lQ .(em_aná, 
(delidade, conio se porte veriflcar d,1 pN ú!'n Dlc:18tedo, ,Romano·: oa 
p~lo texto de "Chrlstu&", -que julga- p11blfcadà naR .. Acta: ·.i\postolfoae so, 
mos· oJ)Oi'tuoo• reproduzir: . u's "J, . · oü . , s_!n:pleii:1itute · .i:>fÍclQSa 

· ·• Aqui seíiala · la Enciclica una se- (br:unda ·de nnr ór;;fo nihíunénté. of:'-
l'ie de tJrt•ores acerca dei Cuerpo lllÍB· cioso flii, ifanta. 8.6, -conto .:ci Osiiefrà-. 
tico esparcldos en tiempos recte1ües. ·. . 
SJ- trata :de una cierta contuslón ·cn tore f<•)m::no .. algum.as _ediçôe:;.. ,,,t 
lar. relaciones entre Jesucristo y el P;Jl!glota ,ete.J ~!afl seja coirio ·fá,· 

. e ainda ·na· bipé,;~se. ·bem _ plausivel 
crnyente . que :frisa com la i)_erejia, Íle q1ie ·a-·t~a,,,H,~o ptrtugúesa ·eia: P<>· 
v · en, coúcreto de ull fálsu nüstlcism•J . · . . . . . 1_!glota ri?s ar,rese1;te. rla: .. 1,Jyátlc1 
(l:U« parece quererno_s ·unir 's.ust.a_ nclal· {' ~ . ., . ,,,, pori~ ,rni te;,;to ·.oflciiktHl ',aer,ti-
mente con Cristu Y divinizamos -eu do mais 'ri_goto,;0· ,ela, lliila.v~i; áll~:i--· 
l!ll; .s_e trata de u1i. quietismo: desvai-· turanió-nos,'çontudo a ·<'rer' (fU~ riito 

:do ,que desvaloriza ta. actiVldact- Y el gozém -da mésnfa 'aµJ.orl<lade· :0s !i_· 
fervor dei cristlauismo cumo ,si .eu la tulo, e subt(tu1os- aCl°'V:,-.e1ita<los, que 
obra de _la salvación la cri\lt.ura uo não ex;atem n.o or.·g,nill. Co!Ôc_artoo-. 
tuvlera nada que ha,;er; se tmta ae 110~· nes~a: suposi1;âo cilo uiva·ga:nios 
un cierto <1escred:to. d~f liso fre tiela es~ralosfo'ra a:,$. ii.ern11 . pó'ssi-
eu·ente aéi sacramento· de ·1a ·penitén· ,•eis, mas · ·escuôàmo-nos ·em'• fatós 
eia como si fuera úll! sólo éuaiidó 1>! con~_re:os:· Temos à 1não, _por l'ixem-
ahna se, h_alJa cargada. d·f pecados plo. l'im folheto em _qué · a Po:lgllita 
inonalesi se trata dt un liturg smo Vaticana, à.presenta a ·tradução. ofi. 
de mala ley que no ,t:ecunoce el 'a- Pial da- .. Sumníi Pontiflcat1Í$", 'toàa 
lor dt! la.· oracióu privada Y · si solo diviJiõa· cPm tít11los e· subtltulos~ iJelri 
el de 1a litúrgica Y cote·ctlva de la ~ai1e11tes: folheemos contudo ·as 
lgle~ia; se ·trata, finalmente, de <:ier- ,. A0ta ApostoJicaé Seai's'i' <Íe 2s::<,,39 
tàs timdenclas a ver en Ji,sucris:o e -v3remos que' nem iio .texfo:'orig'naÍ 
sólo ai• Mediador Y ar lllterce,Ol\ q<le latinÔ.· nem na fràduçâ'o. :fütlÍitiia <lU 
oivldall que .tarubjén es Hijo dl.! lJios . ' . ' qualquer·· dás o.utras . trailuçõ-es. <>fi· 
y · verdadeiro Uios Y que por consi- ,•iais • 1-fraucesà. espailboLà;/ ·ili.gléfa, 
guiente . nu.estras O!'!fCiOnes ,!eben aletnã) aparece· rÍlll só' tftuJtl. em·t0:. 
dirigir-se no .sólo al. Padre. s:no tam· do, 0 corpo da IDncfolica. !guai obs_er· 
bién ai. fh,dei\lor divfno". · rnção podemos fazer para· a}"Sertum 

Daqui dev~os conclqir que, se a Laetitiae". · 
palai>ra ltturgismo uão :;é encoi.tm Repetimos que .esta· questíto 4a. di, 
dentl'o Cló texto da· .. ·Mystki ,Corpo v!_são materiàl da Encíclica:- nos pa-
ris",· nem· por isso tleveuios taxar 1·ece. secundâr:a. Porque a ddvida 

. de espuria .a sua lnser9ão no resumu nue daj já se rórniulou ·- i~e-a con· 
distrlbuldo Pelas agências teJegrá(i- denaçâ'o dos ·erros relativ0<$.· à .'v'da 
cas, .e ·oriundo da Secretariá de ,~:~. ascética ._tem .um · valór véidadeir~: 
tado, !Dstlí Dtcaster:o _Pontifício trtn n.lente·' (logmático ou àp'ênas ·pasto-' 
plenà autorldal1e vara interpt<'ttu · o rnl - resolve-se '(llena'.nient~ iin :vir-· 
pe11,;amento da Santa ::lé e e~coliter . tude da -~!irinação categórÍ~ _dó ·su.' 
a -palavra ·que 1t1elhor resuma _un,,i p t r•· · d · ' · · mo o,i . ,.1l'e- .· e que· :até· teitniínar • a: 
doutrina defendida ou um êm, por confotação dos: ditos·, erros '.tiiloiJ' co.' 
Ela proscrito. Paréc~-110& portà11!0 mo Doutor· crà Igreja · un~eraát, .Para 
q·ue; trazendo nova. luz sobre o coú- iluminar as inteUgências 'com . a iuz 
tefid.c. da l!Jnciclica, este .resumo niio da verdade, . . 
pude r!car i10 olvido ou ser despreza. Sãu esta~ as . anotai;ões\que ·nos 
. do, me~mo depois de termos o tei.to suge1'..U 0 : resumo· ia ::iecretir:a:- de 
completo á nuio. IDstado publicado em' ••C).frlst~s": ii:f!,' 
. Outra observação a fazer· .e a d!- gurou-se-11011· um dever,.ex'llô'.las· cóÍno_· 

vergencla entre o resumo da Secre- pe,1- eni. <iontrié;ul!)âo -•ao\estudo.• ilâ 
tarla·.de ·wstado e a tradllçiio port_u. 'M1·ai1,enlal E11clclica ciimf"Que:fPJo 
guesa no tocante à divisão da gu. X n -nós quis brindar ·no Seu ·Juh!leh 
cíclica. Aquele coloca Da -segunda E~iSCOP!l,I. · _outros ct't1cu111elltOS ,: .. t~l-
parte a refutação dos aludidos. erros, vez··. apareçam, assim · conioi .ól»!iet·'n,. 
ao passo q11e P,sta_ a indue na ter, ções .mais profunda.~·., que· 1exp)an;ún · 
cetra( nútemos de pas:;asem que o· o uotoqueiu eni · uo.va. luz ,êste)".if> oi'i, 
Jorn·a1 do Con1éi-cio que puliiicou a t t · d · l\ · i · · ' 
J<1ncicli_ca•· em primei~a mão·. teu1 n·es- ~os pon os . ª· " ~YSl lll ,: Corporia··: 

o que será' séuipre· de ,nosso !ma.:o.:· 
ta . terccirà !)arte · os · titulos: "B;rros agrado, vi~to. que .séntit côm, 'á. !/ire• 
re:àtivos à vida ascética - E:.:or: já, e · portanto· 'conhecer dó: -ir.~lhor 
taçãu pastoral", .ao pass,;, que a edi. modo o P8l1San1e1íto··\:Ía ;Santa 1 ::3ê,i 1}' 
ção Lumen Christi por exemplo apre- sempre uma ~aa;-iriaíores ·aip'iraçõ!'s: 
senta ordem -Jnversa. subordinando ó d_o verda.dei~o mei;nbi'õ. llo_C6rp0; ll.lf's· 
títulos "erros'. ... • ao de· . ., Exo·áaçâo t1co. o .. qual deset,a .. estat"_,·,Be·rup~_e ,e 
p•tstóral") .. A questão' é secundária; em. tudo, pelo· c<:ri:ação,e·.:j,ela iate\!• 
não há duvidà; e .em nacla afeta o gência, u·1.1do á 01~,iria :c;i;be,a e 'Sta 
valor rlo~rnãti~o ~ pastoral da: EncJ- Augusto Vigário ,nà:' ,terra.:-

CAMARAS UE GAZ EM VARSOVlA 

,... , ' t,/·{; __ / ,. ,• ', ' 
, g!os dos ,sofrJm,.ntos· e P<~•B.QÕes JIBS5.t'
dos. Ápe,sar ·::€'tudo;. eteí'confl'ri·.,,· 'sor~ 
rindo: Ol'j!Ulha•se !i,a \tai•ctQ/' di ágUia · . 
pratead, de, ~ua · ootr,·. ; ,: :: -. · · ,: 

Fala :tongàmenté 1~ul)r~ á'~vídá:·: 'tragi• 
Cl!- e a, atitud_e. ncroicac: üô . põvo.··poJo-

· .nês. · Naquet .. ,clatórió,•,)lâ'. trechos, que 
getaín o sangue' nà.li velai;, ' .. 

. :· . . .. . . este, asp~tç,;:la lglesia es por neces; 
. si4~d ~-isíble 'y fácil; de· reconoeer; y, aunque ·slij!)ta à -las imperteceionM 

de,l .elei,ne'üÍo huniano, cs sin. emliargo; cotn,o iustitució.1\ . divilla, i11m1J1-tnl' 
-e iT.1faliNe y,--se · renueva cdn~tantcineute' arhmtándo:;f a las riueva_s .. neeési 
<)ad~ do:}a. hi\manidad· Í1ajo e! impulso inn1a11e11:tê del E.~Pldtu Santo qu~ 
']à· ·informa. ·· · · . . · . , 
... ,•lia·Jglesiit e.s Cucí-po ,re C-ri8to porque· é;:isto f:iê su };untlador _ClllÍllUO' 

llamó ,e instru);Ó à, lo;; Apóstolês eí1 el nJtfaimo· oficio de· propagaria por to(lo 
\el i:nui:iÔ,J< y lúet;Xl les r~vi;;tió de poJ<ires so brenáturalcs';. euando con -~?- muer
te. se cier1·0_ !a Ern antigll~ .y ·enfró' en Yigor la ni1evii. J.ey ei.>W.ngrap~ con la 
·sangr!l de! füdentor; e;Jándv en. el mi_sterlo d:e· PentecO'~tés p1·muulgó su lgfo
sia ·a:yaforándq]á. eo,1 Jo.~ ·p,odigio1-os .dones de]· Espírit't Sai1t{/, .• 

Pero .Tesgcfri~\!) nrle;m~.s. dé $Cl'. el F:itiéfador· de· ~u lglesia, és tàw.bién' Sll 

Cali~?-R,-etlpéci:i!tocmte por RU <lignid!ld ~up.rê'ma y por· su exeelcncia j y por~ 
quç,_ ai inism,Hien)po que· i1rviliib[r: y dit~ctamente goi-ioo-nld cut_endimierto 
y-:. la. vol,u,n.ti!d dé lo~ ·huw',r~;;, tieíle ía.mbiê11. uu· gobie'i·no · v.isil,le que' ·~jercila 
'soi:Jf·e·toda"1nTgle~ia ·111erliar1te el Romano Ppntífice,: Viciírio: súyo cd la tier~, 
ra, y, sol,pi- las diver,1i1~ 1.li'f,ee.:ai~, méi!ian~~ lo,s .()bispos;· lo e9 finalment.e,pw 
la plenit)id. eon r::m•; en or·derra la .iü1idad y santidacl tl-asmHe a la Tglcsia 
sa gtaeíà, . · . · . . . . . . . • . . . . 

.. Jll'suerisfo es a:~ininmo·.·l'.1 Su~tent~Jor ªr s:i Cuilll)O tnístico sa [:iorqne. 
su~fe11ta á la-Igle:iiàjurírlframcrit!J. i1of lá. t_tiple úiisi~n .apostólica de! magis~ 
terio, la f!a11tificació1i y e.1 gpbieri.o, ya p~i.-que' iµces!1uteri1ente comunica a la 
Iglesia s_11 E:spfritn que. viénr,a ser e,l .. a:lnia. ~lel-Cuetpo· místicQ,· Pe este do\;lé 
m<ltíto. pi·ov.ione çl qµc. la' lglesia. vivaJa' misnuú vi<lâ dei Cristo ,v que, como: 
Ull nufvn. Çri!.:tr,,. p".jetla Pfr{ietuar à través de lo's 'siglos la obra de la Re<lew 
c:ilÍn ínícia'ciâ: e11 la ·cr1iz·. · · · . · ·__ . . · . . . ' · 

Jesútfisto es, ·por i'in, el Sah-ador y Saiíti(içadqr · ciel C~er1io místico; 
porqai.i cada díii, 'co:Utinúa !<])eu Ja lglesia,y comparte côn ella lu ,obrá to111eti· 
{ada. CII la Cí'uz; de. módo ·q'ue Ja.. lglésÍâ conJ;tituy~ una. COIUUn.ithtd 1le hóin~ 
bies ·µ\/ sólo santifiràdos, sino· tambié1r ,saptÍfica.dot·es: ' .. 

. . · .·PeÍ·µ j1at:i. {J,Íe la_ adm)ra.t)Je'frase ele· San .Pab!Õ - . "La_ Iglesia, ·Cuerpo, 
de Cáito.,, - iuera'con11frenciida com.ó se debe; J-a. cienêía crisfiâna• califüó 

, a.'tu: tgié.'sl1.1 eo1nôc;Cueri1Õ míi!tiéa de Cristó PI!'.~ª- distiúguirla:~el -e:ierpo fí:;foo 
. eii · e! que ,los ;mi,mibro~ ·1i'o 'tfoilen .existeilcià pro pia ·divérsa :de :Ia de] Ol"@llÍS· 
1llo;'si~11do asÍ CjUe ]O(! iniembros iJe fa lgl(,SiÍl. son petscin_a~, :~ada UUa :de las 
c:ual~ Jifine s~ in,fü;~dualidad {!Ompleta y está. desHna;<1a. incliYid~àlmp11te .a: 
la· füió\l d~ Diqs.' La· misliia pai abra di&tingúe t:aihbién a la Iglesia ·d<'l ~uer· 
po ·iÚora,.~y ,illHdico que es 1;i iocie<làd,~:ià' que, como j'ieles, ,no s_610 .~stamos 
irn1do,5 p<it· el •foi.'.co111ún y so,brenatural y por eL ví1,1c-.i.lo c1·e la ·auto1'idad ipre 
haee cohi·érgh ha-cia él cada: una rle las vo]untades, sinÓ- <1ue 1estamM atl<llu:Ís 
iÚiifica<lóif 'inãs ífoderosamente por uu elemento fotímo, que' diisde '1.,mtt·õ 

· obrR' y ·.,Ív'ificá; eleinent~. sobÍ';fiatu,àl que ~ _el mismo EspÍ11tu Santo ctm 
:ms cíoncs y. ,cn rbn1as. . • , _ , . . . _ . . .. . 

Efr'Jà,tiég-llndil'i1ãrt.e ·cle )a 'Enciclic·a, el S .. Pontí.füe bahia. de.-n·u~strtt nnión 
cóÍ1 -Crifiio.en là lg!esia;y: por la Iglesia., Sn, prirnera aeto.1a~ión. la. eneontúi~ 
}lTOS e1~ làs, 1·irturl:e~ .teologal~s ;qúe nóri hacen prestar n a:est,r3c aclhési{,n 3 Jt! ~ 
Y(:rcl,:lif?' revelada, ,.p~1· Dios y custodiadas po.1· la Iglesia ;. que úós b1J,~ei1 
,•i1,r,í·a;•. vi,·a'iµe'l'\1:e lo::;, bien,es. lltipremos prometidos por .iesuçrisfo a sus, 
ficles )'.<tUe .'llkanzil,il· por [os:'semfer.os indica<los por la'lglesia· y en \:irtml 
(!e.!~.~- Clllll'gÍus/quecella f!O~ <:OÍnunic1t; .que· llOS baeell ·ll.ll'lar de· UlJ:i ll)ÍUler,L 
;.10,,renàtui·at.ra. Dios / ·a tr.testrn' próji/no, sobre todü a fot tjue' fot:nrau la 
I,,:-le,i:!: .fü,ta lliÍióú -~e ·r.ealiz\i más misteriosatucnte tódavía: ante todo en· el 

. ( :\.razó1Y de, _uuésln:i Sâi,·adúr_ ell e] ,que tiene 1,:1 sicuip1'e preseutes' COI] :ahiµr 
:ii!tlvíJ:i,•ti a· todos Joi;·,mi-e111lfro1i'; e!\' ·~cgnndo ·lugar en las almas .<Ie los jµst6s, 
:,eéi:às 'r,;oi·.iúia\'dei>Espírii.u Sanfo, y por f'in. en 'là f:fagrada. Eilcari,;.Lía, 
;,i;rµo dc:.µni..:ád,,:mím,iar 'de )~s vianda.ntcs.,v ·prenda. <le·Yfrla. eterna, Ex!!ú\í~. 

,liilnd,1 los zcéj,ctJJs· de esta· unióri mi8teriusa; el s: l::'oiltííicii iu,,ita a· -Ias 
. âtni:i:l" a Jas: alturas.· ini~terip;as a 'qúe ~l:ls hace llega~ja' g·~·acfa, anifr1mi· M 

1,:/ t·omf,rl!ri<_iari1<,s, e indiea. a. l'ôi! hombtes de· estndio Jaintc!igeute x h·Jmil: 
(i,1 (:<ii·,templátiÓl'l °4tie píiede li'~(ser brillar un f!\JO de: luz Cll la' mente dl)! 
•::il! arnai li.tz,. qu~ ailn(jtie .,,elâ'da,. segúu' el aviso .dei Con~ilío Vaticano; nos 
c,\1:forta. en:esfa.'viçla dé pel·égrinos y'éls .-uua·pálida imageu ele àquellà. lur. 
r.·k::m .qae uo;; Lurà fe1ices Hl.· [a· visióri. beatífica. · · · 
~ . ' '. 'i . ; :- . ..-~ '. ' . . • '' • . ',-·,: ' . ' . . 

Aquí seííala Iá Encfolict. una serie: M errói·es acerca dei Cuerpo mbti~o,. 
•'.J1fürd<lo~,·e1.:.' .. tie1úpos ré~iéntes, :se trata de Úna ciertá· con.i'hsÍó.n eu las'rcla-· 
;:l:illCi entr;, JútiUCl'iSto ·y e) 1,rcyente qile fri"a .. c;On Ja'.''bérejía; f en. eoOÚeto • 
tie · 11nfalw tuiotiuisíno-que _parece qnérrmo~ unir -sustanialmente con -ti·isto 
~· cliviuil'.a1'ü:os. eu :EI; se trata de mi_ quietismo clfêsvaído que ilefraloriza. la 
:ietid<lad y cl:ferrnr del ctisti>;iuo eomo si-cn _la' obra .de la salvació11 la cria-

. ilü,.. 't:,o .tu viera na.Ja' q-.ie bacer; ee trata de uu cierto rle,forédit.o d~l_._1.1so frc
.,:.:eht;, iclel• ·:sâcrainento, de. fa pi\11itericía {!Orno si. ,fuerá útil. sólo <·11a11,1o "1 
a!llla. 8e. l,1aifa ~á~gj),da. de pec3:dÓ11 lJlOttaÍes; sé tr;.t~- de. ~n' µT~GIS:MO 
DE<M.ALA LEY q~1er'nó rec<J11oce el. valor de la\ol·1ü•10n pnvada y ~uolo el 
de ra. lit~ri.\"it;~ :~/êii!ectivit de la. Iglesià~ se trata; t'inalinente, de cierf.~~ te11-
den~?si a 'VN'/ell J!Jsuêristó. sólo · al Mediudo1;' :y al intercesor1. que olvidam 
GlleJtambifa;es Hi,io'de·Dios i \'eJ'dader~1 Dios J {juerior (<Onsiguienle mies
tra.s '<>!'aciones tlehen · dirígil'se no sólo Oi1J Padre, . sino tamhién al Redento.r 
di\;i)io .. · /. ; · .. , ,. · · _ . ,·. _ . .., ., . . . 

/ ·E.n,h· ultima ,parte de'-.la 'Enc1ch,ca. s.e expressa la· obhga_c10n .de. amar n 
111.' Ig1esia .úo solo· :en sus el.emcnfos J:ll'imarios y divinos sino tam!Jien '-'ll 
. f!,1JS miEÍlllbi·os, ,V de ama.l'la.· cou un ainor ~fica?.. q:1e se _manificste eit la~ 
.•1hi'.as,'ei, ·1a:s.oJ·a<,ioÚ.~s y én el:sac1 ifi<,io')' :que np ·c:rnluya l)-in'gµ1r0 ~1i siquiera 
a .'íos· equiyói,ados; a J;;s disidentes e a los juemigos; Bl S. Pontífic~ haée 

· uµ:.~aluróso 11::'mamiento a· 1a.únión. dé tqil_os en la. verdad~Ta.,_lglhiia tl\l 
. ~sncrísto. ,;,in dÍsfü)ción ele est-iqÍes, sin' 'ic!ólatrías ~ nacj'onalismos! coÍ, d 
seútido vi\•~ de ia responsalíilidàd que foilos deben tenér'.a·nte ·Jésúciisto; Sá!-· 
'wadór. y Juei ·~upremo. De 1i.)1>nera: especiàJ hi<iuléa el .s. Póntífi_cé ·et ari10c_ 
a ios débiles_,". a los•·. niiios, enfermos y clcsampar:i.dos, tau desconoeitlo · en 
ll:l~tros t.iempôs, . . . . . . . ., .. 

·_ , I,a Encfcliéa, qu,e alude·,a.. los célebres a'ocuínentos de Lcón Xlll '.'Safr, 
~eognítu·w." W ''Di~inu)U illud_'.' y desarrolÍa aquellas enseiíáJiZ81l segú_n los. 
tiempos y. las necesidadês pres~µtes, .esêlárece poderosamente .la d9ctriµa. ·dei 
Cuérpo-1'114,tieo de.Ci-ish, .. qúe es)a·Igle~)a. en'l,aque todos'lo(bcimb_res están 
_Jlamados.:no ~§lo a.lJógrff de la .sal_vaci6n etérna, sirio tambiéri â la ·colabora-
ciôli .con Ci:ísto eo la !!ªlvación dei mundo. , 
~--.Si· ta 'igiH>rancia' ,d~ la Revelación y de-'la.:Ley de .Dio,/ b'a: eond,ttéitlo \ 
e,tii.c _sit.ulléiiín >qu:é·paÍ'ece ai1i'enazar con. ta·. destrlit:dón dei., mundo, evtem, 
est.is.:e!êvádas eiiseirniiza~ ifül:têen a la hú)nnnidad ,a· Jas'lcyes inviolal.JJ~s 
de la' vi<là·, v• dá'-1jn)'greJo cristiàno .. 

Frcnt~~!lilas bosti!idáclcs y· ~alumnias>que comLaten a Ja· Iglesia, en, ua 
t>r~ce~~ CJ,Uo/CadaC v~z S(l' iseh)ejá más àl 

0

que"se !1j~o coiltra_ Jesnctísto; tenc_
m'os aqní !as eliseíianzas fondiimentales 'e iríconfúndibles dirigidas a todos ' . . . ../ ··. .. . . . . . . . . ' . . . . . ·' . . .. . .. 
ló~ : c1·i,1tl,ános/a to_~ús . los, cônst:rucfores .. d~I: inanana,. a?.º~º$ los_ ?irtUílSOS 
que ,sé~~-11:íJ?a~s._~ t1orier de nuevo 1111, pie cm1.el Espmtu de D1os lo, que 
co1i etlespíritu exlérminador ha sido demolido". . . . . ,; · . 

/ · · ·•. (Os;gri_fo~ são-no:,s~s) 

dG.' frio terrível ·que reinava nesta. esta-· 
ção· 1em :v'ârsóv!a. · · . . 

QÚándo ;OS .•habitàntes poloneses. de 

merité . da · ?6Jôn'a .. :t>s · ll'iédicos áleinã.es 
c:omeçar!l-nl .. a Jazer novas .. exi)erlenclas 
com ... anestésicos oerlgo.os rios . polànc
ses, nos hospitais de Cracov1a.· ·Na ·Pro• 
vinéia. · de _'Poznan; os . po!oneses tuber_. 
-0ul<>Sos tem. sido. depórtados , · para o 
campo de ·. concéiltração de Brzezlnka., 
o·nde são· ·assassinados .nás camii.ras. de 

'gal'i Nà PJ'O\:ln a de Sllesla, •.a 'falta Je 
aHment;içl(o· e o: trallalhb •exce,ssivcf .tem 
· resultado em li.umeros. casos dé tube,·~ 
cuíose e de .multis&im.l.S outras erifet-

. hildades• que têm àunientadci enormé# 
mént~ a percentagem 'de mortes. · Acress 
ée aírt~ii, ·.que ,w casos de· ·tifoide riâo 

o órgão clandestino "Rzeczpospolita 
Polska" (A R.epúbllca Polonesa) divul
gou o rato. ,;tie. pela primeira vez, tol 
aplicada em Varsó:VÍ!I- a pena de· morte 
por melo da càmar'a de llll-Z, instalada 
á rua Gesta, 29. "l"ii, noite de 17 ·a 18 
de Outubro .p,p., foram executados -'nes~ 
sa · ea 1,arà 150 poloneses. o mesmó jor, 
nat publica tguatn,cnie, que eni 9 de · 
Novembro de . 1943. foram afixados em 
dpls ·1uga.res dó bairro Brudno. em Var
sóvia, cartazes, com a aguia polonesa 
e a Inscrição: "Pelo sangue para a Vi• 
tória". __ Cartazes identleos foram afixados 
cm seguida em oi•tros bairros da c1~ • 
dade. 

c.1ta. e~tre o~~l't)S; ~oisas, • que, no 
mê~ de Novembr,o __ ,cl_i); _1

0
94,3,, c)?.egaiàm 

.trçns ,trazendo crlan'çá.s, .-. c\tjos . pa,!s . fo'
·ràm f,olz!lados· ou · 1~àdós .para .-os' t+.i~ 

Vârsõvfa · souberam que numa' . das es
tações da' 'cidade. ·se ·encontravam· tremi 
~; crians,as . ~ . conieçàram a ' fazff .o 
ilnpo~olvel para. áuxlllit~las. · ·pep,oís·. de 
milttos ~sforços e dlnh°e!rcJ; consegUi
rám quebrar. a.,,lnflexlbUldade ~o~ •àle-· 
Jt\'ã.es, .·· (!.lle .. conset,1tlram em . vender .. à~ 
·crt.ança~ PO\ottesa:s. · à• _r1tzã<l de·, 30 ·z!oty,,i · 

· por cabeça ... 'Oessá f~ima, yári~ .'éente, 
ná.s . de · cr1an·ças toram.' adqui:'ld:M pelos 
póloneses, ·que ·as salvaram ·cta ·morte. 

são, admitidos: _nos hospitais. . 

O . FUZILAMENTO. :OA FILHA DO 
PRil)(Emo . ÓELTi!GADO POLONG:d 

lCOMERCIO ALEil,AO. DE CRIANCAS · 
POLONESMI 

034hos -forç3<(los 'na iiêmanha. Emrcacla 
Vàgão, encontl'.8,Varrt~l!e umas .seSSéntÍ\ 
crianças, desg~:'crl.iW.,~; de pouco, ~~ 
zes até 12; ou 13 a'i,os: ,ESllas çrlanç• os. CRIMl!íS- oós :ALE?.L~ES QONTRA 
perlDaneCill.ll! ,. dias , conaecutivolt . 0,08;. va- . 0$ .· ENFERMOa l'OLONESES 

JUNTO A LIGA'iD~S .tAÇ(?is, 

O represeiltimte do · Radio Polonês 
em Londres conversou · ·últimamente 
com um dos soldados· que, fugindo dum 
campo de _trabalho !orçado .alefuão, na 
Polônia, conseguiu chegar ã. · Inglaterra, 
alista.ido-se togo nas· fileiras do- Exér-
cito. Polonês. · · 

Ó rosto do soldado. traz afnda.::vest.i• 

;.. _____ ,~-~-....: ':- ~~- .. -..:.:·S· :: '·--·-"'· · : - _· ---Lc, _.:..:...: ~-·: ·- .. 

qões, sem nenhum /aqueçtmento. ar-~sar \ . l.o'ruri!!Q ás. noticias· recebldai: ultima-. 
. ' ', .. _,.., .,. - -,· -'; . ·-·_. ,_ . ..,·-.. _._. ------· -·-·-··-~----~--·---···.;.'·,....·-· .. · 

··:o- ·U :R·: O· .,,CÁtrfELA.$>1):ó .. MON;l'E,1m SOC.OltRO 
.. ' · ·.· .. ...:.JOIA•,;USAl>AS E B'ltlJ.HAN'rES -

. . . . . 1 . .. Oompro · . pagando ,ó.s iniilhorcà preços. 

. .R •. Alv;are. ( Penteado, .203, · · -D· .E' L: . M. o.·~·N· .·. ·A_-·.·c:~o· .. 
3.0 _andar~ i'eL 3/1720 - · . · · . 

lnforma; .a' imprensa clandestina,~. qu~ 
,foi fuzi_iadà . ul~lt!\amente· ·pelos, aMmães,' 
em . Vai'sóvlâ •. Jâl1lna. · Askeilazy,' filhà .l:to 
'professor· S;i;yrrÍon 'Aske!Jazy, . -eminente_. 
tilstoriador :-polonês, ·amplamente, conhl!
cido . nos: meios cíentlflcos ·c10 oclderiie, 
primeiro''. delegado da Rep{tbÍica da l;'.o

,lônla._ ~1.tn 1 J, f.oil!:a das Naç_Õ1:ll, , ~lll c;:e-
.Jleb1:~L-- - . _ . . , . -

. ....- . 

_- --J.· - ·_.-_-__ .Q· _. ·.··. -.1- ·.·A· _, s.·.. Ultimas novidades .em JÚ~LHAR.IAS 
MUUl:HNAS de ouro·, rubis. i bri!han-tês 

GRANDE ESCOLHÀ EM OBJETOS, PARA··,-··P.RESENTES :· 

• i 

· Grande variedade em RELOGIO ~- ·das mefhÓres· · mar,as -· S,Jli$sas 

Casa Bent.o L.o.e:b-
.RUA( 15 DE NOVEMBRO·, N~ ,33( 

A Joalharia -preferida pel? alta socied~rle · HA , 3 .&: -~ERAÇõ_ES· · 
~-· 

A polen1íca entre o Re.vmo. Sr. Pe. 
Arlindo Vieira,, s; J., e o_ Sr: Jacques 
Marítain teve · viva repercussão. nos 

· círculos' intelectuais· do país. Mais es
peciaÍmenté entre os intelectuais ca
tolicos a . discussão c~o . eminente Sa
cerdote 'brasileiro cóm o •autor de "Os 
dh-eitos;:do hôlilem · e a razão natu
ral", de tàlJnàneirà empoJgtiu óS ê/5-
piritos, que s~.-tornou ti .grande acun
teruntnto ideologieó ê doutrinário . do. 
ati.ó •. · ........ · .. 
• Isto•'fociÍmente se explica. Pela pe
na 'dos· dois escritores,· tilstutiam dlillS 
mentliJlciades, terçàvam l!rtnà.S, dti!IS 
ténden~ras ppostàs, ·anciosas ambas por 
sê'. àfirmar ,e por influenciar a opi
nião . geral_. No , panorama contempa
rane,i\ tão éheió de confusão, o espiri~ 
to humano facilmente . se hâbitua its 
posições unilaterais. e apaixonadas, as 
generalizações infundadas E! ilijusrns, 
às antiteseé irritantes e únãginàrÍà$. 

· O~ !ãisos misticismos i'eligiosos OU po~ 
líticos . tentam infiÍtra1'~sE! en1 nó~~iís 
fileiras:- "hiper-'liturgicos;', catolicos tb 
"direita", catolicos da "esquerdã" 
t~ntam por a epiriEío catolica ao ser~ 
viço de idéias. , indignas dela. Com 
efeito, para ·o verdadeiro c-atolico só 
ex.iste em · à.scetica como cm mistic;:,, 
ou como cm. política, ·um ideal verca
deiro; o do catolicismo u_ltrahio~1tano, 
roma rio; pleno, sem- jaças ·nem. con
cessões;' ó do catolicismo "toct courf'' 
que· 11ão· pÍ·ecisa de· outras tendenc'as 
senão as q.ue· conduzem a Roma, de 
outrcr rmblema senão o da Cl'uz · de 
Jesus .. Cti.sto, 

élra~as a Deus, toda atuação do 
I,iilGIONARIO, de ha muito anos, te~ 
prêsentà o· eaforço co,ntinuo de uin 
grupo· de. catolicos, para fixar a opi

. njão càtoliéa nesta situação de sadio 
cquilibl'io, coilsei·vanclo-a inteira pa
ra ,Jesus 'Cristo, limpa de qualquer 
súbseiviencia aos idÔlos do seculo, o· 
idolo dà ciencia .naturali.sta como o 
iclolo do misticismo· delirante. e des
cabelad.ó, os ídolos da direita como os 
da esqúerda. 
· Por: este motivo, adolhemos com 

, jubilo a, colaboração do . Rcvmo. Sr . 
Pe. _Atlindo: Vieira, S. J,, 11,,0 só a 
1·e,,pdto .. c!os erros ·do_· "hlp2r-1iturgis~ 
mo" .. l' Ó! "hipcr~Ação Cá tolica'\ mas 
tatnbem a, respeito dl!S. tendencitts l!s
quêrdlstàs do sr. Jacques Marl
tain, Com li. autoridade_ de seu Sa
cêrdocio; o prestir,io' de seu talento. de 
sua. cultura, de seu renome como tire
gador, pedagogo, jo1-nalishi, o Itevmo. 
St'. Pe, Arlindo Vieira se ergueu côlDO 

· uhi ,gigante no cena:rio nacional, va
iá · afirmai· pelas cotunas do LEGlO
NARIO. ós principios a W11 tetnj:lo 
''anti~dit;eitisfas" e "antl-esquerdis
t~:.", que hoje como sempre càracte-
ri::am ê posição.._ da Igreja. · 

EJ. como esses ·erros se tinham cs
guéirado coill. certa frequencia nas 
mesmas zonas da opinião; ccmo a 
franqueza apostolica do ilustre. Jesuí
ta versàndo· assuntos ~outrinaríos tão 
variados doia não raro aos mesmos 
oiívidos, contra .ele· ~e levantou uma 
campanha de difamação que tendia a 
mareàr sua honra · de Sacerdote no 
que ela. tem de mais essencial na sua 
fidelidade exclusiv11 aos Interesses da 
Igrt:iá,'com o que se atingia ao mes• 
rrtó; tempo todos os. que seguem a . sua 
orientação. Por utna . associação de 
ideias passivei só na cónfusão con
temporanea, insinuou-se, nturmurou-se 
na .so~bra, que a luta contra os _erros 
do "hiper~liturgismo" e contra as· dou
tr-inas do·,sr. J acqucs Mai'j:ain, se devia a 
não sabemos que secretas e ver
, gonhosas subserviencias para _ com as· 
chamadas' -direitas, . a misteriosas in
flueÍ1cias .de bastidor que faziam. re
nascer sob este · aspecto questões poli-. 
ticà.s jâ extintas. No .que diz res
peito ·ao LJ!:GIONARIO essa insinua
·ÇiÍO se ·refuta com uma simples gar
galhada. ,' No · que respeita ao Revmo. 
Sr. Pe. Arlindo Vieira, S. J., se des
mente pela sua propria dig11idade -de 
Sacerdote, que timbrou e timbrará 
sempre em evitar as atitudes que dé 
.perto ou de longe possam ser ou pa
_t,ecer uma conivencia com qualquer 
corrente política. Esta nota. caracte
'risticà de sua linha de conduta. que 
fransparecéu na ·presente polemica 

· com.' que sua figura crescesse clean
te 'das investidas ,ihuteís da calunia. 
Tais calunias, serviram . porem, não 
para macular a sua Í·eputação · mas 
cómo índice ·da confusão cm que nos 

· debatemos. · · 

. "' "' 
Para cÓmpletar· este quadro de con

fusão· interyeio ;na pugna. o. sr. Jorge 
Bernà110s·; ·_ com uma violenta verrina 
intitulada "Farise\.ls ... e. a .peste do 

. Í,!risaismç,". -~ão à julgavam-os. dig
.na de· resposta. mas por uni dever de 
amizade e cortezia prontificamo-nos a 
publica•la, escrevendó, ne~te sentido 
ao. inélito Jesuita. / 

Dele recebemos /urna bela missiva 
éuja ·redação indicá cara.ler partiC'1lar, 
mas .. que tomamos.· a libêrdáde algum 
tanto auqaciosa de publicar. Ela en
cerra a questão: 

"R.io de Janeiro, 26 de abril de 1944. 
Carissimo Plinio 
Làudetur. Jesus Christus 
.Recébi sua prezada carta que me 

levou a procurar saber que ·coisa 
Bernanos havia escrito contra mim. 

[ n rESJ[. DO fARISAISMO'' ... 
. \. , .. ' 

pha defesa, tanto mais que·: tambem: ele 
foi atingido pelas invectivas de Ber-. 
nanos. <! 

. Agradeço-Ih~, -.meu caro . Plinio, 
mais essa cativn.nte atenção. Alem .de 
sua excelente folha, sempre lão b_ein 
orientada, os grandes jornais desta 
Capital, nos quais colaboro, me abri
riam de boa mente suaS' colunas para 
ulh:t justa defesa. 

Nii.o pretendo lançar mão desse" rc-
. C!U!'llo ·pela simples razão .-de -que, 'por· 
J).rÍttcipió, me abstenhl) de ·responder 
a<ls escritores anti-clericais . que a 
cada · móm_cnto se . insu~·gern contra 
ntiin. Muitos congratulaín..,se cerni- . 
go por ser cu tão frequentemente al
vo das setas ervatlas doij inimigos da 
Igreja. • 

• ' . '·t 
paFticio. ·O. homem. _ê precipitado . ei 
•dolento, U;i' a,.êonh<icer sua. indign<i~ 
çãô "em um ai-tigo publicado em - "O. 
Jornal" .. -Man!fou-me alguem e,sse li- · 
belo. curi.>so.: Depois ·de o. ~er 'ligo,, 
dei~lhe o'fim'que merecia, Era·.um · 
requisitorio i;ltmainente .• irreverente 
cm que'. & autQr deixâva .transbordar·. 
seu a,,.ti-clerjcalismo doentio. . .. 

. Não ·Se límitou a atacar-me, .. atri
biiindo~,n~ p~lavi·as que_- cu não. ha-
via profé1;idô: arremeteú ;con~ra os 
Padres··cm ·geràl; 'nos" quais descobria 
tóridêrtcia:,,. fascJstqs; simp!ltias pelos· 
Estados- tótalitarios. E' a mesma ar
ma ou a mesma calunia tão' conheci
da dos ·inimigos da Jgpeja. N~o é tu- · 
do. · O "escritor catoliêo'-' u·ão hesita. 
em atribuk:·-essa imaginaria e · perfida 
ãcu~ação "ào complexo•de iriferíorida

. Não considero Bcrnanos um ·dos . de criado. pelo. celibato!" , Quem· pó-
nossos e estiió comigo. muitos Bhpos, de,·ia ·ímaginar niaior irisolehcia que 

· Sacerdotes ilustres e leigos esclareci- es:<i>a? · 
dos . que se têm indignadb com os' ":Não M1.1VE; renção da parte do Cle-· 
art.igc,s envcncnado.s desse catolico sui • . ro, porqué ningu·em .t?ma a ser-io es-
gencri5, · • se ·Mr. Berrtanos. Nesse··mesnto· arti-

l!i.lcreve o homem em seu libelo: go, t, "eset'ftor catolicot, .depois de t?r 
"'reda. sido poüco decente de !llÍnha insultado assim ·cte maneira tão sotdi-
pàrte entrar cm controversia colll .um da e brutal os ·!ll'inistros· de. ·oeus;vol- · 
Jesuíta". Não é sittcero. Por muito ta-se com a Ínesma:furia. contra -a 
menos que isso, gratMitamente, ·sem· st'lprerna . autori<la.de da' Igreja,·,_ Re-
gue houvesse nenhuma pfüvocàção da 'mat~ seu ·artiio. (se tal <nome 'merece 
minha_parte, procurou .éle ·o anp ·pas- esse amontoado de 'unprpperio~} com 
sado ent•ar em controversia comigo. esta tirada insolente:· "a Haliá,. sag,·a-
A ocasião foi esta: · Voltando de São da ou pro'fona. foi :sempre• a· patria 
João de! Rei, onde fora pregar a Pas-. dele _combinàzioni". 
coa dos homens, passei por Barbàce- · Mais reêehtemente, uma publica.ção 
na e ali o Vigario, Pe. José da. Silveí- r, catcilica, por lâmentavéJ .descuido, que , 
ra Lobo, meµ· grande amigo, me .de- mereceu reparos da autoridade ecle- •. 
wve e me ·pediu com muita ·1nsisten~ . . · · · s1astica, in'senu_ em _suas pa6mas _um 
eia <1ue pregassi, ao menos os . dois trabalho_· do famigerado . Bernanos_:. 
prim~iros dias· do ;triduo que se ia inj- , Afirma aí O doutrinador perigoso que 
ciar em prepart1çlio a Pascoa ·dos ho- 08 religioso$, .em· virtude do voio de 
niens 1e ·sua Paroquia. .. ol:iediehcia, ·devem, às vezes, escrever 

Na primeira noite f~ei ·_a' uns 300 o'que não .Pen·sam; não assim. os lei-
homens e. 110 dia seguinte .·.ench1'u-se .. , g/Js. Já se viu màior , -desproposito 
a Matriz. Consolou-me imen"amcn- ' que. esse.?· Qu·e conceito fori:na ele. 
te_ aquele inag!lifico espetaculo de (P. • do, votos ·reli~ioso;;.:e da. dignidadi!. 
Disse aiguem a Bernanos Cjue em. uma elos que ·os proferem?. ,,. , · 
das minhas confcrcn?ias eu havia' F~lta ·pois- ao nosso hpmem:. e Ô.'.!, 
~Lnbu!~~. a Renan a rum'7 _da -~rança, . todo· cin 'to.do, ·0 mais rutliplentar sen~ 
1mbec1húa~e, de que . sena . 111ca1:az so catolico. No.' artigo dé - 21 . do·· 

1 
• 

qualquer _Sacc1.~otc de cultm~- mc~w- corrente diz ele: "De .20 anos a esia 
cre: S~na, a!ias, dar _d:mas1~c!a 1m- . part; hàCituri.~qie _ao fato· de me rc.- · 
r,01,tancia ao b\~skmo . 1 omanc1sj:~ · da cusã,-e.m O nonte de catolico','. Corno 

Vida de -Jesus : Bcrnanos,_ se !of:se, se vê,. poi s'ua propri'à éonfi::são, ,a 
conto diz,. um escntor calohco, l;lntes; coisa veni -de longe. Não é. só· ent:~. 
ele! insttrgn·-se contra un, Sacercl.ote nós que isso se ·dá:,já na velha Frah-· 
que, embora. nada valha, merece se_m- ca, · de tão belas tradições:· muitos lhe· 
pre_ ~- respeito_ de .. um )e1g?_ catohco, i,egal'ªl'\l uma .honra que não. merece.· 
de\e11a ter p1ocmc1do mteuar-se da No mesmo artigo surpi'eendeu~me 
verdade Junto. do~ Sacer~otcs -e leigos esta passagem:··· "A massa .dos. tato.:.· 
cultos que me ouvll'am. _Nao·tomou esse licos· que-. vemos na Missa todos' os do_. _ 

. mJngos não desejam,. no fundo, saber' 
da sµ;, l'eligiã:o senão aquilo que os 
pode confirmar na lioà opinião que 1à
zerri de sj mesmos". 

Nêio D~sperdice ! 

1 

! 
l 

'Tanta arrofsancia · revéla um · esta~ .,_
do 'de espírito, Nat1.1;-:t\!ént_é vc\q~me• 
,à memoria rJ titulo do· artigo, ·e; por 
tuna associação 'de ·i_déias. aqu~le que 
r:a ·parnbola cvangelka '-órava assim: · 
'' Gtaoas vos dou, ffi'á'U Deus, poi·que! 
não. ~~u cor'n9 os outro~ ·b:oinens. ·-·:" 
. Fez muit~ bem "A Un'iáo" de ter 

desmascara~u e_sse' .esc~it?r' q_ue,. sob o 
rotulQ dr seJ1!1meotos catol?cos que. 
não possue .. ' vive ·a eíwehenal'. as al
mas .. 'Respeita veis Prel~dós e. Sacci-
·dotes me têm dito (o que aliás é. pu...: 
ra verdade): que. iim. ~scri~or comq 

· Bernanos é muitO: mais prejudicial à 
· l~re ja do· çiu~ os que nos combatem 

d!<viseira 'erguido e se de<;laram ini
migos ineconôiliaveí,, .da nossa. fé . 

•• • • • ... ' 1 

Como foi anunciado no nosso ulti
mo numero. realizou-se. no dia 26, 
a -solene inauguração da nova ,ser 
de social da C. M: tio Co le_gio São 
Luiz. 

Recon1enda-se as ~uas oraçoes ao 
<>mig?. e,. servo em Jesus. Cristo, . ... . . . ' .. 

·, Pe. Arlindo. Vieh'a S. J,." · 

Ás 8 horas foi .celebrada, a primeira · 
Missa, na noví' Capela. pelo 'Revmo. 
Pe. · Luiz Riou. Provincial do Brasil 
Central e Superior dos J esuitas- do 
Brasil. 

· ra m· tam h<'h\ .'os · Congrega.dos e suas· 
fam\lias .. o qirétor da -Federação Ma
riana de ·São· Paulo. Revmo. · Pe. 
A<(ostin11,, Mcndicutc; S. ·,7-; e vario~ 
re'prPsentartes -~"- CC. MM. da capital. 
_' Fo,·am. liclo~· n,esta ocasião diversr,s 
.rc-latorios daê-'nlividades dá C. M. c[ue 

'b'en1 demo.nstrnm o múito . que tem · 
feilo esta inst ilui,ão em .prol da for
mação da. nossa mocidade. 

A Missa e a Comunhão Geral dos 
Congregados foram ,oferecidas pelo~ 
benfeitore.~. da sede, êm especial pelo 
sr. José Vik'lc. que dotou à novs Ca~ · 
pela de uma rica de·corac:ão, ç man-. 
dou restaurar o antigo altar da Cn- , ' 
pela da Congregação ~o Colegici São 
Luiz de ltú. 

A orqoestrn. ihtegrada · exç!usiva:
mente· por rt10mbros: .éfa Corig1'egàciio, 

· éxccutou. bi-ilhá.ntemente, ·as pe('as de· 
m'.is.ica ahnn~indas no ·programa ... · 

· A . .iovà sede · da C. ,M. do Co legio 
Sãu -Luiz pode- talve·2 servir. de exem
plo. •qo Ql'e· se pode· aspirar· núma: ins
tituição · desta.',. · São qito salas . que 
estão · à disi;,osição dos Congregados; 

Ás 17 horas, com a ,.,,~isiencia das. uma Capela, "escrflorio para o. Pe. Di':.. 
famílias dos Congregados e de moitas refor. Biblioteca.' Se<'retaria. sal;,s pa- · 
pessoas gradas. procedeu à benção da ra· Secção • . Eucarística, pàra mmiica, 
sede o Revmo. Sr. Pe. Lt:•! Riot\. St>- para conferertcias e ;,ará recreio. · To- . 
guindo-se yma recepção de novqs •· dás clrt~'.li<'m àpa1·e.lhbdas pàra as.suas 
Congregados e éanditlafos. finalidadPs. apresantando um otimo 

A sessão solene. que se l'ealizou no · · é_am('lo .'para .o desenvolvimento desta 
salão de atos do ·~olegjo, · càmparcée- Congregai;fio. · ---~-,, • g.g 

111 nn~·f/J·J~-•--,,._ ·wrA 11:11.A 
DO t~sD ··s~t~ijAMENTO 

, A Irmandade . de Nossa. Sen'hora dás .Dõres. convida · 
. ' . ',\ .' •. . 

a·iamilia e amigos da mesma, pará assistír~m â. Missa . . ... ', . 

·, 

· Trata.:se, sem· duvida. do·· artigo publi
<-fldo em "O Jornal". de 21 do corren
te,~.,"com : a' .epigrafe:, "Fariseu. . . e a 
pe!!te dÓ farlsÀlsmo'.', do qual só 01'· 

tem .tive conheciménto. 
O LEGIONARIO que acollw" ,,.~, .... 

~rtisros · ":-:ohre os· desvio~ -dnut1·.inntio::-. 

.~1f\~1ª}1t~in_ ~ •. f~~ s~a ~ss~ .':.~nipanl~a 

1 ::,:::º ::·);:~t:: ;::b~;;:;j~;;;;: i _I .. •"ec- •• 
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A Ação Católica é 

emtnentemerite .re
ligiosa. 

Pio XI 

. ' 
i 

LEGI·ONARIO 

O ~· 1···0 · ·a·•o .·1e: .. 
,~ ' . , 

E .. l:DEAJ .. S· 

São J:'aulo, 30 de Abril de 1944 

A Ação Catotica ·Brasileira. é 
a.niifü;.ia t'1'J~xhü~. dq apostola:do 
lefg,o.' fostiiuidapoI,ato col.etivo 
do, E:piscopaqq brasileiro·apro~ 
v.á<J.o pela S~nta Sé. 

~------------..;..---,-!! 
....., 

C A T H E,D R A P E T R 1 f Olflll A A. C:. NA ARQUIDIOCESE DE S. PAUhO 
o ollió · sobrcnaturaf. de:~ fo:t aHmw 
dotado. dé,tudo·o q)Jec1,;i·,ne~essarfo, 
pa,ra. verf maB :,qUli níio · vfa !J°Ot(.jlJe· · 
ainda não Ilie,.tiu.ha .;-ido. apresenta:. 
do, ·Útn obó~to· q!le·, lüe,:.cot.1:esp011d·c.s~ 
se •. A · inedid-a · q,tté\ tttq;, í.n.teJigeneia;. 

DltllM. 1 B tlliltA 
. . . .· . . ·... . . . . . . ·.. . \ 

. O'- que: fôi-. a·· Semana. ~e Aç~ Caíôlica·'. prom~vida; ·,pelos, 
Em 3. de Dezembro de 1922,. o sto. 

Padre Pio x1·endere9ou aci 'Revmo. Pe. 
W.lacUmir Leàochowsk!, .então . Geral da 
Ct>mpanhia de Jesus, a. carta Apostoli
ca: "·Meditantibus Nobl.s" -acerca da. ter
celro . centenatio · da canonisação de· Sto. 
·rnàclo' de.' Loiola e s. Franci.sw Xa
vier. Nesta carta. lê-se. ó seguinte: 
: "Qua,ndo, .no llm1a1 ·' de nosso P<ll1ti
ficado,' meditavainos coino procurar à 
Sta · Igreja uma s!tua;;ão interior mais 
:ra.voravel e · maiores • im.rementos exte-

. riótes. que são cornó que· os · principais 
entre os· -Nossos deveres; auspici<lsamen
te ·aconteceu. que a memoria, seja de 

,outroo· Santos. seja· dé Sta. lgnacio de 
Loio!a,e·de s;·:Francisco:Xavter; no•ter- · 
ceiro .. centenllrio .'ja canonisação. de . am
bOa. foi· novamente :elebrada de manei
ra extremamente. solene. Um, por mu
nlficencla , .divina .. foi dado como auxi
liar à lgreja·.de Cristo •. no momento em 
·que Ela.- inaugurava um novo per-iodo 
de .sua exl.stencia. periodo de lutas ~. 
:pet·lgos; o .outro. espaJhando .a · luz do 
_Evangelho · com zelo e intrepidez, mos
trou-se ornado com tantos· e tão gran
des. dons . do , ,lilspirito Santo. que até 
podia parecer . -herdeir->. do pader 11 do 
zelo .que ass.inalaram ·as·. Apostolas. 

"Ora., os· tempos perigosos em .. que 
Sto. lgnacio veiu · em aux!Jlq ct., Igreja 
a,inda não se encenaram,, pois,que desta 
raiz brotaram 4uasi todo~ os males; e 
hoje. mais . do·. que aunc~ é manifesto 
que ·uma. larga. .p0rta. e~tá. aberta para a. 
prôp:jgação do Evangelho de· Cristo; a 
que tora.m _ cSObretudo consa.1~-rados os 
trabalhos de s. Francisco xa v!el' As
sim, •.pa1-eceu-Nos conven-!ente. amado 
filho. não somente. par2 <.J bem de vos
sa Sociedade, ·mas pr.ra ,o bem comum. 

. env·iar-vos _.·esta Carta de elogios sobre 
vosso·Fundador.e s~bre o ·ma.ior, de· seus 
filh<;>s; é 'til grande importancia que 
pelas•· institui<;ües de um. o nome cris
tão se torne cada vez · mais tloresccnte, 
e . que sob .os ausp1cios de ou,~o. read
quira todo 'o seu vigor . a propagação do 

·Evangelho." 
Portinto. a época l!1iciada ao tempo 

de Sto. Ignacio .ainda .não .se· encerrou. 
mas continua em pleno desenvolvimeri.
to, produzindo toda a eflorescenda de 
males oriundos da an1arga · raiz plan
tada em suas origens. li;. assim. o · m, s
mo papel providencial desempenhado 
por Sto. lgnacio no principio de,sta epo
ca deve eontinuar. a sei desempenhado 
por todos os crist,ãos, esjY.)ciaJmente pe
los que são chamados, de modo ·parti
cular; .como acontece aos membros' da 
A. C. a remediar os n,ales · presentes. 
restaurando em ·tocto o seu vigor a ci
vilização caW!ica. Sto. fgni.cic, .. seu es
pU·ito e s1,1.a o.bra. longe de serem ana
cronicoo .. são ·t.oje 'em dià de uma atua
lidll,de palpitante. ·,gÍte pensamento, os. 
.Padre Piu XI desenvo!vtu na. Consti
tuição Apostolica "Summorum Ponti-

Ação Católica e Vida Interior -~--------------

r <Dá. "Alma de todo Apo~tola.do" de 
Dom J. B. 0hautard.J 

Não sendo a. santida_ie mais que a 
vida interior levada. .até à estreitissi
ma união da. nossa vomade coi.1 a von
tade de· Deus, em via de regra e salvo 
um milagre 'de graça.. ?, elma não atin
ge esse termo sei.ão depois de ter per
corrido, atravez de multlp!os e peno
sos esfort;os. todas as P.tapas da . vida 
purgativa e ·uumirlatiya. Frisemos como 
uma lei da. vida espiritual que no de
curso da. santificação, a ação de Deus 
e a ·da almà seguem uma marcha it,,. 
versa: as operações de Deus !lssumem 
de dia para d.ia um papel cada vez 
maL~ considerave!. ao passo que a alma 
vai opera.ndo cada ,ez em menor es-

. cala. 
Diferente é a ação de Deus nos per

feitoi: e nos que começam. Menos apa
rente nestes .. provoca especialmente e 
ampara Qeles a. vigilancla e a suplica. 
oferecendo-lhes dessa .sorte o meio de 
alcançarem .a graça para novos esfor~ 
ços. Nos perfeitos, Deus opera de uma 
forma mais completa e às vezes até não 
exige mais qúe um simplea consenti
mento que une a alma à sua ação su
prema. 

o principian ~ e mesmo o tíbio e o 
pecador çiue o Senhor que:· aproxim:.r 
de •si .. sentem-se P''lmelramente irlclina. 
dos a procurar a Deus: depois a p,rova
rem-lhe cada vez mais o prop1·io dese-

ficum ·,, . <ie .. 25 .de J.ulho de· 1922, e na ·. 
Enciclica · sobre·os Exercícios· Espirituais: 
ambas já comentadas nesta secção: 
Portanto. aqueles que pe11$a!;ll · o , con•. 
trario .. não es~ão, de acot'do com . o t'a- · 
pa. da Ação catolica. MU icontl.hUEh1il5 
a ·ver a Carta "Meditàritfüi.Is Nobis". 

"Ao•conten.plar•a vida de ·Sto .. lgna
clo, é-se logo :tpmado.· de ~mtração po1· 
sua magnanimidade em procura: ·avida
mente a ma.ior gforia. de ·0eus. E não 
se contentindo rde cexercer por si .·mes
mo · as diferentes ·funções.·do ,santo ·mi• 
nisterio e de, abraçar toqlis ,as ocupa
ções. da., bcnef.iciencla c1·i;;t,lí·•em vista d.a 
salvação da almas. eles· se assoo!ot 
companh~!ros decldi<ios e .ativos, mili
cia • perfeitamente prepa,rada .para,esten
der o . reino de Deus jlntte os cr.iStâós 
e o., ba,rbaros. 

" Ma~. examinando-se . as. co!sa.s . ma.ís 
a fundo. descobrh~e-á t~cilmente 
que houve em Sto.· Ignació um· insigne 
espil1to de obediencla. e levar o~. hó· 
mens a, professai com · mais ardor · esta 
vil·tude · foi como a tarefa p1·op1·ló. que 
Deus lhe !mpôz. 

'"Sabe-se qual a época .etn ,que viveu 
Sto. Ignacio. e dll niesn1a fôrtna 011 ·1nas 
les · com que a ,gt·!!jis foi a:fl!gida dú
rante este período. O prln~lplo de' tôdós · 
estes males Ioi que. na ·rhl\tór parte, ·OS 
homen.q recusaram:a ·Delll5 o •wr\11-,0 ·dá• 
obediencia. Os prhneit·ós qut> se 'fi.Irt~ 
ram a esta servidão do ·dever- roram 'os· 
que. reduzindo a. ·regra; ua·rFé ·divina ·RO · 
julgamento privado de cada um. ·repv-
diaram obstinadamente· a autoridail.e 
da. .Igreja. Oatol!ca. Mas; alem· deste~, 
houv, muitOs que·. senã-o -- abert.e:mente; 
pe!O ·menos praticamente. pareciam ·ha.-.. 
ver rejeitado a submissáo · a Cristo-Deus 
e·viv!am mais,como•}làgãos,do,que co
mo cristãos, como· se .a renascença ·do· 
humanismo e Ja literatura · tiveue ·rei~ · 
to 1·eviver alguma coisa , da .antiga , .. su.-· 
perstlção. Pode-se mesmo afft.ma;r que; 
se uma licença desenfreada do .pensa.
menta · não ,!vesse largamente Jnfetado, 
como um veneno pestilencial. a• sacie
dade cristã,. do co1-po . da Igreja · 11ão · te
ria brotado a. erupção desta· . nova he
resia"-

. Vê-se. · portanto, ·que o papel de Sto. 
Ignacjo foi reagir· cont·1-à a dl$jioluçã.o 
de sou tempo. que é talllbem a: cio noo~ 
so. dissolução i;iue. antes de· se manl
fc.star na carne, é ·um pern!c\ooo :des
vario do espirit3. Cont111. · a desoJ'.ctem e 
M falsas à uto1,ld;i.dea, $to .. Jgnacio . le
vantou a bandeira da auto1·ldacte . legi~ 
t.ima. Contra. os desvarios dlL razão e 
d.:. sons'.bilidade. Sto. Ignaclo levantou 
a .bandelrn da diliciplma lr:terlôi:. llfil·
mando valor{)6ame11te a· ·necessidade de 
obedicncia .ao iever. e. pt'incipalmente, 
ao primeiro-de.todos is c',~veres,-.a .maior 
gloria de Deus. Assim. tocla· a vida do 
homein deve ser t·aclonalmente d!spost<t 
em ordem a este ideal supremo, 

jo de lhe agradar; finalmente· a reju
bilarem-se com todas· as· oc'!siê-:s· pro-

' videnciai~ que lhe· ·permitam d~stronar 
o amor propr!o para porem me seu lu
gar un'idàm,r.lte o reino de Jesus. Nest,e 
caso. a ação divina; limit.a-se a incita~ 
m•mtos. a. am:ilios: 

No sa.nt,;,, é muito mal.s . poderosa e 
muito mais complet;,, essa ação. Em 
meio das fadigas e dos sofrimentos; 
a.beberado de humllh~ões· ou acabru
nhado pela. doença, basta para ,a,!!Sím 
dizer que o santo se abandone ,a . ação 
divina. sem a qual ele,seria· incapaz de 
suportar as agonias q1:e consoante ' os 
deslgnios de Deus. deven: servir de re
ma.te ao .seu amadurecimento. Nele ple·
uamente se realiza o· texto seguinte: 
Deus sujeltouslhe todas as · cousas. pa
ra que Deus seja tudo em todos (l 
Cor .. XV. 28). Vive de tal sorte de Je
sus que narece não· mais viver ·por si 
mesmo. Este é. o testemunho que de si 
deu o ~postolo: Eu Vivo; por melhor 
dizer, n·;o sou .eu já o· que vivo · ma,1r 
Cri.stc é que 'l'ive em mim (Gal., n, 
20J . Só Q. espírito de Jesus pensa, de~ 
cldc, e opera, certo que a divinização 
está longe de atingir a · 'intensldacle 'que 
ba de log~r na. gloria. contudo este 
estado . já reflete os carateres da união 
beatifica. 

Julgamos inutil fnisar que assim não 
sucede com o principiante, ou o tibio 
e até mesmo com o Bimpl!JS fervoroso'. 
Aos seus estados se' adapta utna se'rie 
inteira de meloo. que. demais a mais, 
podem 'egualme.nte se•·v!r tanto it· um 
como a outro. O principiante porem, 
como qualquer aprendiz, ha de · moles• 
tar-se multo. avançam com ·1enti.dão e 
afinal ·ha. de .desem!Ylnhar-se mediocre
mente da· sua tarefa. O fervoroso artis• 
ta, já adestrado, ha de, por se~ lado, 
ei.-ecutar dep;-essa· e bem a sua t.arefa, 
e, com poucas diffouldades, ha de ga-an-

, ,gea.r . maiores p1·oveitos. 

S·CIENTlF.ICAMENTI 

AS SUAS rom.as 
• Pomada seccartvo Sõo Seba"lõo 
combale sclenlilicom<tnle iodo • 
qualquer afleccáo culaneo como 
•e!am: Feridos· em geral. Ulceras. 
Chagas antigo$ Eczem11s Eryslpela. 
frieiras. Rachas n<» pés e no• seios. 
Espinhas Hemorroides. Ouetmadu, 
ra•. Erupeões. Pie" las de mosqutt0& 
e- insecto~ venenosos. íál j)~. 

~- !!~ .. ~~!~~!!!~ 

.. mac 

ConU:.do, seja qual for a categoria de 
ª!l°:i:-0los de que se trate, invaria-relS 
roo sempre. as intenções da Provlden
cia .a resi;;,ito deles. sempre e para· tP.:. 
dos, 'Deus quer que as o!!óras sejam um 
meio de santificação. M.as, ao, passo que,. 
pa.ra a alma já · chegada à santida<le, 
o apostolado nenhum perlgo sério ·pro- , 
vaca, P.enhumas forças lhe exgota e. for
neo?-!he abundantes ocà.5!ões de cres;.. 
Cel' em Vil'tUdP_,:s e em m.eritOS, VlmOS já 
com que. facilidade esse irpost<,,ado cau~ 
sa a. anemia es1,•ritua1 !;!. con.snuln
temente. o recuo no caminho da per
feir,ão às pc&oas fra.cz .1ente unidas a 
Deus e nas quais pouco desenvolvimen
to têm ainda o gostt>· pela. oração, o es
pírito de sacrifl~io e sobretudo a guar-· 
da habitual do coraçf,o. · 

Deus jamais recusa esse habito a uma 
omção i))Stante e a. provas relt;'radai, 
,::i fidelidade. Espar2e-o sem medida na 
alm~. generosa que, mediante proposit<fa 
sempre renovados. foi pouoc a pouco 
transfc1 mando as suas· faculdades, tor
nando-as doceis às ln.spirações divina~ 

. e capazes de aceitar alegremente con
tradições e maus exitos, perdas. e de

. cepçõ~ 

Revoos. Imiâ0,s, Maristas, d'.ô SuEd0,Br.asij.epi Podo Alegre, . foi despc.t?l,ando;, teµw pni,,. te, f&1rs.m 
rrrn·cs@tail<ló' .a·s· v~rrtu<lés•. da·: fé e . 
tu lfS foste.· al'>'i'àçitndo'. 'liemo•.·· .. ~m.· m·nnª.·.· a·.·.1·ela~ao" ·.· rlos·, frà, "·' sos c.o[ê<Tiós. a·oTe<>ados M·. Ap~stoia-

,H.AC: .. · 

,Qu!l1_1,uo , élo fatacimentó d., ~at.r<~oso Arcebispo ·n. Jose.· Uaspar dt: Afon
seca; e, 8üva,· -cl'am esses o~· q,.m,frc..~ das, organb,.ções fundamentais da A. C. 
nebta · :th.quidfocese. :E!m v;,~,inc-ia. ,fo. sede, níio é po~sivel a fundação· de hO':., 
vfls ,::uadros n11 A. C. a qua.l. portant0, nos ultimos mesés, não oonstituiu .. qual

.q~êr sotor complementar, .ou n'Ucleo de mc1nbtos em preparEtçâu. A A ... e. de 
SM: ·Paulo aguarda,: entreta)!ltõ, .pteEU-rosn, o prcenchim~nto da ,va:canda- da 
·std_e, p:1ra .aproVr,.itar- ern ·seus quadros· oficiai<;. os numerosos, elementos- : de 
v:i.lór que .ainda t>odem-ser II eles incorporadM: · 

Os Assistentes Eclesü1sticos das ,orgartizaçôes acima são ÓS J'tevmos. Srs.: . 
1;I: A, C. - •Cot-1ego Antonio ele <'.;astro Màyer. 
J. ·U: C, - D. Paulo Pedrosa, O. S. B;, e D'. Theodoro Kok; O. S, B. 
J. ,O. C. - Pe. Eduardo Róberto, S. S. 

. 2. Airid1Í' hoj'(r é· aré' o fim dê· tua· Q " ""~ = " ' do da ()i'a<•ão°'-l. <>31.:a: ''Nos' Col~-· 
•'i.d" Ü"u· s· t~ "··•a.1,:, r>or·, m. cio. <la bul·hos- e, das, conclúsõea· a'P1-ovru.las ,, , . "~· 
• .. ., " ""' w 1 e· ·<l A - r1~totieà ".i.·os ondé ai.rida não ·exiet.e ª. · . ._n-=0 • 
11·.[·e1;a,1·tau,J·~ k, .d."'ª·.·.··1··1•1~.t1·.·u·· ... n11•o·s ... q· ue,· P.'C O . ong_resso . e çao •Vil. . ' O. \., [ r ,, ~- " "'"' ~· ""' " 3 d · 1'' · 1 m l•Ia,;âw dos e,tcáh1noi;. pareee· '\" •v-ve-
cih·uÍgáii1 éJ 111àgJStlH'Ítl <la HierDJ·- que, de Ü a l . .:i . evet•ell·O ( o· e '• eS!!ll'-. fii11d.agã.ó, i.n-iciando 0 a COlll. os 
quia: · teus. m~tres,, tcüs" siipe .. l'iol'l!!'I rel1te · 1mo, congregou no lnst1tuto1 ,, · e· 1 · , . Clfanipíignet oif dircto1·es,. <los. <i:;ole.. cl~mentóa:qa J·. C; 
e ta1úhem- ten~ colugas; . u. tiva· Cill' ."icis Glilttsioiic. P. Esé'olás .õfaTii;tllF; da, -o-,--, 
iua alma a·-fome d!i' conhec·eT a.fon- Pro~incia Sul. Brasilefra •. Além< rle:s· lte.comend,i.~a. t.aniuem o ;Sa11f(j 
do.· e por cxt.en. so a re-vei".· .. ,, iio .. q11.e. '·. · Mi.' · 1~· "'1. · C t · ·n1a· · e· 1·t~ ..,., tes- cliietoves'. eofa!Jot'aram. uos.,trá!ía.- p...,,:e; io:c..: ,. nG,. ar, a a.e! .. ' .,.-
Deus, te enviou pbr seus p·i·ofetàs· e· lhos 
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rcpresentllnt<Js·· de, todàs• as; d:w' como, óüra: .Auxiliar da,: ~-Iíerai·

p'or állimo,. ·pol· .seu Dh'ino Filho;. Caa,ts; llfa1·isf.,as do: Bt;as-i.1.:. l(oi-,t,ois,. quia,,. d.é'- grande afo~11ce,, º·'·.eAsÍJ10· 
Ab1·e tuà.15oca.'.pa1'1Í:: com-er- deste: pão· · M cat""ue~foo às·. <ll.: ·i-ançàs· o .. Congl'es-
d·e. ,·.1·da' ct·M'l1a· ... s· e' .·co·m· ·o· ··a. •e1·1·~· .a:ri- 1n·opúa,mente, um., "Gm1gre.sso, , . a,-. ...,._ . -

L~ • ~ d C • ] ' .,. S0; l\'fit•rista, ela .. Âi~ão Catoliea nao es-
da .. ·q·.u·" · t~b··e co·m . so1r'e!!T.1idão.- todnr~. riSta--· e Aeão a-,.o rcw · · · ·· · 1 e. ,e - . d .. · .• . qucceir este ·p.oríto, fundall!enta '·-ª.· -· 
".S zotas ... d·e· .. c]1m.'.·a·. 'qu .. ·e.· a .. kt·1·n·'ge_ ui: fofofado .Com as benÇÔCS. US _,.u. · • C · 
u - u • " Jhí's. pal'a; a Jll'Of,Jl'!Íl' · · Ollgr.e.gaç,u. o-, 
Reflete t1ti1> it1<tant'e. T'éirs tu- reco· for.icfadêsdlfolesiasticas,. iuuífo csp_e- · ,.,. , · ~ R t· t poi~ q .. u. e s.c.m o ensi'no .:.Cltocque,rco. 
""'o·· . eo1n ·esta·· ··roíne. · e, ·esta·· sêdé a chi,lmente,· com as do, epJ·csen. au e, 
Uill · rn não· é, possi:vél llpOstoJad'p qUC pel'-
p·.,1·a· v1•jJ ·'. de•. D'e"s.· qu. e··.· t·.e'.· ·vc111: pelo· da· Santit·· Sii entre. nós,. o. ilixmo: e: . . - . . · " u · · · dui·é; A este,. ensino sao co.n$ag.i,a-
l"K2.l·.stc .. ~1·,., ·'a· .. rO'I ... ,.J.Q.·~.. . • Revmo: S'r; Nuneio. Apostolico;, ... o 1 - 15 ·11.. A. 1-· .. ""·a ., y ti ,,, .. " ' . . da&: as: cone uso:es.. , .a. e ... l:ª . . q.rr. 

3. · Na~o· . t"· co11t·entn.·s. com as rwtl- Çón°'l'(!sso, fez trutificar es'tu~· hen~, c· · · 1· " " " · · d criw. CJ:IT·' .andai ·een.tr.o da. ,J" ·., O· e e-
'·1· .,~ ,18 o·eus .. q··µ.o •os,. [fonieirs. te• ~.·t-... 1.n_· çifos; 01'1e1it14Ídi>··se. 11.s-- trallalli<>S' ei1• · · d ~ ~~ . . partamentn•.- careqnet'ico, ... seg~n o. a.· 
trazer. V"ái' tu !t p1·ocuta .. de-· noj/- · t.ro ela tratliçií-o d'a l'grejw.- no,·.1rne- ,, b. t 16 

1• d. d ··t 1·--1 possil:íilidade· u:o·. s,m 1.en .... o; o; a, ".ª·' 
'1·a· ~,.· <ln·-- "()11. hec1·1nilln. ·to. f ~. l.í'vro.s .d.ó respci.ta. à fina ida e'. o· apos ·oaro · • ~ t t · e - ~ v · A: esfab'elcc.e ase com.petiçoes, ca equ e ·1-
,-1' cl" Cºp1'1·1·tuaL.. o· E/1i.iriro Sai1to. lcízo. \' e ii formaçãó. dos, anostriJos· • .· . . ·1 
• 0 º - d cas 00, colcg10; torneios· que mu.1 r., 
l·n· sJlTto11.· a ·s·e.11s·· se1.·vos a i<l. ea- .d·i, de.•· qt_1.e auxiliam o Clero na. difüsã'ç>.. o . f • 1, .. · conoorr.em: pa.ra. · a · orma·ça-0 re 1g10-. 
"º~·.1·.tat·.0 n·1 em ... li'·t·os· a·qne .. ltts ·v. érda.·0.. Jtcit1adó .. de: Jesus Cristo. . . . · · . r " ' · • sa, dôs,;, rapai:es; . c.o.µio. a- expér1em;1a 
<lcs · .. qu.· e. Rfo cn'.ifoa à. l!n'eJ·a.· ·.oe.sde · &s~.iui,. o· que, se. ncita,. no relatQl'IIL . 

0 - - tCÚI demous.tl'ado .. 
. ,J, F .. e. - Coneto·Artf.0niô. de Castro Mayt,r,amdllado p~lo Revmo. Pe, 
Jose·.Danü,-S. J., como Assistente Eolesi.astico da J.·-0. e: F:; Revmo.• Fe. Qe. 
ràldo ,da Rroença Sigand; S. V. D., Assistente Eai-esfas:tico da J. E:' e. F., e 
R,evmo .. Pe. P.'.lulo Machado Barbosà, S ... J., Assistente· dos Benjamins e As.-

a· S'a;,.ni:.dâ;, · Esét'lfulla·· até' os· livrós que tenros. eia mãos, é· a <:Olll!)~een·sao,. 
' ruOd<.';lQõ' de,' vida . iuterior, .. &· o .. Es- de que, sem :1ma- formação• so!id1ra não• Q) ultimo;, dii4~:clê:FevereÜ'o, f~r 

piúto s·ll;.nto quem·. instig11, .os, eseri~ é possivel aposfolàcl6· algum\, é. sém, consalm!db• à, @ .. ornrrega~~o·,. :c1os Ir-, 

:p1rantes. · , · 
. . Atendendo a \'ari'os 

11/Jayer; .Assi.stcnte Geral 
do pnisente ·.gmíleo. 

pedi.dos o• Revmo .. Sr. Conego Ahtonio· de· Castro 
da A. C. -na Arquicliocese, detelilnlnou a . publicagão 

------------

tores ··a .. cscrevére·1n a doutrina ·de· vi, os. meios rradicionais, es}:rccfalin~'n· - -· · · r · ....,. mãos: 11faiis\'a!>; . 
00.' .. ·et.êrn.ll', .. N'atl,í~a.lmeu. t.e,·. a;, e.·.$pt'CÍe. te uma solida. devoção à ·Nos$a- .;,es · . · 1· d. 0 .E. N"=ta. s~s·saó: trataram. ,.Se'. assuntos de 'pa1-t'icip~çãQ. do ~~pfrifo· dé D&u-s. , nho.ra, todo.:ápoat.o a o· crueas.sa, •.. s-· ,,., 

1 t lt . t • · ..,,. de .. , i.mP<> .. rtaneia, · de. amplidão rimio~ 110s fív.t;é>S:. ifo;;ptra.cfos.:· é divqrso. r o e· u 11110 pon o acve sua con.sa,, as . . 
iufluxo, divinÓ'. 'so.bre os livros . pie- (lã.o num di-w inteiro,. a,·· qnart1i,»feira;. pqis ·quej por, neeessi\lade do, P.roprio, · 
cToso;i 1i1as. de aufore-,..· liUmános. · Ne- dia fJ.·rte, t:é.verciro dc1:lioado:todo e!e objeto: a.; ser· conslderndo, 1;,esolv.elli 

. . . . . . . ·. . .. b o· é '0 .o· lll!l;CSSO' Marista: d. á Ap.io; e.ato~ 
11 .•. h,ui.n.· 1 h•i·o, ·r).oré. m •. de.• vêr.d,a,]e.· ira a-: SS. Virgem. A' rns1ste.nc1a'• so re '-" ,, ""' 

' d f - r ·· t ire· ·a· vént. ifa-r· um. assui1to,· s.obi:e, .. _o doutiiua cawfrca · se.· esc1·evc sem a ;a· necessidaik n, · orma~Ho .or· a•·. . 
. . . . . . , . ~,· lt q·.,1·.11·1' ·3·a··. se·. h=•ía·. escrito.· .. muito, ·nem 

IÍIO(,!àO· e ;a. {úz, d:o, Espiúfo de.,rnms; mutlh'a: qU<f. varms· cone us~s:. vo a)U '" 
··b. · A· ·· d' s· 41f semn.re,·, ·•p.orém,. 'com a.certo,.. , ·, 

4., 'l'u [Jreei~as, .. m~nha .jeaista; t!.e sO re o. me-smo ponto... s,-;lm, a . ' « 
On. ·1· ,-~ " 1·~da· • : a· IU a 'J6 a· e· -.J,'..' "'ª. b·1·do .. ·qu .. e. o·. s·.a11to Paâ.ra P.io.· for·· ta·~- Ji.vros.. llJJtia .con.cordámiia.. e e uso..-w npro · ~ .. s,. ·· · ·,. "'.'. ·. ·· · , " 

O:A'MiPANRAS DE P .• \:SCOA 
dos 8aÍ1tos~ Evan.geihos; às. episto- 35.á, são· sxclusi;v-arii'eüte:· conti:lus.ões, ·xi exaltnu ·sempre· a, dignidade, ó 

l'êCl'bcmos dt> t•)(los OS l'e,OallÍ'OS d() . las dos !S, A_!tJOStOlOS;. BeUS Atos,; }i> que. rc-Coineudarri: e, in~isfom lWbre,• a, ~::tfor· e• .a·. ·jmpre,foiufli,vet Íle5lC;SSida.-
fü·a~fl. Tarnl,~m ncsLiJ ano; a-. Casa · · . · · 0 ,.1 formação, q11e. e~ti formaeão, .. eso,o.- dé., · dâ, Açiw Cato.lica,. challl:llndo-a · 

'.l'cmos· uoti· r·'ta·<lo· ªº :P,iscoas co-. J"' . , . ,·1\t>s .da· vi'dfl, e~ptritual. ... eves, le- ~s· · . . . d . . . . . 
0 • • tgnen·,,a se rlispos a colaborar eo- t· · . ·, 1, • 1 .. po·.· ... •. neeess.nrio,là·.A~ão C.atoliNh·,se;Jlti ''paxte:·.·neeessa-r1a o: · m1.n1stJrrm, 

letivas Jevada•· ,1 ef··c·1·to lJªl·a.".'110.•s11"'. u:ietifandQ,.. tst-0-· ;c;,_.rndet1m O;· cx:a, .. , ·1"· "1 d' .d . t"" ª · ~ ·0 ., tj ntisco, fo1'manclo ,uma vifrine: éhi. que . 1 . " d -,- l'écomenrlll:da?. de- aoordo,· com os,.mo,-. pastor.11 · ', ···e ever· e: v1 a. eris ·u · ,. 
va. loro:,m, J·o~i'.· ••·s e· da• o.

1
·1.a1·~ t·c· '·e· ~ mmamo-tç, reianuo é. aman o .. ~.;ao·· . . "J·· . . . ~ ... ,.. • ,. 

v "''ª ., . 0 , ,pxpoe os rnode1!.os a1)Í'Ovaclos ·1>ela · d . - d · todos t.radicióna.is. rla, lgrejai- veri J•·· etc .. , Estas exprcssoes reLenam'se,, ,~ 
beu ·n 'Dirci.oi·r·a ª.• Jtiven·tit·dh 05 1·.,,,,__ os esW cs: so1ne1~te; riao ·ec01,es· a.- · d 1 . "ª ,., ' Ação Catnliea par1t- as .est'a(jÕCB bal~ . a· i. .,. . l ca'<le nela/ simples ·1eit\tra das-- COll•· A. Qi .. <IUC'l;\\:tnto. é o. apoi:\tola o e1go, 
Pectivos 1 . .,ln.to· M·o·s. penas· sua-s; 1mt1· füts•: ·auraça;as· ce , · . .1 .d. . t . ~ 11carias: A;(; lado dcstris inioi:.ttiva~. · 1 1 f d I t clu_s.·õcs, ~eja-, efo · d·esen.vo :vJ. o· ._P,.or. es ;J; ou-· 

As J·omstas .. ·3'ue.·istas e J·ccistas c>s- · cm'li,:,ão,. as~'i,na a- as, ai1e· e ás. uas · · ,, t · t · · t I acompanhemos com nossas orações- . - . . d · 1 d A·ssi·111 , õ conelu"ão; 10.a é cw. .. •. se-, aquel~. torma,;. po.r an 9 o apos O a-
t .. :io' n.1.uito. t•mpP-nliR<ltts n•, re·,111·~ar•.ão ,.. 1 . ·1 . • con·vl{,'\;Oes;:· .teu,s. lll\J os e e: ver, .. · e "" ., d d "' . . b. b d' ,: ,, s .. ~ ., ' com o iillJ ·e e o iter de Deus Nosso . . , . ·1 . , !!U;n•·te.· tco1·.·.· .. .-" '.'· P.·.c1·.~e· 1•c1·a· 11''!1 ... ·e·,au,• º' os· ele,!$· qu11., s.o . o .e ien~Ul u.o .. 
d,t~ Pasr·oss <las alun:li; dos cohio'io,; 1 pénsai·;. ·w}. JU ga·r"' .. ' • ·' ~ ' · '· ' b lh · d' 
1
. · ,· ·· · 0 · Scn ior, por interc0:são. do 5lla · Má.e ·Assim, a Jeituita .-esoiritttnl te.• ali~' ;nonct.o .. dos aspirani-Os', é: [ruto ,qa< y,i, le<>'itiinos · pastoTes, t~a ª am n.a t-· 
e1gos, , as Es.eolas .Normai:;, <los gi- Imac.ulàda,· us .. arn~a· c]·e ·fort·a·le-.,a ·· · d la;tá;.í.10. do-.·. Heinado·, de. J. esus, Cr.Í$to. · 'f · " ' ~ •· mentará. rln·• ~spil'ifüa! com· base,c na,d á: eu,- ' 

bus10~ o '1r·fo.i~ e of.ieialfaadus; tendo para venMr O .i.·e$.peito, hntil1tt1o,. gra• · ' _. · - 1• ,.. · · As"pafü·vràs sã·o· 'quasi · as. mesmas-·da· 
.
iii, se innrn11iido il·,i.º ,iiila·s 'cl·c cat,._ 5. 'fc1·ás ,teu1 tem,po ·llllll\<?ado··pa- cariài<•a,, na· mcditn,:ao' e ia1:1;1, na· . p , . . d lt ,, ., ~, c,;as que no mundo de ·hbJ·e são mui- · r H · , d t' 1. · 1· · • · 1- t· iliml"' Santo· Pttçlre.. ois, depois. e exa p,r 
cli.imo p1·epa'1,atorfos à campanha tissimo necessarius. · ra ª' ~azeres, i, .. allJ.,e]U:#1 o,._ivere$,a ·, · reco et:w mcnsa · e_-nO're n·o·.a • ·. ··• a. A:., C .. ao ponto de·Úhamar-lhe· sem 

,...,,111a fo"·I"'" · ·e·"" ·v·cz ·a·~ 'a·; 1nalliar•1· [•'.1·;,. o~- 111 ... 1·(>~ ·a1i_o. utad. oo.-:· me.Jf.tapfi.'.'o',.· . 1m ra ·as quais a ,Juvêutucle po<1e for· 6 " . · · "'"'' · ,u,. ' · · ~ · • · · ·' · , ., ~ ~ ~ ~ ~• J l' " · d li' d· 1 · t· ta•1··es "011·,. le1·tu1·a~, "li-ª. a·pró1··eifüt. a .. ·1a· .. 1;, cu·cai·is· t'1c.'1,. r(•t. ii-os .. Le. mlfra ... uos- ttpo,,.,o.,.ª . .i:. º· muus ... · qu9 .··. au\.,. on: 
ne.r:ei• O 1·csumo mtmeoiu·a mio·,. O ·q11-e p· ... s"'o ... . DAS U".,.,.VE .. SIT· .... RI··s . v . . .. •. v •. ~, .... · ' ~ _,. ,l t j ' d,i - "' v ... ..,.. ... .,. "' a~: a1·1nen·t· ·tua .• · 11·11a· "1·n· O a .. •f1·a'"e· ·cio ·S·a.nto· ·, I?aclre. l.,.10·, xn,._na ga-,,,,,.,est. a;. munei·e. s.a.c:cru.q ll; l ·' •. 
···c1n ·f.·ac1·11·tur· o •r;.ba·Jt..o das c·ate- p· r... '1 ' · aq,~ · '· :u• · · .~0 .· · ~ · ·- ., I · · .,.. t • • ª " · · · · · o· · · CI ·· eolÍlll.· •. ·l'à.zao. ,_.e.e.te ·s .. eu e o.g'lo, o;, 1.11. o . 

l 
.. t · · pão sóti.do·. da,· IeituJ1a · espm.fu. ·àI. • m'ic,i6licà; "1Iistwi ,orpor1s'. · 11·1s, · 

qt ts as. _ HoJ·e .. às ·s horas.,. en.i. Missa. e.sp"- ·a I rk a:,Á.; C; riiio·ser"nada miiii do que, 
G 

· " ·, · .. · · "· · · · . ti'.',. 1.1a .. qllu.J contra-:· irs- • vde1 m cs, . · · 
.om o max1mo empenho. entre- <:Julme11te. cplebrada, iío Colegfo das. IL Mt:ditãiã'o· '.t\ssímifaçio da_s de· tuna fol'rr{a,ão. smn;-. m'crditaçfto; o ap:Ô~ol~do d.oi; fü.t'is, cristãos,. que. 

gatn-so .as acistus à cohfeei;ão dos Conegas de Sauto Ago,,:tinho, farão v~-rdafleit e.tei:;-i~... pura e simplesineute: affrma!O:' Sobe·: soh orilrnfa~.ão. dos Bispos, pt'Csta1~, 
t1t1·tazes -ele propaga:itla, cotltando jit.:' 'há •Pasr:oa,. a.,s, Uni versiturías de s. . . . . 1 .. , .. , . _, .. , .... 1. . . . · i·ano· p·ottti'(·l·c~·. ,. Q' .ua.nt.i..·. a' .. 1·.n·ecl1·1· h, • • nino: obra auxiliar à l'g1·ej~ - "AC-· 

lJ 1 · · L Seni: lirtnra ésiii-uitu-a i•1tlumem- ~ v " · b. d · ·t l' d 
com um om' \1-!l.lYtel'~ (.C ,suge~tl\'O~ ,Pa.ub. Esta Pasiioa é promov.irla' ... , ..... [ "" ... ,·,o, !.,.,,,._ ... ,~· "âo das··ci)faa~ eefostcs, Os, dhcuuwu,~ tio .Càth(~ljc;i ui il . e1r,iun1 SI_ ·ª ÍU'' 

.
traba.lho,;;. to<.lo .. R.· .al.us.~.vos. a l.'à. seo.a. - ;JJc-.'là ..•. J. (íCI•',' .. or.,,.

0
n.iiiziv•ão da .. A .. ,·«ó. : ta· f(fit"à i1<fü; 'ã: 111~\ Hlil~~'?: co !!º' que- " nisi .• ·c1i1:h:"t,if:i·JeHnm a-postolatu~: qui 

De ·te m d t d C , > .... , ' va,i co.11.,,~r. u. in.~fo,.: (l'l'gíÍO'S·' .. .ú'OVOS\· ap,1~ tos cclcsiasticos,. R pralic-a·.· e. exem- .,. · · 
. s. . o º, vm-se_ a· n·~n o o -~Pº~; ·. , ~to!1ea de . São Paulo que agrupa ·f''' ·. "' ,,,·1,.d . ' .. , ·" ""' . ,-.,- ... a· p,l.o', de toilos, oil.· santn1>, provum bt>m.. cl.ucihns. et~•iscopü;, ádiutricf.lm Ec· 
tola.dp da.· Con111n. llao la,eo:,\ fiean- •as, uni·,·r,rsit11.rias empenh. •da• .. na di.-. 'nrnqo•, · se:nu 93· e .fou\J'S""cel) P'·. ª" · clesiae.'; .:o .. p··.c.'n.'. 1ui ·praes.taf' .•.. 
d 

" ~ ' · ,··,· I'a•··r· · ·,r· i·--., ·a,111·1-a· Fal'a'- ª"111· em .q1.1ão,·-,"'t·a·11d~ .estima. ílev·é·ser . .-:ti, 
o no .recesso· dos cor'<l'l:Ões a eruza- f.·uBiio <lo R,eiuarlo ·de Jn•us. r•,r'1·.a.·t,,·· , mu;,:u,·,..•\'-,:! .i,~;: .!Jã.·::,.x .• ,,. ·,, •, w ., · · · ... ' · 

l d 
rn ' •·· , D · u~·~· 0 · J Deus u· 116 · d .. n--.p·or.to.cl.os" .. Pois-, Ps.·,1e.me.·slilo ·i-s--· :El.i;'tes·. eloi\'ns .rc.petidmu.ente f.e1.-. 

e a t, •ni:a. ções a· c1ne pfo<lo,11~1e .. a.tc se · e q11c (,, su.perior. mente oi'-ie.n"·d·a·· p·e~· _.'.l~·.e O ·,-.~,~ª"', v · z .<. e;. · ·.·:. .e .· -1 l ~" eo t t d Jepus tm a iii-r'ito· l'<•apirrece,' na: ,.ero 26.à. e 35i!).;, los· pefo • Sánt, i Padfo foraiu apro~, 
<.cvota .. to_ eª. a ,Jt\ventJJde .1m.ni_. o lo Rc. \"mo Pc. ,Tos.e.' Danti·, s·.··J .... ,··. "lle , 11.ªº s.e · n .. ~u .a: . ' .e .. · ... e.. · 

1
· •. · .'._' ,. 2 • "·' · · · · · ,·e·1··t·a.d, 0·.·,,, .•.• · ·p·o~. A n.,·rt·o·s t1·atad1·s•·as. da 

[ ª , ·'l S~ t-" Do 1~ 1• ll f1v•o• e lle 1111 ,,:_- b,a.: .. • 0 e.SN>J.JO. Sll[Jl'Clll\l' p;u·a· ., , "' ' 
i) eno ·ex1to ·r."11s. Pascoa.;; Colet.1vas. é tainbem .\s,.··.1·,t."nte E"''.lesi'a·sti'co·.·. <lo· · ."n. "'.• · u .. • 1 

"
1
.1]; · .. º.s-. '.' ·•·. : .• ' ·' · · - ~ ' _,., • . d I IV K, e; $~rá. fiii·n1m-- lmmens1dc:- vida. ' A.: e .. para. insii 1.Ull.j'Clll- - .. _ou . diz!?~, . 

Que D_ .eus. Kos~o Senhor .p:bençôe · o Instit\tui Sup· eriot· de . .Filósoflu, g:rs. º.erro. ; v1".º," .. qn.e .. e: º .. g-11u_." a•· <,os-... 
IIOSRO tmball10 •cs·1ial.l1a•1"0· a· • . c:c•t'c1·as e Let us ".S .. ·d . s· . . lnrns lUSfil!li.dOS fJ. a te,;.temun11a, . interior; Í! r•onvicçii'o. desta• ver<lirde rcm> aliertameJlte\ - que a ·.A. e. era · , . ·" mao,, ·• , · r e cs ap1cn- . · d 1. - . Al·' .1· d' · · 1·· 1· 1· ,; · · · ~ J · e rd ~io que es-· êheias suas preciosas ben~ãos. tiue". · auten-ttca:, a1 . rev~ ªÇª?-·· . <;lll . , rn- e que o .1omem. niu a. [1'0< e:. por . .,.,.(' -uma- ·espec,c, r e, ,vt. ll. º" , ... 

' so;. Delr6 . .cm, ~-u~ 1nfi11n11a: 1Ulser1eor-·.' turlo. poile .unido, a UeJIS; . deve ser. O•, tu;,a; acimm, das• (l.;1ng1;egaçiles. Rel.i-
CON'l'RID'UIÇ'õES' PRO' SEDE Esta Pascoa• foi P.rcpara{la .pQ1· dia. t"eea]iza um, ·tra,1\i.tfüo,. rheticul~o, ponto·· de, eorivcrg.í'ncia-. de• todos. os . giosa.'I d~' leigos; lil'\,'n .co1nb insiulli.t· 

., uma· êe1·ie de t>oufcrcncias prounn- . de .. transfai•ma~40,: e .. ~ill'iqueciménlo' .. o.5f'oh;os da.. ·N, C." · e ;v:35.a~:, ".Se0
• ·i:cú1, ,de que º' apos~0,l~clo exe'rci~.º 

S-olicita a Dil'ctorilt d·a ;Tuvcntmlc ciadM pelo Pe. Eduatdo. ·Rebouça~, de n:ossa. a-Jma;. com~.a: 't'ô;, &quilo·, que,· , .111-111 reeomendados' om· todos OS· cen•" cm quadros. qu-e· nã·o-_ f,ossem os of1~ 
às re.tardâtarias ·o obsequio der qun11- proferidas no Instituto acima meu- DeJls coniieée e• a:ma; tr:tns:1nite,nus. t.ros'1 do.·,1· G. o rPtiro· anual,, o-- réc·tl.•· cfais ·d:1: A. C. era ú,·ais·. ou moiw:'!-
LO antes comj1arccerem- à S·ecle - cfomulo, Ele míserico,Miosamente;'. Cada. f(i;; lfrimenfo· mensal, a· medítur;ífo,. ª' lei-· Íll)Stiuiido de. valo,r,,. cromo .si .e~te 
Rna Condes<>a de S. Joaquim, .215, A ~iissa seré. celebtada peto ma é Óbjetó · dessei:traba.!lfo, di,viuo;; fura eõpírlt'ual e o exame· de cqns- · 11post,1ladêv fambem ajíú fo,s'se um 
qualquer dia 11til, élas 14.,30 às 18;30 Rcvmo. Coneg-0· Antonio de Cástrn Deus, ilnmina lll, iwtelj-g:eirciw. par11, cieucia diários". . . . . ''ll;postoJrulo. do;!' firjs.de. Ci:ist.Q sob 
horas, ltfim de regularizar PSS(l mo- 1'fayer, assistente geral da Â~ão Ca- que CO!lheça a~ veiidacles. qrfo.111'1.l', 8Ü.«· A~Ús de uma, €:ongrcgru:ãoi salien.- oi:í,1nta,,:.ãu .dos::.Bisp.os ! ,, '. 
\IÍmcnlo Pró- Sede. tolica 11a Arquidiocese, apres~nta:dãB; Déns move .. ;il ,vonni- te na: Sa'1ta- lgrejà, rwliis fra1,aJlins .Cheg,ou.:se mesmo· o:; di\''.eJ.' qu~ ... ª 

· · de pa:ra, que ahr:rce-· comer, 119rmaec. de: d-e· for1nac:ão. da··.· nrocid11de,só ··se.• po:c só. in;éri,1uo· dó'. fiel num qitadro oft· 
FOLHINHAS 

·Exfs'!>tou-se o prazo pirra a liqui; 
dação de contas das Folhinhas dcs• 
te ano. As· poucas qúe ainda. não· fi
r.eram, seu pagamento a Juventurle 
solicita. a.cariilaclc d<;i maior. preste· 
za no •aju.ste dêssl.ts contas. 

Em breve será- m:irna:da uma re11° 
11ifro em que será estudadÍi o proje
to para· as futuras folhinhas. 

BOLETIM 

Está circu!Ímdo o nosso Boletim. 
ele Abril e· Maio, repleto de círculos 
de estudos .para .•acistns de compro
misso,. estagiariu;,. ou si111pÍltizanlc:S. 
. Renovem suas assinaturns. Em 

mãos Cr.$ 3,00~ pelo Correio: cr:ij;, 
5;00; avulso Cr.$ 0;50; atrazndo 
Cr.$ · 1,00. Esforc~m-se por obter no
rns assinaturas. O Bol~tim é o por· 
ta-voz da· Juventude; além de ser o 
fràço, de uni~o-.ertre. ,06 varios selo· 
1'eA, contem -todos os avisos de· inle· 
resse das acistas: Difundir o Biile
tim é um apostolado a· cargo elos 
membros da Ação· Catolica. 

:METODOLOGIA CATEQUETICA 

Continuam na· Juyontude as au
fas de .õ'letodofogia Ct~equeÜca, que 
podem .sor procuradas em mimco• 
gra:fia. Essas aulas facilitam so· 
IHern:rneim. o ensino de Catceisnio, 
() destinam-se especialmente as cnto
(Jlli!ltas inscritas no Seeretarindo de 
Edueação a-nexo à JECli'. Assim lam
liem ·nn sede da Juventude po-derri 
ser proP.ura<l.as at1l11s ·mimeografadas 
para preparar a Campanha. de Pa;;
coa nos Colegios e Ginasios. 

. CAMPANHA DA MODESTÍA 

Como no ano pass1Hlo. _cmpenh~-sé 
a J·uv:cutude na campanha pela !\lo-

. destia. C1·istã, especialmente dnran• 
te o mês coni,agi·ado II Virgem fmn-· 
cuia.da Mãe de toda f'11r1>7.R. Grll<:ns 
8, D('tt~. no:'IS/l iniei:11 Í\'3 rni hC'm !l· 

ceita. Pemou~li-a·Q. o nvla W'Q gue 

iESTA. DA JOCl' ação1 as· pn:lavr:ts- . divinas: ".U.in-.t' ·d'eriain espera'r frutos éomo~ ess<:<;. eia] dá.. A •. C.;., tomava· scusi :itos de 
DE STA, CBCILIA· lüzeir<Y para: os meus pa;;sos é·,a:·vos· bascà.dosi ua tradição· catolfoa e· na" aj10tit'}bÚli>"esp~ifica.ment~ sacer-

füaliza hoje a JOé feminina .. d() sa· pa:làtt'a:, u·ma;·. lni: pllra: os meus; r;sicolbgia, 1,íuniana. dÓta.iM'J .Oh.!. fülosofiá.! .A.~ vezes 
l3'anta Ceeiiía um fcslivaJ ·· no s~Iãó oamiíilms'' (Sa-h'tlo 11Sf. , -o,,- cectos. cochilos são· párígp:ros~ N«.>"ta 
ele festas da Congregação· l\Iai•iann 2.. Ms.,f nó~- d'evclllos orocUl'ar· es,· (>iitr.o. ponto: que: marca toda a. . ci";o, p,0.n ox-erµ-plo; Pa,rn:. que f.ai_::i o 
ele Santa Cecília; e. c.omc, prepÍli':t· ta iluminài;:ão div'\1fü•, d~vemo~· pro-· orier1ta~ii0< do .. Congresso• à, a•: impor•· . b·om<llll' atos- "especiffoamente'.· &l\.-
ção à sua festa de Pai;coa coietiva poreionar-llie â11· condições mais fa~ fan:cía concedida à· Obru. das; .Voca.· cerdotai'i'' · deve ter em· sr a fot,;ma 
cla.s operarias do bairro, ·, \•oraveis parar que- nos atmja e.tn· sua' ~õcs. A:sshu, as conclusões-. füw e- 7:a:, <íile: lhe dk a p-ropri.edadê i'acei:_dl'li&. l, 

ASPIRANTES EBENJAMINS 

, Realiza ho.ie.ff JO.C. Jemiriina:.de 
do Conselho Dii·etor . da C.rm:a,da 
I1ucaristiea, bem, conío Benjamins· e 
Aspirantes da A1:ão · .Catolica. Nest_a. 
reunião, tomai·á _.posse o novo· diretc.r 
·c1a Cr.u;,;arla Eucaristica dá. Arqui
diocese que é taml>em o, AssicStente 

· i'~clcsiastico dos Benjam,íns e Aspi
rantes. da Ação Oatolica. O novo 
t!ii·etor ela Cruzada Etttml'i,rtica: e· 
A$sistente Eelesiastico dos Benja
mins' e A'-'pirantes da 4,ção Ca:tolicu; 
apresentado· pelo Hevmo. ,Pe;· P1:o
vincral da Conipanhià de Jesus e 
nomeàrlo pelo Exmo. l\lons. Vigario 
Capit11lar é o Revino. .Pe. Paulo 
.i\Iachado' Barbosa, cheio de. z~ló pela 
causa de Jesus. Cristo e sull,. Jgre_j;i. 
A reunião de hoje será .·presidida: 
pelo· Revmo. Assistente Gera). da 
,\,;:ão C.atolica· que dará, possé-' ao · 
novo· Diretor ela Cruzadà Euriari~1 i• 
éa e Assisicllt'e dos Ben,iamins 'e·As-, 
pirantes da Ação Càtolica. 

plenitude. Tuis <iondí~6es reprei;oútu: vc1•sàl'll' soh1•er. estlF grande- problema, gois. as aç~es se· -medem pelá forma· 
a medítar1ão, S'ifencfo;- rccoihhüento' ele nossa Patria:, e> recomendam u:sc ·que d:t a cspeéfo. Uina,, yL,âó de bo-
des·· sentidos,.· recol'liimento inte:tno~ dois nieios que o podem soltroio1iar_;:- menL é. humaua:. pela. forma. h.uman:i 
Ocup,açoo eoiU· as- verdades,. eteriins,. a oraç~o,, tia (l.a · conclm,íio · qu·e rcs)1!~ que, ~ll ·encontra, em; suai. n~tureza,. e · 
rcffoxão sobre· o que· Deus· -reY.elou. vp .a eeleliraçiio me1rlsaJ do.' S'abarlo se·· distinguet <l-0 nma:· viswo •. ainda. 
Na, ,v.ontir<lc; um grande• ~esejo·· de <lo Sacerdote, e it• propwg.anela, na, que• se:ta do mesm(> ohjetó;. de!• um 
em)hemir Ili; Dêú!li: no· cor111:ão1· p·etl-iu- 7.a, . que-, ptescre~·a: anual.mente· a·. Se-- .au\rnai; porque· neste' t'írlt11 a: à·lmw. 

. dos ardentes ·d'e. q,ue, Deus ·nos ._ilumi~ mana· .da.s, Vollações. A · A·. ·C;. del'.c;, humana:· O'ra, a formá: ·sa<·(•rdotar·.pó-
mí, trans<ío1·m:e' em lnz .as· ti·eYas' ti~ ·poi8;. enean1iúliar voca'çÕ~$ partl'. o. é.,. dàda. peJQ Sacramento da Ord'em •. · 
nossa inteligência:;· ti·aMforme · nos,. .:;acct·doeio. ·quer cm Ordér:6 e· Con- De muúcfra· que teriaroo.,,, leigos ope-
~as re-;ólu~õesr no.ss~ maxfana,'> e a:;1 grega<e;:ões· religíoSils, quer entre· o:· rando: ato;1. "esp.eciíicaniente: sacer,-. 
iguale aos seus desejos·: Aneeio., r:e CJ'ero Sêe11fa1·.. dotais'.' sem; q.ue-., tives.sem,. recebidl) 
amai, mais · â pe·us, · pedidos dr. st1a :'famriem se nota no Congresso, a ·o., sacramento,. da. Ordem, ou,,. e·ntão 
g1·ã~a:· pâra qt'le ·Il!f vicfa, 'ptáti'ca· ll'ÍÍI> preoeupa(#i.o da. [farmonfa entr.e. as. unm grande, "1róv.irlndi>..r trmlogfoa,! , .. 
neguemós o qtie · aprendemos' nao~ A_sso-ciaç(ÍÍls . religiosas; e, a: À •. U., nw. lgreja·;. e" seria, a colação do,,cara-, 
i·ação~ Proposltos pratiéos· e· muita i,o·nio. b, desejavit S, S. l;!io X},. que:· ter· sacrameufal sem· <1· rifo saera-. 
01':}ção. pa1·a que. não cleixen1os em escrevia· w Episwp3do · Brnsileiro:· mental: s6 pela simples- inscrí~ii.o• 
teôria o que. De.us 1101, cnsiuou. ":A A. e;· não obsta e muito memis:· uum dor; qµad-i-o!I fiindárneotais dlll 

3. Quanto maior for a. influen- antila quaisquer ínicia:tfras e for- A. C..!'Pot mais.que is.to.pareça .(:!l-
eia de,.nossa meditação· sol>re o nosso mas de apostolado; pelo·. <·onttarió riéiso, escreven-s~ .com· preto ~o!Jre'° 
inodo- de· -'ver o mmrdo; a· noS' roes,-· as s1A>cita, apoia; .. e e-o-Ordena e; por ~ .. branco; espalhou,se{ divulg~U"~e· a. 
mos, a S· Igreja; a: Dens, tanto me- isso, é·· a pximcíra a solicitar e aeei•. preteriifo.n-se qile fosse doutrina. ca-
lhar é ela.· Qilanfo·, mais· ú6s. rcsar- tar colm'.>' a;uxilfa.res· todas as í:orça'ir, .tolica. do .. melhor. quilate •. E. o. q\1c.. ~. 
mos.,, cultivando, no~o's afetos•. para fostituiçifos,; atív:id'ade13; que, embora1 pior, ded.uzi~am-se. as. conseq.ueru:i"s.: 
com Dens, tanto melhor. . Q1,1anto não se (\UCOntrem no qµadro 'oficial nefastas que, diminnia:ni na> lgrein, 
!llaís rez-armô'S, adoran'do·, agrttde- da A. e:,-, labutam pefo bem comum Congregações: Religiol!as,, nela-. oJ'i.~ 
c-endo, · suplicaudo, reparando, arl'ê• 'das afmns", · . . t,fa;línecte · tralra:lh:rndO'. no,: a,post:o'.a:~ 

,OIRCULOS 
ANO DE 

DO 2.o ms DO 
COMPROMISSO 

J E.O. F· 

pendenâosrios, eQvergonhan<lo,nos, · Esta preo~paJ;~o de. harmonia, a- do, ·<'<>fn- a•provação· m,pecial dii. · S-an,· 
I.ó. alegrando-nos,- resolvendo-uos~ .. morfi. compreensão. do. valor das. associa· for sé-· p-ara: o· apostolmlb ·como siio 
DA. ffr:ando-11-0s, arrancando-nos de· o,- ·!,'Ões atixi,liaret,, er1 a missão dll,, A. C, a·s ·Corigrr,ga.1;õés 'ensinantes, 

B. If'ORMAÇ.~0' ACE'fICA. 

I. A leitura espiritui.I. 
.Alimento da;. fé·, 

1. li'ides ex audi!u. A fé nos 
ve·m pelo ol,lviqo,· ;Qunndo· · et·ás 
ct•ianta tua . n1ã1! e t eo pái · te; en$i-· 
naram as primeil'as. verda'1c5 rcv,i0 

fada$ por Deus, Falaràm-te· do Pa
pai' ,lo ·Céu, . ela, ~famãc do. Cóu, élo 
Santu, Anjo. da gua:r<la,. 'ru· creste 
<'IlJ o~as fiiií.i~tr:· 11111 aro- rle fé: Em. 
tel1 <'.ói·a~íio 5:í.-tlXi~tin at1f<>~ dis-tÍl"fl 
hn rii!n. <111 f'6.. ·ínf1f•ii <'Ín t,111 ahita 
pe)Q pa~í&.rno. K,.t:! fé: em: ~Y!n<J qn~ 

-_ \ ,:····_ ", -.. (_ ~:- /· ·.,: ; ·.:, ·-· 

~a sensuàlidà:det- vaidade, superfícia· do-. smrcitar ~ · apoiar iniciativas de foram estes ªEixce~sm, que resolve·. 
!idade, mofoz·a, tlinto trtê!ltor; · apostolado estijo . consubstancfadas rant,o í:ir .. l)r. flínii>. Co.rrea.. ele O!i•. 

4. · Querer·. v,Ígoc·ósaménte mell10.: mtir éOnefüsões• 12:11;. lS;à, 34.a Çeja- vei.;·a, a e~revt>~· seu livr-0, "l~JL fH•f. 
cl\r de. vi<lá .. Qi1ei'er vigorosamente mos estas. cou,clusõt>s: 12.a: "H11j11: H'mS'l\. D:Á AÇ,lO GATOl,fCA". fi~. 
lleus reine.em 11óssos corações,,que ·nós rm ca:fo coleg:ió :umii safa, 1!--Ci::ssívFI l'ffl-'.. mnitissimpc bem· ar.eito PE"l.~ 
q11e.re1•, Üesejàr generosâmente· que o· adequa<la •. d€1>tímada ao Centro, é R''pisec,pado, N'a.~ienal'. como .demons-· 
mo'J'rarnos· aos µou.cos .. a n6s.mefiinos. deniais- Associ_a~ões Religjosal!~ _na· tram as innmeras <'artas rec>ehidas .. 
t.Juerer tirar da meditação· orienta• q1w.l s~· eneontre- todo, o- matêria.J' úe~ nelo\ ~utor, e. public:àdàs ncs.ta fo~- . 
,;ão- <!' fói·r:a' pnrli-··o· trabàl!J(l, ~rti .fü. Írllsiini·io ao sê11 funcion.âmenio"; lha: , 
vor . M tlôSl!O'S' irmãos. Utá: "Para a ,cons<icnr,ão doiscUS< Que a confusãn tenha: ·sido b~m'., 

R'csoltrr,nó·. O'rfont'll'J' JJO'SSaS leitn-: fin~ niió deve a A. e: ub;;;orver ll~ ~neralizarla.. no. i>n.tanto, demons-,\· 
rns. e· 1'né°il'ífai;Õe>:< ~egundó as ,i1ossns ('bras âtrn:ílinrP1, ou a<lr.rentr.s, . nem t.ra--o- a n·erf'ssiflad·El' qnt> ,:ent.in, <l'i-' 

· necé6-Sfdâcle,,.. 'pspitituaes, violar-lhe~ a~ .fl'ont<jir11s. l11!1S .in,pí- Cnngr-el'!~> !llariMli.'. de' A~iio Cafoli· 
2: 'l'i.rar rla ·reif,iir11 P merljtação · r:i.Í'-lhcs a; a;(lão, sE'tnJwe· soli' plena ca, de· vot11r <lttfül t>01wl11~Õ<><>, ac·3!}a •• 

:1 rMrgÍa' P. ·ac:Jil'f!Í(•Ílc;íi.o,.' a fJê1•seT<J·· rkf)('1J•]\,11e•i11 .d11 ~ ntol'Írl!:<.le 'PClesfas. ( e, a- 4(fat· qnP.·' nt.i_ngPlll e,;fp. .ponto -
r:?~,• ~ o i~lp; clJ /,ic~~i'.;;:'.;).. ' .. tica", W,a( '~~cjam, tQ!lQs · .os ilo~- (Co11cl~ rnd.~ ,;_ai,~llá). ;. . l' 

•it.:. 
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:f (E I R·;a 

m,r:cuto opera.no da Penha 
O ,Circulo 0J)erário da Penha, ór• 

gão filiado a Federação dos C!rculos 
Operários ele Sã(} Pattlo fez reafüar 
dia 25-4-H (terça-feira) no "Cine 

teatro .S. G.e.r.a.ldo" a primeira parte 
da solene festa :da inauguração elo 
ceu parque' infantil, 

.Constou de llbertUl'.a e leitura do 
relat~rio d.o exercjcio de 

0

1S43-1944, 
e f,inahJtente l1ouve uma sessão ci
nematog,r;í.flca que se compôs de '.õti· 
mos• flhi)es gentilmente oferecidos 
pela DD. Empresa do Teatro. A te· 
. ~u'fida par.te será ,r.ealizada dia 1.0 de 
maio próximo. 

~5,0:0 MIL CRUZEIROS. Rea!'za.r-se;á a · InaÚguraç~o do 
Parn.ue Infà1lt'l- e de wel.lloramcntos 
na pra~a esporü:va. 

Estai.ão ·pixiseuws altas autorida; 
d~a e p'{)ssoas grar! as. 

;_:1-,r·•;5. ~:" ··O· O•O cO· )O··· '- ff 1c, '9 V,. . ,, . ·. 0
'. • 

E VAN G E l H,O 

·r· --R- 1 s. ··~ ·E· ?1 · f~ .. ·S···. · . . . , a. , /L..J. , ~P\.. .... 

TERCEIRO DOMINGO DEPOiS",DAd?ASCOA 

(Se" J~ão, 16, 16-22) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discrpul.os: "Um. pouc9, ·t já n'oo ,me 
vere'.s;.e n9vamente um pouco, e. me vereis: porque vou ao Pa. ", -,Disseram, 
'!)ois, .o& ~iscipu:los uns P.ara' os outros: "Que é isto que Ele nos diz: Um"po.uco 
e Já não ,me v.ereh;; e novamente um pouco e me :vereis, e·po~que,vou. ao. Pal ?" 
- Diziam, pois: "Que é isto que Ele nos diz:·,um pouco? Não sabemos o que 
Ele diz". - Conhe.ceu Jesus que eles queriam,lnterrogá-lo,'e•H1es-d sse: 1'$obre· 
isto d:sc.utii, entre vós, porqu·e eu· disse: um· pouco e,ruio m,H1ereis, e .nova,nen• 
te um pouco e me v·ereis. Em verdade, em verdade vos .digo, que .. havei-s · ele 
c,horar e se·me~. e o mundo, no entanto, se ·alegrará, ,mas vossa .. tristeza .,ie. ha · 
de converter em afegria. A mulher quando está para dar à luz, está trisfo., por· 
que ch,egou a sua ·hora; qua11do porem, dá à ltii: o filf10, já "1ào se :lembra do, 
sofrimento por causa da alegl'ia, pois que nasceu vm h'omcm .. -no mundo,,V.és 
tambem, agora estais tr stes, de novo, porem,.virei a vós, e -vosto cor.ação .se 
alegrará: e vossa alegria ninguem,vo-:a ha de tirar". ' 

COl\IE~TARIO 

Jesus- Crilllo traça neste Evange
lho 'a .história, da Igreja. seu ünrpo 
1\Iistico,: do qual, os primeirós me1n
bros foram os apóstolos. Neles se re
triÚa a lgteja d'C f.oclos os sêcalLs. 
Da inésma maneira qut> os apôstolos 
se ·euclleram· de tristeza pela deso1a
ção em que flc.âmm ao ver .seu lllcs· 
tre· adoravel' incompreendido, e ma\. 
dósam.ente condenárlo à · morte por 
aqueles mesmos ·!lue deviam prepa
rar-lhe o reiIIo· e a quem ,inha Ele 
'Salvar: assim entristecem-se os ~u
cessotes do~. apóstolos e em geral, 
todos CJS (fê's que sentem em si pal
JJital' o espirita de Je~ils Cristo. d an
te da. inc<.ompreensão com que arrui
nam·· a Obra da Santa. Igreja aq~e
.les a quem incumbia a manutenção e 
ext!;lnsào d"Csta obra, . · 
. :A~ontece que a lgre>ja {Oi e ser;\ 
. sempre ni!Uta.irUi;- e "((!Sta' 11i·11for~êla' 
teni ·que sustentar ,11ãó /penzs ·contra 
:os ·lnim!gós:, decfararlos .. .-,üaS· cte,, nm• 
ne:ra muito ma's peuosa ,~r d.lfic:il 
contra os inimigos !ntemos, i!l,llg lhe 
debilitam a resistência ··con t I"IÍ· os a ta
ques externos. ('. dcsorgan ir.am suas 

. ilros.tes apostadils em as'sentar 110 

inundo o Reino rle .Jes11s Cristo, pela 
soberania do espírito· e da Doutrina 
do Mestre · nas familias. indivíduos, 
·e ·espec;n!mente na sociedade. De 
,maneira q11e as ·vicis~ítudes que can
sarnm a tristeza aos apóstolos. acom
panllam seínpi·e a· igreja ra1·a cau
sai' Igual desola<:ão nós que crc,·am 
·por meio dos apóstolos. 

Assim, . não tlnlia a lgrE'ja se for
mado. aincla de ·maneira plena em toei o 
o órlJe, e já as h.cresih~ empestavam 
suas tendas .. J<'.:biónitas. Cér:ntianos, 
Doce tistas; Guo~ticos, Montan ·st.as. 
enfi .. 1 uma tutbamulta de seltas he· 
réUcas e:i:igiam da .Igreja nm esfor
ÇQ dcibi·ado : para razer fre11 te aos 
persegu\clores · que a· queriam afogar 

. no sangue, e ao~ pusilanimes que a 
feriam pelas iostas, 
· lllàls tarde. veu<:idos os .excrcltos 

externos, o ardil inim 1.go penetrou 

tão fund.p nas rileiras da lgrc;a ,4 11e 
· chegou à .. atrair cm ~uas arapucas 
aind~ mesmó aqueles que .por oficio 
deveriam ser os guardas vlgi11ir11es 
da Fé e Costumes, ':Ao temv.o do Aria-
11is1110. estes her.ejes mosttaram-se 
tão Insinuantes. tflo cUsfarçados, .. tão 
cínicos que consegin·am ·um .alas
tramento qnasi 'llili'l'arsal, ·o, que. le
vou. Síio ·Jeron'-mo a ex,clamar.,que· o 
universu .lntefro !!'emeu de àor .ao 
perceber qm, se t111ba .arianizado. 

Assim pooel'lamos tliscon·erido pe· · 
\.os séculos 11\ern. Indicar' os ,várlos 
meio~ pelos q.uais a h;dra diabólica 
pretendell' .Pulverizar a -Igreja de· Cr.a
to. 

fim tdd'as as 'épocas, porem, sm,ci: 
tou Deus os gra!náes atletas da. F.S, 
por cujo .meio veiu a Igreja a triun
far é!e seus inimigos,.Intestinóli; ;e 

''ã~s1fu':;·sefil1rr.4· ã'',trlstezat dOS' 'rté:s,· 
como a dos ,apóstolos. se coriverí.eu 
em alêgri're, •na. alegr !l' perene dos.que 
sé persuarlern de que a obra de ,!e
sus Cristo é indefecUvel. 

.~fas, a igreja contimrn a ser sem· 
pre a 111esma. e seu inimigo tambc111 
se111pr,J o mesmo: tenaz, ·intéligenté, 
poderoso. O que queí' dize\· que nos
so dever ele vigilancia para conser

. var1r.os a l<"é e o H:spfrilo de Jes'us 
(.;risto- c.ontinua a ser nossa priine'ra 
obr!gad\o cl~ J éis. Aliús, não é clifi
eil de ver.se co1vo a Igreja luta tam
bem líofe i1:ter11amente ·contra "·seus 
piore's inimi;-os (Pascendl)" .. Nüo 
somente a con fnsiio que rei11a eli1 
<'ertus meios. <'omo tambem ó esfo1·
ço por rPmiJ1nir o s.entido e a impor
tancia. da palavra do l'apà p. ex. llª 
"i\lystici ('orpor,s"', quando não o es
que<'.imenfo conrplet.o das . diretrizes 
pontifiola.s. e· o enlevo embevecido d'e 
muitos católicos com·t.udo que é sern·i
católico ou simrtestnente mtmd·an·o 
!!fio ontras t:mtas provas das lutas 
que a Igreja 11oje suste11ta. lutas que 
ei1tristecem os fiéis disc'pulos dB J e
S"~ Cristo e os obriga a' mafot· vigi. 
lancia e mais intenso apostolado de 
oraçto, sacrlficio e obras. 

1 

i' 
1' 

. . . 
Foi com regozijo . de toda· a. popuJ.a.ção 

.ân ·Paróquia do CaJvario, dos . Padres 
Pas'slvnistaz. em S •. Pa11Io .qus :rol !nau• 
gür2da no dia de S .. .rosé·;· 10 .de muço 
p'. p. a nova. fachada da ,Igreja. 

/\ Igreja .do calvario. sobrla e · imoO· 
nen~ ém .. suas Jinll\lS ~bedecendo ao ·ee
tilo basilical, carecia: r:J,o coro, Para. pro
ve-lE\' do mesmo· foi nec~ssarlo Ul1l. aU• 

:mç.ntÓ da mesma. Igreja. de c!ncO', me
tros e meio. o traço da reforma '.é do 
renomeaçlo. art~ta. sacro'. Sr... nsnedlt<l ,, 
éníi:r..Ô def' Jeãils·' i-Téê'o. Ci . 't:·ai;iê..iifo , !i1: •. 
tameiite dispenctlooó: 'foi .sobrem1mz1ra, 
compcn~çlor. qom,#.!~,a, ~/Hf~:,. rto,,pa1~. 
vaflo ,re .t:imóu um!\ .Igreja r~l!l!llP.llte 
digna (ie· -~;,·-~1.u10~:~ ;,-~-:·:~.~:·· .:::. ·::·;;:~ ·. ·.:. ;:::~·-, 

/\ festa de !naugurnção .C:Jincidiu com 
r, sole,nidáde de Jl~'q J~é._. fÕi precedi~a" ., ' 
de uri1 'trwuo de. reza. so1ei1c pregá.rido:., 
o R~vmo. Pe. Gabriel.' I?l!,ssioni\ita.' Nó · 
dia' da festa llÓuve missa cántácta--às' 
:novo e' ,mela.' celf"bra~{do 's,ua' primeira 
mis.~a .~antada no Calyario .o neo,sacer-• · 
clote Pc; Joaquim do Nome de. l\{aria., o 
panegli;ico da festa fo · pronuncJádo pG· 
lo mésri10 ora;tor, Pe. ·oabrleJ. A tarde, 

Instituto. , ·Moderno .· 
PRA(/\ 1)/\ ~11 N.u 16~ 

l'3AO l'AL'[.() 
J<'uucl,11lu e111 !H17 

-DACl JLUGR-Af IA 
T AQI.Jl<ik,'.\ f' IA 

o Melhor Ensino 
~elo Melhor Preço 

1.om·~ p,·ocie.si\o solene sendo levada em .. 
ti:í.unr.o .a imagem _ci.a $ão José. 

o, t.rab.a.lhw · desta ,grand.e .reforma cJ,a 
Igreja. inlcls.dos · ))(l!o, sl\UdQ<lo !~mão An
t~nio, Passicnista, <!e· santa · memoria. 
f~rnm . contínuacJ..:,s ,e cDnclU.\iQS m~
clianto . a· notavel ·colaboração do Im.níl.o 
Gregorlé•. Pa.::sionista., coadjuvado ttr 
bnemerlto~ 'e ,)nsigncs benfeitores .. ami:. 
r,0,1 4os Pe:dres pa.s.,ion,l.stÚ e devotos e.e 
sant:, Gema, · 

A ex.emplo dos a:10s . a11leriores 
ce·:ebrar-se-1,1; a inissa ,campal dos cir· 
cu:Hstas. 

· A Guatemala, atuta . com a 
escassez de Sacerdotes 

CIDADE DE GUATEMALA ~ Por 
toda a República. está. circulando a 

, convocação dos orditi,áríos · da Pro• 
vil1cia:. Eclesiástica de Gúaten:ia~ pa• ' 
ra o fI Co,ugre.sso de Vocações Sa
c&rdo.tais que se reunirá na cidade Ge 
Que.zaltenango nos dias .27 a 30 do 
corf'entz. 

O Exooo. e Revmo. l\Ions. Jorge 
· Garcia C.abane.ras., Bispo dos Altos, 
d'rig:u a seus fiéis 1.11,ua. eart.a pasto· 
ral eJn que c\er;c.r_eve a urge1ite ne
cessid,ade d.e Cler.o ém s.ua· Dlbcese;
No documento se encruem .e_s.tatisti· 
cas .. que deú1ons:tr,am clai"amente o 
(tuanto é aflita e dolorosa· a situa• 
~.ão da lgrej,a fül$_sas regiões .da Amé
rica Central. 

A popufação total da Rep\\blica de 
Guatemala l'eza a .••Pnstoi,al" e se· 
aprQxima a quasi :3,500:000 .. ba:bihm
tes. Q. número de ,Sa.c.e1·dotes é l2Q, 
ite modo que a ,cada Sacerdote cató· 
l!.co corresponcie ·so.ooo .almas, l\fa,; 
11ot;i,-se a des»roporção em no.ssa. l>io· 
cese q,ue teruio um ru:ilhii.o de habi• 
tantes, 001ita- 1iOlllente oonr 80 '8aoer0 

clotes sempre 'incru:ndo-se os Seoula-
. res e' TegnlaÍ·es. 

Umf .p1,1r.tic\üar:d1.1,de que· a:graV'a de 
modo espec:i,a·I nossa situação é que 
sendo JmpoS&iv-el d.e .Jtav.e1; u111a d's
trihuição . oe Saoe11dótes pr.oporcio· ' 
nu! ao mh1*ro .de ,habitantes, dá-se o 
easo, de .e:icftstir.eµ1 .·pai16quias ,como >L 
.de Hulhuefenango, ,o(;in 17,G,OOO 1llab1-
tantes, at~1(1ld1Y3 se.mente par J.UU, .S.a
r.er<lote cr.;tó1ico-; .e. outras 'cQlno a· ele 
Tejutla; '*'te na iltual'dade lem em 

. sua cirit,unscr.,ção P,aroquiaI 80.000 
,Jw.bltantes e ·Sãn Ostuucala, com_ 
60.000 habitantes. · 

"Sem termos de incorrer em o.xa
geração ,alg:mua diz ó Prelado Alte,n
sé, pode,uos .diier que I!Os&a Dioce~.e 
é a que ,está Jl\erios· ate1~dida e.spid
tua~u1e11te '.l10- tn11hdo inteiro". 

Em Slli;i. ":Í'às.tOJJal" • Mons·. Garcia· 
1lescreve as necess:dades <lo sacer
dócfo ·e ,qe .alla.' mlsi,ão soe ,al, c0n· 
clltm.«o 13i-01:tando a seus f\;Js p.airn. 
que· ·coiaf>o_ven1 t:0111 ,cego eut:1.~iasm<> 
pll\1·a o feliz. ,êxito ·do H Congre,<,so 
Nacion:,1,I. de Vocações· S::icerdot>:ls. 

Em:p·rê.za · .Auto_-Viaç~-

S._. PA,U'LO-S.ANTOS LTDA. ,,,,- . ._ . . '. ' . ' . 

.CR. -$ 12,00 

b,i1ibus diariamente .tle borá em hora ct1tre S. ,Paulo • Santo& 

S. PAULO 
Rua iHauá N.0 670 

Fone: 4~3676 

.S.AN'TOS 
,Rua ili) eomcrcio N.D 32 

·· F.on_e: ,6-777. 

O século XI.X. que se iniciara com 
a consolidação ,da l{évoluçâo l1'ran
cesa 11or Napoleão, via, <:ou, es1»ww, 
refloresc.er ao lado elas grancles Yi
tória.1 revuluc,onáE'lus, o Catolic,smo, 
para cuja uíurte cleiinitiva a Maço
naria susc.:iLata os llot·rores da H e,. 
volução. 

Mas. .hoje como ontem, aparecem 
católicos desejosos de ~oricitiar Nos
so Seríl10r Jesus . Cristo co!Íl o mun
do, ressuscitando todos os erros i,an
çosos do lilleraliSlllo "católico", já 
tantas e lautas vezes condenados pe
los Sumos Pontifices, É curioso no
tar que essa nova disseminação do 
·l,illeralismn se apresenta em sua for
ma mais contundente que col"l'(:l61JOn
!le ao primeim modo com que ele 
foi apresentado pelo.s "católicos" ;i. 
llernis. 

N tl V A E T V E T.E R A 

O Catolicismo sa'.a das persegui
ções. mais pnjau te e naai~ forte. a pres
tando suas fôrça,;. 1nu·a r.:ornllater com 
energia os erro~ ~em uiuuero que a 
anarquia suscitam. Mas. ao.taao rJcs
sa grande renovação da t<'é, a!gun~ 
católicos. desejosos de se tornarem 
benqulstos aos olhos rio mundo, lan
çavam o lillerat,smo ""c11tólico" que 
procurava não mais converter o mun
do, mas adatar a l{eligiíio às novas 
concepções 1·evolucionár!as. 

I<'oi 11ec:essái'ia a dlvlsi\o de, <>am
pos. De um u1;0, os "1·atOiicos'' li
beraís punham ao serviço de suas 
doutrlrias erro11eas os nia,s brilhan
tes· l;eéursos naturais. Oe outro. os 
caróLcOs ultramontà1,os, se bem que 
contando .. com grandes tiltcligências, 
como por exemplo Louis Veuillot, 
combatiam 1>1'incipalmente com a 
certesa dt verdade e o grand·e a ,dor 
da l<'ê. 

Toda, a história do século XIX se 
_pode resumir liessá lut:i· gigantes"ª· 
Condenados t·épeiidas; v ez~s pela 
Santa Sé, fo!'am os Iiüerab pouco a 
l)óuco · amo1tece11cto a ct'Ueza dé ~eus 
·priÍ1cip!os atê 4ue o concilio do Va
t'cano coin a pí•ocrn.11111çâ<1 lic• dogma 
·da hifalllillidacle acabou 11~,flnitlva
mente com os deb1~tes em torr,.., do 
assunto. Porem, seria úlll êrro pen· 
sar q,.1e o Liboralismo "Cat.óJ;co" 
morreu. r..omo ver·emos, ~·le se tra1is· 
formou em perignsa::1 tender1ciâs que 
formaram um campo fértil para a 
propagação .do ' Moder.nlsrno, vigoro
samente comü:.: ti cio e cotídeliadõ por 
Pio· X, qae o cllamou de heres:a das 
l!eres'as. 

Hoje, estamos num momento se
·melhante ao do inicio do sél)11lo XlX. 
Depois dos horrores do nazistuó é do 
comunismo resurgh"á o Catolicismo 
dos eKcomhrns das persegy:jÇQ!;:$ y_er
uie_lhf\lJ. 9u Pl!rdM, 

Afim de prevenir os nossos leito
res contra esses erros peru iciosos, 
julga1úos opórtuno tracluzir. o art'go 
de G. de Pascoal sobre Líberalisrno 
publicadõ no "Dicti'onaire apolo,;et.i• 
quo de la .Foi Catholiqué". d0 A. 
D' Alis, prof. do llistituto Católico de 
Parfs. Verão os leitores como 1\lc,; es
tilo abundantemenJe condenados e 
como esLão voltando novamente à 
tQna. 
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"Liberalismo - I _. Posição da 
q:10stâo e definições. - II - H'stó· 
ria do Lillerali$mo. III - Crítica. 
Conclusões. Bibl!ografia. 

I. Posição· da ·questão: - Inicial
mente, vamos circunscrever nosso 
campo de estudo e precisar o ponto 
d<> vista em que nos colocamos. 

o Libet"alismo, enquanto preta a 
indepenctênc'a du razão com relação 
à Hévelàçüo e á separação - não 
a distinção. qv.e é verdadeira, - da 
ordov.- natural e ria ordem solirena
tural, 1·ei11v1.C!kando para a<111ela o 
dil•e,to de se constituir, de se desen
volver e de agir · sem tomar esta em 
consideração. mel'ece mais propria
mente os nomes de livre pensamento, 
raelónallsmó e naturat smc>. 

O naturalismo de um certo nume
ro rte hómens reveste-se de um outro 
carater. Sem discutir a possihiliclade· 
ou a existência da ordem sobrenatu
ral e revelada e os direitos des$á or
dem sobretlatnral na ·esfe1•a da con
ciência privada, eles acham que ·o 
t<:stado, pois q11e a queotiio ri'a reli
giíi.9 po·~,~iva ê um assµuto paramen-

te incli vidual, embora asségtirando 
aos cidadãos que. pertencem .a nm 
culto qualquer a liberdade, de, segui
lo pode e deve. exeréer o sacerdócio 
d~ ordem natural 'e ccúoca,i•, a, educa• 
çiio nacional, a leg.islaçi10· e, toda or
ganização social sobre um funda
mento neutro, ou melhor. sobre 11111 
fundamen·to comum, e resolver as· 
sim o problema da vidà social e. d.o 
governo · público prescindindo de to
do elemento revelado. E.sse sistema, 
como se compreende faci_lmente, so
fre uma infinidade de nuances e: mo
dificações. Tomemo-lo sob I sua for. 
ma mafa atenuada e escutemos um 
verdadeiro mestre nesta questão de
licada, o Cardial Pie, expô-lo com 
grande exatidão: "Ha cristãos que 
parecem pensar que as nações não 
eram obrigadas, do mesmo modo' 
que os paÍ'ticulares,' a· assimilar· e 
confessar os princípios da verdade 
cristã·; que povos incorporados à 
Igreja desde O dia de' &ell na$~imen
to podiam, depois de· nma profissão 
de Fé doze ou quatorze ,•ezes · secúl:i.· 
res, abdicar legitimamente o· Batis
mo nacional. eliminando de seu "leio 
todo elemento sobrenatural· e, por 
uma declaração solene ~· sonora, colo
carem-se- nas condições que· &upii'em 
ser o direito natural; enfim ... que a 
geração herdeira da Q}le fizera, eni 
todo ou em parte, essa obra de des·. 
c1·istiailízação legal e social, podia 
e ·devia aceita-la não só como uma 
necessidade, mas tambein como um, 
p1•os,;resso dos· tempos n()VóS OU ain• 
da mais como um íieneficio mei;mo 
elo Cristianismo que depois .de ter 
conduzido os povos !l um certo grau 
de ci viliz)l<;ão devia se prestar vo-
1 untariamente ao seu ato de emanci
pação despojando-se . docemente de 
suas. lnstltniGões· e leis assiln ·como 
a ama se afasta cta casa quando cres-
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ce. a criança. Ao mesmo tempo ·. de· 
clararam que o direito essenc' ai elo 
Cristianismo . não la alem de uma 
parte relatiya na lib'erd;ide comum e 
na JguaJ proteção, devida a todas as 
doutrinas. Chegar,am mesmo a pedir 
à Igreja que descesse aos refolhos 
de sua conciência e examinasse se,· 
no passado. ti»lla ·Sido ·$êmpre bas
tante'justa .co!)í a liberdade, e, em to
do caso, que Ela compreendesse, que 
se hoje se beneficia da facilidade dei· 
xada . a se:us . det,msores, .nio ;-pode, 
sem ingratidão e deslea,ldadé, re· 
cusar-se a' sanccionar para o futuro, 
em toda parte e sempre, esse siste· 
ma , de liberalismo pelo qual podia 
ainda atualmente defender a causa.,. 
(Troizieme Instruction synodale sur 
les principales erreurs du temps pré• 
sents;. Oeuvres, t. •v, pg. 17·2). ' 

Depois disso, parece-me que p·ode• 
remos definir esse libe;alismo como 
um sistema de vida poHtíca e social, 
segundo o qual o elemento civil e 
social não piovem sellão da ordem 
humana e· pode - a~uns mais ousa, 
dos diriam, eleve - c911stituir-se e 
agir sem nenhmµa relação obriga
tór,a de dependência. vara .·com a or· 
dem sobrenatur;il; é ,esta fo1·ma .es· 
recial de naturalismo que ccinstitu.e 
o Jiberalis.mo que esteve· particular
mente dissemi.nado entre os católi· · 
cos, razão pela EtÚal se chama 6rdi· 
nartamente · l,ib,eralismo Católlco ou 
Catolicismo Liberal. É ele q!Je dese• 
jamos expor, estudar e discutir nes
te artigo. 

O Pe. Jules Morei deu, em algum 
lugar, esta de!lnlção ·humor,!stica do 
católico liberal, que não deixa <le ser 
justf, e picante: 1•0 católico liberar é 
aquele que, para ·salvaguardar a 
Igreja, prefere o d ireJto . çom um ao 
direito c,mônico". 
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IL 'História -do ·~iberalismo. 
Primeiro .período: ,, A.V'.enlr" e· a con
denação . de ,Lamennais. 

o cato li cismo , 1 i lleral nasceu , da rlô
vol ução de 183:0 e do gênio perturba
do. de um grande··11omem .. La111en11ais, 
descontente. com todos ,os govemo.; 
em· geral e com o ·da l~rança •em par•. 
ticular, se ,pe1·gu11tara:' se o · vaso da 
Igreja não aceleraria de muito sua 
marcha jogando ao mar ·os embara
ços incessantes com que a sobrecar
regava sua u,niãp com ,o. Esta®; Le· 
v:ado.por um. ardo.r ·que .conhecia nrui. 
to PQUCo.a.ineçlida, ele se respondera 
pela ,afirmativa .e junto ao n.oyo po
der, . apelav,;r. .s.omente pa1·a a liber
dade:· Jlber<lade em .. tUdo e pii,ra to· 
aos. Nada de concordata$, nada de 

. cargos ,mlnisteriai.$, n.ada de \lepar
tamento d!l cultos. O· i;acri{icio ;po
deria parecer grAnd!l, r~:\8 ,o que .. e.ra 
isso em face da liberdade? Sem dú
,vida., haveria rudes .provas· ·a susten
tar, .dias ·t1enosos . a atravessar; ,~as 
que alegria ser ·livres, nos colocar• 
mos · colllo defensores dá ,llbe11dade 
p11ra ! Que esplendor até ,então des
conllec:ido receb(:l'la a r.e!Jgião cjesse 
iileno · ~espreendimento tei-restre! 
Por pouco que se tenha entreaberto 
a Ílist.ória, percebe,se ·bastante o en
trnve que o Estado impõe a Igreja. 
Esse .re,gimii enve1!1,ecldo, ~ecri:ipito, 
ia acatía.r p9is uma nov,a era ,se Abria. 
A ,ordelll nova .dJl.~la, graças .à .liber
dade, uma. potencia oon!l\de.ráv~l .,io · 
Catolicismo. Desde o século .XVI 'o 
progresso .religioso foi retal'.dad.o po:r. 
duas caµ13a,;,, à ~isã.o _entr!l. a ciéncia 
e a Fé, e a servidão ·da .Igreja para 
. com o poder. ,pi't blico; ai.em · disso. o 
espírito h1imano ,p:tgre(liu ·sem -a 
Igreja.. · A união -da .. ciência e ·da J<'é 
não podê .se refazer a· não ser pela 
li\Jerdaclé. Em toda parte onde se · 

. e5ta~_el!lce _, liberda,~i de pensar .~· 
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·Pregando e Mà~teJa1i1itl'O ••• 

Moral de· Zola e convicções . de talzac 
Pe., Ascanio Bf'andãô 

------------
Ainda hoje se fala em Zola e o patriarca <lÍ'\. es.;:ola. na~urali~ta encon-. 

tra adn1iradores fanaticos apesar de já ser um ··cada,.,·er ht~rar10 q'7e al
guns ';lllligos. da pornografia desint.erram de. vez em q,,:ando para mfec~ 
cionar o ambiente. O imundo autor ,de "La llête. h:umain.,~" pregava uma . 
doutrina hoje 'em. moda. Para ele nãó existia O• mor,al nem' ,o' imoral. Em 
artigo celt!bre:' Litterature obscene, dizia: - '-'Só ex~te 11m'·,culpado, E' 
qnem escreve mal. Em literaturn só conhe!)o este cvimc. Uma frase bem 
feita é uma b-Oa a~ão. P'ara mim ó· indigno, o imoral, começa~ quando 
acaba o t.alento''. · . . . 

E em outro lugar afirma o .absurdo apotegma: '"Quando um·. auto~ 
possnc talento, _tudo lhe é ,perlnitidó,:. Eµ. pão sei o• qu<: .é imora1 · _nem 
moral. Para num as ohras oliscenas sao ape~s. as mal escritas e mal. ~n- · 
sacias". · · · 

· E para desculpar todas as torpezas . e indignidades cj.os seus :romances 
imundos aPQia-se em Stuart. Mill: as enfermidades sqciais. como as do 
co1•po, s9 se podem pr~ver e cm·ar falando delas ahcl'fam:mte, E' mis~ 
ter falar às claras das maiores. e mais indignas· torpezas. "Não, tratamos. 
de esconder os vicios; diz· Zola, nt1lS os pom05 à luz do diil 'para que to~ 
dos' vejam a sua defOl'J)lidade. Somos ana!ist~ e expomos o resultado de 
nossas analises.· Se disto re!!t1)tar alguma· imoralidade, a imoralidade não 
é nossa, mas do objeto que descrevemos". . 

Não. é esta a idéia. quec muito: escritor pornograíico com pretexto. de 
r(!alista aí sustenta aínda e.gora? A torpeza .cixliéa de Zola. i,eveste-se 
agora de cara ter cientifico e. eúgcnico! Podem-se escrever todas as pa
tifarias huma:nes, e despejar .lodo. de sensualkmo -na imprensa e abarro
tar as liv.Í-arias de obras fescénicas. O. essenciM é dar-lhes um rotulo: 
romance. · freudiano, romance de psicopat<llogia, e.ugenia e. raça, sexologia, 
andrologla, etc; etc.. . . . . · . 

Tendo a marca sacrntissima. ·de· ciencia... que. mal ha de fazer? 0' 
malida destes retrogrado.smedicvais, incapazes de eoinp1·eenderefu o qu~ 
à ciencia pode fazer pela '1iça!. . . Perdoem-me uma comparaçãe a Gio, 
váni Papini: - "o cltiqueiro, é o mesmo, do tempo de Zola e do Nat11r~. 
Jísmo. ·Apenas mu.daram os ,pol:Cfs,-.. Os. de hoje são mais científicos! 

\. 
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Ha convi.cçoei; de idéias; cónvic!,Ões de estóipago e conv1çoes de bol
so o•~ da bolsa ... Pela elas, icléias o- homem pode che.:,ar ao heroismo de 

· morrer por elas. l'ascal ·acredit<)va nas testemunhas que se dei;Jcam degolar._ 
Convicções de estômago. são as dos que a tudo se sujeitam nos. regimes 
e eniprégo.s pai;a q~. lhes não. falte o pão de cada dia. Quanto. ideal. sa
crificado ao .estomago! Já · .não dizia velho sociologo que· boa parte da 
História gira êm torno. do estomago? Ha evidentemente exagero e gros
seh,-o materialismo na afirmação, mas contem ela boa parcela · de verda
de, não ha duvida. Nem só da pão vive o homem, reza o Evangelho; 

· mas não vive sem pão. . . .Jesus não pregou ~em multiplicar o pão, 
As conviéções de bolso .ou da bolsa são mais perigosas. Bafsac, veio 

a Turhn na. epoca de furai; da escola natui·ali$ta. O se1,1 romàuce torpe 
fazia o q.ue se chama agora: - sucesso .de, livraria . 

Sil;yii, Pellico, lhe dk cheio de amabilidade:· corri toda· certeza, Bal
sac, · a.o pint;;tr· o vicio· nó rol):?.anc~ t.em um fim moral: - causar horror ao. 
v,icl,o! - Nãda disso, nada disso, í·esponde, cinicamente o autor de "Co· 
'lnedie .. Humaine", eu só· tenho um fim, Minha. religião e minha moral 
ClltÍÍO nisto: o.bter quarenta mil francos de renda... Tenho. já vinte 
rnu... · ; 

C.opyicções de bolso, moral da bolsa,.. A raça· dos Balsac já se ex-
t\ng1.li\l?, ' 
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C,ONGRESSO DE AÇAO CATOLICA . 
fCl!iicI1111ã!I .da ~i,' paginai) colegios catolicos, tt JEC desenYOf• 

Jiqniclo .pc!a. Doutúna 1'1:a<liciorial da verá suas ati,,idadcs, na mais iutírna, 
Jgrcja - . mas que co11virfa · ser no- · e har.mo,niosa. cofaboiação com as 
yamcnte l'Cil{iiwado devido à cou- autoridades colegiais, das quais níio 
fusão ~·almen.te lan!}ada em mt1:itos · aspirá a ser senão uma auxiliai; 
<'spiritos pol· .~lgw1s· t~ata.ilistas .,a- (ncgi·ito nosso)". Eis a finalidaclo 
1n•essaclo3. As l'OJlC!,usões são ,estas,:· da J]<!Ç: auxili;i;r da Autoridade Co·. 
39.a: "Os Jrmiíos congr.essistas ex- lcgial; colI)o a A. C. paroqui:il é, 
pdme01 o desejo de qne, uun,a· pro- , au:x:iliat• do .. Paroco, etc. 
x-imu nwisíio dos fü;tut.utos ela A. A ·.leitura do .relatorio dus t'raba• 
C. ela ·Proviiícia. Eclesiastica do R lhos do- Congresso llfa.rista da A~ãl.) 
·G. ·S,, i,_e f:iça menção nos Eslatut<Js C:atolica é, pois, altamente consola-
<la p.o5ição· do fo,nã.o Consclhcii-o em · dor. :rnsté · Congresso niarísta .de A
face do Céllkn .e da :B,icru,quia.". i;ão :Caloli9a será uma ;;emente que 
4(1.a·: •\O-s frn1ííos Cong,,essiiltâs d'· · 1fa de frutificar rio sentido de lllll:l'. 

JJl'imem o voto de que ·no :PI~xhno intensificação ·do apóst'olado foigo 
Capitulo Geral cl.a Congfcgà~âo ha- colegiàl, dentro. das normás tradi-
ja uma solicitação dos Súpe1:io1:es cio.nais da Santa Jg.rcja. E' o q110 
jm1to à ·Sant.a· Sé para ·que se,.ja de- furidadamente espera~os, pelo que 
i'iuicla a posi~:io dos 1·eligiosos _lei- felicitamos vivamente os· · Tr:mãos 
go,; em fá:Ce da Â .. e.". ·.Maristas. ·, ' ' 

Em S· Paulo já foi ventilado esi:e 
p<'obleina, e os Estatutos da JEC. 
Arqu.idiocesana, aprovados e pro
mulgados .pelo E:x:mo. e ·Re.vmo. Sr, 
D. José .determinam .de maMira .cla
ra qttal a finalidad.e da JEG 110 Co,, 
lcgío Cattilieo, tendo · em vista a 
Dôutdna Tradieiotial, da IgTe,i.i- He
zà .asúm ,o. artigo 3,n: "Como orga-
11ização fund11mental da Ação. Cilto
Jiea, tem a JEC .por fim tra'.bàlhar 
pé]a , s.antiffoa,ção e COn v.er.SÜO qr;s 

· cstuda1lt~s de c.ur.,;o ·Sel!nndario . .Nos 
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de escrever, manlfesta,se uma ten
dência ,visivel da. l~ê para a ,ciência 
e ·d:i, ctên'Cia para )!é; enquanto que 
nos outros ,lugares elas se separam 
ca<la vez inais . . A servidão para, c·om 
o .P.od.er de.sapar.ece graças às .revo
luções .que _pr!j_p:.iram assim .,as vitó: 
rias fuJuras ,da .Igreja. .Quanto. ,ma'.is 
a liherciade .Cor completa, ·tanto ,trutis 
o Catolicismo .crescerá, porque· pos
sue a pot·êncla da verdade· e do 
amor, a prpprla potênc!.i de 'Deus. O 
sisitema antigo, tão regular e às ,·e
zes tão brilhante ná aparência, foi 
a fonte de ,guerras conti-J\las entr.e 
os .d:ois ·poderes. No sisteina futuro, 
o pcivo, voltando liv.reme)lte à Fé, te
rá Ulll gOVel'lto desprovido de todo 
poder sobre as idéias, ,e obedecerá 
na!'l cous,as esviritua.is, e;,:clu'$!vamen, 
te, à ~greja e a seu Cllete. A liber
dade se~i dii tal modo aliada ctessa 
iilta .soberania que .serão o .fundamen

. to e a cortdição uma dá' .o.utra,. e não 
PGderão existir, nem mesmo 'Serem 
cónoellidas i;eparadamente. A Jgreja 
é o Estado, . portanto.' nã_o .fünham 
mais ·n,acla a fazer a não :ser da
rem-se adeus, reconhecendo ,que ,a 
união fôra UIIlâ preparação ev;i,ngé
liea, uma tutêla -do gênero humano, 
mas a mtnoridade estando t&mina, 
da a pJ.enitude dos tempos ia .oome-
ça.r. . 

,Essas' Idéias, desenvolvidas · por 
Lamennals com ·convicção ardente' e 
forga Elloquente, entu$iasmiva.m o 
grupo de espíritos de elite e de cora· 
ções generosos reunidos em torno 
dele em ·•· La Chêuaie" .. E.las Inspi
raram ... o "Avenlr", onde· a idade ma
dura do mestre era secundad.a pela 
juventude ,ousada, inteligente e va. 
lente de um Lacordaire, de- um Mon. 
talem.bei·t. Elas não deixavam de dei
xar. !IPreenslvo e mesmo de espantar 
os 'ántlços do santuário, mas os mais 
l'lvens, debaixo do encantamento, 
acompanl1avam as palavras do mes
tre • . A decep~ veiu logo. Roma, pa
ra a ,qual .se avelara, e que de certo 
moilo Jôra forçada a se prímnnciar, 
ergueu a sua voz.. A EncfclJca "Mi
ra.ri Vos·" de ·Gregório XVI, de 15 de 
agost9 de 18~2, t9l um!!, bç,mba, ~à~ 

t1ceu coração de Jesus 
Tend.o s\do designado pelos seus su,. 

periores para dirigir o Institut.o Teolo• 
gico "·Pro ·xr", da Lapa,, um dos mais 
importantes . estabelecimentos sa.lesian<>S 
no Brasil, o Revmo. Padre Joãc. Re:. 
senc\e costa deixou a direção do Liceu 
~'C-Oraçãp de Jesu~", na qual, durante 
mais de 3 anos, realizou proveitosa ad• 
ministração. Para substitui~lo foi de, 
s4l'nacto o Revmo. Padre JOão Batl.st.a. 
Cà3ta. A cerimonia da transmissão do 
caJ,"go teve lugar dommgo · ultimo, teu~ 
do os professores e alunos do Liceu 
prestado gran,des homenagens a~· seu 
antigo .diretor. 

t:i:azia luz, porque a não ser a Encf. · 
clica "~uanta cura" de Pio IX nadà. 
era mais claro do que ela revelan, 
do o que hav1a no fundo dos cora• 
ções. com ral'as excepções, · os jç
vens discipulos. do grande homem· se . 
inclinaram e, diz ·uma testemunha, 
desse tempo, no ano seguinte. a es
cola estava dissolvida' e .. os alunos. 
ao voltarelll :Para as .suas · respecti·.· 
vas dioceses assinavam com um. es •. 
pfrito perfeito de Fé o ato de. sub
missão. à Encíclica exigido 11élos · Bis
pos: Lamennais ·fiêa só .em "La 
chênaie ,; abandonada. . . · · · 

.Assi mtermina o p'rimeiro periodo 
do Uberalismo "católico", E, até 
1848, os catôlicos mllitaptes, queren- . 
do forçar o regime de 1830 a cum
pl'ir sua ·promessa, dirigiram contrn 
o monopolio 1miversitário' e elll fa• 
vor de uma seria liberdade de ensi
nQ, uma campanha bem <:oncebida. 
que Deus. deveria acabar por aben
·~.oar os esforços. Nas •• Melanges"' ele 
Louis Veuillot; nas obÍ-a's ·do Conde 
de llfontalembert, nos discursos do 
Pe. Là.cordaire, nqs trabalhos sim-. 
pies; claros, de uma lógica irrefnta.' 
vel do ' grande Bisl)o de Langres, 
Mons. Parisis,' pod,e-se ler tudo que 
essa defesà dos direitos da fa1Dilia. 
Inspirou de páginas inflamadas pela. 
paixão sobrenatural e realçadas pe
lo esplendor de· uma · forma magnifi. 
ca. É impossivel negar que, no fog~ 
e na poeira da batalha, ,algumas ve• 
zes houve· um pouco de esqueelmen
to dos princípios· da Encíclica e qiie 
no· tumulto da polêmica diária .os !'a• 
tólicos não se conservaram estrita
mente no terreno· l~gal, ·na hipótese. 
como se dlrá mais tarde · desviando• · 
se .para o terreno 'do absoluto. Foi 
o que confesso\! o rpals sâbio de to
dos, · o mais firmemente teólogo. 
I\Ions. Paris!~, retirando do comer• 
cio; anos . depois a 17rimejra ·edição 
,de se11s famosos "Cas de ccinsciepce 
politlgues ", dando.lhes uma nova edi
ção bem diferente ela antiga. 

Por esse tempo, arrebenta à revo-·· 
lução de 1848: Estamos no fnfeio ao· 
segundo periodo · dq ·uberallsm0 "ca • 
tõlico". ,(Ç~ntinu~l · 
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t·E GTO.N'N R.l·O- São 'Pátilo, ·30 de Abril de· 194,f 

TELEGRl~-MAS D.O RI.O_ 
,' . CASIMlR·A;S, .B RlN-S, __ 

tl:NH-OS:·E. AVIAMENT'OS 

f éÜefação das Congregações 
l . ~S ·,D~ .MÀIO MtS DE MARIA Assim, na Ave Maria, Santa Maria', 

Marianas-· 

_;O: próble111a do 
no Rio-

trafego 

tJ:11. ACIDEX'nJ Vf'IUFICAOl'.t NA 
CfÍX'l'-lt.-\J, - s,iO .MIL PF.;:;'_,OAS A 
ESJ>f\:.llA ui,; .'l'RA~Sl'o".'J'J,;S_ -
'l'ltt:lS t,'l:Jltll>OS, UOS .·. ll,U.-\1S U)l 

. GltA \·"ti~M g(\,.,. ~ . 

'tlIO, (AS,\PlÚ~::;Sl ·_ A .cidade te
ver durante as·· liltir.'.1as hriras do dia 
25: o·, rrtró_O 1l_o·rma/~ r]e sua Viela QUO· 
tidiarlà, CompltJ' tam"ente.::. conturbado, 
em côp_seque·n~.a úi in.terrupçâo elo 
trafego ·, sub•.,rbano . da Central do 
1:frÍiS;il. oc~~)',Jn~ da · pela ·<JU.e<la µa reia 1 
<la reli.e eJ 'e tricai. na estáç~o ,10 Ho-
cha.···:. : 

ücorr•'nd!> o. acidente' ás 16,40,. llo
t·a:. rle. . .,.tsaida de _oVeratioS, empregados 
e -'fui".Jionarios. niais de. 80 _mil pes
sori'.s ·.se-· aCuriHJla,.r:a1n· na, gare da 
Central. . tendo de "er transportada 
·pet0s -~1eiÕS n1als di.vér~os. Para is
ISO: as autoi'~élade·s tomaram vai ias 
ni~didas .l1rgentes, desvian~o os otli
·i:.us. da_.. praça .-Mauá,. 15 e .Ja1m para 
conduzire1n. a. e~orme 1nassa pa-ra os 
,suburbios da 'üentral.: 'l'od_a a G,uar• 
,da éi.vil e Inspetoria de Trafeao' vie• 
:1·an1 para. a rua, ,mobilii:ando automo· 
·,·els .pa·r_ticulares (tµe.· -. se ~ol1~v8.m n,1 
-centro,. 'onlbúS, e; cal,lllnh es. de em• 
·Presas! .co_m~rci~isi ~ot~ndo.:.os P!)T or· 
-dein .·. sui,erior. Os ,carros ,·de socorros 
urgentes, "tinture.i:ros" 'da pol!~iª 
aU:tô-t,r3-llsporteS e caminhões du 
Ex'.erc:tto, ."policia. Mi)i\ar, Prefeitura, 
l,i inpoesa Pu ql,lc-& e bom irei ros foram 
tam\iem ut;!Ízados, partindo . todo> 
eú\/ grÚ P?'S oú Imensos comboios. (Js 

. o,4ibus ,.foram _desviados _de outras li· · 
,n\tas,.-"sen<lo .. que. algumas t lveram 
;:,eus ,, lttnorarios alterados para i,ode· 
rrem servir ao_ pub_lico. Bagageiro!:! 
ta~1bem._.foram_ usados para tra~spor• 
tar -'8.. multidão, A-. _.admlnlstraçao da 
Ct>ntràl 'aô Brasil ta!U bem tomou me· 
cl(~3$ . imediatas, organlzando. com• 
'bo:ios. a va'1rn·r, de Pedro 11 a Enge• 
mlio de- Oeqtro, part111·ao o primeiro 
1trem s'uper_lofado. lts 20,30. 

. Im~nsas....élla~ ,de mllhare;, de pes· 
·so;,_s aguardaram. até. tarde a condu• 
,:ão.·· ;\s . .2~ hora~ a,cldade 1nostraYa• 
:se ai qda eh ela de.-' vessoas a espera 
de transporte. 
..-.A Policia de.'Choque ó ira rios. carros 

!)ollc_ials,. de __ s.ocorro urgente, tiveram 
<lo .. lritei'vir, .))ara restabelecçr a or
dein-..- .. riã.o ··soiiiente . nii.·,. g'arQ naquela 
:!fefró~ia con10 · talnbe1n na· pra<;,:a 
:Maua.,. on..cle, os .anlmos populares est1· 
veraní. bastante ~xaltados., em conse
<JUj~J,lcla ,le. u)na ,Jetermlnaçi\o da di· 
reção _ do trafego . que, como n1ed"la 
de: urgencla ._mandou· dcsvlar os oni-
1:lus •Jll,e fazem pont,o naquela praça, 
para. atend_er .. a.· f orn1lda vel massa · de 
passageiros da· Central dq Hrasll que 
ã.(li.tel~~.-h0~·a ·p_roçura\·~-- retorn3:r a~~ 
,seui· li;\t'es. · O trMéi;o .. nos "trens ele-· 
trlco's' estavà, 1c1>solutamente lnter
:romplifo . em 'vi_rtÚde ,io acidente 
-ocorrido· nà. Estação ·ao Rocha que 
pôs'.·'por te,:ra to<lá. a rede. aerea na-

. quele trecho, Numa. ho"ra de ln te)] -
s"<i. movimenlo, o acld~ll_te veio trazer 
,:;ompléta desorganização na vida ca.
rioca,: · sµsdta:i1d.o ·as vio1e·ntas reações 
da. .·massa · popular . em frerite á -gare 
d~' Ped·ro · U, determinando a encrgi-
03. ·lnfervenção dâ~ 1_allto·r·1aadl:!s _E:inCàr-
1·egidá:S ,.·da · 1l1a-nuté.nc~o· da ordem. 
Varias. medi<Ías foram tomadas pa
l:'a··,cno·f-riiaÜzar a g·ra ,;o sltllaçâo qu_e 
fie api-~Sent"a'- .em face_ da paralizaç:.â~J 
dos trens Óletricos· da <.:entrai do. Bra
:sll, cuja• restáuraçâo exige· .varias bo
i·as •. d;i. a:. extensã_o do áCidentó na sua 
l'ede aerea: ' 

E.r:n .. collscque_n9i_a d~ aglomcraã~,ô 
na gal'e -da ~entrai- rlo · Brasil. ho_uve 
c,g. s,fg111nts ·forldos: 1''elisl,erto Sll' 
'."a.· :·com {ratur-à.:. 11a._ craello: SU\'a 
\Co~ta~·-<1~.e reee_be11.. ·con_~usões no_ bJ'a• 
çi, direito -e e~pr!a~ões · generaliza
das,_:. é c;eraldo ~·pereira., com eu torce 
<lo boaço direito o escoriações gene-
rdizada~. . . 

O •· primeiro foi internado no Hos
pjtaL de.· Pronto Socorro. 

Alargamento · de · bitola na 
Cia. Paulista 

RIO, (A!MPIUÍSS) - ü tltufar cfa 
,V<iagão·a1>rovon \> orgamento, apres,,n
-tadó p_ela Con1panh!a Paul.lsla de Es· 
tradas·; de~-li'erro, na tn1portanc;a .,re 
Cr$ · 410.147:490,00, para <> alergam::n· 
;to da bitola dá linha Pederneiras a 
Baui:Q: 

Reaj~támento do íuncio" ' 
~nalisrno paulista 

RIO,· (ASAPRESS) - O cllefo ,ln 
gov~ino '° subme"teu ao cxc1 me d,, 
D.ASP,,- o prOce~sn r~fE?reutç a.o pro:
j~to àe c·l~ssificíição e 'conso1idaçãn 
<IOs /-cargos ·o rllnções ~ra_tificada~ cln 
fUTl,CIOl\aliSI110 publico CÍ\'i! 00 I!:sta
d~- de São P.aul-0. cujo substltuthn 

l ~abri_ra(~t_l .P~la Cor,nis;:s~o {1~ 8stuUos 
O.os Negocios Estaduais, fora en,.m
m!niúicta aú Presidente \'úgns, eoin 
.,,s einên'<las'' sugerldas-pdo Ministro 
os.· .. Justiça:, OµlnawJo a respeito, o 
DASP,-·ern Jougo ·1)~1r·ecl;!i-, •1eclarou en-
trê'.outi-.as. Coisas~ tJU~ •·a1>e·s:n· das _ju
dic.1ai:s .razõts in v.ova9'al) · (! pare('er 
de"ste :bopà...J;'ta.mtw.to,. quG lia interE.,s .. 
se·. eni.-·se 1natÍtàr a· redal;[lo proposta 
ao S.Ubstitutiv'o pela corntsetit>'", e jue 
esse GQ.bstitutlvo esfav,i nas condl· 
,t:õés. de-- ser aprovado, tendo concor• 
dado .. _o chefc··dp gu-;tt ,w. 

CentenariÔ 
-1\lartitri. 

da morte 
Francisco 

de 

RIO, . (ASAPnts:S::;) . - . O lnstitutn 
1--Iisto.ríco .e GeograficO, ··numa .sessão 
pu'büca. que· terá __ como -orador€s o 
:Ministro ·souza Costa e os srs. · An to
niÓ . Cá.rios·. o . Pedro Caln1011, com~
inofà,râ €:n1 19_.· de ,_.maio. o ,célltenariá 
da. rriór'te· de __ Mârtin1 l•.,rartcisco Hi 6ei
r,i )1e Andrade, QUe fez parte do· p·1·i-
1neiro G!>'verno' c,onstitÍlldo, em São' 
Pa.u10: dllra: .. nté .o movin}f."nto· pela in
depenrlencia· · hraslleir.a, · e · que. ·foi : o 
pdmelro Ministro _da l<'azcnda do I;ra-
sil Imperio·. · 

Párâ .. o 'reflorestamento 
RW,. (ASAPRESS) - ·o Institutó 

·Nàcionàl elo .-Pinho, d·e ·conrormlda,1;, 
coin -~ t>.t~Q$i<:1-m,a_ a·pr·ovado na ultim.-1 
reiiniã.o da Junta' Deliberativa, apli
cà.râ ·tú).-·Cor·r~nte· ano,- sets· milhões de 
cruzeiros tio"i!: trabalhos de reflores~ 
tanieoto nô~ J,:stados do ~;fi1flr1to San
to;.:·sâo. ·Paulo.· Pa"ta.n_ft. ·~anta Catari
na: ·e-, l{io ··uran<h, rlo Sul. 

Aquela cntidad" acaba de por a 
di_sµosfÇ~o _ d~s · éonse1ho8 Hcgionais 
rlé 'Reflorestamento, ·por lnlermedio 
do. Banco do l:!rasil, 11,s ·seguinte im· 
p(,-t'tanciaS, -:·_ Corres1joJlQen tes â meta
de édas .. ·arrec1tdacões, das taxas até 31 
de· ·.dei:embr.o,- · ulnmo: ·Paraná. Cr$ 
l.;,_.qf\lSQ,ou; ::;anta t:at;irlna, l:rõ , , , . 
l,o.43,US,O .. O; Hio. Urandé dn. su·1. Cri 
l.74Ó.S62,UU; :,,:;o J-'aulo, Cr$ ~66.Z9o,Olt. 

Ao . lnte,:ve·ntor no J!;spirlto Saro1<• 
foi entregue. 'à Ímportancla de C1$ 
H.980,iO para custelo dos serviços a 
cargo ,da ·secretaria, da .. Ag·rlcultu,a 

_N;to .-·obsta'nto a e,;i:igu·1dado das ta· 
:nis ·.-atual1)1erite em vig"or, o fnStit u
't-., Nae101:nt! do l!lnho, realiznu u111a 
cnnípres~ãn -de ·õ~sr1esas .lJUe ·lhu per
mi.t~). ·~·s~f1u- ·1evªr __ a. ,~ab_o a maJs im· 
porta 11te C vultosa Olntciativa ainda 
p;•<t:i .. · ,,m pfotica' no pais em [avo1· 
do ,reflorestament~ 

,, 

Censurada a administração 
do 1. A. P. M. 

1'!0,. (.\SA\'IH~SS) - 'A Corte de 
A11eia~il:o do Distrito Pe<lera·1; julgat1~ 
do a ação relativa á lnàénlzaçào pe
rlida pela. Yiuva cio maf"itiino li~ran~ 
cisco ·uo_mes Cavakanti~ ·talfefro rlo 
vapor "Bury'\ fnlecido -em Porto Àle• 
gre, censurou a administração do· 
Instituto de A1,os,enta.dorla e Pen· 
55\;f!S <los Maritimos pela sua atitude 
de entrave ou desinteresse .. em servir 
á. causa da viuva i:iec~ss.itad·a~ · , 

Esse acordão foi firmatio pelo~ de
s::ellll.Jargadores lflaming Hezende, pre .. 
siclt;:nte, e Afranio CÜsla, ·relator. 

'O ftCordão teve E;'ran<le repercussão 
nos meios 1na1·itlmos. Onde era esp~-
rada com grande interesse a decisão. 

Não produz nenhum efeito 
RIO,' ( ASAPRESS) ..:. Com '·rel;~ão 

á creaç;ão· d() curso de engenheiros 
fcrrovlarios pela Central · do Brasli, 
a direi.orlo Academ!co da Escola Na
clo11a.l de Engenharia. recebeu do Mi• 
nisti'o da Educação o seguinte tel.e· 
gTama: , 

,.8m resposta ao_ telegrama de 21 
do corrente desse diretorio,' esclare
ço-lhe que toda e qual<Juer criação- de 
curso Que .'não oiledeça aos dispóslti• 
vos. da Legislação·., B'ederar- em Yl·· 
1;;or não produ~ nenhu1n efeito. 

Saudações atenciosas. (a) (in&tavo 
Capanema,. Ministro da · Bdu~ação e 
Saude:" 

• 

. . ' ~ 

O Sr. Oetulio Vargas re= 
gressou de Araxá e_· s~guiu 

para Petropolis 
F.IO. ( ASAPRf.)SS) - Yiajnndo em 

avião da FAB,. regresso\1, dia 2r., de 
..Araxâ, o· prt.sh.!'.!nta .Vai;ga_s.: , O ·sr. 
Gctullo Va.rg:?~ ·roi recPbidq_ n_o. Aero-
pnrto de Santos Dumont, pelos mem• 
bros dos c;al>lnett>s CiY:l. e Militar, 
pelo Dlretor ger,il do .DIP, alem de 
outras personall<lade~ da destaqµe. · O 
Presidente Vargas. apôs ,salte-r .do 
avião, .diriglu-s~ irnra o · .. cart"t')\. _Pr<.~sl· 
flellcial, que rumou etn sc-gui._cl::t. para 
Pet.ropolis, Nà cidade s~rran:i,. o Pre: 
sidente ela · Hep..11t11.iéa_ Tec.P,l?~U .- . para· 
<ltJspacho Os Ministl'oa <la Fazenda· .e 
dô Tra.balhn, rcspec·tlvamcnt.eA dr. 
Snuza (:;osta. · e dr. Marcondc'.s · Filho. 

Na Quinta da Boa ... Vista .. ' 

será ·· .. coitstrttido um grande 
Jardim Zoofogiéo 

T\JO, (ASAPftESS) - , C.ortforme· j{i 

tivcinos' ocasiã~ de' noti.ela1;,~e~t~ ser, .. 
do. constru·ldo ua Qu·lnta, da Boa ..-Vis· 
ta, um Jardim ?;àologicú Que será. um 
dos mais ·lindos do· mundo,' 

O parque, não só ·pela -beleza na· 
tural, Conlo -tambe111- oelo. no,·o e n1or 
d.e lar ~iste111a · em que .s'erá ·c·onstrut• 
do, ter·á por certo-· numer,::,so publico 
:1 viSita-lo e adlllira-Jo. E·· 'interes
sante. frizi,.r que não será sacrif!cad0 
11m unlco '"setor -dq, _g"rap·r:=tao; O -~'Lag{i 
i\,nravtJhosO'\ ·comt?·.ê. ;c~ilhe.éido. será, 
rulii.t'lta,lo. afim de reeeber :todas as 
Y.speeie~- de -• .1aC'.a.1·és, Ã outros anin1~i~ 
,,;lua.ticos. _ PJ1Út gT~nde qua.dl'a ser,\ 
ta.ml1em -·idal).ta:da -\ para os,. macac<:>» 
1;1ae vl1.-·.erão--c•m llbet'<la.C1e nu1n grâ_n
d~ .cercadO, juntarnente · ·CQlll. out-ros 
animah~ .Í)eyuenos. · 0$ leões ·n,Carão 
:-:,::>J0cad9S em umn. area de·4 mil me
t!·os qu~1dr8.do1-:. ..-\' grande area·,·stfrá 
~i"t'!',·idali:xt~nlt:, cercada uodenrlo, -·desta 
~,1rma, o Het d<"'S Animais· viver O. 
·,:-,ntRàe. Onças, tenas e outras- feras 
f'-~=-:!'"ão, tambem; núm grand~ espaço. 
(is pa.quidetme-s ficará.o num luga·r dEf 
{!.:,.~!a.que. no cent,·o do Zoo, com to
,!.o o conforto. 'pois, cot110 é sabido, o 
~·lati3.nte merece especial tratamento. 
Cm graricte arjuario- será construld"ó, 
onde ha1'e-:'á. peixes de todas as es· 
~0ctes, 

o· noyo Zoo terá tambem girafas e 
outras · especif•::; de ariimais, sendo 
1iensarnBnto elo Pt·éfeito, · fater • pel'
rnuta com os Zoos estrangeiros e tra-
7.ér para o Brasil todas as especies 
,le animais existe·nt-cs· no nlurtdO. 

Faleceu o -Revdo. Prior 
C~ral da Ordem Carmelita 

no: Rio, de Janeiro 
nro, <AS·APrm::;s). - Faleceu no 

Convento do Carmo o R. Fr- l\faurkio 
Lanz. prior Géral da Ordem_ 11e!ta 
canltal, .. o extinto contava ·a a\fan
Ç,:H<ln. ida<le ,1e ú2 ano~. e er~ natural 
de Ha"rle1l1, na H"obti1da.·_ tendo vh:ic1o • 
<'111 1~10 · pàra o Bra~11.· onde ·exerc,eu 
su;i~ attv.lda<1~$ sacer~otais: no _inte
rior dos U:stados de Goiàz e Mato 
Grosso. <lond·e ve·!u àssumlr. o 1>oeto 
que ocupava at~ o seu desetilace. 

-O sej)ult3..mento do ,iluStre' sacer
dol e teve lugar no cemiterio de _São 
J o.l. 0 Batista, te'ndo sl~lo • celebradas 
rlc~ Miss~s de col'po pl'esente. 

!~eionhecimento · de 
francês. 

consuJ 

mo, (ASAPIHO:SS) - ó Ministro do 
Exterior, . sr. Owaldo Araúlla, comu
nicou á.o ·· lnterventór I1,ederal. · no Rio 
t :·l·ant;c·· do ~orte., Que. a pedido <ht 
1.'.ml.mlxà.õa de _ F11·anÇ!a, foi co_ncedic1 1> 
o. ; .• ,c-on~1e;Ci'1netlt.O provi~_oNo pelo ··gn
i:"~1t·no bptsifrtr-·o rla : nome~Çâo do ~"r. 
l·:1u..::en~ ,C0l:::.0,1· ílarn o,-cargo de. con
~rnl- dosse-.pa·l.S ·elll. ·neeife,'. com jufi~ .. 
di(!âo no _H.io Grande do· ~~r-te •. e bem 
a.s~im t.4ue; a sede .. do _1·e.fei'.ido consu
lado foi tmnsCcrlda para N,Hal-

Seria ... 'proibido o uso do 
rumo 'nos . borideS; 'e' o.rtibus 

r.!O, . < ASA PHESS) -· O Conselho 
Kacio.nal _do Transito .yal-. est_uõ.ar ,na 
ur·o·x-i.nrn . se_ssào .. a propostà apresen
tada. no sentido rle ser proibido der1-
1~itivcúne11to o uso <le ftifno ·no Jnte
ri or dos , bondes e oni bus. 

2. a. Conforencia · Pan=Ameri= 
cana de - Geografia · 

e Cartografia ... 
tiro, (AS,\Pl\'.füSSl ....: · Partirá. nos 

r11·i"meiros dl,a~ de n1aio oara Os, ___ li~s-
ta.llos. Unhlos,. _onde· µermaI)e~erái'Ett-~ 
lulho, o sr. Leite de Castro, secreta· 
rio geral do. Conselh", ~aclon'}I_ . d~ 
<~Hog-rafla, que vai conclnlr as, d~
marChefl ·Para a t'ealt_za<:ão em eg~s~ ' 1 

pi·oximo, nesta capital. da SegOnda 
Conferencia Pan-Amerkana de Geo
grafia ·e Cartografia. 

A principal finalidade desse certa· 
me é a ,unlf.ormi~a<:ãp da ,geografia 
do continente e forma~ào do mapa 
,co11t!nent;il. 

o· 

Missão econo111ka 
argentina ' 

RIO, < ASAPRF:SS) - Viajando por 
via · ·aerea~ ·régréssou. para: -Buenos 
Aires a. mlssào · economica argentina,. 
que . realizou Importantes. contratos 
<le venda de mant.eh:-a ·a diversas •fir-
rna·s desta ;capital, · 

Protestó 
criado 

contra .. çurso' 
na Central . 

RIO, (ASAPRESS) - O ConsélhO 
.Jfoglonal de Engenharia e ArcjuJte• 
{Úrà enviou um oficio â. dlrecão·, da 
c~ntral -do Brasil decla.rándo <1ue .. o 
curso de especialização de engenh<'i• 
ros ferro,,1arios, criado ' na , referida 
~Í!traria, nào sõ. fere· os direitos Jégi
t tmos dos e.ngenhei~os· diplomados, 
como con.trarià a- le,i que regula o· 
e.,ercklo da profissão. · ' 

-Pu!mão -de .. aço 
RIO, ( ASAPRESS) - A , emp're2a 

Hollerith S. A., em relatório datado 
de J 1S de fev_ereiro. c9munteou .~<is 
aclonistâs qüe adqulr..iu o. unlco pul· 
mão de a.~o _exist~_nte.no, B.rasil·acrés• 
éentando que a aqufslção fora. fei°ta 
para o uso· de qualquer .. pessoa-. que 
dele necessitasse. Est-1!· pulmão. de 
aço j/1. serviu ao ,i;nr. Ge_tullo Va.r· 
gas l"ilh.o, sendo t_ransportado J:làqul 
para São Paulo por,_ vl,i, aerea ... ·Ain~ 
da recentemente :este pulmão Joi le• 
va<lo p<Íra Recife, afim ·de ·à11. ·socor
rer um soldado das forgas ar• 
nia elas amer-i"cattas. 

o pulmão encontra-se na sede _da 
Empresa Hollerlth{ no Rio,· na Esta• 
ção deBeníl~a. · 

Licenciados 180 veiçulos 
depois, da proibição 

nro, (ASAPnESS) - . ó Conselho 
I'itlck,nal de Transllo proibiu terml• 
n.~ntemei_1t~, ha tempôs, o. uc·~ncla ... 
n1onto de· no,ios . Ruiomovcls, '··0Jll.bus 
ou-caminhõe~ movidos a .gasoJl.ná •. rln• 
tretanto, depois de culdadoso lnque
rrto. os men,IJroS d0 e .. N. T.- \'erifi• 
e aram · q11~1. es~a proibicão ção foi 1 

cu1np1·i<la rtgot·osa.mení.e, · pohr so1rien.
te 110 . Estado. do' Rio foran1 li>:Jencia
dós 180 v.elculos denois'.° de·; llai,;;.;da a 
l)r.'C!C[Ç;~o • 

Pascoa dos l'tlilitares 

(~ASA ALBE-RTO 
Ma.triz: : Largo 

Filial: Rua 12 

Distr.ibu:dores: 

Sãq Bento N.º 40 

de Outubro· .N.º. 191 

Alfredo Sérra & 
Vita & Fernandes 

, ...... 
_,-J Telefone: 2-2336 

Cia. 

Jelefone: 5-o800 

CAMPINAS 
SANTOS,. 

P. MACHADO & FILHOS 

· ' · · Salve Rainha na. ·oração de São Be..--
De~tre·os· dooe meses elo ano e.quele & nardo, no ato''oe consagração, hJ ofi~C> 

qúe,, os ,fiel::! dão wn relev:b. ~o :espe- pequeno,. até_ mesmo na: e~clarnaça,o 
eia!; , é ~amen!;jl. o mês' de ~aio, _mês Nossa .. Mãe, nós Invocamos a Jesw,;, J>O,s 
'dê:-No8Sii° Senhora. ·, -.. : , 0 ·: eni, todrui estag-: _ora,;ões lembrámos o 

. Si:ndO .o- mês _de Ma.ria é 'ta.mbem, cer- Utufo sobiémodo ' pownte de' Mãe_. de 
tamén~:o mês dÓ ç~ngre~ó. _P\)lj!' -~us, .. Mãé cie Jesus,'Mãe do Redent-:>r, 
não só porq\le tudQ o que diz r~peito Mãe. da Salvação, etc,; e' q112.ndo e::c'..à· 
a uma. ,in'tensa. devoção _nia.ria.b,a • nos mamos Nossa Mãe at1da. com, 'issô re~ 
fá.la. dê .'perto eôúl tarilhem, p0r_. 'llll'lª. corr~mos a JestLS po!S .. que foi Ele· citte 
.fell,z, -eoin'.ciiiencía., , <iimtro _ d(1_ Inês_ de nci~la deu por · Mãe. · para nosso c:nso• 
Maio temos ó dia· dQ congrega.d.o. · lo e iuxlllo µoteritisslmo. . ·· 

.• :j!:m todos OIJ .. ~radoo da terra., des,_ começa. amanhã o mês de Maria, 
de .,:tempos ;imem()riàls, que ' Jã.; tocam Qiie nênhum Col)gregado deixe de 
os. dias felizes -do ·crtst!an!.smo nascente, prestar , sua 11omenagem especial a tão 
NOSSf. -senhora. :30YJ.'.iu se~pre de lllll~ Excelsa 'Mãe. 
profunda , vener~o, de . um . culto todo . Em· t<>das as no.ssas Igrejas é hablt, a, 

especial , que, com o -co~r dos tempos recltà.ção oflclál do terço, seguido de 
· só 'Cresceu ,em devoção. e' conf!a-~ça. 'a sermões ou breves· p1aticas sobre· a. Vir• 
qu.e ,Eiá nunca ·deixou _de, ?OrtespOnder gem ImaculMa, . •• .. 
com · _graças ·abúndanteil. . · : Procurem as congregaç~s organizar 

Não hà ps.is rio múndo catoUco- (l,Ue .. nina' turma., de . congregados que citt-
nãô a, -.:eriere".ou CÓ!n a inyocaç~ <;e rante' 0 · mês . todo° acompanhe . e recite 
Ult_la·''apadçli0Ioca1; ou com .. a.:1nvoca~ o .terço;· que ner,hiun falte a tão, efi-
9ãtFde um. ra:t.o-: ~)'&ordtna.~io, ·o,u. en- ciei:tte ·. quão querida devoção Aquelá que 
tií!i, .:,Ela .ê. invocadà· em. homen~gezrt a é. a: .Padr.. ~ira. e Pi:otetora principal <13' 
\mi dós mlsterlos de .. ·malot<devoção no m11~aó: _ . ... " .. _ · ·. , · . coitgre~açõe:;. 

Q~ín riãó con,hec:e .,, não venera. Pl'O· 
'futldament_e nOl!sa. Mã~ Sa,lit!ssima ,~cb 

-· ii,", Ín,17çrca~Q de. N~ ~liho/8. ',<ie ~ur~ 
'des do· cã.nno de Fátima,· do Mont ser• rat: d~. AMunçã.Ó, da conceição, di Pu~ 
rl!tcai;ã,Ô;,efo., efui etc. ' . . 
,j~ .o. Brasil, que seir-pre teTt por :NOS• 

.sa Senhóra. 'uma. devoção ._ intensa. que µ~ce~ . fé>Ín · noua prôp~ 'Pátr1a, . tein 
· a. ventura ... de possuir . uma. invocação 

q\Jé' é no~. qüe n~SOll~'_ante~ados 
veriera~m com . prof~do r~~iw ' . e 
cQnfJ.a.nçe., respeito e confla)IÇá; que . CO• 

ftooco. cr~U e 'se a.prQfundou· ma!S,.
graças à soma, de beneficios e ben@M' 
que .temos recebido de. NOSSA SENHO• 
!ÍA" ºAPARECIDA, . PADROEtRA. no·. 
B~ASIL; . . . ',· 
.. A ,cte,!()Ção. por NO&a.. S:Jnhor& é aliã:;, 

·um-. dós .·,traços, mais· c_ara.tetistlc~s -.do: 
nosi;o. povo,' constatado até por es~údto
sos .. não çatol!cos; ma., sinceros ·em; suas 
obser.vações, · · . 
· r E,_. por.;que :ta.nt.t devoção, . tanta. con-

, flaftçl!:Z . • ' . •• 
Porque por um& ·gra.ndiOsa d4lposição 

da..,Divj_pa Pr~idencla,Ma.r!~ éM'.~ <IA 
Segunda· ~ssoa. da. ~nt!sslina Tr!ndtt· 
de, QOrt.anto Mãe ,dê-Deus,· . .. ' 

Els tudo, eill .o cerne .dé' ilO&a devo-
ção. , . 

DIA DO CONGREGADO 

No proximo d .. ta 14 de Maio tremes 
comemorar o dia._ •do Congregado , Ma• 
riano, . . 

A· Federação p,reparou· um programa 
espeç!a.1 com que comemoraremo~ . tf.:o 

· grata; efeméride, programa que tera seu 
inicio no dia 13, ..como Já é. de. domlnio 
dos Congregados, . 

.Porta.rito, sábado,. i ~. de Maio, Inicio 
dai éomemorações, com a .solene Hora. 
Santa na. Igreja dê santa Ifigenlà, às 
22 · hotás, a carg0· do Revmo. Pe. Agos
t!nhQ · Mendicute . s. J., Diretor da Fe-

. deração. . _ _· . 
Todos .os congregados da capital _ de• 

vem . comparecer a. esta Hora santa por 
intençã.o- especial do · 1301,erano . P0ntlfi~ 
ce e · .. <iiii. · portanto, .-será control.ada pe~ 
la. Federação. 

. Par~ lsSO ~stá sehdo distribuido . às 
varias Congregà.ções ~· Cã pital \llll ta,. 
!ão. com. coupo1:1 d«l presença. na Ho1·a 

IUO, < ASAPRESS)- -, Do11,i1_1É,o. dia 
7 de 1naio, .. ás·oito··hora.s, será realiza"'. 
da. em todo o ·Brasil, a Pascoa dos -Ílii• 
litare"!:, ·co1n solene· participação das 
fÓrças .cxpecllcio1iarlas. · 

Regressou aos,·· .. Estados 
Unidos 'o sr. OÓÍier ;_ 

. Prova' automobilistica · em . 
lnterlagos 

AUMENTQ DAS PASSAGENS 
·. DEONIBUS 

'uma. Criatura; de Deus que com ,Ele 
,pocte· dizer .Meu ,í>iiho, pois, quê Jesus. 
é 0 Filho de· Péns. e dil .Mariá., Sántissi• 
ma.,., , . .. ... 

, s~ri.ta; cada Congregado preencherá seu 
coupon é o devolverá na poria.··da· Igre
ja. aó' encarregado. cie receber os coupon_~ 
da. congregação·a, que cada um ~;-ten~ 
cer . sendo éncarregado: · de receber os 
coupons de preterevcla. os presidentes 
de Congregação; 

Cada Pmldente deverá procurar 
.Mm· toda a utge'hcli o talão de, cou
pons de . sua Congregação. áf!m de_ dis• 

. tríbuHos' a .seq;; Cpngregaqcs, 

RIO, (A$APRESS) - 'Para ·o.s .Esta• 
dos Unidos, seguiu via, Çorunibâ, ·1,a·· 
pas e Lima, pelo à vião. (l"a •linh:li tr1,:-11s
co,11.lnental da Pana.ir'. <lo Br;,sil, o 
g:eolcgo americano E\·e~'cti. · L~e Go· .. 
lier, ·consP.lhe:iro em aSsüntoS do r,e ... 
Úoleo, do llllnisterio do Bxter!o,- õ.os 
Bstados lJnido·s,' e grande_. .. autorula.c'J,, 
n·a. explorá~ão ·e intluslt'it:ll~u.~ão <le;se 
Cl•mbusti\·el. . 

o fam~so Íecn.ico ari1ei-1Q·ano, iJUe 
1rn.ssOu· 20 <lia·s· u·e·sta .capita'_!,. ·:t Con\ri. 
te · do Conselho :,iacJon;_-,_J do· P~-tro!t,o, 
rt~gresisou a:c.om1,nnha<lo tl•> geok•i;o 
.J. H, Furr~l, · "eus_ ª"~i3tc11fo., 

Frazo-1 para alteracão de 
produtos farma~eÚtfoos 

, RIO, (ASAPRU:SS) - ·o diretor' iro 
Sen•iço Nnclonal · dn Flscallzaçá•>. "'º 
exercÍció da ni.edlclna, ·ãcaba, d-e · dai· 
ulli pr'azo de s_esserita 'dia_s e1n t.o4,ó o 
lfrasi.l, ... para os produtos fat',tÔa.,c,e:utl
cos que não se i:lestltlam ao\ comhit• 
te da· malaria, o,f qt1ais· · dH,irã:o - tex 
sua.a fonnulas alter11,dâs dÚde que 
oontenliam· quinilra, em v•rttHl~, ,to re• 
c(t;Hlte tlé~creto do GoVerno, qtle· vroi
he o_ us.o daquela mate1;ia p1\inja -na 
co1-:,nosição ·de reme<lio::1 não .. jsp1.:cifi .. 
coa ao errnrn.1Ú<1ismo. ;' ;\ 

J.a Conforencia Intet=Ame 0 

ricana de Adv()gadhs 
RIO, < AS.\PRESS) -- ll~iuiir•se,â 

11a cidade ào Mexfoo, de Zl d,.-'Julho a 
8 de Ag,:,sto do ·corrente.- ,a'nii/ a>·2;ii, 
Conferencia lnter-Amerlcan_â .. d'é. :,t,à
voga.dos, · ~ qual devei'ão· co~11úfl,"(,Cer· 
i-enrcsei1taç;ôés · de'· varios: cole·;.:10~ e 
lüslitu t°ções filiadas · a. •''e,i"~raçào In
ter-Americana de Advogados, 

A tcndcr,do à uma · recomendação àa. 
Secretarf-a. _Geral, a Diretoria_. d'o ltJ~· 
titulo da Ordem dos Ad vog11dos Bra• 
sileiros está. empenhada em CO'lSfi•· 

tulr 'sen1 demora. a sua delegi,i;ão, 
afim ae: que possa providenciar, eofü 
tempo, sobre_ prioridade de viagem• e 
reserva <;le hotel, assim .. ·como· so!Jre. o 
1,reparo da contribuição brasil.,ira- atea 
trabalhos das -varias comissões tcc14i· 
cas. 

Afinal quaf será · 
ortografia? 

a 

RlO, (ASAPRESS) - O 'ministro 
Gusta.-o Capanen1a respondendo à 
<1onsulta Que llie foi dirigida,. escl!t"re~ 
.;e que n ortografia oficial em u.o I! 
a résultánt& de uiri ácordo de ,1931 
entre :-a~ Academia .de Ciencias .fie. L:s-

. \Joa e· a_ Aoademia Ui'aslleira de' Le
tra~ e Cle coníorrni'dade coin--_ O _Vocuhu~ 
lado Í:rllbiicado- élll )932, · Acrescentou 
que ª• obrigatoriedade dessa· ortog,·a· 
fia foi estabelecida pelo decret:>•ki 
5.186 _de 13 de janeiro de !943. 

. Direção da Panair . 
RIO, ( ASAPR.ESS) -e- Em sua sed~ 

social a Panair do Brasil rea,lizoll ama 
assembleia. geral .dos seus aélo11htas, 
qu~ ··a1e111 de aprovar os relatcnius dff, 
dirêtoria e as co-ntas refé:r'e_rlte~ ·ao·.s 
issuntos de 19.43, reelegeu para riovo 
mandato os seguintes· 1l.1e11'lbros '_·do 
seu Conselho Adminls:rativo: 'SI', UCJi· 
lhei·me Guinle, Alberto ·'.forres J;'.ilho, 
Argeiniro Machado, Cesar· Pires· il• 
111elo, Euvaldo Lodi, 'George L. Hihl, 
J o"ã:o MarqueS dos-_ Re_ís, Manuel. i.'~oJ' ... 
reira 'Guimarã~s .. Otavio da Rocha MI• 
-randa, Paulo de Oliveira Sampaio e 
Val'entim- -.BouÇa.s para- _membrn8_ ~-:e. 
ti\'OS, e Edgar _4~ l~ocha - Mh·andit, 
1,;rtch .de Carvalho, ~·ranclsco ·,1e Pl;lU-· 
Í:t Macha.do. · José Manuel · Fer11and_~•; 
Ju-ranàir Lopes, lllanuel Caetano' de· 
Urito, Ota.v[o_ de _.souza :Dantas · e 
ütavio Guinle, s!Jplentes. · 

'l'arr.b,.,m_· foi rê~leYto o P.t'esitlent e 
,1:t e1n11resa sr, ·Paulo ,Sammtlo ,q,·~ 
h,c 'mais· de ttm ano a vem· dirigindo 
com o maior exltó, . 

. Fàrdos . de --- . borrachà reco· 
lhidos no mar 

RIO, -(ASAf"R~JSSl ,-_ Deu entrada 
na. Guanabara:· o bateo '1 Ba.ndei ran_t•: 
1 l", trazendo em SêQ bojo um carre• . 
~;a.m~nto de 19 fa~dc,:,s. de· borracha,-re
~olhldos na altura dos· Abrolhoi·-Jj)s
.ses fardos, , que pesam t.900. quilos, 
roi'am e_nlre·gu'es !is· autoridades eom
»_ct~l1t!lS, 

\. 

Rl.-0, (ASAPRESS) --;- A prova para 
éarros a ·gasbg<onio a .se,. reapzar l!O 

aiitodromo de llítei•-Lagos, em ·s, Pau
lo, ·no proxlmo ·aia 7 -de ma·io, sob o 
1,atroc!nlo' ·da Lami"nação- Nacional da 
l\Ie'tais e :a: orientaçã0 tecnica da Co. 
mlssllo .Estadual de Gasogenlo, está 
<lesp(:l·tanilo . grande lntei-esse, · pala 
orienfa~liu: · dada á · clàssiflcaçào ,los 
cou.cu·rr.t:f,tes; duas categorias de .car
ro"s d~ acon1o 'com suas cllindragcns 
concÓrrerã o ··aos 11rem i<,::s. 

Os · Pren~-i'os ·i.;ão ·os' !)t;t,·i;.ürle;s: 
-CÍlindracla ·li v1~~:: ,pr;melro · Íuga~ 10 

mil cruzeÚ·os e .f.aç;a ··1.~aniina(;ão 1"•t• 
ciona1°· de }I~tais". 

2,o lugar - (,.uoo· cruzeiros em di
llheiro, · a.o,. 2;500 cruz'eil·os~. ·4.0 1..::iou 
crti~eiros··-e á;o Jug_ar1 1.000 cru~:eil:os~ 

CiÜl'l<lrada Hlfei'ior .a 4.UGO: Lo Jn. 
gar, · 3:uoO éru~eiros -e , Úita,., uLâ;mina-
Í·ào .Nact"ónal cle-.Metais"; 2.o lugp.r. 
Í,õo·o ·ct·u·zeh·os. ·€Ili d!n l1ciro e 3.o 1 u
ga1' . 6G·j · <iruz~iro$. 
· '.rodos· que Ufft.iina.rem a pro\·a. ·ié~ 

ceberào Ulna. rriiniptura · ela ta(;a ~·La
·1üinàçà.9 Nà.-c.ional t.le. l\leta'i::,''. ,•,.-::;,' 

btauguração do serviço no= 
turno · acreo n.:gular entre 

Rio e :;. Pauio 
rwtú; ( .. \.SAI-'Hf::;"~:)) ...... No dia l.o de J 

rna.:·o ri:nlouro9 ,a, Paha!r· <lo · Bt~rtsll 
pretencl0 .in~ ug·ui·ar. o ·:::;._er-\"lç;o Ju;"1·eo 
:,.;o·turno regulili" lrn.ra -passrtr:·:c-L:os, e_n
coi-l1endas U: ·Coi_res1:v1u..let1d..1, (·J.ttl'c o 
ltio e· São Paulo. A nova Hnh}i \'effi 
'1)1erhot-ar Considera.velmente us condi
\:õês.· d.e tr.afeg9 num tréc~10 üe intün
so· mo,.·infeúto, cujoS ineios -de trans
p_o·rtes · â.presentRlT1•se a.!ndp. dericieu
tes e1n .refa:ção :âs 8.uas reais nece~::;i_· · 
da<fe-s, .e inicia as suás operações de
po1s ·de d6_111oradas e:-x·periencias e es .. 
tudos. levado~ a. e.(eito, pelos org-rto~ 

· tecnicoS d~ _}"anâir.· por determina...;ào 
<10· sr.-. Pàulb Sain11aio, sew i,re.siden Le 
e mediante a aprovação indispensa\'eJ 
aa J,Jiretorla., àa Aeron·autica Ci,'i.l cJo 
~Unisterio da Aeronautica. Cumpr~ 
eaÍientar, que, no 1nes1no itlnerado a 
Panair já. vinha oµ-érando. cles<le_ os 
pl·itlciplos de março, -tres vei3es IJOI 
semana, nu1na linha cujos aviões· saiam 
ll. tarde do )cio para ::;ão Paulo c<ml 
pa$sagejr'os, e á noite tazlam a v~a
g.em· de retorno com carga. ü ex1tc, 
observado nesta' 'linha -aconselhava. 
pol~. a criação de um serviço, regula, 
dià.rio pat·a. ,passageiros, n·_os ,dois se1r 
tidos; com a adoção de um horan<, 
de ·gtande convenlencla. de vez quê o• 
aviões deixa1·ão " Rio ás. 18,30 horas 
chegando a .São· Paulo a.s 19,50 lloras 
t;ara 'voltar- da mesma capital ás U 
hor.as 8 . cheg·ai' ao Rio ás 22,30 horas 

l=RÀCOS • 
ANEMICOS 

TOMEM 

Vinho Creisetada 
''SIL~IRA" 

Gr1~Je · Tónico 

Avenida : Brasil 
RIO, (AS,APREi--$S) - Kos primeiros 

dias ele. setembro proximo .. Mr.l. ·_ entre• 
g;,e ap trafego toda a _Avenida Hra
sil, · óu' s13ja · a vai:iante Rio-Petror,o
Jis, a citial. part,lhdo ,-d<> ,Cais do Por
to, faz _·jun(:ão, na Pars.da àe L,fcaR, 
com -a estrailà i!e rodagem que lig" 
e~Ut Ca1}itai t.t- êi(Jade ·serr-a1i'a: 'A · nova 
e gTande' arlel·fa. vfr(I C~t·.'i.Jitt;tr <le 
muito' o. fransít<> de veiculas entre o 
!tio e Petropolis. , · 

· No dia ·-10' ·ao. corrente fol solene
ment~ inaugurado o pririleiro. grande 
t"e'çho âsfáltado. 

. Repatriamento · cie brasUéi== 
ro~ intérn~dos na Alemanha 

RIO < ASAPRESS) - 'O ·Minis.terin 
'1<> El;terlor, acaba ~e receber, comu- . 
nicaçãÓ oClciaJ" de qúe "Colonl_al" ·par
·tlU: dia 26, com destino 9co Brasil, tra
zendo ·brasileiros. repattlados. da. Ale
manha; Â ·comunléacão :-adjailta. que 
o Elmhah:Rdor Sousa Dantas, (JUe an
teriormente· preten'aia voai'" de Lisboa 
oara os'·E~ta<lo• Uni'ctos.:viájlÍ _támbem 
n'n ••cotorifâJº. pa'rtt.n.ffo :nufii:i t~lrc'le éJa- · 
qul, para aqtÍela __ n;Í,cão· _irm!'t, 'ºpa_ra · 
t1·at~r ue interesses particulares, 

... .. ·-· 
G~=·~·-.: .. ·. 

Encontra-se .. no sctt final · o caso· .dó 
aume11to dos preços das (!assagens de 
oniJ:ms, ha . meses pleiteado pelas 'em• 
·presas conc.eiislonarias: o· Prefeito 
Prestes Maia; '·reconhecendo a· alta · dos 
sa:arlos e a .. conservação .. do nfaterlal 
rodante. resolveu conceder o· aumento 

:ped_ido, · depofa de longo' e cuidadoso 
estpdo . sobre a materla. · 

Esse aumento, cujo, decreto _foi hoje 
assinado pelo · governador da cidade, 
rerá . submetida á · .. aprovação: da.· Coor
denação da Mobilização , Economlca, 
tendo . possivel; entretanto, '-que O l!.U• 
menta já entre em vigor no_ dia 1.o de 
Maio, .. . . 

As ·passagens- Mfrerão uma •majora
ção de dez ·centavos nos,· preços· da ··pri~ 
meira seção e .das viagcr.s diret.as. 

_Çom$nwr..a,pj~ -.. 0·11riials do 

:p.,r· isso. a. devoção -a Nossa .. Senhora 
é., ~uinamente Cj-ll!tocéntrlca porque 
n_ão<ê- p0,,slkl separà,,la . de_ Jesus ein 
todaS as invocàçôés, em toda11 a.s· devo~ 

'ções. ' . . . . . 
.,,Quàndo .. nos dirigimos a Maria, . dlri· 

glmo,:11os ta.mbem: a. . Jesus, . porque sua 
vida est4 .diretamente l~& a. dó Di
vJn_o · Re(\entor · e . se.· ii Ela. 11011_, dirigi• 
:n;os . é.· para ·com ma.ior eflciencla. ho-

. menágeai- e pedir. a. ,cristc. 1-loõSo R.eLe 
· Sfnhot, \)018 que a.. hterc'éssão de_. Nos. 
· i;a senhora. junto ao seu Divino Filho, 
tudó podê; tudo alcança. · 

Em . toda., as. nossas· devoções nos' d!• 
tiglmos a Ela, para. chegarmos• _ Ína.13 
prontàmeÍ,.t<'t e ... Je.,UIJ,. poisºº' que· não 
ptJdemos a!can~ar por ·caúsa· !de .nClÍ562.'l 
mlserias;• Ela 6 âléànÇS:· par seus' nie,e:. 
.cimentos, . - · . .. . 

E_ em· t_Ódàs .. «MàÍi._devoç~- homeni1:~ 
geamos e ped!mós .. a: Je~us: · 

· .: Caso não· p,:,ssa ·comparecer pessoal
mente mande_ um. ~épreseritàúte poli:na 

-sédé . da Federação ha )un encarregado 
para . i disttlbulção. dos 'talões.. . . . 

· ,No ·domingo dia 14- de- Maio .às ·20 hO· 
.. ra3:. ·no ·Teàtró Municipal; haverá uma 
séssão' solene,. Jltero~m~càl, ' cujo pro
irama , será oportuna.mente divulgado_ 

~OVAS· DIRETORIAS' 

A Congrega~ão Mariana. de Piedade, 
D:ocesé .de sorocaba, elegeu .e ·empos• 
,,ou sua nova ,Diretoria,,. cuja constitui• 
ção. é· a. seguinte: .. Diretor. ·R. P. 'João 
B. de Paltna; · Presldenw, Raimundo 

·Nona.to: Leite; l'.~ A.ssisterite, Prot Pa.s
CO'ál Visconti; :z.o Riisistente, .José Te_. 
-norio;_ 1.o, Bec;:ét"j-lo, i>;bllio Pere!rá; 2.o 
Secret,2,:rio, R;>berlo Rolim; 'Tesoureiro, 
Meúó'.. :$rand . Rasa. 

.. · · J·.o de MaiÓ·. 
Conforme , já foi noticiad<:r, será .bri

lhantemente comemora.do nesta capi
tal, no dia Lo de Maio, ·o Dia do Tra· 
balho. As comemorações serão assisti· 
das pelo PÍ'esidente · da. Republica, que 
vi_rá especialmente 'para e?se nin. 

Jubileu sacerdotal do Revmo .. Pe. José Vita 
Ãviso · da Curia de Taubaté 

Do programa organizado ·para as 
sÔlenidades.. destacamos a realização 
de um a!mÓço· de 1.000 talheres, o(ere~ 
cido ,pelas Féderações e Sindicàt-0s dos 
Trabalhadores àos ·setts colegas cario· 
cas, que virão assistir os festejos .. 

Nesse c)ia, ·um conslderavel numero 
de onibns transportará para· o E;stadio 
Pacaembú -os t~·abalha~ores e suàs fa
milias, gratuitamente, para o. que )á. 
fofam distril:lttidos 50.000 ingressos. 

LINHA -AEREA NOTURNA 
S. PAULO - RIO 

Será inaugurada no proximo dia 1.o 
de · Maio a linha· aerea noturna· · entre 
r..10 de Janeiro e São' Paulo. Essà 
linha; que sêr:i feita diarlaménte, será 
i,xplorada pela Ps.nalr• do Brasil e· des· 
tina-se a. conduzir passageiros . no's dois 
ser.tidos. Os av1oes . part11·ão do· ltfo ás 
18,30 horas, sain1o. desta capital ás 21 
horas-.· 

A. viagem Inaugural .será. feita pelri 
avião "Bandeirante Paulista" e. nele 
viajarão os diretores dess_a · importante 
empresa aer,a. 

t!. 1•ttc,t•f\''•t\h V 

"ll:(jltJN AUIO" 
6 DEVER OE -1O0OS 
OSCAJOLICOS 

"No proximo dia :.o· de t bril, solen!· 
zar:~ se'J JubUeo di> 25 anos de saceri:lo
cio, do . tieVmo. Padr,t. José· \Tita desta. 
}1íocei;e. . . . 

Quem é o · Revmo, P.e, .JOllé . Vita, e 
qual. o seu . valor 'e, ~- seus !llereçlinen
to:i, todo.,, ô ·sabem •. De.sde o primeiro 
ano dê- seu saeerdpclo,. sentiu-se doen
te e eti.fràQueCÍdó, sein ter. dejxado,' en
tretanto de servir e. Nosso -8enho1:; · com 
müitos . encargos de responsà.bllidade, 
Seiltind~se sempre mais dQellte, ré.sol• 
véu !ixàr .sua. résidencia em ·santo --An
tonio do Pinhal, onde,, junto aós paren
te.:!, em. a.menisslino clima, poder.ia tra
tar de· sua saude é a..ígo · fa:,,eí: no ser
,•iço de Deiui. E &nto Antonio. q\Je em 
t-al ocasião, ano . de 1927,. viu ruir sua 
velhÍt. m&triZ, teve . na gener~sidade ·edi
ficante daquela. piedosa · Paroquia e na 
at-iYida.de extraord!narta, no zeli- . de 
Revmo, Pe: José Vita, · a. reconstrução. 
da · nova e eiegant~ .tg1-eJa. • paroquial, 
onde não··tatta.m o estl!o, a 'coníodida·. 
dt. 

De s. Àntoni<i · do t>inhal em 1929 
transferiu sua 'reslrlenc!a. para 3. / esián~ 
ela . cilmaterica: de Càmp<iS. do'. Jordão, 
Ali, o. que, tem sido a vida. · edltlcante 
do. Revmõ. Pe. Vlta.. só· o pódem ava
liar os, qúe com· ele convivem- ou icem:. 
pà.nh.a.m de . perto ~u -zelo pela salva
ç.ão da& a)ma.s; sua imensa carlda9e pa
ra com ·os p:,bl':!S dcientes e ·in~eljz,es, 

\ NOTICIAS DO INiERIOR ·1 

.CACHOEI.RA-
SE~IANA. SAN'l'A - Como nos .Tosé: patrono 'da ·Saula Casa desta 

aiir},;; antcdorcs, celcllron .est;i ci- ,cid_adc, ,. 
rladc as com~mo1·ações ela maior fes- - ;A festa, que nãô poude se reali· 
ta do ano - a: Semana Santa. , zar uo· dia 19 de iiJ1nçÓ :passado, dia 

Notámos grande affo.encia de po-; el{ qué tomou: post>e' a.' Diretoria· da~ 
Ivo, tanto á Sagrada Comtmhâo COJÍlO qúe1a. cása· de. caridade; foi iransfe
nos. d,•mais ,atos a·e piedàde, .. sericlo ri<la 'para boje,' constanda' do seguiu-
(] ne na pro<·i~são rio Entei-rQ áfluí• . te: · . 
r:im .cerca <lc. cinco .mil pessoas. Ás 6 ,horas, '1-Iissa fesLi rn eelehj-a. 

, . . di peló -querido .. Cilpelão · da Santa 
}'ESTA VICgN'l'INA ·-:- Num Casa, ·f'e: José àfaria B1·andi; 'á°s 

ambieute ,de piedade, 'reàli2;on·se. do- -7,30 -1:mni.s, _.primeir!Í. e _µnic!!; -àlis.sa 
mingo, p .. p. a segunda . festa·. regu- ?la. :Matriz; ás 9,:30 -hora,,, l\1is1,a Can
lam~nta1' Vicentina, entnossa Pa.ró- · ta.da .'Rqlene n!I, Capela <la' Hanfa Ca
q_ui;i.., · . . . .. Ea; ás: 17· h11ras, sailá à 'Procissãu 

'Grande'. n1Jmero de confr;111es -reee• .do ·-.quéridó', Patriarca;· que _'percorre-· 
berl}ní. a Sagrada · Comunhão: 1 . l'á as . rua8 habituais: . . .· .. . .. 

· Após' a $anta ~Hssà foi .ofereci- Á enfrad~ do --présfüo religioso as-
. • . d so_ in_ar:L __ :á tri_&_ una ·saiiracla __ ·o .C-OilS· <lo u'nl · café aos · Vicent_rnos, teri o . . -

erp' seguida" no Salã<i D. Epàminóri- piciio orador sacro .. Pe, Miguel La-
-das se realizado a Assembléià Ge, qui6'' · 
ral. !!'alaram nessa .ocasião . varios os· festeiros, Sr. José Porto. Lo-
oradores. pe~ e Jlna. Aua. da Cruz Vilela. )UUÍ• 

FESTA DE S.,() ,JOSf; ..,. P11e
ce<lidà de ·pietlnsa nu\'eua, _r€'ali':r.~
se )lojc ª !eêta, .. em honra .de São 

to, t/lm · feito para PITipreBtal; '0'. maior 

brilho· á~ fcsthiclarlc!- cm ho'in a. do 

_veutradci°:'patroii~ .'di: Santa 'câs~ 

.De comp!éiçáú füka. c!eflr~nte, .é um 
atleta na luta que enfrenta:, d!aria

. mente. co1·rendo d~ .. ponta: a_ ponta aque-
laa montanhl)s •. "i;ieja.lt!$ de choças e de 
pala.elos onde moirejám as vitima;; da. 
peste ~ranca.. . A • uns, conforta. a outros 
dl.stribue e cana.jiza. esmolas, confe=n· 
do .distribuindo ,à Sta. Coinullhão, un
gindo .os doentes, Nele .os Revmos. Vi
garios. de cámpos· de Jordão, sempre, t!
\'eram' um_- désinteresraclo .àuxlll.a.r. 

De anos para .cã. sentindo a: multi• 
~ão de creanclnha:. ·de ambOs os sexos, 
'vitimadas · pel~ bacilos de Kock, s. 
Revma, . de IJ1vu1gar genio · cou.strutlvo, 
poi mãos à obra na fundaçãÓ ·de um 
Sanatorio para crianças tubercuiosas 
pobre.,, A ,Jrinciplo, unia iÍJStalaçãi· hu
milde,, ainda· que mui hlgienlca. de ta.
boa:, hoje, · em vesperàs de bt'lição, ·é 
ll1aúguração. uril mo_null)ental preciio. de 

' 4 Btidai:es, de cem metros· de compri
mento. éo ··ampla$ enferma.rias. com a. 
imtis apurada tecnica sartttarfa moder
na:· para trezentas . ·criança.s doentes, 
· E o -Sacerdote que· Nosso Senhor per

mitiu doente, esuwa. destinàdo pela m;. 
vinB Providencia par& ser o pae de tan
tos pequenos que lhE? haviam de dever 

, 11, reçonqulsta d~. saude tão preciosa à 
lgre.if..- e â Pat1'1a. 
. .Pe. Vita, deveria. ser a: vida de uma. 

legião . do filhinho..• ! Deus. 

S e&5e o Sacerdote · que, . na penumbra. 
edificante de .seú rét1ro erií Campos ,do 
Jordão, sem enceuaç~, sem artigos de 
jorn.a.13, sem "o. barulho que não faz 
be!)1·, ,mas .. com o nem que não faz ba• 
rtilh'o". na expressão do nosso santo D. 
Epalrilnonda~, solenm,.rá, no proxtmo 
di& 20 de Abril seu ·Jubileo sa.cérdoi.àl 
de prata. O .. Sem1narlo .. Diocesano. ·cj11e 
se honra. . em tP.r sido .. o ninho · de for• 
mação do .querido iubllar. enviará .a. 
Campos' Jo Jor,dão ,uma turma .de· seus . 
alunos afim de. ab. !lhantar , as sole11i• 
dades com que as. Irmã., Franciscanas 
do. Sanátorlo •. S. Vicente de Paulo, ,as 
· Missionarias de Jesus ·Crucifica.d" da. 
casa de, S. José. e comttnldacles de ou• 
tr.as casas· rellg,osas de Can.pog do Jor• 
dão, em -estreita união com o· Revmo. 
Frei ,João Cris<istomo. · digno Vigarlo da 
Pa_roqula.' prorriov , em homenagem 
ao . lilcl!to ,sacerdc,1.e. · 

Dand" comllni<'?.ção ao Revmo. Cle
ró>secular e regular -t.,em éomo a.os fieis 
de: '.nos.sa .. Oloc~. e. respeito da precJo• 
.<'\ data i11bllar - 20 de Abril, ·peço a 
todos ,a.s ·nossas fervorosas oraç"'oes pelo 
Eievino .. jubilar, a,f!m-de que Deus Nos• 
so Senhor naja por bem conceder .as 
Suas melhores bençfio~ e graças, con

. servando-lhe a. · vida tão . preciosa aos 
interesse., da · Santa Religião· e da_ Pa
crtii. 

Com os protestos '1e elevada, estima, 
t> pedindo, e11ualm<>nte,. par· nossa que
rida -Diocese, as suas mais . fervorosas 
orações, lhe sou ,n ,e J, 

humllimo e . "Wtil ~vo 
· Taubaté, i.:i d<• Abril de 194-l 
. .. . Mons. Joi.o ,Jo~é de Azevedo 

Vlgario Capitula:'' 



São Paulo, 30 de Abril de 1944 

PR O G R·A M A.S .. D.E li OJ E" 
PRIMEIROS..EXIBIDORES ... 

ALHAMBRA '- Arrisca-te mulher, com Jean Arthur. - 11,. · 
Agente subterraneo, com Bruce Bennett. - A; · 

ART PALACIO·- Revolta, com Erro! F!yn, ..:..-APA. 
BANDEIRANTES:.... Forjador de homens ,com Pát O'brlen, --A. 
IPIRANGA - O.diabo disS!l não, com Do'n Ameche. -·D ... 
.ME-TRO - A-grande valsit, com- Luise, Ralner. :- 11,.... " 
OPERA~ Mares sem .dono, com Michael Reqgr,a,ve .. - A.. 
PEDRO 11 - A ferro e fogo, coin .James Gi:aig:. ".'."': .APA. 

Dize que me queres, coni D!ck Foran. 
RlTZ - Atraz do sol nascente, com Margo Tom Nêa1:· ..:.· AF A. ·· · 

. . . 
SEGUNDOS EXlBIDORES·-

AMERICA - Miguel Sfrogoff, com Alm:Ta~lror,··.:,_'..4.Jl!c .. 
O homenzinho está de azar, com Nancy Gates . . -,-.,1.PA .. 

-AVENIDA ...., Oondensdo á morte, com· Boris_ Karloft.. -· ;1:JlfC. 
Tesouro de Tarzan, com Johnny Wciss;11uUer, -'- APA, 

BABILONIA --- Alarme no Atlàntico, com John Garfield: - APA> 
Garoto prodígio, com Donria1d· O 'Connor. ~ AP A.• · •· · . 

BRASIL -- Os anjos e os gangsters, com Os anjos de cara suja, - AMC';
Jamais -fomos vencido~ com Noah Bens ,Jr,. ·- A,Mç. 

BRAZ POLITEAMA - Deroonio· do Conro,· c<,m Walter Pidgeon; ,.:_ D. 
. Ela é• da pontinha,. com Jinx Fallcem,farg. - R . . ·. : . - . 

BROADWAY - Fa.ntasm::. da opera, com .Ch,u,de Ra~s .. ...,.,- .a •... 
CAMBUCt - Trlstezas niio pagain divldas,_ com Grantle C:telô .. ~ 1); 

Luar em Havana, com ,Jane Frazée, - · B · ·'· · 
CAPITOLIO....: Jamais fomos vencidos, com Neah Berry Jr; - AMO. 

Gàroto prodígio, com D;ona.ld O'Connor-, -· APA. 
CARLOS GOMES - Caricia fatal, com Lon. Ghaney, ,.., .Ir: "'· .. 

Hotêl do norte, com Anna Be!la. - MAU~ , :, s.. ·.. . 
CASA VERDE - Gáto negro, com 'Sela Lugosi,.-,,, AP,1. _. . ·,· · 
CIIVEM:UNDI - Tudo por·um··beijo, com DOro\l)y, Lam')UJ', ;..., D •. 

Bamba do sertão, com Wallace Beery. - A . .U-C. , ; 
Rumo ao oeste, com Pat O'brien. -- APÁ 

COLISEU - Um!l n<lite de amor, com Grace Moore._- :k:' . . 
A cstl'anha morte de Adolfo Hitler, co_ri'l Ludwig 'IJoh!íth. ·....; :APA.· 

C'OtOMBO - Sahata, com Humphrey '.!3ogár't. ·;.,... APA. ·· ' ' •· 
· Vaqueiro errante, com Ray Rogers. - .'.ilPA. 

COLON - Esposa e amante, com.Vivlane Jtoma.née.-.- MAU; 
. Frankstein encontra o Lo)lishomcm, co1rt.l.()rt ·Chàill!Y.--- APA. 

CRUZEIRO - Sem tempo. para amar,. com Clail,dette .Ç!l!bert, -,]}.·· . 
... Fogo .sa!;l'ado. com Spencer Tracy, -APA. · · . ·, · 
E~_'i!E!UA _-Paraiio perdido, coln Feráànd Orávet. '"".R. · · 
:FEN{!{, -. Cisne negro, com T:rróne Pówer. - D. · ' 

Chétnicks, com·Phllip Dotn: - APA:'-
GLORIA - Esposas ein pê de,·guerra, com Pently.Singleton .. .,:.. A; 
· Para!zo perdido, cón\ Ferifand Gravet. - R. 

·HOtLYWOOD· - Do ·Mêl'IOO chegou o .amor, i:om _'l:'1«)- Çluizai:-;_ - A, 
-A C$tranh,i. _mortéode Adolfo·-Hitler, com .Lil!l.Wig .Dóbàth. -: APÀ. 

IDEAL - Consclencias mortas,- com Henty_)'dndà. -.,_:_ R;' '.. . . . 
O l'el dos rombléS, com Dick :>urtel. .:.:.. Al' A. · ··· · 

LUX - Os anjos e oo gangsters. com Os ài:i-JÓS ·de'carâ. sú.Jà.; .;,;..-AMC. 
Nóite de amor, com Grace Moore. - Il. 

MODERNO - A d~la, vida de Andt Hardy: coin ·MJckey Roóney • ....._ --R, 
. · . Rastl'9 de sangue, com ;Bob Steele. - AMC'. 

OBERDAN .-- Justiço errante, com . , . . , · 
.. PU11hal a5!ia.<;sin~1 -com Lloyd Nolah, -- AP,A.. . · . . . . ·r , , · · 

QP&PN:-: (Sala az.ulJ -:-.P.oéle se ou e_stll. d4icíl, com ~imm.Y P.\!f;\11t..~.R,. 
Sacrl_fmio de pàl, com· Pat O'brien. - ll. · · · · · -. •· ·. . · 

ODEoN··..:.. <s: vermelha) - 0c Mayerling a Sarajev'ó, · com John l,óagê; ;..;'A.PÁ 
· Senhorita ventímia, com Lanâ Turner, '.....: '1L ' · ·. ,. ·,.. · "'· ··· ··· · · 

OLlMPIA-- Trl~ttzas não pagam· dividas, com Grande Oteló. - b. 
Artilheiro aereo, com Chester·.Mor1is, -.A, , ·., · , .. · ·-·· 

. P ARAIZO - Canção dos ba!nos, com Hugo dei' Cai'rU • ....,. R. · " 
Suez; cóm Tyróne Power. - APA. , ..• - .... . _.: , ... · .. ,, 

E'ARAMOUNT - ·Tempestade de ritmos, com Lena Horne. - li. 
· · . Casa de-loucos·, com Olsen Johnson. -,-, APA.. 
PARATODOS - crepusculo sang:1•ento, com Mcrté ·oooi:on: ~ '.ifl'A. 

.. "·· Casa,-ue·.Joucos, com Olsen e Johnson. -·AJ:>A: · · ·· ·· · 
l:'AULISTA.- ,Se;m temP<1' para fl,lllar, com Claudette Colbêrt • .:.:.. D 
.. . :Fo_go sagradp, com Spencer Tracy. - AJ>A. • ., · · . . 
PAULI_STANO -.A grande mentira. ·com Bettt Davis ...... F.. 
• Dois, _contra. uma cl\iade Inteira, com James_ Cagney. ,..'. ,1M'O 

PENHA - Ambição sem freios, com Richard Arfên:· - ,urc. . . 
. ·. A famma· Dresse1, com Consuelo Frànk. ;_ "APA; ' ' ' . • · · 

PlRA'I'TNINGA"-"- Nas portas do··1nferno, com Ro1>er1r'taylor, ·"'- ;11.P.(;· 
Sherlock ·Holmes e a anna secreta, ,con1 'l!i-s.sit Riithbone, ·- -APA;' 

.REqRElO (Centro) - Travessuras de solteironas, com ·Ba:sll Rathbone._ .. -APA 
Os irmãos, corsos, com Douglas FaJ,rbanks::if~; --~ ~.-.. : .. · , ·. , · · 

RECREIO (Lapa) - Imperio da desordem, .com,.Glen :Ford . ..- ,JLPA.-
. Tudo por _ti, com Fred AstaJre. - APA.c . . ._.. •.:' ,,, .• 

REX - Mílrgulho no inferno, com Tyrone Power. - AI".4,: . . 
Laços-eternos, com Deana b:1rbln, - R. . · · 

lUALTO - Na luz de uma.estrela, com Hugo·Dêf'Carril. ·..:. b; 
'I'udo por ti, com Fred .Astalre. - APA, . ,., ... , .. , . .-

lWIAL - Pelo sinal da P{l.trta, com A:melia Bence .. ..a.· APA;' 
·. Ela é.Ai!,,po.ntinha. co_m Jl,µ:,t Falke;npu)'.fi',:= ~:, · . . <:,: , .. ,,:.··,··•· 

R.QSA:g:g:,_ -:-.,~"' cad~, coração .um. péc.l!/l9,_..~0l,ll~'nn.:S:hei:~--M' JJ..,,..,,,., .. ,, 
f{óXI.-"' Rebeéa,' éom. John Fonta.ln.e, - APÃ. . ·. · · ·-.- - · · · -
S.A.'NÜ Cl::éIÜA -CÍ'tlpU~<;\llíl ~ângre1_1,tp .. ,ço_m M,erle_,0,bel'()!,), '":':'·· APA,,. 

. · '.Qua1teto de á.rtior, conl.;:A!'i.n::flptheii'r.'.:.. az:t:ik . ;.. ~-··:·. : . ; . . 
SANTA HELENA ~ Dividi de· sangue. com Lloyd Nolan;- ..:.·•·APA.. 

óham.as de·vinganç{l., .com, .. GeJ.1e..A.utij, ..... , ... . . . .. , .. , - ··... , "., 
·síf.NTO' ANTO-Ntó - Cinco covas rio·ll!gitoi'corit F';;àtlchot Tone. - A1'Á, 

_ Uma cabana no ceu. com Roch,ester . .;... D·, .. 
• · .s_;r.o BENTO - Noites {)~~1~9~:U;; com "',ttna :Jljll:a1 ,..... Af.A:, . , 
, -; . O grande momeno, c,o~.Jil~dy .Readck. ,.,<it., . . ,, ;. ,. , . 
J ,sJo CAET·ANO -- Amor, e heroicidade, .com Í1bcrtad Lamarque. _..::.. ÁPA. 

Alguem falou. com Phils Sanley. - APA. 
SAO GERALDO - Marinheiros de agua doce, com Bud Abbot. - A, 

Vieram dinamitar. a América. com George San ders. - . AMC. 
SAO JOSt ~.:Laços ,eternos; com Deanna Durbl!{ - R. · · ' 

Sua criada obrigada, com Marsha · Hunt, - AP A. 
SAO. LUIZ.-:- .Ciume não-é pecado, com ·Don .Ameche. '"- &· 
. . . Tempestades d;alma, com James St,var1;, - A-MO. · : , 
SÃO' PAULO --,- Do_ Mexico chegou o amor, com Titó Guizii.r. - A. 

Idade· perigosa, com Deanna Durbin. - A. 
SA.O PEDRO .~ corvetas ·em·:açã.o. com Rs.ndolph. Sco,tt ..... AMC. 
. O homenzinho está de azar; ccim Nancy·aatés'.' .... APA ... · ·, 
UNI.VERSO . .,.. f;!ahara, com Humphrey Bôgà~t',·;_ APA, ... 

Vaquei1o errante, com Roy Rogers. · -- APA. 
VILA P~UDENTE - Filhos esquecidos, com Mary·Lee. ·-:R.· 

Defeilsorês indomaveis com Robert Lving1,totlé. - A, . 

. TEAT,RO.S 

SANT\rn4- - Minha mulher é dumentà, 'êià. Próco\)io ·Ferr~ll:à: :,;_; ·n.· 
BOA VIS.TA.- Está na hora com: zaneo ,-.;._,· D ,' · · ' ·· ·, ·. ·: - • 
'cASINO"ANTARTICA - Mei~d!as do mundo, ~Ol~ a Cia.'At~ntlrtil. - D •. 

EXPLÍCAÇÂO DAS COTAÇÔE:Í · 
,_., 

A, -· ACEITAVEL _;_ Filme que pode ser visto por tod03,- /lmbora sem .t:,ro• 
vélto tnora\. · · .. , -, . . .. . . · · .. 

B . ...... BOM· - _Filme que· pode ser vlstQ por todos com ptóvelto.)nôràl. 
AMC.. - ACEITAVEL MENOS PARA ·cRI.(\.NÇAS_ -= Fi\.me. qufp~lo _enrédo 

ou, cenas pode impressionar o tiubl!co lnfantll. · . ·. ·· · ·· . . · . . .· · · . 
.BPA •. - BOM PARA ADULTOS - Filme: quFjfode ser vlstb'rom r,l'oveito. 
. . morar.tíi,o somente por adultos. . . · .!. ·,·::-·.-:· · ·· 
APA. :'- ACEÍ'I'AVEL í?AltA AD1:JLTOS -··Flime que ~pode' i!eb- visto· tao: 

somente. por adultos embora sem proveito moral. · 
~- · :a..· ltESTRI'rO ·...: · Fllme· que pelo enredo ou cenas. deve sét estritamente 

.reservado a pessoas de solldii. formação morai' e· telt'giosa. _. : · · · . · 
1),-....., DESACONSELHADO ..... Filine que p~Ja grtive-.-foéohvci'l!éncià· dO eriiedo · 

. ou cenas, .deve ser evitado. por qUalquti' publico,· . ·· · · · · .. · ·· · 
. 111. ,-''MAU - F!)me preJ11dicial para ·qualquel.' publico-. 

. NOTA: ~ ll: importan,te que. o espectador ;ão'se -c~ntent~ cim,a sl.Ínples•Cotà• 
cão do filme ou_ da peçà de teatro, mas ·qu,. procurc conhecei' pelo. 
meri.os àlgtú1s detalhes_ da crltl~à,, I~!;o justitlsará i,una. cotação: que 
afirmada setn nenhum comentario;' poderá· parecer Injusta: e. so
~retudo, com a le!tlira de uma analise que 'i:>õé eni. relévo . os ele• 
tnentós bons e maüs do. filme o espectador -llOUéó a- pouco, educar/i 
sua CoJ?-clênda e aptenaerá a julgar por si mesmo os c;mtros filmes 

· ~ue lhe forem· aprr,,-~ntàdos. · . ·. . . · .. _ · .- ·.. . · • 1 , -·. 

. . o llolétim · da Oriéntação Moral ,dos, Espétacüfils . é'ont.tiril tima 
critica detalhada de todos os fil~es exibidos em: s, Faulo. '8 :pttbli· 
cario _semal).almente, · e a assinatur13S ai:lj!al cust'!, .Çr$.. 25,oo:· na _.Ca• 
):lital .e CrS.30,ôO para o Inter!oi'. ·1nfo;:,n'iãções na Associação.dos 
Jotna,llstas. Catol!cos, á rua: Qulntlno :Sciêàluva;· 176, 3.o · áiidat 
sala !!9'7 ...; Fone: . ~.7•15r4 

e 'O ·z l N H E I'R .A 
· :Fan'lilia càtoliéa p1•ocura uma de fomo. e fogão. Dormir no 

·Q etn~regO~ -R~ri. Sàturiilo,._:·:.364. Tele.fone. 7-1828 -~: p·ag,~se bem. 

A China abraçará a Fé catollca 
DECLARA O VIGA~() APOSTOLlCO 

.DE NANKING 

. DéJ)Ol11 da. guerra a China abraçat'á 
~- ,Fé . Católica, . como religião "não otl
ental. nem ocidental,, disse . !l E;xrno. e 
R,evmo. Mons,_ J?ai.11 . Yu .Pin Vlgarlo 
ApôStoUco- do Nank!ng, China.- ao falar 
c<1mo · Ora.dor · principal em um. br.-que-
té ofe~cl(jQ_ pelr. XVIJ · , conferencia 
anual da ASS<>ciação Catollca pró pa2 
internacional, que acaba de reunir-se 
em Washington. 

Mons. -Yu Pln recordou que ha- 7 
seoulos a [~reja Catolica começou: suá 
obra na China. Até poucas decadas 
li.trili a. · cUt1cUldâclé · pi-incii»l para. a 

'-. 

Evangelização dêsses l)OViltl era1h . os• 
alie!~ e01;tumés da éhili.a; · cÍê culto· aos 
ant;::pa.ssàdos:t a·.conruclo. Esta_.· dificui
dade desapareéeu :qua.tiao: noil "1timos. 
tempos • a ·• IgNja . cõíllllderou · c::>m:· ma!B 
slmpat;a · as ttàdl•%S dá ôllllià,' · • 
• Men!!,. Yu, Phí ·. d,êl1'l011.,trt--u :otftnlllmo 
para. a obrà da tgre;a. na .China duràí:l· 
te o . l:><!r!Odo de post~guem. DÍMé que 
considerava QU!l l'l~O , hàvia rbste.culós 
interlO\'éS que er.trov~:m nli. Ohlnli. o 
cresoimentó dá · [gré5a. e que ó gtánde 
problema qde a.· [gréJà tinha qué l!h
rtentar. àó acabâr;;sé a güefra constt~ 
. •i!rla na · necessidade de um verdadei
ro· exercito de mlssionar!Ós, sacerdotes, 
religiosas e secu1ases_ lmpresciendlvel 
para fâ.cllltar a difusão 'dã fé entn. ))O
vos . que garantiu · estão . a.nc!Osos ·. para 
cOnhece-Ia é ibtà~·Ja. 

LEGIONA RIO -.'I-: 

AS TKADICõES DEMUCIITICíllJf POlONIA NOTIOIIS DOS ESTADOS 

' . ' Image111 milagrosa de NoSsà Senhora de "Ostra 13rirna'; e'frt V:ih10, qÚe é alvo de proíunda de, 
voção de toda a nação polonesa. 

Pintado sobre cedro, o quadro tetrt o vestido formado por prata Íti.ctustadà. A corôa ê de ouro, 
~om J>e<lras preciosas. 

Comemorando-se no dia 3 de maio 
a festa nacional da hetoica. e c11tolica 
Pofonla, temos o prazer de. publicar 
o seguinte artigo, que nos foi envia
do pelo Vice-consulado daquele tia~: 
. Quando lançamos um- gr;ilp~ de vis
ta retrospetivo, procurando devassar 
as . fontes -do regime politico polon~s. 

, c;lesd~ ·logo, se --nos· "det5arn '"cr,-sfogulai-
papel -_,das.· instituições polõnesas -nà 
vida publi_ca da Euri;,pa. ,. 

Qs Pt)\5*~f, tête~@~ij~fü\.~s 
de ufama em assmalar que alcança-
ram pacific~Me, ~ ~!!fiis da liber
dade, quando · outros povos se -lança
v11m" em excessos;. corno· •_por-- exemplo · 
os - franceses -da .g.:ande . · revolução, 
çlen·.unando muito · ~angue inocente:··· 

A- despeito dê magnifieás, especiM~· 
mente tcndo~se em · contit a atmosfe" 
ra de- então, as conCjUista?i ·• das · liber·~ 
clades polonesas não produziram o 
devido, eco no ocidente europeu. 

O · íenomeno se explica: assim, en
quanto . dominavam na Polónia os 
principios anti-totalítarios, · a. Europa 
aceitava -e,- por Vezes, reconhecia o 
absolutismo imperante. Não a in
tereseavam, em consequencia, as "lõu• 
curas -da Polonia". 

Todavia, já ·nesse tempo, a liber
dade era um fato consumado, e..speci

. ficamente polonês, ao passo que, pa• 
ra a Europa, assemelhava-se a algo 
de extranho. No entanto, as liber
dades polonesas ficàram gravadas no 
oriente europeu e · em · outras terras 
vizinhas da Polonia. 

· Desde tempos i·emotos o recuo das 
fronteiras da Polonia pafa o' ocidén ~ 

-te equivé!lia ao recuo da liberdade. 
Dest'arte, no seculo XIX, Pouchkine 
e outros russos -invejavam os polone
ses pela -conservação de sUa libérda
de,. que muitos tsares haviam respei
tado antes das fatais partilhas. 

·A Polonià era uma especle de enor• 
me· ilha· no màr do absolutlsmo. 

Um fato historico lança um raio de 
luz sobre o processo de formação do 
regime · político polonês; 

E' que a Pblonia, mesmo no fim 
da Idade .. Media, não adotou o regi
me al;lsalutista, comum então a qua~ 
si, senão toda Europa. Ela an
tecipou-se' assim a Europa ocidental, 

que veiu, po1·_meió de·sangrentaslu
tas e revoluções, a quebrar esse. ab-
solutismo. ·, 

Des<l.e . velhas datas o .rei .da Po
lonfa tinha que partilhar sua autori.:. 
dàde . oom parentes númerosos, e 
quàndo no fim, tornou-sé . moharca 

.. _1.illié_o,, jamais· !oi .· auto,c:a~i~ó., :. ~ta.ti) 
eles, · slfuplesmente,· servidores ao 
p\l_ÍS. . . . . . . 

,:J"â ·110 seculo XV o. regi!@, pà g;.:; 
lônia"'erà àristôcràtii, no IIÍ:ª~ : pl~~~ 
sénijdo- da . palávrà. ~r · i~~o, ~majtÕ 
~~_go, ,a aütoridadé réàl t6rrtou"'5é: .de
pendente . da enorme . dMSé , fidaigà 
que constituia um_ quinto e as · vezes 
até;' m_àior parte da pópulaç;ió, .'.Es
sa c!~sse, a dos fidalgos, era constan
telrlel'lte stlprida pela · rtobilitaçí'\o_ dos 
càtnponeses, dos burgueses .e até mes
mo de hospedes vindos de outros 
paises. 

Num país .agrícola como a Polonia, 
sua tarefa era a lavoura, sua obriga
çe:o a de éstàr ~ postos, . no eilSo de 
guerra · ei:n defesa das fronteiras do 
país, tantas Vezes ameaçadas. 

As · iguais obrigações de t<:!i:Íos os 
nobres óriginavàttl tambem· à igúàl
dade dos direitos e priviléglos. As:. 
sim o màis. pobre e- modesto fülàlgo 
era igual nos priviJegios e obrigaç9es· 
aos mais ticos. Naó raro. aéimieclã· 
que· numerosas massas de pequenos 
fidalgos eram mais pobres que os 
que os êampóneses.. · . . 

Essa massa fidalga .. desehvolveii 
gradativamente sua autoridade, res
tringindo a autorjdadé do i'éi; q__ue ;iá 
não era excessiva, pois, desc{e 1383, 
nenhum rei podia subir ao tro·no · sem 
o consêntifuento dà sociedade. . : 

Simultaneíi.ménte com· essas novas e 
incompletas consHtuições, que ' res".' 
tringiam a autoridade do rei, . cada 
vez mais _se desenvolviam na Polonia. 
as p~·e1•ogatlvás do individuo, ó ~ue. é 
a- mai::; ca1·acte1·istica qualidade polo-
nesa. ··. 

Multo antes· da . Inglaterra, a I'o!Ó-:
nia introduziu ém sua vida. publica 
o principio da imunidade péssoal, is-
to é, o "Habeas Corpus". . 

Cadà rtovó l:éi que _stibià ao trono 
tinha que jurar que respeitaria todos 
os priyilegios e ,liberdades . concedidos 

poi· .seus· antécessôtes. 
· A Polonla, de fato, jã erà uma Re:.. 
p1.lblicà; no .. · vetdádeiro sentidô. 
. Cónstitucionalmen~, . tõrnou~se . Re

_publica ·etn ltí73, quando, pela primei
i'à-.vez o rei for eleito, isto· é, ):)elo vo~ 
to . de todos os fidalgos, ou melhor -

~ª~!1\~iftfá.?~~;-,s~~i;i;~~- n~'.:-
puJ?Jis~.A<?~9,.,~qminavàm ·· os po-
lpneJies.\o,. seu país. ·.,· ·e, · 

,: }n~e,J~e9t,e,. nãp:, se"ji<iubé restrin
gir;, e,,Jiber~à9e liêen.i:iosa, a liber4a-
8e :tt1P 4e.rn~jii,. -Daí oécétebre · "lioe
rwn, -Veto'h dé·.,·tão funestas coilse• 
quencias·. . : · · 

.No ÍÍJ1l do século· XVIII tornou-se 
claro que essa ,liberdade, necessitava 
de: refortnàs. . Os , mais . ihteligentiis 
cerebros da Polonia lniéiaNrtn forte 
atlvldatle nesse sêntido, · e a maior 
expressão das cóilquistàs désse perio~ 
dó foi a CónstitUição de 3 de maio 
de 1791. . . , . 

• Túdas'. às conqÚistàS do direito pu• 
blicó moderno ali' se ,.concentraram. 
. O seu grande feito fol o. de einàn· 

çipar <.'> camponeses. 
Âs potencias vizinhas se assustà

ram e a Polonia foi dêspedaçsidà em 
holocausto a suas virtudes;" Mas, a 
data de 3 de mafo gravou~~e nà me
moria 'de todos GS seus fiihos, que a 
escolheram éotno sifubolo · da sUpremà 
efemeride. nacional. 

. Ante tão altos fundamentos . histo
ricos, -os edlipses da Polonia são 
neéessariament.e transitorios. 

Amanhã, a Pplonia: será libertada, 
pelo esforço conjugado de seus fi. 
lhos, confiantes em seu unico e legal 
governo, em Londres, para continuar 
a frajetotià qúe é o • maxifuo padrão 
de sua vida e de sua cultura. 

AVISO -- No dia ll de maio, tnllid
ma dàta ·nacional da Polónia, será ce~ 

lebrada Missa êm louvor a Nossa Se
nhora de Czenstochówa,. Rainha e Pa
droeira daquela gránd~ nação, às 9 
ho_ras, . rta . Igrêja de Nossa Senhora 
Auxiliadora (praça CeL Fernartdo 
P1'estes), e no _dia 7· de inalo, na-. mes.:. 
ma Iiµ-eja, i'l~ll Mras; ató solene pa
ra_ Joda à colonia e para os fiéis em 
geral. 

·, 

R. Grande do Norte 
l'El.O EX!IIO. !IR, BISPO<DE 

NA.TAL 
NATAL, (ASAPRESS) .... Na oca.

slllo en\ que regresim.-va dJI. cerimonia: 
de inauguraçã.o do abrfgo Jovlno Bar-
1•etoi nesta capital, dlrigJn.do-se para 
a 'Poilclinlca, de Alecrim, a. qual da
ria s\lil. bén-~ão, o Eicmo. Revnio. Sr. D. 
Marcolino Dantas, foi vitima de ~ri!,• 
ve desastre. 

O automovel em _·que s;_r.evma. via~ 
java. foi de encontro a um camlnbão,. 
que transitava em .sentido. contrario. 
O ilustre Prelado. sofreu fratura. de 
.untà perna, t!cando, ainda ferid<> o. 
seminarista. que o acompanhava, 

D. :Mà.rco1!110. Dantas· jã · foi vl6itado 
por inumel-as pessoas, inél-uslvo por 
réptêSenta.htes dõ InterVerttór ló'ede
ràl .• s. !tevma. é natural da, Bala -o 
considerado t:ofuo um dós tnalorea ora
dótes ·sacros do pats. 

NATAL, (ASAF'itESS) ,..__ Continua 
expêÍ-iinéhtando sénidvéls mélhoras o 
Sehhor D, lifar<lollno bahtas, 'll!titnado 
por um desastre de autorilove_l na sé• 
maná passada. o Coheltó José _Adell· 
no, tambem vitimado rio mesmo de
sástre, encontra-se . melh.or, eéta.n\lô 
ambos internados. 

O ,sem1naristà ;Heitor Sales, j:i; se 
encoiltra em il.ua resldencla, em con• 
valeecença. dos ferimentos riicebldQI 
110 referid·o encontro do vei.eulos,, 

B A I' A 
NAUFRA.GÓiS INGLESES 

SAL V Â:ÔOtt, (ASAPltESS} . :-- . De 
acord'o 'côin aà· inrot1ha~ões dlsttlblil• 
das pelp ... i::.:Íl)-s\'la,do . Ú1glês,_ vinte e 
cinco marujos encóntra(los num és
caler. etn- pleno -mar, e,qué- t;oram tra-.. 
zido,; patà, (\Sta · capital, est'ã~, em pei'• 
feità. saude. Não receberam; em con• 
sequeneia. do, naufraglo -de seu• barco, 
nenhum ferimento., Os. naiüfra.gos fo. 
ram apres,entados ê. Capitàrtla do Por
to que lle acordo com o Consul brita• 
nféo os ·hospédou em hotéis e pen
sões, 

IIAL'Í'ARAM EM PARAQUEDAS 
SALVADOR, (ASAPRESS) - Um 

avião de patrulhamento, norte-ame, 
ricano, ao regressar á base estava 
com o motor falhando. Depois de al• 
gumas tentativas e verificando que 
er:i. tnutil lnslstlt, o cornàndri:nte da. 
belonave deterfülnou que. todos os 
ocüpantes salta$sem de pàraqtiedils, ó 
que foi feito na melhor o·rdem. O oo
má.ndàntê, ao fa'zer aterrisar o apa
relho, conseguiu saltar ainda a. tt.m
·IJO, explodindo o avião logo em se
guida. 
CONTRA O AlÍilIÉÍ'iTO DO PRÉÇ0 

nos BONDES 
SALVADOR, (ASAPRÊSS) - A co• 

missã_ci .deslgnS:da para elaborar_ o pa. 
recei' s.ol>re a proposta <la Empresa de 
Bóndes, que pleitea a majoração dos 
prec<ts· das passagens nos eietrlcos, 
acaba de destncumbir.-se da missão 
que lhe foi confiada. · 

O rela.torio enviado pela comissãó 
~o Prefeito EHsio Lisboa é contra
rio ao 'i,umento dos· preços. Sàbe-se, 
entretanto, que antes do ser dada 
uma'. sotução a esse caso, sera. o mes
mo sub_meti~o _á. apreciação da. C_o. 
ordenaçã.o _da Mobilização Eeonomtca. 

ESTADO DO R-10 -
MEDA.LHA.S DE ~0SSA S.ENHORA·
DA. 'co801,:1c,A.o PARA·· A F·o·ncA 

. EXPE;DIC;JONAIÜA 
NITEROJ,. (:ASAPRlílSS) ....;. Aii a.111•· 

nas da Escola- lndustr'làl · Aurellaífo·• 
Leal, -em inovime'nto de elevado· i;en
tldo c!vlco, vãó entregar 11,éis 'solda
dos .da Força Expedlclonaria B'ra.sl~ 
leira pequenas medalhas de Nossa 
Senhora da Cóncelçã.o, demonstrando, 
com esse gesto, a solidariedade dos 
estudantes flumlnenses aos denoda
dos soldados braslleiros que vão par
tir para. ultra,mar. 

A cerimonia da entrega das n\éda
lhas sera. feita cm dia; que sera. opor
tunamehte marcado pelo Ministro da 
Guerra. 
SALA.RIO FA.l\llLJAR lj'ARA A FOR

. . ()A POLICIAL . 
NITEROI, (ASAPRESS) -- o Inter. 

ventor Amaral elxoté> assinou um de• 
ereto, estendendo os beneficias -do 
sala.rio-familia aos soldados, cabos e 
s,>,rg&ntos da Forca Policial do Esta• 
úo, pertencentes a. atlva ou refor
mados . 

ACRE 
SERVICO AEltÍ,;0 

RI() BRANCO, (ASAPRESS) ...... O 
povo deste Terrltorio aguarda com 
ansiedade o resta.belecim.enté> da li• 
nhâ. aerea da êruzelro do Sul, com a 
passà.gem do perlodo chuvoso. o· ae
rodromo do qual se serve aquela 
empreza lú. se encontra compÍetamen
te seéó, podendo receber qualquer 
a.pàrelhó . 

PARANA' 
FESTAS DE 1,o DE . MAIO 

CUR.ITlSA, . (ASAPRESS> - Pros
seguem iíésta cai\ltal, cóm grande ~n
tusiasmo, os preparativos para a ce· 
le6ra~ãó das festàs . dê l.o de maio 
"Dià dó 'l'ràbalho'' .. O Arcebispo íie, 
trópollta.no celebrárli uma missa cam: 
pai no amplo pateo do Colégio Santa 
l\Iãrlá. · A •ssa missa, conipàrecerâo · 

alguns milhares de operarios, • ec1·p. 
celeb_rada por iniciativa· da Del8{facllf! 
Regional do Trabalho e Circulo Ope• 
rario desta CapltaL Por ooasião des• 
sa. missa nume.rosos operarios cO .. 
mung'arã.o. À solenidade s&rá. irradi&,, 
da !)ela: ·emissora local. 

PASCOA DOS JlilLITARES 
CURITIBA, . (ASAPRÉS$j ..:.. ' 'De 

acordo c·om ·s. Exêia, D. Atico Eu.zeblo 
da ltocha, .Arcebispo Metropolitano, a. 
comissão de mlUtar.es, che(lada. pe\q 
coronel Ce.tul(\ Pil1. ~ndra<ie, órganl~ 
zou . um grande programa para celo_,i 
bra.ção condigna da Pascoa. do3 iii.;i 
litares. A comunhão geral. e~tú. nm.j; 
cada para o dia 6 pi;oxlmo. · 

~ O I A' S· 
EEGUIU PARA A CAPITA:U 

FEDERAL 
GOIA"NIA, (ASAPRESS} - Parti~ 

com destino ao Rio de Janeiro donde 
segulrã; viagem atê Vitória, afim d-, 
visitar pessoas de suá familia, o Ar~ 
cebispo. Dom Emanuel Gomes de 011• 
velra. Falando a "Asáptesi;", o ilustu 
Prelado revelou que dentro de dolij 
anos, Uolanla possuira. · majestosa e.a• 
tedral, cujas obras foram orçadas· pà1 
ra. mais. do dois tnilhõe_s de c1·uzelros, 

SANTA -CATARINA 
' ' 

s. EXCIA, D, PIO DE FREITAS 
J"ARAGUA DO SUL, (ASAPRÉSS} 

- · Estevé l!.ésta cidade·. no dia . l.6 l'P• 
s. Exc,ia. itevina. Dom l'Jo ,~e Freitas, 
Bispo Diocesano d.e J9inyille, que aqui 
veioi afim ~e benzer. sol~nemente ·'n 
pedra fondaniental do_ gral).d!o~o $a• 

Ião . pà.roquial ''.Cristo Rei", cuja . edi1 
ficação · se proc.éssa rapidamente. R.e• 
gistra.mos asstm, mai11. um pas_so da<Jo 
em prol do maior progres;So. desta ci• 
dadé, 

PRE()O, DO- ACtJCAn 
FLORIANOPOLIS, (ASAPRESS) ..--, 

O prefeito destit capital baixou umà 
resoluçã.o estabelecendo os _pre~os do 
açüéài' mascavo e mascàvin~o, eiü 2 
cruzeiros e 2 cruzeiros e 90 centavoa 
ó quilo, respectivamente. 

RECEITÁ. no ESTADO EDI 1943 
FLORIANÓPOLIS, tASAPRESS) -

O balanço do Tesouro do · Estado, rc• 
fàrente ao exerdcio' de 1943, acus;i. 
umá. receita geral de Cr$ 75.620.H2,44, 
pássandó para. éste ano 'uni saldo wi. 
iuil)ortancia de Cr$ 6,977.72~,,Uí, 

P I A u· 1, 
PRODUÇÃO DE OARNAtrBA 

TEREZINA, (ASAI'RESS) - A pro• 
dugãó da c:1rnáuba dés.te Estado tbl 
bastante cótnpensadofa, tendo a ~ª~ 
frà dà 194Í 'á.tlilgl\ló a 6.189,798 qu!.; 
!oi!, no valor ae· Cr$ 1:;.110,97\i. ô Piaut 
é ó. inàlor pfodütár deste artigo, sé • 
guindo"sà 'por ordeni ·desilrescénte_ os 
.Estados. do Ceara., Rio Grand1> do Nór. 
te,· l.\:IarànÍ\ã.ó, Bàfa é Pá.ralha.. : 

.PARAÍBANO's PARA ó ()0RPó 
EXPEDICl0.NAino.. .. . 

JOÃO PESSOA, (ASAPRESS) --- .En. 
tre os díve!'sos corpos de tropas. que 
vão tomar parte ná Forçá .Expedício
narla Bràsileira, êncontra•se o 15,o 
Regimento dê Infantaria, totâ.lme11te 
forma.do por paraibanos. Muitos 'dos 
solda.dos sãó formadbs · e óuh'o,f ·es"tus· 
da.ntes. Qúásl todas às familias ·deli-, 
ta capltàl pói!éueni um eíehlent'ó · ser
vindo ã. Patrla naq nela ttn.\daciíl do 
Exercito,._ · · _ · ;· 

P. E R N A M B U _Cô~: 
BÓNDE .• , l>E GRAÇA'. ,• 

. REéiFE, (ASA?RESS) "-·., Ch:ouia., 
nesta éàpitál, dàs 5 ás 11 horas, um. 
bon<lé, ligando â zona portuarla ao 
perímetro central dá. cidade. · 

O interessanté é .qué .o me.smo .ê de 
graça, pois não ê -cobrada, -pa11sai;clll 
aos que _dele se utillzam. 

MINA$. GEJIAIS 
COMPRA DE OURO PELO BANCO 

pó. _BRASlL . .... ·_ .. ·.·. 
,BELO HORIZONTE, (ASAPRESS.) 

- o Banco do Bràsll adquiriu nêsti. 
Estado, di.t~ante· o. :i.no ,. de i943, , ••• 
4.540.99'1,208 gramas· de óüro, no Irá• 
lor de úrS 98.071,199,20, sendo •• , ~ •' 
4.526.Ó23.Ü5 gframas no ya:1oi' dé Cr$ . 
97.786.099,20 procedentes · das 1nl'nas 
do Estado e .o r~stante dé pM'tlcülares. 

PAR Ã' 
'kÉGRESS0U ·o PRELADO DE 

llIARAJÕ 

.BELEM, (ASAPRESS) - Se_gúill 
para à cldà.de de Soure,. sede dá Pre<,· 
!azia de Maraió, ó Bl:~po D, Frei Gre• 
gorio Alonso da êonsolai;ão, iiué àca, 
ba de . regressar d~ uma' vlage~ ã; Àr• 
gentlna. 

viActEni DO lNTÉRVEN"T0R 

l3ÊLEi1, (ASAPRESS} - Seguiu 
tior via a.erea pa.ra a região do rio 
Xingo ó Intérventol' Federal -deste 
Estàdo, sr. Magalhães Bárata, o óbiê• · 
ti vó do Inter'ventôr é inspeclón·ar e · 
ao : mesmo tempo tomar · medidas ·no . 
sentido de serem acelerados os tra. 
balhos da. construção da rodovia Vi• 
torla-Aítamira. · 

A R T E R O S C L E R ,Q S E'·· 
(O J!LAGELO DA VELHICE) 

~, Indicador Proflsslonal 
Quando o sangue se acha impuro, viciadó, circtila · tnal, 

· causando arterosclerose (envelheciiuento das ai-tériàs).:: As 
artérias perdem a elasticidade, tornam-se rijas, obrigando o 
coração a um trabalho forçado, .exaüstivo e perigoso. · 

· As v.eias em volta do coração, também afetadas, arrieaçain 
a terrível angina do peito. A respiração se torna -ofegante e 
se faz com dificuldade e ao menor esforço sobrevetn o cansaço. 

Os · dados clinic_os demonstram que nenhum j)repafado 
conseguiu aproximafsS(l d.os ~rilhantes resultaç1.o's obtidos 00111 

o ~1s0 constante do depurativo-tôtiicq · 

. áuxiliar i'risubstifuivel nó trâtamento da SifÍlis é_ sêt'npre irt- · 
. dkíJ.dô, para prevenir. Ós grà~es acidentes da· ·arteros~lerose .. 
·, Comece seu tratamento hoie. porque atnarthã poderá ·ser 
tarde. 

' \_,.-... 

.,.-:1-!. 
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- '--:" =-----"--:':":'--.......,,,..,....-......... 

Dr. Viêente Meíiio 
Prac_a _da Sê. 23 --~.o ·•ndar • Sala· 2f5 

Dr. Plmio éorrêà. de Oliveira 
Rua QuÍnllno Boce.luva, 176 .._ à.o 
-_Anrl,..r - SelB 823 -'-' •r.el.: z,7211 

Joviano 
e 

J, rt Ceaar Lessa 
lldvoglidoa 

c,.11:n,.d11 Mi!iertcntdlà. 23 .... Sala 904 

Dr. Francisco P# Reimão 
l-lelmeiater . 

Rua. Sã.o l.!eu o, 331 - t.o anda; 
:laia 8. - 't'el.1 11-1648 ...- S. PAULO 

Dr. CarÍos Moraes de Andrade 
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·, (J11sq;· da··· Rua Jtillê '·Rrinlfllo!O) 
··, Co11s,: H,81) 11 1?.30 horu 

. , TeJ !' 2,nt, 

MEDICOS 
Dr. Vic:ente ; de Paulo Melilo · 

,Cllnt,·~ 11Jfodtt•u - l'uherculoae 
R11loa X 

º!'"tot do ·sauurorlo Vila. ~t-11sc'u1é" 
Cons.: lt. Mlirooni. U _ e.o itild11r 

A oart.o 63 - 'l'el.: •-8601 · 
Res., A v .. A,tun P.,·ance nio 911 

'J'el.: l\·&829 

Dr. Camatgo Andrade 
Uoeaç11$ de __ Sl!nboro• - 'ParCo• 

u11er11e"lles , 
Da Bell. Pói"t llktie!iu e dD MaterilllÍade 

<111 s. PâtJlo 
Cona,: H.. Senador ll'e1Jõ n:o 20& 

'l'el.r ll-UU - Das l4 às 18 bóru,. 
Sa

1
hRdn· 1),,, 10 às ta bnras 

ttn.: Ruil tt~raef de. Ba.rroa, U'l 
l'él,1 7-4511$ 

Dr. Ceíéatino Bourrottl 
Res,: L.11:0 i. i>11uió. -, . .• l'el., 2•262:! 

Cons.: Rua .1 de Abril. 286 
Dái t ai! 6 ttõru. 

--------· ? .. . . . 
Dr. lteynaldo Neves 

.. _ . éle :Figueiredo 
DO H0Sl'l'l'AL UA!l U1'1NIOA.S l!l 

.. SAN~TORló s.\N'l'A OATAnl.NA 
Cl!lORGlA DAS ~ VIAS BU,IAREJS 
Cons,: Rua Marconi, ·84 • 8,o andli.1' 
Fone: ,.s117 - Das H âs 16 horas, 

iteslaenpl~ ,_ .A v, !'""ª amblt;, l0.4t 
-one: .fi-~62& 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabieilo Campoa 
3ll!WU:ll tlAÚIUÍ,Ol,18'1"4 

Rédíb-Vl_u11,n6Ntlrõs - l,!Ju,mea 
ttndlol(l11,lco,c e ilmnh•lllo , 

CoÍls.: H.ua l\Hoi·..,onl. 94 -,illdlttcu, 
Pasteúr l • a,o <tnd. . l'eh, 4 -0666 , 

Re11.: Rua 'l'upl; 698 - 'l'el.: t!,4941 
SIio Paulo 
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Folie: i.osas - uaa • il.ll & noras 

Reli.: ll'o_ne, 5 .. aa1!11 . ... i111u-ea1 bora, 
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OS RUSSOS PREPARAM NOVA OFENSIVA NA FRENTE ORIENTAL 
Iminente nova ofensiva russa Atravessado . o rio~ Prµth. ,ept 

Ainda o armisticio , · com ; a, Finlan.dia 
Nenhuma operação 4e,;-iinporfahiia~ 

novos, 
O. pontos - Barbaridades 

desanimó dos rumenos 
ZURICH, (Reuters) - A radio de 

Vichy citou .hoje à declaração de um 
porta-voz mll!ta.r de Berlim, segun
do a qual está iminente uma gigan
tesca ofensiva. sovletlca nos setores 
central e setentrlon'al da frente orien
tal. 

A ofensiva. em apreço será des!e
,chada. em direção a Va.rsovla e· aos 
Estados Ba.ltlcos - ·acrescentou o re
fel'ldo porta-voz. 

NOVAS TRAVESSIAS DO RIO 
PRUTH 

llIOSCOU, (Reuters) - As tropas 
sovietica.s atravessaram. o rio Pruth, 
num novo setor, abaixo de Jassy, se• 
gundo Informações chegadas do tea
tro da luta. 

Os alemães foram expulsos da li
nha de casamatas blindadas, situada. 
á margem direita do rio. 

BARBARIDADES . NAZISTAS 
:MOSCOU, (Reuters) - A radio de 

l\Ioscou divulgou hoje a. . ..seguinte de
claracão dos habitantes da aldeia de 
Bielgorodl<a: 

·"Dia 24 de fevereiro do corrente, 
ano, o comandante do destacamento 
germa.nico que chegou a. aldeia, or
denou a todos os habitantes que so 
reunissem imediatamente a.o longo da 
estrada. Os soldados foram de casa 
em casa, lançando a. rua. adultos e 
crianças e se apoderando de objetos 
de. valor. Os que se recusavam a 
abandonar suas casas, assim como 
enfermos e velhos, e crianças, foram 
fuzila.dos. 

A p1·ofessora. Urenléhiu declarou 
que seu filho de oito anos, que estava 
enfermo e não podia sair, foi fuzila.· 
do em presença da mãe no seu pro
prio leito. 

A 'professora Walisvsky recusou-se 
a abandonar sua. mãe enferma, sendo 
imediata.mente . assassina.da, alem de 
sua. mãe e mais dois filhos. 

Os habitantes foram transportados 
para a esta.cão e metidos em deposi-

tos ferrovlar-ios, onde permaneceram 
diversos dias, sem agua nem allmen• 
tação. Multas crianças morreram de 
hme. · , 

O fulminante avanco dos russos li• 
bertou o resto da. população de mor
rer de fome". 

Esta declaração é assinada por mui
tos habitante,si da. · aldeia de Bielgo~ 
rodka. 

A.S DIFICULDADES PARA. o· Ali,. 
IUISTICIO COJII A F'INLANIUA 

MOSCOU, (Reuters) - Salientando 
que a ex!gencla russa para o lntern·a
mento ou a expulsão dos alemães da 
Finland!a. constltula o · principal pro
blema para o governo finlandês, o 
correspondente de um jornal escreve 
o seguinte: 

"O fato mais notavel é que,. as for• 
ças germanlca.s na Flnlandla,1são com
parativamente insignificantes. Os 
alemães não podem impor a sua· boà 
vontade aos finlandeses pela forca 
das armas. Atualmente, 0 exercito 
alemão do norte da Finlandla, o· cha• 
ma.do ºexercito laponlo" .do' 'genera1 
Dlelt, compreenda apenas sete divi• 
sões Inclusive duas austríacas••. 

NADA DE UIPORTAN'I'E 
LONDH,ES, (Reuters) - Mais· uma 

vez, o comunicado sovletlco indicou 
que não houve acontecimento de: im
portancia na frente oriental, dU• 
rante as ultimas 24 horas. 

O mais recente informe sobre a lu• 
ta. na frente de Sebastopol assinala· 
que as n1as da cidade estã.o cobertas 
de escombros e parecem desprovidas 
de Vida, com exceção de alg.um ale
mão correndo pelas ruas e áo ··saltar 
de um sotão ou de um celeiro para· 
outro. · 

O DES-,\NUIO D.OS RUJIIENOS 
MOSCOU, (Reuters) ~ A emlss;fa 

local divulgou o seguinte: · 
'
10 tenente Bunea Cristes, coma.nda.1+

te de companhia. do 5.o Batalhão dá 
3.a Divisão Alpina. rumena., agora pri• 

A ofensiva aerea preparatoria da invasão 
Duplo · ataque anglo=americano a Friederkhshaven -
Bombardeado o aerodromo de Avord e a Capital da França 

Atacadas tambem Nancy e Toul Represalias 
propostas pela radio de Paris. 

LONDRES, (Reuters) -, Às primei
ras horas da manhã esquadrilhas de 
bombardeio atrave·ssa.ra.m o· Canal da. 
Mancha, recomeçando, assim,. a ofensl
:va aliada., que entrou no seu decüno 
dia de a.taques· Intensivos de "pré
invasão". 

Por sua. vez, o quartel general nor• 
te--americano anunciou que as "For
talezas Voadoras", escoltadas, ataca
ram o a.erodromo de Avord, 170 quilo• 
metros a.o sul ·de Pa,rls, ' 

Os caças americanos atacaram ou
tro aerodronio alemão na Fra.nça, 

Outras posições form bombardcádas 
pelos '~nr~uraders°". 

Aliâs, suspenderam suas it'radia
~ões todas as estações alérhãs de ra
dio, demonstrando que estava em:cur-
50 mais. um poderoso ataque aereo 
aliado.' 
A.TAQ,UE A., FRIEDERICHSIIA\'E:'i 

LONDRES, • (Reute>'S) - Durante ~ 
noite de ontem, a RAF a.tirou .sobie 
Frlederichsha.ven . gránde tonelagem 

de boinb.,s. Esse a.taque seg·uiu-se ao 
q~e horas antes hayiam teito contra. 
a mesma· cidade _os a.viões norte-ame-
1·lcanos; em pleno dia, 

SUA Sl'l'UACÃO 
LONDRES, lReuLers) - A cidade de 

Friederichslla ven, que foi. alvo de U/11 
duplo ataque alia.do pelos americanos, 
de dia, e britanicos â noite, estâ si• 
tuada. á beira do lago de Consta.nza .. 

Friederlchsha.ven . é centro das ins
ta.lações de radio· q·ue fazem parte das 
defesas a.nti-aereas alemãs que avi
sam das a.proximacões de bombárdea
dores. Ha tambern na. cidade quatro 
gràndes fabricas de bombardea.dores 
"Dornier" e instalações "Diesel ,M'/'Y
ba.ch", construtoras de tanques e ·vei• 
culos blinda.dos. 

Apõs o bombardeio, elevavam-se do 
solo colunas de fumaça. que atingiam 
a, dois mil metros de altura •. 
· Os pa.teos ferrovia.rios de. Montzen, 

na Belgjca, e Aulnoye, na. Fra.nc;a, 
tambem foram a.tingidos :pelos bom
ba.rdeadores ontem .levados a efeito 
pela. RAF. 

DUPLO ATAQ,UE A BASES NA. 
FRANCA 

LONDRES, (Reuters) - Por duas 
:veies, no espaço de 8 horas, podero
~as armadas ·norte-amerlcana,s, com 
bases na Grã-Bretanha,. atacararrt on
tem objetivos milltres na França, 
Foi pela primeira vez que a aviação 
norte-americana na Europa ocidental 
lançou dois a.taques de grande enver
ga.dura em um sõ dia., Na primeira. 
opera.cão, cerca. de 750 ªFortalezas 
Yo~doras" e ltLlberators"• co1n uma 

~'PAR ELH'.OS . . . ~ 

taraCHAeCAFE 
~odernos, elegantes, 
e!D desenhos originais 
:.Nacionais e ntiangeiros 
tPodem ,e, od9ufr.lJ01 
também em 10 pago• 
·,i,ento• peto wptano Suave", 

e~colta. do "Thunderbolts", cujo nu
mero oscilava. entre 250 a 500, ·ataca• 
ram instalações mil! tares na . Fran, . 
ça. Na. segunda missão, outra forma
ção de uns 750 aparelhos do tipo 
"Fortaleza Voadora11 e "Libêrators'\ 
tambem com um numero similar de 
aparelhos de. escolta tipo "Llghtnin'g", 
. "Thunderbolts" e "Mustarig'', cruZoú 
a costa. Inglesa pela. tarte para castl• 
ga.r duramente os aerodromos ger
manlcos em Nancy e Toul, asslm como 
os pa.teos ferrovlar.los em Bla.ninsie 
vllle Cha.lone-Sur-1\Iarne, no leste da 
!•'rança,, Durante esses 2 assaltos . aê
reos, é prova'<'el que a.. UNla.ção dos 
BE. UU, tenha despejado cerca. de 
1.000 toneladas do bombas~ constlt.uin
do essa cifra sua maior op_eração. ·até 
a presente data. 

Ao-anoitecer de ontem, um numero 
total de bombareleadcires e caças Í:,rll• 
va.velmente soma11élo 5000, tinha d~s. 
carregado nas Ultll)lnS 2* .:hor,1.ll 8.000 
toneladas de bombas: sobre ·os' obje
tivos alemães na Europa.· Alli!.s· · des
d~ o !l-manhécer ao anoitecer d~ -on. 
tem reg-lstrou-se um verdadelrô de·s. 
file do a viões aliados a levarém a 
efeito ataques do out1·0 lado do Canal. 

·D.OJIIBARDEIO DE P,\RÍS 
LONDRES, (Reuters) - A .radio. de 

Parts anunciou que ãs prinieiraa· ho
ras <la manhã. aquela capital !oi, ,de 
novo bombardeada. 
RI,;PRESALIAS PROPOSTAS !'ELA 

ltADIO DE l'ARiS 
LONDRES, (Reuters) - Um comen• 

to,rista ·da. radio de Paris fez, n·a -ma• 
n hã de· hoje, novos pedidos a.o gover
no de Vichy para. que tome refens··en
tre britanicos e ·norte-americanos 
ainda residentes da. J!'rança em· repre
salia pela:s baixas e danos· causados 
pelos raldes aereos aliados, 

"Na semana passada - diz o co. 
lncmtarlst11, re!erido - houvé novos 
mortos e .. feridos nesses raides, Nos• 
sos sistema · de comunicações e nos
so portos estão sendo atacados dia e 
noite. Todos os f1'anéeses são _pa.l'c1à1~· 
mente reponsavels pelas dovàstacõ.es 
causa.das pelos 1·aides aereos alia.dos." 
OPERA.COES CONJUNTAS. DE-LIGT;. 

N,INGS, JIIUSTANGS E THUNDER• 
BOL'l'S 

LONDRES, (Reuters) - Pela. prl. 
meira vez, o quartel general norte. 
americano mencionou operàcões de 
aviões "Ligtnings" com a 9.a Força 
Aei·ea, quando descreveu as operações 
ofensivas realizadas pelos _i;e'ferldos 
aviões, em combinação _com aparelhos 
"1\Iustangs• e caças "1'hunderbolts", 
nos ataques dos. bombardea.dores. 

Acrescen~ou o Q. O. norte-america
no. que "a exemplo dos "l\Iusta.ngs" · e 
"Thunderbolts", os multlplos _fina dos 
"Ligti11ings" abrangem vôos · de · pa, 
trulhas a ressivas, escoltàs · de bo_m •. 
ba.rdeadores, o metralhamento de car-. 
ros blindados e ,tropas, trincheiras. e 
artilharia. a.ntl-aerea, alem de· .fazerem 
seus proprios ataques com bco.nbas 
contra objetivos na ba.talha de inva~ 
são',. 

Esta · nova versão dos "Llghtlnlngs'' 
possue o maximo de tecto de 40.006 
pés e alcance otico do sessenta mÍll;;ui 
e pode voar ma.Is de 400 milhas por 
hora, 

.OS LIG'I'NINGS ÁGREGADOl!I A: 
o.a FORCA AEREA . 

LONDRES, (Reuters) - O . Q. - G. 
Nerte-Amerlcs41o distribuiu· hoje ,.o sé
gulnte comnlcado: 

"Avlões de caça. "Ligtnings''.· ·~ ca• 
ças-bombardeadores agregara·m-:re á, 
9.a. J!'orça Aeréa, a. vesper ada. ó!en• 
siva de invasão planejada- para: neu. 
trallzar o poder aereo alemão, per
turbar o trafego ie tropa:s' ·e· supri
mentos a esmagar os P<Íntos,alemães 
de defesa. na França e na Belglca'\ 

f; 

MEDIDAS . EM ESTUDO 'tôN
TRA A ·· SUECIA 

LONDRES, (Reuters) - Os: gO'IW,UOS 
da. Grã .Bretanha. e dos Estad:,i; Unidos 
estão faze.ido col1,SUltas rel)tproi:a., . re• 
lativa,n,,ente ás proxlmas at!~udes a se• 
rem t!oma.das em vista. da :recusa da 
sueoia., de proibir totalmente aa expor
tações de rolamento.-• esf~cos suecos 
para. a Alemanha. · · · 

Varias medidas em :1t;ão · conjunta. e&• 
tã<hSendó estudadas, podendo.:se: · preall• 
mil' que, a. l'iliss!a., que apoiou· o pnmel• 
ro protesto, apoiara tambem ~a, ·R_~f• 
tl4dt. ~Is dmtica.. · 

sionelro :de. nossas:torcas,AecJarou,ao< · .... -:·_ ...• 

11 11 

ser·:tiit~rr_o·g_ado'~- .. ·,·· _ ., -,- _._ .. · · :: .":-_:.' , · _ 
"Depois, que ,OS russos -ocuparam, :'ANO i ,xvn· .: São Paulo, 30 de Abril de 1944 
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NUM. 612 

~Éªi&!:il~~~:~i Yl':t. ,B.R. I.1 ... 0_!.iO ....... /S:l.•.A tlM PA NBA NA P E N lNS U L l DE D U ON 
sair da:: · arttU1,d!Uia , em . que, ca.ll'a.mos: ., ,, , . 
Mu.ltos .oflda.is/c<>llll_egúl:r~m; -c·ol!tudo, .. 
obt~r·· llçenças, .aflm··.de:.~egu!r para.: a 
Rumania. · A' troco-de •dlnhe.!ro• obt!• 
vera.m falsos :·atestados/ médicos,· . Um 
dos! que conseguiram· fugir idesse. ··mo
do fol''O chefe 'do Estacfo· Mà.lor. ·da:6.a 
Divisão·· de Ca:valariá rumena, .te• 
nente-.coronel Saláves·cu: · Pouco ,an· 
tes do ·comeco da ofensivà russa, o·· 
comandante da a.a. · ];>!visão Alpi
na, general .Mochlulscy, .. Informou os 
oficia.Is acerca da s!tuaçã:o do ºfi:'ont". 
o .. -capitão Hlvea. pergJ1ntou: "De
fenderemo~ .-a .Crlrnéla ·OU .sere~OS. 
for~ados,:a al)a'ridonà-la? .e o: capitã.o. 
Iancu: Indagou :se .haveria: possibilida
des ,.àe evacuar as· ·fürças ·ale.mã~ c 
r.umé.nas, da Crimêia, antes que :os 
1'uss.os'·· 't-ÓmpeàMm . nossas- linhas;· 
O general, irritado, respondeu: "Es• 
sas perí;Üntas mostraiµ. qual)tO é bài-. 
xo-· o ·moral. O coman·do .demão .-de.•. 
fenderá., · a. Criméla com , todas -as 
torças · a. s1,1a: ,disposição. Todos :·de- · 
Vem S!Lber que, SÔ em. fevereiro·, che
gar_am . aqui . duas divisões _alemãs". 
Essa·;dllélaracão· .não ..'nos tranquilizou, 
pois: 11ab.!amos que . o generâl . tivera· 
de 'se. curvar âs Imposições dos ·are •.. 
mãés._ ·-NÓssas· d!vls'ões fÓram ·: d~sba-· 
ratâdas'. pelos, russos e ·déixaram de 
eilstl.r"i ' · 

. ;Dêupacla,~:?P•los , ali-~âs'.·a ·:: base de Madang e . :todos os -aerodromos .. de . HoUandia 
. ·':gressosida>contra-Qfensiva em- lmphal e· Kohima na lndia - -·Ataque$. japoneses 

Os pro• 
na China • 

SIDNEI, (R~uter,s); ..;_;/ ;\,; tropas 
aliadas· captµrara_m_. ai importante. basa. 
de ·1\Iadang, na, Nova. Guiné;· . .. 

. VITO~ÓSA ,A ?.CÁ1Íl-l'4NHA., 
. . . . DE .JllJ'ON ' ' ' . . . 

· SIDNEI, . (Reutet's) ,, .. - ··:Anuncla•.se .... 
qu ... ·. as tropas ,aliadas ·'ternii:Í)ara.m. vl
torlosáme.nte: a;<stia. ,càn'lpanha. na p'<Í
ni;,_sula. ·d:.. :n,uón·,yini'cia.~á.· em oixt)i-" 

-~ro, ·i;om,a/càptura,/h'Ôje -aiiunciada, 
cte 'Madahg, . . .· .· . . . .. ·. , . 
. Até'' ser:,·evacu.adâ. pélos; Inimigos, 
Ma.dàng ,f.oi sempt'~- u111, objetivo 1>re.- . 
dileto dos aviões ·al!a~os, j),orq'Úanto. 
se, :trata:va , d~ · tUna: 'li)1portii._nte" 0baso 
estrate·gtca··, e.m: · pôder ·,dos·· ja.pon.eses. 

SER,IO ,lU1VEZ'iJ),OS JI/IP.ONiúOS . 
Q:.-G. :ALI4Dp,PEJlfCARTHUR N_A 

NOVA :·GUIN:t,: (Reuters) :·:,:... ·Màdang 
está. em)ppdei' 4ós',ii:iiâµos,.·coin, éssa . 

. 1>erda., a$ força,i,, 'jaiioti.e_sas, !áo!IÍ,das' 
na.. Noyà. ,Gl/,ln,ê'sitr,"er~hi': ti'J1.sér.lC>/ r~-· 
, 1e.z, que será. dêç:!slvo-:no prossegui
mento,.· da.. ·átúã1J~t{ns!i/a. aÚada.·'._ria 

Nova Guiné, ·Alem de Madang, as tro• 
· paa alia.das. · car,turaram outros do!a 
a.erodrQmos elo ln!ll)igo. . . 

Ao':que<parece, a guarnição japone• 
sa; de Madang evacuou a importante 
ba$e .ei.se. dirige agora. para \Vewitk, 

Wewak é; a.!iãs,. a. ultima e unica 
baile·. d.e importancia que resta á,s 

·forças nlÍ'iÓnicas da Nova. Guiné. _ 
. Pa.rece agora· Iminente a junção. das 
iorçàs aliadas qUe desembarcaram na 
Gu'in.ê' ·Nôrte-OrfontaL 

·TODOS OS AERODRO:MOS Elll PODER 
. DOS ALIADOS 

SIDNEY . (Reuters) ..,;_. Em. Holla.n
. aia, todos'. os: aeródromos estão agora. 
'em ,pod.er dp_s, aliados: 

A .. reslstencia ·inimiga. cessou e as 
tropas ·. , nlpo11!cas, eles organizadas '· e 
desmdra.Uzàda:s, . fugiram para. o lnte

:riór,.'tim'. direçífo ·ao, sudoest_<i, . · . . 
· Ássim,. ·a operação da. ocupação' dE\ 
Holfandia:cp·ode· s·er com,idera.µa · como 

·t.~rni1na.cia: · 

· Na Jgreja do ,Ros:i.rio, em Ma~du~ia, na ItaÍiá, soldados norte-americanos assistem às cerimo
niàs lil:urgicas. da Pascoa. . .. , .. , , ' .. 

COMUNICADO. DO .. COMANDO 
NAZISTA 

ESTOCOLMO;· (Reuters) -. - •. :f: ci se- · 
guillte o .cômunlcadÔó!Í.c!al do Alto. Co-
mando alemão: . . . . 

REPERCU.JE -EM TODA A AMERICA 
• 1 .-' : • •• 

A :SUSPENSÃO OE "lA PRENSA", 
Os, coinentarfôs · -dai , imp~ensa 

· · · nas, Caixas , de : Pensão. 
. .j' 

A intervenção 
"Na._ zq.na; dei sebast.opol francassa

,:a,m, todos os ataque.s locais · ·dos nu;&1.S; · 
devido ao fogo concentrado ·de todaa 8.3 

a.rma.s. alemãs: No. Baixo .Dnlester, os 
russos :.trataram,. em. vão, durante, todo . 
o dla,.dç,aml)llar suliis posições. Ao noi·-. · ;NOVA, YORK,i{u.+:e;): .:_., Q\ ''.l:iew Por sua vez, os jornais ''.Plata", ".La 
te dé .. Ja.;sy, foram frustado.s,,em.encar- York Tlmes•i e ,o. ,'.'Hérald,)l'r!bune", Razon·~ "La ·Tribuna" "La. rv.tan.a.ria" 
nli;à.da.'.·Iu~. as renová das te~4iivas de - 'pµhJ!caní '. em' suas .priW,~iJ'as pagiiµs: as e "El. Tiempo", de M~ntevldéu, consl-
ii'i:upçã_o efetuadas _por .numerooas for- · .. iI!,fol"DjMõe,s sobre':. à i8u.spen:iâó .do jor- deram, ipjusta a suspensão de cinco diM 
çàs "sovl~tiê,i.i . Ao· sud~~te de Royel._ nàf-i'La. 'Prensa", decretacla,. pelo'gover- do. jornal "La Pre;JSa": _ . · 
fo,;maç~ ,do execlto e,de f')l'ças de .as•' .nó;argeótino(: .· •. :· :;. .- _·_- .· Criticando a·: atitude do ··governo ar-
s$..lto, ,apoiadas pela· "Luftwaffe", ·ir~ · Os d91s · jornais :cliu!!il!!cam, o- dlario gentlno, um dos referidos jornais iia.Uen-
romperam nas posiÇ~I! . stivleticas esca- ''lia P.r_ell,\la de ''. grande órgãc., c\~tjiocrà- ta. que a. mesma ápre.senta é:aracetérls• 

. lona.das em profundidade e .fizeram .. 0 . tic'o eu: nf .dos. prlnólpa!.s jornais do t!cas de um 1amentave1 e1To. 
m!mlgo :retroceder. nó :setor. de Tilrgá;·.> mundo». .·. · ' .·: ·. · ·. ·· · ., ' . . -· · eis jomais de · Havana tambem ctlti-
No: ~remo nort.e; foram rechàçados •• i'UM ,ATO .QU~ f'E~E ,TQDA''A IM_- cam-a' aUtude do góve.rno a.rgentino: 
v--'Os- '0f0Núês -lnlml""'-' com graníies ,. ·: P"'ENS· .. 'LT". RE .DA' ..... .,.,RICA., ' . . t . 
..,, ...., .,..,,, "" n. "·' l1lYU> '.'UM 'ESCANDA O CONTINENTAL", 

perdas-;pa.ra."os sov1et1cos.:. SANTIAQp; PHILE; cr.i:.,,P,)':-:-:o,.. . DECLARA "EL MUNDO" 
. Na It.alia.,-:regJstani.m..:se , a~iVldades-, de- · "El .Merótirio" comentarido .a; suspensão . '. 'HAVANA; (U. P.) ~. O dlàrlo "EJ 

tro~, ile cl;loque alemãs. Foram repe, de "La;c':Prensa'!/âfa::qué a niedidii,. sur- Mundo", nuin · editorkl, descreve a me
lidos: val,'!os ··a.!aques Jnlmf;gós. . · préendeu, a opinião:, publica\·a,mer!C.11,na., · _dlda apUcada pelo . governo argentino 

'No Ad_rtatico,. a ilha de•E:orcula.fol si)bem:,que seJá.ic~:q1,1e,,o::àtu'a1 'regi- . !)Ontra ".!;a Prensa", como "um escan-. 
l!úipa .. novamente .dos.-bandos. comunls- l!lé )l.rgentlho· é .de-·,emergencla, 'no que· dalo · continental" e elogia a alta ·in:f1u • 
tas •. ·. .. ·· . . · · . ·. · dlll,re~peito á sua.;,ó;de11ação.,Iegal, ·não : .eric!a m_oral de que.goza esse, dia.rio em 

Frotllhas de lanchas -- torped~lra.s É! ménoa 'certo 'tambem que''a liberdade todo. o co,nt!hente. . 
alemãs : afúndaram esta manhã. naie.1~.- de'.lmptilll.$&i;co11Bt!túf,um& 'conquista ao. o mesnio 'Jornal acrescenta.: 
turii. da;·costa. .da. 'Inglate~; tre11''b_&r•_ dlreito.-,publ,lco ,,·autálmente ,imperante_ , . ",Todas a.s ·pessoa.s mais ou menos ln· 
C06 ·inimigos, co.m •um.' deslocamento to.· em todo .o mundo>. · ,. · , · . ··. , . teli:a,das da tr~djciqnal conduta .é ido• 
tal' de'· 9.100 toneladàls. que . forma.varo · · o "nustnido" diz qúê a. sUJJi>/!nsao·do ne!dade_ no 'que dts,se esse· 'jornal". · · 
parte· de um ·comboio. bl'itan!co .forte- matutino ~rtenhQcé. úl)l·-e.tQ:-q_ue;-fere · INTERV'ENÇAO DO- GOVERNO NAS 
mente, e,<JOQ1ta4c;,.~ Fokto~déa.do ,tam- toda.,a,imprensa Uvre:da.-t.merica, 11..eres- . CAIXAS 'E. PENSÃO 
oom ·. ~ destro!er, _cujo. a.fundament.o , éel).ta.ndo que.' a "'.La.'-)l'rensã.'.' é' unia es- BUENOS 'AIRES, üteutérs,· .::. Á in-
nã<Fpoude ser ··observa.do, devido. a· for- . péélé .de, sinlbolo; do ,.joma.llsmo, :inoder- terve·nçáo do governo argentino nas Cai-
te'.defêsa _inimiga:' A ·sua :destruição, po- · ·no, "Algó:'como.:o 'qrgão . representativo ; -:.as.!e ,Pensões Nacionais. significa c<;iue : 
rem, · pode $r com!derada. cei:ta., As . do: jorrta&mo 'dardlngüa esllinhola":· .. ós., banca.rios., . ferrovia. rioil, -.Jorn.·austas., · 
form~ões,,germanicás .regre.ssa,ram~ sem . CQMENTAR,~S . . DE . .JORNAIS/VENE-
danos•ciµ,liabla,s. · .· · : : __ ZUELANI E ··URUGUAIOS . · - marítimos : e empresarios publ!cos, bem 
, ·-A ,ni;,lte,: :liqinb~d!la.dgres l:\rit!!,n.Jcos NOV:,A"YO~K;,. (U. \p;) .,..: o'"ªjQrnaI: éómo,outras clasiles que até. agora p9s-
efetnli.t'i,'lni-ataqu;e,s, de· terror:,conti:a. lo- "El' Universal" ,;dif..'cCaracas . crJtica.; a 11u1am,.suas orgimizações Independentes, 
ca.lldB,déll na ,Alemanha.: Oc1dental e sul.-' sl,iSI)endo dec~ta.i:Ja :',pelo. goverh~ '.' ar- : . passarão a. fazer parte do Fundo Cen-
Ociefen'ta.l; · ~iaJntente. c9ntra.:: a. 0 c1~ ge:t?,t/µo,. do -gntncIC3. ;diarlo :••r.a.·-;J;'~"; trai. , .. · .... . . 
datte.-,de 'Friedrlchseaveh,::-As' fortaa' ·da{, ,. ~ue ;cJaaau;1ca coli1.9 '"Uli1a ·:c1as ·wtltuk · : o decreto presidencial que anuncia 
deiesas-,, -a.e~·- alemã:i·-:·destt\11;-am . 47 ···g~ mais ~la8 e,;respelta.vels ·da An).e-.· a:.: .. m ... odif __ · .1.caç.ã_···º·-·· .. nã.o.· .dá d.et.a.Ih. es ,d.·a ... ex-
!1Õµiparclea:(lo~. alia~dos :,qliA_d/:i·lll,Oto~ J.'icp,'\ , · · •· · · . . 

,. .. . tensão: dos ,serviços necessarios-. antes 
res,_.. - , · . - · - · - · 'O ABAST.:EC.IME.NT. :0 · .·_tO_O ·~~.· · ·· dás;retlradas -das .rrensões. Is.<;o será,es-

i · tudado péia .Junta. de Assistencia Social, .·:·.··· . ,., 

;::IMPRESsos,i,.' 
.. .-

'. 1 Oficinas · ,grãfieas · · ' do , 
· . LEGlONAR~(>;S, .:A. 

iRua> :«o, Semlnado. -:,lO é' 
• " .... . • >-·' -·. ·• •. ,-'- -- ,., ·. , .. ;, ' ..... 

êy•;rtCAN. o· :· ' · : · · · · c11Jo: pr:es\dente·, é :O ·Sr. ,Ram~11:,carc1J,p.O. 
.... , ... , ,,f'.!I, ·t~. , ., _ .. ·' , : ·.<?ºpre{a~lo:do 1eore,to,diz que.a_.Pt~Je~ 
· ;LONDREl,3, :(~u~),: .-·,, O periOdlco · talfa.; reforma. conta com "o ápoio · itite
·1ta,lJan9ê'ILa,,:,'l'r1b).inâ''; ''nOHR!Q,u,:a: cylà~ ·. · gra!~·dâ.5° organizações jornaU;tlcas, co
çãq, , peJotVati_ll8no; ,· de.-.,'1:1fi12, .·· .frpta.,; de · inerciais :e>s!ndicatos .. e declara: · que· é 
na.ylçs :Pr\)pdo,,; ~ra. · levar:,p:°vlsôes: pa- necessàr,fa a ilm de melllorar o patirão 

1ra;e., Cidade' do.,vablca.no. ;· ' · · · . êí.e vidâ/das Ólasses traba.UústlÍB :,atra~ 
.· : :Pà.ra. este· efeltô, foram utiliza.dos- os ' · . · · · ·.· · ,,. • . . · · . .> .·· , -

CAPTURA DE ALEXI.Sa'.A VEN. 
SIDNEY, (Reuters) - Foi oficial

mente. anuncia.do que· as tro1ias 'aus
traliaJJ.as capturarám Alexishaven, na 
Nova. Guiné · brita.nica,, 

Em Altape, os a.merlêanos amplia
ram tambem as su.as ·unhas · di, ·to/las· 
as direções. . _ 

l'OSSIBILlDADE UE. CONTRA. 
ATAQUE . . 

Em outros sé.tores os aliados · l!9 
ácham eÍn PÓ~ pÓsigão. 

NOVAS '.I'ROPÀS ALIADAS E~I 
ACAO 

KANDY, (Ceilão) - (Rcuters) .... 
Novos co·ntingentcs de tropas bri.ta-- · 
nicas .entraram em ação para de·salo~ 
jar · os japoneses das montanhas q1,1e: 
dominam as p-0slções .aliadas em Kohi.; 
ma. 

Foi hoje revelado que os· japonesea 
SIDNEY, (aeuters) ·.-,,:- A .. C!LP.tlll,a conseguiram penetrar ha dias n·e-ssa;· 

de Hoílandia, oficia.lnieilte confirma.- loca.lidaôe, fazendo lnflltracões, mas 
da, da.. aos aliados uma b:i.se·aerea ·si- foram ... cercados e encurralados,- pas~ 
tuada a l,900 qullomet;ros de Min- sa.ndo a, defensiva. 
dana.ó, nas . Filipinas, e qge · devçt·â RECRUDESCEM As 9PERA(iõES 
desempenhar um papel ·cadà: vez mais E~I IMPHAL 
importante nos· futuros. pianos do i;:e- NOVA DELHI, (Reuters) _ Em fa<f 
neral .Ma.e Arthur. . . . · . ce do recrude·scimento de atlvida<h{ 

Os documentos. japoneses captura.- na. zona a.o redor de Impha.l, acredi• 
elos pel_os alia.dos' dã.o urila,. ldéla. yi'e- ta<se qUe os niponicos vão. realiza.~ 
cisa (lo _poderio . nlponico ein . l-Iollan. outra .. tentativa. pàra conquistar . Ko~ 
dia o nas outras ·areas da Nova- Gul.né. hlma.. que, apesar das afirmações. da;_ 

Grande· parte ,dos japoneses ,ifresit.n-. 
t~s em Hollàn(lla. pert'ériçia - aos· ~e.r- _ ~~~~:g1::\rf :al:o~~io, continua. · erll 
v,ços armados, mas não eram. tã.o .em A esta ão das monções começaral 
tr .. elnadoà· quanto -às tropas. de· çhoque · . çd t · d t. 

0 
de 3 sema · · · · ·:i · · h · . · · f , aproxima amen e cm r_ . . . · ~ 

estimadas .. em ,OOO . oinens, · que-- Q-' nàs Incrementando as dificuldades 
ram . enviadas par:i, "1~wak, exat:- par~ uma ação. bellca. nesta região, 
m~nte an_tes do, assalto al.lado con t. a CO.UUNICA DO .Ol'ICIAL · 
Hollandia. E:ANDY, .(Ce!lãoi _ (Re,uters) -,-. 

Os japoneses· previram exata.mente. Diz O comunicado of,lc!al de hoje dcf 
um. ataque aliado co'ntra·wewak e- re- Q. G; do Almirante ·llloutbatten,: .·. 
enviaram ?,S suas tropas. de ch.oqu:e ''Um regimento do "vVest:.country";i 
para Hollandia s_Qmente O.º :m~.l'!1ento da. Inglaten·a, apoiado por tanques~ 
em qu-e essa posição esta,-a s.endo efetuou ·com exlto um-· a.taque contra;. 
captUra!la, Poderá. ain~a h:à-yer - um11 ·Kohima, capturou posições inimigas 
tentativa de · contra-ataque por parte e dcs'truiu varios cenvos de resis.ten,_ 
dos n!p·ontcos, mas de acordo com as .eia. " 
palavras ·dos; port_a'-vozes. alla;dos, "es- · Ka Birniania. do norte, a 38,a d.ivi..-
ta.mos· perfeltam~nto p·repara.doa p_a·ra são .chine.sa continua atravessa,11elo'· o 
tal ·eventual.idade". · · · rio Lahkraw, apesar da forte· rcsis~ 

COORDENAQAO DAS·: . .OJ.>ERAÇõES tenda. japonesa.. · 
DE TERRA E\l\lAR Durante o dia de quarta-feira, o;;j 

Q. ô-,· ALI.~no·,.NA ·NoVA. GUIN:é, caças e bom!,ardea.dores alia.dos ata-
(Reuters) ,:_ As atüais opera~fes con- caram o tnimlgo, nas 1·eg<iões· c:1" 
tra.· .,_8 -posiç6es nlponicàs· nacos~ no- Imphal e de Kohima. Bombat·dea.do. 
roe·ste da.· Nova. Guiné, as ,qliaiS 'fO- res Ilorte~atnericanos ataca:q1,n1 ·a: ·e:s .. 
rain iÍ1!ciadas alguns dias· .atrAs, pó- tra.da do ferro que se ·extende P.or 
deln ser conilderadas. como ·os' prt- ShwelJo e Yua taung". 
111eiros frutos da receni~ coriforencia . .ATAQ,UÊS . .JAPONESE~ NA CHINA 
entre o general Màc Arthur .o- ·o _cô- CHUNCK:iJ-:G. (Reuters) -,- Cm. co~ 
-mandante-chefe da f.rota ·do. Pacifico, mun{cado d_o Alto Co1rtandó chinês d_,'4 
· a.ll'.nirante CJrnst~r NÍnÍitz., , _ · , __ o seguinté: · · · _ 

Admiti-se que os, respectl'v,QS ~s_ta~ ' "Os japoneses capturaram 'a ctdad~ 
dos· Màlores .dos dois eomS11dantc,s . ó estação ferroviaria de __ lliihise11; ao 
trocàram !delas ,a respeito .da·, p<Íssi- sudoeste. de Cheti.gcliw e. s.e essa·, nl-< 
vel coordenaç'llo dos. golpes coútra os thna. cidade ainda não caiu, encontra-. 
japo1feses, no ·futuro. . . ., se agora completamente cercaµa ·pelo::l 
· A decla.ra.çã.o divulgada. depois-:· da ja.p.oi1cses, cujas tropas avançam, ·se-

confeien:c!a tles~es Esta.dos •Maiores guindo a· ferrovia. de. Lunghsi e dos-
sa.lienta- o tato de qüe ·exfstém a.gora' cem em direção ao sul, pela ferrovia.' 
apenas ºdois coman·dos "aliados: nÕ Pa- de PeÍplng a. Hankov, sendo poi·em 
c.iílco; 0 - do genera.l-.11:!a.c. Acrih,ur e o.. violentamente con.tra.-atacada · peta!! 
do a1m1rante Nlmitz, e .não· a,· como tro.pas :c1úiiesas. . . . . . .. 
quando o almirante Helseys ê.sta-v:i.- no Os nlponleos con.tiirnam a.taeanelo 
comando da- a.rea ·do sul do.,Pacifico. em: direção ao destllaeleiro estra.tegico 

· o · cotnando do, almirante HelseH_· de Hulao, a. oeste cie Céhangéhw, ·en, 
deix6u de· rúncionar· . ;,.Íguns 1u·ese,i tre a. 1[nha férrea elo Lunghai · e o ·rio 
atras· e recentemente foi·. revelado que Amarelo, porta. dé · acesao. a Loya.nv; 
0 ref.erido :- alnürante seriá: desia;Í\a_qo Nl!,. fiinovfa de Pelping· a Hankow. 
para outro co1Úando, · _ :. . ., . oi japoné~l!S avançam em direção·-~O 
BAIXAS NIPOXICAS ,· J,:~ · Jí()HÜIA_ . sul, procedentes de Sincheng_ e estão 

J.(ANDY · ·(ceilão) -: ('Úeuters) .,... · tratando de a.poderar-·se do trecho dn. 
Revela-se a.gora .que some'nte no, mf!s· fet'rov!a · controlada. pelos· .chineses. 
passado .houve ma.is de 5,ooo .. 'mortos _ Tàmbem são travados combates li.O 

japoneses ~ fgual num<iro d~ feridos st1leste ele Nanling, no Allhwel merl. 
no setor de ·Koh!ma. ' d_ional é· no Shansi Ocidental". 

Os nazistas sofrem a guerra de neivos 
A angustiosa expectátiva d_a' invasão ~ Rommel 
inspecciona · as· defesas da fortaleza ~a Europa - · 
Hess e outros generáis nazistas reconhecem a derrota . 

LONDRES, (Reuters) _;_ J)epo!s de 24 
. horas do maior bombá.rdeió: aereo · éO· 

nhecldo do mundo, a.~ingiu ho.j!l um 
gràu.· de intensidade maxhna a.· prepara
ção da. .lhvasão d~ Europa.. . . . , 
. Em too.os os centros se. opina,, .unani

memente, que está iminente e.s&i; pode-
rosa. operação. · 

-Em Stockolmo, por exemplo. o càpl
tão Karl Henrik Falkap, .. técnico . naval 
suêco, falando hoje pe\a, radio sueca, 
predisse que o ataque aliado · começará 
entre os dirui 2 e 16 de c11111,io proximO, 
provavelmente- durante 11, luz. solar; sen
do o assalto principal .dl_rlgldo atrave2 
do canal, ou seja, .entre .a.' ~oz: do: Sena 
e perto de Cherburg,,, · ou entre calais 
e Esca1dA e em frente a Dover. 

rie Berlim, o correspOndente do jor
nal sutço "Dle Tat" Informa quec. seus 
cole_gas da. capital. gennanica ,fazem 
apostas sobre a !nvasáO, fixando Qs. dla.s 
compreendidos entre 6 de maio e 7 de 
junho. 

Em Ank.ara, um coineµta.rista tur
co declarou: "Pódemos , dar por: ·segure · 
que os -proxlmo.s dias ou_ semanas serão' 
testemunhas dos aconteclnientõs mais 
lmportarités da presente guerra". 

Eni Moscou; o "'Pravcra1•, em artigo 
ed~torlal dedicado a. elQglar <;>, trabálho 
dos . sold.ados britanicos,,. amer!carios e 
aliados dá. RUS.Sia,. esci7eve: "Hoje, são 
fa.vorave!s . as cap,dlções_, para; desfechar 
golpes poderooo:s, nlo só. do. lêste, como 
tambem do sul e oeste". 

PRO~IOÇAO DE . S~ RAMSAY 

LONDRES, . (Reuters)-,- o: coman
dante . chefe. das forças .navàls .de in
va;são estacionadas ·.· na. . 0:rã. Bretanha,, 
almirante oom!sslonr.do "slr" 13frt1àn 
RalllS\\Y., volti:,u, -orit,em. ao sefvtço -. atl· 
vo, senao ·ele:vado ao ·grau de almiran
te, 

Sir 'Bertram' é, talveí,,, .o malor:.técnico 
do mundo em qUestã,o .te preparação de 
planos .de · organizações navais marltls 
ma,<; em graqde escr,tá •. SEI ~m -,que:tec
nlca,mente ·aposeri~do,.. vem, tn~s}anclo 
serviço l!,tlvo desde . o_ prlncfpio da gu~r
ra., . Foi el.e . que111 orgànlrou a . grande 
eva~ação , aé :ouriquerqüe, qria,nd<> rê
. ceb.eu ordens para. salvar em · 48' hóras o 
maior numero· ,posslve~ de, ll<'ldado!l ... · 

Como. i;e: sabe, e3$a, evacuação. atiµglu 
a.o numero de 335,490 ho~,ns, 
Ról\iMEL' INS!'ÊCÍONA. AS 'DEFESAS 

.· -.,_ .. '. l'" .,, . ' '· ' 

LONDRES; {~uteril). - À ta.dlo _de 
Paris. illformou .... que . o. marecµal Ri;im· 
mel fez nova v!sj.ta. .. de ~peção', ás. de
fesas alemlís na. IWSta ,dó '!t~laÍltlco. O 
niiiréc?,àl Ronu;ne1 v~ltou ; tazito o ,sis
tema. de . defesa:,': costeiras . como as0 .. 11:. 
nha.s . de defesa: d11/ · retágua~da. 

OS PRISIONEIROS ALEMAES AD•. 
· MITEM A DERROTA . · . 

LONDRES, (Reuters) - Rudolf Hes~ 
e a .maoria cios generais alemães apri• 
sionados e internados nà Grã Breta, 
nha, admiteni hoje que .Hitler· ~rdel( 
a guerra, segundo divulga um corres.._ 
pendente do "Dayle Sketcll",. que pos
segue dizendo: "Toda _a arroga.nela :áté 
a.indà ha pouco revelada por · Rudolt 
Hess desapareceu e ào invés de co~ti• 
nu.ar vociferando que a B. B. C, só ,vel• 
cutàva. mentiras, o antigo lugar-tenep
te.·e confidente intimo do "fueiirer.", _ad
mite agora a .. verdade dos_ fatos. Hess· 
está detido com ~o generais ;i,1emães 
que nunca se dignain dirigir-lhe uma. 
só · palavrà. Para . o.s "Junkers" ptussla-_ 
nos. Hess. nãó passa de um pà!sailo. Os 

· militares prussianos ,nem · .condescende• 
ram em ter relações com os-seus colegas, 
os seis generais orlginarios da. Bavle• 
ra e dá saxo.niá com· eles 110· mesmo 
presidio. 

De acordo com o i'efer!do correspon
dente, estes· '' junkers" mootram~se ·tão 

. aiTogantes como danté's, e chegain a 
afirmar aber~amente que se forem ve.n
cldos desta vez, ... gahl1arão a proxlma.. 
guerra. C•; bavarianos, .. que- incluem: o 

. general Ritter von Thom!i, ex-comán
dant1> do "Afrika Korps", por sua vez 
preferem não ligar aos prussianos . 

O correspondente acentuoü que RJt .. 
ter, ·qu.Q gOsa de simpatia. e é respeitado 
\ielos · t'Ilc!als · brita.nicos, seus _ gi.um;\as, 
admite francamente que e, Re!ch perd_eu 
a.·· guerra, · · 

A SITUAÇAO DO REICH . 
LONDRES, (Reuters) ..::. "Els agora: 

a. 4-lemanha e pa!ses eurol)i)u.s ocupados 
pelas tropas do Relch ·em vesperas. de 
invasão" -~ asslnaJam longas· Informa
ções que acabam de. ser -recebidas. Es
tas informações podem ser. resumidas 
em. breves linhas. A .. -Alemanha sofre 
atualmente tres . terrores principais:.' o 
terror .da.· frente. oriental. do.s. ataques 
aereos · alia~os _ e o decorrent~ · do . que 
p9ssam , fazer seus · milhões · de _ opei:a
rios esti:.tngelros !rialtratadós, jude.W$ e 
prisJoneiros Internados ncs cànipos de 
concentração,· ·quando · fo,re ml.l~~os 
pelas forças aliadas que 'invadirão • o 
cont!,neilte. Enquar.to i:;so milhares de 
a.lemães · ma.1 alhnentados, noite ' após 
noite em·: vigll!a em refµglói .-huníidos · e 
frios, ce11Btituem um !ndlce de ,que as 
cond!~ões f!slcas . da, população. pioram 
de maneira : alarmante, aumentando 
cada vez inali; o numero de· casos de 
. tuberculose. As autoridades atm!tá:riàs 
germanicas . m~stram-se grandemente 
preocupadas com estas s,ravês questões, 
e·· 1"ielam particularmente que ·. uma 
epidemia de ·tifc;>, . proveniente .da ,,fretito 
or~ental. poooa var.rer a . nação ale\ilã,' 
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Puhlicamos, hoje, o texto integraT 
âa notavel alocução pronunciada pe

. lo Santo Padre, em reunião do Sacro 
Colegio, dia 24 de dezembro p. p. As 
ag€ncias telegraficas já haviam pU• 
bL-icado um resumo sucinto das pa
lavras de Sua 'Santidade. Este resu
mo, entretanto, alem de brevissimo. 
continha algumas imperfeições evi
dentes. Assim, a divulgação do tex-
1.o completo das palavras do Romano 
Pontifice conserva toda a sua opor
tunidade e interesse. 

Em qulaquer situação, publicaria
mos com filial prazer as palavras do 
Vigario de Nosso Senhor Jesus Cris
to. Agora, fazemo-lo ~om sentimen
tos impregnados de um fervor todo 
e!;pecial. Sofre o Pai Comum da Cris
tandade: com ele devem sofrer seus 
filhos. E, neste momento de angus
tia, suas palavras tem para nós um 
significado todo particular. Recebe
mo-las como um presente que a Pro
videncia nos envia, e. que pelos cuida
dos da · Providencia transpoz montes 
e -vales, rios e mares, para chegar até 
nós através das maiores dificuldades. 
Nos momentos de dor, estas palavras 
de um Pai sempre amado com todas 
as fibras do coração, e que nos fala 
tão de longe, · não podem deixar de 
nos comover a fundo. 

* * *· 

'.E, já que tratamos do Santo Pa
n.re, para que se meça bem a difi
Cl,lldadc de sua situação, transcreve
mos o .seguinte telegrama da Agencia 
Reuters: 

"BERNA, 3 - A radio do Vaticano, 
comentando hoje a informação segun
do ,a, qual os beligerantes concorda
ram em ,que o correio do Vaticano 
cruzasse a .linha de batalha da ltalia, 
pela primeira vez desde que a penin
sula se transformou em teatro de 
guerra, declarou o seguinte: "Pro
curando obter informações sobre o 
a:;sunto, apuramos que não somente 
11. noticia não tinha fundamento,· mas 
ainda que a verdade era muito dife~ 
rente. De fato, a despeito de todos 
os seus· esforços, a Santa Sé até ago
ra não foi bem sucedida nos seus es• 
forças para obtér corrumicações di
retas com o Episcopado· da Italia Me
ridional ou da Italia Insular. Is
to não pode ddxar . de criar di
fiêuldades para o exercício do poder 
espiritual da propl'ia Santa Sé". 

·Existi:: .ná vizirihR íocaliJ.aclt.: e!~ St1n·· 

~~,~1""§::;:~;!f.,:.,êi~;":;~.Pse ~~/;i,~'!:J:F ~r;ti~;.tt~s-~.º 
tlct a Cd\· • .ÚOi c,;.v,: .. · -1:r apo :-..dl !OU,. 
~lOl:'. cla 1rrivgmn cio s~nh,,;,r ·Bom J~· 
sus oue ali ~e encontra, e ii. riua! 11.os
so. povo tributa ião dclica," · 
tosa devoção. Este ano, 
cavalgada .. se organizou p;, ··,, 

{Conclue na 2." ;;,ag.:, 

ORAÇõES PELA PAZ, NO 
MÊS DE MAIO 

Informam telegramas de Londres que 
i1, radio do Vaticano divulgm. "a carta 
do Papa ao Secretario de estado do Va
ticano, cardeal Maglione, em que sua 
Santidade apelllo para que todos os ca• 
tolicas se junt~ll" a crnzada de preces 
durante o mês de maio em que cons
tumam tnvocar a Virgem Maria. A 
emissora disse que o. Papa autorizou a 
publicação de sua carta e acrescentou 
textualmente: "Sua Santidade Jeclara 
11ue os alicerces da. sociedade humana 
e11tão ameaçados. No mês de Maio pro
~imo os catolicos, oarticularmente as 
cria.no~. guiadas pelos seus pais, volta
rio para a Mãe Celeste de Nosso Re
dentor numa cruzada de supllcas. Se à 
paa tão esperada ainda não brilha so. 
bre o mundo, não dP.vemos, por isso. 
nos cançar de reza nem perder a cora
ge_m nem O ~onfiança em Deus, porem 
continuar rezando silenciosamente. A 
guerra .. duranté o a;-,o p<tSSado, aproxi
mou-se da. Cidade Eterna. A tragica si
'tuação em que Roma se encontra hO;"> 
causa e.o papa grande consternação e 
Sua Santidade invoca a nossa Mãe Ma-
1·ia, afim de que c centro da Cristan
dade seja . Isento dos hOrrores da guer
ra, que novos sofrimentos sejam peupa
dos para a, seus habitantes e ,iara. que 
tantos monumentos religiosos e artis
tieos que pertencem a. todos os povos 
civilizados não seje rr destruidos ·,. A 
carta termina com a benção apostai!· 
Cll do Papa a todos os que estão SO• 

frendo oor causa na guerra. 

NUMERO AVULSO 
\ 

CR.$ 0,40 

ANO XVU PL!NIO 
Uiretor: 

CORREA DE OLIVEIRA São Paulo, 7 de Maio de 1944 . il 
Diretor Uer ente: 

fºRANCJSCU MONTF!JRU MACHADO 

. . 
O orbe catnlico res~ pelo s a D to p a d r e ALOCUGÃO PONTIFICIA AO SACRO COLÉGIO 

. 2-( de dezembro de 1943, às 10 horas. 

Vibrantes apelos das Autoridades Eclesiasticas· em ·favor· do Soberano Pontifice 
O Exmo. Revmo. Sr. D. Manuel da Silveira D'Elboux, Bispo Titular de 

Barca e Auxiliar do Exmo. Sr. D, Alberto José Gonçalves, publicou no Bole
tim da Federação das CC. MM. de Ribeh-ão Preto, da qual é Dii;etor, a seguin
te circular: 

"Caríssimos Congregados 
Apro)Cima-se o dia . mundial do Congregado Mariano. Se nos anos ante-. 

riores grande foi . o empenho da Autoridade Eclesiastica em reunir junto ao 
altar de Maria Santíssima os jovens piedosos da Diocese, hoje o nosso apelo 
assume proporções de verdadeira suplica, tornando-se ainda mais encarecido e 
vibrante. E' que a Santa Igreja vive horas de grandes apreensões e não pode 
esconder as dores profundas que lhe estão sangrando a alma. 

Roma, a cidade eterna, torna-se, dia a dia, teatro constrangedor de lutas 
cada vez mais violentas. No fragor do combate, nuvens espessas toldam o· céu 
da capital· do mundo catolico e o proprio Vaticano começa a sentir os efeitos 
dessa rajada impetuosa de morte e exterminio que vem avassalando orbe inteiro. 

Em meio de labaredas, ruinas e escombros, ergue-se a figura impressio
nante do Pio XII, o Príncipe da paz, o Vigario de. Jesus Cristo na terra. 

Como sentinela avançada da civilização cristã, lança o b1·ado de concordia 
e confraternização entre os·povos, mas sua voz se perde em ecos muito proxi
mos suplantada pelo estrondo feroz dos canhões, pela explosão de bombas in
cendiarias e pelo rugir selvagem do odio que conse
guiu penetràr bem fundo no coração do homem. 

E' preciso que Deus tenha pena deste mundo 
convulsionado e ponha um termo a tanta maldade. 

"Transformar o odio -reinante em. amor verdadei
ro, refrear o furor das ·paixões humanas, temperar 
os sofrimentos e enx~ar o pranto dos infelizes, pa
cificar, enfim, as nações e os povos para que a Igre
ja possa reunh- todos os homens em torno de um al
tar de vida e salvação, eis o anelo ardente do Santo 
Padre, o Papa". 

Caríssimos Congregados Marianos! 
Diante de perspectivas tão sombrias, em face da 

situação de constrangimento do nosso Pai comum,· o 
Santo Padre, não é passive! permaneçamos indüeren
tes. Somos filhos da Igreja, Mãe carinhosa, ela bem 
merece o nosso afeto e as demonstrações mais vivas 
da nossa piedade filial. 

Rezemos, pois, pela Igreja e rezemos pelo· Papa. 
O Dia' Mundial do Congregado Mariano deve ser 

<.1m dia de. preces e de sacrifícios. 
Reafirmemos nesse dia a nossa vocação mariana, 

vocação eminentemente catolica. 
Despertemos em nossos corações um amor verda

deiro à Santa Igreja e intensifiquemos o nosso culto 
de veneração para com o Santo Padre". 

* ·• • 

A Curia Diocesana de Tàubaté baixou o seguin
te a.viso, sob numero· 102: 

"Do Exmo. Sr... Nuncio Apostolico, recebeu o · 
Révmo. Mons. Vigario Capitular, o seguinte telegra
ma · cujos dizeres e desejos . expressos, .· sem. duvida 
constituirão em nossa Diocesê, . uma .'ordel'\1 re"êebida 
do San:to Padre. . "Sa11t,) P;i.dre e ordena orações Sa'-

Oportuna. e· inoportunamente, mas sempre em vão, temos apel.;do à razã,o 
e ao senso comum, em r.1eio; desta loucura mundial, êm que parece que a ci
vilizàção cristã se. lança em sua propria destruição, Hoje que periga a Cidade 
Eterna, e a propria vida do Santo· Padre, nós somos obdgados a· reiterar, des .. 
ta vez çoletivamente,, nosso apelo e nosso ·protesto formal. 

Detestamos·· e· aborrecemos a politka · que; no· curso desta :guerra,· provocou 
a destruição, especialmente por meio de ataques aereos, de .tantas cidades his
toricas causando a morte de inumeraveis cidadãos quê nada- prejudicavam. 
Lame;tanios tão crueis ultrajes, mas ao tratar-se de Roma e da Cidade do:!_~ 
ticano, nossa reação será outra. 

Dizem-nos que. Roma não é cidade de valor ~ilitar; é, sem embargo, o 
deposito dos tesouros da historia e da arte, e, por ~una de turo, o centro e o 
coração. da propria Çristandade .• A,,Cidade do Vaticano é .terra santa e con
sagrada para 400.000.000 de catohcos • .. . . 

o jornal "L'Action Catolique" publicou recentemente um editorial en'Rca
recendo a ·necessidade de o Canatlá interceder, oficialmente, para salvar o-
ma dos bomb_ardeios aereos, . . • . 

"O Canadá - diz o referido _orgao - como nm-
guem poderá negar, está fazendo muito !?e.Ia g;ierra, 
Assim em nome da· nossa grande partic1paçao no 
conflito mundial, pode~O!!õ interced~; ofici11lr1ente 
em favor da causa da Cidade Eterna , 

O editorial recorda a recente petição apresenta
da à Camara dos. Comuns, em Otawa, segundo a qual 
as tropas. canadenses não serão empregadas num 
ataque direto a Roma. 

* • * 

Os Reit~i·es de dois centros de cultura univer
sitaria nos Estados Unidos, em vibrantes declarações, 
pediram aos chefes aliados para que poupem Roma. 

O Revmo. Pe. William Dunne, S, J., Reitor da 
· Unive1·sidade de São Francisco, solicita que se ouça 
o apelo de. Sua Santidade o Papa Pio XII para q~e 
Roma não. se converta em .campo de batalha, afun 
de. que as Nações Unidas po~am atestar que lu
tam por valores mais nobres. 

O Revmo. Pe. Charles J. Walsh, S. J., Reitor 
da Universidade de Santa Clara, comentando a des
graça . que seria a:. destruição ·de Roma; termina: . 

"Ainda que a Igreja tenha que retornar a vida 
das ,catacumbas, não perecerá. Entretanto, too.a a 
Cristandade sofrerá· muitíssimo se a barbade . des,
.truii a flor de. sua gloria'' •. 

·. * • ,,.· 

. . Dois mil·. catolicos bolivianos, após . cumprirem 
o· preceito . pascal,· enviilraro um;1. me·nsage1-1 aos che
fes ee Estado das· Nações Unidàs pedindo que se 
-~nvidem esforços pan,1 a pre~ervação de goma .. 

"UM Sô CORAÇÃO E UMA 
Sô ALMA" 

"Uma usança tradicional e grata 
proporciona mais uma vez ao Nos~c 
coração a alegria de ver reunidos 
hoje ao Nosso derredor os membro~ 
do Sacro Colégio e da Prelatura. Ro 
mana e de ouvir dos lábios do Se
nhor Cardial Decano - que desem· 
penha o seu alto. ofício . com. admira, 
vel plenitude de forças e vigor de 
mente - com que sentimentos de fi. 
delidade inquebranta vel e de exem
plar devoção Nos oferecem o dom 
dos seus votos e das suas orações 
nesta Im; precursora do mistério do 
Natal. 

Nos tempos difíceis e asperos em 
'IJ.Ue, sem conhecer-lhes o desénvolvi· 
menta e a conclusão, só de Deus co
nhecidos, Nós vivemos e sofremos 
juntamente convosco, Veueravets 
Irmãos e Filhos queridos, e com .e,s 
fiéis da, Nossa Cidade Episcopal de 
Roma, em profunda comunhão ele 
pensamento e de intenções com os 
católicos de todo o mun.do - é nm 
grande cor:fôrto para o VigáriÓ de 
Cristo, onerado com o pêso de tan· 
tas respu~sabilidades imprescindi
veis, o ver dominar nas fileiras dos 
seus mais vizinhos conselheiros e 
cooperadores no governo da Igreja 
universal aquele "cor unum. et ani. 
ll'1. una" que inspirou as palavras do 
vosso eminente e venerando intér, 
prete. 

Esse "cor unum et anima una", que 
unia os primeiros seguidores de 
Cristo, foi a inflamada arma espiri· 
tual do pequeno rebanho da Igreja_ 
primitiva, que, sem meios terrenos, 
com a palavra, coro o amor desinte
ressado e com o sacrificio da pró
pria vida, iniciou e levou a cabo a 
sua ação vitoriosa diante de um 
mundo hostil. Contra a fôrça de re
sistência, de zelo, de desprezo dos 
sofrimentos e da morte de tal co
ração e de tal alma não prevalece
ram e quebraram,se as artes é os 
ataques dos poderes contrários, que 
Il;le combatiam· a existência, a dou
t~ina, a difusão e a consolidação. · 

Assim da união dos corações e das 
almas de todos os fiéis formava-se 
como que um só coração e uma s6 
alma, que a propagação da fé afra· 
_vés dos tempos est:mdeu · e ainda ho, 

·. cdficios orj~çipa,lmer te · crianças niês maio para nc
c0.ssidades hVt,úi'nida4e .aobter paz ju$ta fo.te1·cessão · 

~r~~~,,/i:n~rt~k ?ií~~í~: . . . ' ,:_;ruw;~~àir:ltt, 
to::;, ,f,.,~;tnr·cs. de I~TeJàs' "1' Cal o ,fazerc;m p2,;:a · · .,!$' 

norte-americano Styies B.ddges, ,: • ru-
hir,, em, ç;;rta i:U~igida ao I j 

; ~ê.:~~i,ij{d;,;~,:·'··®, , _. ;;t. ,..~e 
a ~1obilizacii.o . da Cidade ~~· t : 

que o .de.·•,',]o' do P;i qtu:wiâo da Crist,mdade, 11esta hofo d<, arnarg1.n a,;,, 1Í1ai:1 
que riunca · sej.,, cumprido com devoção f? :imor, 

r. !)Cd("l de s: Excia. Revma. 
: ., ·;,; "' 28 de abril de 1944. 

Pe, Ismael Dias Monteiro, Secretario'· cjo _Bispado". · 

• • • 
A Curia Diocesana de ·Sorocaba baixou o seguinte aviso: 

l~{d,rpa, lc1_1'1b:ra: º. sr;i, ~tyiea,./,B.~i<lg(;S·. a ~~n,v.r#.iéneia {{,fii1;.éonstitun<um,> ,CO· 
mis.~ão que funcionara sob à presidenc1a dó" Sumo P-,nt1t1ce, . 
' . . * * * . . . ,e . 

o jornal catc!ico Verbum, de OuateW,Í\la, éapital, lançou um vibrante, cdi: 
torial; nó:_ qualàfüina: . "Atentár çpntra _Roma é atentar contra a: htunanidade: 
é roubar :u:m de seus· grandes tesouros; é colocar·.a força, b~ta:.sobre a forç,,t 
da cultura da moral e do Direito. Atentar contra Roma e atentar contra a 
Democra:éi~; .porq\le Roma pertence aps s·eculós, a todos ~s povos c~istã~s --; 
a·. maic:>rfa do mundó --:-:a todo,s os :povos e atentar.,contra· esse patrunomo, e 
atentar contra• a. Democracia. Uiiiveí-sal •. em ·s~us· mais altos, valQréS"; ,. 

"Ao· R. Cle;o e aos. fiéis da Diocese de Sorocaba,. paz, e :benção no Senho,, , ·. ·.·· A Federação Dfocesana .·das. Congregações: Márianas de Ribéh-ão ',Preto ·fez 
que de todos e. saude e cons<;>h1ção. . . . . ... · . . . . .· ... publicàr.n'a"imprensa' a séguinté nota: . . 

Desde o i:nicio desta guerra vimos multiplicaJ:)do preces pela.·susl_)ÍÍ"ada paz · · · · · : ·. · · · · ·. · • . · *' •· •· · · · · ·· '- · · 
por urna paz duradoura, baseada na justiça: "Et erit justitiae.pax''. · · · '. . "Vibrante· ;,pelo-· dos Jovens Co1tgregados ·;M:arianos, em inteira, adesão· e 

Hoje vamos acentúar nossas preces no sentido de que Deus guarde inca- ~olidariedade ao, San.to Padre, o Papa·:P~o. XII.· .... 
lume a Augusta Pessoa do San\o Padre O Papa, e preserve de destruição a Todi> 6 ofüê ·catoHco rezá pelo ,Santo Padre· e, nos momentos difíceis que 
sede da. Se_' Apostolica e ª· cidade de Roma. . . . .. , . :- . . :_-· .·· . : atravessa .o Soberano Pontífice, não pode nenhup.i filho, devotado à Santa Sé, 

T d nh ·cruzar os' braços ·mi ih_ércia e no indµerentisrno. · · . . · · . ·· · 
o os.aco:111pa a.mos.com a respiração suspensa e alarmados os irequen .. , ... N6s.tem.·os·o.A __ :o Man_d.aine_nto dii'Leide,_Deils_ .quen __ os.·obriga, po_r,sagl:ado 

tes bomb.ardeios contra Roma, atingindo a cidade do Vaticano .e os· Dominios.. · · · · d 
Pontifícios, com risco da propria pessoa do Santo Padre. . patl'ióÜsiriÔ a amai:, venerar e. defender nossa patria, E ai do traidpr, cavar e, 

. que'se. recusa poí: ela dar a propria vida, ' . . 
Os RR. Parocos e Reitores de Igrejas, Capelas e -Comunidades religiosas ·Antes, porem; e acima de tudo nes.te mundo, nós temos o·l.o Mandamen-

prepararão · os fiéis para- na Dominga "ln AI bis", dia 16 de abril, revezarem-se t6 do -hiesmó. Deus, Soberano Senhor do tuúverso,e. por ele nos vinculamos ao 
em ~foras Santas perante .o S'.:', Sácramento exposto solenemente todo aque'." . que é de mais: ságrado no mun~o: a Igreja d~ .Nosso Senhor fesus Cristo, di
le dia, oferecendo pela manha s-uas comunhões bem numerosas · pelo Papa; vinamente fundada· na terra, cuJ.o Çhefe Infahvel e Supremo e o Santo Padre 
Pedirãp muito e .muito a Nosso Senhor Príncipe da' Paz por que as'forças beli- · 0 Pá.pá; E' ele· 0 Vigado de-Cristo; isto. é, 0 que faz a:s vezes de Jesus Cristo 
gerantes encontrem meios de preservar Roma e· a Santa Sé Apostolica· da des- naJei,rn. · "E' 6· legitimo sucessor· de· São' Pedro rio ·regime da Igreja· Universal, 
truição e da ruína. . ·· . · · poi:que ~t.icede: a s.: Peçlro. que fora. e morrera Bispo de Rorr.ia, e .como ele tem 

Seria bom que os RR. Sacerdotes e mesmo os leigos, 'envi~ssem à Nun- o. primado-de ju~isdisãq. . .. . · · · ·. · ·.. . ' ,_ · · ·· . . . 
ciatura Apostolica no Rio de Janeh-o (P~aia do Botafogo, -340), mensa1'ens de e Santissimo-é o seu.Oficio; imeru;;a a sua .responsábiHdade: "vela como quem 
solidariedade com o Augusto Pontifice Pio XII. · e . · ha de dar cortàs de· nossas almas" .. Cabe-nos,· pois, ,ó grande dever de por ele 

O Revmo. Cll'l"o secular e regular pa:;sará a dar nas Missas, "Pro ,:e gravi", orar, 'fi·equentemerite, a Deus, para que o conserve, lhe· dê vida; o felicite na 
a coleta imperata "Pro·Papa", até nova ordem". : . . terra,.enãci,o:entregueaos seus inimigos" •.... · ... · . . ·... . 

' .... :Pois .betn, 'Congregá elos Marianos, saibamos prestár a. Sua Santi~ade nossa;:; 
honienagérÍs, fmais, '. ·e agora;: qué bombas desti,iidóras de 'Um ''.ató de inglorio 
militarismo aboriiii:ravf!l. -aos o_lhos de Deus. e da. Humanidade" caem sobre a 
Roma dos Papas1rezem6s pelo Santo Padre, para que Nosso Senhor o fortifi-

* • • • Os sete Arcebispos e os vinte Bispos :que constituem o Episcopado Aus-
traliano, subscreveram coletivamente um valente e -resoluto .. ap:e19 · pedindo que 
se volte "à razão" e protestando fonnalmente contra o perigo iminente· em 
que as nações beligerantes colocaram Sua Santidade, o Papa· Pio xn e a Cí-
dade de Roma. · · · · · · · · 

E' o seguinte o texto da declaração coletiva: 
"Angus:Uados e ·decepcionados temos observado·o horrendo, progresso .des,;, 

ta lugubre guerra. A ambição do poder e dqminio incendiou o mundo, e o 
espirita de vingança e de odio, e o gosto pelo ·sangue completam o holocausto. 
Nações orgulhosas foram humilhadas e pisoteadas. Nações pacificas foram ar• · 
rastadas à guerra: suas terras assoladas e suas cidades convertidas em escom
bros. Suas mulheres ultrajadas e assassinadas. Os meninos sobreviventes pa
d~cem fome e estão r,or:idenados a engendrar gerações decadentes. 

que e néi'meio ·.detantas'·agruras e pr9'va1,ões. · . . 
'A Federação Diocesana ··das Co'ngreg<1,ções Ma'rianas de Ribeiriio · Pr:eto pro

. moverá· na· pro:içima- sexta-feira, .primeira de, mês, piedosa Hora Santa, às 19 
horas,· na· Catedral, ppr intenção do Soberano Pontifice, preparando assim o 
Dia. Mtindiiil do' Congregado,, e ·.que será pregada por· S. ~eia •. Revma,, o Sr. 
Bispo Auxiliai-,>D. Manuel da Silveira D'EIJ;,oux, Dp. Diretor da Federação. 
· Congregád9s' Máriànos e fiéis de .Ribeirão Preto: todos à Catedral no pro
ximo dia 5 ·de· maio, às: .19 horas. 

Rezemos pelo Santo. Padre o Papa e, . no momento que atravessa a Igreja, 
lembrados sempre da Promessa de Cristo -, "Estou convosco até à consuma
ção dos seculós" :..,.: repitamos bem. alto: antes e acÍJl'.!a de tudo, àmemos o San~ 
to· Padr.e, :o PapaY · 

Se;'.(Undo as intenções do Santo Pa
dre, realizar-se-á uma Semana Cor
dimariana de 21 · a 28 de maio p. f.. 
no Santuario do Imaculado Coração 
de Maria. · 

Essa "Semana" tem dupla finalida
de:- homenagear o · Imaculado Cora
ção- de Maria. e pedir-lhe com m<!ÍS 
insistencia- a Paz do inundo, contri-

, buindo · à l:xtensão de seu culto pelas 
consagrações das Dioceses, familias e 
indivíduos. 

Em segundo, Jugar, orar ao Ima
culado Coração de .. Maria . pelo bem 
estar e felicidade do Santo Padre, 
mostrando-lhe intcii-a adesão e res
peito filial na epoca crucienta em que 
vivemos. . · 

Imac.ulado ·Coração de' Maria e 
Santo. Padre come o sim bolo .salvador 
do mundo: formarão, constituirão o 
centro e ideal da Semana Cordima-
riana. 
· Será o seguinte, o programa: 
Dia 21 (domingo) DIA DAS. 

CRIANÇAS - As 7,30 horas, Mis
sa explicada, Comunhão · geral elas 
crianças e consagração ao Imaculado 
Coração de Maria. Preces especiais · 
pela paz do mt.ndo e pelo Papa 
Pio XII. . 

SESSÃO DA NOITE ..., Âs. 19,3@ 
horas, aberturn da · Semana Cordima• 
riana com o cante, de CREDO pelo 
côro e povo, seguindo: 

1. FINALIDADES DA SEMANA 
ÇORDIMARIANA por · Mons. José 
Maria Monteiro. DD. Vigarir.. Capitu
làr. 

2. FUNDAMENTOS HISTORI-
CO-DOGMA'rICOS DA DEVOÇÃO 
AO IMACULADO CORAÇÃO DE 
MARIA, pelo Pe, Dr. José de Castro 
Engler, C. M. F., de Curitib,i. 

je estende por tantas reg1oes e .pó. 
vos; e um tão belo vínculo de cora.; 
ções e ele almas de todas as terra!! 
e de todas as praias _chega até Nós~ 
e mais vivo e forte se renova ua. 
hOra prp·,ente · das comuns aflições 
e invocações e dos comuns anseios 
e esperanças, graças ao Divi110 Espí, 
rito Vivificador e Santificador, que 
faz e conserva a Esposa de Cristo 
sempre a mesma na sua unidade. e 
universalidade, embora em meio às 
perturbações que subvertem as Na• 
ções. · 

Por isso com reconhecimento Q 
comoção, venera~eis Irmãos ·e E'i• 
Uws · queridos, acolhemos a expreS• 
são dos vossos sentimentos, tão con• 
formes às antigas tradições cristãs, 
como urri, presente da providência e 
um claro sinal de que· tambem a Igre, 
ja militante ,de hoje prova a efi~>Í.• 
cia da oração sacerdotal de Cr1s• 
to: "Pater sàncte, serva eos in nomi• 
ne tua ... ut sint unrim sicut et' N'oij 
unum sumus" (Jo. 17, 11., 22). · 

MISERIAS PRESENTES E EXOR, 
TAÇõES Ã CARIDADE E A PAZ 

No decorrer desse ano a tormenta. 
da guerra se a vizinhou cada vez mais' 
tambem da· Nossa· Cidade Eterna;. e 
duros sofrimentos se abateram sobre. 
muitos dos Nossos diocesanos. Não 
poucos entre os mais pobres virar~ 
a própria casa destruida por ata·. 
qaes aereos. Um santuario caro ao 
coracãc, da Roma cristã, e verdadei• 
ra jóia de veneravel antiguidade, foJ 
atingido e recebeu feridas dificil• 
mente sanave:s. 

No éampo econômico e espiritual 
a confusão e a perturbação se difun• 
diram de maneira inquietante. Se a 
interrupção e paralização da pro-· 
duçittl normal do que é mais ne.c0s. 
s.árjo pa.ra .a vi.da devesse continuar 
coin ·o ritmo atual, seria para teme11 
que apesar das solicitas medidas das. 
Autoridades competentes, ·o povo de 
Roma e grande parte da população 
italiana, dentro em breve., viessem 
a encontrai;-se em condições de índi• 
gência que, quanto o homem .pode 
lembrar-se, jamais talvez se vlra1n. 
e se sofreram nesta · terra já tãQ 
provada, 

(Conclue r,a 4." pãgina) 

ral pelo Sànto Padre e renovaçilo d..i 
Consagração, 

SESSÃO DA NOITE - As 19,30 
horas - 1,. A EUCARISTIA E O co .. 
RAÇÃO DE MARIA, pelo Conego An
tonio Alves de Siqueira. 

2. PIO XII E O COR.A:ÇÃO DE 
MARIA, pelo dr. Carlos Morais An• 
drade, DD, Presidente da Adoração 
Noturna.· · 

Dia. 25 (quinta-feira) - DIA DAS 
MÃES E SENHORAS - As 7,30 ho-. 
ras, Missa explicada, Comunhão geral 
e orações pelo Papa· Pio XIl, 

SESSÃO DA i-TOITE - Na. ho.ra. 
de costume. 1. FATIMA E O .CORA• 
ÇÃO DE MARIA, pelo Pevmo. Pe, 
Valentim- Armas, C; M, F;, de. Gua-· 
rulhos. · · 

2. O BRASIL E O CORAÇÃO ·nE 
MARIA, pelo prof. Ataliba Nogueira. 

·Dia 16 (sexta-feira) ;_· DIA 'DAS 
ASSOCIAÇÕES DO SANTUARIO '
As 7,30 horas, Missa e Comunhão ge
ral . pelas 'intenções da Igreja . e do 
Santo Padre e reriovação dà. Consa
graçãó ao· ·Imaculado Coração · de Ma-
ria. · 

SESSÃO DA NOITE .... 1. ·-o RQ .. 
SARIO E O CORAÇÃO . D.E MARIA, 
por ·um Revmo .. Padre Dominicano. 
· 2. A· ARQUICONFRARIA DO CO

RAÇÃO DE MARIA, pelo dr. Carlos 
Foot. Guimarães, representante da Ar-
quicohfraria de Cr.mpinas. . 

· . Dia 27 (sabado) - DIA DAS AR:. 
QUICONFRARIAS - As 7,30 horas, 
Missa· explicada, Comunbã6 geral• pe- · 
lo Sumo Pontífice e renovação da 
Consagração. 1 

· · · 

SESSÃO DA NOITE - 1. A IGRE
JA. E O CORAÇÃO DE MARIA, pe• 
lo Revmo. ·c6nego br. Antonio de 

. Castro Mayer, Assistente Geral da 

Consagração do Uruguai ao Coração de Maria 
consagração, reza.ri..m fervorosamente 
para o résultadr espiritual do solene :ato 
i, todos repetiram eín voz alta a formu- · 
la do Papa Pio XII, · finalizando . com o 
cantlco ao Imaculado cor::.ção · de Ma
ria, passando depois a beijar. a 'Imagem 
do Coração dt •Ms.e de . pew colocada, 
na: frente do altar, .·éntre nor!ls e luzes. 
O. Revmo Pe. Lu!2 Mcr,eses 'Bueno, Vi~ 
garlo· da ParOQula,. não poudt cóµter a, 
sua satlsfaçã.i com a vlsfveJ . proteção de 

COMBATE AS . VOCAGõES SACERDOTAIS 
Dia 22 (segunda-'feira) - DIA DAS 

EMPREGADAS - As 6,30 horas, 
Missa e Comunhão geral com a reno
vação da Consagração. - As 7,30 ho
ras, Missa com canticos e Comunhão 
geral. 

A. C. na Arquidiocese. · 
2,. CONCLUSõE~ DA SEMANA 

DE ESTUDOS, ·pelo Révmo.' Pe. 
Raimundo Pujo!, C. M. ; F., DD. Pro• 
vincial dos Padres Claretianos. 

l1: um fato consolador a consa,,-ração 
de toda a Republica Uruguaia ao Ima
culado Corà.ção de Maria. As três Dio
ceses de que consta a Republica .,., con
i;agraram em g!oriooa anulaçíio, por meio 
dos seus dign!ssimos Pastores, D. An
tonio· M. Barbleri O. f!'. M. C., Arcebis
po Primaz de Montevidéu ~?9 - VIll 
,- 43), D. Alfredo Viola, B1ipo &e Sal
to (8 XII - 43), e D. lw.'guel Patcr• 
nain c. ss. R., -o de Florida e 
:Meno (8 - VII - 43). 

Nesta ultima o:oce.se, a. consagração 
foi precedida por solene no~em:. cujo 
ultime triduo f~i de suplica perpetua, 
alternando ..,s fiéis e,, grupos não inter
rompidos anti; a. imagem ia SS. Vir
gem, colocada na Capela do Santíssi
mo. No dia 1 dr Dezembro, o Santo Pa
dre enviava. um cabograma redigido nos 
seguintes termos· "Bispado de Florida 
·(Cittá del Vaticano) - Sua santidade 
pedindo ternuras Mãe celestial sobre 
Diocese, envia co~ct: .. Jmer.,te implorada 
Benção Apostx..lica. CarC<aJ Maglione". 

No dia 8, das 2L,30 às 21.30 na Cate
dral e em ;odas 9S Paroquias fez-r,e a 
0

hora da consagra~no repetlndo-st a 
n1esma foriuula proferida um ano antes 
pelo Santo Padre Pio XII na grandio
Ea Ba.sllica. a~ tsão :e>edr9, an~ !,Ulla. 

multidão de 50,000 fieis. E ao :i.manhe
cer do dia 9 toda uma. Nação era feudo 
1') Coração Maternal · de Maria. 

OUTRAS CONS~GRAÇõES 

Por motivo das dificuldades ·de comu
nicações só agora tivemos noticia da 
consagração da. Diocese de Pelotas ao 
Imaculado coração de Maria Ainda que 
tarde, transcr3vemos · aqui o tlnal da 
Circular I\Ue o• SI·. Bispo' , D · Antonio 
Za.ttera tinbllcou: 

"Ordenamos; po!J, que ·em nossa ·ca
tedral -e em · todas a.s Igrejas Matrizes 
s Capei~, no p1oxim'> dtà 23. após a 
millsa conventual, seja teita a consagra
ção Õ.1', Diocese aó s. coração de Maria, 
lendo a m!lflclonada. formula de· consa
gração abaixo transcrita, Pelot~. 11 de 
Maio de ~43. · 

t Antônio, Bispo de Pelotas" 

PAROQUIA OE IPAUSSú 

Essa ParOQula pert,Íncenie a,o Bispa
do de 8'ltucatú consagrou-se, solene
mente. a.o rmacutadr:i . Corl',Ção de Ma• 
ria, na. noite do sa.bado.: Sll,nf,Q. 

oa flels P.nch~ndo ·.o: templo ouvll'am 
~ ~:,,t1Cll,. flXl)~C~ijw, .. lia,..~1!1,1.~pi{l,. aâi 

O .Arcebhip9 . de Bresla,u· ·<l~nul'lcJa nova
men.tê. esse_ cr.im,e dos: nazista·s 

. · tão boa Mãe para as almas que lhe fo
ram con!iadas e com as nova~ graças 
que fluirão do coração de Mària s~~- ~ 
a piedosa Paroquia de Ipaussú: 

PAROQlJJA CE'JACU! 

Na Diocese de Uua.xnpé encontrasse 
esta Paroquia, que taml:icm se coru,a~· 
grou ao coração de Marta, como recho 
de ouro de uma Sant~' Missão prega• 
da p0r um Padre Claretlano. Ali onde 
0$ frutos cÓillldos' foram ·surpri,enden-

. comunhões e mais de 600' primeiras co• 
téa e conwta.dores. com mais de 4.000 
munhões ile Multo.. env<>Jv!dos na. at. 
mo.sfera sobrenatural l:le · fé e · de a·mor 
mariano, os fiéis · vlbr<.-.ram ele entusias-
mo com a apOteose da consagração. 

. Os circu]os catc,Iicos londrinos comen-
' . . 

tam que. nesta Pascoa a. ansiedade da 
Igreja · catoüc'a alemã sob o . jugo na· 
zista se refletiu nas 'c11rtM PMtora.is de 
d_UM . flgu,ás êxtrMl'dinarias do Epis~ 
copadCl alemão, O primeiro, .o .Arcebis-. 
po de 0Breslau, cardeal Bertram, .consa
gi·a. a sua Past9ral à. principal causa 
da .. ansleciacte dos Bcspos - a . crise de 
Padres· que ·se· deve ás· medldíls do go
{erno aJemão de combate às vocoções 
sacerdotais. O . i'relado escreve: . - "J~ 
os. !ncontave!S Inimigos aa Igreja, na 
Alemanha, esperam qu~ cedo os luga-. 
res do culto (!quem vazios, as Jampa
~aa do santuarlo, · aors:adas, e a.. fé .cris
tã, vencida. pelas· crenças antl-çrLstãs .. 
Todas essa~ cousas aconteceriam se ,is 

vocações oarà () sac.,~(iocin desapareces
!ietxando tnapagavblS, sulcôs- · de- rel!glo-. sem," :O, segundo, A cebtspa de. Frei-

. . b~rg; o. qroeber,, dennucla,. ·na· sur ul· 
sldade aquele solerié' ato Í!a éntrega 'to~ ,i\ma, Cl!,r\a. }:'l!stt,rà),:,a.· neg(l~â~ da. .. res• 
tal, da P~~uia, a.Q lq,,a,cul~d~. C~~;o·' sur,reição, e, .. !ia. "Vld!L eterna .,que,. ,gora 
õe uair~:: l , , ... , . 1 · 1.1tr -P.~~~ .P.~icla,~~t(>i ·;!1~ -,~a.ul?, 

e escreve: "Estês · tempos terrivelmente 
dlflcets, mais do que quaisquer outros 

. na.. Historia, . necéS'-rtÚ,m . cie .. tim "Sur• 
'sum . Corda" de ercór·,jamento e espe
rança; nés~ tempos dos. mais I grllves, 
'1.á pes.soas que·. decla.ri>,m só haver uma 
ti>rma . ·(Íe vida .depols · .da morte - . a 
~ontinuação da exlstei,cie da naçã<. ale
mã. Mas afirmar qu<' o homem existe 
nnicam~nte para a n-.ção é puro ateis
mo." Condel1!1ndo firmemente a heresia 
~aci:tl •1>1.zist:i., . o AréebiSpo Gróebe · de
dara: - ''Un1a ve:,, que essas PD$SOB.S 
;o afastaram· de Deus. tambem voltam 
a., costas . à ·ra~ão e agora pretendem 
Iniciar . Ullla nova clvlllzação, que. prl'Va 

. :, homem de sua semelhança ~ivina e se 
' concentra unlcamen~ nà · sua desc~n
Jencla an1n1a1; de onde diflcllmente se 
,Í'lvaria." O i'.rcebisp,, Oroel:Je: aconse
lha ai> povo aiei'não: . "conservá! a. ne
•!'-ll.Cª, E,agràda.; dós vossos,:,'mato,e.f; · e: não 

. v.9/l deti1els cegar por holll,~ns loucos que 
• s11rréiçlio ~ ~'i*·i.~:gqt,il!!,1:ilJP~,;i' · 
n;i.~.··: . '; ; ;· .. : , ,:.. 'º ,. '.: : •. 

SESSÃP DA NOITE - 1. CORA
ÇÃO DE MARIA E A CONGREGA
ÇÃO CLARETIANA, pelo Revmo. 
Pe. Geraldo Penteado de Queiroz, · 
C. M. F., de Rio Claro. 

2. A ARQUICONFRARlA E A 
AÇÃb CATOLICA, pelo dr. Plinio 
Com~a de Oliveira, da Ação Catolica. 
da Al:'quidiocese, e diretor do LE
GIONARIO. 

Dia 23 (terça-feira) - DIA. DOS· 
. APOSTOLADOS - As 7,30 horas, 
Mis.•a e Cor.~unhão geral; terminan
do com a$ preces pelo Santo Padre 
e com a renovação da Consagração ·ao 
Im:(culado Coração de Maria. 

SESSÃO DA NOITE - 1. O APOS
TOLADO DA ORAÇÃO E O CORA
ÇÃO DE MARIA, pelo Revmó. Pe. 
Agostinho Mendicute, S. J., DD. Di
retor da Federação das Congregações 
Marianas. , 

2. A FAMILJ.A E O COJlAÇAO 
DE MARIA, pefo C0:>.iendador tficen-
te Melillo. ' 
' Dia 24 (quàrt;i-feira) ~ Diíf DA 

JUYENTUDr. FEMININA .,. Ás 7,30 
hçíi'âs,.Missa ;expllcadâ, _Comunhão' gé-

COMUNHíi.O PASCO,Af.., . · D OS 
HOMENS ...:.: 'A meia noite, · Ado
ração Noturna e Hora Santa, se• 
~uindo a Missa explicada e Comu• 
nhão geral para a Pascoa dos Moços 
e Homens, que assim honrarão o 
Imaculado Coração de · Maria. · 

E' · para todos . eles qüe se dirige o 
pedido particular de "tomarem parte 
:t'.'! grandiosa solenidadé noturna 
c:ordima1·iana". · • · 

Di.a 28 ._.. DIA DO ENCERRA
MENTO T Missa de Comunhão geral 
desde às. 5,30 horas, no Santuario do 
Imaculado Coração de Maria. . . 

NA PAROQUIA DE VILA LEO
POLDINA - Ás 8 horas, sairá do 
Santuario a imagem do· Coração de 
Maria a ser conÍ:lJzida · até o ALTO 
DA LAPA. onde será recebida . em 
procissão pelos Paroquianos. 

Ás 9 horas benção e inauguração 
da grande Cap 0 k Provisoria cons• 
truida pelos Padres Çlaretianos, em 
menos dum ano, com o auxilio dos 
benfeitores do Santuario do [macula
do Coração de Maria e com o traba
lho dos Paroquiano:, de Vila Leopol
dina. A ~obnidade . será feita por. 
Mons .. ·José·· Maria l'iionteiro,, DD. Vi-: 
garfo ·.Capituliµ-;; . , 



"L E G I O N A R I O" 
SEI\-IA,NARIO CATOLICO COM 
APR0\7AÇAO ECLESIASTICA 

Redação e Administração 
Rua do Seminario. 199 

feletone 4-0931 
Caixa Posta 147-A 

São Paulo 

Assinahu-as: 
Airo ... · ••. ,-........... ,,. • Cr$ . :25.00 

· Exterior ••••••••• ., , ., ., Cr$ 50.00 
Numero avulso ........ .'. Çr$ 0.40 
Numero a traza do , • .. • .. • .. Cr$ 1.00 

Rogamos aos nossos assinantes, to
municarem a mudança de seus. en·de•· 
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SUCURSAL NO 'RIO: 
Agencia noticiosa Sul

.. , .,,.,. .. ··"·, .· ._.· Americana ''Asapless'~ 
Ruà 'Sãô ~<>~ n.0 49 · · 
l!'o~~;~~~s e _43;.5537' 

.. ,. 1 .... Anunelos: ... · , 
Peiám,?Jal>,ela. .sem -,cómpr~misso. ·'~)f:i/: ;,~.. · .. ~ ... ·- . 

N«6:i,ul)Jiçaruos ·colab~raçãó de pes• 
s~,s·<~. . · s ao nosso q~ad.ro de 
rtt'JatoM· · 

t): ,),ttolONARI_O t,e~ o . maxlmo 
prazet . em ,1,ceber · vts1t81l à~ tnsta1a
ç~ )ie · 11ua \l_C! •.• ç~o · .. e . oficinas mas 
pe~e '.qui, nA~ .;,,Jam 8ll · aiesmas teltM 
na.a, 2,'8. )l.as . e ,4:aa Cetra.-.; · por ext
lP~'.1dó ".erv1~.. , 

. ,,;l>;··; 

COMENTANDO. • • 
MAU GEIT.O_ 

.- Uma revista carfoca _publicou um 
. artigo, em que, a 1-espeito das consi
<lerações de D. Jamet; O. s; B., trans
critas não ha muito pelo LEGIONA
.RIO, são teéidas apreciações bastan
te· azedas, não só contra nós, mas 
também contra o mesmo D, Jamet. A 
pàrte. que nos cabe do azedume.· do 
articulista- carioca é pura irritação de 
quem não tem o que l'etorquir e não 
sabe o que deve. dizer para justifica-se, 

7 .DIAS EM REVISTA 
(Conclusão da 1.a pagina) 

rar a Nosso Senhor a paz do mundo, 
a verdadeira paz que é a paz deseja'~ 
da por Pio XII, a paz fruto· da ,jus •. 
tiça, fruto de uma justiça plena e 
completa, na qual antes de tudo se 
"dê a Deus o que é de Deus",' ·-e se 
reconheça à Santa Igreja Catolica a 
posição que deve ter no mundo con
te,nporaneo. 

Á partida da ' romaria, pronunciou 
bela oração o Re\1Ino. Pe. Be
nigno de Brito, Vigario. de Santo 
Amaro, que deu a benção aos romei-
ros.·· ., 

Agrada-nos a sobrevivencia dessa 
bela tradição de noso povo, impreg. 
nada . de tanto espirita genuinamente 
càtolico e brasileiro, e assinalada es
te ano por um carater todo especial, 
dada a situação em que se encontra 
o Santo Padre Pio XII. 

.. * • 

Uma noticia telegrafica desta sema- · 
oo informou que o "camarada" Sta-· 
lin recebeu em audiencia um Sacer
dote polonês, que dela se retirou mui- · 
to satisfeito. Satisfeito como Sacerdo
te? Satisfeito como polonês? Satis
feito com razão? Sem razão? Foi 
iludido? Não? Mistcrios. Mas esta 
noticia, atirada assim aos quàtro ven
tos, dá a todos a impressão de que 
se está delineando uma aproximação 
entre o Catolicismo e o comunismo. 
Esta interpretação da noticia é · er• 
rada. Expliquemos porque. 

Abstração feita da conduta do go
verno · sovietice para com a_ Religião, 
o comunismo é condenado pela Igre
ja como regime de organização . so
cial e economica fundamentalmente 
contrario às Leis do Decalogo e por
tanto do Direito Natural. Todo· ca
tolico tem de ser. um adversario re- · 
soluto do regime comunista. Por is
to, todo apostolado ·catolico, implí
cita ou explicitamente, cor.cientemen
te ou não, é de fato, por essencia, por 
excelehcia, uma ação cujo exito tra
rá como consequencia a ruína do co
munismo. 

Ora, é muito positivo que o "cama
rada" Stalin não deseja a ruína do 
comunismo, e que ele conhece, melhor 
do que muitos cato!icos, a incompa
tibilidade de seu regime com a imu
tavel doutrina da Igreja. Assim, é 
para ele uma necessidade · vital com
bater de todos os ·modos a expa_nsão 
catolica. 

" .. * 
Por isto, a politica anti-r~ligiosa 

do comunismo não é uma manifesta
ção de ignorancia, de mau humor, 
de Íncompreensão. Ela · não é um 
"equivoco". Ela é, pelo contrario. 
muito razoavel, muito explicavel, tão 
imutavei quanto é imutavel a con
denação que a Igreja lançou contra 
o comunismo. 

J.; E G 1:0 N A Jl I O São Paulo; 7 de 1faio de 1944 
... 

_.-1 D--_e_s_m_a_s ____ c_a-re--.· .. ··. m-. _ ... -o-s-. -,---o-l_o_b_o_, BERCOSVAZIOS 
P. Arlindo Vieira, S. J. 

O fato vem narrado nas crônicas da· velha- Escóssia.. 
O t,errível "Black Dougla~" ,,consegue se· aproximar ti~ 
um çastelo, posto ·avançado dos Ingleses, e tomar de sur 
presà .a pr~ça forte, -graças· ao- recurso astucioso de· ras 
tejar pela 1/.lanície com os· homens de seu. clan, coberto! 
cada. um com uma pele de boi. E assim, o que. era úr'r. 
perigoso bando de assáltantes, pareceu· aos olhos··despre 
venidos dai; sentinelas .um pacíf:co rebanhóa pastar. . 

Não é novo, portanto, o artifício usado pelos· n·azis · 
tas,. quando fizeram , enormes., levas de "tóurlstas" ale 
mães atravessar as fró.nteiras da França, da· BéÍgica e aa· 
l"lolanaa pouco antes da invasão desses países ·pelas hor 
Jas do eixo. Aliás contra esse · pe'rigo jã nos advertia 
'Nosso Senhor ao se referir aos lobos- que se apresentan: 
revestidos de pele de ovelha. · 

* * * 

Temos diante dos olhos um autêntico especlmen desse. 
inimigo que procura infiltrar-se de modo subreptício nas· 
hostes contrãrlas. Trata-se do livro "Gllmpses of Englfsh 
Lltcrature", de autor.ia do Sr •. Douglas Redshaw, editado 
sob os auspícios do Instituto ele Letras Inglesas de s; Pau
lo e fartamente dlstrlbuido em nossos ginásios. e escolas· 

'secundârlas "para a primeira série dos cursos clássico e 
científico". Assim, a título de .lntercambio cultural e 'sot 
o belo pretexto da melhor aproximação dos brasil.e:ros ·e 
ir:,glescs, al,ados na luta contra o inimigo comum repre
sentado pel.o nazi-fascismo totalitário, ,o · s·r. Douglas· 
Redshaw, rielo mesmo processo usado peló séu homônimo 
da velha Escóssia, ·tenta. passar pelas nosii'as fróritélra~. 
como legítimo cavalo .de Troia, um livro· de ·análise; lifo-
rária, que, entretanto, no fundo nacla é senão um desca, -· 
belapo libelo contra a Igreja, e a civlliza2ão catórca, eles· , 
ti nado a deitar -a· peçonha da. heresia e do· àteismo. rio 
espírito de nosscs Joven~ patrícios. 

* * * 

. J •. de ,Azeredo do Santos 
vida oculta, .Ai está por que não é cristão aquele que se 
recusa a honrar a maternidade dlvlna da Santíss..ma Vir, 

· ,gem, o que 1ez São. Gregório Na.:lazeno afirmar: -- "Quem 
quer qúe não _!)onsidere Maria como mãe de Deus, não 

.. crê na Divindade; é ateu". 
. . Ora, o Islamismo se estabeleceu favorecido pelo aria, 
nlsnio,, pelo nestorlanismo e pelo eutyqueismo que infes: 
tavam todo o ;oriente. Essas três heresias,. que .de um 

· modo ou de ou,tro negavam o dogma da lncarna1,ão e_· da 
_Maternl~ade divina, abriram ca~inho ã grande barbárie 
atravê1i' do doismo fatalista e do aviltamento da mulher. 
Nada para admirar '.portanto que quem assim se exprime 
com ,relação ã, Mãe de Deus prefira o•.-crespente de Maomé 

' à Cru:z:).de .São' Luiz. E essa preferência é que melhor:. 
ilustra o êquiyoco desse literato de ãgua doce ao se con~ 

· .ser,var fora 'das fileiras do partido na:z:1.sta; Com efeito, 
qu·em admira a "civilização" Islamlca e a' prefere à ca'tó· 
lica é um franco adepto do estado tot11lltário em sua 
expre'SSão m~:s .crua. O estado. mussulmano era racista, 
pagão,· condu:z:ido por um autêntico _regu'lo totalitário, 
.chefe ,religioso e senhor despótico oóm ··direito 'de vléla e 
. de. :morte ,-sobre seus vassalo:s. Inimigo$ dá civilização 
católica, .escravizavam os povos conquistados, e a própr<'.;t 
mulher não passava de simples escrava entre esses Infiéis, 
Em suma, o-mundo mussulmano; regre.dlndo para as prá· 
ticas do paganismo e do cesarismo,. realizou ã perfeição 
o Ideal ,dos mc.dernos regimes totalltários,'Se ,fiavia ai~um· 
prógresso das c'ênclas e. das artes entre ·os sarracenos, 
ao aplicarmos este critêrio materinllsta --ao estado. total.i·· 
târio moderno, veremos que tambem deste ponto de vista 
o ·sr. Doualas Redshaw somente po'r descuido se acha 
do outro lado d,a ponte, po.is níngu,em pode negar o qua,1to · 

· tem feito a 'téchíca nazista a serviço do m.;il. . 

* * * 

Ha pouco registraram. os jornais as os.encargos do matrimonio. Nem 1,,,,,.... 
impressões· dê'· ilustré estadista norte- tatn medicas sem conciencia que, co .. 
americano sobre o futuro . do Brasil, nhecedores das disposições· de se~. 
que, segundo. ele, dentro de alguns clientes, sob qualquer pretex:to acon-
decenios teria · noventa milhões de selham a limitação da prole ou ope-
habitantes. Um grande diru:io argen- rações que tornam a mÚlher ésteril, 
tino acaba de afirmar coisa' ídentica Um dos nossos grandes clínicos assé-
a .nosso respeito. Quem considera o guróu-me que infelizmente muitos de 
descalabro moral. que vai pelo país seus colegas de profissão vivem a fe-
e a -_guerra implacavel que mais ou rir de morte a famíHa. . · 
menof .em toda a parte se move con- A mulher arrancada do lar. me .. 
tra os berços não. pode deixar de rir tida nas- fabricas ou habituada à agi.;, 
diante desses calculas otimistas. tação -~ .ao mundanismo das reparti-

Não. dispomos de estatísticas anuais ções publicas, mormente nos grandes 
do movimento demografico -· do país. · centros, i:ião se sente com fo1·ça e có
Um' dôcumento·µesse''genero'nospe_r-. ragem,para desempenhar a bela mi~-
mitiria fazer uni estudo que, pelo quy .são da maternidade, · 
se obs!:lrva em· _toda parte não deixa- . O cinema corrosivo. prega o divoi'-
riâ de- ser em extremo .impressionan- cio e o amor livre, mete a ridículo a 
te. O mal' impera sem peias entre as familia . honesta · onde surgem nume-
fa.milias abastadas e o funcionalismo. rosos filhos como outras tantas beu~ 
Segundo o depoimént.9 dos s~1cerdo- 'çãos de Deus. . · ' 

· tes que estão à ,frente das_c Pàrqquias, "Filhó~? ... , queiµ' quer esse tram~ 
nas cidades pelo -menos, já constituem bolho? Eu não nie casei para carre-
exceçõés as familias . de . numerosa gar-me de filhos, mas para gozar. a 
prole. Muito raras · são as. familias de vida", repetem muitas mocinhas edu-

. oito, dez e mais .filhos. Em. geral, o cadas ou deseducadas no ambiente 
maximo que se . tolera são três ou mefÍtico dos cinemas, dos casinos, ruis 
qu;1tro, e não são' poucos os,,pais .que estações de .aguas e das praias licen-
-só aceitam um ou 'dois. Em muitas· ciosas. ' . . 

· ciµa,dcs, :_ n~tes írê; 1,1lti\1}6s lu,stro~, Hoje, nesta Babj[onia do Rio, uma 
graças aos elementos vindos' de fora, senhora respêitavel que se apreseh-
cresceu a população de cjnco a dez · ta éercada de esplendente corôa, não 
mj_l _habitantes. .. O . ex.990, i.1~4lt~rpu9:.. . digo de. Aez . pµ qoze filhos, mas de 
to dos campos e a afltiencia às cída:.. seis .ou · sete, ê objeto de comentarj~s 
des é ,um {ato ·d~ graves ~o~eque:n- maJjciosos. As despudoradas vitimas 
cias para o Jirogresso do país, e qué 'dé>''in;tís reqi.tlntàdo egoísmo dão~lhe 
todos estão à ~amentàr. , . apodos que. a pena réfoge de escre-

Com ·,um faro lnexcetlível para descobrir malfeitores Pois nií,o obstàn~ e~e. qumento. da ver. .. . . , . 
·í:la h'umarí'.dade e eleva-.los às gloriolas ridículas. das pági• população urbana, decréscêu o·· nu- To1·nam-sé cada 'Vez mais ràràs as 
nàs · desse livro. pernicioso e medíocre, 0 Sr. Redshaw, mero de bati,zados e, em alguns lu._ grandes familias brasileiras,· familias 

O, Sr. Douglas Redshaw não é nazlstà por um. sirn· · ocultando,'o, n·on-:e .e o mérito ·de todo autêntico her6I da gar~, consideravelmente, De mil unidas, m9rigeradas, abençoadas de 
pies equívoco, pois. 'tem todos, os requisitos ·n·ecessârlos Crlstàndade,. ·seja um teólogo, e f116'sofo como· Santo An· baixou a setécentos em importante ci- Deus, onde _dez, doze e às vezes mais 
para figurar no bando sinistro dos Goebbels e Rosenper!ls' · s~lmo, que 'deu lustre extraordinário ã j;atedra· de canter- dade mineira de uns'. 25 mil habitan- filhos .. eraJ,11 a alegria de pais dignos 
Com efeito.' Logo no primeiro capítulo, manifesta · ·sõb.re· · · bury,·seJa ·um .poeta como Dante ou um ·:guerreiro· como , t~s; quand~' h~ dois.: dec<i~iOll' [)ão· ti-' 'de veneração á todos os respeitos. , 
o catol lcismo a mesmà · oplnlão dos teóricos do racismo, '· ·-carlos· Magno, ,faz o elogio de herestarcas- como Abelardo,, nha vinte .mil. O .livro de -registro ci-' A gente da roç;i, carcomida pela ver .. 
isto é, acha, com Nietzsche, que o Cristianismo pode ser Wyoll-f e 'Lutero. Comó um abismo atr;ii ·outro abismo,' o : vil'não' oferece um 'índice· tão seguro' minôse e· pelo· impaludismo, em ge• 
defn:do como "a moral dos escravos".· O repúdio ·'das- ·.: Sr, Redshaw ao fa:i:er ·certas restrições a Shakespeare, cor.lo O de assentamento de batizados·, ral ainda não conhece essas pratica!!! 
chamada:. "v rtudes passivas" pelo "crístianismo ·posí·: ·como,a--·d.e não ter senso soo·ál; aPt1.sa o autor de Macbeth pois nem todos registràm. os· filhos ·nefandas; mas que .contribuição ·po-
tivo _do 3.0 Reich, como indignas do povo ariano; (jue·: ·. ,de·ter um ,certo "preconceito em favcr de uma. soc:edade (raramente O fazen::i nossos caboclos) dem eles oferecer pará a grandeza e 
somente deveria adotar as vintudes heróica'ii e· ativas,·. te-' aristoc_rãtlca";.. Eis O 'lgualit;;iristá em cena. ao. passo que pouquíssimos são os prosperidade da - patria? Mµitos de 
acha tr.iço por traço ne~sas primeiras páginas, Para ele; .'.'. Homem da Renncença, Shakespeare, apezar-,de.·des, . ciwros não levam à pia batismal. Se-: seus filhos morrem prematuramente, 
o ant!go. império romano e pagão, ao cair, deixou em· seu : ;-ce.ilder de família :católica e de educado .pór--urr\:Jêsuita; .. , _rfa. absurdo tentar negar.· a existéncia na __ ·primeira infancia, e os que sobre-
lugar (phoenlx like) o Santo lmpér o Remarro. "E· com:, não pode.· se_r corisí,derado um gênio .católico. Quão long~, · de "um fato sumamente desolador· é viveni ·mal ·alimentados, herdeiros das 
Rom c ·ra par Ho· m a ·d · · · · 1 · · h · ··1 · d 1 · ·d · d que pi:ie em perigo o futuro da pattia. taras de seus pobres·pa_is,·· que se po-a a1 m a o . em as espera. nç s e P. rosperr· po.rem,. e \l s_e ac a na esco_ a . os. va ores o poeta e · 
d d t d d d d 1 · I Mil , E · Devemos inqu_irir as causas do nfal de espe.rar deles?. . a e nes e mun o, e segurança e e paz nésta vi·da; ·-e· · -segun a ,.casse que· fo ton ... ntretanto, consegue este 
el~ se prec'pitou para traz no abismo ·de escuridão;' dé-· ;- ,atrair a,plena s mpatia do· Sr. Redshaw que ·não lhe faz e ,os meios de º· debelar. Essa gµer- Onde ~tá o romedio para tão gran ... 
barbárie e de ignorancia do .qual hélv.la tão penosamente . ·nenhuma. res_trição;:.Pudera, se as afin.Idadll$ são tão gran• ra satanlca à criança não é· um mal des · males? Campanhas patrioti<:as, 
emergido". Depois de liquidado desse· modo sumár'o o . , dés entre o critico e. 0 poeta ... Já em seu tempo, Milton peculiar aç Brasil, mas vai· grassan- · premies para--as· familias numerosas? 
Santo· Império Romano, monumento secular da lgrej .. ,· -escrevla um. opú'scúfo -'pu~liandó ·pela u,stituli;ão do· divõr- do ,eni ·qm:se todos os paisés .. Aí está Tudo isso tem pouca eficiencia. Os 
Católica, v.em em seguida o que não pode fal'tar numa··11,: .-elo. -Em·.outl".o ~fende ·o reg!eldio. (Para o· sr; Hedshaw a talvez·,· uma das . causas, e tal-· nobres .e alenvantados ideais de um 
tera~ura de cordel como essa que a contra'gosto e "por ·. frase "-no 8lshop, .ro King" equivale a dizer: ·- •nem vq -~.J;frirÍcipal, .dô • clatac1ismo, q(le rátli6 .pàtriptismo como que se fundi-
penosa função de ofício estamos folheiando:' ·-" a co',i'dê:· .. •11µperstição- nem ·tirania),,' E p'ara cômplétar ·o quadro, o ,infc!jdt;i; 0 · .mundo e vai ceifando.· .ram nó 'baratro prpfundõ , do 'mais 

• d f I d dl 1 · · · · · · · milliões de vidas. As leis 'do ·cria-·' - so·rd1·do mater1·a11·smo. ·o a··bo·n,.. fam1·-naçao a a ta e higiene me eva. Logo após surg?i'ei autor: do "Paralso · Perdido" é•i'rós- ap·resentado como um v -
que a pessoa que nos encaminhou o cita.do livro anotoú "arian·oi•, Isto· é, esclà~ece O aútor aos· que• n'ão ·estão em dor não pedem ser transgredidas liar, medida: digna dos ·maiores enco-
ã margem como sendo '.'peçonha heretica, ·sutil· e <!esa,'., dia: com assuntos 'de· orto'do~ia, "pessoa •que·. crê corn imJ.)unement~. Já ha muito::; anos es- .m.ios, não atinge a todos e nem 
rosa mente lnst:lada nas folhas de um livro did:itico ·des• · Arlo de, Alexandria; que· Cristo foi apé·nas tim ser Í1uma· creveu ~erd!nand ~uisson, q~e c_erta-' '·:compensa O pesado encargo · dos 
tinado à juventude católica brasileira".' É a razão cjue G · · .nó;e .não divino". Vém-nos ·à memór''a Irresistivelmente as mente nao e suspeito de clericalismo: filhos. O unieo .remedio, para · use 
autor dá para a Santa virgindade e para o culto ele No·ssa·· palavras com .que u_m "inglês ,dos mais ilústres, 0 Padre "la France._eSt · tp./macée de mort, _et de -córroent O pàís, é a volta'à ·pratica da 
Senhora t;;o caros à Igreja Católica: - "O Ideal 'cl'a matei'- '.Fabcr;· vir'bcrou as blasfêmiàs élésse poeta- sectario. toutes la plu$ hpnteuse, la mort par vida ''cristã, é o ressurgimento dos su-
nid.ade ficou depreciado, po s não havia inspiração. para' ·· · · · · · incapacité de .-v~v.re"; Mais recente- blimes ideais da··fé; Os _inales que 
Perpet d S d VI d . d · ·· * ,,., · · .,. · men_ te, em 192_.~~ .·º.· Pi_e. Coulet,. em_ uma acabámos :-de ·enc·are·cer .sa·· No ·frut" de uar a raça quan o a egun a n a era espera a no · ,,, ,, , v 

ano mil. "De modo que à v;rgindade fci exaltada" j. cada d~ suas :5leb!'~r·CO~_er~~cias de Bor- mais dé sessenta ànos de· educa'çãÓ 
· cavaleiro se dedicava a alguma. donzela inat:ngivel :e ·a '·Todo o ·livro vai' pelo mesmo· diapasão. 'Sôbre à Jmpo, deus assim·.: se exprmua: "De fato, sem -Deus. ·. " . · · 

própria m;í.e de C~ist0 foi adorada como uma virgem , . pula~idade dll Byr,on, d.iz O a_utor que ela.,é a:gumas .vez1!s 50:!lºs urp.:Pà~ im/ie, ~obre onze mi- Os pais, profundamente cristã~s, que 
( Mariolatria) '.'. _ . . atribui da à_ ,moral élo ·póeta; '' m.as; acrescenta ele; como Ihoes, deJ~\l~s;: ~-~ .• ~~l,~ões .somen7 têm 'Conciencia de suas gravíssimas 

· Depo·s dosta_ tirada blasfematóri,11. não:' nos. adm?r~_J,:,,J:.ey.iii;_ ,-l.!ntermayer muito bem observa: -:'- Os contempo• te tem· ~a~ _de f dC>llJ, ~,Wl;os; ºnde 1'esponsabilidades, nunca se entregam 

O LEGIONARIO, quando entrou na 
liça em pós de Maritain, encontrou 
pela frente todo um estado de espi-
1·ito criado e t11antido pelo·s sequazes 
do filosofo fràncês. E este estado de 
espirita exprimia o mais incrivel ta
bú de que já tivemos noticia. Ma
ritain seria.· úin luminar sem contras
te; figura. inclita, pensador .excelso · e 
sumo interprete . do Catolicisino; e 
nada. seria mais descabido do que 
tão· grande mestre 'vir a ser atacado 
exatamente nestes• rincões longiquos 
é obscuros, neste ''là-bas" inglorio e 
~em · fama. Este . estado · de espírito 
t'raspareceu ainda com · nitidez muito 
sígnificativa no modo como os parti
darios que Maritain aqui conta rece
beram. a carta em: que o seu mestre 
lhes agradecia q solicitt1de com que o 
defenderam. Parecia que uii1 ma
:n~ lhés c11ira do_ Céu; e ~les, com as 
rotulas em · terra, chegaràm, a afirmar 
gil,e; sêrido "provií'leiano"S canhestros", 

· . ~o .. ~ram dignos·. de tão' àlta muriiH
. : êeii'çjic Orá, tudo isto erà é é franca
.. · foerite ·rísivel. · O articulista carioca 

E' possível que por motivo · estra
tegico, ·e sobretudo para efeito de pro
paganda no exterior o comunismo 
tente simular uma. política _de apro
xima~ão com a Igreja. E' passivei 
que. a Igreja · aproveite· a fresta que 
assi/.n. se. lheJibre;. par;i: ,~..P.arglP.· b~::i 

.. semente c-na : pobre Russja;. que . ela 
tanto a!l1a,- :· c:Et oos~iv.el. :(Íue o Vati
-cano ;. faça, uma. i;oncord;ita _com o 
"camarada" .. Stalin .para regulamen
Jar a. sit11ação. leital. dos catohcos rus-

mos que.· o autor consi~r11,~_,eiXIJizaçã~ ar,àbé'.·na'?:ldacííl)''.·''ra~~de,·Byr91:1•aer()va,~~W,.!!.~.u~ yeri;~i; e _depr~ciaram sua ·1.5oo,00</:1,1,~~l l'!~P.~~t~isto é, .Qn- ,.a·_essas_._·nianipula~õ~s crimin~sàs que 
Medi .A " 1 r ,, ,, ~• áblã" ·,.; , . .,,, :J,.,.,,.1 .• ,,.,;;t:.,,:;,,-',,,.,{l~: · 'to~;--:-· ri"" ,,..,.u,{ · ,,t .. , .. ·-- · de o_s 2f~:;di:>s,, ,-..)~.-'-.~111 sequerp :sufo. cam_· -à ... 'vidà_en1·sua'fonte.:·.·:·Fe.·ru_·z .. , . 

,,, • -ii .a';Ç~l'!~,.-,~a si,r ~~_;Jl?,; .!".'rf'8 •s . • ';•:'';!(S,:_,,.-e-,,:-,-i,,- y;N;1<.fL=-r!-'1Jt,';".ml"'l.1~!'.1!.. · !''i-~,t_ '-"'!l,•.it . ..Sc~J>ll!"1-~!'-'.su~::'~o~ • .al{''é: ~.Ol:l• numb te,r ·· .. :.f_.,IS .. :'·.··U'·•·;·;··,ç __ ,i.~_ .. , t~ ·.parlf ;;,;:·tn_·_en .• tê:·ãfirtd. a:.··téln_ . •õs,•-,.;.;tt. ·r.ac-_ : 'e._ xeín .. ""'· 01,'der·•.:. 
zaçao cat6l_1ca. "Poucas_,_-,P'i_-~;.,,_ojl_s -~_.<' _capac.ita.m;:dlz;;o_c. novo,, ,:-4et:1~mo.11 s.l;\l_ .. ll-/ ver_s.o __ s.,'.~:. T_r._àti1. C'_H,· _e. _ii,rlí 1 l_ri'eésfú'6. s. <f.'·./·· '.-' . -'.7t - . .. l'' 
BI k D 1 .,,, d :.;,_ .. Ji.,.,, d j ..,._ -_.a;-, <'J.n "a ·-1;_.._ · • SU Sl ·· ... ,,.<,·'or .. ,.'c:''.··.1. · ·•·m.mtOs··· amilias·desS'e Jãe• '.··, . .ac oug .a.:?- , ,. a.,. ~,·~~l"'.ª .. :!ª ta e,,, mpo,. ... no1a ,;d~é' ,. . · Vm, ,1;11.~!)l'qcom·(l'-'•e.t ..... ,naa p.i;;_ !~ •aellf'a\l•~ai. ilog'iar · o D · ... .. ' -- .. · · ' · · ~. .. 

não gostou. Nós . taml;>ern não gos-
.. tantos,··. Porem os culpados não so

_mos n6s; A revista não se deve zan
gar cónosco, mas com seus "canhes
tros" aliados que fizeram o papel que 
tãó justamente· a irrita. E que a re
vista carioca :não se iluda· porque, se 
ela quizer, poderemos demonstrar 
a qualquer momento, que a nossa 

ironia ·não· era desprovida· de ob
jetivo. Por isso, tudo qúanto a re
vista _disse acerca da posição de Ma
ritairi no movimento cultural do 
mundo, não deve dirigir a nós, mas 
aos que tão· completamente o ignora
vam. 

Quanto ao eminente beneditino D. 
Jamét, não temos .procuração para de
fende-lo.. Uma coisa, porem. ·não po

. demos ' admitir: é que um' digno 
membro da ilustre, Ordem de São 

· Bento, à qual devotamos tanta vene
l'ação, seja vilipendiado sem nenhu
ma .. ràzão _por · quem quer que 
seja. _O que o articulista carioca dis- . 

· ·se de :D. Jamet não se. diz de um ho
mem de bem, · e muito mrnos de 
um Monge digno do .habito glorioso 
que,_"veste. Uma revista que se diz 
catolica· devia ter pejo de ac.w;ar a um 
virtU0$9 filho. de São Bento de men
tira, de baixeza · e de calunia. 

Êncadernaçâo 'de luxo? 
.,,'.···e'. ,_ . • 

· Oficina.~ . gráfi<'.as do 
. L.1!:(JIUNAHIO S. A. 

l:?l!i! , do Semi na rio, llJ9 
' :· 

-8 DE 

.. sos. Tudo isto é possivel é. até pro
... vavel. Nen;i por i%to o regi.mil, eomu

nista deixará de ser condenado pela 
Igreja, e em todos os pulpitos da Rus
sia - . pulpitos catolicos, já se vê -
se' deixará· de pregar sobre ó Manda
mento fundamental que o comunis
mo viola: "Não roubarás". Nada 
disto pode significar, de perto ou de 
longe, a possibilidade de uma medi• 
1ica~ão · <la atitude da Igreja quanto 
ao comunismo. · 

.. * .. 

i:, por isto mesmo, os catolicos de
vem estar de atalaia. Hoje, o interes
se supremo da humanidade consiste 
na destruição da hidra. nazista a maior 
inimiga da Igreja em nosso seculo. 
Logo depois, haverá outra hidra a 
destruir: a cabeça desta hidra está em 
Moscou. Será necessario que a. hu
manidade, vencida esta guerra c9n
tra um adversaria tão terrível que 
até o comunismo serve de aliado con
tra ele, se volte contra o marxismo 
para o extirpar de vez. 

Instituto· Moderno 
PRAÇA DA SÊ N.0 

S,\ O l' A Ui.O 
l''uhdadu em 1917 

o 

DACTJ LOGRAF IA 
T AQU IGR.\flA 

Melhor Ensino 

163 

Pelo Melhor Preço 

MAIO 

11 N lA W A L B URGIS 
A .. Santa. Abadessa ,Valburgis, 

·ell-fü:. me'mõria gosa de graüde vene• · 
·. 1,ação U'l.. Alemanha, erà de origem 

iµglesa e de sangue real. · . 
$; Wilibaldo, Bispo de Eichstatt, 

e S. · Wunlbaldo, Abade de Reide· 
nheiril era'm seus irmãos, e S. Bo
nifácio, Bispo de .Moguncia, seu tio 
materno. . 

Vivendo em um palácio reál, · a 
s·anta dedicava.se exclusivamente ao 
serviço de.· Ileus. Chegada à idade 
canônica, Ingressou no l\losteiro de 

' \Vinburn. 
Desejando S, Bonifácio o auxílio 

de Religiosas· na cristianização da 
Alemanha, pediu. a Abadessà .. Tata, 
sua parenta, que lhe . ma·ndasse algu
mas· monjas. Entre· as primeira~ que 
seguiram para a Alemanha como 
missionárias, ·achava-se ,Walburgls. 

Depois ·de penósa e fatigante via 
gem, chegaram as 30 Religiosas' a 
Moguncia, no ano de 748. Walburgls, 
tendo nót!cfa de que seu irrhão, 
Wunibaldo, missionava na 'J'uringia, 
pa1·a lá se dirigiu com algumas com· 
panteiras, .. wunlbjj.ldo_. ei,megou,Jlles 
um mosteiro, onde· passaram a vi. 
~~r em comunidade, sob a Regra de 

- São Bento. · · · · · 
4!gJ.tns. a.nos. depois, S. i Wunibalclo, 

com licença, de S. Bonifácio, diri• 
giu-se à I•'ranco11ia, para viver 11a 
solidão, entregue somente à. oração. 
Construiu um pequeno convento num-
lugar por ele chamado lleidenh~im .e, 
ao ·la.do desta casa. construiu outra 
para Santa Walburgis e suás Reli· 
giosas. 

Estes .dois mostc;ilros tiyeram gran• 
de incremento, e em pduco tempo 
e.ram habitados por grandes comuni• 
dades; governadas uma por S. Wnnl-· 
baldo e outra por S. Walburgis. Wu· 
nibaldo morreu em 761 e. em obedí· 
ência P. ordem recebida ele S. Wili· 
baldo, Walburgis tomou a direção 
dos . dois conventos. 

Embora fosse dificilima a tarefa, 
a serva de Deus dela se desempe
nhou ·perfeitamente, 

S. Walburgls morreu em 779, ten· 
do goveimado os dois mosteiros dU· 
rante 17 anos. Seu corpo foi sepul· 
tado na Igreja do convento, pelo BiS· 
Po S. Wilibaldo, e' transladado, 'um 
século depois, para a Igreja de San
ta Cruz em Ei_chstiitt. 

Os ossos ela Santa segregam um 
liquido, chamado óleo .de s. Walbur
gis, que possue o poder d~ curar inú·. 

· meras doenças. .. . . •. _ .... . . 

. Europa naquel~ iempo_' e:,::dir··~elatlva)·,lmpot:ta-rtoia. da. . ,delsmti, o .. :·.,er.isuatjilnft!l,rnll foffl.lfíWls~1 if11i~âlisn'iô e .es ,; ., ., • eute: 7~ 05.' trilhando O _;:. 3.<Ds::tµte combatem a 'Igreja ·ou es• 
civilii:ação mó.uris,c.~·;:c;oryi'''~u,â Ji)'ande••uni.versid.ade de.: .. outr.is cotff.JJ?!fls t!_estr.:iid'ó'rf{t qá'ii~Taél'iís-'lúndaÍ!rentais ela mesm~ cammho: · PE;?'rqeu,;se de viStª tOl'V_,un "'º pleno desenvolvimento de 
Cordova, seu conhecill"len,tci de rriatemáticas,e astronomia . --clvillzação~c~tã. E às$1'm'vãíi'-' p'áà5-tiiídb '<f'.lánl~dos,olhos to~o ideâl:;sobi:enatural:, :,o·: gôzo é O · ·. 'SUa'.,- benefica ~atividade; niio sabem 
e sua deliça~~ arçiliitetura•\· ,( "' · : ·· :'.,.:.;:, : , ,. do leito_r ~~ .. ~loglo\i'\~6'i«~etWifr$h-",.611S"é'et10·e·'·blasfema, unice :bem buscado CQJA' aían e· to- quão grandes males acarretam ·parà 

Santo Alberto Magno; ·São Tomaz ,de A-qumo,, Santo tório. que-,tfoh~wlf('Taq"'têil'riêo '.'êiõ 'Es{\!id/{' totãil'tario que dos ~~ ;m_efos .<> jus,tijicarn/,· O~ _Pais osdmev_esses vitais da sociedade e pa-
Ambrôsl~, Santo Ansélriii>, ·si/ô 'Bernardo; as;; Uniyersida,. .foi I-\?bbe.~,dt9 set,~udf4~ft,i>_.tà'~'.;i'ni~~:iii:llsmb>.::de Locke, que Ja ·nao: Vlvem .. a s1,1a ·fe·, reieitam ··ra' ·!l·· prosperidade do país.' 
des católicas que se espalhavam .por toda·a··.Europa, inclu, ·ao de1smo',d,~,Pope/"elc. -•· -~, · + "º~""" · 
sive a Inglaterra, pnde entre outras bi- lhava a de ·Oxford; · •-.·!.'. ,;~ ~, '' .... ,.:;-.. _ ,,;_. ·., .,;,:.:-:_: 

' •'-' ' ., -· S:A CE.RDOTA·t as maravllhosas catedrais g6tic;is e as ··obras -.primas da 
.il'te -r-eliglosa. que con~eguirall"I provocar a admiração cio 
próprio Ruskin, com. todo ,seu ~ango protest;,nte, tudo
h,to não passa· d.e ninharias· pe'rto do serraceno Averrois 
o dos Califas que a ,um simples ac1>no ln1:encli'avam -a 
b;blioteca de Alexandria ..• · 

. ··. Diz São F;ranél):~'Q:':ãe''~àr~s cí'õé'}1rltar '•íô11'ia ·o lobo!" 
é usar de caridad'e'.'.Jlàr'! ?·om o_s cor~l'lircii;;. D,i~nte desse 
autê.ntiço exemplar d-aquela raça óondena'da por Nosso 
:Senhor, lariçamos por toda a eX:ten.são. de nóssa· ti!rra ·este 
. brado de .alarma: - Cuidado. com esse lobo oculto ·sob a 

· Pe. Adálberto de . Paula Nunes, s~ · U. S~ 
* * * 

Para nós, católicos, 1> dogma da Virgem·Màe · guarda 
e protege, ·através dos séculos·, .o dogma do Homem•Deus,-
do mesmo macio que Nossa Senhora foi a .guardiã e -prÇ>· 
tetora da adorãvel pessoa de Seu Divino Filho . em SI.lo,· 

pele do programa de." inglês d'os cut'sos tl~sslco ,e cfenti
·,'fico d.e. nessas escolas, e"que audaciosamente acobertado 
pela simpat:fa com que' olhamos -nossos ·alfados .. ·na luta 
9~n.tra o eixo, procura dittralr nossa vi'gifal'lcia e devorar · 
aquilo,que é. úm dos maiores' bens concedidos por Deus ã 
nossa· juven.tude: -'- ·o dom da verdadeira Fê •. 

e A T o L.' 1

- e. O·'·',,S' 
Comprem 

Sên_t cohtestaçãó alguma, f;Cr Sacer-
dotl:,.:·é a · mâior :digniclàdé ·: humana a 
qmfeil.ll11 sim:ples. mortal. possa ser ele
vado. Sei poíiadqr .da vida sobrena
tural, restituir a vicfa da ),iráça a um 
m<:mbro mortó no Corpo' Mistico. de 
C1·15to, ter o poder de- perdoar peca
dos, fazer que : Deus Nosso Senhor 
d~sça ~o seu trono. onipotente para 

exclusivamente suas ióias e ~eus · presentes na . çonhecida · 
- J O A L H A R I· A 

CÂSTAO 

: vir habitar entre nós, na' Santissima 
Eucaristia, são privilegios que nos di
zem algo de divino. E' neste sentido · 
que . São C!ell'lente Alext.ndrino 
àjzia .__que. o Padre "é um Deus na 

/ te1Ta" - Sacerdqs terrestris' Deus. 
Quão nobre e divina· não é, por con

seguinte, a dignidade sacé1·dotal. 
Quão imensos são os seus poderes ·. na 
ordem sobrenatural! Os poderosos da 
ter_ra não· vão alem dos poderes fini
tos deste mundo, não passam dos seus 
limites estreitos· e acanhados. Ao Pa-
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Ynicos ouncess1onario1 d~ . ÀFA\f& 
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A . UNIDADE . · NA TUNICA INCONSUTIL DE ,CRISTO 
'A VARIEDADE E HARMONIA' 'DAS· ORDENS ~RELIGiOSAS. NA 

SANTA IGREJA °CATOLICA 
Por ocasião do 4.0 centenario da 

Companhia de Jesus, comemorá.do não 
ha multo tempo em todo o. mundo, um 
escritor nacional fez uma ol>servaç.ão 
digna de nota: nos seto1·es da opinião 
publica, leigos ou host-is à, Religião, le
vantou-se um concerto de louvores una-
11imes à inclita so'ciedade: pelo contra-· 

. rio, em certos círculos catolicos zum
bia contra ela um . descontentamento 
\'élado que transparecia em a1'tlgos re
ticentes e elogios tortuosoo, nas ciuall, 
mal se encubria uma: positiva, llostillda
de cont.ra a instituição. o espirita e Of 

metodos de Sto. · Iliacio. · 

tolicismo · moderado, "humano'\ d!luido, 
·que se ·levantava o sinal de luta con
trà a Companhia'· de Jesus, · E' em no• 
me de um catolícisino mais puro, mais 
i,ital, mais ti-anscenctenté, '·qüe a Com
panhia é apontada à execração das ge
rações novas. o catolicismo ter-se-13 
l'efugiado nas · tradições: ·e nó espirito 
ctas oueras ôl'dens ' re!iglosas, em · n.ome 
éias quais, alias ·sem nenhuma procura- , 
ç[ó . autentica se . advoga a "excomu
nhão" ·da. ··co~parihia. 

o LEGION,ARIO publica ' hoje um 
brilhante .artigo, em que o Revmo; Pe 
Cesar Dainese, S; J.; Superior do Co, 
Jegió ' Anchieta. e ' um . 'dos mais emi
nentes filhos de Sto. 'Inadió, · a pen ta,· 
define e refuta com· toda: a autorii:la,d~ 
ele 8ua. situaç1lo e 'de 'seu'' nome,.: as· ten· 
denctas do . novo anti-jesultlsmó, aue 
começa a lavrar ·entre·'°.n6s. · 

Mais '.do que· ntinca,:ífpieclto I~m-
l.Jrar aos ·catolicos · que pi:ocufam opor 

' altar contra altar, ' atacàr' 'urna:· órdem 
· religiosa, aprovada' ' pe1a: -igreja,· ·. dimi• 
nuir uma· Ordem· 'para; . exaltar outra, -
que a 'posição em ·que eles se ·co1o·cam 
é ·rad!C:Í:lrtlente fàtsa. ' ' : , 

picos ~xtraído~ ,dai; ~pra/!. de S. Ber• 
1~ardo, glorfollo filhQ ,de. s .. Bento. e 
Doutor da IgieJa . ·· · · ·. · , 

No tempo do '.Santo. Douto, lavrava 
um esp\rito 'de' rivalidade. entre .certas ' 
famili.M . religiosa:Í. No alij1or da discus• . 
Eãa. atril)uiu~se a. s. Bernardo uma opJ. 
11lão desfavorayel .. sobre a Orctém de 
é,Iuny a qual 'ele _não. pertencia. o 
sa11to. r~fut<lu,.e.ssa. calunia por meio d_a 
seguinte carta: 

"Será que, por. acaso, a .razão .pela 
oual me· vedes com· 1naus oihos ·e que · 
eu pertenço a uma. outra. .Ordem aur
Ilã<J a. yoss;i,? Se é assim, vós., terei.\ 
incidido num mesmo erro. em . re)ação 
a mim, , 

Seg,unélo . , este pr)11cipi9,, .. as .. J>E?SSOS.S 
oue' fizer!'lnl yoto ele castidaÍ:t_e e' as 
que. se çasaram deveriam olhár-se mu-

: tua.mente·. como ,danados, pois.'_ que,. no 
seio_ da ,lgreja,, elas segueiv, .,ca;1a uma· 
a lei de _sua, ,escolha, , Igualment.e, os 
monges e ,.os _.1::lerlgos · rfgµIare.s dever
~e-iam <apedrejar . reci.i>rócamente J)Or• · 

;('JU8. e.Jes. se, dlstii:,.guem ... tun· /dos .' outros 
.·· por obsi,rvanc::~s que: lhes . são proprlas, 

. _ ?re· càt~lic:> . se desdobrá um campo 
nnenso,-mfm1to,· o:nde lhe é licito ,ma
nife'sta:r a grandeza ·dos poderes· que· 
lhe foram transferidos por ocasião . da 
ordenação sacerdotal. . 

· _E' ~aturai que, à altura dessa dig- · 
mdade dev~ pairar a santidade de vi
da d~ que.foràm investidos de tãó aJ. 
tôs poderes. Se· sua· dignidade é su:. 
blinie, ·divina; sánta e irrepre'ensivel 
ha de ser a sua vida. Ele não pode-• 

· rá fugir dessa santa obrigação. Não 
lhe é licito ficar à beira da . estrada, 

· que o conduz à santidade,. ·esperando 
uma . graça extraordinaria, uma oca
sião. todo favoravel, capaz. de. movi
menta-lo, de sacudir-lhe o torpor, a 
inercia, a tibieza da vida. 

.Nesse trabalho arduo,.-·e .não, raro 
dificultoso, . é. absolutamente impres
cindível a ação pessoal do Padre, An
t~ de, tudo, será o·, proprio Sacerdo
te· que ha · d~· dar o primeiro passo, 
reso\uto e firme, -para alcançar· a 
santidade que . o seu estado. '.de vida 
ex:ige. Não_ se formam ·santos a, ,xm. 
tra gosto! . , 

, Porem, indubitavelment~ está foriJ 
de duvida que os fiéis. poderão con
correr •e contribuir grandemente na 
realização dessa · santidade .. sacerdotal. 
Como não serão agradaveis. aos- olhos 
de Deus. as .orações e os sàerülcios fei
tos pelos fiéis e ofereçidos esponta
neamente a Deus pela santificação. dos .. 
seus,_ ministros! . Os, catolicos. deviam· 
tomar a peito 'o 'bom' nome da digni- ' 
dade sacerdotal e rezar · para que Qs 
Padres,. ~ejam dignos Qa sua vocação, 
levem .uma vida . santa e. ex~mplar. 

O· S9bado do Sacerdote .;,erri facili .. 
tar esta santa obrigação dos.· fiéis. Em 
todos os primeiros sabados de cada 
mês, iriumeras almas do mundo in
teiro ·oferecem· suas orações, seus so
frimentos, enfim, todo o dia dp saba
cln, .pelos Sacerdotes de, toda a, Igre
ja. E'· uma contribuição ~e.• Deús 
as graças inumeraveis ·de' que neces
sitam os Sacerclotes da Igreja Catoli~ 
·ca. · · 

Ao iniciar e~te mês, fiéamos nós os 
Sacerdotes de Cristo, · esperando e 

·' cont:1ndo, com este providendài auxi~ 
Jio dos nossos bons amigos e fiéis ca~ 
tolkos! · · ' · 

C-ASPA 
. . . 

Quéda 
. . .. 

.dos· 
Qihellôs 

LER K l'KOPA<iAR O 

f,'tEUIONARIO"' 

t DEVE.R DE roooi 
OS CAtOLIC08 

. E' imposslvel encontrar um indicio 
mais slntomatlco d:i profunda confusãc · 
em que. se debate o mundo contempo
rnneo'. A Companhia de Jesus ·er·a una• 
nimemente reconhecida ha 20 ano~ 
atl'áS, como O ba!u1,.rte mais combativo 
~a Igreja militante. Não havia Jlvre-_ 
pensador que _não tomasse por ponte 
de honra proclamar-se _adversario dela 
E tambem não havia · catolico que· não 
se preza&e em _ lhe manlf~tar a mail, 
viva. e agradecida admiração. Um cat.o
llco ànti-jesu'ita seria tido por catou:' 
co-liberal, corre!jg!onarlo de ccintraban
do, ma.is afeiçoado aos interesses das 

. seitas que aos dá Igreia. 
,·ora, désta vez Jcii p1·eci8amente em 

clrculos .de católicos militantes. é. pra-, 
. ticantes, · que· o · anti-jesUltiimo' rep0n- · 

' -~ mais 'e!ll nQmé de 'iilll ca,. ' 

Amando o . quii _à Jgreja ama; hon .. 
ranilo o Que·Ela Mnra,·evita'ndo de cen
surar o que Eiii aprova;' com o ínésmo 
cutdadÓ co1n ·êiüe SfJ !Óge da peste, o · 

. càtlÍliCQ' deve'. h0Íira1'~se êin ·:sei: . filial 
ámtgo de tçaàs elas, · · " · 

l'ubltcani.o~ a, ~te resneito ti/[gun,s t.Ait • 

Mals. ainda, segundo. yosso modo de 
peru;ar, Noé, Daniel. 'e _Job não· pode.· 
riam ·encontrar-se. num mesmo ,.reino,· . 
à~sde, 4ue._ eles não .segu!ra:ín o ·mesmo 
caminho para a1 chegar, como. para nós 
é 'cextó, . · . · , . · 

Enfim,. dever~se-a ij1zer. a. respeito de-
. i ' ió.o~1~~f~~/(,·:~ ' . 

·o O R' 0 CAU'rnús DO MUN'l'E OE SUú<mHo I . : -·. ·. ·.... i . -.JOIAS USAI.MS E Bl{ILHAN'J'ES -
·. Coq1pro .. · pagando. -os . melhores preços 

.3~ :n~;es F~~~diJ~~: - D E L M O N A C O 
··. =· .. ' 

\ "-:., .. ~ • .! ' : ',, •,\ 
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A . MUSICA . SACRA EM CUBA 
Em Hávana foi criada lima Cómis,. 

são. de Musica.,Sagrada· .ençarregada 
de por em vigencia. as disposições de 
Pio· X, em ·seu: motu-proprio,• sobre 
a · mu,sica sacra, · 

JOIAS Ultimas novidades em JOALHARIAS 
MUUl:RNAS de ouro, rubis e brilhantes 
EM OBJETOS PARA PRESENTl:S GRANDE ESCOLHA 

;Pre·siM .à :comissão o Exmo. Mons. 
Alfredo Muller. Grande variedade em RELOGIO S das meihores marcas · suissas 

Precisa de impressos? Casa Bento Loeb 
Oficinas gráfi<'as do 
J~f:;UWNARIO ~~ A. 

Rua
1 

.'do Seminario; 199 A 
RUA 15 

Joalharia preferida 
DE NOVEMBRO 

pela alta sociedade 
N. 331 

HA 3 GÉRAÇõES 
·. 
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Artigos de lnvêrno JACQUES MARIT AIN E O ANTI-JESUITISMO Não Desperdice! 

DEN·TRO DAS POSSIBILIDADES AQUISITIVAS DE TODOS-
· os· debates travados no Brasil, a par
tir dê 1937, em torno das Ideias de Ma-

Pe .. César Dainese, 5 .. J., 
ritaln ·aeram origem a .11ma form'l. de adiar um!' ~entença definitiva e .radi-
antl-Jesuitlsmo . que a Companhia de caí da Igreh, permitindo tanto aos mo-
Jesus não pode: ignorar e que tem ª Jinlstas como aos seus adversa.tios sus-
obrlgaçãd. de enfrentar, com~ater ·e des- tentar rAda quà.l as prop1·ias teses, 

Fiéis ao compromisso que assumimos para com o povo ·de ·São 

Paulo, de que dentro da nova orientação de vendas todos 

fazer. acresc1>nt~ndo-lhes . proibição de se 
Não me· refiro ao: ant!-jesuitismo ln- atirarem mutuamente ·a pecha de here-

sensato ·de um Gilberto Freire: é por sià. o ru.mples nó~e de alguns dos teo-
demals natural que um comunista fi- logos que . to!lla.rám. 11:i.rte ativa nas 
chado (fiche. n.o· · 13175) e colab.orador Cone-r'"gações de auxilii.s (S. ,roberto 
de Diretrizes e em i::erto "Mensagei• Bêlar.tnino, Diogo ·Alvarez, Fernando 

podem obter com boas vantagens os nos.sos artigos de qua= , ro" vá semeando· profusamente pela lm- ~a.,tida; Miguel Vasquez, João Bovio, 
prensa to.da a sorte de dispautérios Aan'.les Gàgliardl, Tomás de Lemos, 

!idade, .estamos apresentando os novos sortimentos que 

bemos, para melhor demonstrár os 

rece,. 
acerca dos Jesuitas, Nem aludo á ob~a nr ~gorio Valencia ... ) nos dá uma ideia 
intitulada.· "Lutero, Loiola. .e O Totali- <la magnitude do assunto, da c:Iificul-
tarlsm<i" .. em que O · .bilioso ex-deputa~ dnde e complexidad~· das quçgtões exa-
dl paulista Guatacl da. . Silveira: reco- minadas, assim como da força dos ar-
lheu as conhecidissir,1as ê -sediças cas gument.cs apresentados por ambas as 
!unias . contra · a comp_anhia_ de Jesus, · partes. Acrescentando-se a estes fatores 
com o intento de provar que· .S. Inac!o ~. atitude final a.ssumlda pela Igreja e o 

Preços bem aEessiv eis 
introduziu· no mu11do · º· mo1;1stro J;efan- desenvolvimento ulterior da doutrina. da 
do do totallta.rismo. a.o · passo que· 0 se- Rraça,, facihnente nos convenceremos 
raflco. Lutero. é o augusto progenitor ·da cua os assuntos dft-atidos exigem de 
democracia. salvá.dora. (Ji,, houve quem toda~ as pessoas sensata., e 1nteligentes 
escrevêsse que .até o !nf,,;rno é. invenção 5.,,..redada, respeito e prudencia. 
dos. Jei;ú!tasL.) relo que se refere à companhia de 

Falo. aqui tão .somente do · anti-jesui- Jesus, a historia das. suas reallzaçõe~ 
tismo suscitado ou ressuscit-ll:dO por Mas mii todos os campos do sàber humano 
ritaln· e,. carinhosamente embalado, c011- 0 ·nomeadamente no kologlco, a galeria 

RUA DIREITA, 162 · 193 GllXA POSTAL, 178 
ciente ou inconclenternente, no regaço brllharite dos seus professo"'8 e escri-
de quàritos assimilam sem as devidas tores, suas .universic'ades e seus semi-
ca.utelas, a.s ideias do tilooofo de Meu- nárlcs, a mole quantltativà. e qualita-
don .. Este anti-jesuitismo niarita,lnea- uva.mente Imensa de obras saldas da 
n. , de,--e ser. denunciado sem eufe. mi.smoR 

pená dos seus filosofas e dos. seus teo-
e atacado de· ·trente pelos Jesultas. por- logos o fato de ter dado à Igreja dois 

i 
____________ ..;.. __________ _, 

que fere a. Companhia de ~es'\ls nos sa,t~s Doutores e de ter formado até 
dois pontos .. que lhe. são mais car()s e hoje milhares de. Sacerdotes em todos 

f ATIMA E O CORACÃO DE MARIA 
Pe. Valentim A. de Maria C. M. F. 

Nas cel<:!sces Aparições de. Fátima, 
Nossa Senhora ped,,1 tn.sistentementc 
ao mtindo, por melo dos três ielires .. pas
(orlnhos, uma condlg11a reparação pe
las ofensas e. blasfemias com .q11e os ho
mens ·ingratos ultrajam seu Imacula
do Coração .. Í\Jem' da recitação do ter
~'Q, tantas vezes e por "tão. diversos mo
doir recomendado atmvez ·da Aparições, 
& Virgem do. Rosa.rio de Fátima, mani
festou o desejo de que iodas as al-

-- tnM llels sé- unissem ·numa .santa cruza
da de preces. e· sacrlficios para · desa
gravar o seu Cora1;Ji arrancando-the os 
tsplnhos com que a. ousadia e a. ,perver
sidade dos 1101mins o atravessa .de con
:inúo .. 

"Não querereis oferecer sacrificlos a 
~osso Senhor e ac~itar de b~a vontllde 
D.s sofrimentos que Ele vos enviar, em 
aefarravo das l>lasfemias e ultrajes, fei
le& ao Imaculado Coração de JUaria?" 
disse-lhes a Visãv nà primeira Apàrição 
de 13 Maio de 1917. · 

Com esse mesmo ;n:uito. e. depois de 
lhes recomendar a pratica reparado· 
ra dos primeiros 8allados em geral, de
rnç(io Já em uso na. Igreja, aprovada e 
indulgenciada por S. Santidade Pio X, 
em 1913, segreriou-lhe~ a segulnte · for
mula de prece que lhes servis.se d, acei
iar e oferecer os sacrülclos . qm· ao Se
nhor aproveusse se lhes enviar: "O 
.fl'!lus, é P-Or vosso · amor. pela com•er"'º .dos pecadores em reparação das in
Surias cometidas · contra, o Imaculado 
Coração de. Maria", 

Posteriormente às Aparições de 1917, 
Noaa. Senhora tomou à aparecer a Ir
mã Lucl11. de Jesus, ~ venturosa vidente 
e fiel depositaria dos segredos da Vir
gem. e, encal'e"cendo-lhe de novo o seu 
tiedldo de repar.:.ção. ensino11-lhe um 
modo especial de satisfazer os iv.m de~ 
seJos, coru;lstéhte na - Oevoçâo dns 
éinco. primeiros sabados · seguidos, com 
ó ·fim de: honrar. cOru;(1Jar e . desagra
var o seu magoa<!<' e afllto Coração. 
Hessa recente Aparição,· . verlfléawt em 
1928, Nossa Srnhora, pondo-lhe uma 
das mãos sobre· os ombros e mostran
do-lhe o seu matemo. Coração que re· 
gurava. nà outra dás mãos, disse-lhe es, 
c.ru; sentida.~ palavras: "Vê, mini.a: fi
lha, o meu Coração cercado. de espir.hos 
11u.e os llomens ingratos a · ·odos os mo• 
meutos cravam com blasfemias e lngra
tidoos. Tu, ao mehos, · procura ,101.solar
nie, " diz liºº prometo assistir na ho1·a 
da morte. com as graças neçess:u-ias· pa-
1·a a salvação a todos OS que, nos pri
meiros sabados de cinco .meses segui
do~ ·se confessaren.. receberem. a sagra
da Comuni1ão, rezarem um terço 1 me 
fizerem compa,ilhla di;rante quinze mi
nutos, meditandó os quinze misterios do 
8ósario com o fim .de me desagravar". 

Dai à devoção dos cinco primeiros sa
Dado.s. em honra e desagravo do Imacu• 
ta.do Coração de Maria. 

Consiste, por tar.t esta salvadora 
pratica de devoção, St'i;Ul1dO se depreen
de das palavras da · Aparição. em cdn
sagrar os p$1eiros Saba.dos de cada 
mes ao lmacblads, Coração de Maria, 
da maneira. indicàda por Nossa · Senho
ra, ou seja: eonfessando•se. comungan
do a rezando o terço, meditando ao mes
mo tempo. durante um quE.rto de hOra, 
nos mi&terlos do Rosarlo. 

Iinagem de Nossa ·senhora de Fatima, 
venerada no Santuario do Sumaré 

sagravar o [maculado . Coração ~e Ma
ria das ofensas e ing~atidões · dé · que é 
alvo por.· partE. dos homens, e que · tão 
grand11s cast'igos acarretam ·sobre a hu• 
ma.nidade. 

O espírito de repar:i,ção é insepara.vel 
da devoção .do Cora~ão _de Marlà. Co• 
ração de ·Mãe de ·J,,.-;us, Ele sofre_ímen• 
sarnente pela.s oreu.saij comettd~ con
tra seu divino Filho, prlnclprulmente no 
Sacramento da ·Euca•ist!a.; · Coração de 
Mãé do~ homens, sofre pelos pecados e 
ulasfemlas i:om que é alancelldo por 
pàrte dps rtlhos ingratos e pen1ersOs. 11: 
por !.sso que Elle aparece em Fátima pe
dindo unia devida rep1tração e deixan
do escapar que!x1;mes de. dor_. 

É um · d1Jver sagrado dos filhos satis
fazer os pediuos · do coração de. umà 
mãe, 

cumpre. por tanto, desagravaMJo.s o 
Coração de Maria,· nossa· 1>9a Mfie, por 
meio das llOmenágens por·. Ela. ·mesl116 
pe1didru1. . pelo cumprimento exato da 
Lei ·de· Deus e da. Igreja, pela oração e 
pelo sacrifiélo. - ."R>zal._ nizaf muito. e • 
fazei sacriflcios pelos pecadores. Olhai 
que vão . multas almas pàra. o Inferno, 
pllr . não haver quem se sacrifique por 
elas~' disse Nossa: Senhora. 

a.o) .,.. suÀs. <.:ONbiçoEs ,- São 
. as indlcadM pela. mi>sinà senhora nas 
palavras da Aparição, l.o; a Confi&sãci; 
2.0,. A Comunhão rei,arado1·_a no. primei
ro sabadó de . cinco meses córi.secutlvós; 
3.o reza de um· terço do Rosar10: ácoin
panhado da contemplação .ou medita
ção, .durante um quarto de hora, dos 

mais sensivels: sua . doutrina teo!oglca 0~ palses do mundo, muitos santos, tanto · que r. sagrada comunhão ~ re- e ·a· ascese Inaciana... · · 
é b d Bi.5poJ, Cardeaes e Papas, entre o.s quais .:eba no dia, isto.· , no sa a o, e em es- . . As · regras . d. a companhia de Jesus 

o:s ultimos cinco, - tudo Isto, repito, · tado de graça. . Jmpoem á todos o; seus estudantes e a 
· dit · ã · d. um· impõe a . todos, ~-mig.o.s. e inimigos, um 2.o · - A me aç o compreen e to. dor. os se.us. ·profcrsores a obrigação de 

· ' te · d· R · d ·• t · min.lmo de Imparcialidade e _de objetlvi-ou mais mJS rios · " · osai:io; P9 e a e, , .,;guir ensinar · e defen.der o molinis-
. J · t "" • dade nos conceito.~ e julzos que se for• compreendê-,los tOd;:;s. · em ,cún un o ·ou mo·.· "Quaestionibus· · 11beris ·ea. niinime , 

· ' ·· d. mulam ª· respeito da doutri11a profes-em particular,. segundo. o gosto e (t, e- adnumer«nturqua:t. .. de d.ivlni.s il.ux!llls · 
· r1 · · 1 1 ~ .. sada pela Companhia de ,Jesus. voção de ca.da um, mas se a · prefer V'.e e~ scientia media ·. dicltiir ... '? · (Em ab-

meditar um. cada I rês, .. como faz . .! P1:'(I· solµto se pode contar entre as questões O Sr, ·Maritain <1áJ pode ·eximir-se a 
.~ria vldenre: 3.o -:- .Quem por aca.so es- livre~ e questão que versa sabre' os· au- esta lei, qualquer .:iue seja o ponto d~ 
11uec~ de formar a intenção de. desa- xi!ic; divinos. e··a ciencia mediá) (Insti- vista em que se ~oloc:1, cultural ou teo-
;.ravar o Imac\Jla.í, Coração de Maria, tuto. dr. cc,mpanh!a. d;, Jesus; pà.rte IV, loglco,- historico ou f!losofico, · llterario 
11oderia faze-lo na •confissã9 .seguint~ titulo III, ·cap. VI, :r-r:o 317 § 2), Ora O · ou artistic:i. ·Nem· por\<?" 1· furtar-se a· ela 
aproveitandá a primeira ·-.ocasião de se m·olinismo professado pela· companhia de seus admiradores e dlsclpul0s, sejam eles 
cónfe=.. Jesu.~ é. ujna, doutrina.· intimamente vin- t,critores ou agronomos, jornallstlis ou 

· · ·· · estudantes, Sacerdotes .. ou leigos, ho-
A GRANDE PROMESSA DO CORA- culada. .M quest~s mais profundàs; mais . mens madúros ou rapazes imberbes.· É 

Ç. AO . E MARIA complexas, mais deltcadàs e inais dia. º· que. reclam. á a ju. st!ça e a verdade. É . . º· . . . tlceh da ,teologia,. quais são à graça e 
u . . .venllid ·. ·. êioútrhlarÍlis . ue , olJvrê átoitriO.; a.:.~~-iigiição ,destas duas ~eq~:s:~ direito de pedir: a Companhia 

··. ma .. d~. . ·. i es. 'liiiíã,. '. ··r~. rl., "Jo\'9SS."'.:'.:nlf,TPlO~ .. SO'•··d.· a,-.... .llo ... brima ..... tura;li-... ,, "'Irifê!izmente o sr,'Mà.ritalh não .pro. • Nossa Senhora ... ve .u C<1nf . .r e - i'áçll,;> do 'homem , e da, sua; 'salvação, a 
dar ao Yltmd~•'·-~.trjl,,v'1Z,,,d@:S:...ApaJiç~~... efic~cia das ·atividades de éada ·únu1>e cedeu àssiril. . . . 
de .Fátima, _foi sem.lluvida.,-.a .un!ap, • .l,n,, , ·c,··.·o (J de a.mbai nô misterici d& predes- Ele nici hesita em arremessar sobre o' 
sepll,!'8,Vet .que :d::Ye •. ex~~!r~ ~;itr._e_ O_ ,cul~ _ ti~!ao, a. ·Intervenção de Deus, que tu, . ipoJ1nlsmo ~ gravlssimo e indf;tmantte la
to do• .. S!Jsra.\i() ~ÇQr,llcÇ~fl. <\!!,. ,J~,!1~ e .o . • dlÍ 'pre~. $be·. e .. tudo pre~vê;. na ação. da . beú de ter. contribub·,tJ gran ~men ·e em 
culto do--Ima.culado Coração .. de .. Mariii,. . , . aç· é na· articulação. da vontade livre deformar e trànsviar a. ci'ls~andacte. "Je 
"o Coração de Jesus . dlt a voz de Fã- 8~ . ª . · · · · . ne &ail; pas si Molina ést. tm' grand théo• · ·· ·.··' ·· · · , .~ · •···. · · · ,<do.· homem. São esta.s as. ba11.sM lna- . . 
eima, deseja, .ser -honrado e gl~~ific!l~?'· iliovlve1s· ·cjue marcam. ao. teolog~ 0 ro• 1oglen ", escreve Maritr,ln. BastarJa esta. 

. ao. 13;,do do Coração_ d~ M~ria. '. Ess~- ·teiro a . seguir. em demanda da. solução Óbservação, Inadmissível na pena d~ um 
clolll ..,ag!ados. Cor~çoe., de ires'™: e de destes !ntrlncadissi!nÓS · problemas. Pe- pens$,dor que exam!nr. a questão "du 
Ma\'IB .. sao msepà.ravels, e.orno sao ln• netrando a. fundo na doutrlna•de San- po!nt de vue culturel" para nos dar uma 
.eparaveis suas sacrati&slma.s peSBoas, . to Tomas. julgÔu Ci P Molina resol- ideia· da. inconcebível levia-ndade com 
ou seja. a Mãe· e ·o Filho, "QUOD DEUS .. · ' · . · · JJllO o autor do "Humanlsme Intégral" 
i;vNJUNCXIT, HóMO NÓN SEPA• v:r ·º. tnnto. cent;:al ,. cruc~I d.~ que~- ~ aproxima de um problema de tama-
1:'tET". Nã<> se atrev11, o homem' a sepa- ·tao poF melo. da· ciencia m dia_• • nhll relevancla qual é o mollnlsmo. E. 
rar o que Deus uniu no tempo e nà eter- . A descoberta do teologo jesuita pro- Maritain continua: "... je pense qu' 
nldad0 · vocou Intensa. · comoção e a.; mais vivas a..i po!nt de vue culturel, !l (Mal1na) 
. ~ r~Ja a liturgia, a agiolog!a .a ar- reaçõe., , nos meios estudantis · ecltaias- cst hautement représentatif pour la ci-

' · · a· · ·A ., õe ' d. · te ticJs, ·qué se dividlr>!.lll em dois . cam• vilisation moderne et ·pour la dlssOlu-
ee sacra e as gran es

1 
par.ç. 5 · e~ . ~ pos OpG,Stoo, molln!.stas e anti-molinis-

ultimos .tempos,. SOb·e udo, as de Fah t . bdividldoll ~spetlvamente em Uon modeme. da.· 1a chrétlenté". (Hú-
7'.!· ve~ dcmonrtrar ao mundo essa g:~po:umais. ou ll'.!~rios distanciado~ en- manlsme fotégral, pag. 27, edição de e, .sm,a verdade. . . . tre. si, A tal ponto -se inflamàril.m cs 1936) .. Em outrM palavras: os Jesui-

_rtazã.o será, pois, que ~s fieis .un~m áuinios que à Sill.ta. Sé !nter~lu· na taJ, com o seu "naturalismo cristão", 
tambem ~s dois SantlssunCJs coraçoes controversla. Clemente· VIII convocou as são em parte r"sponsavels ~la dissJlu" 
n~m mesmCJ cu~to de a.mor, <le ·~ita.• fam~. "Coru:r,:ga.: íes de Aux!l11s", ção da mentalidade mealeval essencial-
~80. de . repar.aça(?. e de glorlf!~ao. . àssen:Íb!elas dé t.e:•k ,,,5 eminentes, ·tn- niente cristã e pela. deforma.ção do ge-

Essa par~.ce- ser a· vontade do ,é.u se- cumbidos · .. de ex11,ll,li~r a ·doutrina' _de nu1no cristianismo, como o vl.veu e co-
g~ndo é de_ .se coµclulr da Meru;agem de. 1 · l\lolinâ.. ,Às te.~SÕ'!S, realizadas· eni.· Ro- mo o ·concebeu a. Igreja até os tempos 
F'atlma. Enti:e o~tra~ manifestações so- ma, fcram pr1>.~!dldas por vários ·car- modernos. É a companhll\- de Jesus que, 
brenatura.ls verlf1ca~~s e. e~ respe_lt~ dl)MS e na ilei;unda fase pelo proprio através do seu molinismo, se tomou .al-
nestes u1t1m06 teir:~·. apo~temü6 duas. Papa ciemP.nte .VIII. e por seu suces- i:amente culpada da influencia prepon-
a _das primeiras Sextas Fll.ira.s e a dos sor Paulo V. Após· inümeras reuniões derante que o malfà.dado antropocen-
prunelrOs saba::tos do mês,. Compulsan- ( ó . . . é:aldidas peló Papa foram· 85) trlsmo conseg~u usurpar na teologia 
do a hlstoria da. tevoção aos sagrados s. as P~ · Í:!a graça,, na. ascética e na. piedade da· 
coraçõls de Jesus e' de Mâria, fac)!. será .e discUESoes t.em fim, Paulo V resolveu Igreja ·catolica, deturpando e desvià.n-
descobrir rela{)óes de intima· e· surpre-,-,.. do a yida cristã do seu verdadeiro sen• 
enden. te analogl.a. ,entre· e.is.as duas .. pra- · · · · · d · · 1· tido, saturando. -a de .. ·subjetivismo, de · serva o .VCJ&SO • Coração cerca o, de· esp • 
tlcas 'saJva.dóras éie. devoção·.aos Sagra- · · · ·psicolo."lsmo, de reflexlsmo ·e de lndlv_l-nhlls qúe os homens ingrató:i a. todos· "' 
dos Corações de· ,fesus e tje · Maria. De os momehtós vos fn'.\'8m com. blasfe- dualismo, afastando as alnias das fon-
f P,to: · . · mias e lngr!i,tidõu, J)êdlstes quem vos tes primitivas e primordiais da ,espirl-

Os Instrumentos escolhidos· por ·Deus .tualtdade·. gemilna.mente cittolica para.,. · if · d . . consolasse; . · . . . . . 
Para man estar ·ao :mun o os·· tesouros · . · · · h 1•nça-las .no ·senti=. entalismo pie.gas, na Como !llhos. vossos Vos queremos· on- ~ - .... 
qe graça encerrados nessas d.uas- prat!- h · · piedade· . parº ·i·taria. nas dev· o~;;,,s po~ · · · ra:, ··amar e· consolar ~mpre; mas · oie - ,.---
cas salutares. são di.as humildes · Reli• · · · 1 · · · · "ulares. e part1·cular·~s, ap1·esentando ao• · e~pech!.lmente; . ao ouv· r as \Ossa.s ama.r- ., ~ " 
giosa.s,, uma V!sitandina, Sa.nta Ma~la · .. fieis· a .salv·aça-0 d• ahna e a a·quis· lção ·gas . queixas. .desejamos .. desalf!'a,·ar o ~ 

· Margarida, e outra Dorotéa, a· venturo- vosso ma:terrial cotação que . a lmpie- .da virtude · não como·. o!lras ·da graça 
sa vidente · de. Fátima. Lucia dé :Jesus. · · m·º. eomo O resulta· d~ · dos· esforços do · · · dade ·dos . homens nestes desgraçados - J 

O Coração de .Jesus .aparece. em tro- · · d home·m· ,· que se· propoe- e procura peno. -· · dias ainda. fere como. a dura espada . e 
no ·de chama;; à primeira e, queixan~ vossa., dores . . . . . sarnente subir para Deus. Este antro-
do-se das ofensas que rêcebe, principal- 0 ·vosso .jesus ainda· é ·hOje.· ti.do por pocentris.mó deletereo Impregna tão ln-
mente :no Sacramento dó. Amor,. sollcl· malfeitor e caridenado i.. niorte; ainda .t.lmamente. ª· mentalidade mollnista, na 
ta devida reparação . . E para e~t!inular · . · · id ·d opinla-0 de M:ari'ta!i •. que O dª•cobre até é· desp<:>jado dos se1•.s vest os, cuspi o, . = 
as almas fieis .a s11.tlsfazer "' ~us dese- flagelado e •poi;to nmua Cruz. no estilo baroco ou jesuitlco (Humanls-
jo.,, mlmosea-os com a. G!tANDE PRO- . E à.· Vós. Virgem DolorosiSslma; como me tntegral, pag. 169). 
MESSA., b~ada na comunhão repara- digna . , Mãe de .Jesus, tanibem tratam · Aqui temos uns txaços apenas ·do qua-
dora das nove prilridrà.s. Sextas. Feiras a· ro .desolador com que O pincel de Jac-. com a. inesma ingratidão. 
do mês. . Não querem ·que· se:jais Mãe de Deus, ciues · Mar!taln nos. representa . o moll-
. O Coração de -Maria apa.rece:.·tambem ·seriao 'de, ·um:slinple.s bOineín; zombam .nlsmo na .sua. essen~la desci,ntrallzado-

1Í segunda; Junfo •!O'l" .. o M~nJno Jesus, · · · · r•, na sua. est·r·utura :racionalista e nos , · · 'd , ;vqssa. · ln. cqmparavel .dignidade e de " • e. apresentando-lhe:numa··das mãos·um · seus resultad·no ·catastroflcos, -· a dLs-. · · -'tud·o o que· é vosso; E,, o que Vós mais = 
coração ~reado. de.,esplnhOs, .. como· sim· ,, · 1 · d lstã • soluçá.º. dÓ c.ristlanismo. 
bolo dos ultra.jes e ofensas: quê .recebe ·.sentis, mu tos , os me~mos. cr . os -.nao 
da .,1ngrat1dãO dos• homens,. l)l!de-Jhe que Vos .estimam .nem amlim como filhos, Sem entrar na dlscus.5ão da. doutri-
. · · VJ,.gem · Sànt!gglma. movidos· peléJ.!. · ar- na. molinista (dLscussão perfeitamente 
dele sir compadeça.. e enslna-l~e .a. de.yo- .· de'·n'"• d·esej~ .. de .a-•r-.· v- .·com· 0· Ma-e .e 111 til 1 ·· 1 - M ·· ""Q .,., .. _ - ~ u. em s mesma e ~om re açao a a-
ção .repar11dora QOS cinco Primelro€f Sa- promovér uma tef?lll devoção ao Vosso rita.iIÍ linpd.Sliivel, pois que o filosofo de 
bados.. . · · . . . , · d' · 

o· córitção · de Jésus promete· à pÍ'a- Imaculado , Cotação, tão· trespassàcl,o · e .Meudon. nem sequer sabe si Molina é 
tlca · das . prinieiràs ~xt;ii. Feitas; ac gra- · ·c1.or · aqui n.Js prostra:niJs a vossos pés ou não é. um grande teologo > e sem pre-
1,!l\ das. graças, à. perseveÍ'ari.çii,· '.finã;. · par;,. Vos ntostt.apnos, a. pena que senti- tender organizar uma refutação de Ma-

ESCLARECENDO E PONTILHANDO 
. seus mi.sterioc., 4.o: faret tudo Isto ei;n 
esplrito .de revaração. para' com o Ima
.::ulado coração de MÚia. 

Semelhàntemente, . 0 . Coração. dé · ·Ma- ntos pela dor, qu11 os . hOinens Vos cau- rltaln .. (refutação já feita . tanto · dentro 
· ria promete a,s:ii.stir a.os séus "devotos na · : satn e ·pli.ra. repararmos com os nos.5Ós. como fora do BrMil), seja-nos liqito 

ho. ra da· mótle, , com ií-s gra~as :nece.ssa- obsequlos e. Meto tantos . pecados com apresentar · aper.as duas : observações, Tratando-se de uma pratica de devo
ção nova, ao menos na forma, em hon
rn e· desagra ~ a do Imaculado cr r, ção 
je Maria, cumpre fixar bem e esclare
cer alguns pcintos fundamentais sobre a 

· mesma. 
l.O) - c:lUA ORIGEM - Esta devo

ção tem a sua origem nas. Aparições de 
Fátima. Foi o Coraçiío de Maria que, 
condoendo-se da oerds. de. tanta8 almas, 
a tl'ciuxe do céu à terra. revelando-a. 
.numa das súa8 rece.~.eb comunicações 
celestes, à. Irmã Lucia de Jesus, a ven-

. turosa vidente e fJel' c0nf!dente dos se• 
gredos da Virgem. 
.. 2.o) .-. SE..U._FIM . .,.,. Tem:. wr.J!Jn:•ª 
,1·e.5ente devoção, e.onsoiar, v~nera:r e lie.•. 

4.o). - SUAS GRAÇAS .E PROMES· 
SAS - l.o .Nossa senhora; promete Ull18. 
assistencla esper_.l n:i. · horJL .da mor+.e 
"li. ql!eni a. abi-:.i;a.r, µrometo, a .salva
ção .... 2.o ,:-. um . auineí,to e .. arervor11,
mento especla.l 11a pledade e . àe:voção 
a NO~ .senho~a; 3 o .- Umli. Indulgen
cia ~lenaria, _apÍ!ca~él às'almas do· Puí·
gatorlo, c<>noedida. por P1" X em 13 de 
Junho •.de 1912; 4.o "Da pratica desta. · 
devoção, unida à. Conságratão. ~·.: de
pendendo a guerra ou a. paz do mundo" 
(Palavras.de Nossa Senhora). 

OBSERVAÇÕES: J.o .A confissão po
. fj fazerase· dentro d,s oito dla.s que 
• pre.çe~erg . ~ ~ p~lr!) ,sa~ad~. de _-cada 
. mês, o~ nos Qlto · ã}U; se~-lp~s1 !;OP.l 

rlàa à.,salvação~· _ "A quem ~-abraçar cjue'·o:i VÓSS()s ·filh0& Ingratos págam a.-i. uniá déstinada a frizar a grav!.ssima ln-
JJronieto 'a . sal~(h e !lerio qu~rlda&. de .f[nezàs .. do vosso amor. . justiça cometida. por Mar!ta!n contra a. . 
D ·,.,._~ . · · 1- · · · ,PeriioaH!Je.s, .,Senhó.ra, a;. eles e per- Companhia· de Jesus e outra. para assl-

eus es. tas a..:,_, iioroQ,fores postas por d. ·1· · · · 6 tod ~- ·,·•lar ·o ma.l. hne· Heo· que· esta in'justlça · ·. · · ·,, · · · oa.-n011.- a n s . os ,que; ,se v.,., n~ = •= mim a ·adornar o ~u trono ., . .. · · · ta · · d · 
.Com efeito,, não poáe existir innls .es- per4oardes; . mbem Jesus ·nos per oa.ra, vai produzindo nos espiritos despreve-

treita . · senielNinça, , n,in · mais .' Intima Converrel . iw vosso amor tantos . !n!e- nidos ou mal formados. 
analogia .entre a GRANOE PRÓ~SSA l!zeiÍ,: 9ite <:ega!lleÍlte vivem; no erro; e li: quantc à primeira, perguntamos 
DO CORAÇÃO IlE JÉSUS·E ·ao~- em esµeciàt; lan,;a.i. os 01h00 de Mãe. de tão somente: si o que Marltaln afirma 
·DE 'PROMESSA 00 CORAÇAO DE Misertcordta par:i. nó.s, ,:vossos filhos, que II respeito da doutrina ·da Companhia 
MARIA, ·queréfüos amà.r~Vo.• .n:i. terra .cada ve2 de Jesus fosse· e"pr'lS,SâQ, da• verdade, 
ªTO ·.D·E. ·. D. ESAG· .. ,. ·vo-. . AO . . .. 1M.·A. cu- ·: mais, -sendó. fiéis 11scipulos · de Jesus, . .eria. admisslvel que a. [greja, lntimera..s 
"' •· com a .vida> verdadeiramente cristã, vezes, com documentos solenes, do mo-

LADO · CORA,ÇAó llE MARlÁ . afim: ci'e Vos contemp)anno~ nas · suaves do ·. mais claro. mais · forma:l e mais elo-
tPàra ser: reeltado.;no primeiro· sabado -dellciá.s '.do, c.éu: .. 'e ,para· isto ·alcançar, gloso que se possa desejar. tivesse apro-

. de .. ~, ila, mk) · · . ·· . .·· lançà,1;.Iios IÍ,';vossa, !ienção Junto· com a vado, exaltado, utilizado e apoiado a 

, -1-dV:IE~te!m_d.S.a,~t~~!f. Mff:!,.:!1~s.,~ . . ?!!e•. . ·.··d·.-.º.• ... · !.~v· .e· ·-,.U'1e ... a~.r~.\. ,A.}:':'.,•IJ:\· .. "~~a.. .. ,_ ~ .•. :_ .. · 'Com1F1111a pr~clsaine1ite no que re re-
" · _A., · n o mo ... r~o um ..- :a·:·.voua .• ,,. - -te~·-.. ·sua,dou,rina e, ... sua-aaceae?· Se~ . 

- ·-='- -,r ·-:~"-- ~:'._- __ .s,_'.-____ ,. 

ria. admisslvel que os Papas. se tivessem 
utilizado tanto · dos teologos Jesuitas · 
nas Congregações ROmanas; nos· .con
cilios. nas definições dogmaticas, numa 
palavra em todos os setores da teolo
gia catolica· e nos assuntos de maior 
relevancla para a Igi·eja? como . explia 
car que a Santa Só chame com tan:a 
lnsLstencia os JeS'Uita.s, nas hora.s . tem
pestuosas, .para colabora. com o· Papa 
e com o episcopado. n:1 formação .teolo
gica dos seus Sacerdotes e na defesa da 
verdade catolica? Sabe o Sr. Maritain 
o que pensam e ·~;ocl<i.mam os Papas a 
respeito da doutrina da Companhia de 
Jesus nos seus documentos oficiais? Ci
temos, a titulo de amostra, o testemu
nho mais recente do Vlgario de Cristo, 
& Carta Apostolica de Pio XII ao Padre 
Geral da companhia c:Ie Jesus, por oca
sião do quarto centenario da fundação 
da. ordem: "Podemos asseverar. que no 
decurso destes quatro seculos,' a fami
lii!. imensa de vosso pl'I e legislador se 
opos com. coragem lnvencive. às novas ·e 

.. erronéas insurreições, Em suas necessi
dades mais prementes teve-os .a Igreja 
ao seu lado, r<,cebendo deles os mais va
liosos auxilios, os fl'lltos mais diversos e 
salutares, •. Sabemvs c'>r;. .efeito que, des
de os seus prilnordio. a vossa compa
nhia não só se entregou · inteiramente 
e co~ todas as veras a defender a .in
tegridí>de da. genuina fé. catolica contra 
quaisquer disfarces do erro, e em r~ivin
dicar os ~agrado,; d!.reltos da Igreja e 
dos Romanos . Pontlflces, senão tambem 
.em propagar por tOda a parte a reli
gião cristã, por meio dos seus· aposto
!icos semeadores da pala,ra divina. 
Quem, ainda qtie de Jev~. percorra os 
vossos anais, ai encontrará multidão 

· do feitos gloriosos, os quais merecem ser 
gravados com letras de oiro, não só nos 
voss~. ma..s tambem ilos anais õa [gre· 
ja Catolica. Aqui cj1egados. acorrem-nos 
1', mente· os nomes daqueles santisslmo8 . 
•;arões, que, como Ped1·0 canlsio e Ro
berto Belarmino. ambo,s decla.i;-ados Dou• 
tore~ da Igreja ~lo· nosso Imediato. pre
decessor, em disputas e com sapientis
slmês escritos refutaram os negadores da 
doutrina. catollca, ibistrando-a sobrema
neira em volumes · de subido valor . que 
eles. nos legaram... Apresentamo-vos. os 
merecidos Iouvores .poi'qµe, em quasl 
!numeras· casas d!l·,educação;. de tal for
ma cuitlvals · êom •a: clencla e plasmais 
com a virtude a.·· moc:dade que . ela· re
trata ao. vivo a. vida eristã, dand9· assim 
0tlmas esperánças para ·o· futuro... e 
formais, alem disto, nas escolas supe
l'iores e · nas unh-ersldades o clero, es
ptrança da Igreja .. , Preparais àsslm 
hom~ns de todas as u.tegorias que áma
nl\~ pJssam desempenhar com desem• 
ba.raço e competencia os cargos, tanto 
dn vida particular como da vida publl• 
ca ... " (Os grifos são nossos), . Cotejan
do imparcialmente as· duas op1niões, a 
do "Humanlsme integral" e a da c:.i,rta 
apostolica "Nosti Profecto ". é forçoso 
confessar que a de Pio XII se · encon
tra no polo diametralmente oposto ·à 
de Maritaln. Para Maritain o , pensa
mento teologico da. companhia· de Je
sus sobre a graça é '' hautemen, re
présentatit.,. pour la dissolutlon de la 
chrétlentó ". Para Pio XII, pelo contra
riJ, ele foi um instrumento . ef!caclssi
mo · parL "defender e, integridade da 
genulna fé catolica" e·. para os Jesuí
tas reallzare.m feitos tão g'lorlosos que 
"merecem ser grava.dos em letras de 
oiro nos anais · da Igreja." .. , Evidente
mente Pio XII não leu· o "Humc.nisme 
integral" ou não ·percebeu o portentoso 

,, "palnt de vue culturel" em que se lo
calizou · Marltain ... 

ll!rais': tratando da ascese 1,aciana, 
assim se exprime Pio XII, u,. mesmo 
documento: ":f:-nos sumame:ite grato 
cumular de louvores a. ascese inaciana 
que, na. mortificação e reforma do es
plrito, visa principalmente que Cristo 
seja tudo em todas. as·. coisas, dirigindo 
tudo ao fim ultimo da maior gloria de 
Deus". (Carta Apostollca "Nosti pro
fecto ". Os grifos. são nossos). Tudo Is
to realmente é bem .pouco "représenta
tit pour la dissolrition de la chrétien
té .. ! Aliás. Pio XI, .o grnnde Papa da 
Ação Catolica, a qual no dizer de cer
tos disclpulos de ,'<Tarltain, se devi! . ca
raterizar antes de . tudo pelo repudio 
teorlco e pratico do problema da gra
ça formulado num sentido ·mollnista, 
porque antropocentrlco etc .. ., Pio XI 
classülcou peremptorlamente o metod<> 
inaciano como o melhO,· de todos. Oi
çamo.-;: "l1: sabido que entre todos os 
métodos de Exercícios Espirituais. fun
dados louvavelmente. nos principios de 
uma ·ascetica sã e catollca, t-,uve um 
que se avantajou entre todos os tr.ais ... 
... sobressaiu como o codigo mais sabio e 
absolut.amente universal para. dirigir as 
alma,s ()("los caminhos da salvação e 
perfeição, como manancial inexaurlvel 

s . 

Deposite suas lconilmiaS na 

PRUDENCI~ CAPITALIZAÇÃO 

da piedade mais profunda e. ao · mesmo 
tempo .. mais solida. . 'mo estimulo irre
sistivel e guia experimenta.díssimo para 
obter a reforma dos costumes proprios e 
subi;.• às · alturas ·da vida espiritual." 
(Encicllca MENS. NOSTRA de 20 de 
n.ezembro de 1929. - Grifos nossos) 
Saolentlssius et onínino universalis: 
co~ · estes dois superlativos o Vigario :de 
Cristo guinda a espiritualidade inacia-

· n:1 ao posto mais alto, acima de todos 
os .demais metodos e estllos. De todos, 
sem exceção. E no entanto, para. Mari
tain e ·os maritainlstas, o novo estilo 
dé espiritualidade oriundo· da dissolu
~ão da mentalidade medieval é cara
te.rizado · precisamente. por um psicolo
gismo, reflexismo e · antropocentrismo 
que tornam a piedade parasitaria,· in• 
dividualista e sentimentalista ... 

Concluamos: ou ·a Igreja. errou no 
Julgamento .do m >llnismo jesuitlco, ou 
os Papas faltaram gravemente ao· seu 
C:ever favorecendo :>rincipios tão fune§to8· 
córruptores eia . cristr.ndade, ou o Sr. , 
Maritain falseia a verdade e calunia a 
Companhia de Jesus. 

E passemos à segujida observação; 
As idelas de Ma..itain sobre a· dou

trina mollnlsta professada pelos Jesui~ 
t.as causaram' e· es~ão causando •grandea 
danos às almas e à Companhia · Je Je
sus. Baste lembrar · a oposição de certos. 
catolicos aos Exercicios Espirituais de S. 
Inacic, a.o exame de· conciencia, · à. medi-. 

. tação e a outros por,tos da piedade por 
eles apelidàda. desdenhOsamente de . an-
-tropocentrica. Es¼. oposição é· .. ·quasi · 

' sempre inspirada, direta . ou ,ndireta~ . 
menw, p~la influencia dessas 1d_illl}S ~a· 
ritaneanas, Não menos· para .lastimar 
são os exé.essos e ext~·avagançlas'· d(( li• ' 
turgismo denunciado e condênado por 
Pi~. XII ná Encíclica Mystic~ .éqrporis, 
juntamente com vutros erros, conse-, 
quenclas logicas. e aplicações diretas e 
iriledlatas das opiniões do autor do 
"Humanisnie integrai", 

Quanto à Companh!. de Jesus, o · mo
do· com que foram tratados, por jornais 
e revistas que se direm. ca.to!lcos, alguns 
Jesuitàs dos mais ilustres como os Pá-· 
dres Plta, Vieira, Ft,.,andes, é na ver
dade "ha utemente · repré.5entatif pour · 
la. dissolution". da,• · normas e regras 
mais elementares ·do respeito com que 
se devem tratar tais· homens, no mini
mo em consideração pelo seu carater· 
sacerdotal. Muito significativo a este 
propositQ Q "caso" :ecente criado pela 
publicação de uma carta Injuriosa de 
Maritain. Não· se teve r111vlda alguma em 
publicar um documento em que um· Sa,
cerdote conhecido e ·estimado em todo 
o Bra:Íil é· Laxado uma meia duzia de 
vezes de .mentil·os,:, e caluniador. Ne~ 
nhum dos responsaveis pela divulgação 
da carta t&mou sequer o trabalho · de 
prevenir o. lnteres.;.1do, de dar-lhe à mi• . 
nima satlsfàção que seja. Alguem achou 
apfüas que a: carta continha umas pa
lavras duras, mas tão embeveddo e 
extasiado estava d~-inte de. Maritain que 
se dignava dirigir o olhar e a palavra 
oracular a uns "car hestros sertanejos", 
que não se Incomodou com o tàto. · ~ 
todo o caso · era mais do que · evidente 
para eles que entre o sàcerdote e o 
leigo, o Sacerdote devia ser o sacrifi
cado, Foi o criterlo que prevaleceu e 
convenhamos que está bem de acordo 
com certas teorias a respeito . do Sacer-

. docio leigo e com · certo catolicismo an
.tlclerical, ·,uE- a. mult. ·boa gente parece 
simplesmente "formidave1 ". · 

Es.50 anti-Jesuitismo, sob qualquer dis
farce que S*' apresente, ( colocar Ideias 
esdru.xulas e teses duvidosas à sombra 
protetora de alguns s. J., pretender 
descobrir opiniões · contraditor!as sobre 
pontos Importantes e' doutrina dentro· 
da Companhia de Jesus. protestar qt1e 
não houve em absoluto lnte.,ilção ne
nhuma. ·de ofender, Invocar piedosamen
te a caridade evall?f>lica., querer sur~ 
preeridér por força ,nan!festações. in• . 
concientes de direitlsmo~ etc ... ), não po
do · jortar dos mananciais lncontàmina
dos da. gen~!ni verdade catolica, nem 
da legitima caridade cristã. 
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FEDERACÃO DAS CONGRECACõES .MARIANAS ~. I ALOCUCÃO PONTIFICIA AO SACRO· ,COLÉGIO 
O MtS DE MARIA 

Estamos já em pleno mês de Maria, 
~m pleno mês dos Congregados. 

Escu~ado é àjuntar que tudo o que 
âii: respeito a Nossa Senhora nos diz 
respeito tambem, pois que, Congre
gado Mll,riano é o cristão modelar que 
pratica a sua religião com uma ho
menagem e devoção toda especial a 
sua, Santa Mãe. 

Registramos com prazer que mui
tas Congregações nos têm comuni
cado os programas que organizaram 
para o mês de inaio, não tendo es
qu~ido a recitação _do terço em co
mum, devoção tão do agrado da Vir
gem Santíssima e uma das 'mais indul
gericiadll.s, . seguida de prática sobre a 
Excelsa Mãe. de Deus. 
. A Federação deseja, como uma. ho

menagem toda especial à sua Pa
droeira, fazer um registro à parte das 
homenagens que forem prestadas à 
ncissa Co-redentorá neste mês de 
maio e para isso pede a todas as Ccm
gregações ·que · enviem · um res\lmo dos 
atos práticados, · Jos programas orga
nizados para o mês em curso. 

O devocionario em ,honra de Nossa 
Senhora é extensíssimo, o que bem 
denota o v;:\lor e a estima que os fiéis 
votam ao culto da Rainha do Céu. 
-, Entretanto, queremos recordar' 
as· mais apreciadas e generalizadas de
voções, que, aliás, têm merécido de 
Nossa Mãe Celeste, provas de predi-

, leção. , , 
Comecemos pela Ave Maria, que lhe 

renova , a ;i.legria da Anunciação, lhe 
recorda muitos dos títulos que lhe. são 
i::a~os, · cheia dê graçà, medianeira rios
~a, etc.; em seguida temos a recita
ção. do Angelus, a recita'ção· do te1·ço, 
» Oficio Parvo de Nossa Senhora, as 
Ladainhas, os canticos, especialmen
te o Ave Maris Stella, e a recitação 
do Magnificat, co: , que louvamos a 
Deus com as mesmas palavras com 
que· ela O louvou. 

Acrescenterri'os a isto a visita a 
Igrejas ou imágens de Nossa Senho
ra,. as romarias, etc. 
· Por fim, especialmente os Congre~ 

gados Marianos, no coin~ço e no fim 
de toda e qualquer atividade,, religio
sa 'ou profana _(trabalho, refeição, etc.) 
1·ecitem com devoção uma: Ave Maria. 

Não _nos· esqueçamos ainda que um 
dos maiores. tesouros que a Igreja dis
pensa é o 'Escapula~io; que encerra a 
promessa de. não experimentar o fo
go eterno quem morrer trazendo-o 
em .seu corpo; quem não possuir es
capulario trate de · o obter quanto 
antes. 

Eis em rapido resumo um progra
ma de devoção a Nossa Senhora, es
colhido, dentre o que lhe é . mais ca
ro, e que pode ser executado em to
do e qualquer lugar e a qualquer 
tempo: , 

la Ipojuca realizou no dia 23 p. p., a 
Comunhão Pascal de homens ·da Pa
roquia. 

Apesar da mauhã estar um pouco 
fria e tambem a falta de comodidade 
devido a nossa Igreja não passar 
de uma pequena Capela, consegui
mos ainda que 111 homens fizessem 
a sua Comunhão, sendo que destes, 
4 fizeram a 1.a Comunhão. 

f..proveito a oportunidade pará dar
lhe o programa das festividades do 
mês de maio da nossa Paroquia, or
ganizado pela Diretoria da nossa Con
gregação e aprovado pelo Revmo. Pe. 
Diretor: 

l.o) As solenidades do mês de 
maio na Paroquia, ficaram a cargo 
da Congregação; 

2.o) no segundo domingo· de maio 
haverá recolhimento geral para todos 
os Congregados e Noviços, em prepa
ração i1s festividades do dia do Con
gregado e à. recepção de Noviços e 
Congregados; 

3.o) dia 13, a Congregação parti
cipará da Adoração noturna em San
ta Ifigenia", 

Oxalá recebamos centenas de ofi.:. 
cios como este. 

DIA MUNDIAL DO CONGREGADO 

Conforme já temos noticiado .inu
meras vezes, o Dia Mundial do Con
gregado será comemorado este ano 
com um programa de dois dias. 

No dia 13, sabado, às 22 horas, na 
Igteja de Santa Ifigenil\, Solene Ho
ra Santa por intenção d,, Santo Pa-, 
dre, a cargo do Revmo, Pe. Agosti
nho Mendicute, Diretor da. Federa
ção. 
, Ninguem poderá faltar a este ato,de 

:filial amor e obeàiencia e, para que 
possamos saber o numero exato dos 
que comparecerem, estão sendo dis
tribuidos coupons em que os Congre
gados anotarão a sua presença. 

Os talões contendo os coilpons de 
presença devem ser procurados na 
sede da Federação, rua Conde de Sar~ 
zedas n.o 100. 

O Congregado preencherá o, seu 
coupon e o devolverá -ao seu presi
dente à entmda da · Igreja de · Santa 
Ifigenia. 

Caso algúm presidente não _ possa, 
por motivo de força maior, compare
cer à Hora Santa, providencie ' des
de já um seu representante. · 

Todos devem comparecer com seu 
dis~intivo, fita e manual, 

No dia 14 haverá a Sessão Solene 
no Teatro Municipal, com inicio às 
20 horas. 

Um quarto de hora antes do inicio 
da ses.são, todos devem estar em seus 
lugares conforme insti·uções desta Fe
deração. 

As instruções constam de folhetos 

que esta Federação distribuirá a par
tir do d,ia 10, em sua sede; os senho
res presidentel> de Congregações, ou 
seus !'epresentantes devem vir pro
curar os folhetos na sede· da Federa
ção, afim de que sejam distribuidos 
em suas respecth·as Congregações. 

A partir do dia 10 não só serão 
<listribuidos os folhetos·. contendo ins
truções para o dia 14, como tambem 
serão cfadas mais informações que fo
rem solicitadas, dentro do horario: 
das 9 às 12 e das _14 às J 8 horas. 

O dia 14 de maio .será consagrado 
tambem como uma homenagem espe
cial ao Santo Padre. 

-GUARDA DE HONRA DE NOSSA 
SENHORA 

A Federação esti organizando uma 
guarda cie honra de Nossa Senhora, 
e para isso pede se apresentem ' os· 
Congregados que ten:ham no mínimo 
um metro e oitenta centímetros. 

Os que estiverem dentro, desta con
dição deverãQ apresentar-se no dia 
9 do corrente, terça-feira, às 20 ho
ras na sede da Federação, afim de' re
ceberem instruções. 

,Qs que, por motivo de força maior, 
não possam comparecer naquele dia, 
poderão deixar nome e endereço( in
clusive telefone para um ·aviso qual
quer) durante., o dià na sede da Fe
deração ou pelo telefone do secreta
rio da Federação, 7 ~8579, preferível-
mente pela manhã. · 

PASCOA DOS ESPORTISTAS. 

Grandes têm -sido já as adesões à 
VI Pascoa dos Esportistas,· organiza
da, como nos anos anteriores, pela 
Congre~ação de Nossa Senhora da 
Salete, em Sant'Ana. · 

A grande maioria dos nossos clubes 
enviou sua adesão e, sem exagero e 
sem erro; podemos afirmar que a Pas
coa deste ano ultrapassará em muito 

-a dos ·anos passados. 
Pedimos às Congregações que fa-, 

çam intensa · propaganda desta Pas~ 
coa, ·pois o esporte está muito difuso 
em nossa capital e não, ha bairro on
de rião existam fortes nucleos de espor
tistas. 

E' um apostoado digno de encomios 
e que merece todo o nosso esforço e 
dedicação. 

A Federação aderiu oficialmente à 
Pascoa dos Esportistas e a ela com
pàrecêtá com uma, sua grande repre• 
sentação. 

A Pascoa terá lugar no ultimo do
mingo <;leste mês e será precedida por 
um tríduo ·preparatorio a cargo do co~ 
nhecido e estimado orador Padre Dr. 
Eduardo_ Roberto, M. D. Diretor da 
Federaçiio das Filhas de Maria. 

A MAIOR CASA EM ARTIGOS PARA NO!VAS 
Rendas, véos, grinrildas, luvas, bnuquets; LingeriP_ e sêdas 

proprias · pn ra vestidos do dia e para viagem. 
Aceitamos pedidos do 'interior, mediante o envio du numera
río, adiautadamente, em cheqlli>, vale postal ou registrado 

com valor. 

IRMÃOS COELHO 
RUA DA l.llU<:lU>Al>E, 100 

SÃ.O PAULO 
1''0Nt<;: 2-2593 

Explicação natural e os fenómenos espíritas 

DBSERVAÇOES UTEIS 

A imparcialidacle é a 'priiueira 11na 
liclade, do verdadeiro dentista, na 
observação' e ilstudo da natureza, cu 
dos fenômenos· quê a. eia se .pren 
dem. · 

No Espiritismo, incontestavelmen, 
te, h\t fe11ôme11os que resistem ao 
mais rigoroso' eontro,e e excluem 
toda 8 qualquer fraude. 

Ainda assim, todavia, nãõ é lícito 
ao homem- cíe ciência, apeÍar imedia, 
tamente para. o sobrenatural·o.u para 
o supranormal. Tal atitude seria ue
pr:mente para a inteligência· humana, 
Seria· encarcerá-la, quanto ào corihe, 
cimento da natureza e seus- fenôme· 
nos, no ambito angusto de· uma pres
tid 'g!tação vulgar, ou proclama-la 

· siinplesmente impotente, sém ulté· 
ricii: e minucioso ex.ame dos mesmos 
fenômenos. 

Nã.ot A razão humana tem um JJO· 
der nluito maior· .e mais amplo. As 
forças da natureza; niuitas das quais 
ainda ocultas; ou pelo menos não in, 
te:ramente conhecidas, podem; ·contu
do, explicar um bom número de fe. 
uõmenos extraorclinarios, sem_ que 
seja mister atribular ps espíritos 
com importunaçõés humanas ... 
Basta-nos . apenas ser imparciais .uo 
estudo dos mesmos. 

-oüo-

Pe. Vicente Zioni , 
tureza desta fôrça que, aliás tem mn 
semelhante 110 magnetismo animal. 

3. Subconclente. 

Gabr!el Dela11ne, O doutrinador -Cl• 

entffico do Espiritismo,· bem . como ·o 
dr. Alberto Seabra, autor, espirita de 
A alma e o Subconciente, e Fenôme
nos Psíquicos, admitem como expli
cação Pll.\usivel de muitos Jenôn\e, 
nos a influência .do subconclente ou 
subliminal, interpretado como facul
dade que' retem . todos os conhe, i
mentos adqu;ridos duranté a vicia (: 
qúe em . situaçõ.es .. anormais fá:los ili: 
bir à tona da conciênc~ .. 
4. Telepatia, 

:Não falta quem, sêguir.do Ronre, 
Mâ'nage e Heréclia, pretendà expli· 
car os fenômetios espíritas pela te. 
lepatía, ou comÚnica'ção mental 811• 

tre duas ou mais pessoas, ·através de 
um meio transmissor a,inda: .desco
nhecido à Ciência. 

Embora Malnage pare.ça um tan
to arrojado, contudo sua. afirmação 
tem subido valor cientifico porque 
assenta<la nas últimas é mais recen
tes afirmações da e· ência a respeito. 
Herédia, introduzindo · alem d'esta 
meta fôrça telepática ·a ação de uma 
tnteligêric:a orientadora, n.a· ma'o:ria 
dcs casos, -'é mais prudente e mais 
geral. 

Prescindindo de ·qualquer explica- 5. Carlos· Richet, 'finaimente, con-
~ão api·iorista; ou preco1iceblda. pro- siderado pelos espíritas como ó ·gran-

, (Conclusão da 1.a pagina) 

A todos, e particularmente aos ha, 
bitantes de Roma,, recomendamos 
que conservem a, calma e moderà
ção e que se abstenham. de, quàlquer 
ato inconsiderado · que não serviria 
senão para provocar ,ainda- mais gra, 
ves .desgraças. · 

Díante deste obscuro porvir, a re
serva, inerente à natureza do Nosso 
ministério pastoral e que sempre 
t11antivemos defronte das vicissitu
des dos conflitos. terrenos, parece· 
Nos neste momento mais necessiíria 
que nunca, para evitar que a obra 
da Santa Sé, dirigida para o hem 
das almas, corra o perigo, por falsas 
ou mal fundadas interr,retações, d~ 
ser, arrastada e exposta aos golpe~ 
do, ·fogo cruzado dos contrastes ·po. 
líticos, 

Entretanto compreendereis, Vene, 
raveis Irmãos e Fi!bos ' queridós, 
quanto pesem 110 Nosso espírito a 
tristeza e a miseria que angustiam 
os .,povós, e como a extensão da ,rie-· 

· cessidade sempre cresc·ente aflija · o 
Nossl coração. Propomo-Nos portan
to, na .costumada Mensagem de l'la.. 
tal, que hoje mesmo pronunciaremos, 
não somente a dirigir umà nova e 
férvlda exortação, de cuja penetra· 
ção e retidão dependerá esséncial· 
mente a obtenção, de uma paz verda· 
de'n e justa, inas, outrossiin 'a ('ha• 
111ar a atenção cio mundo sobre a 
penú,;ia que atormenta tan(Ofl- Pai-, 
ses da terra, invocando à bQndade 
socorredora daqueles que, embóra F;lll 

meio às exigênéias e 1•estriçõ.e,s' im: 
postas pela guerra, têm ainda a pos-

' sibilidade de dar apôio eficaz a uma, 
'grandiosa empresa <le amor· cristão 
e de fraternidade humana. Aos Nos
sos ouvidos;. dia por d'a e hora JJOr 
hora, ·chega com , insistência ca_cla 
-vez maior, a voz suplicante· dos mal~ 
pobres entre os pobres, e N'ós senti, 
mos a. amargura da desproporção 
entre O número gigantesco ·dos pecJ,i
dos e a. dolorosa estreiteza, dos Nos
sos meios, ·que as barreiras .econômi, 
cas do tempo de guerra fazem mais 
limitados. 

DIFICULDADES E lMPEDIMÉN, 
.TOS NO EXERCICIO DO· MINIS-

TERIO APOSTOLICO 
,I 

. Esperamos que as Congregações 
respondam ao nosso pedido acima que, 
temos a certeza, sl)rá atendido com 
prazer, tanto que não é possivel. exis
tir Congregado que exatamente no 
mês· de Maria não redobre sua dcvo
~ão por Ela, QUE JAMAIS PERMI-

M. A ll ri-, I R curemos, .à luz da Ciência verdade·..-a, de cient'sta; da tu.• Revelàção, de· 

P O L O N I A · · · · éxaminàr os fenômenos d'o espiritis· pois de classifiéar os fénôinenos em 

.
. _ . ;_ · . 11\0 afim. de lhes indiéar do melhor objetivos. e subjetivos, admite, para 

11todo poss!vel. a procedéncla, · os primeiros, ·uma· expl'.cação basea-

Não menos dolorosas do que a mi
séria causada pelo imane confiito 
em mu·tas partes da Igreja nniver· 
sal, e cio que os lmpecilhos à obra. 
da caridade cristã, são as dificuldo., 
des que se tornaram de ano ·para 
ano, de dia. a dia, de lugar em h1gar, 
mais , dificeis de vené'e,r-se, pai'à o 
normal exercic!o e atuação do Su, 
1110 Ministério Apostólico, justamen, 
te quand'o, num mundo dividido- e di· 
.1.werado peló ódio, pelas contet1clas. 
pelo egoísmo e ,pela violencia, a,, 
forças cio amor, da· concórd,ià, do: e11 
pírito fraterno e da justiça sentem 
mais vivamente a necessi-dáde de 
unir-se e abraçar-se na ação de ali-
viar e ·socorrer. · 

A CONSTITUIÇAO DE 3 DE 
MAIO DE 1741 

·' TIU ' SE . PERDESSE QUEM A ELA 
I>EDICOU~SE DE UMA MANEIRA 
.ESPECIAL. ' . · · . . , 

A Europa. suportava el),tão um ver
dadeiro catàclismó, sob:muitos: aspec'-, 
tos máis .. drarl,atico " dó .. que os da 
guerra atual. Erà úm mil~do ,que SE · 
findava mundo de elegancia. e nobre-
za dedalcadÔ segundo ·os princípios 
catolicos. A barbal'ie sangrenta e 
atroz tomara conta do mundo, para 
ser dominada logo depois, deixando, 
porem, os seus rastros indeleveis. 

Dentre · as- comuniéações que rece
bemos destacamos com' prazer a que 
,recebemos , da , Congregação Mariana 
d.e Vila: lpojuca, concebida nestes ter
mos: ·'"Pela presente comunico-lhe 
que a Congrega1rão Mariana de Vi-

i 

SCIENTlflCAMENTB 

AS SUAS FERIDAS 
• Pomada 1eccativo $ao Sebaallao 
eomba19 seientifiecmente todo • 
qualquer afleccào cutaneo como 
selam: Feridas em 11eraL Ulcera& 
Çha901 antiga$. Ec2emas Erysipela. 
ftielios. Rachas nos pés " nos &e1os. 
Espinh91, _Hemc,noldes, Quelmadu
!OI. Erupc6es. Pieodas de mosqulloe , 
1
. (nS~()f YGn&~ 

· • . --,- !!!v.~~!~~.!t~.~ 

mim ••• • •• = 

A Revolução desencadea:ra--se, fu• 
riosa, na Fi-ança, e o lema de "l:f her
dade, Igualdade e Fraternidade se
guia seu tragico percurso, marcado 
pelo horror. 

A Polonia procurou, nos ultimos 
quartos do seculo XVIII, fugir à on
da de sangue fraterno. derramado a 
b· .. ,botões. Buscava formas .esponta"'. 
ncas nas relações entre o .individuo 
e o Estado. Apelava para o patriotis
mo dos cidadãos, para seu senti\llen
to de liberdade e i ustiça social. , 

Permitindo já o nivel relativamen'
te elevado das classes mais simples 
da sociedade·, a sua participação no 
governo, esta lhes fo~ · conferi_da, ,e 
a melhora das condiçoes de vida dos 
oamponeses, continüou desde então. 

Nesse interim a Prussia, a Russia 
e a Austria dividiram entre si o ter
ritorio da Polonia, não lhe valendo o 
patriotismo de seus filhos. ~Io~e a· 
Polonia luta pelos mesmos obJetlvos, 
mas não está mais sozinhá. Lutam 
a seu lado pela conquista da , li
berdade outros paises, que vêm ne
la o prim.eiro que se levantou em ar
mas contra a barbarie prussiana. Eles 
a auxiliar;'io a t·efazet' todo ó seu es
plendor passado, o que é um dever 
de justii;a. E o mundo _precisa hoje 
mais de justi~a que de pão. 

óS NAZISTAS USAM O SANTUARIO 
DE CZESTOCIIOWA PAltA 

PROPAGANDA 

li Santa Missa, celebrada. em Czesto;. 
chowa, famoso c,.,tro de peregrina~ão 

T 

ARTEROSCLEROSE 
(O FLAGELO DA VELHICE) 

Quando o sangue se acha imp;.ro, viciado, circula mal, 
causando arterosclerose ( envelhecimento das artérias). As 
artérias perdem a elasticidade, tornam-se rijas, obrigando ~ 
coração a um trabalho forçado, exaustivo e perigoso. 

As veias em volta do c-0ração, também afetadas, ameaçam 
. .a terrivel angina do peito. A respiração se torna ofegante e 
· se faz com dificuldade e ao mi,nor esforço sobrevem o cansaço. 

Os dados clínicos demonstram 'que nénhmn preparado 
conseo-uiu aproximar~se dos brilh•nt~s re.~ultacJos obtidos com 

, o uso"" constante do depurativo-tô;;irn 

auxiliar insuhstituivel no tratamento da Sífilis e sempre' in
dicado para prevenir os graves acirlentes da arterosc:lerose. 

Comece seu tratamento hoje, porque aman,hã poderá ser 
tarde. 

N. 83 EC 

-- :i,i de se 11_ 'otar, re'.atiVanúmt. e .a ela numa· suposta faculdade de· Pró. 
de, Polonia, foi irradiada pelos ale- · , je.ção e>1terior, do organismo humano,, 
mães para c __ riar·a. __ ,!mptess,ão dé que _as este, ponto,- que a posição', de cei-tos . . . . b 

· escritores .católic_os evoluiu n_a· 0· oa seja,c numa emissão _de._ su ·:itan-ativ!dades. religiosas nlíO i;ão ;ierseg\l!- · te 1 1 d , r a ··za · · "OUCo no sent1·do de ampl1e_i· a· s ·ex111,. c,a. ma ... r a , capaz e se o g n1 r <!M ou proibidas; :na l'olon!a. O Qover-.. e = · t - :.~ · · 1, - · 
· cações natura:s dos f,enõ1xiáíiÓs· e::i:t1·11.. ª,e··""' materia ;zaçc0es: para 0 .s: se, 

nador Frank:tentó.U-"C):~r ·,lJ, lll!l~lll,_ lpl~ ordin~rios aduzidos 'peÍOs esÍ>irft.as,. gqndo~ der~n~e,;.R'i;e,x1st,lil!Ci~ Wl,,\)rÍP· . 
pressão na -conferencia.· c!e ,çorrés!)?n~, graç~s aos inc<>ntestaveis prógí·e$~Os _.,testes_!ª,_ ci11:.,c9.Dch~91~~~.t,? ~;,~siv_el 
dentes estrangeiros-,•reallzada ,em, 7, \:le, ,, aàs , ,ú_;ê_ncfis da iiatufeza,' .:maxti_1n-Êi' ".:_ ele <;9:l!l;ª};f.W:1-!~s,:;;,~~R~9.:e Je .. _facul, 
Fevereiro, de; 19jl4. <ÍenlàranclÔ' "n,és.o;a:, nesteÍi últimos tempos. ,,. ' ,' -,, '9-ade" c:Ç~,ne~wt,w1b ~l!P:ª~PI mii1: -qu11 
ocasião que a Re!iglã~ Catp!ica, ~<>z.e.-... , ; ... · . , , , ,,, , cena~. .VE:S,SQi'tll.,. pgs~.i.1:µi e,, _podem 
va de toda a liberdade no territ_orio c!o' Al,em, dos p_rmçfp1os tundamenta1s . , mesmo, aesenvolvêr;- '· · ' 
O.ovérno Oerat Come_ntando W''fà:tóli"' do ~étp~O,,,!],ientffico, é prec'.so_:-f.cir;.~,,, ,.,-,., . 
acin1a m,mcionado;; a iestação da· ,ra- diante. dos, olhas, ao estudar .tais ti,•_,. '6. Rãdio'.~;foJls·~~,'.t_"' 
d!O pOIÔn~AA SWIT declarou que às ,afir~'' nõmen<>s., o excelente principio d~ta•;.,:,;' 
mações do Governador Frank, estavam do por Ellias l\Iér;c, _ a modo· de '\IIU:. : Modernamente· toriÜ~iou-s-. nm-
em cqmpleta contradição com a rea- xiliar de método": "Na deivida sobre, ·bem .est;i, teoria 'tiara explica. ,.;~ fe-
iidade do que vem, e, está sucedendo. se, um determinado fenômeno é pro, nômenos esplr!ias e qué s'ntetka-
Cent~na.s de, sacerdote.~ polonesPs tem duto de. uma causa _natural o_u pre- inente se,,reduz ao seguinte: "O pen-
sido encarce1·ados, deportados e assas~ ternatural, ace.tar a primc:lra, tle sarnento h_umâno é . dotado de ener-
sinados pelas autoridades alemãs. 'Ois·' preferência à_, i;e~un~a", ~ õtilna 1:e· gia físic<'i, com a qual não somente 
tritos inteiros, especialmente nas Pro'- gra de· ~:uclenc;a. científica, confn·. age em nós; ... mas tambem, des, 
vi.nelas cte pÕmorze e Poznan, !oram ma~a_, . abas, pelo~ meswos au_tores preendendo.se .... para fora de nós, 
privados ,de s<'US dedicados Pastores esrnntas ,,que explicam naturalmente vai agir sobre a mesa de tnadeira e a 
A prisão do cardeal Hlônd, Primaz da. g_r~nde numero, dos ,seus_ ~enômenos, 1:ng·ua du · medlum, obrigando-os 
Polohia·, é a melhor prova do res- deixando em paz os esp,1ntos.,, igualmente·~ funcionar como se fos-
peito e consideração que os alemães sení os 0 rgãos do seu prôprio cor-
tem pela.. jerarquia polonesa. A1l Irri- EXPLICAÇÕES NATURAIS po", Donde a tese dos parlidárlos cio 
,sorlas declarações do Governador Frank . rádio-psiqu'smo: •io pens~h'lento .nu. 
jamais p<>:1e1·ão esco~der o\l disfarçar Sem .negar que, um ,fenômeno,' mano dos vivos deve ser a causa úni-
os crimes praticados pelo nazismo' con- uxpllcavel ou não · naturalmente, , ca de todos· os fenómenos esPíritas, 
trà a Igreja. catollca. na Polônia. pussa tambem atribui'N,e a uni agen- de qualqt1er natureza: que eles _sejam, 

O CÀRl)EAL HLOND FOI INTERNA• 
DO NA P~ISÃO. DE FRESNES, 

te supranormal, é certo que Pa1'a' a sob qualquer modalidac!e que se 
lmensa v,ariedade dos feriômenos es· ·apresentem'\ (Luso de Monte: O 
pnitas ha explica1,ões naturais as Rádió-Psiquismo e o, fim ela E8fin• 
111<1.is diversas. · ge, 1942, ,p~g. 32). , 

Salientaremos as p1'incipa;s, s~
guindo a orientação dé. Dom Otavio 
Chagas de Miranda, 'no· seu precioso 
livro sobre "ºs fenômencs ,psíq1Ji• 
cos e o Espiritismo Perante _il lgre. 
ja ". 

1, Mov:mento muscular, 

Alguns autores (Chevreuil e o dr. 

CONCLUSÃO 

Sem d:scutir nenhuma destas opi. 
niües, muito embora algumas delas 
se revistam ·de gra:ndes probab;licla

,âes·,\ concluimoà do, s,Elgulrile moílo; 
l) a existencia 'de certos fenômenos 

extraordlharios no espiritismo é , 
um 'fato real.; ' , 

Qua coisa se tornaria a sociedade 
humana depôi!! da gueri·a, se çs que 
se honram do nome de. cristãos, pelo 
fato de não· sé juntarem na· imidàdP. 
interior de pensamento e de ,vonta• 
ele,. 'nãd' fo'sse'm ''capazes ' de '·atàstar 
o perigo de uma paz 'efêmera,'at>oia: 
ela é susfentada nelos fuµçlamentos, 
lábe:s da violência? Não séria este um 
erro triste e ·]amentavel, ta'nto sob o 
aspecto meramente· humanô,. quanto 
à luz da conclência cristã? 

Se os camh1hos do· contato esp_iri
tual com· uma ·parte notavel (não po, 
demos dizer com todas as·· regiões) 
do mundo católicó perma1ié~eram,,até 
agora sem danos muito graves, ou 
pelo menos não compl'etamenle im· 
i,raticaveis; se a ptopt;!a força da 
separação do centro de vlda, ,ae mo·,, 
vimento e de ação da· Igreja e.stimu
lou ':j animou o coração ·dos melho
res e dos mais fiéis a encher um mi 
vaz:o; atribuimos tão grande .hem 
em meio a tantos \ncôm:idos, depois . 
dlí graça corroho:·ante e vigil do U11i0 

potente à, sábla previdência e pru· 
dêuc:a de um Episcopado solerte, ao 
zêlo e ao espírito constante e pron• 
to de um clero que sente ·pràfu11da· 
mente o seu oficio sacerdotal, à ·for. 
ça de convicção de u1i1 ,taicado, m,ais 
e mais posto à prova pelas dificulda• 
eles e pelos sofrimentos; os. quais, 
todos, tanto mais intimamente afir· 
mant e publicamenté proféssàm a 
alta virtude do "$entire cl.ih'I Petro", 
quanto mais estre·:tas e, impedidas 
se tornaram as vias que os ilt1!?n1 ex: · 
teriorniente com a Santa Sé Apos• 
tóiica. " 

INCURSÃO AEREA SOBRE A 
CIDADE DO VATICANO 

De acordo com a.s ultimas informa
ções recebidas da fronteira Italiana, ô 
cardeàl Auiiusto Hlonci, Pt'Unui da. Po
lonia, foi· internado na Prisão de Fres• 
nes, nós suburbios de P<irls'. Um des
pacho dos círculos catolicos na fron
teira, lU..llana, informa que- as autorida• 
des do vattcilno eY!giram r;ma explica
ção dos otlclais à'lemães, _ com respeito 
à sorte do ée.rdeal Hlond: pedindo tam~ 
beltl 8o sua Hbetdade 'pará que ele possa 
, regressar a Cidade do ,v'atlcano. As au

. to~idade~ alemãs · resp0nde1•am por in-

GrassetJ expncam ··. grande número 
de fenômenos recorrendo ao movi
mento muscular .inconc:ente, 

2) todavia é possivel e_xplléa-los 
quasi todos poi' nieio de uma Desta perene união . dos fiéis com 
caui.alidade ou ele üma fôr<:a na- o Vigário de Cristo, Nós somos. le-

termédio :to Embaixador Alemão, que 
o cardeal Hlond está, . presentemente, 
detido na Prisão de Fresnes;' pei·to de 
Parll!. A causas da sua detenção não 
foram· esclarecidas neni mencionaram· a 
posslbilldâde de lhe darem a. liberda• 
de. O Governo Potones em desterro tam• 
tem lnvestigóu atravez do Vaticano e 
de outros palses neutros os detalhes que 
envolviam a. detenção do cardea: e qual 
o seu destino O ilustre Prelado viveu 
em Lourdes co_mo convldaao do Bispo 
daquela loCAlidade até à,, ocupação da 
Frii.nça. MerldiMal pelos alemães. Mais 
tard~ ,ele foi encarcerado pelos alemães 
e enviado a Grenoble. onde esteve pri
sioneiro em um dos mosteiros locals. 

CASA SEPPI 
Fundada em' 1893 

Casa especial em vestes ecleslas• 
tlcas - Becas para Magistrados 
e artigos · religiosos. Rua Anita 
'Garlba,ldl, $9 - Telef. 2·2237 

(e1n · frente a. Curial 

TA N A.G R A N 
ou,~1, rortlrtcante r, ·remln.tno.. .exclusl• ,~ vamente feminino 
Mêrce de *Ili nor• 

t& monto, especiais 
t., i: ranagran , rejuve-
• 9' nesce a mulher 

/' J'auagran é o re• 
médio Indicado em 

todos as caso6· de ahatlmento, 
rui~• orecoces. •nvelher.lmt>nto 
p!'An\at,uro. cabelo~ .branr.os · an
te3 do tem óo. .. Em todas BE 

drogarh\S. 

2. · FI uido vital. 

,óutro,s, entr_e os quais o ,célel>ie 
Willlan Crookes, um- cios mais Hus. 
ti·es partidários da doutrina, que pre

. Judicou o 'valor · dàs suas p'esquizas 
cientificas' pelo seu partída1·isiuo e 
lngenUidade, admitia . a. influência 1le 
uma fôr1,a, psiquica, .denominada ou
trossim, fluido vital, suficiente para 
explicar , inúmer_os , ·.-fenômenos d~ 
transporte ou levitação. Contudo, 
Ignora-se qual seja a verdadeira na-

tural, _ conforme e, demonstram . VA.dos 11, agradecer .a De'us que com 
as 'teorias supra. S' . a".:ma potência i11f111ita nós protégeu 

3) atri·buir aos··· mesmos. fenômenos ha poucas semanas, no ,momento da 
unta . origem. :sobrenatural, t ai incm·sã.o aerea sobre a Cidade. do 
·coino o'. .. fazem ·os esplritas. _ Vaticano, recebida com unan'me. in· 
s"m antes ter exgotl)do todas as dignação por tod_as as pessoas hónes; 
possibilidades de os intert)ratar tas do mundo inteiro. Om semelhah• 
e ,explléaf pelas. 'forças -·naturais te ataque - tão deHberadameute 
é agir de modo anti-científico e preparado, quant~ pouco honrosa e 
preconcebido, eficazmente encoberto sob o véu de 

N .. B. ·- No, próxim(\ artigo trata- um avião anónimo - sobre um, 'ter• 
remos da questão sob o pon;o de vis· dtório sagrado para ,os cris~ãos, san: 
ta superior às simples causas natu· tificado !)elo sangue do 'prt,\11eiro Pe, 
rals. , • dro, centro do mundo peras su'as 

ob1·as primas de cultura e de arte, 

Emprêza Auto · Viação 
é garantido por 'um solene tratado, 
é um sintoma dificilmente superavel 
do grau de anarquia espiritual e .. de 
decadência moral da conciência em 
que caüam alguns espírito transvia, 
dos. S. PAULO-SANTOS -LTDA. 

CR;$·12,oo 

Onibus diariamente de hora em hora. entre S. Paulo • Santos 

S. PAULO 
Ruà ·Mauá N.0

, 670 
Foné:, · 4-3676 

,J 

SANXOS 
':Rua do Comcréin N.º 32 

'F.one: 6-777 

.. ~·- --~ --~ 

NÃO DEIXAR-SE ABATER PELA 
TRISTEZA DOS TEMPOS 

Em meio a tais perturbal:ões bem 
se compreende quanto seja conve· 
tliente a cada um manter-se rralicô 
e corajoso· na prática moral da, 'Vida, 
,enquanto não p'oucos cristãos, · mes• 
mo entre os que se acham ao ser
viço da Igreja e do sr.ntuário, se 
deixam abater pela tr!steza, i:tos tem• 
pos, pela amargura das privações 6 
dos e.forços exigidos, pela cadela· de 
desilusões, que os preme e se· abate 
sobre eles; ·de tal modo que niío eS• 
capa ao perigo de perder ·a coragem 
e aquela r1 •.cura e agilidade de es
pfr!to, aquela robustez de vontade, 
aquela seren1dade e alegria de ou
sar ., levar a termo o que se em
preende. sem' o . gne não ,'A pusslvel 
uma fecunda· ohrll de ,apostolado. 
. Aos., pusllanimes, · aos tímidos, aos 
l!1?fimidcs1 .~m,- ~ar'~ ure§~pjg li 

Belem , e ao Redentor que inicia a 
i'enovação espiritual .e moral do ,gê· 
nero -humano en1 uma pobreza. sem 
confronto, , na quase . total separação 
do mundo 110s poderosos de então, 
devê,· lembrar e admoestar que- os 
caminhos do Senhor não são, as es
tradas iluminadas pela falsa luz de 
\una sabedoria pu'i·amente, terrena, 
mas pelos rl).ios de uma estrela,· ce, 
leste ignorada pela prnclênc!a bn
mana. Quando, ela gruta de Bele111, 
'se ,dirige o olhar à história da Igre
ja, todos devériam convencer-se que 
o · que· foi ditó do seu divino funda-' 
dor: sui eum non receperunt (Jo., 1, 
11), permaneceu sempre a divisa rio- . 
lorosa da 'esposa de Cristo no ,correr 
dos séculos, e que ,muitas vez.es os . 
tempos da àura, luta prepararam vi• 
tórir~ grandiosas de importancia de· · 
finltiva para longas épocas futura'>, 

COR~ÇõE~ GENEROSOS 

Se nos é lícito penetrar na visão 
(los desígni!is de úéus, dos quàis o 
passado ·nos ilumina, as arduas e do
lorosas condições da hora . presente 
oúti·a coisa não sãÓ senão o prelú
dio de uma aurora de novos acoilte•. 
cimentos,. nos quais a Igreja, envia· 
da à todos. os povos, e ·a todos c.s 
tempos lie encontrará _defronte a clellt 
verei desconbe.cidos a outras. i{].a-

. des que somente animas corajosos e 
1·esolvidos a tudo poderão le'và1· a 
cabo: coraçõeii ,que ,não temam as• 
sistir à' repetição e renovação do 
mistério ,da cruz ·do Redentor na ca• 
minhada da Igreja. sobre a terra,, sem, 
abandonar-sé. _com os discípulos. de 
Emáus a uma fuga da. amarga réa, 
lldade; corações cõncios de que, to• 
das as vitórias da Esposa de Cristo, 
e. sobretudo ' as definitivas, são prc· 
paradas e .obtidas ln. slgnuh'I cul oon-

. .tradl.cetur, isto é, em contraste. <10111 

. tüdo aquilo que ,a 'mediocridade e 
vaidade humanas procuram opôr à 
penetraçã.o e ao 'triu'n!o :do espiritual 
e do divino. 

' DO PRESEPE DEBELEM À CR~Z 
,DO GOLGOTA 

Da celeste. criança, que ora recli• 
na no· presepe, l\iestre do genero hu· 
mano e' luz ·do mundo, escreve ó Dou
tor das gentes que "propósito sibi 
gaudio, sustinuit ,crucem éonfusione 
contempta". (Heb. 12, 2). Do presepé 
à, Cruzi;lo Gólgota se desem:ola e res, 
pleli.de .o caminho.· trlihado ·. iíelo · .Re
dentor: e sobre Belem e sobre o ·;Gól• 

, gota domina a unidade da.lei de Vi, 
·da, que a arte cristã sentiu, sempre 
na plenitude da sua !llajestade. 

_Atl'âs do lenho· da. mangedoura de 
Bel em se levantá gigante, o lenho sa• 
lutifero da -Cruz. Semelhante visão 
tevé li' fe dos àntigos· cristãos, quan• 
do sobre um. vetusto :.11arc6fago en• 
conttado' recentemente rias grutas 
.do Vaticano,:· próximo à Confissão, 
esculpida, defronte aos Magos. que 
traziam , presentes ao · recém'.nascido 
Redentor,•, e atrás d,o· ·trono· da Vir· 
gem Mãe ·,com o· Menino;·uma ·gran• 
de 'Cruz: tipo arqueológico único_ nó 
sé_u, gênero, e _ao ,tnesmó tempo .pro
va de . quão , profundamente _ os cris, 
tãtis,, daquelas,' idadéà, se ''aêhà'Vam 

· compen,Eltrado_s · dá. .,conciência. · daqile· 
la· 1ei fundamental do· Salyador e dos 

. que tlevíam ser salvos. . . . 
À ':Ci.ôz , - ,'exilo de Cristo - · ê 

sinal de salvação e de vitória, do 
mesmo<'modo que· agora resplandece 
no 'p_inái.µlp de tódos ,os nossos tem~ 
l)los ,sagrados;- onde ,oramos. e nos 
prêparamos para' a eternidaile, assim 
tambell) será até_ 'aquele. glorioso mo, 
mento em· que, ªº abrir'.sê do 'céu. é 
ao cerrar-s·e das' portas da vida, rles• 
ta Jornada terrena/ surgirá. o · sinal 
·do Filho do Homem, e diànte dele, 
.eterno Juiz, todo o 'gê11ero humano 
~e dividfrã, separaMo-se como ben· 
ditos .do Pai, aqueles . que, ",confu
sione --contempta", pérma11eceràm 
·fiéis· à Cruz , e como rér,robos, áqlÍe• 
'les que , se' escandaíizi;iràm da sua 
aparcJnte loucura e se 'perderam. · 

Se boje devemos vir em soco,·to 
--do·, nósso_ tempo,, se a Igreja teni · de 
ser pàra. os errantes e para os .ámar• 
gura.dos pelas angústias espirituais· 
e temporais dos nossos' dias a; n1âe 
que ajuda, aconselha, presérva e· re• 
dime; como poderia ela atender à. 
tantas necessidades, se não dlspu· 
S!i'SSe de Qme ·acies. ordinat'a, recrÚ• 
tada ént.re as almas generosas qúee, 
para alem ·da grata visão da recém
nascida criança não temem, nem sa 
esquecem de alçar • o olhar ào êruci• 
ficado', . Senhor, que consu1na sobre 
o '.Calvário· 0 sacriricio dé' sua· vide · 
pela regeneração. do mundo, e . tira'nl, 
dá· lei suprema da Cruz força e·. va• 
lor para a vida e para· a a~ão? Se· 
Jam embora slmplés · fléil\ estes cs• 
p/ritos · generosos, mas ao lado dos 
ministros do Santuário sejam êm11!0s 
do ardor no zêlo é do vigor, na ope' 
rÓsidad-,, e , C0ll10 · esses não se· .peC- . 
cam · nas · angustiai1 dos tempos, au, 
tes, cresçan1 e che)$uem à ri1aturitla• 
de, in virum pérfectum, fo mensuram 
aet21tis· · plen.tudinis Christl · (Éph, 
4,13). , 

CONFIANÇA NAS INEFAVE1S 
' PROMESjSAS DIVINAS 

Destas conslcl~rações nos sentÍmoÍ!! 
no íntimo da allna.. levados a implo• 
rar por vós, nestes .dias 'de tantos 
tl'.abalhos, mas . tambem de- férvidas 
esperança _é de vigilante espectativa, 
a corajosa prontidão que vos ·torta, · 
leça. nos sofrimentos e rias lÚtas; -con, 
tidas. nos misterios µo .presepe 'e·,da 
Cruz, torites de !neta ve1; divino amot ·· 
que ,_brota dó coração de Cr1stó,'juu• 
tamev te com , a certeza da vitória, 
que se ·óutre <las ineraveis promes
sas. d.e · Deus, ,Que _venceu II múndp e 
nos exortou a confiar nele. Pedíuios 

. pelo gênero humano, acorrentado ao 
·êrrp,ao ódio, e à discordia, como nu• 
ma prisão .construida por si mesmo, 
repetindo a invocação da. Igreja 110 

sagrado Ad·vento: ,O clavis David- et 
scePtrum domus Israel; qui aperls, ·.ct 
nem o claud t; ctaudls, et nemo -ape
rlt: venl, et- eduo vir,étum de, ciómo 
carcerls, 'sedentem ln tenebris ét um; 
bra mortis! · · , 

' Cóm · esta oração nos, lâbios Nós 
vos damos, Veneraveis Irmãos e' dl• · 

. tetos Filhos. aos vossos trabalhos tão 
grave.,, ae n ,flculdades e e belos ele 
reaponsabllirtade, ··a q1{a11tos trazeis 

· nas voii~a~ oraQôes e nos .vossos 'afe• 
tos, cn1110 penhôr de abn-ndànt:é i;ra• 
ça do ltec_em nascido JJ:'tlho de UE!11S, 
A lO~>~!er~_@i J;!éDÇãQ: ~P.ostóllei1,'!4 
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~VANGELHO 

o P ARACLITO 
. QUARTO DOMINGO' DEPOIS DA PASC0,6, 

(S. João, 16, 5."14) 

Naquele tempo, disse· Jesus aos· seus dís~'pulos: "Vou Aquele que ·me 
enviou, e ·nenhum ele vps me perguntá -:- Par~ onde vais? - Mas porque. vos 
clisse estas cousas à· tris·teza encheu os vossos corações .. Mas .eu vos digo a 
'llérdade.: é conveniente para, vós que eu vã; pois :iue se eu não for, o Par li, 
clitG não virá a· vós; se, porém, eu for, eu vo,1ô· enviarei, E quando El.c vier., 
convencerá o rt\Unclc:, de pt!eado,.:jvstiga e julzo. De peea'do, porque não· !!'ére
ditararri êm _ mim; d,e just ça, por~ue vou ·ao Pai ·e já nãó me vereis; de juízo., 
p9rque o príncipe deste mundo já ·e·stájulgado, Tenho' ail1da muitas eous<1s 
para· vos cJizér, mas não pqdeis agora suportar. Quando, porer'rl,. vi.er aqu.ete 
Espírito de verdade, Ele vos ensi·nará· toda a verdade •. Pois, não falará de si 
ni~s.mo; mas, s:m tudo quan,to ouvir falará e ~os. anuncla'l'á cousas qi:é h~o 
de vir, Ele me .ha de clarific.ar, porque recebeu do que é meu; e vos anúnc ará". 

CO:MENTARIO 

"0 Divino Esplrito Santo não so 
mente ·habita na Igreja e .em cada 
um dos justos como em um TenÍplo 
seu, mas a! permanece como princi· 
pio de ci>esão, de movimento e de vi
tla. Ele não age em nós como uma 
causa que- se encontra fora de nós; 
mas, une-se tão intimamente à 11ossa 
atividade interior. quii nosso ato é 
dele, e sua ação é nossa. Vivemos 
pm seu inf.fuxo. somos movidos por 
E)le". Com essa::i. palavras expõe o 
fl.evmo. Pe. Prat a ·at.1vidade do Di
vino Espírito Sailto na Igreja e na 
alma. dos .fiéis. É desta' atividade' so 
b1·euatural que' se ocupa o· Dlvino 
Mestre neste trecho 'do seu aerm~o 
após a última ceia. É hab:tando den
tro e1n nós, no seio da Igreja que o 
Divino Espirita Santo Inicia os t:éis 
em toda a verdade. · e dâ o testernu, 
n!J,a de Jesus Crist.o. 

A ação misteriosa do Espírito Sa11, 
i,, . na Igreja tem va1·ias nianifesta:. 
çües. Uma delas, e certamente das 
mais Importantes, é o "sensus. Clni~" 
ti'',. a comunhão de pensament6 e es, 
pírlto com a Santa 8é que EJe· crea 
no fiel que doci!m~nte se dei~a le,·ar 
]lor suas divinas inspirações, N'ão é 
mister que o. !ndlV'idtio .tenha .largos 
conhecimentos de Sagi·ada Teolog!a, 
ou profÚudos estudos de Sagrada J;;s, 
critura, ou grande vigor dialético pa, 
ra que nele se patenteie a ação <lo 
Espírito Santo, !'leste ponto o que 

APAUELHOS· 
parnCIIÁcCAFÉ 

. m.ocle.l'no.s, elegªntes, . 
e~ desenhos originais . 
Nacionais e extrangeiros 

Jlua 2-1 de Maio, 80-90,S. Paulo 
' tANA~~ 

C,ontinuamos hoje a transcrição lla 
atuallssimó artigo de G. Pascoal so-, 
bre- o· f,iberalismo publicadô no "Dic
tionaire Apologetique de la Foi Ca• 
tbolique" de A. D'Alés. 

S1::GUNDO PERIOOO DO LIBEf:tA· 
\,,ISMO "CATOLICO" 

A segunda rePública e o · segundo 
império, Nova condenac;ão pontifícia 

do liberalismo 

''Logo depois ctos •acontecimentos 
de 24 lle fevereiro todo mundo se 
excedeu. e é preciso convir que mui
tos· excessos úiram cometidos de IJoa 
fé, 0 que, ali,\s. eram por isso mes
mo desc1.llpaveis, 

A Enclclica ;, Mirari Vos" parecia 
envelhecida e sepultada sob a poei
ra dos anos, chegando-se mesmo. a 
dizer que o novo Papa a tinha abàu
donado. O Pe. Lacordaire pensa em 
1·esuscitar o." Avenir". lnicla1mente 
que~· denominar. o novo jornal ele 
'· Ere chrétieune ".· mas como. se lhé 
observasse que isse nome não sig• 
nificava nada de bem novo, pois. a 
era cristã dtJrava ha 1848 anos, o 
ilustt·e domlnica110 deu-lhe o nome de 
"Ere nouvelle". .Esse novo jornal 
misturava. seu llberalismo muito 
avançado e seu amor à democracià 
e à. rép\lblica com tendências sociais, 
então· muito r.aras entre os católi
cos. Essa mesma orienta!)ãO vire
mos a encontrar de novo, mais tar
de nos livros e na pena de nossos 
de~1ocratas ·contempor;tneos do 
"Sillon ". Com Lacordaire, cobriam 
com seu ,patrocinio esse novo "Ave
ni.r'; dois homens de mérito desi
gual: o Pe. l\Iaret que; como se sa
be, acabaria no Galicantsmo, e o 
piedoso e .douto Ozanam. A "Ere nou
velle'.' teve de inicio um rápido su
oosso, sendo combatida ardentemen
te por Montaleinbert e pelo "Unl

•vérs" _onde, ao lado de Louis Veuil
lÔt, 'vamos encontrar o · sábio Mel
chior . Oulac cuja ciência era tão 
clara e segura. Seu destino foi cur
to desaparecendo depois de pouco 
tein po, fl ) · 

Depois do golpe de estado, as di
visões que tinham começado a apa
recer· entre os . católicos acentuaram

. se .. ·cada vez mais. Não· é do plano 
deste resumo., h.istórico !azer a nar• 
r-ativa de.S!Ul,$ ~8êncuts. t,'sitficieute 

vaie . é · a pureza de . coriição, e a re· 
tidão da vontade. O multo estudo e a 
larga ciênciit podem até perturbar 
esta ação . desde que n,,o . venham 
acompanhados da conveniente lrnmil
clade úue atrai os olhos · complaceu· 
tes do Senho1'. . · 

É· assim que as:almas boas têm 
uma especlé de n.-tu:ral e, exponta· 
ne0 (:iscci'niment'o do verdadeiro es, 
pirita de Jesus Cr!stô,' e, · sem qne 
ningúem · as advirta. sem .muita re
flexão, por Sí mesmas como QU!:l sen• 
tem, no ambiente em que vlvein, as 
pl'Ímefr.as man :festações ilo espMto 
maligno, .qµando ainda apenas :é· per
ceptlvel. através das muitas canwa-. 
flages de·. santidade, austeridade e l'.i· · 
ência sagrada com que se· manifesta. , 
fJ O Divino, Esp!rito Santo que anirha 
a Igreja para· dar testen1·unho da ve·r· 
da:<le contra o êrro e -a heresi,I, -da 
l\Ioral contra o · mundanismo e: a 
sensualidade .. :t o Espirlto · Santo que 
glor;íica a Jesus Cristo· .nos se)lij 
rtéis servos, nos' membros âe .seu 
Corpo Mistieo, as11imila11do0os ao se•J 
espírito n/io cSOlllenle pela Fé nos. 
Dogmas revelados, . e .Pela integridà· · 
de da Morar Católica, mas até nas 
me1iores mault~11ta:ções . de v!da que. 
se agrupam em iornç. do co.nheci· 
mento e da. vontade, fl 'o·. "'s.ensus 
Christl et EÍcélesiae" que· o·· Espfrlta 
Santo· cr.ea nos ·fiéis. · 

. >1<' * * 
Nií.o se cre'a, por isso, .que cacla 

r:el gose de Infalibilidade doutrina
ria. Em. conjunto moral, .eles não 
podem errar; individualmente, oo
rem podem vir a falhai·. Por isso, é 
pre~iso estarmos vigilantes contra 
os erros que quéiram. introduzir-se 
na Igreja, po' s não -0evemos confiat 
exclusivamente na ação· ilí.v:islvel do 
0spfrito Santo. Se as i1e·resias tf:m 
c<lntribu:do pará e:uciclar pontos d1, 
doutrina, e confirmar na fé os bons, 
elas não deixam de sér um mal. Co
mo aconteceu }ior exemplo com o 
Nestorianismo. Se seu ~parecimento 
demonstrou a ação do. · Espítito San
to no povo· que recusou a novid:i.de 
IllOstrou tambeiú a cfolorosa fráque'· 
'ta humana, rois nem todos se ilei
xaram gu"1r pelo· Espfr-ito da ver' 
<lade, l\Üfüos preferítam seguir seus' 
desejos' e suas vontq,il.e.~ •. '.contristan• 
'elo o ·EspiritQ .. !'lanto .. que. neles habl· 
tava. · . 

Nossa confiança, póis, tiã:o seja 
inerte, mas .víva e sobrl.l!.llodo ativa. 
somos responsaveis iior ~ós· e peJas 
almas de nossos frinãos. 

FORMAÇÃO MARIANA 
'tm continuação do programa I ta

lizou-se ontem mais uma aula do Cu~-
so de Formação Mariana. · 

Falou, na ocasião, ó dr. Carlos Mo
rais de Andrade, ilustre :>dvogado da· 
nosso :foro. - . , 

A palestra versou sobre Oll "fato
res . necessários a estabilidade social: 
a discipfü:a, a observanéi,i rigoi·osa 
dos êstatutos e .régulámentos. 

As inscrições para as r,1las, que se 
realizam todos os sabàdos, às 20 ho
ras, podem ser ' fdtas na sede da 
Academia Mariana, · 

dizer qUe houve na Igreja da Fránça. 
um partido nitidamente ultramo11ta-
110 e antiliberal e oútro semi-gali· 
cano e liberal, de um liberalismo 
mais ou menos acentuado. Aquele 
p()ssuia um jornal ·• I/Uuivers'', e 
este uru'l revista multo hem feita, o 
"Uon'espondant". Em redor desta 
revista· ag1•upavam·Se Mo11tale1ubert, 
de Fallonx; de Broglie. ,Augustin 

Cochin, vindo-lhes dar um poderoso 
auxilio dois homens eminentes no 
Clero: o Pe. · Laéordaire retirado em 
Lorere e Ílions. Dupanloup, o ativo e· 
valente Bispo de Orléans, já conhe· 
c:do pela brochura "A purifiCal:âO re· 
ligiosa ", que rtzera muito sucesso. No 
outro campo, assinalamos em primei-· 
ro lugar Monsenhor Plê, que ape, 
sar de muito jovem· tinha já 
um · lugar de relevo entre r·~ 
mais ilusti-es pontifices da Igreja 
de França e o doutisshno Abade de 
Solesmes, restaurador ·da' Liturg!a 
Homana entre nós. As próprias co
munidades religiosas não escaparam 
da cisão, have·ndo çle5$áleclmentos e 
tergiversações até nos Institutos 
mais !ielmen4e adeptos. dà tradição, 
Os dois partidos, antiliberal· e libe· 
ral, progre~tram através de vicissi
tudes diversas ·e sob1·essaltos de lu
tas que nunca se extinguiram de uma 
vez. Pio lX, a ·quem alguns deseja
ram criar uma· reputação liberal ile
vido ao inicio de seu reinado, não 
deixava de patentear suas preferên• 
elas pela escola antilibetal, quer em 
alocuções, quer por níeio · .de atos 
ma;s significativos. Era forçoso re· 
conhecer e não era.. possível dlssi· 
mular que o Papa, que tinha no ini· 
cio de seu reinado recebido as acla
mações dos entusiastas da liberdade, 
continuava a tradição doutrtnaria do 
Papa da Encic!ica "Mirar! Vos". Os 
liberais não se desencoràjaram e 
expuseram suas Idéias em um livro 
e em um dlscúrso. 

Chàmava-se o· liho "0s principias 
de 89 e a doutrina catõlica", escri
to e!.l .1861 pelo )'e. Godard, pro0 

fessor do Seminário Maior de Lan
gres. E1e e:1tildava a declaração dos 
dl!fitos do homem re<lig.lda pela 
Constituinte, confrontando cada ar
tigo sucessivamente coní as oplnl6es 
dos três grand1'" teólogos clássicos: 
Santo Tomaz. Belarmino· e ·suarez. 
Ao autor o .acõrdo parecia . comple
to. E'or ·exemplo, o artigo X sobre 
as opiniões · religiosas é aceitavel 
111110~ cat6!'cós, P.oJ~, ·p~i:_Ínitin~Q P.~· 

LRr.IONARlú 

FEDERAC10 MARIANA FEMININA 
l.o de· Maio - Abertura do Mês 'Mariano 

"Dia da' Filha de M.aria" · 
O clia. 1.o de Ma.io, marca. no mundo 

cat-0Uc,, 0, abértura: do· mes consagrado· 
à Noljl;a. selihorà, D\ll'ante os :it- dia.s 
d.ess~ )Dês são' presta!:lo,( '.cont!nuamen
tjl · l,ouvores · a Ma.ria. Sll.ntl,ss!ma .. '.i'/. Jus
to que. tanta honra. se Já daAà .a Maria. 
Diz o Bemitventurado. Grignlon de ,MÓJ1t
fort qué ·Je:sus.' C'ril;to veio ao .mundo 
(lel:>.,Santissima Virgem Maria e é tam
bem · por ela. ·que no· mundo· deve ré!-

. O dia. i.o de Maio é o'"Dla. da Filha. 
dii Maria", na Arquidioces., dé s. Pau
lo, Isto equivale a .dizer que'.~ o dia em 
que se concentram as Filhas d~ Ma.ria 
pa.ra numa grande man1fe.staçM pu
blica de fé cantarem as glorias cl 'Aque
la que é a Obl'á, prima do A!tissimo. 

Tradlcl.onalmente, · es.~a festa, em nos
sa Arquidiocese, vem senclo reali?.Ada 
sob o .pa.troc!nlo ela. Feciêração. Mariana 
fo'eminina,· · com :,~titia preparação que 
se 'fa.z necessl!,ria. pará o exlto <de qual
quer empreendimento religioso. · 

Uma Hora sa.nta, pregada na Igre
ja àé .Sta. Ifjgenia pe!q .Revmo. MÓns. 
Dr. M.anuel Corrci;i. de Macedo, no dia 
2Z .de Abril. um: tr!duo de conferencias 
que estiveram .a cargo do ruvmo. Cô· 
nego Leme 'Ma/lha.do. ·e, finalmente um 
recolhimento na, manhã de 3Ó d!! Abril, 
em que .sé .fe~ ouvir o l'ievmo. P." Dr. 
Eduardo · Rebouças constltuiram as ce
r!n\onlàs pre'paratotias ao dil!, dá Filha 
de li/Ia.ria, Esses atos. de· pledadt .fórâni 
dispondo os ~rações das 'Fil\11!S de Ma
ria.. pár.a 'a. graride concentl'açãÓ do .dia 
l.o éle. Maio. 

o alvo1~r do mêt .mariano encon
trou-a~ na .ca.tedra.• . em. ·construção. Ali 
e~tlveram em âvi..1tl1,do·· ,numero: .A,ssil;
t~ra~ ao sapto 1>.~rjflciÔ da. . Missa. CI!• 
lebrado pelo· Révmo. Cónege .br, Án-. 
tónto de castro ~ayer. 'Aproximaram• 
se; ordenadamente , d.:. Jilesa .da. sagra-, 
grada Comunhão,. dlsti'lbuida pe!ô , céJe
tlrante, e. por mais quatro Sacerdôte.s. 
'l'ermiriada. a. Santa, Mi&a., obedecendo 
a ume.'õrdein.d;, itP.,11no. P, Dr. Eduardo 
Roberto q\,le · dirigiu .os trabalhos, en• 

cammharam-M as Filhas de Maria para 
à C~ipta .e,durante .mÚlto tempo, des
Ji!ar~m as' jovéns marlanás Í:llan~ do 
tuml.10 .de D, J.os'é que do Céu presldJ .. 
. 1'a aquela concentração: dás suas "c:juc~ 
ridas Filhas c!e Marie ", E nes..-e des
r'uar multas prece• rorá,m elevadas a 
~us em suf~lo n,ão .só .do . Arcebispo 
que c.~uµarâ, · o ca.rgo de Dli:etor da Fe
deração ,..;. D. José Oaspár - -.,orno 
tambem do Primeiro Arcebispo. de S. 
Pauio - D. Du.árte, o fund!i,dor ·da·· Ji'e
deraçál.l Mariana. 

l?l'estindo unfa . homenagem à esses 
dois grandes vultos da·. Igreja. Paulo
polltana, e. F!)dilraçá" . omamenhu as 
suas sepultuns, us11,ndo .do simbolismo 
das flores para manl!est.ação d,aqucle 
&entlmento de filial Meto que perma
riec~ · ncs .corações r ~ mistura com uma 
gr.ande saudade. 

Estiveram· presente~ varias delega
ções de Pias U11i~s . do Inter!OJ,' da Ar· 
quldioc~se, tendo Íá.mbem comparecido 
e. .J:>resl::lente õa Féderação Mariána. de 
campinas - Srta. Ruth Vilela. · 

As Filhas de Maria do Interior, bem 
como às das Pias Uniões dos suburbios 
da. C11,pitt1l foi strYido um càfé no Re.s
ta.ttrarité · P,'emlnlno, !!ª .. Liga das' $flÍiho
ras c#ollcae. · gent:Imente oferecido por 
essa ás~c!aç,ãói 

* * * 
A · ~edéração comuniell, ·que, durante 

~· mês de Máio biveril; exped~ilte, ,na 
~·de clitiriaménte das 3 à.s .17 horas e 
M3 .saba.i:ios-' das 12,30 às. 15 hOrali. 

* ' 
~ '* 

Preparando a.. gr•ndé · recep9~ de Fi-
lhas de M.iria.· que se realiza.rã, ainda 
este · mês: ém.' todas as' Pias UnlõeS,. a 
t"edei;a;ã9. 01'1!.8.nizoU uma. ''TARDE DE 
P.ECOLHIM1l:NTO .. p.&l" a ASPIRAN• 
TES~', devendo comparecer todas as 
ioven.s cs,ndidata.s a Filhas · de Maria.' 

.0. l?CIÜ escolhido i:,ara essa "Tarei~:', 
c:>m ·programa ,que será cumprido das 
13 .às 17 ho1-ás· foi Q COlegio Assunção, 
à alameda Lorena., 665. 

JUVENTUDE MA. CATOUCA 
fESTIVAL DA JOCF OE SANTA 
CECILIA E CORAÇÃO 01:: t.~ARlA 

Os trncleos jocistas de .Santa <.;,:,, 
c'lia. e Coração . d,e ·r.1artá, rea:liza
ram, domingo P.a~sado mn · festival 
no s,alão da Conàr~a(:ã:> l\Iari:111a. 
de Santa CecHia. à rua· I.núc1•htla 
Conceição gentilmente c~di<lo pelo 
Revmçi. Cõ1ieg_o I,uiz Gonzaga de 

11.lmeida. DD. Pároco da l\lah·iz de 
,fanta óecilià. · · -

Do programa· alem. de uns nú1ne· 
{OS variàdos que COrÍsfüuiraui SUa 
primeira parte constou i. repres'éu; 
tação do drama em .3 itos lnt!tiiladó: 

de ma'o os n1amots "Distinto" -
tipo americil.no ·. lis'colhido, e aj,1·ova, 
do pela Ação Càtólica de S, ·Paulo, 
para as jovens que desejan, fazéndo 
uso d·os banhos d,e mar e de piscinas, 
estar· em paz com suas conciêilcias 
ele católicas" verdade:,ras. · 

·Na · sede· d;t Juventude, qualq11eJ. 
P,esso:i Jriteressada por esse tipo· 'de 
,namot. que a.lía eleganc!a, cllst.inção 
e modic'.dade de preços poder:i dei· 
xar .sua encomenda e obter b1for-
h1:tções · ,pormenorlzadas. · 

VI COMUNHÃO PASCAL DOS 
· ESPORTISTAS 

A REALIZAR~SE NA ·MATRIZ DÉ 
SANT'ANA 

PJ·omovida ·pela congregação Ma1·ia
na de . Sant' Ana, realL~.ar-se-á no dia 
28 de· MaíÓ a. VI· Comunhão Pascal dos 
Esportistaa; 'sob à ptesideneil!, de . honra. 
do:Í ·srs. Jntervent.or Federal. Mons .. Vi· 
garlo, Capitular ComandP nte da Região 
l',1:ilitar, Co~ndante da. 4.a zona Aeréa, 
Diretor de· Esportes. e da Exm.a. Sra. .. 
Presidente da Legião -BrasUeira. de As
sistencia, e com o a.paio ,e participação 
cl, F.ederaçáo Paul~a· de Futebol e de 
inumei·bs olubeS e enUc'ades espôrtivas, 

Nos diás 25, 26 e 27 de !l'Itllo, ils 20,30 
hOru, no . pateo Interno. cLa.: Matriz de 
San~· Ana, rerá realizado um trlduo ,pre
para.torio, · Alem . das· .pregações, seri\.o 
reaJ\z.adas palestn · alusiv.as a cargo de 
oradores das enticlades participantes. 

No· cim 28, às 8 ho".'lls será celeJ)rada 
á Santa. Missa de Comunhão Geral pe-

· 10 Révmo. Pe .. Oireíor da Federação. das 
CQngregaçôés Marianas; · 

Apj>s a :·Missa serâ servido o café a 
todos os present<>s, e em/ seguida reali
zar~se-á, um desfile de encerramento. 

As . solenidàues, abrilhantadr.<; pel"-'S 
bandas :.de' musica. ,:a S: P. R. e da 
Assoe. de socorros Mútuos Ribeiro de 
Ba.rros; iieráo toclas · filmadas. 

Nos .dias 25 26 e 27 os c;lubes deve
rão aprêsentàr-se .uni!ormia9.dos, com 
as respectivas . bandeiras. 

. Os esportistas . déverão cOnfessa.r-se 
antecipadamente nais · .respectivas Pa
roquias. 

FALECIMENTO DE VENERANDO 
MiSSIONARIO · 

No Convento de ,SantQ Antonio, ocor
··reu o falecllllento . de uma. Hgura de 
apostolo e .éatequ~ta. de selvagens ~ 
Frei ·Hugo Mense. 

Natural de Wledenbmck, na Alema• 
. ,nha; em 1873, o .saucfoso Missionario 
ingreti;ou, com 18 anos, Íll Ordem Fran~ 
ctseàna. e .veio para. o Brasil em 1901, 
sendo logo enviado par::,' .a zona onde 
é ma.Is i1úmerosa. a tribu dos "mundu· 
1·ucÜ$ ·•. Entre esses selvicolas viveu mais 
de trinta a.nos, identificando-se (0m 
elas, . instrulndo~os na. Fé ca.t.olica e cha.
m:anclo-os ao mundo. c!Vlllza,do; 

Depois de conhecer a fundo a. lingua · 
do~ filhos das selva.s, Frei Hugo conse-
6uiu rormular sobre ela regras grama
ticais e escreveu um catec~1no, que mui
to' lhes. facilitou a: ·. a.prendi;agem. · 

Dedicado · lnteiraníenoc a ú.re rele
vante <apostolado o benemerito Frnn
ciscano s(i deixou' seus a.madqs se1v.i
r.olat, a.o · enfermfír gra.vemei1te. :aeco
fae.ti-se pa,ra tra.ta;ménto, · a.o Convento 
do . Rio, onde. expirou. entre o profundo 
e sincero pezar de quantos o· conhec~
ra,m. · 

P.IA UNIIO DE IIDSSA. SENHORA 
. DO SANTISSIMO SACRAMENTO· 

A festa llturgica ·de Nossa Sê,nllôra. 
do Sa.ntl.Ss!mo sacramento,· a ser. cele
brll{!a <" i 3 de Me,lo proxJm.o na Igreja 
Ja Santa ~figenia, obedeéerá ao. progra-
ma seguinte:.. . _ 

A Borbçileta e ·.a Abelha,. 'l'ódàs M 
artistas estiveram ··a ·àltura ,;dê · seh!i 
pap,éis,. clestacando':se . dentre todas a 
11eíihorfo11a. · :Ana · 'l'.ilboada, qu·e. tol 
.uma · engraçad'sáhnà' Aleixa. · "'· · .,. ",·. 

('. ~u~ÜC()J na 0~U:ll:. ,Qti~s!, t?tali()a~e 

Está a Juventude organtzando uma 
excursão a Santos, no próximo ll\ês 
de, junho tendo já .aberto, as ins,f·i
·ç~~ ·vára unt · Hm'tado' nl'uner0 de 
fügares.. As· ex.cm·a:l)nlstas in>teres• 
iada:S tràtên~' ~e· fazer quanto antes 
e!is:i.:)~S:C)'i(;.,j:1, .d,.,, , .,_ ,, ;, .. , .-. 

'. cfl:foÜLO'S' \:iÉ ESTÚO,o.: 

Nori die.s 10, ll . e .12 há verá. um ir!
. ", ,; ·.Íuó pr,e'pâra.tório às 2() horM, -com relia 

· do· tér.ç<i,'. iadall\ha. .e sirmâo,.' fin&'líza.nélo 
.a~, . s'tllenldàités. 'rllil'' li.Mte,,•·com bep.ç5.-o 
dofo~ê, do Sa.µtlsàimo Sacrament., .. 

const1tu1da .~e ~~n\il,las )opls'faS/'naõ ' ''.' Pl}Jflegufin mult9 aillma,déiii cs 
poupou apláuscis, · nu1nlfestaniio·'d~lisa · .. ,clrculos semanais ·reàl!zadoa· 'pêJ~s 

. fo,·111a o s'é1l in'tWõ· 'àgrà:ô'li' 0!;'1eli!, fes' ·acistas dos viÍ.rio·s setores. -
ta.. . , .· , . . , '°': ' .. , ... ,· . ' ', 'J'en.(s,ldô des,en,volvidos ttl\Ó Í!Õ'.OS, 

A festa foi ·abrilha11tada pela pre- assuntos pu!)licados pelo Boletim da· 

9:; sénn6e.s estão a cargo d~ i!ll!ltres 
.ir~(lres $.acros,. 

sença do Itevmo. Sr;"'CM!ôgi:i'"D'r:• 'Ju.ve~tude como outros de interesse· 
Antônio de ~tro 'Mayer,, DD. M· pará' os inembrôs da .A. O, cujos es, 
útt•.lle da._ Ação C#ófü;â 1dà:"'A:1'c1111-·' 9uemi1s podem sér procuradçis ua. se, 
Jioceie, zelos.o or'.ent:i.dor· da JOCF. d~ da Jµventn<ie. 

CAMPANHA tlA MOOE$TIA ÁULAS Dlã RELIGIÃO 

Com o àlvorecer d; mê~ .de ,maio, · · 
mês inteiramente corisàgtàdo· à Np-s
,:ia Senhora, ?'fossa l\lãe e Ral~ba, a 
Ju.véntude leva avante com d~nodô 
..i. Campanha da· Modéstia e Pureza 
de cci~tumes, . 

Ass,ini é que. as vitrlnes da Cnsa 
.l''igueh õa, à rua Ba.ríto de. Itapet1: 
ninga, exlbiraru a partir de prime ro 

Com o intuito de !aci!itar àl!i .ote, 
quistas as aulas. de religião nos Gi· 
nâs.ios · é Escolas· Normà:s, está a. Ju 
ventude apta. a fornecer planas de 
aulas, .mimeJgra~ados/ .Aquelas que 
se intere.ssareui pela~. refe1idJ1s au 
Ias podem procura-la11 em nossa i;e, 
ele à. rua Condessa de s. JoaquJrn, 
215, ell" todos os dias úteis das 14 
às 18,:JO horas. 

NOVA ET VEJERA 

1>urinte·.o· tri(!u(l e n'é, (lia. da festa., 
àaVéT:Í. ocasião parà recepção de novos 
Msóciadôs da PJa União. 

Dlà. 13 (Festa M Nossa senhora); se-
,-ã· celebrada. Missa festiva com eomu
nhãÓ 'gé_11Ll de foclàs as ir!Iiandades e11• 
ca.rieticas .e dema.l<; fieis. às 8 ho1·as, inl
clando-oo, em · seguld,i. as vil;itas à. Nos
s;i, senhora, que · serão finalizadas, de
pois da :reza. da noite. 

Mo 20 haras. .será Observado O mes
ll~:i programa do triduo. 

A intent;ã.o parw~ular para o mês de 
Maio, é suplicar .a Vlr1,;em Santlss!ma, 
sé digne a!cançâr .de Jesus · Sacramen
tadé, à. paz Univereal. 

"1 IGREJA LIVRE NO ESTADO llVRE" 
nir as manifestações pe,rigosas, ex
clue a liberdade ilimitada qt1e é- a 
única condenada pela Encfolica "Mi· 
rari Vos", Alg'uns católicos cons!de· 
ram boa. em si mesma· a llberdadé 
de cultos. Outros, julgam-na.. má em 
principio, mas aceitavel no ·interês
se da. sociedade civil •. o comentário 
dos outros artigos mostra da mesma 
forma que os católico11. podem acei
tar a Declaração (los; diréitos. O 
que os Papas condenarani ·torai11, eX· 
clusivamente as inte1•pretações úbU' 
sivas dadas pelos revolucionários, O 
livro, muito· elogiado por .Au"ustiri 
Cochln, foi posto ·.no lndei, mas, 
por intermédio de Mons. DupanlclU:p 
o autor obtem permissão. pâra lanç111· 
uma ,segunda t1dição muito expurga
da, que na opinião de alguns, não o 
!oi bastante. . . 

O . discurso, - ou melhor; os dis-. 
cursos . - foram· pronunciados . a ::o 
e 21 de agosto de 1S6$ pelo C:ónde 
de Montalembert no grande Con
gresso Católico .de Mallnes. Esses 
discursos, em que o .. · grande 01·ador 
não quiz nada deixar ao acàso da 
improvização, dão a fórmula mais 
completá e mais vigorosa' do .libera
llsroo "católico",' tal como o com
preendeu essa gera.ção. 

A importancia desses dlscursos 
nos leva a deles fazerm·os uma breve 
análise. Os catóÍicos, diz,. l\Ion talem
bert, são geralmente fracos e impo, 
tentes na vida pública. Porque?· Po1· 
que atê agora não conseguh·a.m tírá:
(lartido da Revolução que .. gerou. a 
nova sociedade .. · Ora, · é rato eviden· 
te que a democracia cresce sempre; 
esse dilúvio aumenta sem .·cessar, e 
para que ·não seja. tunas.ta torna-se 
neces.sário corrigi-la. pela l!berda.üe; . 
conciliar o Catolicismo com a ·.demo
cracia. 'flis o que devem faze!' é.s 

,católi.cos; e para · o · conseguir, eles. 
dev:e111 renunciar a vã espei:an!Ja de. 
ver renascer um regime de.· privilé
gios ou uma. monarquia a,bsolµta. fa
voravel à Ig1:eja; :eles nâó · devem' 
dar pretexto a,lgum às desconfian
ças populares. · A. democràcia.- recla, 
ma antes ile tudó duas· co1111as: a 
igua,!dll.de._ pplitica.. § ª. liber~~de_ ~i- . 

giosa; quando as tiV'er plenameute 
asseguradas, potl'e:rão os católicos 
ensina-la a amar tambem a lfüerda
de política. Esta_ é necessãriá à Igre
ja, e lhe é mais va)ltajosa que a. pro
teçã.o dos reis; p. Catq!iéisn10 fran. 
Ms .foi mais brilhante no tempo do 
Edit.o de Nantes do que depois da 
R~yolução; a Rel!gião, impopular uo 
tempo .dé. Carlos ·X, )'éatlquiriu .seu 
prestigio sob. Luiz li'eliµe. ll: foi isso 
·que · não co.mpreeuderam certos. ca· 
tólicos franceses imprudentemente 
Íigád~s ap Império. É cet'.lo .que a 
democraciá · ~stá ameaça,d? de gran
des ·perigos, .como seja~. o espMto 
revolucionârio, · a,_lnveja de toda su
perioridade; os progressos de unia 
centralização abafa.dora, lllas;. a Re• 

.O segundo .diacurso de. Mqrttálem
bert ·é consagrado· especlalme~te à 
liberdade religiosa, de que os cà.t6.li
cos desconfiam sem razão. E1es su-· 
põem que ela seja· de origem anti· 
ligião póde ·remediar a todos esses 
.defeitos desde . que os católicos ins· 
pirem plena. confiança em sua sin
ceridade. 
c1·is,tã, mas, foi à, )grej'a que a inau, 
gurou no tempo dos Mártires·. Eles a 
,vêm invocada sob1·etudo pelos inimi
gos . da Igreja, mas foram precisa
mente esses :últinfos que a violaram 
contra 'os· católicos durante a Retor
ma. e a Revolução .. Eles c1·êm que a 
Igreja pei·derá com o regime . da. li· 

· berdade, mas Ela nada tem. a per· 
·der; pelo confrárlo, foi· o 1·egime .. de 
proteção.· dos governos absolutos da, 
l'Jspánha, Portugal e Piemonté que 
provocou furiosas reações. contra a 
lgreja. 'Ela ·Só ·tem a ganhar· porque 
na m·aior:•parte dós pafses europeus, 
os càtõlicos sofrem principalmente 
de falta de . Uberdaqe. os te11temu, 
nhos de numérosos Bispos provam 
q\ié esse regime não tem nada ' de 
c<>ndenàvel: Será necessário dai a 

. llbérdide, tambem à heresia é ªº ·.~r
ro?' Sim, . pois, a persegui~ão feita 
ent nollle da Igreja é tão Qdlosa 
quanto a· dirigida contra Ela.· .Não 
iln!temos a deslealdade de certos ca,. 
tólfoos infiéis ·à: sua promessa, O· di· 
.reito 'comum. é. na ilor§ P.l'.!l~~Pt~ fJ · 

-"'.-

umco asilo da liberda~e religiosa. 
A Igreja hoje é tão forte e til.o viva 
que nada tem a temer dà liberdàde 
dada a todos. Havia aqui uma ·para
frasé da célebre fórtnula: "a Igreja. 
livre no Estado, Livre". 

Os discursos de ·Montalembert 
causarani. iuri ehorme sucesso. S~o 
Jerônimo · têrjà poqido. dizer, como 
depois i!o Concilio de Rimini, qu·ê o 
lllUllClo acordava espantado de ser 
liberal. Roma, mepos accessivel às 
siipresas do entusiasmo, se · reco!heú. 
!llla. pratica com maestria as sabiàs 
contemporizações: e ninguem melhor 
que· Ela :.conhece- a arte de calar ou 
de falar quando é necessário. Pio. IX 
se 'àbsteve de uma reprovação públi·· 
ca; contentou-se d'e fazer chegar o 

. seu descontentamento. a Montalem
bert por melo · de um~ carta · confi
dencial .do Cardeal Antonelll. O gran
de. orador ·não compareceu ao segun
do congresso de Matines, ein 1864; 
mas, como o liberalismo sob essa 
forma mais recente não. estava ainda 
oficialmente condenado, !\lona. · Du· 
panloup e o próp1·io : Pe. ])'elix to
ra1n à Bélgica sustentar idéias se
melhàntes às, de seu amigo, O céle
bre pregador de Notre· Dame, cujo 
esplrlto 1de medida. era bem conllecl
do, afirma que a Igreja depois de 
·ter. resistido à perseguição como à 
proteção dos reis, saberia tambelll 
se acomodar com a liberdade, e dava 
como exemplo a G1·ã-Bretanl1a . "on· 
de, cada grau ascendente ele lib.erda• 
de pública mede o progresso . cres, 
cente :da vida católica··; e a · AllÍérl· 
ca, "onde cincoenta . novas Dioceses, 
·cundadas ,em menos ,·de_ eincócnta 
anos, mostranj. . àqueles iiué., sabem 
ver e compreendei·, como. a. fiberda· 
de- nos mata". · 

Pio I~ respondeu aos l!erals· e a 
se:ts 'defeni;óres· ·três QJeses depols 

.'- 8 de dezembrÓ de 1864 - pela 
. Enérclica •: Qnan,ta. Cura" e ',Pelo 
·•Syllabus" ·.a ela anexado. 

A· promulgação da Encfclica 
ºQuanta· Cura" e·. do "Sylabus" fez 
entrar o liberalismo "católico" em 

· .uma terceira., Case. · 
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Pregando e Martelando ••• 

BENCA-0 E "BATISMOr DE AVlõES 
. Pe. Asca.nio Brandão· 

·-·-----------------·{ 
O representanté do Ministerio t!a A viação convidoli S. Excia. ~evma, 

0 Sr. D. Jaime de Barros Camara a vir a, São P.aulo, la\1'.Çar a bençao ~as 
instalações de um novo estabelecimento de ensino tecnico: a escola de .av~
çáo paulista. Bem houve quem têve a feliz leinbranç_a de .Pedfr as bençaos 
da Igreja para a 'Escola de Aviação da cap~tal bande1rant~ Nesta eJ?o.c~ d<; 
bafamos · de avião à "champagne" a bençao de u111a Escola de · av1açao · e .. 
muito consoladora e significativa. . _ . 

Num · país catolk-0 onde os ést_abelecim~ntos pub]icos _ não ra,ro ~ao -
inaugurados. c.om as bençãos da Igre3a, orgamzam-se camJ?acli~s pro avia,
ção nacional e se batiza~ ~viões à cha~pagne numa . "..epmot:11~ inexpres
siva e sem ·uma nota cnsta. Ha no Ri:tual uma bençao especial .para os 
aviõ'es: Benedictio machinae itineri aereo desti:üata~ - benção da. maqui"'. 
na destinada à. viag,em aerea. E' uma formula aprova~a pela sagrada 
Congregàl,ão .· dos Ritos · desde. 24 de marÇO. de 1920. . 

1 Vamps ver o que diz e como é bela e expressiva, . . . · 
Depois de invocar o Senhor que an~a sehre as ª!ªs do ve~to .e têm ~ 

trono acima das nuvens, .seguem-se as tres bel.as oraçoes. A primeira reza. 
- "O' Deus por quem todas a~ co_isas foram criadas e . destinastes _toW?s· 
os elementos deste mundo ao serviço do ge~ro humano, . abençoaI, nos 
v-0-Io suplicamos, esta maquina destinada às viagen~ aereas, J>ara que
sirva melhor a propaga:nda e aumento da v~ssa gloria e do .voss~ fou• . 
vor, e sii-va com JllllÍS prontidão aos ne~ocios huJ?lanos. Afast111 dela 
todo perigo, e em todos que dela se se1-v1rcm, fazei que em suas · almas 
cresçam os desejos das coisas celestes". 

E' um belo sursum Cl>rda, levant1:1i !_is· co~ações pai:a o alto, ~im para . 
o céu, fim e objeto da esperança crista. E um pedido ao Criador de 
todas as coisas, pedido d.e ·b\'nÇãos ~ de graças. . . _ . 

A segunda oraçãO' .lembra a. Vl!'gem Padroeir:3 _ da Av1_açao,. Nossa 
Senhora de Loreto! Não conhecemos a bela trad1çao da . viagem aerea 
da Santa Casa de Nazru:é até sé fixar em Loreto? . E' tambem um votq 
de boa viagem. . . 
· Ei-la: _ O' Deus que misericordiosamente· consagrastes a casa ~a 

Bemavepturada Virgem Maria pelo misteri? do. Verbo_ Incarnado, : mi
raculosamente a colocastes no seio da lgreJa, derramai vossa bençao so• 
bre esta maquina de viagem ae1·ea, _af.im de que_ todos aquel~s que nela 
ein viagem se cntregarem a proteçao da Bemave11tur11da VIrgem, che
guem feii:r,es aonde se· destinam e voltem ilesos p_ara sua casa". 

A bela oração fala por si. Implora a bençao · de Deus e a proteçãó 
valiosa de Nossa Senhora, sobre os que viajam, · 

E, finalmente a terceira or;,ção é ao Sàrito Anjo da Guarda: ~ .O' 
Deus, Salvação dos que espet'Qm em vós, , dai' aos vossos servos que via
jam pelos ares um anjo por companheiro, afim de que sejam guardados 
por ele em. todos os caminhos e cheguem com felicidade ao fim da via-

. jem que empreendem". . , . • • . 
'É com estas . belas e s,ignificativas preces da bençao hturg1ca dos 

aviões, a Igreja implora elo céu a prot~ão do. Se~or do~ ~res, dos ven
tos e das tempestades e pela intercessao de Mana SantISsuna e a pro
teção do Anjo da Guarda augura . uma boa e feliz viagem aos que per
correm os ·ares nas maquinas do· progresso. 

Ora, num país catolico e cheia· de belas tradições de fé em que sem~ 
pre se vê o. Sacerdote a presidir e abe~çbar com :1. Igreja q~e ele r,e
presénta, os atos mais importantes da vida da familia e da vida soc1~l, 
inventam-se batismos de avião à champagne! Raramente se tem noti
cia .de uma benção de aviões. Que a benção do sr.· Arcebispo do Rio de 
Janeiro à nova Escola da .Aviação paulista seja um penhor de proteção 
e senso de fé aos aviadores nacionais e. uma esperança de bertçãos · de 

.aviões e menos disperdicio de champagne em ridículos "batismos" pagãos 
e. . • a!coolicos •. 

DESMERECENo-o A HOSPEDAGEM 
Batido não sei po1• que temporal, 

aportou um dla ao Brasil 11111 "soi 
élisant" escritor católico ( ! ) George 
BERNANOS (não se lhe perca ,o no• 
me). Até aqui nada demais. 

Chegando ao Brasil,. dirig!u-se ao 
nosso Estado, Minas, e parece que 
ainda mora por aqui. , • Nada ele• 
mais ainda. 

Ess.e-éscritor. lia. tem_po, .,des.de, que 
residia na sua pátria, a: Fr!inça, u~a~ 
''\'a de uma -!inguag~m· ,:desresp,eitol'!a 
para coin a Igreja e os seus 1nlnis
tros. (Embora se proclama:;lse cató• · 
lico ... ) 

Agora mesmo ·aqui no Brasil càtõ-. 
l'.co, 0 sr. Ber11ancs tem seguido sua 
atitude hipocrita1'lle11te católica ,e ma
nifestamente anti-clerical. Foi· até ne
cessarlo qqe o Pe. Alexandre Ama
ral, hoje Preclaro Bispo de Uberaba, 
lhe. desse uma ,,efutação pelo "Dia
rio ", de Belo Horlzonte, 

Ultimamente o . francês, · que rece
beu hospedagem no Brasil católico, 
tem se metido a escrever contra o 
Sto. Padre, Ainda ha pouco (no "0 
Jornal", de 26-3) Bernanos investiu 
contra ,o discurso do Santo Padre, 
sobre o bombaulelo de Roma, e con
tra a imprensa norte-americ.ana por-

TERCEIRO PERIOOO DO LIBERA• 
LISMO "CATOLICO" 

' Co.mentãrlos da Encíclica e do Syla
bus. Mons. Dupanloup, Concilio do 
Vat:cano. Pontif cado de Leão XIII, 

Como se poderia prever; a publi· 
cação dos documentos· pont:ficios 
causou uma grande· emoção n'a.s .fl. 
leiras da escola liberal. '!'odas ·as 
frases eram dirigidas contra ela; era 
a condenação de suas idéias e ten'. 
dênclas; era impossivel 11ão compre
ender. - Parece que Montalembert, 
Cochín e Broglie achavam que se 
dev:a renunciar à· luta e deixar. o 
"Corresponciant"; era o mais .·sãbio 
partido a tomar; Foisset,. Meaux e 
Falloux pensaram diferentemente e 
Mons. Dupanlonp j1Jlga como eles. 
A ação do. ilusfre Bispo de Orléans 
torna,-se preponderante; a ili'fluên
cia considera vel que ele exerce, ser· 
vida por todos os recursos de uma 

, natureza rica; era ainda mais real
çada pelo esplendor dos serviços 
prestados, por uma austeridade edi-
1icante de vida sacerdotal e por um 
devotamento que nada fazia desfale
cer. Ele se pôs à obra, e com a .rapi
dez fulminante que caracterizava seu 

. modo de agir, fez aparecer a célebre 
·hrochura: "A c011vençfoo de 15 de ~e. 
tembro e a Encíclica de 8 de de· 
zembro de 1864". Qtiasi todos os· Bis
pos católicos do mundo i'eceberam 
um exemplar. Seiscentos e trinta en
viaram ao autor felicitações ou ao 
menos agradecimentos. Pio IX, a 
qt!em Mons, Dupanloup fez homena.
gem de sua brochura, respondeu por 
um Breve multo vago( no qual, para 
quem sabe ler, ·e fácil ver uma reser· 
va d:screta. Roma não condenava 
esta explicação . "minimalista" da 
verdade; ela deixa,·a pasi;ar, e a dou

. trina da lllnciclica e do Syllabus, in
térprete de seu pensamento ofi.cial 
e público, contlnna \Ta eni suà sólida 
tntégriclade. Fazia, ~m ano,. - agos· 
to de 1863 - que o sábio B:spo de 
Poitiers, Mons. Pie, !alándo "sempre 
como doutor, tinha exposto elli ·sua 
•

1 Terceira instrução sinodal sohre os 
erros do tempo", a plena, e· segura 
doutrina. Não· conheço documento 
em q1.1e o êrro liberal esteja tão ela· 
ramente exposto e tão solidamente 
refutado como nessas páginas de, 
Ilustre sucessor de San tu Ui lã rio; 

Airda que as mesmas tendências 
de Jato persiRtissem liabilmente ate· 
nuadiú, a P~cola liberal foi P-ln teói'la. 

ci:o.e cerrou fileiras junto ao . SuinQ 
pc,ptffice, na questão do bombardci~ 
do l![onte Cassino. 

Po,.. falta. de espaço, omitimos ou•. 
tras e'lt'),,ressões desrespeitosas . do. sr. 
Bernanot, s.obre .o Papa e a Sartt.a,'.Sé. 

Este d~,ve, porem, saber o seguiu• 
te: No B1·~il é.costume a pessoa ·não 
ofender as ·vessoas amigas da rami~ 

. lia: em cujâ c:a.sa a gente se hospeda. .. 
:t uma qucistãc,, de simples educaçã~· 
e o b'rasileiro timbra em culth/l!l'. 
esse esp!rito de tS_elica(lez2,. . ' 
· · Ora, que é que e..~tá fazendo o .sr~ . 
l3ernanos, cujos .arti&,tls são profusa.•· 
mente publicado.s nos jorn!iis do,. SUi:\• · 
peito Cbateaubriand? 

Os leitores que o diga:in. , •. 
(E :nós o dizemos bent. baixinho • 

entre parentese: desmerecffldo a hos• 
pedagem que lhe deu o Bl'1,sil cat6• 
l!co). . · · 

(Da Semana. Rellglos11, ór
gão do Bispado , de Pouso Ale• 
gre e reproduzido pelo Jc>rnal 
Diocesano, orgão da Diocese 
de GuaxupéJ; 

VW'-' .,.AIVi.tloiY, 
d e v e f e r o 
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mais prudente e menos aCflntuada. · 
- Os esplríto:s 1·efietidos e que não 
se qeixam levar pela paixão, má cou• 
selhe'ira, voltaram a uma· mais sadia. 
apreci.açãó de cousas. Escutemos 
Mons. cl'Hulot que, como ele conías• 
sa com uma bela sim,plicidade, era 
partidário da tese libel!',al; seu tes• 
temunho é ,de peso: "A Encfclica. 
de 18.64. . • foi para vários uma Pl'O• 
va, mas uma prova sarutir.r. Estav'a, 
em Roma acabando meus. estudos 
teológicos quando ela aparecéu e não 
esquecerei nunca: a emocãci, ·ª sur• 
presa e a inquieta!)íl.o em q®' m~ 
a.tira a leitura: desse docum.en.to dou• 
trinário. Vi claramente que bavià. al~ 
guma cottsa a mudar na minha· oon• 
cepção de sociedade: Passada o pri. 
ineiro momento de espanto, _ télf 'a. 
Encicllca "M1rari Vos", tão/'prof11n,; 
damente esqnecida h.a quinze: anos';· / 
comparei-a cOlll a de Pio IX , é não 
havia dúvida possiveJ: a.. trlldiçã,o cá.• 
tólica era incompativel com ,ai teo
ria Implicada pelo liberalismo e pa.-
ra ficar ,fiel à primeira era precisQ 
reformar · profundamente a segun.• 
'da. Não poderei apagar de mlnlla al• 
·ma· a lembrança dessa evoíução inte.• . 
rior. Começada na trlst'eza . e na de• 
sordem, ela acabou tia. alegria e na 
paz. M .is desde então me fói impoli,, 
1iivel admitir q,.,_e o êrro l;iberal · nUn• 
ca tivesse existido, pois, eu tinhai, 
conclênclà de te-la constatado. em. 
mim mesmo e de não a ter ·inventa• 
do" (O dlrelto cristão e o direito 
moderno. Estudo sobre a Ehcíclitia 
"lmmortale Dei"; P.refácio, p. XIV 
e XVJ. O distinto Prelado àcréScen• 
ta, e creio que seu otimismo, terfa, 
passado. por uma rudé prova se . ele 
tivesse· vivido até nossos dias: "Na 
minha opinião, o. que é verdade, .4. 
que o ano de 1864 viu acabar e$se 
erro ... sobreviveu .às doutrinas,, àpe. 
nas as tendências". 

Essas téndênclas. eràm observadas 
nm .Poucó em toda· parte: nos dlscur• 
sos, nos arUg'os de jornal, nas bro
churas,. na maneira de compreende!.' 
e. interpretar certos fatos importitu• 
tes da história da Igreja e, de um 
modo especial que .não quero' eXllOÍ! 

· nem julgar, se . declararam dura111;G 
u Conofllo .do Vaticano". · 

(1) ·- Esta apreciação de. G, d~ 
Pascoal sobre Pe, l,acordaire não ne, 
ga. as qualldadeo do grande orad~ . 
dom inic:a.110. . 
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TELEGRAMAS DO RIO Novo embaixador britanico 
RIO, · (ASAPRESS) - Fol . nomeaüo 

embaixador . extranu111erario, 8 plenl
potenc!ario da Grã-Bretanha junto "º 
nosso Governó, sJr DOnald Sa,int 
Cla.ir Garnet. 

CASIMIRAS DE PURA LA ••• _____________ .., 
IOTI.CIAS MiLITARES 

REFOR)lADO O A l,UIRAX'I'E 
GUILHEYll 

_·nro. (ASAPRESS) ~ o Presiden, 
te. da. Republ lca assinou na· Pasta ,1a 
.;\larlnba;· entre outros, os: seguintes 
decretos; 

Reformando nos ·1uesmos 1iostos t 
con1 .. ds .. rriesn10s ,·911ciln'ent·os e ,·an
tài;ens·. que já perêébam, a partir da 
·da,ta 'em que·- cdro,pletarem o limit~ 
·vara, à. per!11aneQCia. na reserva re·, 
uiunérada; os a:l01irantcs Henriqu( 
Aristides Guilherii e Tancredo d< 
G,om.ensoro, · e os ,( contra-almirante:: 
Adalberto. Null,(,s, Arnaldrt Siqueira 
PJnto da. Luz e Otavio Perrú, 
:E.XÍGENCIAS ',PARA O iUA'f.RDlOi\'10 

DE MILITARFJS 

"RIO. US,APRESSJ Decr&o-
lei -6.289,. de 23 ·de fevereiro de 1 U44 
- modi[~ o a.rtigo 111 do decreto 
.lei 3 .. 864 .<!e· 24 de no.vem bro d-, rn l l, 
<:ue. e,w;tbelece vara o vessoal dae 
1\.H'ÇaS .,.3.rmadas :-aS'. garantias <]Ue- l_hc 
:s~o <1'3vidas -~ .os dever:es._ gerai~ i mie 
-est.1./ obrigado. 

"Ó . Presidente da Republica, usan; 
d~' das afribuiçôeM que· Lhe confere O 
ait .. _180. d·a: Constituição. àecreta: 

Aii.. Lo -'- O artigo 111 do decretQ
·]ei s:864, de ·2·4 cl" novembro de 1941, 
l)a·ssa: .a .-vigorar .co.111 a seguinte re
dação: 

Art. 111· - S6 pod~m contrair ma
·trimonio os. miHtares ·do .Exercito, da 
Arín_áda e da Aeronautica. em serviço 
ati'iro ·qcte .pree·ncham ·os seguintes re
quisitos: 
. a.) -......·· Oficiais - tet no minlmo 2;, 

a;i1os de · Idade, completos; ou o pos
to ele. primeir.o tenente; 

b) .. -, Sub-oficiajs, sub-ten<m"tes ou 
'5(lrge.ntos- ter no• mlnimo 25 anos 
<le: idade comvt_etos e mais 9 de se1·-
'\i'.i<;o;_ . 

. <:) ,-:;_ Outras classes armadas -
ter a gr;i.duação mtnima de cabo, com 
ti'ês·''al)'OS ·Completos do posto e ·maie 
de ·dei anos de servico, exceptuando-

, ::;e o::- ta1Ceil·os. ('"tija -unica ex.lg·encia 
é o lirnitú minimo <le 25 anos d& ida-
<le. . 

Pa rag1·afo pl'i1neiro - Os oficia ts 
da I•'prça Acrea Brastleit'a· - quE 
não preencham o~ requisitos, 11revis• 
tos na allnea . "a.", s01nente/ 1>'oderão 
contl'Rir matrimonio co1n a ·'·autoriza.
çã., rlo Presldent" da_. Rer,ublica; 

P:<ragrnfo segundo - . Os muslcoa 
inilltares são considerados, para efei• 
tos deste n. rtfgo, C'omo sarge11tos. 

Art~ 2.0 - Este rlccrc.to entrará em 
vigor na rla.t:< de sua 1rnbl!cação, · re
,·og::i:das as disposlçô49s em contrario. 
CO~IA!\"DO UO 1.o URUPO DE AR; 

'l'H,HAIUA,. 01,: cos·rA 
RIO, (ASAPit.\;IBS) - O coronel Os·· 

waldo Nunes dos Santos, que vem 
de ~er ~x:on,érado <lo comando dó 1.o 
nruro de Artilharia. de Costa., da. 2.a 
Hegião l\Jilttar, que se e.ncontrá\'a 
11esta. Capital, . regressou a Santo:-1, 
afim de l)assar o cargo. , 
IUJ:G ULA ~n;;,. 'l'O l' A ltA CORRES• 

rOXDgNTES DE GUERllA 
RIO, (ASA PHl<;SS) - o Ministro da 

Guerra, genet·al Eurico·· Gaspar Du· 
trà. resolveu adotar para os corres• 
pondénte's de guer1·a do. Brasi1,- que 
vão acom1•anhar as Forças Bxpedi .. 
cjonarias, o mesmo r<:'gulamento que 
vigora vara o exercito norte-ameriw 
canQ. Assim. os nossos patricios tff• 
rão que .regér .. se, nos campo$ dê ba· 
tn.lhP,, de 'acordo c"om as normas se~ 
S"uida~ pelos jornalistas -norte--a1net~i
can,os desde 1942. 

1,EGUO nos VELHOS 
RIO, \ASAPRMSS) - o gene,·al 

Ferreira Cunha, idealizador da for• 
maÇã.o <la Le_gião elos Velhr,s, recel>E.-u 
um teleitrama. rln solidarledaíle õn 
chefe do Batalhão Suiclda, do Ri<1 
Urande · do Sul. · 

O chefe do 13a talhão Sulci<la, · que 
já. co.nta com l.:!OQ hon1ens, declarou 
a.o gcnerz.i que os seus hon1ens luta· 
rã.o contra os _nazi ·fascistaS lado a 
la.do c()ln os velhos. ----------~·----

·1_·:.0'TA_··.5 ECONOMICAS . ' . . . 

J,'ALE:\'CIA DA CO.'iFEIT,\RI.\ 
44PASCOAL" 

RIO; (ASAPRESS). - A confeita.ria 
""Pà.Scóai\ uma ·aas · mais antiµ-as da 
·c(da9e:C .requereu 'falenc\a. a.o juiz da. 
So;,cta· Vara· Cível, em virtude de sua 
•itua~ão de nã·o .·r.oder. [azer alguns 
paga,mcnto_s. 

· O ; passivo· da.. soêiedade é de t1m 
nlilJ:>ão. e auzentos· miÍ cruzeiros. 
ll\'(:ORFORADA AO PATlUMOXIO 
.~~CIO,NAJ, POR N-'O. PODER CO:\. 

. . ·,· . 'J'INU:Art suÁs . OBUAS 

lÜO; (ASAPRESS) - . O sr. Presi
(lente da ·neirni,pça, as~lil.9u um _Ce
_crétÇ). incorp·oranãç ao PRtrimonío 
nacional . ·a · firma. · Dahné Conceição 

· ~: compànJ,ía, -em virt.ude da. 11_1esma 
UãO· poder ·continüar SUà.S Obrás' CJll 

eonsequenclà . de 'dificulclades · fiua n •. 
çeiras. As.Sim, dentre ~~ finnas (iUe.,, 
entregaràrn seus bens· e - · ilireit"qs, 
constam· ·tam'bem as seguiu tes:,,. AOu-
1.or.a · Ribeirão Lages; Companhia,. de 
Mê!horamentos ·de Niterol .s. A .• Co
opexadora ..Patrlmonfal, S. A.; 'tte{ina
!fia · de Oleo.s .. e Graxa; .. SocieO'ade 'l'cr
z·itorial do Estu~rlo -.1,imitr,da o ·so. 
cie"clade Industrial_ '.!'rês Pr,rtos .. o _sr. 
;P

0

resiclen_te µa .-Rep~1blica: nome~ra.. os 
l_iqÜidatarios... ·. . . . 
;t:iMA..•>r:n.óvtnENCIA' q,uÉ. - PODIA 

~i"Ell Ji!IITA_D:\ m'êll _"s, PA Ul,O 
. RíO,' (,\SÀPRESS~ _:, D.esde dia 3, · 

i3,f_iit\ ,de. fàé;Ütar. o movl,nento dos 
bondes ·a ;Ltght instalou um, serviço 
o"e-. -venda ·Q.e t,ass~s, nos principais 
~ontos ila.::cid:ide, . . .. 

Essa ·-n1edic11á. tomada: pela empresa 
cana:dehse, f1;acHjtará o . trabalho elos 
eimdut<>res, ,que a:go1;a receberão, eia 
.matoriri, d os · passa:geiros, .passes e 
11ã:o, _dinhtilro .. 
],'IXAQÃO DE PRJ!:ços R,\,SICOS 
:l'.~It:\ }>ttóJjtlTOS. DE EXP,ORT.i.Q.\0 

RlO, '(AS.AP,RESS) ·- Os srs. João 
:A,lb'erto; colnanclante A:maral Peixoto, 
;AJberfo $'asqualil'l.l, Vi.torfno Mene
gotô· e Balvino Mascarenhas, estes de
ltegài;los ão -Rio Gral")de do Sul, exatni
::nar'i!:o os. ultimos detalhes para a fi. 
::ii:ação d!)S preços basicos para os .. 
f3ntrará-hoje em vigor a re" 
lorma. · da Policia carioca 

RIO, (ASÀPRESS) - A, rcgulamen
t:aç~Ó 'dâ: ré_rdr'ma ,• da polícia ca.1~1oca, 
i•eceín~deére_tada: "pelo , presiden.te d_a 
:RepulJÜca, entrara. em. y_igOr no pro-
1E:in10 '.-.dia 7, . . . . 
· As~ég-.u,i'a-se,. por. ·outro la.do, que as 

o pi-inêipii,is. a,utotidades do futuro. lle
par.tà.~into Federal. de Segurança. Pll

' bUca,- orgão stirgtdo em consequencia 
da reforma _ela poÜcia carfoca, Ja. es-
tão IÍ~1iados. . . 

\ 

Cerl~1ruçã<> de · usio? hidro
~letficâ · na Cachoeira de 

. · · · Paulo . Afonso 
UIÓ,, (ASAPHESS) '- A divisão de· 

à,gu·as ··do ·Ministerio .·.da. A1>ricultura; 
· jâ,. envfou a.o ·presidente <la Republi
_ca, tJti_e_ .. o 8,provóu, o pr·ojeto para a 
construção de uma. usit1a hidro-ele
;trica.. de 5.000 quÚowàtis, na cachoei
;1:a · de ºPatJlo Afonso;· para inicio dos 
trabalhos de 'aproveitamento da · for
i;:à bÍd,rauúca'" dessa. grande cachoeira. 

Dentro ·de .poucos dias segujrão pa
:ra., P.auli, Af.onso:-do!s engenheiros ~a
~uel,a._ Divisão, pa,ra.. procederem a no
vos· e_studos e .dil"i_glr.em a ccmstrur;ão 
~a çttà\la: usina, · 

Enfermo· o embaixador · Ro= 
· drigues -Alve~ · 

RIO · (ASAPIUiSS) ..:... ~'oi acometi-
. ~o, :e1;1.··13:'uetloS AireS, de un1 n~al- su-
'.bito,. o emqaixador José de Paula. Ro
ilrigúes A_Ives,. chefe da representa
ção · diplonia.tlc·a do. Brasil, acredita-. 
~a· aó ,griverrio argentino .. 

· ... Atendído Imediatamente pelos pro
,:·essores -·cà.svex . e Nic'olas Romano, 
toi 'a..·crise enfrentada., o e_stado" ()e 
,saude -do•_ ilu·stre dÍplomata brasilei
,-·o ainda inspira• .cuidados. 

'A oiôrosida.de do 'registro 
dos diplomas dos_ bachareis 
110{ Departamento Nac:iona! 

· do Ensino 
RIO, . (ASAPRESS) - O. Consc11H 

dá. . Ordem dos .. Advc,gad•~ do Brasil 
_-ap:·ovou, . por · •'lanlmlda.de de votos. 
o· parecer. do consellieiro Odilon Bra. 
ga,. determinando . em . consequenct,, 
que. sejam cassadas as lnscri(:ôes pro
visorlas · dos advogados da Secção <1, 
Sã'> Pàulo quê, .alegando· demora co 

-reglstro do;·-diplomas no -Departamen-
·.to .N:t.çional do .Ensino,. requereram e 
obti.,·eram .prazo pa.ra : a, apresenta·

_.i;:ão·. d;tqueléi, · doc~l_!Pent"os, 'l\t!llbem o 

11ri,ncipais vrodutos de exportação' du
c1uele Es\a<lo. 

. 0 assunto será regulamentado ,por 
po1~taria a s0t assinada in1ed_iatamen-
te.- úelo Ministro João Alberto, · 

Os entendimentos culminaran1 <"Om 
a vitoria. Ua te:=le gauclla. à.e ciue os 
p·rodutos <le\·erian1 ter os seus ore
~oa basicos, fixados na região. v·rodu
tora, · e que os rnes1nos deveriam H~r 
uniformes em todo o ·pa.fs, acrescidos 
ape.nas das. cle$pesas de trarísportcs 
e outra~ do região nara·- região. · 

F~icou tambern soluciona.da. en'lbo
ra iJarticularmen te, a questãà doS 
transportes para o Rio· Grande do 
Sul, posto que nas ·primeiras. d!S-
cnssôe.s a Comissão da 1\-larlnha 1'.1er• 
canlc thrcs:rn ap-resentado objeçes f1.,S 

qaais Coram mais tarcle rmnovhlus. 
. Ainda este mês serão enviadas ao Rio 
Crande do Sul navios cmn capachJa .. 
de rara 70.000 metros cu bicos de· 1ner
cador:a~. Os delegados ganchos se 1,a
tem para que esta· tonelagern s~ja.
tlla.ntiõa, ele yez 'quê as necesslfüvles 
ganchas são de 90 mil metros cui)!. 
cos n1ensais. 

Os navios Que vão ao. sul. 'leva,n 
ordem expressa- de carrE'gar · ge·nero$ 
de primeira. necessidade e. destinados· 
ao· HiO,. gene1•os esse$ qne estão a.1,~r-

, rotanilo os ~le\iositos existentes na
quele E~tado. o- r>rcstderite d:t comissão de ·abr,s
tecime.ntos elo Rio Grande do Sul 
jiroinctcu ao sr'. Amaral Peixoto abRs
teccr regularmente a praça do Rio C:e 
Janeiro dos gcneros pro-duzidos em 
larga escala no solo gaucho. 

ni,;·n~n,u~ACÃO no e. N. 'I', 
RIO, (AS.-\PRESSJ ,_ O presidente 

<lo Conselho Sacional do 'l'rabalho, 
sr. F'elinto Muller, asf:;illou portaria, 
determ.inando que •11 Caixás c:le Apo- , 
sentadoria e Pensões. das nossas es
tradas de ferro aceiten1, Con10 :seus 
associados. os carregadores quando 
regularmente admitidos aos serviços . 
das estra.õa.s, para g-ozar dos benefi .. 
cios concedidos pelas mes1nas insti-. 
tuições aos seus segurados obr,ga ... 
tol'ios. 

conselheiro Justo de Morais, ofereceu 
tuna indicação. no sentido de, pelo 
Conseil10 serem solicitadas ao Det>ar
ta.mento r·eferido, urg·entes 1>roviden
cias, · afin1 ae· abreviar o processo de 

. registro dos diplomas dos menciona
dos 'bachareís. · 

No Rio o Exmo. Sr. Arce= 
bispo do Maranhão 

r:.ro. < ASAPRESS) - Encontra-se 
nesta Capital, de passagem para.· Mi-
11as, S. Excia. Revma, D. Carlos Vas-· 
c·oncctos. Arcel,ispo de São Lllfz do 
Maranhão. S. Excia. Revma, encon
tr_a-se hospedado na casa paroquial 
de S. João Batista.. 

lncluido no Livro do Merito 
o nome do Embaixador 

Souza Dantas 
it!O, r ASAPHr,;ssJ - <.f Presidente 

chi Repub,tica, ·aprovou o parecer. da 
Comissão <lo Livro do Merito .. man
dando inscrever, no registro das bes 
nemerencias na.cion·ais, o nome do 
Embaixador Luiz Martins. 'd_e Souza. 
Da:ntas. o presidente da· "cO'missão", 
Ministro Ataulfo de Paiva, acompa
nhado do secretario da mesma, Ge .. 
neral .Mascarenhas, coa1parecerá, 
a.manhã, em reunião cfJD:V_ocada pelo 
Ministro os,·aldo Aranha·, no Itamâ. 
ratt, onde coffiunicará, oficiahnente, · 
essa resolução, sobre a qual será ex
Jiedido decreto. Alem do Minlstro 
Ata utro, s~u presidente, · a Comissão 
do Livro do- Merito ·compõe-se, ,atual
mente,. das seguintes pessoas: Gene
ral Firmo Freire, Afonso· -Pena,. Ju
nior, Hodolfo Garcia e Gabriel Pas
sos. 

Novo membro do conselho 
tecnico de ecor .. omia e 

finanças. 
llIO, (ASAPUNSSJ - O sr. Presi

dente da He.publica, assi"'1ou decreto 
exonerando o, sr.· Homero -.Estelita,- do 
, arg·o de membro do Conselho 'l'êcn l-

o de Economia e B'ina.nças do' Ninls
~rlq, da F'aZenda, e nome.ando~ para 
,bstitul-lo, o sr. ·Herbert .Moses. 

Consul uruguaio em S. 
, · Paulo 

RIO, (ASAP.HESS) - Foi trans
te1·ido para São Paulo o sr. Faustl-. 
no M. 'l'eixéira, consul · do Uruguni 
nesta capital. O ltusti;.e di11tomata foi 
homenageado pelas cla.~ses ,·onsei'\•a. 
cloras com um banquete, ao · qual 
compareceram. figuras _t·epres·entáti

vas. .. 

Ministro Trajano de Medei. 
ros Paco 

PADRONAGENS EXCLUSIVAS • •• 
Adidó naval da .Frànça 

RIO, [ASAPRESS) -.· O Capitão ele 
Mar e Guerra· Jean Gayral, novo adi
<lo na. vai da ~'rança no . Brasil, este
ve no Itamaratl âpreseptando-se e.o 
Chanceler Osvalclo Aranha., tendo com 
o mesmo -mantido_ longa. palestra so. 
ore· assuntos ligàdús'.· a· tradJcional 
àmi.z_ade franco-brasileira, . 

RECEBIDAS DOS MELHORE. TEARES .•• 
RIO, (ASAPRJ,:::;;;J - Esteve 110· 

Palacio Itamaratl o Ministro .Trájano 
de Medeiros Paco, o. t)i·imeiro dos di·· 
plomàtas brasileiros lilJertado pelo· 
,·overno . do . Hei eh que . r~gressa. ao 
Brasil. O Ministro .fez Íongo e ,vinu
cioso retatorio, qu,: !oi_ apresentado 
ao Ministro Osvaldo Aranhà solJre to
dos os fatos desde . a, dete1i~ão· àe>s 
bntsilelros até o rep·at1:hunentó pelas 
autoridades_· portuguesas, tendo o dl-

. plomata tido ·J>aiâvras de afeto para 
com as autor.Idades de Portuti·a1. 
Quanto ao embaixador Souza Dànla:s, 
o Ministro Medeiros Paco. declarou 
que o 1nesn1"o POJ:'.tara..:se com a maior 
coragem e· dignidade, eleva.ndó bem· 
alto o nome do Brasil. 

lncendio no navio "Buar,, 
que. de Macedo" 

RIO, (ASAPRESS) No navio 
"Buaryue de Macedo", de 5Uli tonela
das, e pertencente -á. Ê.n1presa:- "de na .. 
vegação r'arariá-Sa11ta Catarina," e 
que, cm virt~de de um albarroa1ue1~
to 110 vo.rto de santos, Std encontra 
<fosde O <lia 22 d.O lll~S 1JaSsado· em I e• 
paros nos ~stalelros liuanab~r~, na 
l--onta. da A1·eía, en1 Niteroi. ocorreu 
.,ntem à noite um violento lftcendio, · 
que, do convês passou para a. casa. das 
1,1aquinas uestruindo-a quasl . que 
<;ompleta.mente. · 

Os bo1nbeiros acor1•era1n aO 1õ·càl 
do sinistro e, úopois de multo traba-
1 ilo, consegu.1rah1 evitar 1i1a.ioreS p·ro .. 
pol"\;ões dos p1:eju1zos, · 

8aira1n ·ferido~ dóis IJombeiros~ elo 
combate ao [og·o. ~Stivera.m t>resen-
tes aos traL>alhos o ::;ecretB,rio da .Se .. 
gul'ant_;a 1-"ublica, o comandante oo 
corpo· d·e bo1nl>eiros, o c(nnandanta 
Ani~:l.l t'l'.ado, da Base de Navios llii, 
nelros e autoridades policiais da capi-
tal ttuminense~. . . · .. ·. 

o comandante da unidade sinistra.~ 
<la é o sr. Belmiro dos S.amos Y.aleJr• 
te. 

Novas unidades para 
Loide 

o 

RIO, (.\SAPI:l!:SS), - Como jà foi 
noticiado, o Lloide Brasileiro va.i ad
quirir, np Ca1ü1dá, 4 no\'as· .'unidadus. 

Não se cogita de proibir o 
uso do ,fumó nos onibus 

RIO, < ASAPRESS) - Comunica. 
nos o Conselho · Nacional de Transi, 
ro: "A pro1,o.sito <la no.ticla dada pela 
1mprens_a, __ de que· ó Conselho Nación.al 
,te Transito recebera sugestões e esta. 
ria. tratando de regulamentar o uso 
Jo ru·rno nos ôn_ibus, a Secretaria tor. 
no·u publico que alf não deu entrà,la 
<les·s~.- assunto e dele' nãn pode cogitar 

· o Consélho, por escapar i suá al~a
da.". 

A MÁ tOOALIZÃÇÃO nos 
GRUPOS ESCOLARES 

O sr,'dlretor. do-Grupo E~co)ar· San
to Anton!ó ·do Pari, em entrevista con
cedida a. um ve5pertint> paulistano,. de• 
clar<Íu q11e uma ·das. causas - de haver 
fa1ta., de al1lh0$ -nos grupos escolàres da. 
:zona url)ana . é ít · retlr11da, · das fammas 
das, classes• !Il~Cila e . pobre. para, OS SU• 

burbios mais distantes; em· vista dá im·· 
l)ÓsslblÍldade ••.de . morarem mal/l prox1-
mo ,do centro~ dada a alta. dos alugtiei6 

cla~o!:ando em sua' entrevlsta, o ~r 
Alme\da Bueno declarou ·:·que ·em' certos 
bairros existem gra,rides··gn1pós escola• 
1·es_ multo proxlmos l1IlS !LCS' 'oµtros, O 
que faz· com· que hajam 'grancles 'claros , 
llas elas.ses, havendo outTos báin-ós,'-en,
ti'ctanto, em_ :que,. eeses estabeliclmen• 
tos' enéontram-se superlotados, devido 
ao s~u· peqt!eno :numero, 

_IMPORTAÇÃO DI;: 

V· comandante Marlo Celesilno, di_-
1:etor daquela empresa. ofici;>.l de na
, .. eg-.çãp, falou: á. ir11prensa aCei-ca. .. da 
eúcom·~nda dos estalei1·6s cin1:1.denses, 
di,;endo que ê uma 11ecessldade a t·e-. 
llovaçãó U~ · nossa frota .merc~nte,, c1u 
virtude dos .gastos excesfllivos a qüe o 
Lloide Brasileiro é obrigado,· com·?·~
paros de· unidades. 

NOVA RADID·-'EMISSOHA. 
Iniciou as', suas atividad'es às 18 hO' 

ras do ciia 3 a. ·RacJ10 Panamerica~1a, 
novr. · emissora paulistana. Estiveram 
pre~entes · o a.tp, inaugura:! .autoridades, 
represantan~s da imprensa e d:.$ . ec• . 
taçõ,s cl~ · radio da . ca~Jtal._. 

P. MACHA,DO & FILHOS 
Nossos nàvi,:,s com gasto elevad.o 

c1e carVão e de ·o.teo, con1 ·marcha ·(lue 
regula de 6 a l O rnilhas; e~tão fora. 
ele qualquer comr~tição ~,0111 os ele 
paises· que clispõein de g;rêl11de· nl3.:r· 
cha ~e r.edu~:ao consu1no de con~bus .. 
ti\·i.Ú. Essas fQram as razões <1ue ele· 
cidiran'1 o 'Llo.icle· BraSHef1•0 .a iniciar 

CASA·· A.LBE.RTO 
· COLÉGIO · ESTADUAL DE 

ITAPETININGA. 

MATRIZ FILIAL: 
Largo'de São Bento N.º 40 - Fone: 2-Z336 R. Doze de Outubr

1

0 N.º 191 - Fone: 5-0800 
a reconstruç,:ão de sua ft;ota,. asp·ira
ção que encontrou lôgo decidido apoio 
do sr, Get)llio · \'a.rgas, s.utorizando 
a assinatura: ha. dias; do contra.to 
firmado co1n a. 11 Cana_dh,1.n) ,,, ... iknf\ de 
~Iontrcal, ·cujos. estnlci,'roe se com1>l"9-
n1eten~ a C~n.struir vara o · Lloi_d8. ·sra .. 

_·sileiro,' eleµtro elo \>razo · de. 12 meses, 

O sr.. interventor Fernando .Costa re
cebeú' ·uni/telegrama do M!nls_i;,r-, Gus
ta,•o · Capanema, comun:cando a con• 
cessão ,da lllspSçllo ,pertrianente e ím
tod72,!lá!) p:i.ra o fu."1C_ionam1;rto · do CO• N OllC I A S D A . BE L G lC A 

cou escond:do d,urante seis .mezes ..• 
D1.ram-lhe um guia e ·iniciou uma via
gem de 4. meses pela Bé\gica,. Fran
ça é. Espanha. Seus. sàpatos ficaram 
reduzidos a farrapos, . e declarou gue 

4 unidad!)S· mei'cantes, li, razão •de: 20 
n1!lh<iea ·de ·cruz.erros ~àda· .. ulna,. · As 
conrliçües -d_!Í. P.,~~~s .. _e·· ~on_st.r-m::ão· d"· .. 
termlnaran1 •.·a.• pr.,efi>rencià;·-dada-· ,pelo. 
T,loide l:lrasileiro aos esta•leiros·. ca
nadenses. De _nenhum_ outro -Pit1syl)
deria mos outer' conRtr:w,ão_ imediata, 
Da liJuropa e··dos· _ B;SladOs Un.id_o.s_ H:
ria. imJ}ossivéJ: Sô" OS esfaleÍros d? Ca-
1'.laMt. se mo·stram dlsponlveiR. , . 

Os navios .. ora. ,contratil-dos são · ele 
4.000 toneladas d.w., o·u seja um,t- me
dia. de 3.50.ó toneladas de_ carga, Essas 
unidades serão ·custeâdas com os pro-
prios recursos elo LlOi<le, o que imJ}li
ca em fa:to qrn,.si ,sem J}recedentes de 
nossa em1iresa oficial de navegação. 
'fodos aos navio"s _ora CC1ntrata.,dos_ são 
cargueiros e destinam·•" ao trafego 
da' co·sta.. 

Pretende o Lloide Brasileiro adQUI· 
rir navio~ c1e tiein 111aior tonela_ienl 
aplicados · âs linhas tran.satlant'icas, 
quer para. a America do Norte:. quer 
para os ·oo"rtos europeus,· 

FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMçM 

Vinho treas1tada 
"SILVEIRA" -Granc!e Tónico 

Serviço aereo noturno, da 
Panair 

RIO, (ASAPRESS) - Conforme foi 
an·unciado, Inaugurou-se o Serviçó re
gular noturnÔ da.· Pana.ir do Brasil 
entr, o Rio e São P.aulo. O. primeirc 
avião da nova linha 1'oi ·o· de prefixo 
PP-PBJ qÚe seguiu pilotado pelo co, 

· ma.n,la.nte Childerico. Mota, p!loto_che· 
fe da empresa, tendo partido do aero
porto Santos Dumont COlll lotação 
completa de passageiros, · correspo~
·clenci"a e enco1riendas;_ I~ntre -~s P.es
sc,as que participaram da viagem tríau, 
gural, desl:acavam,se os srs, maior 
Landry. s .. 1es, Diretor do Departam·en
to · dos Correios e 'I'elegraros, e o· (tr. 
Paulo San1paio, Presidente ,da Pa
nair, que se fe2 acompanhar de.'.che
fes do Departamento ela mesma com· 
1ianhia, o hora.rio do servlço agora 
!nlc!ado é o 'seguinte: partida do Rio 
b . 1s;30 horas - chegada em 8ão 
Paulo· 19,50" horas . - partida de São 
:Paulo âs. 21,00 horas - chegada a~ 
Rio ãs 22,20 horas . 

legio 'Estadual :de. 'Itapétlning-a, .· 

. "MAIS -UMA ·:cAtEUHAL'. · 
SAÇRIFICAOA:1 11 ;:,'t:; 

'·'VIGOROSO ·'PROTESTO· · DE t;, 
EXCIA._' REVMA. O SR. BISPO 

.., . i <,;.o.E·:t.llt.C.E.~' i' 
.,,_.,, .,- .... , 

"-mi, ·'ál_güiiiàs _·_ cklaffes ''<la Bélgica 
O jornal·· catolicq The Tablet:·1~!or• · 1:,-cÚ_lla:d-::.~ c•s a!emf.:es· 'fizet'ãm o recen

ma -que as, tropas cto VIII Exe.tcito, '· · s.eàíri~íitÔ . .Ilé,.tôtlás _·,t's· .. méüim1s entre 
que libertaram 9 tumulo de.,S:,/I'o- ,15 .. e 18 a·nos, que·teíicionavam depor-
mé,. o Apostolo, quando capturaram lll-r para a Aiémanua. , 
Ortona no dia do santo, ostão~lhe ·Soube-se que m(;)ninas üe 15, 16 e 
agora. prestando tributo entre .·as rui- 17 anos foram chamadas uo distrito 
nas da catedral. Seguinclo suas pra- de Verv.iers e ·rorc:tdas a trábalhar 

· ticas habitnais, os alemães minaram a numa fabrica· de arman1entos. Q. tex-
c:Í.tedral àntes 'de sC!·reiirarem da ci- to· da carta pastoral que o Bispo de 
dade, de maneira que quando os alia- Liege env:ou aos Padres daquçle dis-
dos entraram,_. encontraram apenas o trito acaba de chegar aqui. Declara-
santÚário intacto; O · sepulcro do va. o seguinte: · 
Apostolo tqrnou-se um lugar de pe- "Cárissimos irmãos. 
regrinação para as ttopas. Essa no- Com certeza· ficastes admfrado de 
ticia faz rc.isaltar o duro contraste . sàber · que ô· serviço dP. recrutamei1-
existente enfre, as atitudes alemã e to de ·:verV'iers convocou ·agora mo: 
britanica com relação aos monumen- i,as de 16, 16 e 17 anos para realizar 
tos religiosos. · Utilizando _muitos mo- trabalhos forçados, 
numentos religiosos como "fortale- "Vossos Padres compartilham de 
zas" pàra · barrar o avanço das· tro- vossa tristeza e dor. neste incidente. 
pas · aliadas, o inimigo vai destruindo Quando ha alguns meses o pais intei-
aqueles de que não mais se pode uti- ro hldigném'.se com as noticias dá de· 

Pa·ra' a._ l'1b·er· _ta~õo· d·.t. 'E·uro.·p·a portação, o Episcopado Bélga ergueu ~u / a ·voz 'em _sinal de protesto:I O que 

Oram. _ o' s· . cat'olilnos br1·tanlcos dirá lroje-ii.uando esta .medida exten-11, de-se. a. jovens .quasi -~rianças; quan-
dó ·o -"trabàlho · que são'. chamadas a 
realizar destina-se diretamente a fins 
de guerrà, e quando as referidas fa
bricas são por sua 11atureza, escolhi
'das e~peclalmente para objetivos dos 
bomh.ardeios? 

Os Exmos. Srs. Arcebispos e Bispos 
da ilnglater,·a dirigiram aos seus fiéis 
.um apelo para que <>rem de maneira 
·especial durante a Semana Santa, 
para a ,;itória d~ Grã,Bretanha"e das 
nações unidas conseguindo assim a 
libertação dos. povos.da Europa; hoje 
oprimidos· por cruel. -tiraui;t. 

Chegou a h_ora da. nação .empregar 
· todos os recursos· 'diz o· · apelo dos 
J:sisposi Nossas tropas, e: a~ dos nos, 
-sos valentes aliados lutam unidas, 
pela libertação . d9s · povos da Euro
pa, hoje ol)rim!dôs por uma tirania 
corno jamais se havia: conhecido em 
toda a história da .. humanidade. 

"Nesse momento tão critico para,,. 
eis· destinos do iúundó; deveinos pe
dir auxilio as forças de Deus,, para 
que·: essa n·obte ºe. difi<lil empresa S'3 
veja coroada pelo ·@xito: Que nossos 
sofrimentos e noss·as ·orações, uni
das as· dos homens, mulheres e cri
anças, que sofí·em- nas, nações mil.r
tirizadas; constituam o ·prelúdio· ,da 
restauração .da liberdade e paz, nos 
países da Europa"; - . . 

UMA CARTA SEM· RESPOSTA 
Th!! Tahlet. iruor~a: ....:_ A "rebente· 

"E · dificil de crer que tal tenha 
sido aprovada pelas autoridades, Por

;tanto dirigtmo'.nos imediatamente ao· 
chefe das autoridades ocupantes na 
'Bélgicá pedindo que intervenha para 
imp~dir a execução desta medida, 

"Neste melo tempo, unidos de c·o
raçãÔ con,1 a nossa carà população 
de Verviers ê particularmente com 
às familias operárias, e$pecialmente 
ameaçadas por este decreto, roga
mos caros' irmãos que .intensifiqueis 
junto conosco as vossas orações. Vol
temo;nos .com confiança ilimitada pa
ra }fossá.Senhora do -Rosario, e se
jamos mais fiéis do que nunca nes
te mês de·.outubro ao uso do rosario 
e·m pàrtfoular e I na vida pública. 
(Assinado) Louis-Joseph, Bispo de 
Liegei\ 

'TRABALHADORES BELGAS EN, 
VIAD0S PARA. A FRANÇA"_ 

Pascoa dos Militares 
RIO, (ASAPRESS) - Terá. lugar 

hoje;.ãs _s horas;- no o·ampo ·de ·santa· 
na, a ·Pascoa dos Uilita.res, e da For~a. 
Expediciónaria Brasileira, , 
· Nesse sentido jã 'foram expedidos 
convites· ao ExmQ, Sr. Nuncio Apos~ 
to!ico, todos os Ministros de Estado, 
prefeito do Djstrito Federal, altas au
toridades civis e militares, ·ao -Corpo 
Diplomatico" e ao nosso mundo'soc_ial.·-

· decisão das autoridades' , nazist~ na 
Holanda; sobre a instrução · b;iseada 
nos principias do Naciona_l-Sociàlis
mo · no currículo das escolas · secunda
ria,, de Harlaan, · d_espertou reaçã_o 
imediata entte os professores . e. pais 
catolicos, Péla Igreja_ Catolica, por 

·suas . autoridadés, . fqi ien:viada às 

Comunicados rec_ebidos da Bélgica 
ocupada-declaram que os "últimos con
tingentes. ele belgas convocados pe
los· alemães para realizar trabalhos 
forçados,: não foram· énviados para a 
Alemanha, mas sim para à França. 

COMO VIVEM OS OPERARIOS 
BELGAS NA ALEMANHA 

0 general. comandante, da r_egiã,o de
signou a seguinte comlsslto;·µara tra'. 
ta.r da solenidade: Major Luiz Gui
marães "Regá.das, ~jor Vàld.ema.r Al• 
'ves Pequeno e capf?'ão Nelson de Bar
ros Vieira • do ·Couto. Ofíctarâ o· A.to 
rellgl_oso·.S; Excia.,. Revma •. D, Anaré 
Cavalcantl,- figurando como ora.dor o 
Padre H.elder Camara/ e ministro de 
cerimonia 111ons. Leovlglldo Franca. ' 

'- A comunhã'.o_ dos generais' e· oficial• 
superiores ·'sera. distribui do pe~o Exmo: · 
Sr. !rcebispo D. Jaime Camara e ao~ 
demais por ·20 sacerdotes, lendo -dis-.-

. tribuldas ·a. todos_ os · comungantes, 
ºcorno. lembrança, me_dalhas da. Vlr
\'em da. Conceisã~ 

. autoi,-idades :nazistas a. seguinte' -carta: 
,-" A incltisão ."do 'Nacio,;ial"'.Socia,.lis
mo· no currículo. escolar ·em · Hatlaam 
preocupa serí!!Jllente tódos os" pais 
porque ass.im;_ um· es~b~e.cimento ' de 
educação oficial é forçado a _susten
tar opiniões ·.sobie a .política mundial 
é a vida em· geral, · com . as quais·· não -. 
podem concordar em -vlrtudé ·de suas . 
crenças· cristãs. · Este. -a$sunto causa 
ansiedade -entre . · todas as familias, 
pois as consequencias da · medida · são 
inca.lculaveis, .A Igreja · compreen
dendo . istô, age como : füterprete: das 
familias . e vos solicit11- com a 
maxiína urgencia . o cancelamento· 

, d!!Ssa ·-tne_di!la".,. 'º _Nenhuma, i::esposta 
fój dadà a e.ss;i_ carta.-~ e 

· O jornal clandestino "La Legion 
Noir" 11ublicado. na Bélgica ocupada, 
n(?ticia que em al.guns dos campos de 
.trabalha_dores na .Alemanha, os cj.epor
tados estão ·vivendo em casebres in
Cesta:dos. por tnsetós Imundos. 
. Num,·destes campos ·lia apenas um 

áqueeedor elétrico para preparar as 
refefções de 200 hÓmeus, e a maior 
parte, é, obrigada a_ comer as rações 
cruas ou parcialmente cosidas. 

DETIDÔ UM. PADRE JESUlTA 

Segundo .. cÓmltnicados recehidcs 
Ja Bélgica o<:U1111da _os· a!emãe1< re· 
centen~e1ite dé~tveram· um Pàdre Je-

suita que ha.-Jfa 'pedido a lim de seU<l-... pão seco. foi a. sua-única refei_ÇãO,'dU• 
alunos que hão comparecesse "as au- rantê mujtos d"as no. deéol'rer"- da- fu. 
las com O C!istint;v~ TeXÍsta., ( VaÍã(f .")'.;"á ".,; ., 
fascista), o. Padre foi en,viado ao 
campo de concentração de· Daç:hau. 

BOMBA· QUE NÃO É
0

XPL0DlÜ, 
APROYEITADA POR PATRIOTAS 

Noticia-se da Bélgica ocupada que 
sérios danos foram .causados numa 
importante linha de ·comunicação 
com explosivos retirados ·por sabo
tadores de llma bomba brilanlca de 
duas· toneladas. À bomba penetrou no 
solo nas imediações de uin campo 
alemão, nos arredores. de· uma cfda
cle belga .. Não _ae ímportando com o 
perigo de seren, avistados . pelos ale
mães ou despedaçados ·.pelo imenso 
explosi "º• os patriotas desenterra
ram a bomba tirando o recheio pre
·cioso ", 

NÃO~ POSSWEL NAVEGAR NO 
CANAL BRUXELAS,CHARLEROI 

Os seguintes detalhes foram re
cebi-do" da Bélgica oéupada em relà
çã0 a 11m ous!).do ato de sabotagem 
que fez secar o canal Uruxelas-Char
leroi: os sabotadores colocaram uma 
carga de explosivos num riacho que 
passava por sifão por sob o canal, 
l)erto da comport;l. número. 13'. A ex
plosão ocorreu mais ou rueno8 as dez 
horas da noite. A água do canal es
cuou-se pelo sifão que tem 11 e meio 
pés de diametro e inundou os cam
pos vizinhos. 

Em Seneffe, Hainaut, . a estação 
ferrovlaria e uma parte da região fi
caram nmndadas. Os trechos do ca
nal Bruxelas-Cabrleroi entre as rea e, 
sas 12 e 13 estão' completamente se· 
cos. Barcas atolaram e ·ficaram dani
ficadas. O "Canal du Centre" e o 
pequeno canal que se dirige para Co
Jarville estão tam bem sPt,os. Calcula
se que não será possivel navegar du
rante um ou dois meses. 

MORTO UM' EX-MINISTRO BELGA 

O ".New York Times'• de 2 de feve 
reiro dá a seguinte noticia. ,; A rádio 
controlada pelos alemães fa!JU Bruxe
las declarou ontem que o Escritório 
de Informação de Guerra havia in
fórmado que François Bovesse antigo 
membro do Gahiente l,e!ga e antigo 
governador da PFovincia de Namur 
foi morto pel'to .de sua e.asa em Na
mur "por quatro pessoas desconheci
das". O st. Bovesse, deputado no 
Parlamento belga, no Inicio da guer
ra, era conhecido· como sendo forte
uwnte anti-nazista. 

' SOLDADO AMERICANO DESCE DE 
PARAQUEDAS SOBRE A BELGICA 

A histeria de como o Sargento Jar
vis Allen de 2l anos, anterlormente 
professor. rural. evadiu-se dos nazis
tas, é relatada no "Tribun'-" de Iron· 
ton Ohio, a 19 de janeiro: 

"S&.rgento .. Allen é artilheiro num· 
bombardeiro do exercito a durante o, 
~1ês de. agosto de 1942 três apare
liios foram derrubados . num v~ 1,0-
br~ a 13élglca. Três membros da equl-· 
par.,m foram mortos mas· ele -conse
guiu saltar escapaÓ.do seui foriruen
tos .. Escondeu-se 9 as florestas bel
gas: até o escurec,ú e dirigiu se para 
uma casa onde .foi a1·1n,111twln " nhrl 
gado. Suas ronpa~ ,i11ta.vam .· destruí
das; re.ce~eu· riova·s :veslluient::;; e ·n'. 

Demissão do Oiretordo füE.l1P1. 
Solicitou exoneração do -cargo·· de di

retor-ga1·a1 _,.do _ r>eparuÍ.mento·_.Estac,rual 
de Imprensa e Propagand.a o. pro!es.sor 
Candido Mota Filhó,. que vinha exer
cendo essas funçoos ba 'tempos. ·Agra
decendo a ·sua côlaboração durante to
do. o tempo que ·servlu a esse Departa- · 
mento, o :nte1·ventor Fernando- C\)sta e · 
o dl.retor~geral do o. I. . p; enviaram 

-ao demt8sionarlo cartas de· agradeci• 
mento pelos relevantes e. trabalhos ali 
desenvoividos. · 

-fSTUDANIES CATOUOOS OFE
RECEM· UM AVIÃO AOS ALIADOS 

WASHINGTON, -abril - (Inter-Ame~. 
dcana) - Os· estudantes das .. unlver
~idades catollcas dos Estados_ Unidos 
tlze_ram uma contri:,uição · dest!nadá.. à 
ndqulrir uín :avião par_a lutar contra ·o 
Eixó, que foi batizado com o nome de 
"'Flying Cardinal». A aquisição-do ·mes
mo. custou · àqueles universltarios 85.000 
áolares, em .bonus de guerra, 

·• E:$pei'o que e.sse avlãO Irá. auxiliar a· 
i,reservar a fé cristã e, a · liberdada de 
todos. os -povos" foram as palavras _com 
que o Revmo. Pe. George . B. stratemier 
o ófereceu às forças arnuicfas. 

Expre=ndo a iratidão. do g0verno, 
pelo Interesse dos :,studantes eatollcos 
na venda de t;c.nus de guerra, o sr, John 
R. ·Remy, presidente da comissão de 
Finanças . de Guerra do Tesouro, de· 
clirou" que "esse elevado serviço .às de_
mocracias, como todas as. outras· gran
des atitudes dessas universidades, des
de a sua orgànlzação, em 1887; empres• 
tando sempre· ro' sua contribuição ao 
pafs, nas 3uas hera~ diflceis, encon

. trou sempre a gratidão dó povo de to
do o m11ncto· civilizado, não .sendo por 
Isso nccel'Sarias outras pa.lâvrM, para 
qualificar a. nobreza de sua atitude e o 
seu merlto." . . · 

TAMBÉM NA HUNGRIA 
O correspondente sueco do sema• 

nario. catolico inglês - The. TabJet 
- revelou que ·os na"zistas,. à seme-. 
lhança dos ·outros paises que se acham 
sob . seu controle, iniciaram na Hun
. gria a sua habitual· campanha con
tra, a Igreja. 

O fato de que nenhum élos Ptela
clos hungaros se tenha _oferecido. para 
cooperar corrr o· governo «qulsling" 
provocou a . prisão do Cardial Seredi, 
Primaz da Hungria. Por · enquanto, 

· S. Emcia. está detida em ·séu domici- · 
lio, não lhe sendo permitido o, desem
penho de seus -deveres ·em publico, 
mas os fiéis hungaros tentem que 

, med_idas mais rigorosas venham a ser -. 
tomadas pelas autorídades nazistas. · 

Não deixa. de se~ significativo- que, 
desde a . ocupação do país,, a impren
sa liunga~a .. controlada pelos · alemães', 
.haja guardado silencio sinistro. sôbre 
assuntos religipsos. Antes da · invá
são nazista,. a imprensa· dedicava con
sidei-avel espaço às questões eclesias-

.. ticas. · . 
"Não parece existir duvida - pros,

s~1ue o . mencionado correspondente· 
. - de. que 11a Hungria. como em ou

tros ,ba1<AS' éoritrolàdOS pelOS ·nazista~," # 

" a Ig_reja foi a primeit-a instituição a 
sofrér do despotismo "naz{st~". ' 

/ 



São Paulo, 7 de Maio· de r944 

COZINHEIRA 
Familia eatolica procura uma de forno e. fogão. Dórmi,r no 

emprego. Rua Saturno, 364 - Telefone 7-1828. (P~à..se · bem 

TEATROS E CINEMAS 
P:ROGRAMAS DE 

PRIMEIROS EXlBtDOBES 

ALHAMBRA;__ Carniein, éom Nini Marshall. - APA. 
.. o F,alcão em perigo, com Tom conway, - AMC. · · . , 

ART PALACIO,-,- Dois solt~ros em apuros, com Franchc:,t Tone ...... A.FIA. 
BANDEIRANTES - _Dá.ma 'por uma noite, .com John Wa:vne. · · 
IPIRANGA - O cllalio. disse não, com óon Ameche ..... D. · · 
ME.TRO .;.;.. A. patrulhá de Bataan, com ·_Robert 'l'.aylór. - APA·. · 
OPERA -,- .A canção de !>)xie, com_ Blng Crósby. - D; .- · 
'PEDRO II-'-" Enc.renca- sincronizada, com Orace D<)nald.' -- Al'A. 

Just!celros ocultos, com bon ·Barry. - Al'A. . 
· RITZ - Atraz do .sol nascente, com Tom Neal. - APA. 

Sli.O BENTO ._ A lei do lobo, com Denis. Moore. - AMC. 
Sherlock .Holriles e a voz nas ttevaB, com Buil Rathbone •. - APA, 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

AM$RICA .;.... Idade perlgdsa, com Oca.na Durbin. -· A. 
Os anjos e os gangsters; com Os Ànjos de Cara SUja. - · AMO; 

ASTOIUA ..;:. A garota. é do barulho, conFJóe E. Brow. - A, 
Herança inesperada, com Weaner Brothers. - A. 

-AVENIDA - o medico e o monstro, com Spencer Tracy. - .R 
Dente por dente, com Stan Laurel. -- A... · · 

BA.BILONTA - Fogo sagrado, com. Spençer Traéy. - APA. 
Pode ser ou está-dlflcil, com Jlmmy Ourant. - .R, 

BRASIL ..:.. Casa de loucos, com O_lsen e John80n, - APA .. 
Sen'i tempo para. amar, com Fred Mao Murra.y, - }). . . • 

BBAZ POLITEAMA ,...,. As portal! do Inferno, Robert Taylor.-~ Af'A. 
Sherlock liolmes e a· a1ma secreta, com Bull R&thbone. - ~ A, 

BROADWAY -. .Legião Btanca, com CIE1Udette Colbert.. - APA. 
CAMB.UCt - Imperió da. desordem, com .Glen Ford, :... APA. 

Idade ,perigosa, com Dea.na Durbin. ·- A. 
CAPITOLTO - CrepUliculo sangrento, com Merle Oberon. - M'A. 

Sem .tempo. para. a.mar,. com Fred Mác Murray • ...,. .D. 
C4RLOS GOMES. - Perfldla., cilm· Bette Da.vis. . - Ai'A, 

Berl.im .. nà batucada., com .Francisco .Alves. - D. 
CASA VERDE - Aves sem ninho, com ~a Selva. - a. 

Ilha dos amores, com Madeleine cartol. -:- R. . 
CINEMUNDI ...... Hotel Imperial, coln Isa. ~lranda. - R. 

A voltá do.fa.ntasma,.com Carole Landls. - APA. 
Oeritil ti~no, com Robert: Tayror . ..:.. APA. 

COLI SJJ;,U - mstoleiros sem pistola, com Bud Abott. .... .4P <l 
:Felizes para. sempre, com Ai1n -;Rutlierford . .:... APÂ, · 

COLOMBO -:. Em• cada coração um pecado', cóm Robert_. Cunm1lngi!.; . ~. R: 
COLON - Valentia adquirida, com JUnmy :purant. - A.PA. · 
· A so~br1fde µma düvida, .com Joseph Cotten. _.:., APA. · 

CBUZEllt() - CMa de loucos, com Olson e JObn5on. - AP~. 
Tem!)estade de i:itmos, com Lena Home, - zt. ' · 

ESPERIA ,- 00.m um pé no.céu, com Fredertch March, ;;,,.· A. 
Um· hóspede ineeperado, _com Ra.Y Midleton. - . Ji; 

FENIX :.... O canto .da vitoria> com Gloria Warren • ....: APA. · 
GLORIA :.... Volta. ao pàssado, CO!ll Rohíi.ld Colman . ,;_; APA, 

Sempre. no meu coraçãó, com Gloria Warren. ...:. lt. 
HOLLYWOOD - Fogo 'sagrado, com Spencel' Tracy. - APA. 

Jal!lllls fomos vencidos, com Noah lilerey Jr. - AMC, 
IDEAL - o milagre das rosas, com Irene Corda.y. - ;.. 

Frankstel_n contra o lobish.omem, com Lon. Cha.ney, - APA. 
Olhos acusadores. com Frank Cranen. - R: · 

LUX - Tempestade de rítmos, com Lena Home. - .R. 
A estranha morte de Adolfo Hitler, com Ludwlg D1:1nath. .,tpA 

MODERNO - Laços eternos, com Joseph Cl!.tten. - R. 
· ·,·Subl!me·a1vorada, com_ Robert Young. - APA. 

OBERDAN - PGrta fechada, oom· Liberte.d La.marque. - • R. 
Veleiro fantasma, com ·Milton Barle. - .AMc.· ' , 

ODEON (Sala azul) - Arrisca-te, mulher, com Jean. Arthur. - R. 
Noites perigosas, com George Montgomery. - ·AEIA.' 

ODEON (Sala vermelha) - Ele empregou o patrão, com Stuart Erwin. ,- AP,-i. 
Em. cada coração um pecado, com Robert Oumm[ngi;, - R. 

OLI.MPlA .- AmQr e heroicidade com Liberta.d Lam11,,que. - APA. 
U:ma caba.na no céu, CO!ll Rochester. - li. · 

PARAIZO - Bonita como nunca, com Fred Astalre. - APA. 
,Ladrão que rouba 1adrão, com S~n LaureL - R. 

PARAMOUN:r -,. Quarteto de a.mor, com Olsen e John56n, ·- APA. 
As .portas do-inferno, com Robert Taylor. - APA. 

.PARATODOS - Sahara., com Humphrey Boga.rt. -. Al'À. 
Aventura â. meia .noite, com Chester Morti!;, - APA. 

PAULIS'f A - Creplisculo sangrento, co.rn .M.erle Oberon. , .... _AfA,. 
. ·:Noite·de amor,.com Grace Moore.·- R. · · . · · 
P'A.UL~S'.l'ANO - Os irmãos col.'Sos, com·Douglas falrbÍ\1001 Jr . ..:..--~ · 

, ,'é"' ·Dent.e por,·dentê, com Stan·I.,ii.urel,;.;..; ,A. . , · · · .. ,_. ·,:'· · ··• ···•, · · 
;. ·PENRA - Meu filho -não se vende, com Jl1dwe.rd ,f.rnold.· ,...'.R, 

· · Se você fosse _sincera, coni · Robert Youn·g. · - AP A. · · . · ·· 
PIRATININGA - De Mayerllng a sarajev'o, cbm Jc:.:1 Lodge. - AÍ'-A,· 

· ... , ·' Senhorita ventania, com Lana 'I'urner. - R. . , · 1 
RE;CRE_IO (Centro) - Díyida pe sàngue, conl Lloyd Nolap. - .ÀPA. ., .. 
RECR_ltlO (Lapa) - Esta,,t1$tta; é mlnha, com Charles Laughton. - Al'A~ ·· 

Uma. aventura em Pa.r!s, ·com Joan· Orawford. - .lt. . · . , 
_REX _.,- Os ci.rrascos tambem morrem, com Brian .. :Ponlevr. - ~ · 

, .. -~ O milagre das rosas, com I;ene, Col'4ay. - A. · · 
, .. J~IALTO - Acp~ilo sim era vida.,: com Alice l"aye; -· D. 1 
,, . • . Esta terra e . mll1ha, com. Charles · -áughton. --· APA. 

ROIAL - Alarme no Atlantico, com John Ga,rfleld, - APA. 
Quarteto de· a.mor, com. Jµln Sothem. - APA. · 

ROSARIO · -- O fantasma da Opera com Nelson E tdy- - R 
· ROXf, - Tarzan, o filho das selvas, com Lloyd NO\ati. • 

D1 Vida de sangue, com Lloyd Nolan. - AP A. 
SANTA. CECILIA -, Aventura á mela noite, com Chester Morxs. - .APA, 

. Demonio do congo, com Walter Pldgeon. - D. . 
SANTA HELENA - .Miguel Strogoff, com Akim Tanilrof!. - AMC, 

Aventura para dois. com Oracé Allen. - A. , 
SANTO ANTOl'f.10 - Art.llhelro aéreo, oom Çhester +¼orrls. - ,4.; 

.. Tristezas nao pagam dívidas, com Grande Othelo . .,.. D. . 
Sli.O C4ET ANO - Al'tllheiro aéreo, com Chester 'Morrl.s. - A. 

'I'i;istezas não pagam dívidas, com Grande Othelo. - D. 
Slf.O CARLOS ~ Dama em pe1·igo, com Warren William. - AMC. 

.. . . .Eu conheci essa mulher, com Libertad Lamarque. _,.. R. · 

. Sif.O GE_RALDO -' Turbilhão, com Betty Grable • ..:., D. 
· · · Os ultlmos. dias de Poinpéia, com Prestou Foster. ~ AP A. 
Sif.O JOSÉ ..,.. Sublime alvorada., com Robert Young ..... APA. 

. 'l'igres voadores, com John Wayne, - AMC._. · 
Slf.O LUI'l, - O segredo do monstro, c•,m James Elllnson ·- Al:'A. 

. Consciencias mortas, com_ Henry Fonda. :.... R. ' · 
_Slf.O PAULO - Imperlo da desordem, com Glen.Ford.;,. APA. 
· A estranha mort.e de Adolfo Hitler, com Luc!Wig Don:ath, · - Al'..t. 
Slf.O PEDRO - Noite de amor, com Grace Moore. - :k: 
· Os anjos e os gangster.•. 'com Os ~jos de ·Cara Suja. ~ AMO. 
UNIVERSO - Em cada coração um pecado, com Robert Cumtnings, - R. 

,Censo sem senso,- com Os tres patetas.· - APA. : 
VILA PRUDENTE - Não se meta. com Misha AU"i', - APA. 

Mlsterlo ferroviário.e com Bob Stecle. - APA. 

TEATROS 

BOA VISTA - Olho Magico, com Zaneo. - .D. 
. CASINO ANTARTICA - Eh! São Paulo, <:om Cla. Argentina. - D, 

. • . EXPL/CAÇÂO DAS COTA<;ôE:: 
A._:-'-:- ACEITAVEL - Filme que pode ser Visto por t.odos, embora,:seni t,ro• 

véito moral. 
B. - BOM - Filme que pode ser visto por todos. com, proveito moral. 
AMC. - ACElTAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que pelo ·el'lredo' 

.. .. ou cenas pode impressionar o publico infantil. . . . · · 
BPA •. - BOM PARA ,ADULTOS - Filme que pode ser. visto com proveito· 
. moral tão somente por adultos. · · 
APA,.' '- ACEITAVEL :PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto tão 

. . somente por adultos embora selll proveito moral. · · · 
R. ~-RESTRITO,_ Filme que pelo enrédo ou cenas deve ser estritamente· 

· · reserva.do a pessoas de sol!da formação moral e religiosa;· · . 
D. - DESACONSELHADO - Filme que pela grave tnconvenlencla do enredo 

ou cenas, deve ser evitado por quàtquer publlco. 
M. - MAU. - Filme prejudicial para qúà1quar publico. 

NOTA: - ·l!: Importante- que o espectador nJio se contente. com a shnt,le11 :ot&•· 
ção do filme ou da peça de teatro, mas qu, prbcure coniiecer pelo 

· · · menos aimms detalhes da critica. Isto justllicará. uma, cotaolo que. 
afirmada. sem nenhum comenta.rio, poderá, pa.recer lnJuste,:- e so• 
bretudo, com a leitura de unia analise que põe em· relevo-' os ele· 
mentas bons e maus do filme ó espectador pouco a, pouco, educará 
sua·conciencla e aprenderá a Julgar por si mesmo os outros filmes 

que lhe forem apresentados. . ·. · 
O boletim da Orientação Moral. _dos ,Espeti!,Cul!?s COl'lte~- uma . 

critica. detalhada de todos os filmes exibidos em .s, Paµlo. 'f: ,publt• · 
cado. semanal.mente, e a assinatura anual custa Or$ ,25,00 µa C&• 
pital e ers 30,00 para o Interior. Informações na Associação dos 
Jorna.llstas catollcos, â. rua QuJ.1tino .Bocatuva, 1'16, 3.o andar 
sala 29'1 - Fone: ft-7760. 

PARA SERVICOS TIPOGRAFICOS 
Tais como: - Té..qes. Livros, Folhetos Re~istas. ,Jornais 
e qualquer impresso em geral. - Procurem as óficin~ ·do 

RUA 

.. L.EGIONARl-0" 
DO SEMIN ARIO 

S A.O 

N: 199 - fELEl<'ONE: 4·0931 

PAULO 

LE(tlONARl.0 

N o t.í e i a"S dos E,s ta d ó s A unidade na tunica inconsutil de Crtsto 
B A I' A 

LEITE PARA EN(',lENHO DE 
·,U,DEIA 

.SALVADOR, (ASAPRESS) - Fo1 

!Jtlclltdo . nesta ca.p!tal um movlmen• " 
to -4est1nado á. · obtençil.o da· um · lot~ 
de vacas leiteiras, para serem doa• 
dll,s á: 7.a· Re.~iã.o· !.1111itar. con!o~me 
apelo feito pelo general Newton Ca·. 
v-alcantl. Esses animais ·se destinam 
a.o. campo. 'do concenttacão; de En• 
ganho ,de Aldeia. · 
01!:TAtHES . SOBRE O NTUFJtAGIO 

DE 'Vai NAVIO BRIT.A.NIÇO 

.p··A RA I BA 
Tff.U;HO!I DOS ÊS"'.A~OS UNIDOS 

J0/.0 PESSOA, tASAPRESS) 
AJ)õs ll anos de espera, começa:m a 
chcgar os .trilhos da. Amerlca. elo Nor• 
.te . tlestlná.dos' I!. ·, rrielnorla · .das llnhal!. 
de . bonde. desta ·.ea.pltal. . 
· · PAsco~ lfos oi>EiaAn10s 

.Joio PESSOA,' (ASA:PRESS) ,- A· 
AclLo Catolica.: ptõmoveu· o· Dia do 
0J)erar1o, .com utná. Pas_coa dos traba~ 

· ll1at'lorcs,- tendo -coniungado numero-
soa .operarlos; · 

GO í'A'S 
' 'MI!l$ÍO.lq.iuos. FltAl\'CISC.AXO!I 

· · Rio Grande do Sul 
CIRCULO OPÉRARIO DOS NA

VEGA!\''l'ES 
PORTO ALEGRE, . (ASAP~ESS) .

' Falando ·d'urante as comemorações <lo 
10,.o a.rilversar!o' 4a' fund.ação do· Clr
cúlo· Opera.rio. dos Nav:egantes,. <Y ln· 
tel'Ventor Ernesto · Dorneles, reaffr-

. ·nfoú. o· tir.oposlto do· governo,· de am-· 
tlarar· a ·obra :dos clrculos opera.rios, 
ressaltando o seu int!lresse em dlfun
dlr, com a. 'maior amplitude, os ser• 
vl~ós de asslstencla social. 

lltlPOSTO sonRlll. A ltÊNDA 

SALVADOR, (ASAPRmSS) ,.... A uni• 
dad& · brltanicà.' · cujo nautrai:;io foJ 
anunciado recentemente e da.. qual se 
enci>ntrain 20 n.aru3os eobrevlventes 
nestà: capital, tol torpedeada. em aguas 
da Afrlcâ do .Norte por um isubm'l.• 
rJrro do "eixo". Os tripulantes da. re
ferida unidade Inglesa !)ram· · aó to-

. GOIANIA,. (ÀSAPRÉSS) · ~ Proce:.. •. 
dent~ dos Estados Unid0$,. deverâ.o 
clrégar POJ' · todo· o . m&s vindouro, à. 

. , esta. ca.pita.l, donde .seguirão para 

PORTO ALEGRE; (ASAPRESS) 
Neste Estado; ·a:!f declarações do lm• 
·posto áobre a.' rÉÍnda.,-. a.tingiram um 
·t-otal · de ·cérc'a de clncoenta milhõês 
de cruzeiro~.. .devendo-se .ressaltar 
que houve aumento do ano de _1943 
para o de i9H, póls . llo ano _pae
sa'do, o total atingiu , p'ouco. mais .de 
trii1ta milhões de cru2e!ros. A fir• 
ma. ga'ucha qu·e Ira pagar maior ren• 
da, deverl!. recolher àos co_!res publi• 
cós ·a lmportanola de Cr.$ 77g,s31, · O 
··Imposto.· da renda. constltufrl!., este 
ano, o tributo !ederal de ma.for· a.rre
cadaçil.o no Esta'dO. 

do 60. · 
. os maruj9s britanlcos q11,e foram . 

recolhidos nos hospitais desta. capi
tal, estão · r.ecebendo culdadoija ass!s
te11c_la por. parte do Consulado · do 
seu pafs. N-otfolas cltegadas de Re
lllfe Indicam' cque .o restante da tri
pulação do 'bàrco torpedeado, enoon
tra~se n·equela capital. · 

Um dos· inat!hh·eJros sobr.eviventes 
\'liMárou que 'na: noite de 7 do ,cor· 
rente mês, o pessoal: de bordo' havia 
11~·recolhldo citrando, pela. ·matµ"ugada, 
conl nuve11s · lndlca.n<!o boin. tempo, 
ouvllr-~e uma voz de itJa.rina que qTJe
brou o sjlenclci: "toriiedo a estibor-· 
do!"· Nãp• hou-ve panko. 'Toclo.2 ·~n
blam o que fazer, O primeiro t'lr
\l<id .oa.certoú o navio nâ proa e lo!'o 
um o~tro atlt;i.lá o centro, Ne~sà 
oc4·~1ão morreram dois inarinh~lroa. e_ 
otifros- flcaripn feridos. Os forpe<li:>•, 
entretanto, ·fizera:m. t>.J).(,nas com qu,. 
o barco Í!.dernassc para., bem mi!s 
t·àrde, .. fazer agu,t; Das qua.tró b,1.- , 
leelras existenfés,. a.p~nas u'1na. ;oi·;_ 
lr!utillzada tielll,$ explosõe~; 0. 09 l'io-. 
mens dividlrl/.1'n-s'e pe!as três tt>stan- .. 
te·ir, · ficando o comànclante na n.? 1, 
qué aportou ne11ta eàplta:1.· DUIJ.iS <'U• .. · 
tfàs. {ora.~· pi!,ra, Re<:lfe.. ' 

A.napolls .. MIS:J/ió.tlari<Os :Franciscanos 
norte-amerlcano11,, qué a convite·· do 
},Jxmo .. sr. ..A;ceblspo,. D •. .-Ema.,iuel 
C.omes. de Ollvetr-á, fundarão l!-li um 
·gra.,nde es,tabe)eclmento de ensino- s·ob 
ojJ ,~pl_def·~oi. <;e~trO!l< ·: un~versltarlos 

nor~;~:r{~~;:~; l'U.tíIU~UtTlJR~ 
dOIANIA, ·:(~SAPRIJJ$S). ~ R~ll-

glosii.s · da Congregai;ll.o· Vicentina, 
1n·stà.ta.rãi> a ·t;o de junlio vindouro, 
n:êsta capital;; uma•·-ílscóla ·de pueri~. 
cuttuva .que. -devera.,. fun.clonar anexa 
á. l,a,n,ta; (l;aÍ!!I, ,,de · . .ll:Jl.satlco:rdla. onde 
tlim,b,e.m; .jl!. tu,iclo_l}/1:.- :um,,: !'.>urso e11p~
.ê~al.' ii',, ..• et;t(~irlJielrn,s_ '..dií, .. E;scola. An~ 
Nert,: · · · · .. · ... ·.· .... 

CURSO' DE I'OLICIA TECNICA 
PORTO ALEGRE. (A.SAPRESS) -

Foi Inaugurado i:, curso de ·p·oJicla. tec• 
nica, destinado a àp.erfelcoar os. co• 

. 11h_eclmentos dos func!onarlos _da ~e
pa,Ttlção Centra:! de .Policia· e to·rnar 
inala· él!élént'es· os serviços· _preventl· 
vos. e' repressivos, quê ei!tã.o. afetos 
ã.q.uele_ orgã.o •. 

NOVfNADE' NOSSA SENHORA DE FAIIMA 
fSEMAN!.DO APOSTOLADO DA ·oRACÃO 

.No· SANTUARIO DO SUMARÉ 
O marinheiro -dls.s.e ainda.. QUil quan ~.-

do os 'botes s·~· afa'stavàm, .d.o!f! .oµ-tl'ol!! A. Dhietol1ao ·da conir'aria; · de, ·N"OESa. ge~al. Na nussa. .das s. homs, ·será rea~ 
torpe4,os e:,;plodir-am rio costado- do $enhora.-do Ro,sa.rio de ·Fáthna; .er~a llzada. a. comunhão paacal ~o.s homens 
~avio, fá.zendo.·o atundar. , ·· no · Sii,ntuarlo do . Suniaré. a. .exemplo e !n<.iços ·da parociula. 

M -·A--T o G 'R- o s s· · ·O.· dci anos a11teriorea, vat comemorar COii~ ÃS 10 botas. 'SOlt:ne ·Ml&5& canta.da. 
. dlgnamertte , nos ,próxhnoo dias l~· .e 14 será executada. a Missa a. duas_ -vozes 
:do corrent.e (sabâ<io.e domingo); o 27.0 i,TÉ DEOM" .do Maêstro. Perosl, cóm 
an1ve1'6arlo .. ·(ia .. primeira . • aparição da acompanhamento·. de Orgãó é grarulE 
sua.· ·excelsa Padroeira, • a. Santhslma orquestra. Esta solene 'Missa; tenl. o con-

COLEGIO 'NOS.SA SENHORA.. 
AVXILIAi>ORA. 

CUIABA,. (ASAPRESS) - Tl-veram· Virgem dÓ RosarJo d: ... Fátima; aos ·tres C\ll'SO de·-Úlll. selecionado e brilhante 
Inicio nestl!, caplt,tl os irl!'balhçs pre- humfül.es ~rinho.s-•da. -.cova' dá.· Iria oonjunto .de vozes .. 
llmlnares de · limpeza e terraplan:;i.- em__ F_ átlma.,_·. Dlo_ ·cese. __ a_· e Leiria _ For- As 16 hora.,, par __ . a encerramento. ~a. 
gem do terreno ·onde sed construld. o ' , , . . 

tü_ ga1.· . apa:n_·ç_ã.o_. ·-.tiuo',;;e.·,i~_ lt!cou. .a.. 13 ' Semana do Apostolado da. Oração, sai-. o Coleg!q N9ssa :;!enho-ra Au:,.illado-ra,_ -
que $erá. destinado á.-educacão de me· de .Maio' dé · 1917. ·pa.ra bso; fô! rganl- rã . solene. procis.são ·Euc.arlstica, que 
ninas. · '!'Ado · 'ó_ segul.nte .:>rôgrama de · féstlv!- · percorrerá algumas das ruas do bairro 

'Esses estabeleclment.o 'de ensino se• dadeií:.. · · · · · · · do Suma.ré, · 
·cundario. sel'á. dotado das·. mais 1itó• .... : ·»~inf~/'1 '41t~al9;' às 20 h<Jras;:lni- As ·20 hóre.s. JJ:ncerrando_ 11/3 fcst!v!da.~ 
dernaii Instalações · e ·completo apare· cio. c1a; Sª1ll,a.na; jto A~tolado da ora- des em honra de Nossa senhora de ;Fá-
ihamento pedagogico .. : As obras <1o · çãÔ- e_ ·_ dá._ i\over.a._·. · __ pre_· __ pa_·. ·_rato_ 1,1&_ :_ t. Festa tlm!L, sairá · nova.mente · a tradicionAI 
educa.ndat1Q estão orçadas em Çr.$ 
educandário 'lestão ·orçadas em ; .. ... • ãe .Nossa· Senhora' de Fáthna, ·com reza . procissão das· velas, com a veneranda 
a.500:000 cruzeiros. ;olene, pregi;i.çãd· e benr,ãõ· .do Saptlssi• rmagem de .Nossa Senhora de Fátlmà. 

, - Qlo: Sacrámento~: . · · _,.. Ao recolll,~r a · procissão, será dada aos 
P '.E' R N A M B U C O Serunila. .ter11a e, quarta. feira, s, 9 li !ielS. a benção solene do •Santíssimo Sa-

. ·· · · . , . lo de M'.a!q, ,às· ', J1oras, Mi&a. de co- .:ramenro. 
FABIUq. DE FO,.FOROf> . amrihão g~:· 1.s·2(1 hor.as, reza. sol~ne, .. . Durànte toda.. a;. semana. do Aposto

pregli.çá9' e Qençlt(( do. santlsstmq sa- · · ta.do d_â_Oraçã_o, cujas -prega~ões estarão 
-RE;CtFE, (ASAfRE$S), -, . Esta ca.. · · · · · · · , · 

pitai possultá., déntr'i:• ei)l l;Jreve,. µma. cra!lle1:1t9~_, · . · · ··· •• e. cargo, dOS' ltR. PP. Domiriicanos, ·Pl'O• 
t'àbrlca de fostorós, Já. tendo. sld.ó lan- _.-:', Qwirià.-.,f~:ü :4e Maio, à!! 5, hO- ceder-se-a. .à .·certmonta da Entronização 
çada a. pedr!Í, fun(ta,'íneµta) ·,40 titturo · ~ da..-inanh~ Missa.. n;> pa~oi dll. Llm- do :sag1=8,do c~ra:ção: de Jesus,. na.s .. re-
e grande. estabeleçlme1_tto lnduíítilal, l)(Íaa-·:~pilcã,1-:çÓI)lO·,já- é 11o&t_llllle:-tod<1S . sidenctas: da. familias ·da -pa.roq~, ide.: 

FA.R.4-0 ESTA<.10. N9$-',ES.T;.\.J:,_OS os_,J!,.~~h._.l~hOI'H_~.,-i~---J~~,.d~:.Nos- _··· vaidO: ()"S l)édidos ,pai:a -~.,•to de;· Fé 
uN:11,>os. , -.,.·· sá ,.&füho,a/'.de .i,1',l;llM, · •· _:• de cq. ", e -piedade, lle~ 1e1tos·· ào: Revmo. Frei 

REÇIFE,: .O~SA.PWSS) -,. Embar- tnüÍiii!iÔ gen\.í. /\li 20,'hom, :rezá.:solerie; 1tne.e.liYGaUí V,igarlt,· da paroquia, 
cara.m por via, aerea para os Estados pregação e"(belí~ãc: :4ô ~afttlssimo sa-' ,e<; Noil"~ias :1:ir é l'4 d (Maio,• func!cina.-
1.illidos,. · onde .. ylo ~-9'r,.,,ti ,~m ,,,~_,taglo cramento, · · ·. · · · · _ · ,, rá · à.o 'ládó," dó sant_ur.rló, uma inreres-
!')e. prepa,r,aç\ip all,ll.~Jl.,,,a)l-or!:t>J.,xsie•, ;,s1_i·Sé~-feüa-; :12 de..1daio.,,-à.s.'1ihora.s, , ~al'l);ê éiuerni.e~ e: ieµão de .• prencla.s, 
dl_clonarla.. Braal)eLra, _!:IS ç_ap,t.tffi-!'!, do ,··:Mfssa'e-·comunhli.O ~asca.l dn.e n,lunos do" c;,;á.·-:teníljj. irite'""'l. reverterá. em a.u• Exerelt'o,--. Marto·-···Cã').'V~Jlr~-'-··-'U11ra,·, ·_· ... . ·. ·<'·'""''."·' ·-··. ·.-.,~ ......... ,·;--e,·-·"·-.. -.,,.··.· ·.--
Eduardó 'Av)lii; 't.leió:. e•''Eldi.taildó' SÍl\•a -o.:Or.ü~,• ~lru' . Portug~l •.. ~, ~- ~9ras, ~iµo. -~ ,Opras ,qo novq S/lnt)ll!-rio. 
uárros. ·· ... ,',<_ , ,·.:.:: ·,e·: w:.m,a0.19len:e, pregação e .. benç!lp,do:,~n- Todo e qt,ta]quer don11,ti~o.<>u,prenda 

., "~ •• ,. ,, -,i,u;,.,,·. .,,i,t!tà!mo Saçratn'lnto. . . . para. a.: quermesse, I)9derá. ~r entrég.Úe 
p A R A'' : . ' . • ' ... ' Sàbitdd dlà U de .Maio:.' dJa. 'co11811Ça- aos · ft.eVm06. ,Padres qo , santuarió do . 
• ·' . • • • . • e .. • ,; ,fo à .festá, de -Nóssa Sénhora. elo• 'Ró$á- ... sumaré •. 

,·ao"de-Fáthiia:- Ã.siG -e mel.& é 7-.e mela. l:VUNDA.C.JO lillll llÍARAir6' '! 

l3El.EM,. '(A,SApl1,Egs),...::. ·.{s _g~al)-
des eMhentes .de 'abril· .vêhi a.nórma.
llza:nclo a. vtda da 'ilha 'de Mátajó, 
-tendo o gado fugido para: os locais 
ma.la altos. 

D!?.'em os conh.eced.ores, que· ê es• 
ta a maior enchente registrada des-
de ha 20 anos. . 

o: lago Ara.ri ê os rios tábutar-lós 
. formara!)! Ull\ só lençol de aguà, ala

gal)do !numero~ camvos. 
lllA,ÍOll ALENOJlS'l'IlÓ. Gl'./IMAR,\ES-

BELE'M, (ASA.PRESS) ~ .Passou 
por esta capital, o sr. Napoleão. de 
Alencàstro Guimarães, c1u·;.. · foi rece
bido .11elas autoridades clvis .e mili
tares. Falll,ndo á. h,iprensa, disse c1ue 
o 'motivo da suá. viagem, p'rend,e-"e ã 
atju/slção, nos ·Estàdos, Unl(los, do ma.
teril!-1 para. a Centrai do Brasil, como 
_sejam .vagões especialmente destina
dçs a aten!kar aos trani;portes da pro
d.ução, cuja ustna está prestes a en
trar em funcionamento .. A sua .. ausen
cla. no )3rasil d urarã três_ meses. 
COMAND.\.N'rE DA l•'ORÇA POLI• 

CU:L DO 'fl'.lRR.lTOIHO DO 
. AllAPÂ 

EELEM, (ASAPR1i)$S) - Seguiu 
. para 111acapá, o ten.ente Paulo Eleu
:terio B'ilho, que vai comandar ·a For-
1;:a. Policial do Territorio do Amapã. 
6:1,o _·ANIVERS.\IÚO DA CATE.ORAL 

BELEM,. (ASAPRESSJ - Foi ·co
·.meni-o,ada com imponente cerimonia 
·reÜgiosa 4 passagem do 52.o aniver
sario ,Ja consagrac;:1lo da Catedral .Me
tropolitana. 

nófa.s, · Missa. re-lllida de comunhM, -ge- . 
rali A$.· 8· ·hora.,/ chegada da, .~mirta: · 
de Penitencia/ <la Paroquia de Tremem-- . 
b\5, . que virá acompa.nbla.da. pelo estl-

. mado Viga.rio da "E'a.roquia, ft.e'Vmo, Pa
dre Tavora.. 

As 3 horas e meta.: Cerimonia. da. ben- · 
óão'' e !naUguraçãô do Altar· 'do Sligra
do Cóia.çãO' de · J~sus, · geiierosamente 
doado pela. exnía. Familia Jô.sé Rebello 
da. Cunha. . . 
· A seguir no referidô alta!", será ce
lebrada. a pr~e·ira :Mis.sà. iestiva., . sen
do ce-lebra.nt& sua Ekcta.. Revma. o 
Gastão Liberal ;Pintç>, Bispo de São. car, 
'tos. As 9 horas 'e meia:, no Altar êle' Nos, 
sa senhOra de l"átlma., · Missa solene, 
sen<jo celebrante o. Revmo.· padre Ta~ 
rora. 

As 15 · horas, benção solene aos. doen
tes _com . o santlssim<1 Sacramento. ~ 
19 . horas e i:neia, Reeiti.ção do santo 
_terço do Rosado, pregação .. é ,Jacula
torlas de No~a .Senhora de Fá.tima,. · 
· As 20 · hora11, sairá. e.' grandiosa pro

·ctssão - tle ·· 1t12ts, cóm ·andor l:!e Nossa 
Senhora. ·de Fá.thna ornamentado e fü1-
t)1inaclo; Ao recolhei". li, procii;sãp, será 
itda. _aos (ie!.s a benção solene. do San• 
dssllno Sa_crame11to .. -À . procissão . per• 
corterá- ·à$ · ruas prin-:lp&is do surnaré 
t será.' &brilhaptada com o concurso da 

·aancia. d'a. Ouarda·:?oturna.· de São Pau• 
10. · 

Domingo, 14 de:Maio: Às 8 e meia,' a 
e 9 hóraa,, Ml&sà rezada. cie comunhão 

A opinião dos: cmnbatêntes so
bre a futura' organlzagao 

da paz 
O Daily Express, . de Londres, escre

ve: - Os Padres do Oitavo Exercito 
começaram a aolher ás opiniõ,es dos 
combatentes britanicos na Italia so~ 
bre os planos de após ·guerra. Os 
Sacerdotes percorreram as trinchei
ras e as·zonás de rétagµarda, compa
rando as opiniões dos soldados sobre. 
todos os planos que estão' 'sendo ela~ 
borados . para, qui\ndo êle1>: voltare,m ao 
lar. . . ..· . ; .. . 

- Essas .. opiniões .. cole.tivas serão 
transmitidas ao governp p.Ód,\lterme
dio . d!> ]Yiinisterio da Guerra;. qu~ tem 
pleno conhecimento desse empreen
dimento dos Capelães. 

"Os Sacerdotes E!stão em otima si
tUai;ão ·p~ra reàllzar · esse iriquerito · -
frisa o jornal mencionado -: por
quanto merecem a confiança e o res-

.. peito de todos-os -combatentes, ausen
tes da lnglate1Ta em muitos casos ha 
mais. de três .. anos,. e· que não ignoram 
que · suas opiniões serão interpretadas 
com simpatia ··pelos · Sacerdotes que, 
com tanto zelo e coragem; dedicam 
suas atividades aos m11ltiplos proble-. 

. mas dos. soldados nas· frentes· de ba-
talha". · 
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(Conclusão da 2.ª página) . 
Marta. e de · Maria, ou que elas igual
mênte desagradam ao . Salvador, OU ·que 
pelo menoi; uma delas não lhe agradou, 
pois que. para lhes serem agrada veis, ela~ 
empregaram meios tão diferentes. Mas. 
se· tos.se assim, não haveria paz nem 
concordla no seio da proprla. Igreja; 
porque ela. contem uma porção de or~ 
dens religiosas · que diferem umas das. 
outras e ela poderia ser comparada 
áquela. rainha do. Salmista "que es
tava o'tnada com toda espécie de ador
nos". (Salmo 44, 10). 

'Ônde' encontràr repouso seguro, e 
que estado nos oferecerá uma. comple
ta ·segurança se, necessariamente,,,quen1 

· quer que faça escolha. de lima. Ordem 
em particular, não tivesse outra altero 
nativa senão de.sprezar todos aqlcleles 
que não escolheram a, .mesma Ordem 
ou· .ser ·objeto do despréro dos outros? 
Porque enfim, não é posslvel ao mesmo 
homem· entrar em todas as Ordens ao 
mesmo tempo, nem à unica Ordem N!· 
ceber. todos os homens. · 

Eu não sou t1lo simples que não 
saiba · o· que representa. va a tunica de 
·José, não daquele que salvou o Egito, 
ma.s do verdadeiro José, que saJvou o 
ni.undo, e não. mais da fome· que só f.ol 
um perigo para. a vida do corpo, ·mas da 
morte que · fere ·o corpo e · a alma ao 
mesmo tempo. Todo mundo sabe, com 
efeito, que ela· é de varias cores e que 
just,àmente esta. variedade lhe ·faz a 
~leza, mas alem disso êla está enso
'pa.d.á,' de sangue, nã9 de um cabrito, 
que é o emblem.t do pecado, mas dt 
um cordeiro, que é o da lnocencta 
isto .é, .ensopada, no sangue do verda• 
·delro 'Jo,;é, e não no de um sangue es
tràngelro, pms ele que é o Cordeire 
. cheio de doçura.· 

.Sim, Pai Onipotente reconhecei que é 
esta.' a. tunica que · ·fizeste is de varw 
core:i para Jesus Cristo · vosso Filho, 
qua7i1do vós lhe destels Ap<istolôs, Pro
!etas, Evangelhistas. Pastores, Doutorei 
e mil óutros ornamentos que concorrem 
p'ara tornai sua roupa dê urna máú. 
admira vel beleza, pará. coru;umação dos 
sant?s que tendem a perfeição, segun• 
do · a medida da Idade e · a plenltucil'. 
de Cristo : (Efeslos, 4, 12). 

cisava de um tra.mmento mais rls:a. 
rosa. Bem sabeis que. os 1·ellledioa de• 
vem variar conforme· as molestj.âs. e 
aue a. gente precisa recorrei· aos ·mais 
energicos quando as molestias são · mais 
graves. Suponhamos dois homens, um 
com a febre quarta, e o outro oom a. 
terceira. Se aquele que estivesse· C()m a 
quarta recomendasse ao outro, agua,. 
peras e · poçêíe.s, refrigeran~. enquâuto· 
ele: mesmo, . abstendo-.5e disso, IDgere 
vinho e bebidas excitantes porque con• 
vêm melhor ao seu mal, o :-que estivesse 
com i. terceira., pode1·ia lhe diz.er: Por• 
que. tião. tomais' vós agua,: v~to que 
achais um tão bo,n remedio par;,i:- ;mim? 
Ele estaria, errado, e o cLa quarta po• 
deria. lhe responder; Eu estou. certo 1·e· 
comenàando,vos agua, _como .. tarnbem 
estou em não a. tomar. . . 

Porque não . me perguntam· porque 
não aou de todas as J>i·dens 1~~iosas, 
uma vez que louvo a tOCU).s?, Eµ respon• 
c;ei'~: Eu as louvo 'e a.l!.,,amo a. .todas, 
desde que vivam com piedade· e justiça. 
na Igreja., em_ qualquer lugar do mun• 
do em que estejam, e ,i;é eu ~igo só .a 
uma r,_a; pratica, abraço-as · tlkli.s· pelA 
caridade. que me dará, digo-o COlll con• 
fiança, O fruto das Observanc!as que 
não pratico; =is- ainda, se tiâo,'~pres• 
-tais à.tenção em vós, pode acontecer 
que sigà!s inutilmente as observancias 
que abraçastes na · pratica, enquanto 
que é a,bsoltamente impo.5Sivel ·qae eu 
ab1·ace em · ·vão, pela éaridade; . o bem 
que fazeis. Que confiança a da.da pela 
caridade! Um pratica. sem caridade, e 
o outro tem a. calidacle sem a pratica; 
o . primeiro perde o seu esforço,' mas 
não .é !nutllmente que o segundo. ~m 
a. caridade._ E' pois de se espantar se, 
neste lugar de exilto, enquanto à. Igre• 
Ja não chega à Patda celeste, haja ao 
mesmo tempo, no. seu seio unidade e 
m,ultipllc1dade reunidas, . se me for per
mitida a expr~ssáo, quando· se sab~ que 
na patrl.a. celeste, mesmo . quando El::i 
estiver trlunfai:ite, encontrar•se-á ait'· 
da., .diferentes sortes, e desigualdades? 
Porque foi .dito: "Ha varias habitações 
na mansão de meu Pae . (João, XIV, 
::i." · Pois bem! Como lá· em· êima. ha 
varias habitações na mesma mansão, 
tambem_ aqu~ em baixo, l1a varias Or• 
dens religiosas na Igreja que não deixa 
por isso de ser una.. "Ha. diversidade 
de graça mas um só Espirita. (CO• 

Mas que dons, que presentes e quõ rinth .. XII, 4) ". na outra ha dlversoi 
herança Jesus Cristo detxóu à sua Igre- graus de gloria e uma s6·e mesma ha• 
ja? Que Ele lhe deixou, sua · roupa, bitacão. Ora, 0 que fez a unida.de, tan-
ciigo, de éliferent.es cores, esta roupa que to aqui em' baixo como lá em cima, @ 
era . de ·um só tecido desde o alto até a caridade e a diversidade é causada., 
em bai.'l:O sobre a te{:ra, pela diversidade · das or-

,Velil essa val'iedade de· cores, -da va- dens e pela. repartição das obriu;, ··e no 
rledade de · ordens religiosas que en- céu, unicamente pela diferença dos 
cerra, que são como grandes peças de meritos e pela 5ua 'classificação per• 
estofos bl'ilhantes; e esse tecido sem feitamente ordenada.· Por· i.s'SO, a Igreja 
costura é a. unidade de uma lndissolu- quti conwm em seu seio esi;a csoeci8 
vel caridade, segundo esta palavra do de contradição, · excia.:i;na com o Psal-
Apostolo: "Quem me separará do amor miSti: "EM me conduziu pelos cami-
de Christo (Rom., VIII, 35) ? " .Quanto nhos de justiça, para. a gloria de seu 
à diversidade de cores que re!le~. ouvl . Nome. (P.sà.lm. XXII., 3) ", falando de 
ainda como à. explica o grande Apos-· , ·canrtnhos no plural, e de justica no 
tolo: "Ha diversidade cté graça.s, diz singUla'r, para excluir- a, diversidade das 
eJé, mas só ha um Esplrlto; · tambem operações sem negar ,a unidade de-
ha diversidade . de operações, mas só ha Quem opera. Mas ao mesmo temp:>, 
uni senhor (I' Corinth. XII, 4) ". De~ como Ela tem diante dos olhes essa 
pois de enumerar as diversas graças, unidade fragmentada dos céus que · de• 
que são como as cores diferentes que ve ver um dia, exclama no .transporte 
rr ;iete, continua, mostrando ' que ela · é de sua. à,Jegria. e felicidade: ·"ruas pra. 
sem costura e· de um .só tecido,. de cima ças publica.s, oh! ·Jerusalem, serão cal• 
a ôaixo, .por élitas _pâlavras: .1'E' .um _çadas éio oúro m~is .fino, e. tódos, CBrn• 
só.' e mesmo -Espírito · que ·Ópera todas · tarão. Allelula. -.por. todas. as tµas esqui. 
essas cousas;. dlst:r!buindo, a., cada :um n8<S · (Tob., xiII, .22) '\ . Ora, w.r.: pra• 
·os d'ons;- ''cori:io quer. (! Connth; 'XII, ças publicas e esquinas, entendem;,se 
11)"; Rea,lmente: "A caridade· lnfun- coroas e glorias diver=, as.sim .,como 
dtu-se ·cn'l' nós pelo EspJ.ríto santo, ·que por ouro, unlco metal· com .qw0 0 escri• 
nós foLdado (Rom., V, 5)". Não divi- tor. sagrado orna a. cidade santa, pélos 
damos pois agora, essa Igreja de Cliris• Alleiula que devem ser canta:do.s; . en. 
to, e conserv~no-la inte_ira e sem rae- de vartu belezas diversas, 'e a mesma. 
gos,. porque é dela que o ];>salmista di· tende-se uma beleza unica composta 
zta:. "A Rainha estava à voss.a. direlti.., felicidade dlstrlbuida por uma grande 
com um vestido enriquecido de ouro, e quanUdade de espiritos. 
i>rnaclo com os seus multiplos orna- Só ha pois um caminho, l)Or só _ha• 
mento.s. <Psalm •. CLIV, lOJ ". Toc,ios poi., ver lima só mansão a que se deve r.im-
que somos de ciuny, Cistercienses, Cle, der; a cacta· um compete ver qual ca• 
rwos· Regulares, .simples fieis, toda or- mínho. seguir· e O '·melo de se manter 
d<.7.1, qualquer que seja ela, toda a lin- proximo da Justiça; pois ha. multas 
gua, todo o sexo, toda . a idade_, em vias de acesso; porque a qua.lquer man• 
qualquer cond!ção, em todo o lugar e são que nos conduza O caminho . por 
em. todo o tempo, desde o p1·1nlel;ro. ho- 1165 escolhido, sempre chega.remos ·à ha• 
mem a.té o ultimo. todos recebemos don~ bitação do Pae . de familia Isso não 
diferentes; cada um recebe o seu, 1lllll impede que, como "as ~trelas são 
de um modo, outros de outro. Els aln- ·umas mais brilhantes. que as ou.tras"-
cla porque · as vestes de Chrlsto são loli- 0 mesmo se de com a ressurreição dos 
gas e ·ondulantes; p1·eclsam decer aos moi'tos.- (Corinth,, xv, 41) "; porque se 
càlcanhares, e; segundo à. pa;Javra do 06 -justos devem brilhar COJnO o sol na 
Proféta "nenhuma parte· do· corpo de- casa da seu f'ae, uns brilharão .mai.s 
ve · fugir ao· seu ca,lor. ·(Psalm XVIII, que os outros, por causa da diferença 
'1) ". Aliás ela serve para Quem foi de seus meritos .. Quanto a esses me• 
feita, pois que a Escritura no-lo pinta ritos.' é bom saber que não nos é .. tão 
em· outra pa.,;sagem, nestes termos: ''Ele rac!l nesta vida quanto será na ,outra 
alcança de umá extremidade à outra dtscernt-los, visto que neste mundo, 1163 
do mundo com uma força ,infinita., e só vemos. as obras. e no outro, veremos 
tudo disoõe com i/l;ua! cl,,çura (Sap.. ma.is. o fundo dqs corações';- porque <m-
VIII, l) ", tão o sol de justiça, lluminandó, tudo 

Todos nós concorremos Igualmente fará aparecer O propl'io s'egredo dos 
para que se faça a. mesma. tuni<'a, de ·corações, e como hoje n!ngue~ escapa. 
modo que ela é unica., embori. feita por ao seu caloll! . assim tambem ín'ais _tar-
todos; sim, uma, digo eu, embora todos ·de, ·ninguem estará ao abrigo .:de seu 
tenhamos trabalhado nela; porque se o esplendor (Psalm. XVIll, 7). E mesmo 
•que a compõe é multiplo e variado, en- quanto às. obras vlstveis, ',não somente 
tretanto "minha pomba. diz o .Esp0so, não é seguro, mas r,equentemente pe-
·minha. · bela. -e perfeita amiga ·é uma l'igoso querer julgá-las. pois que muitas 
(Cant., VI, 8) "., Assim, eu ·,não estou i.!i vezes .acontece que .. aqueles que )is· pra• 
e sem vós, mas tambem vós não . es- ticam não são Ju,stos em proporção da 
t~is sem mim, nem este ou aquele sem multidão de sua,s obras'.'· .. · · · 
e;;te ou aquele, ou sem nós dou,; mas 
todos junws fa!!?mos essa veste unlca 

• se <1ueremos conservar a unidade de 
um· mesmo espirita p-.!.os laços da. paz 
lEPhes. IV, 3,). Não, d)go eu, não. é a 

.nossa Ordem sozinha, nem a vossa que 
forma essa veste, mas a ·vossa e a nos
sa f~mi ao -mesmo teml')O pa,rte. de seu 
tecido, a menos que. o Que -D.1us- nã0 
permita, atacando-nos uru; aos outros 
e Invejando-nos reclprooamente, não 
_llCf !iramos inutuamente in_terdevoran
cto-nos, e náo permitindo ao Apostolo 
a.presentar-nos a Jesus Christo, coma 
_uma. virgem pura e sem mancha 1n 
Corinth., Xl, 2J. Mas essa unita amiga 
do Espot,:, diz no Cantico dos Cantl• 
cos: "Foi Ele ciue reg~1lou o amor na 
meu coração (Cant., n. 4) ", para no~ 

· dar a entender que se ela é unlca, · pela 
caridade, é multipla pelas Ordens que 
encerra: Ma.s como! Por se:Í: eu' Clster• 
ciense danarei eu os Rellg~osos de Cru
ny? Deus me livre disso! Eu º"· 'amo. 
ao contrario, eu oo exalto e falo dele.s, 
elogiando-os ;t JS$ caso, ooderiam IDE' 
dizer: Pórque não entrais para essa or
dem que · tanto estimals?- Escutai, por
que é o Apostolo que voo resoondera 
dizendo: "Cada uni deve sei:uir· a v0-
cação que Deus lhe deu. lCorinth., Vll. 
20) ". se continuarem a me perguntar 
parque não escoihl essa ordem no prin
c!pio, pois que sabia que era tão boa, 
responderei ainda com o Apostolo "se 
tud<,> me é permJtido, nem tudo me 
oferece iguais v;mtageru;. (Corinth.. X. 
22) ". N:ão quero dizer com isso que 11 
vossa Ordem não seja justa ou santa 
·mas ·eu era wn homem carnal vendi:. 
do a.o pecado e eq sabia que o mar que 
então contam2na.va. 11, minha. aJme pre-

CONCENTRAÇÃO . MARIANA. 
EM· PIRAJUJ · . 

$erã a 21 _de Maio esse grande 
certame de Fé · 

Obedecendo· a. um prograll'.a de con• 
centrações marianas regionais, sob (l 

patrocinio da li'ederaç~ Mariana Dio
cesana d~. Botucatú e .da Federação 
de S. Paulo, será realizada uo dia 21 
de Maio proximo· a primeira côncén, 
tração .Mariana da . Congregaç~ dG 
Plrajú, . 

Para essa cor,centraçii,o já foram. con• 
vida.dos, alem de todas as Congregações 
Marianas ela. Oioce51, -e da ,lslnha. Dio
cese de SOrocaba, o Exmo. Revm1,. sr, 
Btspo Diocesano de Botucatú. o: Lui11 
Marta de sant'Ana, o Revmo. Pâdre · 
Walter .Mariaux S ... J,, Diretor do Se• 
.creta'riacto 'Mundi.al das Co1:1grcgações 
Màrianas, o · Revmo . Padre. Agostinho 
i\.:endlcute_ S. J., !Jlretor da. Federação 
de São Paulo e cíutro, · elementos dé des• 
taque no movimento Mariano oêsta 
Capital seguirão- para Piraji:i varlos 
Congregados, afim de participar dos 
tra,balhOs dessa c.oncentração .. 

11:specia!Ínente convidad~ pela Con• 
~regação · Mariana desta . cidade, , par. 
ticipará · nesta piedosa manifestação 
catolica, o diretor dest:;i folha, dr. Pli• 
nio· Çor,.i;:i r)p ()HvPh·a. 

O ••1 J<« ,I' ll\lAHIO' SJG •. 
NlrlCA BOA LEITURA 

E:fORMACAQ· 

' 
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CONTINUA A GIGANTESCA OFENSIVA · AEREA AllADA CONTRA O CDNllNENIE 
Yarias formações aéreas 'danificaram ·consideravelmente os parques · ferroviarios · 

Budapest - Os "Mosquitos" bombardearam a Alemanha ocidentat 
'de. 

· LONDRES, (Reuters) - Antes e logo 
após o amanhecer, registrou-se grande 
atividade aerea .sobre a costa. da Grã 
l3retanha. Eram aparelhos que volta
vam dos ataques ·noturnos, cruzando 
com os que partiam para os assaltós 
diurnos. 

BOMBARDEADO O PASSO DE 
CALAIS 

LONDRES, (Reuters) - Esta. manhã, 
ha hora do "primeiro almoço", .os. "Li
bera.tors" americanos iniciaram a, sua 
atividade do dia, em prosseguimento à 
serie .de assaltos aereos no preparo da 
invasão do continente. 

Os "Liberators" realizaram e.taques 
de pequena envergadura contra instala
ções militares alemãs no passo de ca
lais, ná França. 

AJs esquadrilhas americanas seguiram 
ê. luz. do dia, escoltadas pelos "Mus• 
tangs", 

RAID DOS "MOSQUITOS" SOBRE 
A ALEMANHA OCÍDENTAL 

LONDRES, (Reuters) - Durante a 
noite de ontem os aparelhos "Mosqui
tos" do comando de Bombardeio, ata
cara.~ objetivos na Alemanha Ociden
tal e semearam mlru!s nas · aguas ini
migas. Regressaràni todos 0,s aviões, 

NA RUMANIA 
ZURICH, (Reuters) - A D. N. B, 

Informou hoje que bombardeadores nor
te-americanos atacaram, hoje à. tarde, 
varias regiões da Rumania. 

O BOMBARDEIO DE BUDAPEST 
ZURICH, (Reuters) - O· bombardeio 

da noite de ontem contra Budapest fol 
efetuado por varias formações de aviões, 
que atacaram a cidade por diferentes ' 
direções - declara hoje a radio da ca
pital hungara, Anunciando a. destrui
ção de varios a parelhos atacantes, de
clarou a referida emissora que houve 
danos em varias partes da cidade. 

PARQUES FERROVIARIOS, OS 
OBJETIVOS PREFERIDOS 

Q, G. ALIADO NA ITALIA, .(Reu. 
ters) - Os objetivos do bombardeio de 
ontem à noite contra Budapest roram 
os parques ferrovia.r:os, 

A capital hungara já havia sido bom
bardeada por cinco vezes no mês pas· 
sado, tendo o ultimo ataque aliado 
contra esse objetivo se verifica.do no 
dia 15 de a.bril. 

Bombas de quatro m!l libras, as fa
mosas ''arra.za quarteirões", forain 
arremessadas sobre Budapest. · Uma 
dessas bombas caiu em cheio sob1·e um 
grupo de edificiO$ proximo dos parques 
ferroviarios da capita.! hungara. 

verificaram-se duas violentas explo
sões, que iluminaram o Danubio com 
varfos !ncendios. 

A LUTA AEREA AO NORTE DE 
ROMA 

Q. q-, ALIAI)O NA ITALIA, (P,,eu
ters) - Apesar do tempo, a aviação 
aliada continuou ontem na campanha 
de bOmbardeios de pontes e estradas de 
ferro ao norte de Roma, 

Entre os objetivos a.tacados figuram 
as pontes ferroviarias de Grossetto, a 

120 kln.s. ao norte de Roma. Grossetto 
é base aerea. alemã estrategica, a meio 
camJnho entre Roma e Livorno: 

"RAID" AEREO ALIADO CONTRA 
PLOEST 

Q. G. ALIADO NA ITALIA, (Reu
ters) - Foi oficialmente anunciado que 
bombardeadores · pesados aliados ataca
ram pateos ferrovia.rios em Ploest, em 
força cortsidetavel. 

DANIFICADAS AS .GRANDES REFI
NARIAS DE PETROLEO 

Q. G. ALIADO No\ ITALIA, (Reu
tei:s) - Acredita-se que durante o ul
timo ataque 1-eallzado pelos aviões alia
dos contra Ploest tenham sido atingi
das as grandes refinarias de pet,roleo 
existentes ruís proximidades da cidade. 
Isso foi indicado pel.a intensidade da11 
nuvens de fumaça que ·se elevaram da 
zona do objetivo. 

Esta. é a quarta vez, pelo menos em 
que a .cidade petrol!fera de Ploest é 
atacada pelos bombardeadores a.Jiados, 
nas ultimas 4 semanas. O ultimo ata
que foi realizado em 24 de abril,• quan
do os pateos ferroviarios fora.m bombar
deados por aviões aliados com ba1,e na 
Italia. . 

1 
Os ataques anteriores paralizara.m o 

escoamento do petroleo rumeno para a 
Alemanha, Antes dessas operações, os 
alemães haviam conseguido restaurar a 
maior parte das instalações de Ploest, 
as quais haviam sido destruidas numa 

CONTINUA · A OESHARMONIA NO· SEIO DO GOVERNO ITALIANO 
Bene.oeto Croc~ 

· NAPOLES, (Reuters) - · Grandes sus
~eitas suscitaram· entre os m;mbros . ~o 
governo italiano as declaraçoes políti
cas formula.elas pelo principe herdeirn 
'Humberto de. Piemonte, numa e11,t:i:evis
ta que concedeu ao · correspondente do 
"Times", Jogo depois de te_r sido no
meado tenente-general do Reino, por 
seu pai, o Rei Vítor Manuel. 

As declarações. do príncipe vieram 
~omprometer a polltlca de apa~ua
tnento que vem sendo levada a efeito 
entre os elementos politicos italianos e 
a casa Real de savola. ·. 

o senador Benedeto . croce, iniriistro 
Ita.liano sem pasta, e llder Jiberal, que 
toi Visitado pelo pr,inclpe herdeiro no 
principio da. semans, expressou a ·sua 
gra,nde indignação ante a atitude do 
principe, que nada. . lhe dLssera a res
peitQ das declarações que ha.vla. ' feito 
ao correspondente do "'Times". 

------------
indignado cQm o Principe Humberto 
A guerra na peninsula 

duvidas e as desconfianças, como es
pero pessoalmente que consiga fazê-lo, 
Desagradou-me ver que ele trata de 
descarregar a culpa e os erros .da Ca
sa Reál sobre o povo da !ta.lia. Sou um 
velho monarquico e, portanto, sinto-me 
perturbado' quando constato que os pro
ptios monarcas tratam de de&acreditar 
a. monarquia". · 

'Na, entrevista. concedida ao represen
tante do "Times" em Na.potes, no mê.s 
passado, o príncipe do Piemonte des
culpou o rei Vitor Manuel, por não ter 
Impedido que a. Italla. declarasse guena, 
à Grã Bretanha e à França, dizendo 
que disso teria resultado um a.tàqué 
alemão contra a Italia... Afirma-se 
tambem que Q principe Humberto de
clarou que a união dos fascistas e dos 
na~lstas tornava impossivel qualquer 
outra atitude e alegou · que a. nação não 
parecia. disposta II aceitar UmA pO/lição 
düerente,. pois não surgiu nenhum pro
testo. 

TENTATIVA ALEMÃ DE INFILTRA• 
Çll.O NAS PROXIMIDADES DE 

ORTONA 

povoados de San. Tomaso e Villa, Gran
de. As . patrulhas g9rmanicas mantive-
1·am-se ativas : no Alto ca.rigliano e na 
frente principal do Quinto Exercito, 
mas nãçi se registrou nenhuma modifi
cação importante. 

COJ\IUNICADO OFICIAL 
Q. G. ALIADO AVANÇADO NÕMÊ

DITERRANEO, (Reuters) - E' o se
guinte o texto do comunicado oficial 
de hoje: 

"OPERAÇÕES TERRESTRES - Nos
sa artilha.ria mostrou ativida.c!e cm va
ries pontos. dos fronts. Continuou a ati
·vidade das patrulhas e deram-se · alguns 
pequenos encontros, 

OPERAÇÕES AEREAS - .(1.. esca»sa 
·visibilidade.· dülci,µtou · qntern as operá~ 
ções ·aereas, mas bomb.ardeadores me
dios atacaram . pontos :rerroviarids. em 
Grossetto, A)b1nia, TOrre e Fabriano. 
Caças-bombardea.dores atacaram comu
nicações ferrovl!irlas nn.s zonas- de · Ter
nl-Sulmona, e noroeste. e•sul de Roma.• 

proporção de 40 por cento, durante um 
ataque realizado em agosto · ultimo por 
aviões da R. A. F. éom base no Orien-
te Medio. ' 

Ploest é o quarto objetivo" .. _pe_l,.a-s·u·a 
importancia - na zona. dos Balcãs', vin
do Jogo após Budapest, .Sofia e Buca- · 
rest, Ploest, que fornece peti·oJéo aos · 
exercitos alemães no sul: da: Russla, en
contra-so a 140 milhas do ponto mais 
proximo do campo de · bataíh.a rµsso
germanico. 

Calcula-se, que ·a . zona. de Ploest for: 
nece .35 por cento dv petroleo consu
mido . pela Alemanha, . inclusive -0.s lu
brificantes para. . a aviação e motorés 
Diesel, e a gasolina . comum para mo
tores de transporte. 

O ataque de agora: contra Pioest foi 
realizado· por "Fortalezas Voadoras" e 
"Liberators ", eséoit~dos . por caças de . 
longo raio de ação. Enquantó esses:apa
i·elho~~ 
ções atacaram os·.pakos ferróviarios de 
Tumu S.everin. _ · 

IMINENTE UMA NOVA OFENSIVA SOVIETICI 
. 1\ 

Efeitos da atividade aerea sovietica na retaguarda alem'ã e-m 
o coman~ 

russo 
Lwow - Ação dos guerrilheiros .. 

dante da "Divisão Azul" ~ 
Acusação contra 

,Con11.Jnicado oficial 
l\IOSCOU, (Routers)· _ Uma adver

teuCia ao exe_rcito· ·sov'ictico,. para tjue 
.- esteja· preparada para• a, proxima 
ofensiva, fo·i dirigjda hoje, _ atrnvés 
<la; emissora. local, pelÕ coronel-gene
ral' 'l'svetayec; .dizendo: . ·."A ·disclnli
na.. -.e o .espiri.to .de·, ·o.tensiva ·vos con_ .. 
duzlr'ão · á vito1•.ià· ifnal. . 'l'reinai na 
arte '.de utiliza'r .. todas. ,as; armas, até 
<JU'e .tenhais •ating;ido, .. a .. perfeição. 
A11ei'feiçoai até. :ao maximo :vos,sa· ca
·tJacidade. eomba.te.nte". 
4 NA vrn·s · TRANSPOR!l'ES ALEllUiES 

AJ.i'UN'DADOS NO l\IAR NEGRO 
. MOSCOU, (Reuters) . - Anuncla'-se 
Ofi9ialinen.te que .. aviõê~. russos. · da 
frota ·do. mar Negro afuntlaram ·qua
Ú·o transp.ortes .ini.migos .. com _urri ·c1es
Loca1Í1ento total de '10.000. toneladas. 
ÉFEIT.OS DA.· A;l'l\'IDADE·· AEREA 

, SOVIETICA 
. MOSCOU, (Rcuters) - A ação inin7 
terrupta .. do's bombardeadores · sovie
ticos contra .a retaguarda alemã. em 
Lwow e a Rumania ,Setentrional, .criou 
serlos obstacu)os-aos movimentos' de 
·trópas da '\Vúhmacht, agorà muito 
ativos; nos dois :citados ,setores, atual• 
mente. ameaçados.' pelos russos. 

Os alemiles tém ali uma rede· fer
roviaria muito mais .densa que os rus
sos,, mas. em virtude .. do _bombartleio 
da·, semana passada, verifi·caran1-se 
muitas interrupções no trafego en
tre. Bucarest e a frente dê von ·1Geist 
e. entre os, grandes centros . ale1niles 
de Varsó".ia e Cra.covia· e. a frente ele 
von .. Mannstein, com o seu Q: G .. em 
Invow. .. · . . .. 

Os guerrllhelros, com seus ataques 
contra as ferrovias (JUe ,conduzem 
ela Hungria aos Carpatos, aumentam 
essas· .dificuldades para os tranpor
tes inimigos. A sua atividade C!'.>11ti-

,,, 
nua em grande .escala na retaguarda campanlra. ·ale,:nã na Russfa fez rnen:7, 

·ela frente rU~sà. Ha . muitos dias, ção ao nome· elo .general Grande. Entr19 
inensa.gens ··da·:.trente ;v.êm .regi~.tran-. as· ·mais·, recentes adições a.. lista, dll 
do · um a'nmto e..cle ,gi·anélê. nuin'ero de crim.inosos de· guerra, <1ue . aumenta 
carlhões~ :c·allli;nliõés~·.e -tâlrcÍú,fÚf pà'.ra· ·ª se1n·: cessar, -cbflta1n-se. vario.s··.ge11erai!j 
frente. - .·de · comoiúe;, 'Entrementes,· , ,,_iemãcs cujos ·nomes: e,. atos· se 1-elàz_ 
duas· rérro:vias caiiturà.dâs riá Rum/,,~ cioiúi,;, com o gérieral l\Iunoz Grani 
nià, 'foram. reparadas·.e· adaptadas á ue. · Como .. se ·satic, · no mês. d!t 
bitola..· russa.'. A rapidez· cori1 'que· es- março. ultimo .. ª .. · rac.lio. a.!· em1!.. anuncíol\ 
ta tarefa !oi ::exoéutada:' surpréendeu · que o .. general. :Munoz.; Grande for~ 
Os obsérvadores! ·miÚtares·.;. estrange.i- nomeado c!Íeíe do Estádo Malot" J?C$C: 
ros e 'constituiu. um.,clos :ta.to1'es <1ue· soai do general. Franco. . 7 

tornaram p,ossivel a '•fenomenal pres- · . CO.lllUNICADO, <>FICJAI, . 
tcza com que se cruzo.u' o. rio. . . . l\IOSCOU, (Reuters) ._:_ A. emlssorai 

Na Rumània .ocúpada,J)<ilos .. russos, local irrad.íou · o seguinte comunlcadq 
cada 'dia,'regressam:,,: s~ liÍrcs os do Alto.'Comando.1:usso: ,-'. ;. 
camponeses gue ·,:ugi,ani'fde. suas ai- "A sudoeste do Sta!islalov,. em: .'a!!. 
de ias sob a influencia: .e .. alárma' 'di- guns · setores, clestaca.in·entos · da. jn· 
vulgados peÍos alemies,'•, soG-re. o ·que fanta'ria geri11anica tenta.rara efetua .: 
lhes faria- o exe_rcito '.rU:Sso ·s·e -- captu..: o!)eraÇões <le -reconheciiliento dàs nos .. 
i·~sse O terrüorio,' · · sas posições. O inimigo foi atacadâ 

Alguns Yerdes· .. e.'ricos Yales que. se' pelo fog·o da ·artilharia e dos mortei_,; 
ex tendem· de Sereth:' atê aos .ca1;pá.- ros soviéticos, ~cnclo. dispersado an~ 
tos russos; se. encontram· agora. .. cm tes de alcançar o limite externo dti 
territorto· q·ue, ao ·Contra,:io: do ··.seú nossas · defesat. Duas · companhi~ 
pals, ·foi re\atlvame.nte po,uço .·af.~ti,.do ..... getmanlcas · toram aniquiladas. . . 
pela guei·ra:, o ·e'>erclto russo veio · Durante· o· dia de.hoje, a infalitarl:'I'· 
encontrar a, popu!açilo pacific'l\tnen- . e .os· tanques. inimigos :i.taca.ram asi 
te ocupada·. nds : . .-labores da: .. ,terra. · posições .defendidas por uma. de nos• 
os correspondente_s sovleti.cos; into.r- sas unidades, Depois . -de enca.rni~ 
mam que as:' réiações e,;,t.re os; qam- ça<;lo 'encontro, eis .almnães foratn re<1 
poneses· e as,,tr<>pas::ru~sas .são:·-boas, .. "' chaçados; Mais de, 500, alem·ães· mor .. 
sublinhando entretanto, a. pobreza tos foram· deixados sobre ·.o campo de' 
tios primelr~s. Os ,â!emilc.s Jéyà'ram · l4ta. ;Doze tanques,. 2 .carros. blinda ... , 
c\essas pequenas aldeias. todos• os ob-. dos e 20 veiculos ale.mães· !orain des~ 
jetos ele valmz' que .puderam encontrar, truidos .. A a.viação sovietic·a. bci1nbar• 
inclusive camas, livros e vinho. . deou concentrações de .. tropas !'nimi• 

n·EcLA!ltAÇ·õE.S, .DEt OFlCIAk gas .e depositos de• material, ·b.elieo; 
ALEHAO .. APRISIONADQ, . '.!'rezo aviões· alemães foram abaticlo(I 

MOSCOU .<Reuters) .'~· .. r,:0,1.·captuc em comb"ates aereos .·Pelos caças so;\ 
?·ado· a: su;lOesie -de' odesSa·,_: o·.eothan.. vieticos. · 
clant'e· elo Primeiro BátalhilÓ do ·717.o Ao sul de· 'l'iraspol. uma patrulll~ 
Regimento· .da. 153.a. ·Dl.vii;ão iJà ·Re- inimiga .tentou ·.penetrar em nosi.a,s 
serva cia Infantaria, eapitão · Willy · posições, durante a noite. · A sec.;.;·. 
Schulz. o· referido· capitão, que ,ha- ção comandac\a pelo : cap'itão. Kho.;, 
vi'!,· rccebitlo fel'iri1ent.os ·dura·nte· a menko .descobriu os· movimentos. do 
luta, declarou o: seguinte:· . . · .inlmlgo a . tenlJ)o e permitiu· que els 
, "Ao: entardecer,· as unldad.es sovie- aprofu ndªsse sua cunha.. Por meio 
Cicas atacaram ·. nossàs. posições. . O · de· uma :habil Operação, ··o.inimigo· foi 

cercado. As unidades, sovieticas afüj.; 
,ttaque foi tilo ·Inesperado, que meus 1'arn fogo 'de metralhadora. e· de· hlor.r 
aoldatlos foram ,incap_azes· d.e. se <I~- -
tender, tencio.-se retirado em, des.or- , teiros; .. batendo a íói'ça g~rn~anic,_: 
delll .. ' Os oficiajs precedo,ràni. os 0 s0!- . J)Or todos os lados. 

· · 1· b t Numeroso grupo·· ·d.e.· guerrilheiro!f, dados ,.na fugai Eram e es o su ~ e-. 
nente Guende, coniandarite da. 2.a Com.- operandº na rei,·íií.o de .L,vow, no J)e~ 

· riodo compreendido· êntre 10 e 12 de 
panhia; · o .capit~o 'l'rlte, c?1~'.": ndante ' .abril descàrrHàrain 12. trens milita.;. 
da 3.a Companhia, e .o caP)tRO •Hem- · res. á!emães; . Outros dÓis trens, .que 
pel, comanda'nte. da .4.a EU\·fu\Aeri~ · haviam .'Sido ·enviàdos P.ara. uma esta~ 

. elo .no oml:>ro. e obrigado'·ª· P.er.l)lanec.~r çã,ó; afim· de serem reparados, foi·alll 
no' local. l\l;eus 80f<lad.os ,e os ofi.cjais · pelos ares, perecendo mais de 20(1 
'\riram:..:me:: ésteridido,_ a. -:S;ui:gra·r,' )nas alenlãe's. ·. 
nenhum· deles .velo êm .•.. ·.eu ,·M.corr. O. · . . 

· · N·o ... <.di. a· 22 de:ab. ri!,· unidades· guerii Cada um pensava em · .. l;)l"Oprio: . e· . , . 
tentava- salvar-se .da, melhor .manei- ri.Ih eiras :do Lwow minara.m uma pon,; 

t.e ferroviaria, .. fazendo;~a saltar: :U'I ra. possível. 
. . ocasião. em .que passava • .-uin ·trem 

Ha 20 anos 'sirvo· no: ·exercito• ale•. carregado .de tropas.,.· Em consequen.;. 
mão, porem em.- ·todà. ª mínha car- cia.dest.a opcraçãô; .. ô, trafego naque,i 
reira· jama.is vi .oficf_ais.1,~e·. ·so!dad<is la linha. .ferrovia.ria .ficou suspens~ 
tão covarde.s. 'l"odos ···eles: -~~n.1 _ e~c.e_.. por 5 dias". . 
ção, tém,.med~ terrível 'de serem• cer-
cados -- 1>elos ·: rus·~os_?. . . . 

. CRBIES 'DE.: GUERRA.- DO. COMA!\"
UANTE· DA.. ''DIVISA.O AZ-UL"· 

MOSCOU, '(Reuters) _:,: O :general es• 
11an;tiol. l\lffn9z Grandé;' que·: c;omandou 
a· divi.são alemã 250.ài :: co11I1ecida 
~omo_ ' 1Divisão · ·AzUI_-,~t · !oi · lllenciOn.a~ 
do hoje como ún1. dos ·, ·l'esponsaveis 
pelos . assa~súiatos e : pel;t destruição 
'vànda.iica da c!daue· do Novgorod. A 
comissão . sóvietlca: ire 'investigação 
das atrocidades 'peÓietrâdas'durante. a 
. . -. . . . - .·... ..·/ 

REPRESAUAS' < NAZISTAS · 
LONDRES,. (Reufors)' _; A àg.en,. 

eia.• noticiosa germa:nica declarou. ,qu~ 
·cm represalia pelo fuzil,i.i11ento: ·do co~ 
rono1 · Cristofini, ·ocorrido .-'em. Argel1 
10 chefes do movjmento de .. re.slsten• 
eia da França foram ·condenados. , á: 
pena· de morfo ·por um tribmia! m!li.-

. tar c'em Annecy. , Cinco .. déles foran2 
!m'~dia'taiµente. executados, 

'GDEíKA CONIKA O JAPÃO 
, . ·-. '. ·'. .. . -~ . , 

.· .' Q. · q:. ÂLIAbb),fo, SP'JJ(?:iSTE: 'DA toqromos de·. Noenifor ·e•. lÍll, ilha/ de Sch,: 
ASlA; · · (!teutêri;) ;_;, ·. A.?.'fOl'.çàs · ;b1·it~Íll• ·,.. cout~n, nà. costa. leste·. da, Nova,·. Ou1n6 
cai> aereas ;qu~. se '.à9~âMl!P1 aç~~' D,!!$~ Oclderttal,. e na · bàía.. de . G~lviilk, nQ 
te. tea,tro. de gue,fr~, !ntel\5i~icai:ll-r,t se~ Uwrái 'oé*· .. · 
esforços' e· ataearain :r4anclalay, 'com ·for- Pretenderiam · · a11s!m, ,Qs nipOnlcos,, 
inações de grJJ,nde envergltdura; . . - proteg~r uma. ·nóva 'é ·!éroz i'e~~téncia' 

As forças,' a.erea.5 'britti.nicas tambem · " · 
· · · · ·· · • ·· · 'naquela, rég. ião. . . atacaram hoje, -~sadaJlierite, ,o& ·par-

f!Ues ferrovi.ariós :dé;,M:à.ymo e,ós ,ctep,q~ .o: interessante, no :':ntOmel),tO, é· 4U! 
~itos .de ~ui,rimei.t<is :Ya : riorOéste de os Jap0neses, que sempre. emprega.ra.~ 
Tongzang, · bem-• cômó '. as, pohtéli sobre · aviões mi11tares; estão-"agora · recorren,; 
as::estradas ,dé Natkygcin e<.Paugza.úk. do à av.iaçãÓ naval. Isto talvez seja. de~ 
. Q. ·o. ALIADO NK NOVA GUINE', vido às perdas qué teem 'tido suas. for~ 

Em entrevlsta. exclusiva. que concedeu 
11, um representante da ~uter.s, croce 
disse o seguinte: "Não posso fazer na
da. senão julgar muito severamente as 
decl.araçôes do princ!pe Humberto. A 
~ua. atitude encheu-me de lnd!grui.ção. ' 
o principe afirmou que o povo. italia- · 
no endossou a decla.ração de guerra da 
[talia. contra a Grã Bretanha e a 
França, e que o rei ,s limitou isimples
mente a aceitar os desejos do povo. Na 
realidade, existia. em toda a Ital!a um 
horror geral diante de um aconteci
.menta que se concebia como um· re
gime e uma desgraça nacional. 

Q. G. ALIADO NA ITALIA, (Reu
ters) - A tentativa alem~ de infiltrar
se nas proximidades do porto de Orto
na na costa adrlatica, foi frustrada 
ontem depois de duro encontro. ,Houve 
baixas de ambas as parte!;. Os a,Jemães 
mantivera.m suas patl'Ulhas ao largo de 
todo o setor costeiro e canhoneara.m · os 

_ Os caça~ mantiveram a.s. patrnlhas so
bre 8.'l. zonas de ·combate. Ontem à 
noite, bOmbardeadores medios e pesa-. 
dos atacaram Budapeste .. De todas es
sas ope11tções, não regres~aram quatro 
dos nossos bombardeadores', Foi destrui
dó um avião inimigo. Não houve ati
vidades aérea· 1n!mig1. sobre as zonas 
de combate, éh1rante o dia de ontem. 
ti. 'M. A, A. F. Jez aproximadamente 
1.100 :sa.idas". 

Sóldado norte-íunerica1io . visita reverenté~eríte,, 11a:,1taUa, . uma Igreja catolica · 
qílasi . éompletainéhto·:destrui'1a 'pela.· artilhal'.Íà àlemã 

(Reu..ters) ,- Ha .i.nc!ica,çõe'S de 'qúe. os · ças aeteas ·nos, Ultimeis tempos, 'resulta; 
ja.poneses . e.ítão !azen:lo esforços inten· .. do ·do contínúo · ataqµe da, 'a.yiaçã4 
SOS• pa.ra fortalece;' °'.t.\a,~: ,ção 1108 -ae. aliada .. - . . 

DESCOBERTÃ -.AR'QÜEOtOGIGA ·. 
o pr1ncipe argumentou que não hou• 

\/e protestos contra a declaração de 
guerra. Ora, 3omente. um louco pode• 
ria. tentar protestar, .· Aliás, esse louca 
teria. sido Imediatamente encarcerado e, 
uma vez começada a guerra, julgado 
por um tribunal militar especial como 
''inimigo" da. suposta causa nacional. O 
l)rincipe declarou· que ninguem exigiu 
que se convocasse o Parlamento. Ma.a 
não existia tal Parla,mento. A chamada 
camara cios Faiicios e das Corporações 
era. integrada não por deputados. ma.a 
sim por conselheiros cuida.c!osamente se
lecionados pelo· proprio • Mussolini. Qual• 
quer deles que se. atreves.se a, formular 
a menor critica, teria sido .imediata
mente expulso. domente um imbecil po
dia. cogitar de dirigir um apelo a essa 
camara, pedindo a sua. reunião. A ver. 
dade, que res.salta de tudo isso, é que 
ir, culpa. pela cieclaraçúo de guerra. re• 
l:ai ~obre Mussolini, e por seu 1nter
med1o, sobre o rei, Depois de longos 
11,nos de concessões e ... de violações da 
constituição, o rei a..s=e · agora. o as• 
;pecto. de um monarca constitucional, 
que obedeceu aos ditames do povo. Tra• 
tou de fundamentar essa atitude na 
~~lstencia nominal da camara e do 
&Senado, e alem dlssO, procurou apoiar• 
se · 110 argumento de que a. milicia .do 
Pll,l'tido Fascista e o Grande Conselho 
Fascista eram organizados constituciO• 
halmente. Não quero fazer uso de pa. 
lavras energic!IS, mas · não posso deixar 
t!e qualificar ls.so de hip0crisla. 

O governo exilado da lugoslavia desmente 
as acusações feitas a Mihailovitch 

'1A ·ESPANHA,_, .. · . 
< ' ' , _•, ' 

:>IALAGA, Es1Jariha, .(Retlters) ·
'l'rabalhadores,qu~ estàvam ent set~i: 
ço em uma obra . nu,:na. 1>assagéii1 ·,de 
nível ferroviario, perto dJÍ;tjJ1!; ' .. a..~scó~. 
briram uma se1:ie r1é t~.ú.,uJos., d'¼:ep.ci\ 
ca romana. Parece', tratar;se 'd.e •um · 
ccmiterio <lo sec~\o'ir,:éle cafotêr,.:li~-. 
milde. São . grandes ped~~s :1Hà:rias, 
cobertas de· louça;• sobre · ... as··.~ua.l~,•ha 
inscrição ele qualquer .espeéie,. ates
tando: sua natureza.'. hUm!Íde •. ·Nds :{u>
mul~s ainda ~stàva:,;., .re~t~s'.'1úi~a-·, 
nos .. 'l'ambem se .· enc6ntriira~1. ,v;i';os 

de barro cort1do e atlorn·os . de m:eta.l. 

Dura.nte 22 a.nos, o fjrJncipe do Pie
ínonte jamais mostrou desejos de atuar 
hidependentemente de seu pai. Agora 
não fez mais do que repetir os arg;1-
pientos do reL · Ora, ele age justamen
te assim no momento que, depois de 
ter sido nomeado lugar-tenente do. 
~eino, devia. se esforçar para; vencer u 

LONDRES, (Reuter~) - O governo 
do rei Pedro, da Iugoslavla, declarou 
oficialmen'te, hOje, que a asserção for
mulada pelo general Wlad!mir Velebit, 
chefe da missão militar do Marechal 
Tito, atualmente em Londres, segundo 
a qual o general Mlhailovitch é um 
traidor, é reputada como "infundada", 

A declaração oficial acrescenta, o :se
guinte: "O general Mihailovitch vem 
lutando nos ultirnos quatro a.nos ao 
lado dos aliados e contra os a.lemães, 
com firme resolução. O qomando ale
mão pôs sua cabeça a premio, fixan• 
do•o em 100 m\l marcos. 

Ha. poucos dias, um destacamento de 
soldados de Miha!lov!tch libertou a trl• 
pulação de um bombardeador "Wel~ • 
lington" que ha.via sido abatido às 
ma1·gens do Danubio nas proximidades 
da. povoação de V!ncha, 16 qui.lometros 
ao sul de Belgrado. A tr1,)u!ação aliada 
foi conduzida ao Q. G. de Mihailovitch, 
onde pôde comunicar ao seu ,,comando, a 
fel!Z noticia. de que estava. salva e em 
segurança. 

Este "Well!ngton" foi o terceiro bom• 
ba,rdeador aliado abatido sobre o ter• 
ritorio iugoslavo durante os ult!mos três 
meses, e cujas tripulações foram libe1·
tadas pelas tropas daquele general". · 

Apôs declarar q:.ie a afirmação do ge
neral V8lebit visa desacreditar um ad
versar!o tão perigoso para os alemães, 
acrescenta a declaração do governo iu
goslavo-, "A atitude que repll()vç,mos e 

t MADRE MARIA MARTHA 
DO, SS. SACRAM~NTO 

A Irmandade · éle Nossa Senhora das Dôres convida 
a. familia e pessoais amigas da mesma, para assis= 
tirem à Missa de 30.0 dia que fará celebrar amanhã, 
dia 8, às 8 horas, na Igreja da Bôa Morte, à rua 
do-Carmo. 

que· é resuitado direto da !ntolerancia 
politica, constitue a razão que levou ao 
!raca.sso a Iugoslav!a, nas tentativas de 
se · leva,r a efeito uma ação conjunta. 
Esse. não é, de modo algum, à caminho 
capaz .. de conduzir r.o objetivo comum 
que .ha. de :ser a união de todas as for
ças n.aciona1s da. Iugosiavia. que comba-

tem o inimigo", 

ALIADOS E NAZISTAS AGUARIJIM 
A. INVASÃO. 00 CONTINENTE . 

. LON:ORES, (Reuters) - O jornal 
sulco .. "Gaze.tte de. Lausanne" divulgou 
que as tropas hltler!stas de contra, 

· invasão estão prontas pá.ra toda even
tua:l!cla~e, mas seus transportes na 
li'ranga e na Belgica estão muito de, 
sorganizados. · · 

DE.CLA.RAÇõES DE GOEBBELS 
LONDRES,. (Reuters) - O ministro. 

da propa.ganda a.lemã, Joseph Gocb-
bels, eni artigo publicado no jornal 
"Das Relch" e citado pelá. agencia 
alemã. D. N. B., diz que os planos alia, 
dos estão quasi ultimados, ,mas o 
Reich tem motivos para se sentir 
confiante. 

O artigo alude aos "Ínumeros e igno 
rados preparativos" do Alto Coman
dá Alemão. 

A OPINIÃO DA Il\IPREN'SA 
"~A.Nli:E;E" 

NOVA YORK, (Reuters) - O ".New 
York 'l'imes" passa hoje em revista as 
medidas alemãs de contra-invasão e 
escreve: 

"Inundando grandes extensões de 
terrenos na . Italla e na Holanda., e 
evacuando cidades, dlnamlta11do es
tradas e ~olocando minas, em seus 
esforços · cegos para não se1·em sur
pree'!ldigos em parte alguma, os ale. 

mães estão·. causa.rido tal) to dano- Cionio" 
os aliatlos,, ao seu proprio sistema. àe 
com•n;1icações,: Os·· nazistas, . visa.rido 

seus pro!)rio;f fins,· 'estilo . lnuti liz;,..ndo, 
todos os 1 ugares · ql.lo não atac:a,-remos. 
A e:xpectiÍtiva ·da. Invasão . obriga o 
inimigo· a cooperar no trabalho de 
destruição e derrotá",' ' 

A CONFERENCIA DOS· ·,DOlllINIOS 
EXAllIINOU .OS PLANOS, DA. 

·INV,+SAO 

LONDRES (Reuters), - , "Os . pri
meiros ministros da Comunidade Bri
taníca concortlararn.em·. que. B.er!im, rle• 
via ser. ocupada .. pelas tropas·. alia
tlas" . - segundo . divulga wnson 

Broadbent, correspondente - do "Dai!y 
l\Iail''. o qqal acrescenta:. , 

"Os planos dà. invasão da . EUrop,i 
foram plenamente examinados· na 
Conferencia dos Doniirilos' e Ós C,,que
mas. aliados ' para ·a reconstrúçll,o da 
Eúropa estão sendo .analizado.s ·atua1-
n1ente",. · 

"Um ponto, segundo· soube o·corres
pondente, foi absolutamente escla.re
cido: nesta segunda ·gµerra· lnund'íal 
não haverá repetl~ilo alguma· do 
grande erro cometido •na primeira.· As 
tropas aliadas marcharão sobre Ber
lim, que será. ocupa.da.. mil!tannente", 

P l·A NOS SCHWARTZMANN· 
Inclusive tipo · a.partamento _,: Visite~ .11ossa exposição sem ;comprom~o ., 
Bua D, ,Tos6 de Barros; 252 - Av. ~ Bra.nca;:1>2f;,- 'J:elefÔ:ne .5•6981.· 

.) .' • • ,. < • ' ' • ' ' ' ••• • ' ' ~ • ', ' ~ • ,._, 

OS EXEMPLARES ACHAM::SE -k ·vENDA NA "ASAPRESS'' 
. Largo São Bento N~0 5-4 = sob~ ou pelos fones J;,6435 ·e 3=642~ 
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ANO XVII São p I Diretor-Gêrente: 
li COR.RDÊirAetorD: E '1·11 l'l 11 · PLíNIO OLIVEIRA .au o, 14 de Maio de 1944 FRANCISCO MONTEIRO M_AC~ADO . NtJM: 614 

Publicou-se na semana passada . o 
5eguinte telegrama: 

O SUMO PONTIFICE PEDE ORACõES PELA PAZ RADIO-MENSAGEM PONTIFICIA NA VIGILIA DO NATAL D[ 1943 
de Delis a . sua parte dos sofrime11° 
tos e :rirnl'estar cio mundo a encontra 
diante do Deus l\lfen!no· uma· COUSO• 

lação e um · c.onforto desconhecido 
áo mundo que lhe dá animo e força 
pa.ra .resistir e manter-se impert.érri
to sem. se abater nem desmaiar ·nó • 
meio das provas mais torturante:. ·e 
grayes. 

"ZURICH, 6 (R.) - A radip do Va
ticano, em sua irradiação em alemão, 
1·clembrou hoje a alocução pronuncia
da peló Papa, quando se dirigiu aos 
operarios italianos e membros da 
Ação Catolica, sobre a paz internacio
nal e social. 

"A paz social é um precipuo requi
sito da paz internacional" - disse o 
locutor, que acrescentou: 

"A Igreja está inteiramente concia 
í:!e que a· condição operaria não é sa
tisfatoria em muitos países e exige 
Justos salarios e condições de abrigo 
que permitam aos operarias o susten
to de suas familias, o seguro social 
contra doenças e velhice e a possibi
lidade de um peculiOII" 

Os que acusam o Papa de ter fra
cassado em impedir a guerra .pu mes
lno de ser responsavel por essa cala
midade, são inimigos de Deus e sua 
Igreja. Quando, depois da guerra, fo
rem· abertôs os arquivos, sairá à luz 
o que de csfo1·ços foram feitos. pelo 
Santo .Padre afim de evitar a guerra. 
Ele, entretanto, confia em que 11c-
11hum cristão acreditará naquela men
tira e calunia e que se apegarão à 
unica esperança que lhes resta: Nos
:;o Senhor· e Salvador". 

Que o Papa tent\a sido caluniado de 
:tnodo tão simplorio e falso, não es
panta. Graças a Deus. os inimigos da 
Igreja nem sempre são inteligentes. 
l\'las o que espanta-, é que a Santa Sé 
tenha julgado util fazer uma refuta
ção de tal calunia. Isto prova que 
houve setores da opinião em que ela 
alcançou algum exito, se bem 9ue 
sei a evidentemente contraria a toélos 
os dados da razão e do bom senso. 
Nada pode exprimir melhor a des
ol'ientação contemporanea do que 
11· existencia ·de homens capazes de 
clar credito a balelas destas. * .. ~ ,;. 

Em meio a todas as suas aflições, 
(Conclua na 2,"' pag.) 

Conforme noticiamos em nosso ul
timo numero, Sua Santidade o Papa 
Pio XII dirigiu aos Ordinarios· <le to
das as_ Arquidiôceses e Dioceses do 
mundo;'um apelo pedindo que duran:. 
te este mês se intensifiquem as 
pregações e as O obras de penitencia 
para que, por intercesõão da Santís
sima Virgem, obtenha-se uma paz 
justa e caridosa. O apelo do Santo 
Padre consta de uma carta por Ele 
dirigida ap Cardial Maglione, seu Se
cretario de Estado. 

Publicamos hoje mais extensamen
te essa carta: 

"Sinceramente esperamos, resa o 
documento,. que todos nos acompa
nharão na suplica constante e fervo
rosa ao Unico que por suas divinas 
1 uzes e graças pede transformar e ali
viar estes sofrimentos, e que, os 
~ransfo1,,"l}lando, torna-os suportaveis e 
merjtorios. Só Ee pode iluminar, 
apaziguar e dh-igir as inteligendas dos 
que -têm em ·mãos a sorte 'dos 1 povc.s. 
de tal forma que o amor vença ao 
odio, a justiça e a concordia, à via
lenda e à ruína, nesta sublevação 
univérsal. 

Não é possível, humanamente fa
lando, prediz_er a hora desejada da 
paz, mas sabemos que tudo· deperíde da 
vontade .eterna de Deus. Daqui, uma 
vez··mais;<exortamos .a todos que são 
Nossos filhos em Cí·isfo, a que reno
vem e intensifiquem sua fé tradicio
nal, e a que se entreguem · esponta
neamente, durante está espantosa cri
se, às santas obras de penitencia, e a 
que, por este espírito, obtenham do 
céu e para a humanidade cansada, 
uina paz qtie pautada pela justiça; se
já tambem um alivio para a Religião 
Catolica. · 

Neste mês. ·de ·maio, pois, consagra
do à Mãe de Deus, pedimos ardente
mente qU:e se organize tambem este 
aho uma cruzada de orações. De ma
neira particular" apelamos para . as 
crianças que pela candura de suas 

inteligencias são os prediletos de Nos
so Redentor e de Sua Santa Mãe. Por 
conseguinte, tanto os pais como os 
Sacerdotes, e todos os que desejam 
ardentemente o advento de uma paz 
catolica, durante o mês de maio, con
greguem em grande numero em tor
no do altac de Nossa Senhora, os pe
quenos, fazendo que eles ofereçam 
flores, orações e penitencia. 

Não deve desalentar.:nos o fato de 
ainda não termos obtido a paz dese-. 
jada, ao contrario, devemos perseve
rar com santa 'emulação' e constancia 
indefectivel, como a recomenda Nosso 
Senhor. 

Posto que o cruel conflito já tenha 
alcançado esta amadissima cidade, 
cuja doororn situação merece toda a 
simpatia de Nosso coração, Nós 
abrindo nos:;os braços paternais a tão 
amada porção do rebanho de Cristo, 
de modo especial a recomendarmos, 
assim' como cm outras ocasiões, ao 
ser sacudido e ferido pelas calamida
des publicas 1·ecorria Aquela que é 
chamada "a salvação do povo de Ro
ma'.1, comprovando muitas vezes· os 
efeitos de sua poderosa intercessão, 
assim tambeni agora didja-se o po~ 
vo a Nossa Senhora e, prometendo
lhe com fortaleza de espirito renovar-se 
nos princípios da moral catolica peça
lhe que àfaste a tempestade ameaça
dora, deste centro do mundo catolico 
cm que ~esplandecem reco1'dações tão 
gloriosas, peça-lhe qué já não pere
çam _seus cidadãos e que. não sofram 
os montim'éntos de religião e de arte 
que pertencem 1,e certa maneii:a, a 
todo o mundo ... 

AVISO DA CURIA ME
TROPOLITANA 

A esse respeito a Curia Metropoli
tana desta cidade publicou o seguin
te aviso: 

A viso· da Curia Metropolitana· de S. 

se encontra agora causa grande cons
ternação ao Papa,· que invoca a nos
sa Mãe Maria, afim de que o centro 
da cristandade se,ja isento· dos horro
res da guerra, qµe novos sofrimentos 
sejam poupados para os seus habitan
tes e para . que tantos monumentos 
religiosos e artísticos, que pertencem 
a todos os povos civilizados, não se
jam destruídos". 

Secundando os desejos do Sobera
no Pontífice, o Exmo. e Revmo. Mon
senhor Vigario. Capitular determina 
e recomenda . quanto segue. 

1) - Às mães e aos pais, que reu
nam, diariamente, seus filhinhos dian
te da imagem de Maria Santíssima 
para juntos rezarem pela paz; · ' 

2) -:- As crianças doentes da San
ta Casa, dos Hospitais, Casas de Sau • 
de, . Preventoriós, . Leprosarios e · às , 
acam·adas em suas proprias residen-· 
cias, · que unàm às sUas orações os 
seus pequenos sacrificics, cada dia do 
mês · de maio, implorando· o desejo 
bei:i,efició da paz ·cristã para a terú1; 

3} - As Diretoras e Professoras -de 
Colegios, Escolas; :Asilos, Orfanatos e 
"Creches", que promovam, ·cada dia, 
entre os ·seus alunos, . alguns minutos 
de. oração, nas ditas · irttençõ~; 

4) - Aos· Parocos; Vigariós Eco.; 
nomos, .. .Auxjliàres e . Cooperadores, 
Capelães, Su1foriores ·de Casas Reli.:. 
giosas; que façam:. o inesmo •com to
das · as crianças das Paroquias, Cole
gios e demais ' instituições; · 

5) - A Ação . Catolica, à Diretoria 
do Ensino Religioso e à Cruzada Euca
ri~tica, por . intenri.e.dio dos Benja- · 
mms · e Aspirantes, à .associação da 
Doutrina Cristã, que promovam, du~ 
rante . ~ mês de maio,, intensa campa
nll.a entre todâs ~ cri.anças para esta 
nobilissima finalidade que sobremodo 
nos· -interessa .a· todos e pela qual tan
to .se vem empenh:ancjo o Sumo Pon
tifice Pio XU. . · 
. De ordem , . do Éxmo.. e RE:vmo. 

Mons. Vigario Capitular, São Paulo, 
29, de abril de .. 1944, . 

Conego· Paulo Rolim Loureiro Chan-
celer . do Arcebjspad.o», ' , 

·Publicamos, hoje, o texto integral 
da· notavel alocução radlofonica 
pronunciada pelo Santo Padre na 
vigilia do Natal de. 1943. As agen
cias telegraficas já haviam publi
cado as 1ialavras de Sua Santidade, 
porem truncadas em pontos essen
ciais. Assim, a divulgação do tex
to completo da alocução . d,o Sobe
cano Pontífice conserva toda a sua 
oportunidade e interesse. 

Em qualquer situação, publicaría
mos com filial prazer as palavras 
<lo Vigario de Jesus Cristo. Agora, 
fazemo-lo com sentimentos impreg
nados' de um fervor todo especial. 
tiofre o Pai Comum da Cristandade: 
..:om ele devem sofrer seus filhos. 
E, neste momento de angustia, suas 
palavras tem para nós um signifi
cado todo particular. · Recebemo
las como um presente que a Prnvi
dencia nos. envia,· e -que peios cui
dados da Providencia transpôs mon
tes e vales, riqs e mares, para che
gar até nós através das maiores di
ficuldades. Nos momentos de dor, 
estas .palavras de · um Pai sempre 
amado coin .· todas as fibras do co
ração, c que nos fala tão de longe, 
não podem deixar de nos comover 
a fundo. · 

NATAL DE GUERRA 
·,;Pela quinta vez, àmaclos filhos 

e · filhas cio universo, se dispõe a 
r,rande família cristã a celebrar a 
magnifica solenidade da paz e do 
amor,·· que ·i·edime e irmana, numa 
.atmosfera carregada de morte e de 
ociio; · tambem neste àno ela sente 
e expe1·imenta a ama'rgura e horror 
de um contraste irreconciliaVel en
tre a ctoce mensagem de Belem e o 
feroz encarniçamento com que a hu
manidade se dilacera. 

Dolorosos eram os 'anos .passados, 
funestados pelo fur!oso rumor.ejar 
elas anuas; mas os sinos elo Natal, 
elevando· os espíritos·, .despertavam 
e faziam surgir timidas esperanças, 
suscitavam· quentes· e. poderosos ane
los de paz. 

O · Exmo. Sr. Arcebispo dO Rio de Janeiro 
• f ar a sobre · o após~guerra 

Paulo - "O Radio do Vaticano re
velou, aos 25 do corrente, o texto da 
carta dirigida a S. Emcia. Revma. 
o Cardial Maglione, DD. Secretario· de 
Estad,1 de Sua Santidade, · onde faz 
um ª!?elo ~- todos os católicos para 

se umrem a· cruzada de pi"eces du- O ORBE CATO LI C----o· ._. --R· _ ·E-.. --z· A· . rante o mês de, maio, f!n que costi,1- . 
mam os fié.is catolicos de todo · o 
mundo invócar de modo especial a 

~-ir_:i~:a~:r~=~t/1. J:h~e~s~:;~ ~-·º:~~: P E L O s ··A N T O P A D R E • ~o inquérito.que o vespertino "Fo, A PROPRIEDADE P111VAOA ftcia: . , ' · 
lha Carioca'' abriu para colher idéias .. . . , . . "Os alicerces da sociedade humana · 
e opiniões sobre o após•guerra, de, Na defes~· dJt proprie~ade· Pfivada, . éstão ameaçados. No mês de maio . . . .· 
pôs o Exmo. St-. D. Jaime de Barros que é u_m füre1to natural, e~tá a por, proximó, os catolicos,. particularmen..: ·V"b. · .·. ·, · · ·, · · · . . · . · · · · . . , 
Çamarl\, Arcebispo do Rio de janei· ta aberta p~~a O. bepl ~01num. ~OI'· te as.crianças,.guiados pelos seus p'ais, .. J rantts apelos das Autondades Eclesias-
1·0. . . que· o conce_1to · da proprieda~e pr:vt se voltarão para a· Mãe Celeste dó · · t· · .. · '·>. · ' f·· · ,.;. · d.·. ·. · ·. ~ · · b ·. · · · · • ~ 

. i~~~::(di::!~~~-ll~1~~:;:·::j~~f!,1*~' ···1~1t~,~~?cJ~~ãi;;~;:::~f},J"h~õsfl;!~,-':·•,m~~;~?~~,i~~á'i~ft.:·~~~3â~~1~~~-,,~,:1,,,.~~1r~~~fil,;;;;.~..;X,~~1~~-,-~L~1!,,o::E~~?;,~~,~~EfIC~~-----.· ·. 
Brasil; sua. palavra assume . grande nas·. um grupo ·de· home11s. Cabe aos não brilhar sobre o mundo, não ·deve- · 
nnportanéla, porque pocle e deve ser poderes publicas, respeitando os di. tnos i)or isso nos abster de· rezar .nem 
tida como a palavra de seu chefe · .réitos que fore!l) incontestaveis e ii· perder a coragem nem a confiança erú 
para a imensa massa de católicos quldos das propriedades existentes, Deus, porem continuar rezando si-
espalhados pelo nosso tambem imen- t1stabelecer norinas para que o;, bens lenciosamente. · A guerra dui·ante o 
150 pais. tnateriais se distribuam de maneira ano p::issado aproximou-se da Cidade 

·'l'ranscrevemos porisso essa en• equanime para todos que com o seu Eterna. 
ti·evi~ta. trabalho, precisam manter sua vida A tragica situação em que Roma 

.:tnn decoro e dignidade. 
Ao ser abordado pelo .jornalista', 

S. Excia.. Revma. assim fàlou: -
('Não é possivel a nenhum homem 
t!e responsabilidade, nesta · hora, fu
gir a uma. colal:Joração nos proble· 
mas graves que estão solicitando 
uma solução para o bem comum dos 
povos. Isto, de um modo vivo, sente 
à Igreja. Conio sociedade perfeita 
que é, e com· sua enorme experién· 
eia de vinte séculos, ela não pode e 
µem deve querer- esquivar-se a seu 
dever de traçar diretrizes quando es· 
·tas se exigem, como àgora, num ter
reno mais concreto. El, neste senti· 
do, o que lia de mais agudo e o que 
causa - mais ansiedade ao mundo 
atual, são, indiscutivelmente, os pro
.blemas religiosos, econômicos, so
ciais e de ordem moral e· o rumo 
~ue os governantes de amanhã 1Ia· 

·~ão a estas qüestões" .. 
Essas • considerações iniciais do 

Arcebispo do Rio de Janeiro confir· 
J'nllndo o solicito cuidado que e I e, 
sempre dispensou aos problemas so, 
ciais animaram O jornalista a fazer• 
lhe perguntas, visando uma defini· 
ção clara de seu pensamento no to, 
cante à solução que lhe parece mais 
justa. 

,p. IGREJA TEM A SOLUÇÃO DE 
TODOS OS PROBLEMAS 

SOCIAIS 

Disse-nos ele: 

';A todos' esses problemas a Igre
ja já deu :sua •resposta -luminosa. Do· 
cumentos como a "Rerum Novarum" 
e. "Quadragesimo Anno" encerram 
não só a sabedoria de_ séculos, mas 
tambem constituem o caminho que 
os povos devem trilhar na ordem 
social, Aqui mesmo entre nós ha um 
·exemplo frisante. ·A nossa feg;;1a. 
cão social, no que tem de basico, se· 
gundo a afirmativa das proprias au, 
toridades . publicas, buscaram nayue, 
les instrumentos pontificios a sqa 

-~ inspiração. Está no Nosso pensamen
to: realizar integralmente os priuci, 
pios das duas enciclicas, o que ser~ 
a salvação dos povos no após-guer, 

· 1·a. E isto representa o grande anseie 
da Igreja no campo especifico da or
nem social. 

"No entanto, - prossegue D. Jai-
1ne com vivacidade, - é preciso ad 
mitir que novos 'problemii.s surgiram 
depois do aparecimEmto. daquelas en, 
ciclicas. :eio XII já fez esta advertên· 
eia e· vem traçando diretrizes segu
ras para _às soluções concretas que 
os católicos devem ter diante de 
cada nova,, circunstancia que surge 
Uma reforma social é' por todos· es· 
perada para após a guerra. Para que 
s~ja real e proporcione o bem-estar 
do. povo, não ha necessidade, por 
exemplo, de suprimir a propriedade 
particular. Não seria. nas mãos cle 
um . só senhor -: Estado onipotente 
- que os bens materiais estariam 
mais perto das necessidades pojin. 
larell. 

A. OEFEZA DA FAMILIA. 

Passa em seguida D. Jaime Cama
rà a resaltar a necessidade de for· 
talecer a nação pela defesa ela fa. 
n1i!Ja. 

.llissa defesa - diz ele - ha de ser 
em primeiro lugar de ordem espiri· 
tua!, isto é, ·garantia do casamento 
indissoluvel, respeito ao · lar, fideli, 
dade dos juramentos, que lmpossibi· 
lite o perigo do uma subestimação 
do instituto que Deus · elevou à dig
nidade de sacramento. E a tamrna 
precisa de uma base econômica. 

Isto já afirmou Pio XU num de 
seus documentos, .infelizmente 'pouco 
divulgados entre nós .. Uma base eco
nômica para a familia; a! está um 
dado maravilhoso para uma reforma 
social profunda. 

Isto implica em que -o homem d€ 
trabalho qualquer que seja a sua con 
dição, venha a ter a possibilidade 
real · de manter condignamente todoi 
os membros de sua . familia, não cs· 
quecentio neste quadro nem a habi
tação nem· a educação · dos filhos, 
enfim nenhum elemento que seja ne
cessário para o bem estar do homem, 
inclusive a possibildade de adquirir 
seu- patrimônio para garantia de seu 
futuro". · 

NÃO PRECISAMOS-·DE NOVIDADES 

O Arcebispo sorri e declara ern 
prosseguimento ·a. sua . interessante 
palestra: "Tudo isso não é nenhuma 
novidade. Está nas enciclicas e foi 
amplamente relembrado por._ Pio XI!. 

Os pormenores técuicos- da refor, 
ma social a se faz.er nesta dire~"S.o 
cabe ao Estado estabelecer, dentro da 
juatiça e prucléncia que as coisas 
graves. postulam. A.cha D: Jaime que 
não · é preciso apelar para nenhuma 
torça exti'anha às nossas tradições 
com. o fi!n de estabelecer a reforma 
social. "Mesmo porque - frisa ele 
-- nós , não ·necessit~mo~ · de extre· 
mismos. O que ·se faz mister é fuglr 
às formulas sociais materlalfstas", 
Depois de ponderar que 0 s homens 
de equilíbrio sabem que senipre se 
devem e,•ti.ar as àgitações, a.crescen
ta: "Nenhum agitado é .. capaz de 
construir. O·· que o mundo precisa· é 
de recóniltrução. Já ha elementos de· 
mais rolados p·e10· chão. Recónstrutr 
é a nossa tarefa .. A hora exige u'n ião, · 
adverte O · Arcebispo. · Tan1 bem é pre
ciso· respeito' às, autoridades . consti· 
tuidas e colaboração a ·ravor de tudo 
o que 'i'or sadio e nos ajude a manter 
coní ,dignidade os coi:npi'Ómisscí; as• 
sumidós"''. .. . . .. 

E D, 1~ime assim reniài.a 'súas de, 
claràções: "Não désco11heç~,mos, . to· 
davià,. que, co·m. o ',fquecimeut:o de 
Deus e com a repulsa dos pri:ricipios 
sóHdos do cristianismo, em vez de 
preparàrmos melhores dias para a 
pátria e para o ·mundo, estarer.<!t)s ca
vando o abismo q\le i:nais ·cêdo 011 

ma's· t-ardé. pode·se abrir -sob os nos· 
SOS nPç<,,_ 

Felicitagões · -ao "Legionario:", 
Recebemos o seguinte' cartão dá 

Revmo. Sr. Pe. José Coelho de Sou·· 
za, s. J., Diretoi· ela · Confederacão . 
Nacional das Congregações l\IariaÍÍas 
e da. Fec!eração Mariana do Rio · de 
Janeiro: 

"l\lcu caro Dr. Plinio 
Ave l\1aria! 
Venho trazer-lhe meus aplausos e 

felicitações pelos seus trabalhos no 
LEGIONARIO. Faço votos por ,:iste 
semanário, sob sua llrilllante ges
tão. Sigo com entusiasmo tudo o c;ue 
tem feito está publicação. que é a 
paladina elo movimento católico 1u. 
Paulicéia. · 

Creia-me sempre sincero em Je
sus e Maria. 

Pc; ... J. Coelho de Souza". 
-oOo-

Do · Revmo, Sr.' Pe. José AlenP.ar, 
S.S., Capelão da Penitenciaria re· 
cebemos a seguinte carta: 

"Exmo. Sr. Redator elo O LEGIO· 
NARIO. 

Sat'idações. 
Com imenso praser acuso o rece

bimento de um exemplar elo O LE
GIONARIO editado sob vossa com· 
petente administração. É esse jor
nal um orgãD de imenso valor na 
propagação da verdadeira crença, 
cujos salutares artigos só tendem a 
elevar e instruir o espírito da huma
nidade, contra os inimigos da Igreja 
Católica A. Romana. 

Aproveito o ensejo para \.os apre
sentar meus· mais sinceros votos de 
felicidade e que o Onipotente conti
nue sempre a iluminar vossa mente 

· na direção de tão importante orgão. 
Pé. José Alencar, S.S. - Capelão 

da Pênitenciária ''.. 

''Perfeita Devoção . a Maria" 
, A Cia, Stella Ltc,~ .. de campinas, pu

blicou há algum tPmpo um oportuno. e 
pppula_r'r"sumo dQ "Tratado da Perfei
ta· Devoção a, No.ssa. Senhorá ", escrito 
pelo servo de Deus, Beato Luiz Maria 
Grignlon Montfort. 

A obra. do Bema•·:mturado . Gr!gnion 
· de Monttort é o mais. precioso ,manàn
cial de mario!ogla que o mundo cato
!ico possue. A segurança da douti-ina ali 
exposta tem sido realçada po1• todas as 
autoridades eclesiasticas que· a ela se 
referem. Como sêlo de g:irantia, basta 
lembrar a. noticia que o LEGIONARIO 
ha pouco publicou:· o processp de bea
tificação de Grignion de Montfort já 
está concluido e ,Jogo . :i.pós a guerra, o 
S1;1nto · Padre elevará o grande servo de 
Nossa Senhoca a honra dos altares. 

Apesar de e.timo; o "T1·atadc, da Per
feita. Devoção" não .era um livro 1 P,OPU· 
lar. no Brasllc- Isto porque a maneira 

. c;e, tratar os assuntor não é -acessivel 
ao grande publico, · 

.. Por este motivo, ,dlgn, dos maif; j1.1s
tos · iouvores,'. a. ·.óJVJ.1lgaç1\o. da, fX!)e1ei;ite 

. obra. fpfü>. .,..,a cectitora camoineh'a.. 

A '-'Gaz~tte Lau~anri~", p_eriodico S?iço de g:ande circulaçã~, dá conta, em 
recen,tes artigos,. da mqu1etaçao que vai pela .naçao helvetica a respeito da· ·sor
te de que· Roma está ameaçadi, 

As re;5postas · dadas _aô apelo do chefe do governo irlandês, pelas autorida
des americanas e alemas,· nao foram absolutamente consideradas satisfatorias, 
mas a opiniãQ publica catolica espera que a Cidade Eterna não seja devastada. 

O ·"Washington Star", dfario que se publica na capital norte:.americana, 
d~poIS de r~saltar q\le a sort~ ._?e Roma depende mais dos nazistas que dos 
aliado~, su~lmha que a destrmçao da Capital da Cristandade seria uma "ca
tastrofe" nao só para os trezentos milhões de catolicos que povoam a terra 
II;ªs para toda a humanidade, quê' tem em Roma· "um tesouro de arte e d~ 
c1enc1a':': · . * ,;e * 

· . O Exmo. M~nsenho~ Vicente Castro Silva, Reitor do Colegio, Maior ae 
No.ssa $enhora .do Rosario, de Medellin, ·publicou- no jornal ·colombiano "El 
Pueblo",. interessante. artigo a respeito da atual situação da Cidade Eterna 
Entre outras coisas, · diz este' artigo: · 

. "A historia desde, lia .20, seculos, está- radicàda na Cidade de Roma e por 
vontade· de Deus 'ali permanecerá, até o fim dos tempos. · ' 

· Roma .é uma escola- sem par e por isso não pode ser abandonada ou sacri
ticada aos rigores da guerra. Destrui-la, seria extinguir .. o museu de todas as 
1dades; .. Roma ,e.um mundo a parte:. Tudo o que tem tido grandeza no Ociden
te, · cp.ame-~e Religião, historia ou arte esfá . reunido em Roma · ou pelo menos 
dei:icou nela · vestígios imperecíveis. ' ' 

A ,antiguidade pagã, as origens do Cristianismo, os antecedentes da cultu
ra bizantina, as lutas :e trànsformações operadas na primeira Idade Média a 
supremacia eclesiastica do seculo · XIII, o Renascimento dos seculós xv· e XVI 
são epocas · de .in~escritivel ipfluencia no curso _da humanidade; . todas elas ti~ 
veram · en: Roma, .. o. seu. cel).tro, e todas a povoaram de monumentos que as 
fazem· reviver ·a. nosso:, olhos. · 
. , . ~om_a é tam,bem grande . e , unica em sua . condiç\ci . de · lar in,eli:tinguivel de 

civ1hzaçao e cultura. . · · · · 
Apenas terminada em. suas, linhas gerais, a -obra,· d~s juristas Roma a 

imortal, serviu.~~ cenarib a um, movimento de- idéias. e de ideais qu~ :não t;ve, 
nem · nunca tera· semelhante 110 · curso · dos seculos. Apareceu , o· Cristianismo 
e_ com éle ·a .·reforma da, •conci~ncia humana.: Vindo do Oriente, corpo· o sol, se 

'fotou- em 'R?ma. a preç() de ~ruentissimàs · padeciment?s, algun11. dos quais retra
t~dos na m1,5teriosa decoraçao das cata!)\lmbas. Dah se levantou para expan-

. dn:-s.e por todo o universo. A.o Direito Romano, razão escrita se· uniu o Di

. r_eito Ç~p()nici,o,; c~i-!gap~. :co,?ifi~~-da; e dün,,ia' maneira •mística, · e~tte as se~e .co,-
lmas de Roma, .o,T1õre·e:1>._!l:or~1nnesclarpnn,uas aguas"•·· .·'. ·:. : . . • 

Desventuradamente o mundo, vol· 
vendo em torno os olhos, deve ainda 
horrorizado contemplar uma reallda· 
de de luta e ruinas, que de dia para 
dia ~e torna mais extensa e cruel, 
desfaz as suas esperanças. e com gé
lida e dura experiência,. comprime 
e sufoca os seus mais ardentes im-
pulsos. · 

De fato, que vemos nós senão que ·· 
o conflito degenera nun1a forma de 
guerra sem restrições nem conside
rnções como se fosse um monstro 
apocallptic0 gerado por uma civili
zação, na qual ·ao progresso sempre 
crescente da técnica se alia um de· 
crescimento cada vez mais profundo 
do espírito e da moralidade; uma 
forma de guerra que sení parar um 
instante segue pelo seu horrendo ca
minho, e produz tais destruições,,que 
as páginas mais ensanguentadas e 
espantosas das épocas. passaclas . des· 

. . 

I. - AOS DESILUDIDOS 

maiam ao seu confronto? · 
Com terror, tiveram os povos de as

sisti!· a um novo e imenso ·aperfeiçoa· 
menta de meios e artes de .destrµi
ção, e ser ao mesmo tempo' especfa, 
dores de uma decadência ·interior, 
que do arrefecimento e /desnort.ea
mento da sensibilidade. nwral vai 
precipitando cada vez mais para o 
abismo da sufocação de todo o ·sen
timento de humanidade e .de um tal 
entenebrecimento da razão ·e do .es. 
pirito, que se verificam as palavras 
aa Escritura: "Estavam todos pre
sos com a mesma cadeia de trevas':. 
(Sap. 17, 17). · 

A LUZ DA ESTRELA OE 'BELEM 

:Mas em meio desta noite tenebro• 
sa resplandece ao fiel a _luz. da es• 

É triste. e doloroso, ama.d'os filhos, 
pensar que um sem número de 1:io
mens; à procura de uma felicidade 
que os satisfaça 'nesta vida, apesar 
de sentirem a amai·gura de' fá.Jazes 
ilusêies e penosas desflusões, se· fe· 
charam a . si mesmos totalmente a 
senda da esperança, e, vivendo; co· 
mo vivem, · longe da fé cristã, não 
sabem dar com o caminho para o 
presépio e para aquela· consolação 
que fa-.l. superabundar de gozo os 11·e· 
rois da fé em ,todas as suas. tribula
ções. Vêrr reduzido a .escombros .o 

. edific~ de crenças em que humana; · 
mente confiaram e éolocarain o seu · 
ideal; mas não ti'Í'eram. a ventura de 
encontrar nunca a verdii.de!ra fé, ·que · 
só os poderia ter confortado e réa
nímado .. Nesta oscilação intelectual 
e moral sentem-se prei,os de uri1a de· 
primante incerteza de eliJ:)frito e . v.i• 
vem num estado de inércia que opri
me a sua alma e que só· pode cofu, ' 
preender p1:ofundamente e sentir· 
fraternament~ aquele que têm· a ale· 
gria de viver na vivificante aura··.fa• . 
miliar de uma fé sobrenatural, qúe 
se eleva acima do turbilhão de to•· 
das · as contingências temporais para' 
se fixar no eterno. · 

trela de Bele~, _que lhe aponta e ilu· a) os q116 .· colÓcaram a sua 
ça na expansão mundial 
econômica, 

confiai,.. 
·da vida· mina o caminho para Aquele de cuja .., 

plenitude, de graça e de' verdade to• 
dos nós recebemos (Jo. l; 16); o ca-
minho para o Redentor, que com a t-<o exercifo destes amargurados « 
sua vinda se fez neste mundo essen- desiludidos não é difícil -apontar· 
cialmente Pt·incipe da paz e nossa aqueles que tinham colocado toda a'· 
paz: "lpse enim est pax no.stra". . sua .. conflançà. na expan,são .mundial 
_(Eph. 2, 11), · · da vida econômica, julgando 'qJÍe :sõ 

Só Cristo pode afugentar 0 s· funes- ela era capaz de estreitar. em fra, 
tos espíritos do erro e do pecaclo, que terna união todos os povos e ,prome,-

.subjugaram a humanidade a uma t.i- tendo da sua grandiosa organização, 
ranica e aviltarÍte escravidão sujei· cada vez mais aper!eiçoada, e apura.. 
ta:µdo-a a um pensameÍlto .e a ,u:ua da, inauditos ;e .nunca imaginados 
vontade, dominados e movidos pela progi·essos de bem-estar para o con• 
avidez insaciavel de bens sem limi- sorcio humano. 
tes. Co!Jl quanta complacencia e orgu-

S6 . Cristo . que nos, .tirou. da triste lho contemplavam o increniento mun• 
servidão da· culpa, po<le ensinar 'e · dial do comércio, a. troca interconti-
aplanar o caminho para uma libercfa- nentàl de todos os bens e de todas 
de nobre e disciplinada, apoiada e as invenções e produtos, a marcha, 
sustentada por uma verdadeira r'eti, tl'iunCal ·da .. vasta técnica .. moderna; 
dão e conciêncià. i;q.oral da· respon, superior a todos os .. confins de espa-
sabilidade. ',. . . , ,. ·., .. " i;o .. e. dw_~~P<i!,,iM:~s :~,.,j'~, !11,1~, lhe~ · 

. . só cristo "sobre ·cujos ombros te· 111os~n1: ~::.:peirnt,cia, · aa ·1:ctste, realI•-
rousa o dominio" (cfr. Is. 9, 6), !lade? Mcistra-Jhes que aflnal· essa. 
com o auxilfo da sua onipotência po- economia com as suas gigantescas 
de levantar e tirar O genero iiuma- relações e vínculos mundiais e· com 
no elas angústias sem nome, que O a sua. superabundante· divisã.o e mul• 
atormentam no decurso desta vida e tiplicação do trabalho, cooperava de 
encaminha-lo pàra a felicidade. ' mn ·modos .para tornar gerai· e ·.mals 

Um cristão que se alimenta e vi- grave: a . crise . da , humanidade; por 
Ve da fé em 'Cristo· na cet'teza é!e isso que.:sem freio moral que a regu-
que só Ele é o can~inho, a verdade lasse e sem um olhar 1.1ltraterreno 
e a vida; leva ao presep:o do' Filho (continua nii. 3.a pagina) 

Os crimes de guerra precisam -ser punidos 
Num artigo sobre a punição dos. cri· 

minosos de guerra, o jornal clandes-. 
tino "La Libre Delgique", expressa 
a su!l. aprovação das. medidas ado· 
tadas pelo governo belga em Londres, 
especialmente no que diz respeito a 
reforçar o código penal. O jornal de· 
clara: 

'·' O povo belga exigirá uma rápi
da punição dos verdadeiros culpados. 
Como os traidores foram recrutados 
wiasi que Igualmente dos dois lados 
das fronteiras !inguisticas (Flandres 
e Valonia) os politicos não podem 
confundir a causa dos traidores cr.im 

. as justas reclamações dos grupos lin· 
gnísticos. ' 

"Logc, que for alcançada a vitória 
o governo legal .belga, deverá não so
mente proclamar a sua firme resolu
ção de efetuar o julgamento dos frai· 
dores, quaisquer que sejam, mas 
tambem deve agir rapidamen_te para 
que a atmosfera polltica da Belgica 
não fique carregada durante meses ou 
talvez anos, com trabalhosos proces
sos políticos. Nij.o elevemos esperar 
até que o povo belga, cansado da 
lentidão da máquina legal tome a, 
lei em suas próprias mãos, · abrindo 
assim a porta a tocla forma de ex
cessos e atos de vingança pessoal". 

SOLENE ADVERTENCIA 00 
GOVERNO. BELQA . 

O governo belga no exílio, publi
cou recentemente uma ,advertencla 
aos nazistas il;ivasores, os qua','l. por 
sua brutalidade serão considerados 
criminosos _de guerra, É este o texto 
da declaração: 

"Nestes anos de impiedosa ocupa
ção da Bélgica os alemães vioíando a 
lei internacional e os mais elemen
tares principios de humanidade,. tem 
realizado· detenções arbitrarias, de
portações, massacres de refens e 
execuções. 

<':Jll'as últimas semanas os comuni
cados chegados da ,Béliica confirma
ram que os alemães; embora dêvám 
estar cientes de. quê se apÍ'oxilÍ!a a 
hora do ajuste de contas, não estão 
de nenhum modo aplicando ·uni · con
ceito de guerra mais humano, mas 
a.o contrário aumentam o número e 
crueldade de seus crimes. · 

"Gr!lnde número 4.e belgas em to, 
das as partes do país está. sendo tra
zido aos · tribunais alemães, sem ne· 
nhuma razão válida, e condenado a 
morte após um breve julgamento .e 
um processo judiciário · simulado •. 

. Muitos retens .foram fuzilados 'sem 
mesmo uma paródia de julgamento. 

"São apresentados os mais varia
dos pretextos para justificar'· estas 
~x~Cll.l!Õ.llli ~bDmin.a'\'ii$.;; aa.bótuein, 

,J)osse de armas, auxilio ao inimigo, 
agressões· contrá membros-· da Nova 
Ordem, terrorismo, :atuação bolche
vJsta, etc .. 

"Frequentemente ao violar as con• 
venções por ela própria assinadas, a . 
Alemanb:. arroga-se o direito. de agir 
deste modo quando tratá üe ofensas 
que alega terein sido. praticadas. con
tra nossos compatriotas; e em caso 
algum, os réus gozam das garantias 
que todo país civilizado .é obrigado a 
oferecer a aqueles .que aparecem dlau. 
te dos tribunais.: repressivos. Alem 
disto as . autoridades pÓl!cjais · ale
mãs, a .Gestapo e a Geheime Feld 
Polizel (Policia Secreta· de Campa• 
nha) recorreram a- prática de .tnima
ginavel crueldade nos Inquéritos que 
realizam a procura dos alegados per• 
petrador.::s de crimes contra a Ale. 
manha. 

·'Recebemos em Londres, informa, 
.ções precisas tanto escritas como 
verbais accirca desta selvageria, mas 

, temos provas ainda mais convincen• 
tes: as vítimas torturadas pela. poli
cia~alemã que conseguiram, por. uma 
oportunidade em mil, . escapar de 
seus carrascos e dirigiram-se para o 
território livre. Trouxeram-nos · em 
sua própria carne, provas irrefuta• 
veis dos métodos empregados por 
um povo, que alega ser altamente 
civilizado, para conseguir coriffssões 
de culpabilidade ou denúncia de · ou
tl'os, sa.bemos com que estoicismo os 
patriotas maltratados deste modo, re
sistem as horríveis perseguições· · a, 
que são sujeitos; mas ha limites pi.-
ra · at fôrças · hunianas .•• " · 

A HORA DO CASTIGO SE 
APROXIMA 

"Est,1 situação obriga-nos má.is 
uma vez a. advertir as autoridades 
alemãs da. manefra mais solene que 
.as. crueldades infl!g1das aos . belgas 
enquanto estão na prisão estão sen
~º. in~estigadas, e que a~. senten~as 
lllJUstas e as detenções · arbitrarias 
de que são vitimas serão matéria 
para. aplicação de penii.lidades .ade• 
quadas; quando chegar a hora· da li• 
bertação e do ajuste de contas. Os 
lideres e seus subalternos, os agen
tes da execução e os que deram às 
ordens, todos ·. pagarão em pessoas 

,. pela violação da lei internacional 
que aqui clenunciamos· a um mundo 
civilizado ultrajado. 

"As derrotas do inimigo que ·mul
t!_plicam-se e\11 todas. as frentes jus-

. t1ficam a afirmação de siU:e esta ,ião 
é uma ameaça distante ou lnutil, pa• 
ra o inimigo aRsim como para os. bel• 
gf!-S . ignobel!< que servirani a sua p0lf. 
t1ca, -aproxima·se.-rapirlRm<>.nte a hora. 
do cast.izo"~ 

. '/. 

'-



COMfNTANDO. 1. 
'DANS LEUR BATEAU" 

Continua evoluindo a questão cria
da por Maritain. ' E o mais notavel 
é que este filosofo francês, com seu 
no:vo liberalismo - que é o mesmo 
velho liberalismo do seculo passado, 
com estilizações aerodinamicas 
tem levantado aplausos por parte dos 
não-catolicos e dos catolicos suspeitos, 
ao passo que tem provocado as mais 
violentas repulsas por parte dos ca
tolicos ultramontanos. Isto é um bom 
augurio para os mundanos, mas, para 
-nós, é um pessimo sinal. "Se fosseis 
:do mundo, o mundo haveria de amar 
<> que era seu .•• " "Ai de vós quando 
vos aplaudirem os homens, porque as
:sim fizeram eles' aos . falsos :profetas". 

Vimos, não faz. muito tetj'lpo, como ·., 
:Um dos amigos , mundános .· de Mari
tain enterrou todo o lrabal)linho fei
to ativamente pelos seús · partidarios 
-catolicos, no sentido de dar uma in
terpretação ortodoxa à doutrina d2 seu 
,mestre lá deles. O tal amigo veio en
tornar todo o .caldo, Jl\CJStr~ndo que 
;havia entendido ·esta doutrina' confor
me nós tatnbem a entendemos e com
'batemos; com a diferença que preci
Ígamente o atraía a interpretação . he-
. terodoxa. Pois agora, a canoa do 
: "mestre" recebeu mais um tripulante: 
nada mais, nada· menos do que um 

;,infeli.z apostata. E nem ao menos se 
;:pense que isso represente o· inicio de 
.:ma conversação. O que lhe agradou 
: nas idéias de Maritain foi exatamen-
: te a justificação de sua apostasia, a 
.'lisonja feita à sua posição, que só po-
: de .confirma-lo em sua atitude. A 
: primeira condição para a verdadeil-a 
conversão, é o reconhecimento cabal 
do erro cometido; se a pessoa não re-

. conhece o seu· erro como erro, como 
ha de converter-se? E, no entanto. 

·vejamos como: este homem compre
endeu Maritain: 

, "Pergunta aí Maritain "como pode 
· ser duradouramente asségurada a paz, 
: na sociedade teinp'oral, se, priméiro, · 
· no terreno que de mais perto toca os 
· lares humanos - no dominio espiri
. tuaLe religioso mesmo - não for pos-

sível estabelecer rela,ões de mutuo 
., respeito e comp.reensão? Diz eie de-
. pois que, se não.· é possível u'ma' fu- 1 

' são de crenças todavia é possivel uma 
"comunhão de homens que creem". 

·· '.A tese de Maritain encerra a doutri
na verdadeira de Cristo. Só a fra
ternidade cristã assegurará a paz do 
futuro.· Porque só esta fraternidade 
elimina odios. de raça e religião, ou 

·· outros preconcdtos tnalsãos, As re
llgiôes, no mundo .de amanhã, pro

, curando umas nas outras o que ha 
de comum, e não o oue ha de diver-

. so e contrario, hão de se religar, pe
lo que•hit de·vital, de regenerador em 
todas. Até àgo1'a a aJjologetica tradi
cional· tem trilhado os des-:)aminhos do 
coraçãó humano. Búscar divergen
éias e esmerilhar oposições, abrindo 
aí brechas para o atnque imoicdoso, 
tudo será, menos cristão". E tudo is
to culmina no g.rande ·.ideal do apos
tata: . "Esse principio, o unico .real
mente capaz de consubstanciar o es
~encial para um união-eficaz, é a pes
soa do Cristo - não com quab,uer 

, preocupações. dMmaticas, num se~ti
do de· absoluta fidelidade à ortodoxia 
<P9Í/il, .isso iá ~cria . um principio. ,;eoa
ratista e; dissociarloâ. · mas · aquela 
personalidade auf(usta, que refulge, no 
Evangelho, -com uma evidencia singu
lai: para os cora~ões· simples. ignoran
tes de escolas e sistemas. Desse Cris
to desataviado de silogismos, e que 
gostava de falar por méio· de parabo
las", etc., etc. (0 resto dr1 citacão 
_pode ser indagado aos hiper-liturgi
cos, que podem dizer muitas coisas 
~ntet>essanté~ a este respeito). 

E agora, de <luas, 1.1ma: ou este ho
mem não entendeu direito Maritr.in - e 
Maritain está obrig~do a esclarece-lo 
lealmente,· o que fa1·á. porem, com que 
se :perca toda a !!ra,:;a que estavam 
achando na sua dout,·ina. que é jus
tamente o aspecto inte1·confessional; 
OU -então ele entendeu Marihin cor
.retamente - e nesse caso l'vlaritain 
não está com ,, l<(reja. D eau~.lriner 
forma a oosicão de Maritain é 
inutil e pr,e.iudicial, r,ois ou cria um 
'i)quivoco entre os não-catolicos e a 
Igreja,. ou. trai . a oropria Ig1·cfr•. A 
não ser.aue ele queira. nrcmosita'men-

. te estabeleC'er a confusão. para pes
car em a.tuas turvas. Mas a Tgreia 
não ne5ca Pt1Í ::i~uas ·turvas. PPlo con
trario .. antes ele mais nada. El~ ouer 
'túdo esclarecer. uSeia ·o vosso n10-

do · de falar - sim, sim, nf?o. Pão -
porqu,-, o quê passa disso, vem do de-

. m?nio". · 
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o Santo Padre Pio XII encontra tem
po para desenvolver uma obra dou
trinaria fecunda, em favor dos· povos 
cristãos. Está na memoria de todos 
a monumental Enclica "Mistici Cor
poris Christi", em que o Sumo Pontí
fice inculca a devoção ao Corpo Mis-

, tico de Nosso Senhor,Jesus Cristo, que· 
é a Santa Ir,reja Catolica, e con<:le
na os terríveis erros que "serpeavam" 
- a expressão é do Pontífice - eri
tre os fiéis, sobre este admiravel as-. 
sunto. Na mesma Encíclica, o Santo 
Padre condenou tambem, severamen
te . os· erros do "liturgismo de má lei" 
_''outra expressão oficial do . Vatica
no - que. fez no Brasil e por toda a 
parte terríveis devastações espirituais. 
E, agora, chega-nos a noticia s~~
mente auspiciosa de que, sobre o h
turgismo de má lei", o Santo _Padre 
elaborou mais um documento: e uma 
carta ao Exmo Revmo. Sr. Bispo de 

· Moguncia, na Alemanha, escrita em 
data de 7 de fevereiro do corrente 
ano. 

Logo que possua o texto do inesti
mavel documento, o LEGIONARIO o 
divulgará pressurosamente, para co
nhecimento de seus leitores. 

"' * * 

Tristíssimo, este telegrama tambem 
pu.blicado na semana passada: 

"ESTOCOLMO, 10 (R.) - A agen
cia alemã de noticias para ultramar 
disse ontem à noite: "Para o futuro, 
oito soldados da guarda pontificii,i 
montarão guarda aos apa1-tamentos do 
Papa durante à noite. Até agora a 
guarda pontifícia funcionou apenas, 
nesse, mistér, durante o dia, polician
do os apartamentos do Papa, as salas 
de recepção e acompanhando-o quan-
do deixava o palacio". · 

Positivamente, é verdade· qúe· "Deus 
torna .loucos aqueles a quem quer 
perder". Será possivel que a prop~
_ganda. nazista não perceba ·que .nao 
é o:intra raids aereos· que o Papa re
força a guarda de seus apartamentos 
éom meia duzia de soldados armádos 
de fuzis, mas contra a possibilidade 
de um atentado .. E de quem poderia 
vir o atentado, em uma cidadi, onrle 
dominam os nazistas? 

.. * .. 

A .propaganda protestante vai fa. 
zcndo entre nós as suas devastações. 
Ainda ha dias, um soldado do corpo 
!'Xpedicionario oediu - em vesueras 
de partida! - desligamento do Exer. 
cito sob pretexto de· incompatibilidade 
.:om a vida militar, por motivo de se 
ter filiado a certa seita protestante, 
1,1a qual, aliás, recebeu o cargo de 
.. pastor". 

O sr. Ministro dn Guena indeferiu 
o requerimento. O pequeno episo.
clio mostra bem o mal que pode. fa
ler ao país a propaganda her.etica, 
com todos os desvarios que a carac
terizam. 

Curso gratuito. de 1aquigrafia 
para crmrrnrrados Marianos 
A Academia lHar!ana em prosse

guimento ao seu programa, que é o 
de ministrar à juventude católica, 
sólida cultura espiritual e temporal, 
rnsolveu criar um curso gratuito de 
taquigrafia para Congregados Maria
nos. As matrículas devem ser feitas 
"ª secretaria da Academia Mariana; 
à Rua Barão de Paranaplacaba, 50. 

Informações pelo telefone 3-7905. 

Intenção Missionaria aprovada por S. S.Pio XII 
Rezemos para que a religião 

e propague na Afric~ 
catolica se 
equatorial. 

iirme 

O campo mais fecundo da·s Missões 
áa Africa e talvez do mundo inteiro , 
no, tempo presente é o Congo Belga 
com· o territorio de Ruanda-Urundi. 

O Cong-o inteiro r,stá como que e•:>
. berto· com L\ma rede de 20.000 comu
nidades catolicas. com mais ou m~
nos 3.000.000 ·batizados e catecume
nos. Ao lado dos 1.089 missionarias 
trabalham aqui na cUl'a de almas 
mais que 70 Sacerdotes· indígenas. 
Meio milhão de· crianças frequentam 
as 15.776 escolas primarias da Missão. 
Em '17 tipografias imprimem-se 24 
jornais e revistas. 

Na parte oriental limita-se o Congo 
Belga pelo vasto ímperio colonial bri-

. tanico. Os principais missionarias aqui 
são os ·Padres Brnncos, que trabalham 
especialmente no territorio dos grandes 
lagos africanos. Os 397 &,cerdotes 
brancos são auxiliados ·por 10'. Sace1·-
dotes e 320 [rmãs indígenas. A Açfi1 
Catolica, o· apostolado leigo, iá está 
erigido até na aldeia mais remo
ta do territorio. Ao lado dos íilhos 
do Cardial Lavigerie mais 10 Ordens 
e. Congree;ações dedicam-se ao servi
ço das Missões na parte oriental da 
Africa Central. Todas elas abran
gem um numero. de um milhão e meio 
de catolicos e catecumenos ( candida
tos ao batismo). A colonia (<.Ortugue
sa de Mocambioue oare.ce estár oou-

.. :,· ·- ·~ . > ..••. , •. , ·~ ' • ' 

co ocupada pelos missionarios. Se
gundo as éomnicaçóes do Prelado Th. 
C\. de Gouvêa, apenas 72 Sacerdotes 
portugueses e alguns estrangeiros es-

, tão à disposição. . 
A parte ocidental da Africa abran

ge os campos missionarias de Camc
rum inglês e francês, Africa equatorial 
'i.ranccsa e a Angola portuguesa e " 
Guiné espanhola. · 

A missão de Camerum mostra antes 
a aflucncia em massa para o Catolicis
mo. O Seminario maior de Otele, diri-

. gido pelos Beneditinos, fornece 
anualmente 9 ou 10 mlo-sacerdotes in
dige!}as. Na Africa equatorial fran
ce!a, Monsenhor Tardy em poucos 
anos elevou a grande florescimento o 
sc"u Vicariato de Gabun. A estatisti
ca do territorio marcava em 1925 ape
nas 3.400 hat!zados. Hoje vivem ali 
mais 70.000 catolicos e uns 45.000 can-
,dklatos ao batismo. . 

As . 4 missõr,. porluguesas do Con
go já possuem agol'a S:?U 'Seminario 
menor com um total de 152 semina
ristas; o Seminario maior de Quiepcio 
(Kulongo) é comum I das 4 missões. 
Apesar de contar a missão 3.500 cate
quistas e outro péssoal auxiliar; o 
numero de 54 Padres é por demais in
suficiente rara trabalh~r e•itre os 
27'1.000 rnt "H~oi e mai.s' ti').000 cate-

. cumenos "li Pxi.s(<>nte.:/ 
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., F A T l M A I EXPL_ICACÃO PRE.HRNATURAL 
"---~ --~1 DOS F-ENOMENOS ESPIRITAS 

Ha perto de 30 anos, a 1.'-' conftagração mundial ca• 
minhava para seu declínio. Contido o ímpeto inicial da 
in_vasão teutônica, os franceses se dispunham a recon, 
qulstar o território perdido. Para os políticos de alto 
bordo e os observadores militares, já não era duvidoso 

· o êxito final da luta, Toda a estrategia alemã se baseara 
na esperança do triunfo do "blitzkrieg", A primeira car
tada se jogaria com imensas possibilidades de' êxito. 
Mas era a única. Os alemães a tinham perdido. O resto, 
para os aliados, era apenas questão de tempo, Os finan, 
cistas, os sociólogos, os politiqueiros, já começavam. seu 
borborinho de ante-camaras e bastidores, para saber 
como o mundo se reorganizaria no após'guerra. E isto 
enquanto nos campos de batalha a luta ainda ia acesa, 
e os canhões germanices troavam não multo longe de 
Paris, 

Esse borborinho tinha real importancla. Tinha, mes, 
mo, muito mais importancia do que o troar dos canhões. 
Nos campos de batalha, se liquidava uma guerra já de· 
cldlda '"in radice'', Nos gabinetes, não se liquidava uma 
guerra, mas se elaborava uma nova era. O futuro já não 
estava na retranca das metralhadoras, mas n.os "pourpar
lers" dos bacharéis e dos técnicos. 

Quando começavam a delinear-se apenas, timidamen
te, as primeiras linhas desse mundo novo, verlfi'cou-se 
um dos fatos mais consideraveis da História co,ntempora, 
nea. Em nosso mundo são· muitos os cépticos que .não 
acreditam nesse fato. 0s que não são cépticos são tími
dos, e não ousam proclamar os fatos em que acreditam. 
Uns por falta de Fé, outros por falta de coragem, não 
ousam Incorporar ã História contemporanea esse acon· 
tecimento, Mas os mais graves motivos sôbre que a inte- · 
ligêncla humana pode basear-se aí estão patentes, a .ates· 
tar que Nossa Senhora baixou dos céus à terra, e que 
manifestou a três pequenos pastores de um recanto igno• 
rado e perdido do pequeno Portugal, as condições ver• 
dadeiras, os fundamentos indispensáveis para a reorga
nização do mundo. Ouvida essa mensagem, a humanidade 
enconfraria verdadeiramente .. ·a paz. Negada, ignorada,, 
essa mensagem, a paz seria falsa e o mundo imergiria 
em nova guerra. A gue·rra velo. A guerra aí está. Cogita• 
se agora, como ha 30 anos atraz, de reorganizar nova
mente o mundo. Nenhum momento é mais oportuno do 
que este,- para recordar a aparição de Nossa Senhora ,em 
Fátima. E isto -tanto mais, quanto h1t prec.isamente 3 dias 
a, Igreja celebrou a festa litúrgica de Nossa Senhor« 
de Fátima. 

Plinio Corrêa de Oliveira 
nos arautos. Crianças que ao tempo das aparições nem 
sabiam quem é O Papa não poderiam inventar o que dls• 
seram, como um analfabeto não. inventa uma teoria de 
trognometria, ignorando até as 4 operações da aritmetica, 

* * * 
Examinados os mensageiros, analisemos a Senhora 

que· lhes deu a mensagem. Faça-se um "test": tomem-se 
várias crianças em· separado, e mande-se-lhes que fanta· 
siem a título de composição literãria uma aparição de 
Nossa Senhora, descrevendo seu semblante, seu traje, 
si.ias expressões fisionômícas, seus ges.tos, anotan'do·L.he 
as palavras o que sairia de tudo isto? Quanta coisa in
fantil,· quanÍa concepção grotesca, quanto pormenor fran· 
camente ridículo! O nlve! de Instrução das crianças cie 
Fátima era incomparavelmente inferior ao de uma crian• 
ça de cidade. Não conheciam teatros nem cinemas, não 
tinham vlsto livros com figuras representando rainhas, 
senhoras de côrte'd'os tempos antigos, etc, Não tinham, 
pois, outra ·Idéia de beleza, ele-gancia distinção, que não 
a é{ue filtrava a',é e:as - em que l~1sco-fusco! - através 
dos tipos femininos que viam em redor de si na aldeia. 
·Não possuiam a menor noção da beleza própria aos vários 
coloridos e a suas respectivas combinações. Tudo isto 
não·· obstante, a Senhora que lhes aparece, eles a des
crevem com pormenores suficientes para se ver que era 
uma figura de sublime beleza, trajada com uma rara 
magestade e simplicidade, Senhora, aliás, tão 'diferente 
de tudo quanto eles conheciam em matéria de imagens, 
que· não suspeitariam que· fosse Nossa Senhora, e nem 
sequer uma santa. Foi só quando a Senhora Se decla
rou, que souberam com Quem.- tratavam. 

Essa Senhora lhes dlsse.·colsas muito elevadas. Fa· 
!ou-lhes da gue'rra, falou-lhes do Papa (que :jaclnta, a 
menor, não sabia que exli;tísse), falou-lhes da pureza dos 
costumes e do respeito aos domingos, falou-lhes de polí• 
tica e de sociologia., E «issas crianças repetem a mensa· 
gem com uma fidelid_ade extraordinária! 

Realmente, como 'diz: a Escritura, Deus tira para 'ai, 
"da boca das crianças, um· louvor perfeito'\ 

* * * 

INTRODUÇÃO 

, E' fato cientificamente demonstra.': 
vel que uma grande parte dos feno
menos · espiritas são explicaveis pelas 
for~as naturais, ou mesmo pelas 
fraudes, · concientes ou inconcientes, 
Outros ha, entretanto, que resistem 
absolutamente a toda e qualquer ex
plicação _pelos agentes naturais. An
tes, o insolito e o extraordinario que 
eles manifestam, exige uma causalida
de de ordem superior · ou, como dizem 
os espiritas, de ordem supranormàl, 

Até ha poucos anos, era tendencia 
geral em certos escritores atribuir 
diretamente ao demonio .todos os :fatos 
extraordinarios verificados nas ses
sões espíritas. Hoje, porem, o pro
gresso da ·ciencia e as suas maravt,
lhosas descobertas não nos permitem 
mais uma semelhante posição. · · 

Todavia, antes de atribuir um de
terminado fenomeno uma causalidade 
supranormal ou preternatur.al, faz-se 
mister possuir a certeza de que: tal 
fenomeno é inexplicavel pelas forças 
da nntureza. Para isso é preciso que 
se dê; 

1) a manifestação persistente de 
uma vontade ocu1ta e plenamente dis-' 
tinta do medium e dos circunstantes, 
que atue com cxtraordinaria inteli-
gencia; . 

2) a· manifestação de conhecime
ntos inteiramente ocultos ao medium 
e circunstàntes, e que não possam ser 
adquiridos. por nenhum meio natural; 

3) a manifestação subita de unia 
inteligencia . desenvolvida e profunda 
em pessoas de reconhecida pobreza in• 

. telectual, etc. 

POSSIBILIDADE DE Ul\lA C0Ml1• 
NICAÇÃO COM O JNVISIVEL 

* * * 

ll: o m'omento de considerarmos a mensagem, Antes 
de tudo, notemos que ela é absolutaméntc ortodoxa. Não 
é fácil inventar uma mensagem ortodoxa .. Muito· figurão 
·~católico" que serve para discursos de ·ina,ug_uração, de 
luto, etc. etc. etc,, toma um cuidado tremendo pára. não Teoricament1;?, ou em. tese, a comu-
preparar um discurso que cheire a heresia.... e s9lta nicação com o mundo invisivel pode 

Analisemos primeiramente o fato. Lúcia, Francisco duas ou três heresias em seu discurso. Ora, todas, abso- cistabelecer-se ou com as almas dos 
e Jacinta, eram -três pastores como os ha, tantos em Por· lutamente todas as palavras da Senhora aos pequenos que se partiram deste mundo (almas 
tugal. Educados em zona -inteiramente isolada dos mias- Pastores são de uma ortodoxia absoluta. Tratando temas desincarnadas), ou com · os· espiritos 
mas conteporaneos, conservavam intacta a flor de sua co.mplexisslmos, ela nem uma só vez erra em doutrina. que, pela sua mesma natureza, não vi-
inocência batismal, e, à falta de cartilhas e de grupos Positivamente, isto não poderia ser invenção. de pequenos vem neste mundo e são completamen-
escolares, desenvolviam sua personalidade, sua formação, . Pastores. te invi,iveis aos olhos corporais;· a 
sua virtude, em contato com as belezas do campo com Mas ha mais. A. mensagem da Senhora, que sobre- saber, Deus e os espíritos bons. ou 
os encantos da arte e da música popular de sua ter,·a, velu precisamente no' momento crucial em que se prepa· maus. 
com a suave austeridade dos ensinamentos cristãos re- rava o apôs-guerra; desprezando as manifestações apa· Não negamos a possibilidade de uma 
cebidos dos. lábios de suas mães, ou do singelo e piedo- ratosas _de falso patriotismo e de cientific!smo dos "têc· tal comunicação. Aliás, a Historiá do 
so magistério do Pároco da aldeia. Neles, como em todos . nicas", .colocou com grande simpncidade todas as coisas Catolicisi:no aí está, lembrando-nos 
os filhos da Igreja, era g·enerosa e fecunda a graça de ein seus termos únicos e fundamentais. A guerra fôra t:m inumeros fatos que bem provam a rea-
Deus, como era generoso O animo com que lhe corres- castigo do mundo, por sua impiedade, pela impureza de !idade deste mundo invisivel e dos 
pondlam. Não passavam porem de três excelentes cri,111- seus costumes, por seu hábito de transgredir os domin·. seus habitantes. Aletn disso,. a mes-
ças, que cumpriam seus deveres, rezavam com uma pie· gos e dias santos. Isto r,eso!vido, todos os assuntos se ma Sagrada Escritura nos revela um 
_dade sincera à qual não e_ra alheia por vezes certa pregui- resolveriam por si. Isto não resolvido, todas as soluções sem-numero de casos de comunicações 
ça, e passavam seus dias guardando concienc:osamente.· nada resolveriam... E se o mundo não ouvisse a voz entre os homens cá da terra, e o mun~ 
os rebanhos paternos. Foi num dia destes, igual a todos da Senhora, se ele não respeitasslll!esses p~incípios, nova do supra-terreno. 
os outros, que se manifestou ·para eles a primeira apari-- conflagração viria, precedida do fenômeno celeste extra• Tão pouco negamos a possibilidade 
ção, ã qual depois muitas outras se seguiram. Eram criLln· ordinário. E essa conflagração seria muito mais terrivel de uma comunicação entre vivos e 
ças tão extremamente ·simples e ;'gnoràntes que seriam que a pri~eíra. mortos. Samuel, por exemplo, apare-
Incapazes de forja~ qualquer quimera· que p~r flm os su·. <.:eu, depois de morto ao rei Sau1 · e 
gest:onasse. Quando vieram· as primeiras aparições, nem. * * * na vida do.1 santos narram-se. va1(ias 
sabiam com Quem tratavam. Descrevendo nia,·avilhadós aparições desta natureza. . 
a Pessoa que lhes aparecera, retratavam por suas pala, Reuniram-se os técnicos - ·que são hoje os reis da Negamos, porem, que a explicação 
vras uma figura de uma elegancia, uma rnagestade, i,ma ttrra, juntamente .. com os banqueiros - "et convenerunt destes fatos seja a explicação esph-ita. 
nobreza que sua imaginação de pequenos 'pastores nunca in unum adversus Oominus", Construiram uma paz sem Antes, afirmnmos categoricamente 
teria podido forjar gratu-itamente. Imediatamente, se Cristo, uma paz contra Cristo .. O mundo se afundou ain• 'lUe a explicação ou a ·teoria espirita 
abateu sôbr~. eles um:i ver?ad°éira , persegl:'.i,1ão ... :i;stive-, . dà mais nó .pecado, a despe;to da mensagem ,de Nossa . é absolutamente insu:ffoiente para os 
ram na cadeia, foram ameaçados de morte, e até condu:i:i· · senhora. ·Em Fãtim::\, os· milagres· se· multipllcav·am às , expllc.ar. Dcmde· outrossjm._à._sua fal-
dos ao lugar 'de seu suposto supl'ício; portaram.se com a dezenas, à~· centenàs, a9s milhares. AH estavam eles,. 
dignidade dos mártires do Coliseu. Dc:pois,' for::\rn :objeto accessiveis a todos, podendo ser ·examinados .por todos 
dos agrados indiscretos e frenéticos da multidão. Con; os médicos de qualquer raça ou Religião. As conversões 
servaram•se, no meio deste triunfo, sobrios, simple<>, tle• já não tinham número. E, tudo isto não obstar;ite, .nin• 
sinteressados como um Cincinato. Interrogados m;.iítas gi.iem dnva ouviclos a Fãtima. Uns .,duv.idavam sem que• 
vezes em separado, com mil artifícios destinados a indu- rerem estudar. Outros negavam sem examinar, Outros' 
zi-!os ao exagero, ou à diminuição da verda~e, sempre criam míls não tinham coragem de ·o dizer, A voz: tia 
souberam conserva- la íntegra. Dois deles morrer~m ainda Senhora não se ouviu. Passaram-se mais d'e vinte anos, 
na !nfancia, Jacinta e Francisco. Jac1nta profeti&ou sua Um ~elo dia,' sinais extranhos se viram no Céu ... era 
morte, quando nada fa~ia suspeitar um fim tão prema· uma aurora borea, noticiada por todas as agências tele• 
turo. E ao morrer como dissera, fe-lo afirmando a verda· gráficas eia terra. Do fundo de seu convepto, Lúc:a escre· 
de das revelações, Francisco tambem 'testemunhou a ver· veu a seu E!lspo: era o sinal, e dentro em breve a guer· 
dade· do que vira, até morrer. Lúcia não morreu, ma~ ra viria .. A guerra· veio dentro em· breve. Ela está aí, e 
tomou o hábito religioso. Pertence hoje ã · Congregação hoje se cuicla novamente de "reorganizar o mundo", aos 
das -beneméritas irmãs Dorotéias, e com sua respon;ia• últimos ·clarões desta luta potencialmente já vencida. 
bllidade de Espôsa de Jesus Cristo confirma plenamen· 
te na idade adulta as afirmações que fizera em sua Ju-. 
ventude. Ela estaria em pecado mortnl, se niío clesmen• 
tisse as visões no caso de às ter falseado de parceria 
com seus pequenos primos. Ela recebe, entretanto, con· 
tinuamente o Santo Sacramento com a tranquilidade dos 
justos. Essas são as testemunhas. O sêlo do martírio, o · 
pres~igio da inocência, a dignid;ide do hábito religioso, 
lhes assegura a veracidade. Realmente, quando diante 
de uma multidão calculad? em milhares de pessoas 0 s 
pequenós pastores sustentavam que estavam vfnd 0 Nos• 
sa Senhora, não mentiam, Tudo em sua vida no··lo atesta. 
Até sua ignorancia serve de credencial a esces peque-

* * * 
"SI vocem ejus hodie auclieritis, nolite obdurare cor

da vestra" - se hoj" ouvirdes Sua voz, não endureçais 
· vossos corações", diz a Escritura. Inscrevendo a festa de 

Nossa Senhora de Fátima no rol das celebrações litCirgi·. 
,cas, a Santa Igreja proclam.a à perenidade da mensagem 
de Nossa 'senhora dacla ao mundo através dos pequenos 
Pastores. ·No dia de sua festa, mais uma vez a voz de 
Fátima chegou a nós: não end'!reçamos n·o.sos corações, 
porque só assim teremos achado o caminho da paz: ver
dadeira. 

e T·OLICOS 
Cómprem exclusivamente suas ·tóias e seus presentes.· na coóhecida 
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T'A NA G R A N 

t ~~~i ~1 morúo,• e.speclalS 
@ rana11:ran reJuve• 
j"' nesce a. mulher. 

ranagra.n é ·o re• 
médio Indicado em 

todos os· casos de abMtmento, 
rugas precoces, invelheclmento 
prematuro, cabeJoo orancóa an• ' 
tea do tempo. Em todas Ili 

droga,rlaa. 

'.(: 0 D O C A T O L I o~ 
d e v e 1 e r o 

"LEGaONARIO'' 

Pe. · Vicente Zioni 
.. sidade, quando pretende apresentar .. 

se como a unica verdadeira. 

EXPLICAÇÃO PRETERNA~AL 

Negando :foros de verdade à expli• 
cação espirita, mediante a -qual todo 
e qualq1Jer . fenomeno extraordinario 
do espiritismo deve ser atribuído aos 
espíritos, não pretendemos · dizer que 
qtjàlquer · especie de· fenomenos seja 
obra direta do demonio; embora acei
temos, para a generalidade - para 
não dizer totalidade - dos fenome
nos estritamente espú·itàS, uma ação 
indireta do demonio. 

· Aliás, é esta a posição tàmada pe
los Exmos. Srs. Bispos do norte. do 
Brasil, na pastÓr<!l coletiva sobre. o 
Espiritismo em 1915. 

a) Habitantes üo Alem; 
Antes, pois, de tentar uma explica

ção para os fenomenos extraordina
rios. do Espiritismo, Vejamos quais são 
os seres que habitam o mundo invisi- · 
vel. 

Alem do ·Ser Supremo, Espirita pu
ríssimo e perfeitíssimo, o mundo in
visivel .é habitado: l.o) pelos espiri• 
tos .angelicos, bone e maus, cuja exis
tencia a simples razão natural não po
deria demonstrar apodíticamente, sem 
uma revelação divina; 2.o) pelas al
mas · dos mortos, que· se encontram ou 
no céu, ou no inferno ou no purgato• 
rio. 

,b). Explicação. , 
Sem nos delongar em ulteriores pes.., · 

quisas sobre o modo de. existencia e 
de ~nhecimento destes espíritos e al.; 
mas desincarnadas, procuremos exa
minar de pronto qual a verdadeira 
doutrina a respeito da explicação pre ... 
ternatural dos fenomenos espíritas. 

1) Negativamente _deve-se dizer 
que a causa dos· fatos extraordinarios 
e preternaturais do Espiritismo: 

Não é um espirita bom . . Este,. com 
efeito, pode, em· 1·igor .de termos, 
exercer· sua atividade sobre os se1·es 
materiais e provocar fenoinenos natu
rais. Todavia, . quando tais fenome• 
nos. são essencialmente maus. - assim 
como acontece no Espiritismo - não. 
lhes podemos atribuir a responsabi .. 
lidade sobre os mesmos. Isto viria afe,. 
tar, mais propriamente, a· santi .. 
dade divina, que permite tais enga• · 
nos· e maldades em nome do bem e 
da verdade. E um Deus capaz de im• 
per:fe!ções, nem é nem pode ser o ver
dadeiro Deus. Que os efeitos dÓ es• 
piriti5mo sejam essencialmente maus 
não ha mister de provas: levam à, 
1:ilasfemia, à' negação da divindade de 
Cristo, ao · desprezo.· da Igreja, à per
dição das almas. 

Não são as almas boas. As almas 
·.boas, quer estejam no céu, quer 
sofram ainda no· Purgatorio, são ami
gas de Deus, incapazes, para todo o. 
sempre de cah-em na sua: inimizade, 
Conseguintemente, em favor das mes
mas militam as mesmas razões aci• 
ma enunciadas. 

Não são as aJÍnas condenadas. Es· 
tas, éomo · pena das suas Jaltas, 
acrescentam .à impossibilidacle natu
ral .. de· uma. cómunicação com este 
mundo o castigo sobrenatural de Deus· 
que as prende ao lugar dos seus.-tor• 
me11tos. E· quando, por disposição di• 
vina aparecem, de modo milagro• 
so, aos mortais deste mundo, é sem
pre com intuitos e finalidades supe• 
riores aos objetos maus e indignos 
das nefandas. sessões de espiritismo. · 

·2) Positivamente, resta-nos,' por
tanto, admitir a intromissão do demo• 
nio na causalidade de tais fenomenos, 
Quanto a 'isto, note•se, porem, que 
Satanás, como ser inteli~ente e espiri• 
tual, tem plena concienc1a da sua mal-
1iade e do temor que inspn:a aos ho .. 
mens. Conseguintemente, ao provo• 
car os fenomenos extraordinarios, 
age de modó velado, -empregando, no 
mais das vezes; agentes naturais, · em .. 
bora desconhecidos do homem· e até 
mesmo do proprio medium. Utiliza-se 
das causas segundas ao seu alcance, 
Raramente o demonio. age diretamen .. 
te, com6 exemplo, nos casos manües .. 
tos. de possessão diabolica, 

CONCLUSÃO 
· Quando um fenomeno espirifa se 

apresenta como inexplicavel . à$ forças 
naturais e requer uma . intervenção 
preternatqral, podemoi, ·admitir a ação 
do demonio, porem, com as seguintes . 
restrições: · 

a) raramente uma ação direta; 
b) frequentemente uma ação indi

reta, embora extraordinaria, 'maravi• 
lhosa e. inexplicavel até ao mesmo 
medium que provoca o· fenorneno, 

E' o que denominamos ação moral 
do demonio em todas as sessões espi• 
ritas. 

Donde a neceS(laria condenação do 
espiritismo, inimigo irreconciliavel do 
!:>~ni ·e da ·verdade; falseador do Dag. 
ma de demolidor da Moral catolica. 

Jubileu aureo sacerdotal do, R. Superior Geral 
dos PP. Claretianos 

Ainda o caso. de · Haarlem1 
na Holanda "ESPANTOSO RETROCESSO À. BARBARIE" 

. . 

V l{c,·mo. Pe. \Nfoolau G areia, 
l'l'rla<lo Snprrior Geral dos Padres' 
Clarctianos, que. dirigem nesta C,1-
plta.l a 'revi:;ta Ave-Maria c o San
t na rio ,do ,Cora~iio de Maria, nasci
(lo a 23 de Dezembro de 1860 e or-

. derfüdô · Saee1;dot'c a 13 de. Maio de 
,JR!J4, viu passar ontem O jubileu flU• 

1·eo da seu: sacordocio. 
O . .'ilustre aniversariante nã·o é 

desconhecido entre nós, pois aqui es
teve tres vezes cm visit.1, cauonica 
i\s casas dos Padl'es do Cornção de 
Maria. · 

E'. nma personalidade invulgar, 
nm verdadeiro. organizador de ativi· 
-:ades ·e propulsor das geandes obras 
<!ni. pl'Ol da gloria de Di!us. 

Como pregador salientou-se . pela 
profundidade ,los- eonoeitos, pela 
clarc7,a da exposição e ·pela atração 
rlri profunda vida P8piritnn1, sempre 
procurado no pulpi to para os scr
t iiíe& de rnj).ior resp_onsahilidade. 

A _sua. vida, ·parem,.· <leslisou-se 
pl'incip1J.lmcn te 11a <lirr,~ão .e governo. 
das comunidades .. Do çargo Ac Su• 

."_,,,._ ,, __ ·. ,- : 

, 

pcrior local, ascendeu breve para o 
de Provincial. 

:Mais tarde, no Capitulo Geral ce• 
lcbrado cm 1922, escolheram-no os 
membros capitulan!., para o espi
nhoso cargo de Superior Geral, que 
desempenhou durante dez anos. 

Foi tal a sua proficien,eia. e tais 
os meritos a que foz· jns com a in
supcravcl ,atividade daqueles doze 
anos ele· canccir::is e · labutações, que 
n'lvamente foi escolhido para diri
gir o Institúto . Co1·dimarianó du
rante um segundo período canonico. 

Neste dia elo jubileu aureo sacer
dotal, a Congregação dos Padres do 
Coração <le l\IaJ"ià espalhada por 23 
nações do· mtindo, contando com 
3.800 inclividuos, agradece a Deus 
a· provincial assistcti eia que sempre 
tivera para com o ilustre iniversa-
1·iante o cntôa, o hino das ações de · 
irraças por contemplar essa tradição 
,•iva e exemplar, quP · é ·o Rcvmo. P. 
Nicolau Garcia, hoje resid1mte em 
:Maclri, capital, da Espanha por moti
v9 da.s .ª tuai~ cú.'.cun.stancia$.o 

Em um de nossos ultimos nume!'OS 
noticiamos que a ,recente tentativa 
:iara introduzir o Nacional-Soc!alis• 

· mo na educação, em Haarlem, Ho· 
landa, encontrou grande resistencia 
por parte dos pais, das ·crianças, 
e principalmente da Igreja, Os es· 
colares espancaram varias nazistas, 
escondendo-se em seguida; alguns 
deles foram encontraaos e detidos. 
Os pais se uniram e formaram um 
blocó de resistencia, O Clero assi».ou 
um protesto, enviado pela Junta Ca,. 
tôllca de Ensino, dos cursos secun, 
dários técnicos de Haarlem. Infor· 
ma-se tambem que . as autoridades 
alemãs não conseguem impedir a. ·Pu· 
bllcação das Cartas Pastorais dos 
Bispos holandeses e prendem · mem
bros do Clero como contra-medida 
cada vez que é publicada uma delas. 
l\fas a impressão e a distribuição se 
fazem no maior sigilo, de modo que 
elas sõ chegam às mãos dos Padres 
·na hora de serem lidas.dura.nte a Mis· 
sa, São também, mimeqgrafadas, es• 
pa!hadas por melo da paroquia. Co· 
mo as . detenções -em massa são lm
possiveis, os alemã.es são obrigados 
a . contentar-se em fazer detenções 
pa,r!'! · tie.rvit.e.m !i~ ~Xellllt],S),, 

Bispos italianos d~nunciam crimes dos. nazistas 
Condenando a . violação dos dlrei

tos e dignidades que são inerentes ao 
homem, o Sr. Arcebispo de Udine e 
Gorii:ia, e os Srs. Bispos de Trieste, 
Fiume e Parenzo-Pola declaram que 
os frequentes derramamentos de san
gue ocorridos nas j1•.·isdições que go
vernam, constituem "um espantoso 
retrocesso à barbarie", 

O "Osservatore Romano" publi-
cou urn sumario da declaração eles
ses Prelados. Por ele se vê que as 
condições que prevalecem nas regiões 
ocupadas pelos nazistas; criaram gra~ 
ves problemas pastorais. 

Acrescenta- ainda o referido do
cumento que somente as autoridades 
devidamente constituídas, e,. não os 
i~dividuos, devem determinar quais 
sao as penas que se de\,~m impor, e 
que as sentenças somente podem ser 
legitimas, quando haja certeza moral 
$Obre a responsabilidade dos réus. Os 

Prelados querem que se proporcione 
aós sentenciados· à pena capital, a 
assistencia de um Sacerdote. 

A mobilização forçada de homens e 
mulheres - aérescental'il. os Srs, 
Bispos - arruinou a· vida economicà 
e tornou impossivel toda vida · ci•, 
vil, porque 'esmembrou as familias 
e as Paroquias. · · . 

Os Srs. Bispos declaram que fa
lavam com plena conciencia das pro
piias responsabilidades e formulam 
um chamado aos que detêm a autori
dade, para que refrêm os atentados 
contra a população indefesa, que em 
todos provocam uma reação de odio 
e de vingança. 

Os Srs, BL~pos pedem, por fim, que 
as autoridades, outorguem garantias 
em favor daquelas pessoas que· foram 
internadàs ei:n campos de conceptra• 
ção, cujas vidas, estão cheias de pri
vações e sofrimentos, 
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ESTUDOS SOBRE, A "MYSTICI CORPORIS'~ 

Desde outubro passaclo que se v,,m 
multiplicando, em nossos jornais e 
revistas, os artigos sobre a Encíc:ica 
l\IYSTICI CORPORIS. Nem podia ser 
de outra sorte, dada a magnitude do 
:assunto e atualidade das questões 
,.,-entiladas pelo Santo Padre. No en
tanto, entre tantos louvave's esfor
Pi> para difundir a sublime doutrina 
do Corpo Místico, não raro se dopa. 
ram cá e lá expressões inexatas e 
exposições menos felizes, que podem 
até - naturalmente contra a inlen
ção de seus autores - comprometer 
:a consecução dos fins visados pelo 
Santo Padre. 

Assll!l, por exemplo num estudo 
rccenVe, destinado à vulgarização da 
Enclclica. QÜem não tiver !'do a 
IIIY'ST!Cl CORPORIS (e quantos se 
furtam a este prazer! ) , ao t.ermina r 
a leitura do artigo estará· certo de 
que nenhum erro ou inexatidão se 
espalhou ultimamente entre os fiéis 
sobre a doutrina do Corpo Mfst.ito 
e nossa união nele com Cristo. As 
expressões usadas dão a entender 
que os erros profügados na Encícli
ca são apenas "de pessoas que vi
vem longe, da Igreja"; repercutem. é 
verdade, dentro dela; mas até agora 
não teriam ocasionado deslise alg11n1, 
-a nã:.> ser o temor de alguns pusila· 
11i111es que consideram a doutrina elo 
Corpo Mistico como perigosa,' e fo
;gem dela como do pomo do Paraiso, 
belo mas proibido. Qt1anto à condé. 
irnção de certos erros que não se re
ferem evidentemente aos qne vivem 
fora do Corpo Místico (pois d'.zcm 
1·espeito à vida espiritual dos fiéis. 
ao progresso nas virtudes, à confis
são sacramental, ao exagêro liturgis· 
ta, etc.), encontramos a explicação 
:seguinte: "É certo que tambem aqui 
a 11ruclência se torna sumamente l'e· 
cessár:a. Daí Pio XII dedica_ a tercei
ra parte da Enclclica. em uma linda 
exortação paternal, a precav.er cs 
fiéis contra certas aberrações pos
sjveis". 

Só uma distração ou infel:cidade 
em se exprimir pode causar tal equi
voco, que se desfaz pe!a simples lei· 
tura da IDnciclica: EJutre as vár:as 

· causas que determiliaram o Sumo 
· Pontífice a escrever a l\1YS1'1Cl 

CORPORIS, a princiPal foi a solici
tude pastoral pelo fato de que "não 
:,ó autores separados ela verdarteíra 
lgreja espalham graves erros neeta 
materia, mas que · tam_bem entre cs 
fiéis vão serpejando opiniões inexa· 
ias ou de todo fa!sas''. E quando 1 e
futa os erros ascético-l'turgicos. o 
Papa não fala de um modo poteneial, 
e sim positivo: " ... erros a que ex• 
11õe a iuvcstigação deste <lificil as
sunto, quando feita a capricho. coMo 
alguns · a fazem .. , o erro daqueles 
que pretendem deduzir ... a falsa 
opinião dos que pretendem ... ha nl· 
gúns que afirmam ... não falta qu~m 
d',ga., .. "' etc. O Santo Padre, portan
to, não se refere a a benações passi
veis apenas, mas s.im a erros re.i is 
qne vão serpejando tambem entre 
os fiéis. E não só 'OS erros de fora, 
mas tambem os de dentro - e tal-· 
vez principalmente estes - siio enu
merados entre as causas do in'fumJa. 
do temor de alguns para com a bU· 

b!ime doutrina do Corpo Mfstico. 

Pe. José F. Veloso 
pela Santa Sé, a ponto de- serem in· 
sertas no proprio Dire'to Canônico 
(juntamente' com o terço e a Visita 
ao SS.) entre as obrigações <li.árias 
d:i Clero. "Quanto à mecj.itação elas 
coisas celestes, os documentos ecle
siásticos, a prática e. exemplos de 
todos os Santos provam bem em quito 
gmnde estima deve ser tida por to
dos·•. 

Tambem entre os fitas da Encícli
ca não f:gurou certafoente o desejo 
de combàter ou diminuir o terço, 
este mag'nifico "breviário dos fiéis", 
já, por Julio · 111 · considerado uma 
"g:õria da lgrejà", por Leão XIII 
cumulado do3 maiores louvores· em 
nada menos que . onze encíclicas e 
vários otitros documentos, e por Pio 
XI (que ainda no leito de morte pe
dia aos .familiares que o recitassem) 
apontado como o remédio adequado 
para os males hodiernos e como sns. 
tentáculos do apostolado ·na A.e. (IN· 
GilA VESCENTIBUS MALIS, de ~-:>-IX· 
U37). Nem mesm0 pensou o Sumo 
Pon tífic.J em acoimar de abusiva a 
recitação do terço durante a misrn, 
prática não só recomendada mas 
até certo ponto preceituada para o 
mês de cutubro, por Leão Xlil, 1,as 
Enciclicas SUPRE.MI APOSTOLA
TUS (HX-1883) -e SUPERIORE AN, 
1'0 (30-VllI-1884). E esta prãt;ca do 
mês de outubro, como à prescreveu 
Leão XIII, já [az_ parte elas trad:ç3cs 
oa Igreja Universal. · 

Outrossim não desejou .0 Papa 
dar nm golpe de morte à ascética 
inaciana, alvo predileto, ha quatro 
sécubs, dos mais ferozes ataques· 
dos inimigos da Igreja; pois O mes
mo Pio XII, na NOSTI PROFECTO 
ele 6 de julho de 194(), lhe quis ''. r.ri· 
IJutar os mais altos louvóres". gm 
particular não foi para sup.rimir <> 
Jllétodo ele Santo Inácio nos retiros 
ou exercícios espirituais, 1nétodb que 
poderiamas dizer "canonizado" por 
inúmeros Papas, entre os quais o 
grande Papa da Ação Católica, Pio 
XI, em não poucos do<'umenlos, "º· 
mo a Encfdica MENS NOSTRA e 
as Cartas Apostólicas SUMMORUilI 
e MIDD!TANT!BUS NOBIS (ne~ta 
111t·111a chama os Exercícios de Santo . 
Inácio: "perfeitíssimo código de que 
se <lev'-' servir todo bom soldado ele 
Jesus Cristo"). Quanto a este pcnto 
tambnm não se tenha a menor dúvi
da de que Pio XII pensa da mesma 
forma: Alem da aprovação exp!!cila 
na N'OSTI PROFECTO ao "uso opor
tunamente introduzido. dos ~xe:-c·i· · 

. cicis Espirituais segundo ó aureo li• · · 
vrinho comj)osto por ·Santo Inácio, e 
que o Nosso Prede~essor c!e Imortal 
memória Bento XIV n'a Carta Apos
tólica QUANTUM SECESSUS clrn .• 
mou verdadeiramente admlravel" -
alem desta aprovação e da exorta
ção a que se difunda este método de 
retiros, . Pio Xll continuou, como Pio 
XI, a <lar todos os anos a mesma d:
caz e .lncludivel aprovação de seu al, 
to exemplo; e ainda no ano passado, 
cinco meses depois da MYSTICI 
COH.POÍUS, Ele, com toda a sua cor· 
te, fez no Vâticnno o Retiro Es11iri, 
tua! fechado segundo o método de 
Santo Inácio de Loiola. De resto. a 
ortodoxia e fecundidade deste melo, 
cio -. "ornado com plenas e re:te, 
radas aprovações da Santa Sé" (Pio 
XI, na MENS NOSTRA) - sã.o ele 
tal evidênc'a que, não fosse a neces• 
sidade ele rebater opiniões falsas, 
"insistir sobre este ponto 110<1'irla 

em os rebatendo, Pio XII não cogita 
apenas de aberrações possiveis, mas 
sim de erros rea:s, que grassam tam
bem no Brasil," e, tambem, aqui, não 
apenas entre pessoas que vivem lon
ge da lg·reja. 

É certamente sem atender a estas 
considerações que vários articulis
tas vem · deixando escapar ela _pena 
expressõe$ menos felizes, que JlO· 
cleriam ser exploradas p_or mão habil 
para desv-irtnar o conteúdo da Encí
clica. Ev'itemos ta is cochilas e impre
cisões, para não fazermos o jogo do 
inimigo, lançando - ainda que inad· 
vertidamente - o joio de i11terpreta
ções tendenciosas; ou de todo falsas, 
na sementeira de verdades plantada 
pelo Supremo Pastor nas páginas c!a 
i\IYSTICl CORPORIS, Que jamais 
Pio XII, já. tão amargurado com os 
atuais cataclismas, se veja um cJia, 
por nossa causa ou mesmo por mero 
descuido nosso, .obrigado à repetir a 
recriminatória queixa de Pio X con 
tra os Modernistas, que - seguindo 
a tática jansenista para des'viar os 
golpes receb'.dos - torciam o senti'. 
do dos. docur6entos pontificios, pro
curando aplicar as condenações a 
outros que ·não aqueles contra qnem 
haviam sido proferidas: "Verba ·Pon
tific!s Maximi in suas partes f.e· 
torserunt,. actus ln alios quoslibet 
t'ranstulere". (Enc. PASCENDI). 

Não 
\ -.-·. . - . 

Desperdice! 

-:.)', 
· . Deposite suas Economias na 

PRUDENCIA CAPITALIZACÃO 

FREI !LDEFONSO SCHUTJES 
HOl\lENAGENS AO. NOVO PRIOR DO, 
CCN~'ENTO DO CARMO DO RIO DE 

JANEIRO 

Por ter sido designado pelo Pl'ovincial 
da Ordem do Cal'mo r.o .. sul do pais, prior 
d) convento do C,i,rmó · nó Rio de J&
neil·o. cargo vago com a morte. do Frei 
M:>.uricio Lans. em•wrcou ontem ,para a 
capltal _da Republica o Revmci, ;Frei ll• 
defonso Schutjes, educa.dor· .de reconhe• 
cido1 m.erlt'Js que ocupou varies cargos 
de direção e responsabllidade na. Ordem 
do carmo d~ s. Paulo. ,onde ;·foi o ~rimei
ro Diretor do, Ghnsio Santo Alberto e 
pri:1· do convento uo Carmo em ·santos, 

Por suas qualidade~ pessoais e exce
lentes dotes de coração esse . Sacerdote 
gra.ngwu muita simpatia .e amizade nos 
meios so_cinis re!lgios~s · paul\stanos, usu
fruindo 6rande popularidade nos meles 
infantis brasileiros, ·devido aos numero
soJ ·contos educatL·o.s q1.e escreveu para 
crianças, 

Por motivo de sua transf.erencia para 
o Rio de JanelrJ, 03 corpos. docente e 
disce!lte do Coiegio Santo .. Alberto ·µres
taram ha dia.s· significativa. homena
gem ao seu ex-diretor. e.' ex-professor, 
realizando, em se:mão solene que teve lu
gar no salão 1obre <'aquele educanda.
rici, as suas despedidas. · Por · essa oca
sião. saudaram o homenageado o Revmo. 
Frei Bartolomeu · ;euwer, Diretor do co
legio Santo Albe•·to o Professor. Joa.
c:uim Alfredo da Fo~seca., em nome dos 
Professores e o aluno Milton Rodrigues, 
por seu:; colegas, Ao Revmo .. Frei llde
f Jnso Scqutjes foi aincia· oferecido-, como 
lembrança, um rl o I estojo para dese
nhtJ. matcria qe sua especialidade e pre
dileção. 

LEGJONARIO 

"MARIA MINHA MÃE" 
Sob este titulo, a apostolica Fe· / 

deração das Cqligregações . l\l_a.rianas 
de Buenos Aires, acaba de publlcar 
um magnifico folheto sobre a ll'la· 
ternidade ·Espirituad de Maria, sua 
Mediação Universal e sua Assunção 
ao Céu. 

Melhor ocasião do que a presente, 
mês de Maria, não podia a Federa
ção !11a~iana de' Bue~os Aires esco• 
lher. I:Joje, mais do que nunca a vol; 
ta · à verdadeira dévoção à Sa:ntissi• 
ma Virgem é uma necessidade, vital. 

Superpovo_ada a Cidade 
Vaticano 

do 

A população do ;J;;t~><:10 do Vaticano ~ 
de suM possessões extraterritodais as
cende, segundo a '\gencia 'a:Iemã 'l'rau
s,ocean,, a. 9.000 ha.bitar.tes. A popula.ção 
da cidade do Vaticino é de 2.000. A po
pulação cresceu ·com a. · chcrada. de nu• 
mel'Osos Sacerdotes procedentes a.a:s. zo
nas de guerra, peLJ aumento de pe&<;oa;J 
da · Guarda Sulça e da Policia Vatica
na e. por fim, pe1o numero -de diplo
matM .e respetivas Iamilirur que hoje lla• 
bitam na Cidade P<,nLificla. 

Pastoral-do Epíscopado ·,rancês \ 
condenando mais um crime 

·nazista·· 
Segundo éirculO'.S catolkos brita

nicos,. os perigos morais. a que estão , 
expostas as mull+eres e jovens . !la 
Alemanha nazista são tratados nuina. 
Pastoral coletiva .dos Bispos fran-
ceses, Os Bfspos geclara.m: "Em· 
seguida. à requisição do trabaiho 
masculino, que tem afetado cente
nas de milhares de familias e levacio 
a angustia ao coração das mães, são 
as mulheres e. jovens da Frnnça •Júe 
estão ago1·á ameaçadas de convoca• 
ção para o t1·.a.balho compulsorio, Se
jam q'uais forem as condições de se• 
melhante trabalho, o simples fato 
dessa mobilização prejudica grave
m ente ·a vida dil.S familias, o proprio 
futuro do nosso pais, a dignidade e 
delicadeza moral das nossas mulhe
res e jovens e a sua vocação provi• 
dencial ", A Pastoral conclui diz011•. 
do: "A civilização .está· em perigo. 
Ela precisa ser salva:. E só o, _,se)'á 
pelo · r~torn.o aos princípios que _ lhe 
estão na base: o respeito à persona
lidade hmpana, ,a ·salvaguarda da fa. 
mil!a e 'elo lar, a fidet:dade à lei que· 
é superior à autoridade do Estado 
e a.os ·interesses imediatos de cada 
na-ção, e. o· entendimento pacifico •!11• 
tre. os ·povos". Como era de esper.ar, 
os alemães tudo fizeram ]1ara impe
dir a circulação dessa Pastoral. Uma 
versão "censurada". foi preparada. e 
os jorna·s franceses ohrigados a pu
blica·la sob pena de suspensão. Ape- · 
sar de tudo, os alemães · não pude· 
ram . ililpedlr 'que o texto compl,~to· 
circulasse· em m.ilhares de exempla
res. . Os circul os de Londres con• 
cluem: ••os· càtólicos do mundo in-
teiro estão solidários conosco no 
sentimento de profunda. simpatia 
pelo ·povo francês na grande próva
ção que p ameaça". ' 

A PEDIDO 
A Sociedade Brasilciri de 

'Cultura Inglesa de São Paulo 
pede-nos que eselare~amos que 
não ha relação alguma entre 

· essa Sociedade e o Instituto ele . 
Letras Inglesas, ao qual fazia 
1·cfcrencia o artigo "Desmas
car~mos o lobo" publicadq em 
nosso . ultih10 nmnero. 

Talvez o articulista tenha sido le· 
vado a tais expressões pelo fato de 
aqueles érros virem insertos sob o 
titulo de Exortação Pastoral. No rn· 
tanto, como já procuramos demons
trar pe'las colunas <lesta folha, a só 
<l:visão material rla Encfclica, por 
meio de títulos - autorizados em
bora, bem que· inexistentes no ori;;i-
11al· - não basta para 1·eduzir a re
fUtaeão dos erros ascéticcs à cate· 
g'ori; de simples e mera exohação, 
visto que ( pela afirma,;ãn explicita 
do Papal constitue verdadeira dou· 
trina ministrada 1ielo Sumo Pontifl. 
ce na qualidade de Uoutor da Igre
ja universal. 

até parecer um insulto ao bom ~en
s0 C'ató!ico", (na expressão de quem 
ha 30 anos a traz 1rnblkou na .Civiltà 
Cattolka uma serie de 6 art'gos ~o· 
bre: A&.eetica lgnaziana ed esagera
zloni dei "Liturg·ismo" ( Chi. Cattoa. 
ca, 1914, vol. IV, .pag. 44~). 

O PERIGO COMUNISTA . I 

·Ainrla 011tras expressões inexatas 
se v,1111 lend'o e ouvindo sobre a M \"S
TICI COllPORIS. · Ue varias modos 
se tem dado a Impressão de- que se 
os erros nela condenados não são de 
todo inexistente.s. sfw pelo menns de 

!pouca monta, tornando-se ocioso e 
\mprudente ocupar-se deles nestes 
tempos de agitaçã.o universal. Tal 
idéia deve desvanecer-se pelo simples 
fato de· que o Santo Padre ufto ~e 
dedignou de escrever uma ~~ncleli,·a 
(e. que Encíclica!) principalmente 

1hra os combater. E isto quando 
t'/mtos e t5'> prementes· deveres O 
).)rendem ,a prolJlemas imensos c,ri
ginados da guerra! El mais: Na SU:\l· 
llll PONTIFICA'fUS Pio XII mani, · 
fest~u o desejo de deixar para de· 
pois da gue1,ra uma refutação geral 
cios erros modernos. caso fosse mis· 
ter; se S. San tidade antecipou -
a0 menos em. parte - este projeto, 
seria sem razão pondera vel, por im
prudência. para combater erros insig
nificantes? E voltemos aqui à pri
meira conclusão já enunciada: A 
Encíclica não proscreve erres ape
nas possíveis ou simplesmente inven• 
tados; diz O Papa claramente que 
eles de rato serpejam entre os fiéis. 
e principalmente nestes calamitosós 
tempos o Santo Padre tem muito 
mais em que pensar do que arquite
tar erros futuros, e caluniar a seus 
fiéis de seguirem opiniões não ~ó 
inexatas mas tambem de todo falsas, 
opostas ao modo de pensar da Igre
ja e contrárias ao uso dos fiéis. · 

·Quais sejam os erros ascético-li
turgicos combatidos na Encfcllca. é 
suficientemente claro a quem lê com 
olhos de ver. Não obst.ante. e inrc,x- · 
plicavelment.e. vemos que não raro 
se vai procurar a lleterocloxia preci
sam,mte nas práticas mais ardente· 
mente inculcadas pela Santa Sé. 
Ora, podemos estar bem seguros de 
que a Encíclica niio ·se escreveu, por 
exemplo, para menosprezar a medi· 
tação ou o exame de conciencia. pra
ticas. larga e proveitosamente usa-

' <las por todos os santos canonizados, 
e coni'tanta. insistenci,&-recomendadas ". ,, . ~ ' ·- -·--··,_.. . . ' --- -~ - . . . , 

Mas basta quanto a isto; quisemos 
along·ar-nos aqui, porque não falta 
ainda hoje quem tente depriínir ou 
pos. ti vamenie reprove estas 1n:áticas 
de piedade que .elencamos .(e princi-/ 
paimente este melhor dós r'netodos 
de retiro - cfr. l\l!!;NS NOSTllA) 
cor:,o antiquadas. élvadas dB "antllci· 
po,e11trismo", e menos ·condizentes. 
com as aspirações modernas e "cris, 
tocêntricas" de uma formação f<irte· 
mente liturgica. 

Pe. .Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 
A ameaça bolch: ristá jamais esteve 

tão perto de nós, como ,tualmente, quan
do corre até perigo de alguem falar ou 
escrever . contra o reglmem: moscovita .... ' 
Ató hoje_ ainda não haviamas presencia
do fato semelhante, nem mesmo quan·ao, 
em 1935. a Revolução comunista, esta
ni. às_ portas da Nação periclitando a 
segurança nacional. 1''aquele tempo ain
da se podia apontar o Inimigo e inves
tir abertamente contra o invas,r in
ternacional. Hoje em · dia em pleno mo
mento nacional, C!'ta.ndo se exaltam os 
verdadeiros valores da Patrla, já não. 
,;e dá o mesmo. Muitos estão vendo o 
avanço vermelho nos livros que se edi
taram ultimEit'Ylente, tecendo hin:JS de 
louvor e de exaltaçãÔ "à unica forma 
de oo·,erno capaz .:e resolver satisfa
toriamente os maximos p1:oblemas da 
sociedade moderna", niveland0 a tod'Js 
e dando termo aos r:cos e pobres... So· 
nhos de uma fantasia exaltada, que vive 
mais · de utopias do que da vida real e 
verdadeira! Muitos outros quase que o 
ai)alpám nas conversas de certas. rodas 
intelectuais e sociais, nos escritos de 
um bom · numero de escr:tores. E quase 
todos fitam . calados .. : 

E bem poucos são os que têm . a cora~ 
gcm, a santa ousadia, de contradizer os 
fanaticos do "Poder sovietlco", os que 
veem na Russia ·o verc-adeiro Paraíso 
terrestre, sem lutas C:e cfa(,Ses, . :rem 
opressão governamt.ntal, existindo a 
maior e a mais· ampla liberda_de reli
giosa, etc., etc. Como ,a pobre humani>: 
dade cl_este misterioso saculo, XX é facil• 
mente er9dula tudo que 'se escreve e 
se diz sobre a esfinge Moscavla ! 

A razão desta falta de cora.ge~ pe
rante a 'onda con,unista é multo com

, prcensivel. :e p,r que pessoa alguma 
quer ser, na presente hora. brasileira, 
terreteàdo com o i~nobil titulo. de 

~'iquemos Pºt aqui: mas quem· üe
sejar prosseguir a .anal.se das diver
sad práticas ascético-liturgicàs que 
sáo ai vu de ataques e contradições, 
sal.lerá selecionar as aprovadas e de· 
duzir entlio a que erros se refere Pio 
XII na MYST!Cl CORPORJS. Contudo 
este processo, um tanto 10·11go :;ão 
set'á necessario a quem souber ler a 
:Ii:nciclica .de :animo desprevenido; 
pois verá ali sobria mas felmente 
descritas algumas tendencias que 
tentaram implantar-se tambem entre 
nós. !!; com esta observação se evita, 
rá outra idéia inexata que se tem pro
curado insinuar: os erros proscri• 
tos na MYSTICI CORPORIS jamais 
foram semeados em terras de San· 
ta Cruz. !'ara desiludir-se, quem as
sir· julgue não precisará recorrer à 
tarefa ingrata de examinar fatos, di
tos e escritos, bastando atender· a 
dois testemunhos Insuspeitos, dois 
brados de alarma dados em documen, 
tos oficiais de nossas autoridades 
dior,1sanas: o primeiro, a Circular 
Coletiva dos doze Bispos -e dois Vi
gários Capitulares dô Estado de São 
Pftulo, em sua reunião p'rovincial de 
1941; o segundo;, a Instrução de 21 
de maio do ano passado, publicada 
pelo então Vigário Capitular do Rio, 
Mons. Rosalvo C. Rego, que - tendo 
.tuscultado. de perto, durante muitos 
anos, as ansiedades de D. Sebastião 
Leme - deveu precaver os fiéis con- ·''quinta-coluna".· Els a ·mais poderosa e 
tra "iamentaveis confusões e'ouuns diabollca. arma de que se.serv, a hidra 
temerárias asser!,ões, qu-e não rara, comunista para difundir sua doútrln'a 
mente se ouvem acerca da Sagrada deleterea e corrosiva entre nós!· Arma 
Liturgia, (e que) . muito e muito perigosa-e terrlvel para o·momento na-
preocuparam o esp!rito do nosso fa- cional atual em .que vlveinos. Astucia 
lecido Cardial ". Estes dois' documerÍ· diabolicamente forjada reios dirigentes 
tos (talvez .i,inrla haja ·outros) que do Comunis:nc, internacional para que 
apontaram de ante-mão alguns ôos a doutrina· de Lenine .se: insinue mais 
e\'l'os. condenados na MYSTICI COR-· tacil e .. engenhOi .,ente ria· alme;.brasl• 
P9fü§... são ID,l!i.§ um!! lfü1Yª de 9.ue, _ lelrll!1 g,qe jª re~llu o Çomrmi.smo1 já 

' ~, - . . '~·-··.-~--:~'· ~~ _ _: __ ,.',-.'.~.::-.~--'.--~--····-· ,~~~,-~---~:!_~,,-

o anatematizou e o declarou incompa.~ 
tiver com a nQ&S3. <:r'. c::.ção e com a His
toria da· nossa Patria. 

Há outra aspeto da influencia. do· Co• 
munlsmo no peni;amento · ~rasileiro. l!: a 
simpàtia dem.a.5Ia11amente' forte · pela 
Ru.ssia de Stalin. 1.!ão :re admira o· po
vo. mas sim o reglmen! 

Não podemcs negt(r o val~r da ma
quin~ bel!ca da Russia n~ta monstruo
sa guerra a que todos nós e...o;slstimos 
espavorida.mente. 

· Dai a: simpatia, muito natural.· e le
gitima; por esse .valoroso . povo. Mas, 
acontece facilmente que da simpatia e : 
admiração pelo valor belico do solâado 
l'USSO que luta 110 "frol't '', muitos .p8S• 

sam a simpatisar e ~té mesmo a defen
der o· regime soviet!co. São duas. coisas 
muito diferentes.: Uma, é o militar, o 
soldado patriota russo que defende, CO• 

mo qualquer outro patriota, a.s · frontei
l'M da pa.tria, sem levar em conta· o re
gimem vige1Jte em :reu pais, Outra, · é 
o regimen. é a doutrina, a. polltica, ne
fanda e. lnlluma.na do Comunismo. 

Prestar bem a· atenção, . bons· brasf-
1eiros, para. não passar os limites jus
tos . e levar a simpatia. e a admiração 
do valor bellco do soldado russo para o 

· regimen, a politica vermefüa. 
Ficar no melo d~ coisas para pacler -

bem equilibrii,r-se, é uma imJ)!lrta.nte 
ylrtude nem sempre facil a · :rer obser
vada, principalmente quando entrani em 
jo;p as paixões polltlcas . ou religiosas, 
qua.ndo elas têm voz ativa · nos diver
sos acon :ecilnentos · à -que não· podemos 
ficar indiferentes e ·somos· obrlgad os ' a 
dar uma definição, precisa e .clara, da 
liossa posição, do noosb inoao de pen
sar e de. agir. 

Multa cautela. e muita santa pruden
cia., minha boa ger te brasileira, com 
esta 'Pl'0paganda rastR!ra e "indiferen• 
te" do ".:omun!smo, que '.linda é o mes-. 
mo: Implo, ,pagão. a 1tlcrlstão. antina
cional. ·Não· crer facilmen;,e o tjue mui~ 
tos livros, á serviço da Mosravla, · estão 
dlssemiriimdo · por 'li. O que eles inten• 
ta.m, é impla.n.ar a confusão entre. os 
bons para alcançar o : maior exito .da 
sua propaganda é, assim, preparar . o. 
caminho · para, ·novas campanha&., inglo• 
rl~ ~, ~tiP.D,-trl~~i&Mt .,,/ · .- ··· ' · · -~ 

: .. .. 

' _____________ ....._ _________________________________ ....,_ 

ARTIOOS DE INVERNO 
DE~TRO: DAS POSSIPlllDADES AQUISITIVAS DE TODOS 

Fiéis ao. compromisso que assumimos para 
· com o povo de São Pauio,. de que dentra da 
nova orientação de vendas toioS; p9dem obter 
com boas vantagens os· nosso·s -artigós dé quali=. ~ . 

. l ·- . . . 

dade, · estamos apresentando os novos sort.imen= 
tos que recebemos, pàra melhor demonstrar os 
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que a iluminasse., ia fatalmente a 
parar numa indigna e humilhan.te ,x. 
ploração da pessoa humana e da na
tureza, numa triste e pavorosa indi
gência de uma· parte e numa sober
ba e provocadora opulênc·a ela· outra, 
num .tormentoso e implacav.el · dissi• 
dio entre privilegiados e miseraveis: 
mal fadadas consequências que não 
foram as (lltimas na longa série de 
causas . que leva,am à imensa tragé
dia ho'dierna. 

Não. temam estes· desenganados ela 
ciênC,:a e dá potênclJ!. econômica '<ie 
apresentar-se no presépio do Filho 
de Deus. Que lhes dirá o Menino, que 
a.li nasceu e é adorado de .Mai'ia. e 
José, dos Pastores e· dos Anjos? Sem 
dúvida a pobreza nà. gruta de, Belem 
à uma condição por Ele propositada
mente· escolhida;· .mas nent por isso 

· inclue nenhuma ccndenação ··ou i:e· 
pulsão da vida' econômica enquanto 
é líecessária aó adiantamento e aper
fe:çoament.o físico e natural do ho
mem. Mas aquela pobreza do Senhor 
e Creador do mundo, por Ele livre
mente quei"ida, e que o acompanha
rá depois r na oficina de Nazaré e em 
todo o tempo de sua· vida púb!il.:a, 

, significa e manifesta, o desapêgo e 
superioridade· que e:e tinha sobre as 

• coisas materia:s, ensinando-110s as
sim con1 poderosa eficácia que os 
· bens terrenos -são natural · e essen
cialmente ordenados à vida do espf, 
rito e .a uma mais alta perfeição cul
tural, moral e religiosa, necessária 
ao homem' racional. Os que espera. 
vam a salvação da :sociedade do me· 
ca11lsmo do mercado econõm:co muli-

., dia!,. ficaram assim desiludidos, por
que se tinham Jeito, não senhores e 
proprietários, mas escravos das ri
quezas materiais, às quais serviam, 
desllgando·as do rm superior do ho. 
memc e. consldBrando as como fim a 
si mesmas. 

b) os que colocaram a felicidade na 
· ciência sem Deus. 

Nenr diversamente pensaram e 
operaram outros desiludidos do pas~ 
sad?, os quais colocava1u a felicida
d~ e bem-estar unicaii1ente num c,e. 
nero de _.!1ênc:a. e cultttra, que ~ão 
:·econhecia ó cr·eador úo universo,; 
aqueles pioneiros e ac.ueles séqua
_7,es, não d~ verdadeira ciência, que 
é aamira.vel refl~xo . ela luz de Deus, 
mas de uma ciência soberba,'que ne
gando p. ação. de um Deus _pessoal, 
independente de toda e ·qualquer 11. 
mitação e. superior a tudo o que, é 
terreno, se gloriava de pocler expii• 
car os acontecimentos do mundo uni. 
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camente com a ·1·ígida e determinl':!ti
ca. c,oncatenação de ferrea.s. leis na- . 
turais. Mas u1lia tal ciência, não po
de dar a felicidade e o b.ein;estar. O 
apostatar do Verbo Divino; por quem 
foram feitas todas as coisas,· levou o. 
hómem a apostátar do . espírito, a 
ponto , ele se lhe tornar árdúo o pros, 
seguimento de idea,is e fins· altamen· 
te intelectuais e morais. Por tal mo, 
do a· ciência apostata. da vida espiri· 
tua!, quando íinaglnava ter conquis
tado plena liberdade' e autoncim ·a, 
ren·eganclo a Deus, v.é-se ·h·oje punida 
com uma esc1:avidão, quenunca. to! 

- mais húmilbante, feita esc:r'.l;va e· 
quase automática· executora de .dire· 
trizes e ordens, que não tem na mí
nima consideração os dil'eitos da ver· 
dade e · da pessoa huma-na. O qu.e 
àquela ciência. parece11 l'be,-dade; foi 
vinculo de humilhação 'e aviltamén
to; descoroada como está; não reco• 
brará · a, primitiva. dignielade, seµào 
voltando ao. Verbo eterno, .fonte .de 
sabedoria, tão loucamente abandona· 
da e esq:iccida. 

A tal volta precisamente convida 
o Filho de Deus, q11e é caminho, ver• 
clade e vida; cam•nho de fellcidad.,, 
verdade c:ue sublima, vida. que ete1-
niza o hmnem; convida com muda 
mesma vinda ao' mumio, aqueles de· 
e insinuant1,; linguagem, com a sua 
silud!dos, porque ele não ilude a a!, 
ma hümana, mas dã.·lhe o lmpeto que 
a ·leva a ele. 

H, - AOS DESOLADOS SEM FJS, 
PERANÇA 

Ao lado dos que vivem. profundà· 
mente desnorteados pela falencia de 
orientações sociais e intelectuais, 
largamente seguidas por 'polfticos e 
cientistas, 'est~. o não·· menos num e. 
raso exercito dos que se encontram 
em grande desconforto e pena por 
verem desfeito o seu pessoal e pro, 
prio ideal de Vida. 

a) aqueles para quem. o fim da vida 
era o trabalho, 

É o grallde número .. daqueles para 
quem o fim· da vida· ed1 o traba'.Iho e 
a meta das suas fadiga:, uma. cômo
da existê.ncia material; mas que na 
luta para conseguir tal "fim tinham · 
atirado para longe·- éom as conslde· 
i'ações religiosas e 'descuravam dar à 
própria existência uma· orlentàçâo. 
sã e moral. A guerrà arrancou-os a 
esta sua costumada e amada advida· 
de que era toda a aspiração e suisten. 
táculo da sua vidà; afastou-os· da 
sua profissão .e da sua arte, de mo· 
elo que sentem em si mesmos um pa· 
·voroso vácuo. E se alguns podem 
ainda exerclitar o seu oficio, a gutiria 
impôs tais condições de trai)alho e 
de vida. que desapareceram todas a~ 
caracterfsticas ·pessoais· · e se tornou 
impossível ,uni.a vida famlliar ordena, 
da, nem mais se• encontra aquela fsa· 
tisfação ela alma que só dá o trai.la. 
lho, qual foi enobrecido e querido 
por Deus. 

O' trabalhadores, aprciximai·vos llo 
presSpio de Jesus! Não vos paré!;a 
hórrida 'aquela gruta e· aquele .refú, 
'gio do Filho ele Deus: não ~or aca: 
so, r.1as por alto e in#ave.1 deslgnio 
encontrareis lá soment~ simples tra
balhadores: Maria a Virgem. Mãe 'de 
familia trabalhadora, José o Pai de 
familià trabalhador, os pastores guar, 
dadores de· rebanhos, e. enfim os sá, 
bios vindos do oriente: trabalhado, 
res de mãos, de vigias, de mente; 
eles inclinam,se e adoram o Filho de 
Deus, que com o seu conciente- e 
amaveJ silencio, máls forte do· que a 
palavra, lhes explica a lodos a sig· 
nificação e a virtude do. trabalho: ,. 
Este não. é só trabalho. dos membros 
humanos, sem ·sentido ileiu . val_or, e 
nem menos uma humilhante servi, 
dão. ·O trabalho é serviço dir Deus, 
dom de Deus, vigor . e pienitude de 
Vida humana, . merecimento . de des, 
canso. eterno. Erguei e conservai ai. 
ta ~ f1·oute, ó Ü'aba.Ihadores. Vêde -0 
;lril.!,lQ M Deus ;que, có.m séu eterJii 

I ' ' . • • 

Pai creou e ordêuou o cttniverso;'. .f()i• 
to honiem .. igual, a nós, .éxeêto'o 1::e! 
cado, e crescendo, em idade entra .na 
grande .. , sociedade do t1·àbá).ho,. e · 1ía 
sua ,.missão· salvaqÓra trabalha COll• 
sumindo. a .sua vida .terl'eÍla., Ele; Re, 
dentar. do gênero. humano, ,que - coiu 
sna graça a penetrar o no~so .. ser ,e··· 
operar, eleva e, enobrece . todo o .tra· 
balho· honesto, o alto e,:o baixo, .o 
grande e o . pequeno, ó agradayeJ'.a 
o penoso, o materla.Í e o .intelectual, 
a, um valor medtório e . sobréiiat~ra) 

. diante -õe ·Deus, uniiiçt_o à.ss)!l1 .Jódo o 
processo do · mu!Uforrue .,operar_ .-lw·· 
mano- '11 u_11ta .. Qnlca ·e .. çqni,tante _gl~ 
rHicação do. Pai que está no. céu .. , . 

.; ' 
b)' os que colocaram a sua .ésp~rarr 

ça ,no. gozo da vida _terr~·na. 

_. Infelizei< são Jambein os .que1vê111 
frustrada a s uà esperarl ça: ci.ê tél/<:l· 
dade sonhada e co!o(.'ada- _exclus1v.a.
me11te no gozo passageiro. d.a' ,vida 
terrena; conêebidá tão 'solll.e°'t~ ' ôu 
como. plenitude de. e'i:1ergias· éorpo• 
reas· e· beleza de ,ferinas· .e :de. pesso:a, 

'ou como opulênçia. e stipei;abund'àn, 
eia de como.didades, ou ·como poses, 
são de ·roi·ça e poder. . , . .· 

l\Ias. lio]e no turbilhão da guerra, Q 
vigor e a . bdeza de fonta jl!'Véntude; 
(:Ceseida e. adextrada nos campos des·' 
]iortivos, desfazem-se. e m.tirchain n6s 
hospitais mil!tàrês e muitos; jov,ena 
vagueiam, mútilados ou: enfermiçôs 
ffaica.' e moralmente; por essas ruas· 
de uma. pâtrià desolada e. reduzi'd'a. a 
um· cú·mulo de ruínas,. ém vâdas CÍ• 
dadea das SU:18' melhorei! regiões,. [J9• 

los_ bómbardeam.eritos aereos e .Pelas 
operações béllc.a.s. · · . · : 

Se . parte. da juventude. masculina 
não tem já forças pll,ra trabalhar, a.a 
futura:.. n~ães da próxima : geração, 
forçadas a um trabalho excessivo, 
superior a toda a medida. e l!mite· de 
tempo, vão perdendo. a possibilidade 
de fornecer ao povo exang'ue .aquela 
incremento são de,. corpo· .e. (le: es.-pí, 
l'jtO, que favorece .a 'Vida. e. a. educa• 
ção (los filhoji, sem o qual . o · tuturcr 
da· pátria está ámeaçado de um tris, 
te crepúsculo. '· · 

A· pE)nosa irregularida.de. de traba• 
1110 e de vida, longe de Deus .. ·e. da 
sua graça, .'atrâida e transviada' pelo 
mau exemplo, i_n~inua a ·i,repara·un1a 
perniciosa · relaxação das · relações 
cqujugais ,e ramiliares, _de mo_do .que 
o tóxico _dà luxúria tenta ·envenenar, 
agora múito ·mais· do. que antes, a sa.. 
grada fonte da vída. Destes doloto· 
SOS fatos· e perigos Vê-se ·COÍri .dura 
evidência que, ao passo. que em' mui, 
tas nações se· consid.eráva ·como .úm·a 
das mais. nobres taref11s avigoraria. 
familia,,e o povo, ao contrário agora 
difundem-se e . cresçem e(:\pa)Itosa• 
mente um _tal depauperamenfo 'físico 
e uma tão •grande perversão ·. es'plri, 
tua!, que só, mria ação . saneadora' 8 
educadora de numerosas gerações 
podera lentamente faze.r desal)arécer 
ao menos. em parte. Se ó· conflito ·be, 
lido tem ·causa.do em· tantos · tão· v~s, 
tas 'ruinas de · corpo e · espirita, · uão 
poup9u _os avidos da opulência e .do 
mero gozo da vida1 ()S quais agora 
mudos e perplexos contemplam ;t!I 

d(!struições, desabadas tà1ilbem · so- , 
bre os ,seus bens. como· tÚ:íi'çiclone 
dilvastador: riquezas e lates alliqui• 
lados a ferro· e Cógo, ·. Vida cômoda a 
de prazeres desap~reclçla, trâgico o 
presente,_; o futuro. com poucas , es• 

. perauças' e muitos:temores •. · 
.Mais triste é a visão que tiertur~a 

e aterra os que aspiraram a possuir 
fôrça e preclomlnio: agora conteíri• 
piam con1- terJ'or. o oceano de .sa111,foa 
e lágrimas ·,que, banha· o -mundo, as 
covas e valas de ca(!averes multiPli• 
e adas . e eJ,palhadas, sobre todas , . a:s 
regiõ.is da terra e ilhas dos mares; 
a lenta agonia da clvU!zação:'·o 'llr<>• 
gl'essivo. desaparecer · do · bem-estar 
mesmo material, .-a· destruição de, _ln• 
signes. monumentos .-e· nobfüssimos 
edifícios de arte . soberana, . que . 110-
di11im dizer-se . patrl.monio .· comum do 
mundo civil, o exacerbar-se, e . apro. 

_·· .. <conclue-11a1-ti.a:-~,:.. . . 
'~ a• - e, -- _:-:,,~~_.,_;_,,;;_._, 

~l 
. \' 



• 

"""-· - LEGIONA RIO São Paulo, 4 i de :-J aio ,de 1944 

A Ação Católica é 
eminentemente re-
ligiosa. ·· tJatoliea A t\çfto Catolíca Brasileira é 

a .tnilicia maxima do apostolado 
leigó instituída por ato coletivo 
do Episcopado brasileiro apr'o ... 
v~do pela Santa Sé. Pio XI 

PROBLEMAS,,, REAL IZAÇOES E IDEAIS 

. e A T " E º -R A r E T R 
1 

. Juventude Estudantina Catolica feminina 
A D I S C I P LI N A I N A C I A N A · wli Áno d, Cowpmnú= •• ~ roí' i~: f':ci~, m:';J:gu,:: 
· Vimos da ultima vez como o Sto. Pa
êlre Pio XI considera atual a espiritua
lidade de Sto, Inacio, JQis que os ma- · 
Ies de nossos dias nada ma!S são 'do 
que os frutos, e a · plena expan.sáo dos 
ma.les, aos quais Sta. Inacio foi chama
do por Deus a dar remedia. Assinala• 
moo, assim, que não estão ·com o gran
de Papa da Ação catolica os que pen-

. sam-o contrario, a saber, que a espirl· 
tualidade inaciana é algo de anacroni
co,. destinada a d~saparece1-, para da[ 
lugar a outrns concepções mais "are
jtdas" do cr!Stianisrro. Destas concep

. ções "libera. nos Domine",• 
continuemos, hoje, a ver a carta 

:Apostolica "Muditantibus Nobis '', um 
• dos muitos documentos daquele Pontifl
ce· em que Sta. ~na.cio de Loiola e sua 
e;piritualidade são inculcados aos fieis 
(lo modo mais ins!Stente. 

"Pode-se mesmo afirmai· que, se uma 
licença desenfreadP do pensamento não 

· tivesse, como um ven0no pestilencial. 
. infetado largament1~ a· sociedade cristã, 
não teria t:otado d< corpo da Igreja 
a . erupção desta nova heresia. Não so
mente entre os fiéls, mas até entre o 
Clero, o respeito à,· leis divinas deixa
vr, muito a desejar; Impelidos à re
volta pelos inovadores, numel'osos po
-vos em que se ha1lam relaxado Ob la
ços do dever, arrancavam-se a.os bra
ÇOll maternais da Igreja. E'Or isso, ern 
o brado. de toda-s as pessoas de bem e 
sua suplica ao divino fundador da Igre
_ja que Ele se ler.bras;;e de suas pro
messas e, eµi tão e;ra,·w circunstancias, 
viesse em· socorro de sua Esposa. 

"Ele veiu, com efeito, em seu auxl
lio quando julgou a hora p1·opicia, de 
um modo comple~atr,,•nte maravilhoso, 
pela celebração do Concilio de Trento. 
Alem disso, para con.;olação da Igreja, 
Ele suscitou estes 11Jagnificos modelos 
de todas as virtudes. uir S. Carlos Bor-
1·omeu, uni S. Caetano de Thiena, um 
.Sto. Antonio zaccarta, um s. Filipe de 
Nerl, uma Sta. 'Lereza, · ·e outros. que 
deviam, por sua propria vida. atestar a 
perenidadij da santidade . na Igreja ca
tolica, e reprimir, por sua palavras, seus 
escritos e seus exemplos, a impiedade e 
a corrupção dos , ostumes tão espalha
das." 

Note-se que Pio XI coloca em primel
so lugar, na enumeração das caw.n,!da

. des que cairnm · sobre a cristandade 
preparando o adve1m da pseudo-refor
:ína, a "licença desenfreada do pensa
mento": A corrupção do espírito é pior 
do que a corrupção dos costumes, e, 
muita.s vezes, nos e.a~ mais graves é a 
sua causa. Esta é uin.i. ve1·dade ~por
tantlsslma, infelizmente n:ent sempre 
lembrada, com resultados funestos. E" 
tal corrupção é a "licença desenfrea
da", pela qua.1 o pensamento' é deixado 
i;em disciplina, e começa à percorrer 

caminhos excusas, fazt>ndo de si mesmo 
sue, propria .regra. A lei do pensamento 
humano é o raciocínio loglco, submetido 
aos primeiros ,)rlnciplos ua razão es
pecula tiva. dos quais o mais importante 
é o principio de contradição. Os adver
sa.rios desta 1ei dizem que· dela deriva o 
"pathos" ds ortodox; . Ora, quando a 
ortodoxia é considerada apenas llm 
"pathos ", o caminhv está aberto para 
todas as heresias. t por esta lei qt1e 
aceitamos as verdades reveladas defi. 
nldas em p1·oposições formuladas racio
nal e dogmaticamente, e rejeitam& com 
simpllcldade de coração as proposições 
contraditor!as COP-· h.~reticas. sem que
rer estar vendo sentidos misteriosos 
alem do dogma .. numa região neutra, 
onde não existiriam ,1em ortodoxia nem 
heresia. E é por •~so •1Ue ""v XI colo
cou ('m })rimelro lugar, entre os socorros 
de Jesus Cristo à sua lg1·eja, a celebra
ção do Concilio de Trento, que baniu a 
"licença desenfreada do pensamento·• 
com a codificação das verdades revela
das. Depoi,- disso. o P.apa enumerou va
rios grandes Santos. mas reservou um 
lugar todo particulH pel'a Sta. In.aclo: 
· "A obra de todos eles foi consldei·a

vel e muito ut!l, mas era necessarlo Ir 
até à origem escondida destes males 
e circunscreve-los em suas raízes pro
fundas: esta foi a tarefa que, antes de 
tudo, a Providencia parece ter destina
do ·a Sto, Inacio. 

,·,.seu temperameutc parecia feito _ad
rhiravelme11te tanto para o comando co
mo para a obedkncia. Desde a infan
cia. ele o fortifli 0u pela dLsciplina mili
tar. Com esta ten:pera. de alma, fruto 
da natureza e da educação. assim que 
ele. esc1a.recido pelas lu~ do Céu, com
preendeu que era. cramado a promover 
a gloria de Deus pela salvação da ala 
mas, foi admiravel o impulso impetuoso 
com ane ele ganho·1 o campo do Rei dos 
Céu$." 

Portanto. segundo P:o XI, Sto. rna
cio é o Santo pJr excelel'da da res
taure.ção da cristandade,. pe10 ei.pirito 
de disciplina. que ele soube transpor do 
campo militar para o campo da vlêla ln
terloi. o fato de haver PJ~ XI lembrado 
os exerciclos m!litares de Sta. Inaclo 
como soldado. r,ara esclarecer o seu sen
so de disciplina, é muito significativo. 
Certamente a A. c .. que tem precisa
mente por fina !idade restaurar a cris
tandade, co;respon '.lerá aos des!gnios de 
seu fundador se adotar Sta.· Inacto por 
modelo e os seus metodos de vida es
p!rltual. Propagando a disciplln::. !na./ 
ciana, a A. c. destruir!!. .a "licença de
senfre~.da do penti:riar,to", que conti
nua a ser a grande praga da humant
d!tdC, e conseguiní deter as onda" de 
corrupção m,ral Que tudo estão avas
salando. ex.atamente µor falta de coe
rencia. e de consequencia. no_s homens, 

JUVENTUDE· FEMININA CATOLICA 
CAMPANHA DA MODESTIA . 

Dentre as Campa11has da Jul'en
iude ile carater permanente desta
cá-se a campanha da mo<lc~ti:i. In
tensifica-se o movimento at1<1almen
te, com ll alvorecer do mê:- de Maio, 
consagrado a Exccl~a Rainha, Mo_. 
dela das ,Jovens Cristãs - Nossa Sc
uhora Virgem Mãe de Deus. Procu
ram as jovens, neste mês fazer apos· 
i:olado no recesso dos proprios cora
ções, nos pTopositos firmes que a 
todo custo procuram cumprir. Col're 
entre as aeistas uma oração em fa. 
!\·or da Modestia espalhada com 
!muito entusiasmo qi.e prognostica 
um exito extraordinario. Quem acei. 
ta a oração faz <liatlte de N assa Se
nhora um verdadeiro compromisso, 
livre e exponta.neo de iyelhor cul
tuar à Virgem Mãe. 

Transcrevemos auaixo a ora~iío 
iafin, de coloca-la ao 'llcance de to• 
da a jovem catolica que se honra 
,ele ter por Miie Mariá S:intissima 
- l\Iodelo da l\Ic,destia. 

~OMPROI\[ISSO DE UMA DON
ZELA CATOL!(;A A MARIA 

SANTISSIMA 

Virgem l\faria, Miíe querida, pe
rai:te vossa i1>1agem santíssima, com 
a alma cheia de admiração por vos
sa angelica pureza e de gratidão pe
los inumeros benefi'lio::i de Vós re
cebidos. eom· o intuito de mostl'ai· 
meu · maior carinho .para -convosco, 
venho hoje· prometer-vos observar 
em tudo a rnodestia cristã, p1·inci. 
paimente ante os excessos da moda 
<iorruptora dos tra,i,es ineónvcnien
tes· e do habito de andar sem meias, 
T o m o e s t e compromisso e pro
meto observá-lo no meu traba
lho, nos ineus passeios e em outras 
ocasiões em que a modéstia o exigir. 

Enquanto viver sobre a terra, es
!);lero, à . sombra de vossa angrJicn 
pure?.a, tc1· cada vez mais honor ao 

.pecado, e conse,·var imaculado o li-
1·io da inoeencia até o feliz momen
to em que pos~a cantar. convosco e 
rp01· toda a ete1'.l)idade um hino de 
louvor à vossa Imaéu'lada Coneei
ção. 

Instituto Mod~rno 
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. SAO PAUT.O 
Funda,lo em 1917 -

DAL'TILOGRAf: IA 
TAQUlGR.\flA 

O . Melltor Ensino 
Pelo Me11or P1·eçci 

Atendei, ó :Miíe, à minha supliC'I\ e 
linai-me de todo o pecado. Amém. 

"MAILLOTS" - DISTINTO PA
RA O M:AR E PISCINAS 

Prosseguindo na divulga~ão des
se tipo de "ma;tlo'" aprorn<lo pela 
A<:iío Catolica da Âl'quidiocese, es
tá a ,Ttn•entuclc Feminina apta a 
ahrndcr os pedidos dos referidos mo
delos americanos que gl'a~as ·a Deus 
e à p1·otc<:ão de Maria 8. S. come-
<:am a· se multiplicar . Corno já tc
mos noticindu, de longinquos C$tados 
do Brasil têm _che1rndo à nossa Sé, 
de aplausos à Campanha aplausos 
concretizados na, encomen:lai; dos 
"m:iillots", a que éom a maxima 
presteza o alegria t;mos atendido, 

As interess'.<las quei.-am, dirigir 
seus pedidos dil'etarncnte à Séde da 
J uv<'ntudo Feminina Cato!ica, rua 
Condessa de S. Joaquim, 215 onde 
ser,w dx<las todas as informa(:Ões 
solicitadas. 

RECOLHIMENTO MENSAL 

No proximo domingo, 3.o do m~s, 
dia 21 do Maio farão os membros, 
da Juventude Feminina Catolica, ·sua 
habitu:il manhã de recolhimento na 
Cnpeln d:is Servas Sacramentinas à 
1•ua da Gloria, 474, <las 7,30 às 12 
hs, Será pregadOJ' o Revrno. Monse-
11hor l\Iacedo Professor do Ipiranga. 

A Juvcnturle Feminina Catolica -
tem o maximo praze1· ~rrf receber en
tre as suas retirantes moças que não 
pel'tencendo ao seu quarlro social, 
desejam tomar pa1·te nesse exercicio 
do piedade. 

REUNIÃO MENSAL DA JICF 

Domingo pro:simo, dia 21 às 11,30 
hs. na Capela das Servas do SS. Sa
crnmento terá. lugar a rcun_iiio men
sal das acistas deste sector. E~ta 
rennião será presidida pelo snr. ·As, 
~iBtcnte Geral da Ação Catolica 
Revmo. Conego Dr. Antonio de Cas
tro Maycr. !ts snras, dirigentes em
]Jenhem-se para o maior compareci-. 
mento possível de jicisttls do c~m
ptomisso, estagiat'i:is e sitnpatizan. 
tcs. 

HORA SANTA COLETIVA 

· Na Igre_ja do Sta. Ifigenia séde 
i:la Adora~íio Perpetua às 14,30 hs. 
e "us 18,45 hs. a .J.1 Y<'ntu<le estar;~ 
l'Jtmida para ao.< · :," ,!e .r esns Sa. 
cramentaclo ±'ar.,•,· ,.,., i\clora~ão 

mensal. Havendo 1;,,,. , 'o.~ facultà. 

ti vos espera a Dfreto1·,a ,la Ju\'Cll~, 

tude sejam, como sempre, mnito _con~ 

corrif_l!_l-s aqnel_rr:s Horas de' A,doração. 

A. Formação da Ação Catolica. tolicas ou não. 
Leitura particular. "Humanum II A tatica dos inimigos .. · Siia má 

Genus". fé. · 
1.6 O campo minado. A maçonaria. 1) A maçonaria rnina e solapa todo 
De varios modos o inferno procura o campo do apostolado da A. C. En-

destruir _a Santa Igreua: 1) pela mão quanto são jecistas, os. membros da 
armada, pela perseguição cruenta; A. C. só sentem a influenci!I maço-
2) pela apostasia, pelas heresias e nica nas idéias correntes, no ambien-
cismas; 3) pela traição organizada. te, nas leis e costumes pagãos que 

1) A maçonaria é a organização vão ganhando voga. · 
mundial da traição contra a Igreja. Mais tarde, como Homens ou Se-

Talvez ela revista outras formas en- nhoras CJ.Ue militam, no apostolado 
tre os pagãos, n.as entre os cristãos leigo, ver-se-ão face a face com ma-
sua essencia é esta, Ela organiza os çons, que trabalham para destruir o 
catolicos que se afiliam a ela, e os di- que a . A. C. constroe, e para, impe~· 
rige na luta contra a Igreja sem que dir coni todos os recursos que a A C . 
se separem exteriormente da Igreja. seja um fator de co~quista do mun-

Seu fim combativo é a destruiC'ão do. 
· da Igreja catolica no mundo por mão, 2) A maçonaria trabalha com o~ 
· dos proprios catolicos. Seus meios sãc mesmos princípios de tecnica da A. C. 
todos os recursos que podem dimi- mas em sentido inverso. O pdmei-
nuir ou destruir a força da Igreja, e . ro principio é: seleção. Este princi-
por fim, levar o Clero e a sociedade pi.o significa: escolha dos mcmb1'0s e 
a apostasia total. formação esmerada. Na medida que 

Quando não houver mais quem um mémbro se vai compenetrando' 
adore a Nosso Senhor Jesus Cristo e do espirito maconico e o vai disse-
obedeça ao Santo Padre e· ame a San- minando é admititlo a graus mais al-
tíssima Virgem. a maçonaria , canse- tos dentro de sua loja, e por fim, 
guju O seu fim. convidado a pertencer a lojas de ca-

2) Seu metodo. rater mais secreto e superiores. 
a) Os chefes ocultos ela maçonaria Contínt•a pertencendo à primeira lo-

estudam pormenorizadamente todos os ja, e lá dentro serve de transmissor 
pontos fortes e fracos da sociedade das -'ordens dos chefes das lojas su• 
catolica: idéias.costumes e instituições. periores, e de formador · de mem-
Uma vez conhecido O valor de u.:n broa que possam passar para nia no-
elemento do catolicismo, procuram va loja. Assim os maçons vão for-
destrui-lo e substitui-lo por outro, pa- mando e selecionando sempre mais 
gão ou menos catolico. Assim a Igre- seus membros. bis lojas mais altas, 
ja vai perdendo trunfo por trunfo, ar- menos numerosas, são mu_ito selecio
ma por arma. 

b) Para conseguir tal intento os 
chefes ocultos insinuam a seus subal
ternos modos de ver ouostos aos do 
cà'tolicismo ( corrupção da mentalida
de) e por meio dos subalternos lnn
çam na massa dos catolicos as idéias 
anti-catolicas: Liberdade!!! Progres-
so!!! Combate à tirania da Igreja! 
Igualdade! Fraternidade! Assim os 
catolicos. lentamente v.iio perdendo a 
visão catolica c!o mundo· e cJmeçam 
a pemar como se fossem pagãos. 

Simultaneamente se processa a 
corrupção dos costumes. Os chefes 
ocultos dão ordem de favorecer a 
imo1·alidade dos homens e futilidade 
das mulheres. Casinos, jogos, impu-
1-eza, modas, luxo, de~portos, competi
ções, desfiles, costumes livres. Os ma
çons favorecem e provocam as piores 
iniciativas para a imoralidade, porque 
ela é um. caminho infalível da d(!strui
ção da influencia da Igreja, 

Enfim os poderes ocultos dirigem a 
criação de leis. e institutos que garan
tam o predominio dos ideais e costu-

. mes anti-catolicos: proibição de os 
Padres usarem batinas, laicização . dos 
cemiterios, oficia!izàção dos casinos, 
desapropriação de bens particulare~, 
expulsão dos religiosos, etc. 

3) Para garantir ~ impunidade dos 
chefes e para poder continuar o tra

. balho de traidores, os maçons .se or
ganizam em sociedades secretas-. São 

. secretas por varias motivos: 
1. Em geral não se -sabe quem per

tence a essas sociedades; às .vezes a 
propria existencia das · sociedades é 
ignorada por nós. 

. Ha varias sociedades hierarquiza
das num mesmo grupo, de maneira 
que os chefes,e membros dos grupos 
inferiores ignoram a existencia dos 
grupos superiores e de ·seus chefes. 

3. A propl'ia finalidade da maçona
ria é ignorada por muitos membros 
que pr®uram se convencer de que 
ela seja uma sociedade filantropica. 
cultural. etc. 

4. Não se sabt< quem são os chefes 
do conjunto de grupos da maçonaria, 
nem onde residem; sabe~se que ha 
tais chefes. 

Conhecem~se varias grupos mais. ou 
menos secretos, cujos orgãos centrais 
se chamam os Grandes Orientes. 
Mas acima deles ha outras Lojas, as 
que orientam o movimento, e rece- . 
bem ordens de mais alto. 

5) O fim positivo da maçonaria é 
implantar a - supremacia dos judeus 
no mundo todo e organizar o mundo 
todo à maneira de uma maquina gi
gantesca de escravos, que servem ao 
povo de Israel, El adoram não a San
tissima Trindade, mas o Deus de Is
rael; que não têm fé, mas são com
pletos racionalistas. Querem implan
tar a religião· da Humanidade, dirigi
da e governada pelo Povo Escolhido. 

A luta contra o Catolicismo é uma 
etapa necessaria - a mais importan
te·, da conquista do mundo para este 
monoteismo racionalista e materia-
liasta. · 

N. B. ~ .Os judeus como individuos 
muitas vezes são inocentes dos: pla
nos impios dos chefes de sua nação. 

Proposito: . 
1) Estudar o livro de Leon de 

Poncins - As forças secretas da re-
volução. Livraria do Globo, Porto 
Alegre. , 

2) Exercitar-se na visão catolica das 

nad;;is e possuem membros de absolu-. 
ta confiança dos chefes ocultos. Os 
graus superiores conhecem todos os 
f!raus inferiores, e ·nomeiam os che
fes reais de~ses graus. Os inferiores 
não tem conhecimento dos graus su
periores, nem têm comunicação com 
eles. · 

3) O segundo principio é o da in
filtração. Os maçom criam associa
ções de todo~ os generos que eles di
rigem, e pe1.atram em todas as as• 
sociações que outros criam, em to?os 
os postos de importancia. . O papel 
dos maçons nesses lugares · é própa
gar as idéias maçonicas, colaborar, na 
dissolução dos costumes e na destrui
ção· das instituições e leis favoraveis 
à Igreja, e na criação de instituições 
e leis paganisantes v. g. o di-vorcio, 
a limitação da liberdade da Igreja, os 
Impostos de celibato sobi:e o Clero, 
etc. Tal v. g. o "Rotary". 

Até .nas associações catolicas eles 
penetram. Assim 'houve uma gran
de tentativa de infiltração de maçons 
na A. C. em varias paises do mundo. 
O fim de tal infiltràção é:_ conqut!itar 
a dil,'c\;ão dos movimentos do laicato, 
para impedir que a hiernrquia con
siga se utilizai; dos _leigps pará a, r.e
conquista da sociedade para Deus. Vão 
mais longe em sua audacia:· empre
endem a tentativa de transformar a 
A. C. num · grande movimento hetEl
rodoxo e cismatico, como realmente 
o· conseguiram em mais de um lu
gar. Cf. "Em Defesa da Ação Catoli
ca", dr. Plínio Corrêa de .Oliveira. 

Tal tatica foi empregada com · exi-
. to no seculo passado, quando quasi 
todas as Confrarias e Irmandades do 
Brasil estavam pejadas · de maçons. 
As lojas provocaram a luta do gover:. 
no contra a Igreja. Nesta situação, 
a Igreja devia contar com o apoio 
de sua3 associações, mas só encontrou -
cm muitas defas a mais declarada 
hostilidade. A biografia · de . D. An
tonio de Macedo Costa. 

Tal tatica é passivei porque a ma
çonaria é secreta e o· ~onvivio dos 
maus com os bons, não põe em "pe
rigo" a sua maldade. Uma· "infiltra
ção" catolica em movimentos criados 
ou dirigidos pelos maçons é impossí
vel. Os chefes maçonicos bem co
nhecem seus aliados e seus - inimigos, 
e nós quasi nunca podemos saber se 
um elemento -cujo desenvolvimento 
não seguimos desde o começo, per
tença ou não à maçonarià. 

Por este motivo -é um crime dàr 
lugar de responsabilidades a pessoas 
entradas na Igreja depois de terem 
se a.'astado dela. Tais elementos po
dem ser bons, mas podem ser traido
res. Enquanto não tivermos certe
za I absoluta da sinceridade da con
versão, é nossa obrigação desconfiar, · 
e não lhes dar postos de comando. 

Á maçonaria se apica o que Jesus 
dizia: Acautelai-vo'S do fermento dos 
fariseus, que é hipocrisia. 

A nós ná J. E. C., diz Nosso Se
nhor: "Sede vós prudentes como as 
serpentes e simples come;:, as pombas". 
Não sejamos venenosas ou traiçoei
ras como as cobras: delas devemos 
aprender a prudencia. · Não sejamos 
tolas e estupidas como as pç,mbas: 
delas devemos aprender a simplici
dade, a pureza de int~nção. 

Resolução. Desmascarar a hipocri
sia maçonica, e estudar os documen-' 
tos, para poder combater a seita cóm 
vigor. 

AS PESSOAS QUE NAO 
TRATAM DO SANGUE 

ou o fa,?;em de. uma,' forma. incompleta, estão sujeitas aos ataques de. 
Reumatismo, artritismo, afeções da pele, dos olhos, da· garganta e dos 
ouvidos, doenças do· coraçãó, do estomago e dos rins, dôres d~ cabeça, 
anemia, emagrecimento, arterioscJerose, dormel),_Cias e inchaçõ.es, abor
tos, .. partos prematuros, demencia paralitica, páralisia local ou ger'al, etc. 

Consulte seu medico sobre os resultados obtidos com o Depu
rador-Tô11ico 

como auxiliar no tra-tamento da Sífilis e comece hoje mesmo •a usa-lo, 
livrando-se de tddos estes ·males que . lhe torturam a existencia. 

Os medicos receitam, os farmaceuticos ~con,selham e os doentes 
o µreferem. 

N.o 84 :.._ EO. 

ARGUMENTAÇIES 
APRESSADAS 
Ha 'algum tempÓ, co_ntava-nos o Sr. 

Conego Antonio Siqueira que o Pe. Da
bin construia toda uma 1onga argumen
tação, em· um dos seus tratados sobre 
A. c. - é sobre que ele escreve - so· 
bre uma palavra dt> um documento pon
tifício. De- maneira. que toda a. fo1·ça 
do argumento residia sobre esse voca
bulo, cujo sentido, era -explorado pelo 
tratadista. Ora, o Sr. Conego Siqueira 
deu-se o trabalho de verificar o texto 
original, e lá . teve a dolorosa oportunl· 
da.de de· notar a austncia do termo que 
servira de base para.· a àrgumenta.ção 
do conhecido escritor· sobre assuntos de 
Ação ,Catolica. · O tradutor . francês é 
que o empregava para ~igni!ical' não 
s'ei que -cto · texto original. E a.o nosso 
caríssimo Pe. Dabin não ocorreu a lem
brança · de v.eriflcar a fidelidad-, da tra• 
dução que utilizava, 

Como · se _ vê foi/ uma argumentaçM 
apressada .. É claro que 11otlemos. nos uti
lizar de traduções autorizadas dos tex
tos pontifícios. Quando; porem, toda 
nosse. argument<l:ção se baioeia SObl'e 
uma palavra apenas. é necessarto que 
essa pé.lavra se encontre no orik\nal; 
tio conti-ai:io estaremoe construindo so
bre a areia. 

PoG, ii1telizmente, em questõet de 
Ação Catol!ca, este sistema é multo co
mum. ·No,louvavel desejo tal_vez üe di
vulgar uma . Instituição que estava tão 
dentro das . Intenções do Santo Padre, 

' acorrera.m s=fregàménte os teoriza.dores 
pata m_elhor explanar o pensamento do 
Romano Pontlficc, mas fora,m muitos 
deles vitimas da sua sofreguidão, e. che
garam a conclusões verdadeiramente 
"man1:vilhosas ", com enorm(! prejuízo 
para a causa . da Ação .catol!ca.. Pois 
qu~, começando· a passar por mestres 
consuma.doe, ninguem ousava contrádi
ta.-lo3, seguindo-os uns pom ardor Jgual
ment~ Irrefleti 1o, e afasta.ndo-se outros 
do movlmerito, legitimamente alarmados 
com o que viam, sem, porem, sentirem 
animo· para descerem ao campo da lu
ta. 

Neste mesmo autor, por exemplo, re
putado uma autorlda:ie em questões de 
Ação Catolica, encontl'amos ainda ou
t-ras conclusões que sobremaneira cho
cam os ouvidos acostumados à Doutri
na Tradicional da. Igreja. Assim; quan
do o Pe. Dabln, em virtude de uma não 
sei qual participação· no sacerdoclo por 
pal'te dos membros da Ação catolica, 
coloca a · estes, na Igreja, em sitll,'.!.ção 
superior aos Religiosos mas leigos. Seu 
apostolado paesa. a . ser um "santo la
bor" que entra _na ''categoria dos tra
balhes sob dcpindencla da Ação Cato-
lica (grifo nosso)." ' 

Umr. simples r~co;dação · do lugar 
proeminente qua têm os Religiosos na 
Igi·eja., uma simple.-; recordação da mi~
são canonlca que · rec_ebem as Congre• 
ga;ões ensin.antes para formar cons
ciencias , cristã!!; · missii.O C'lilb1tla na aproe 
\'ação de suas constltuiçõas pela Santa 
Sé, aprovação que, quando . defini· 
tiva envolve a. !nfalilillldade do Papa, 
s~ria suficiente para se ve1" que, em ar
fem ao apostolado, têm os Religiosos 
umz, mi,ssão que supéra- de muito .à de-' 
legação que rece:,o.m os simples leigos 
para e::.se fim. Os leigos, neste ponto, 
não passam - de auxiliares. que elevem· 
agir sob dependencia ·. dJs Religiosos 

. ~empre que desenvolvam sua atividade 
em campo confladc> à estes, como acon
tece com. a JEC nos · Colegios Catolícos 
Pensar de maneira· contraria é subv:=
ter P. ordem tradicional da Igreja, sem 
fundamento em do_cumcnto algum da 
santa Sé. 

Maz, um ablsmo chama outro. E -des
ta participação no .sacerdocio por parte 
dos leigos, chegou-se a. admitir que a 
simples Inscrição do leigo numa asso
ciação da Ação Catolica "lhe dá a ca• 
pacidade de. reali?..ar um . apostola-do es-. 
pccificamentc sace~dotal ( o grifo é nos
so)," E estamos dêante de uma exten 
siío dos poderes .~cerdotals ao simples 
leigo, sem que se llle • conceda o cara
ter do Sac.ramento da ordem, em qu~ 
se functamentam esses pvdere.s; ou en
.tão teremos que, a simples inscrição em 
umP. associação da Ação catolica é su
ficierit-e para -conferir esse cara.ter. Cou
sa rea:lmente maravJa·.osi, pois que atê 
agora, nem o Papa podia conferir 
_efeitos sacramentais serr o rito sacra
·mental. NãO' admira. que' tratadistas d9 
Ação Catolica enalteçam a .. novidade' 
teologlca" da Ação Catollca! 

. Teria.ntO!i ainda mtiitas outras Obser
vações que fazer. O que nos Impres
siona é que uma Ação catolica assim 
orientada em vez de implantar o reino 
de Jesus Cristo, só 'contl'lbue para des
trui-lo, aluindo a base deste reino que 
é a .Fé tradicional. . 

SCIENTIFICAMEN'l'B 

AS'SUA.S FERm.as 
• Pomada 1ecca11va Sõo Sebastióo . 
combate scieolilicàme'nte toda 1 

'IUO!quer aflee<:ÕO Cl.ltOnl!o como 
sejam: T eridas , em geral.· UlceJas. 
Chagas antigas Ec•emas Erysípela. 
frieiras, Rachas nos pés· e nos seios. 
i:.p_inha1. Hemorroides. Que\mad•J· 
raa. Erupcõea, Picc,101 de mosqult~ 
e Lnsecto1 ~enenosos. 

r . ~ 
!!9. .. ~~!~_ !!~,!~ i 

ltii' ncc&· 
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Associações Auxiliares 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
MtS DE MARIA 

Com grande brilho, vem · se reali
zando, em toda~ as Paroquias, as 
praticas do mês de maio, em louvor 
a Maria Santíssima, estando, assim 
todas as Filhas de Maria unidas nes
te mês, em que . se cantam, de ntodô 
especial as glorias de Nossa Senhora. 

Intenso tem sido o movimento de 
· piedade, notando-se, sempre em to
das as Igrejas, <! presença de Filhas . 
de Maria, -com sua tradicional íita, 
azul, quer pela manhã, assistindo ao 
Santo Sacrifício da Missa, quer à tar-· 
de ou à noite participando da reza, 

E' que, g1·aças a Deus, vai se to_r:-· 
nando cada vez mais profunda ·a con
vicção de que amar a· Maria ê amar, 
de rhoclo mais perfeito a Jesus, e 
unir-se com Deus Nosso Senhor. 

RECOLHIMENTO p ARA ASPI- ~ 
' RANTES 

Realiza-se, no proximo domingo, 
dia 21, elas 13 às 17 horas. no CoJegio 
Assunção, à alameda Lorena, 665, uma 
"Tarde de Recolhimento" para As
pirantes, em preparo à proxima recep
ção que se realizará, ainda no mês 
de maio, em todas as Pias Uniões. 

Falará à~ jovens Aspirantes o 
Revino, Pe, Dr. Eduardo Roberto, DD. 
minina. 
Dh-etor · da Federação Mariana F'e

REUNIÃO MENSAL 
Corri o h.:.bitualmente, às 10 ho •as, 

na Curia Metropolitana, realizar-se-á, 
no proximo domingo; dia 21, a reu
nião mensal da Federação, sendo es
perado o comparecimento das sras. 
Presidentes ou de suas rep1·esentan-
tes. 

MANHÃ DE RECOLHIMENTO · 
Recomendou a Diretoria da Fe

deração, em reuniões anteriores a 
frequencia d.is Filhas de Maria· às 
manhãs de recolhimento que ·se rea
lizam nesta capital no l.o e 3.o domin
gos de cada· mês, na Capela das Sá-' 
cramentinas, e no 2.o, na- -sede da 
Pia União de Santa Cecilia 

·todos eles tendo como pregador o 
Revmo. Mons. Macedo. , , . 

Para o que se vai realizar, rio pro
ximo domingo, dia 21, das 7,30 às 12 
horas, na ·Capela das Sacramentinas, 
à rua da Gloria, a Diretoria da Fe
deração chama a atenção das Filhas 
de Maria que, por não pertencerem 
à Diretoria de sua Pia União, tem 
essa manhã livre, podendo, .. portanto· 
·participar desse exercido espiritual 
tão proveitoso para as almas. ·. 

As jnscrições podem ser feitas pelo 
telefone 3.1::;75 ou dh-etamente nà se
de da Federação, à praça da Sé, 47, 

10,o andar, das 13 às 17 horas, até o . 
dia 20 .. 
CONCENTRAÇÃO MARIANA EM: 

MARILIA 
Na florescente cidade de Mari]ia, 

a 4 de junho . vai se realizar. uma 
concentração de Filhas de Maria, sen
do a primeira vez ·que se verificará. 
um movimento de f P. nesse genero, 
naquela zona do Estado que,- por sei:-· 
muito rica, vem sofrendo o influxo 
das ambições materiais. ·Trata-se, pois 
de· um' movimento de grande· impor_-, 
tancia que devemos apoiar, sobretu
do ·c.om ardentes preces nest~ mês de 
Nossa Senhora. · 

BOLETIM DA fEDERAÇAO 
As encari:egadás da distribuição do 

Boletim na Pia União podem pro
curnr o numero do mês dé maio, 'já 
em circulação. 

' APAH EL nos 
. paraCHÁcCAFÉ 
' modernos, elegantes, 

em desenhos originais 
Nacionais e extrangeiros 
l 10,lem ,~r ;(lquirldo,
t~múém ~nJ J IJ puga• 
nie,ttos fJelv •1Jtl1Jnu Suave;'. 

· J{y4 2·1 tlc l\laio, 80·90 • S. Pau lei 
~ _. · ,- . . - . - '- tAN~ ... 

Federação âas · Congregações Marianas 
DIA MUNDIAL DO CONGREGADO 

Estamos hoje em pleno .Dia Mundial 
do Congregado, dia de grande signi• 
ficação e que no momento que _atra• 
vessamos, toma um aspecto todo es
pecial. · · · ' 

Todos os corações màrianos hoje, 
mais que em outros dias, pubam em 
unissono, com redobrâçla íé e com 
redobrada intensidade. 

Em todos os recantos do globo on- · 
de ha uma Congregação, neste mQ
mento são celebradas Missas, ha co'
munhões, elevam-se preces e invo
cações,, e em ação de graças por tudo 
quanto nossa Mãe Celeste nos tem · 
concedido e por tudo quanto ainc.a nos 
concederá, pois que pedimos sua cons-' 
tante . proteção para nós, para nossas 
familias e nossa patria. 

Mas, um pedide, todo espécia! é fei
to neste momento, por uma Figura 
Veneranda, por um Clavigero Augus
to a quem foram entregues as. cha
ves do reino dos Céus, pelo Cristo vi
sivel em nossos dias, o Santo ·Padre 
o Papa Pio XII. 

O Veneravel Pai de todo a Cris
tandade sofre nn;t momento as con
tingencias . mede,nhas da guerra e to
do o nosso afeto, todas as nossas ora
ções, todo o noss11 desejo são dil'igi
dos para aquele Centro imortal e 
grandioso de onde se irradia o Cris
tianismo pelo mundo, a Roma do Va
ticano, , que, juntamente com seu 
Augusto Chefe, esperamos em Deus 

· sejam poupados. · 
Com esta intenção prtrtecipamos on

tem da ·solene Hora Santa que!, graças 
a Deus _e a Virgem Sai:Jtissimà, contou 
com um grandicso contingente de 
Congregados rezando e pedindo a pro
teção especial ao Soberano Pontífice 
e à sua Sede Veneranda. 

Foi de fato um espetaculo soberbo 
'de fé e temo;, a certeza que a Virgem 
Santissima protegerá devidamente a 
Igreja de seu Divino F:·'.ho, .da qual 
Ela é, depois de Jesus Cristo, um cen
tro inefavel de veneração e de devo
ção. 

Com a solene Hora Santa iniciamos 
as comemorações do _ Dia· Mundial do 
Congregado,. que terá prosseguimen
to· hoje à noite, no. Teatro Municipal, 
onde .realizaremos uma Sessão Sole
ne litero-músicaL 

Pedimos a todos ,os Congregados que 
OBSERVEM RIGOROSAMENTE · as 
instruções seguintes: 
' O inicio da Sessão terá lugar às 20 
horas em ponto. 

Todos devem estar a postos um 
quarto de hora. ~ntes, isto é, ás 19,~5 
horas; com sua fita e distintivo. . 

Não compareqam sozinhos, levem 
pessoas da familia. pois que a festa 
é . da grande Família Mariana. 

Dentro do teatro ocupem o · lugar 
indlcado, conforme as disposições que 
a seguir damos: 

Os -membros da Diretoria da Fe· 
de1·a~ão se reunirão · atrás do palco e 
durante ·a assembléia sentar-se-ão 
atrás dos R, R. P. P. Diretores e Sa
cerdotes convidados. 

Os Presidentes das Congregações 
ocuparão na platéia as 6 primeiras 
filas de poltronas, da letra (A)· até a 
letra (F), fncl usive, · 

Em seguida àos Pl'.esidentes sentar
se-ão os membros das Diretorias e, 

se ainda houver lugar,,os Congrega• 
dos. Maiores. · 

· A platéia do teátro é destinada ex
. cl usivamenté aos Congregados Maiores, 
· Os demais Congregados ocuparão é 
balcão, os camarotes de 2.a e o an-
fiteatro. • ' 

Os lugares laterais , estão reserva
dos aos convidados (munidos de con
vites), as familias dos Congregados. · 

No teatro haverá dirigenfos cujas 
instruções deverão ser observadas 
sém. discrepancia. 

O l>IA MUNDIAL DO CONGREGADO 
EM SANTOS 

Hoje, Santos comemorará o Di2 · 
Mundial do Congregàdo çom um pro
grama especial, cu ia execução será 
prnsidida pelo Ex.mo.' Revmo . .Sr. Bis-
po Diocesano, D.· Idilio. · · · 

Esta Federação. tendo sido convi
dada a participar dos festejos, fàr
se-á representar ,Pelo :dr. Manoel Vi
tor, quê será ,o .orador oficial da as
sembléia. 

'Terminada esta, ·-virá para a nossa 
<'apitai uma luzida comitiva represen
tando a Federação Diocesana de San
tos. 

CONCENTRAÇÃO MAR~A EM 
CAMPINAS 

No proximo domingo, dia 21 de 
maio, .haverá em Campinas uma gra~
tle . concentração Mariana daquela 
Diocese. 

. O programa de concentração é pre
cedido por uma semana . Mariana .. cu.ic 
inicio terá lugar -hoje, com a Santa 
Missa e . Comunhão por intenção · do 
Santo Pad1·e. · · 

Hoje à_ noite, o Exmo. Sr. Bispo . 
Diocesano benzerá ·as bandeiras do 
Brasil, 'Pontíficia e Mariana. " 

Esta Federação foi convidada pará 
participar da concentração· em Cam
pinas, tendo sido· dirigido um coi,vi
te todo especial ao nosso Revmo. Pe. 
Diretor que. porem, obrigado por um 
velho compromic:so. deverá seguir pa
ra Pirajú, onde, no mesmo dia que em 
Campinas, haverá tambem uma con
centração Mariana. 

No entanto, a nossa Federação far
se-á representar em Call)pinas pelo 
seu secretario o Conf.(regado Armandl> 
José da Silveira, que. -será o •seu ora
dor oficial. 

. Pedimos a todos os Congregados que 
se esforcem por ·p11rtecipar da con
cent1·acão em Campinas, no dia 21 do 
corrente. domingo, pois que ha con
dução farta e o preço da viagem é 
bem reduzido. · · 

CONCENTRACAO MARIANA EM 
PIRAJU' 

Tambem ,.m Pirajú haverá no ·,._dia · 
21 do corrente uma grande ·co11cen
tração Mariana. 

&ta Federação havia sido convida .. 
da desde ha muito e por isso · u 
RE-.vmo. Pe. Diretor, acompanhado pe• 
lo_ côro da Federação e . seu regente, 
o_ maestro .João . Batista Curti, segui-, 
rao para , aquelil' cidade. · 

Os Congregados desta capital que 
por ventura, quiserem seguir junto 
<> côro, · poderão faze~lo, obtendo na 
s~de ~a Federaçifo as informações ne~ 
ressar1as,, - . -d 
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EVANGELHO 
· A Polonia e a conversão das igrejas cismaticas 

A p A z D E J E s u s e RI sr o . Dos<l, ,:" ' ombicioso Ph6ehrn, m,~t, ª" Je,oit•s, -: "''' ·" 

QUINTO DOMINGO DEPOIS DA PASCOA 

(São João, 16, 23-30} 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus disclpulos: "Em verdade, em ver· 
clade vos digo, si em meu nome pedirdes a meu Pai alguma coisa, ele vo-lo 
dará, Até agora nada pedistes em meu nome; pedi e recebereis; para que a 
vcssa alegria ,seja completa. Eu vos tenho dito estas cousas em parabolas, 
mas é chegado o tempo em que não vos falarei mais em parabolas, s·não abet' 
tamente vos falarei 'de meu Pai, Nesse dia pedireis· em meu nome, e não vos 
cfigo que rogarei ao Pai por vós, .pois o proprio Pai vos· ama, porque vós n,e 
tendes amado e acreditastes que saí de Deus. - Eu saí do Pai e vim 110 
mundo; de novo deixo o mundo e vou ao Pai". - Disseram•ihe·os discipulos: 
"Eis aí agora falais claramente, e não empregais nenhuma parabola. Agora 
vemos que sabeis tudo e que não é necessario que alguem vos interrog11e, 
Por isso cremos que saistes de Deus". 

COl\IENTARIO 

"Practerit figura huius mundi ". A 
Aparencia, que é este mundo, pasija. 
;Na realidade vivemos em parabolas, 
J)ols que a verdade não se nos mani
festa na fulguração explendida de sna 
l'ealidade, de maneira a captar ime
diatamente nossa inteligenc:a, e ~n
cher de alegria nosso coração. Toda 
a parabola, porem, contem uma ver, 
d ade e é . preciso romper a crosta 

. qúe esconde este bem da alma, para 
que o homem se sacie e goze da he
maventurança, Ora este trabalho é 
_penoso, como todo o esforço que se 
exige para alimpar uma estrada \tUe 
conduz a um fim. 

Nisto se fund·a a viela ele sacrificlo 
que continuamente temos que levar 
J)ara viver na real!dade. O tempo do 
descanso, da paz sem termos, tran
q-1ila sem esforços não -é desta ter
rn: é da eternidade. 

Este . esforço tem um duplo fim: 
conhecer a realidade através das 
sombras sob que se encombre; e 
1iartica-la., vive-Ia, conformar nossos 
atos com as normas que decorrem fia 
-verdade conhecida. Tambem neste 
ponto da pratica é-nos mister esfor
ço, pois que,_ neste ponto igualmen
te vivemos em parabola, ou seja en· 
cobertos na sensibilidade que. nos 
desv:a de nosso fim, porque a u:a
.teria de si efemera quer viver a sua 
vida efemera, ao passo que nossa 
alma imortal de si só se satisfaz com 
a vida eterna. E como a vida à pri
meira vista indefi11ita, como é a que 
se desdobra em anos que se suce
dem, dá-nos uma aparencla de et~r-
11ídacle, não é. dificil que nos enga-
11emos, ·e nos confinemos na parabo
la, em vez de atingir a substancia. 

Estas duas co11siclerações explici.m 
o aparecimento de erros em materia 
especulativa e em questões ele cos
tumes; erros contra a l!'é e a Mornl 
nem sempre claros, mas frequente
mente com aparencias de verdade, 

'fadas as heresias na Igreja não se 
mostraram assim de modo patente 
logo ao nascer, I•'oram fruto de uma 
evolução que culminou "ª eC111dena
çào formal por parte da Santa Sé, 
apús · os debates elos estudiosos, e os 
trabalhos dos apologistas, e depois 
decresceu numa diluição que espa· 
lhou o espirito do mal de maneira 
imperceptível. Este fat-o ~:dg(\ de nós 
um esforço novo. pois que as. inclina
ções de nossa natureza já orientauas 
para o mal e_ncontram estes aliádos 

,no ambiente desfigurado pelo es;;iiri-
to do mal. · 

-oOo-
Duplo esforço que, frequentemen

te, ainda nesta terra recebe recom
pensa; po:s que Nosso Senhor não 
raro fala de modo claro às nosRas 
almaJ, enchl:lndo de· alegria. nossos 
corações. Sentimos então que real· 
mente pertencemos à familia sohre" 
natural de Deus, que temos a Deus 
por Pai, ao qual nos reunimos me
diante seu I•'illlo, enviado a. este mun
do para nos tornar tambem a nós 
Filhos de Deus'. O esforço cqntinua, 
mas esta paz vai cresceH•io à '1:1edida 
q tJe vamos intensificando uossa do
cilidade, acatamento, devoção para 
com a cadeira da verdade, assistid:t 
pelo seu Divino l<'undadoi-; ,Tet;us 
Cristo. Aprendemos a rezar, a pe· 
dil', e, em todas as circunstancias, 

.sabemos que Deus é nosso Pai, e 
jamais nos abandona. Só· ·este pensa
mento enche de alegria nosso cora
ção. É assim que se explica a d•)ci
sâo dos apostolos, a perseveran~·a 
no bem, apezar de todas as persegui
ções de que foràm objeto. Sempre e 
em tudo tinham 110s labios e 110 co• 
ração o "superabundo gau(!io in iu
Iirmitalibus meis ut inhabit in me 
virtus Christi". Porque, a Í01'Ça ele 
meditação, estudo e oração, e ·prati~a 
ela morti(1cação cristã haviam deixa
do a figura para viver na realidade. 

FESTIVAL EM BENEFICIO DA LIGA 
DAS SENHORAS CATOLICAS 

Organizado por senhoras de nossa 
sociedadé, realizou-se dia 11 p. p., às 
16 horas, nos salões do Esplana
cla Hotel, o festival em beneficio das 
obras de assistencia a infancia, man
tidas pela Liga das Senhoras Cato
licas. 

Por motivo de força maior, a data 
marcacla foi transferida para o dia 
11 elo corrente, o que veiu. beneficiar 
D festival, pois, alem do grande des
file .de modas, já ahunciado, outras 
atrações foram incluídas no programa. 

E3se festival conta com o alto pa
trocínio da sra. d. Anita Costa, esposa 
do sr. Interventor Federal, da senho
ra d, Dirce Horta Barbosa, esposa do 
sr, general. comandante da 2.a Região 
Militar, e de todas as esposas dos srs, 
Secretarias de Estado. 

A com1ssao organizadora rece
beu a ad.esão das seguintes senhoras 
para patrocinadoras: 

Dora Andrade Alves de Lima, Con
dessa Marina Crespi, Condessa Ama
lia Matarázzo, Ismenia Cardoso de 
Almeira, America Milliet Sabino, Cçm
déssa Mariangela Matarazzo, Silvia 
Thiollier, Francisca Morais de Bar
ros, Babi Vilares, Antonieta Amaral, 
Melania Anhaia Melo, Marina Sabino 
Assunção, Zenobia Monteiro Soares, 
Marieta Vampré, Renata Crespi da 
Silva Prado,Maria Luiza 'Vilares, B~r
ta de Moura Campos, Celina Pa
checo Barreto, Lili Penteado, Heloi
sa Ribeiro, Corina P. Mendonça, Al
bertina Mendonça Barros, Alaide 

Borba. t.delina de Barros Loureiro, 
IraceÍna Junqueira .de Meireles, Car
men Andrade Reis, Olga Ottoni de 
Rezende Barbosa, Marina Matos 
Barreto, Guiomar de Ataliba Penteado, 
Ernestina Reis. Magalhães, Felicís
sima Lara Carripos, Mariangela Mata
razzo, Inês D'Auria, Maura Brant de 
Carvalho Nogueira, Alice de. Bar
ros Souza Aranha, Marina Fleury de 
Camargo, Luiza Aissi.mção MachA~ 
do, Maria Assunção Novais, Elvira 
La1·a Assunção, , Iria Mota Novais, 
Margarida Lara, Rute Carvalho Vidi
gal, Celina_ Rodrigues . AI vcs Cardoso 
de Melo, Altimira Guedes Penteado, 
Davina Lara Nogueira, Babi Gon
çalves, Hcléna Andrade de Almeida, 
Irene Teixeira Leite, Cila Petinatti, 
Cristina Costa, Terew. Cerquinho As
sun,2.0, Raquel Simonsen, Eu!ina Mo
rnis Barros, Yayá Alcaide. Julia
na Tomaselli, Clotilde F. Quilici, Ju
lia Mendes, Pedrina F. Guimarães, 
Filomena Matarazzo Suplicy, Rosée 
Oliveira Castro Magalhães, Olga Mor
tari Ferreira, Maria Matai-azzo Or
chis, Almerinda Chaves, Antonieta 
Chaves Cintra Go:·dinho. Silvia Sou
za Queiroz do Amaral, Hortensia 
Brandão Teixeira, Clementina Veloso 
Roos, Dinorá Compatangelo, Lourdi
ta Godoi, Cecília Dias de Toledo e 
Anita Penteado. 

- A reserva de lugares pode ser 
feita na Liga das Senhoras Catolicas, 
à avenida Bri<tadefro Luiz Antonio, 
580, fone, 2-5619. · 

lnspo grego, começou no ano <le quais o Parlre !:>10tr Skarga - e 
5G7 o movimento para separar o· do Patriarca !IIetropolitaüo de Kiev, • 
l'atl'iarc11do de Bizancio rle Homa l\ligücl . Rahoczy II, reuniu-se cm 
- rPsultando no Grande Cil'.ma 1593, Plll Bi·zcsc Litewski, na Po-
OricntaJ ( 1034) e na criação d11 lô.nia, o Primeiro Sinôdo dos .Bis-
igre,ia grega antoc,éfala, com séd~ pos Rutcnos e Rutcnos Brancos pa-
cm Constantinop!R - o Papado- não Ia estudar e· eliminar ás'. existentes 
cessou de procu-rar unia con vcr;:;ão. rlificuldades · é obstác'.llos, . que im-
0,; esfo1·ços da Sauta Sé, embora pediam a união "de ·fato'' da 
tantas vezes infrutíferos, repeti- igreja': cismatica com a Igreja Ca-
rnm-sc nos anos 1098, 1110-12, tolica na Polónia, para acabar, de 
1160, 120,J, como tamliem depois, uma vez, cóni a;; divergencias e 
<'IU 1334-:39, 134-2-53 e em.· fins do malentendidos r;,eligiosos. 
,;frulo xrv. Os ·trnl.Jalhos desse memoravcl si--

.Mas só no Coucílio de Florença nodo. prosseguiram satísfatoriamcn-
~ cou_vocado no momento, em q·Ue te. Foi notavel a coopernção elas 
Bizanc,10 se achava cercada p_elo_s ant-Oridades religiosas ~ civis, parti· 
turcos, - chegou-se a um enteJtt!i- <)urármcntc dos· Bispos: 'l'erlecki de. 
meuto. Nas ?iscussõ~s sobre o Dog- Lúck e Pceiej e do Principe Ostrog.,;. 
ma conscgmu-se afanai, um aeor- ki e o'.ltros· partidarios da· União. 
do, inêiusive na questão tão debnti- Neste :imbientc, o Sinodo pôde "cmn-
da '' l<'ilioqur,-, .Obtida a neccssárill. priÍ· o seu dever de reconduzir 
ades,w dogm{i.tira, a Igreja Hom1u,a as ovellrns dcsimrradas · à unidade, 
para facilitar as ,te11dencias lrnitií'. romo ensina Nosso Senhor. J.esus 
rias - uão insistiu · sobi·e m'.ldau- Cri:,;to" i·êsolveuclo "reunir as 'duas 
,:a~ ua liturgia tradicional do Hito [gr<•jas,'na base das decisões do Con· 
Oriental. . r,ilio de Florença". Ant!'s da con-

0 Concílio de Florença conseguiu <'lusão ·final era pl'eci~o, porem, ob· 
e,tabclece1• as bases para a conYer- t(!l' a aprovação do Papá e fazer ato 
são da igreja cismat.;ca: ,fo "submissão'•; Por Bonseguhite, 

1 - Os sacerclotc~ do Rito 0l'ien- foram enviados a Roma o~ Bispos 
tal podem tontrair maLrimoníu, . Terlecki e Poci~.i-
uma só vez, e sob a condkão ele No ano seg'.linte, 159-3, realizou,se 
realiza-lo 1rnte3 da ordcnai:ão sa- uJi1 segundo Sinodo, presidido· pe-
cerdotal. lo Arcebispo de Lwow, Soli~ 

2 -· A Santa Comunhão pode ser kowski, no carater de Nuncio Apos· 
<li,tribuicla ao'., fiéi~ do Rito Orien• tolico ;. representa rn o Rei da Polo-
tal ·sol,. as cluas espécies. uia o Principe Lcw Sapfoha, grande 

3 - A língua iitúrgica na Igre- Chanceler da Lituania, que tinha por 
ja Unida srrá a língua nacional, conselheh·o o celebre . pt.ogador Pa-
isto é, grega OU es]a rn, n1as llllO d.re .$kB rga. . 
latinu. Depois da a:locu~ão do Arccbisp() 

4. - O calendário Juliano po,!e SoliI;-owski, que comel;OU pelas pa-
scr u,;;ado na Igrej'a do Rito Orjen- lai-ras "só bavei'á um Pastor e um 
tal, em vcz do ·calcnclár-io G1·ego"" Hc"l>anho", .o ·,sínodo proclamou 11. 

1·i11110. UnL'io bas1mda nas decisões do Cou-
5 - A lg-re.ía Unida aceita-a do·: 0 cilio de Florença. Este Ato de Pro-

trina da Igreja Católica sobre .o clamação da ,conversão à Igreja P.fc-
l'm~·atório e sobre a eficácia das tuo-se, no 4-ia 8 de out:ibro ele 159C, 
orações cm, favoi• .dos vivos e d<l::i na Igreja -de s. Nicolau em Brzesc-
morto;:. ' Litewski, se1fdo a.li ·celebrada a pri-

6 - A lgt·cja do Rito Oriental meirá Missa do Rito Uniata. Ncs,à 
Ieconhece o Papa como o único .chi\· ocasi.iío, 0 Paclre Skarga, pronunciou 
te de Gris'.o e sncessor de S. Pcdrii, m11 dos seus mais eloquentes e vi-
de todã. · a Crü:tandade, bem co'mo brautés sermões, considerad'o classi-
o l\Ie~trc, o qual ~orno. rcpres.cntaí1- co. O. Rei ela Poloniai Sigismun-
te de ·Cri.,tn e sncessor de 8. Petli-o, · do 111, sancionou o Ato da União, no 
Primeiro Papa, acha-se Íll\'estido do dia 15 da· dezembro do mesmo ano. 
todo o poder · pará instruir. o régH Seguiu-se a aprovação do Papa Cle• 
a Igreja rle lletis na terra. mente VII, <jue comemorou este su~ 

7 -- A l;,;1·e,ia' Uniat.a ou de Rito cesgo, mandando cunhar :ima meda. 
Oriental, aceita absolutamente o lha ccim a inscl"i~ão "Ruthenis rc• 
Dogma da Igreja Católica,· sobre a ccptis", 
Sa11tí'".,.i111a Trindade e o Rspirito Desta maneira foi realizado ô im-
Santo, e as verdades co1,tidas no porfànte ato, que fez voltar à lgre-
Símholo dos Apçstolos, aceitando a .ía Uniwl'seJ, na base de -um acordo 
voriladc, . expres~a nas palnvràs votuntado, cinco.· milhões de fieis; 
"Qui ex Pàtre l<'ilioque procedit" c5La União conseguiu, apó5 150 anos, 

· (que procede do Pai e do :!<'ilho). por em pratica, o qne o Concilio elo 
Se os cismatfoos aceitásscm· ·jsso, J:t'loren<;a há-da <'stabclecido. 

voltaria~ a ser catolicos., A'. União tarnbem r.ão faltaram 
Infelizmente, a União de Ploren- divei·g<?ucias e. apostasias. O Pri11-

~a não corréspóndctt à-.s: esperan~ns; cipe Ostrogskr, ·a principio, ardcn_te 
nom pôs termo ao G1•andc Cisma, partidario da União, ofendido por 
uem o\Jteve praticamente a união não ter presidido o Cong:r~sso, pôs-se 

Parn possibilitar as à-Uvíqa<le,; a excitat• ,contra os "Papistai;" ai· 
rnissionúri:is na Rússia, on.<1c, üii: pms Bispos, que havi,un assínndo o 
!!tares de almas se haviam 'separado "Ato", conseguindo a volta· de al-
do sucessor <le ,'S. Pedro, era. mh,t{>r _p:umas Dioceses à igreja cismaticn, 
a coopcrar,ão esclarecida de um A-$siin foi que remanesceram nas 
grande E8tado vi'zinho. proYinci;u; orientais da Polnnia, n·1- , 

A caminho elo oriente russo, jus- me1•oso!i nuclcos "ortodoxos". 
tamente, ,encontrava-se a Polônia, Emh~ra a Uriião de,Brzesc-IA1,m1·s-
A sun situação geográfica, i::litre ki se tivesse enfraquecido· pela ci-
o Oriente e o ·ocidente, o· seu· tra- sã.o/ ti dPpois fosse combatida pelos 
didonal apeg-o ao Rito romano, .sua fanaticos cossacos, s~ndo mesmo dr,;-
missão l'ivili?.adora sobre a Lituani& dcnhada pelos magnatas polonéses, 
e Ht,tênia - tudo üso predestina- quo · às vezes não permitiam, aos 
va-a a desempri1ha:· o pâpel de tra- Bispos Uniatas, apesar <la· pronwssa 
ço ele união, faMtHlo ponte entre l'eal, de tomarem assento no Seni:rlo 
o Vatieano e a Rússia. - não .obstante, a União conseguiu 

Umn circunstancia facilho-.i mui. so\JrílviYcr e com o tempo, tornou-se 
to esta missão conciiiadora·, . .foi o univet'sal :a c?nrnrsão das &"randes 
foto das fronteiras da República il:t massas da população, que habitavam 
Polonia, nos ~eculos XVI é XVll, as terras da Hutenia Brarica e Ga.li· 
se estenderem muito mais para lés- eia Oriental, isto é, as províncias de 
ló do que as suas .fronteiras de ho- Lwow, Tarnov e Halicz, Wolynia. 
jc, englobando · os distritos de Po- A União ·c1e Brzesc-Litewiski pro• 
lock, Witebsk, Smolcusk, Kiev, \ºOCOÚ aguda reação em. Moscou, tan-
Czernihow, e até Gha1,kov no Mnr to ·mais que com o assim í!hamado 
Negro, contando asshn, cm seu ter- Patl'iarcado de llfoscott (1589) a 
ritório, aighns · .milhões· de oismáti- igreja ficou sujei~a i\ autorida.de lei-
cos orientais.· Graças ª' essas . cou- ga, usando-se a 'Religião. para fins · 
<li~ões e aos esforços. iueansaveis politicos. Pot e~sa razão, a Russia 
dos sacerdote;; poloneses, especial• desde os· -primorc!ios da União, de-

NOVA ET VETERA 

claron uma guerra sem treguas aos 
Uuiatas, chegando ao ponto tle dizer, 
que a ~ansa formal das Partilhas ,da 
Polonia, pretextáda e consumada por 
Catarina, fora á questão religiosa 
unia ta. 

Depois das partilhas da Polonia 
(17i'2-1792-17D5) o govcmo tzarista 
impôs a· "conversão" cm massa do;; 
Uniafas ao Cisma. 1~m 1836 o gover
no russo alioliu a União da Hutenia 
Branca; cm 18í5 em toda a parte da 
Polonia,-que se aehava sol, o sC'u clo
mm10, dcelarando arbitrariamente, 
que · todos o,; Unia tas' tinham qne 
pertencer à igreja ortodoxa. Os 
qne se opnseram a esta eonversão 
compulsoria foram' tratados como 
t'êbeldcs. 

A bi,,toria <la Igreja Uniala desde 
Brzesc-Litewski, até nossoô dias, 
fornece exemplos edificantes de fir• 

-rricza, de fé e de tocante fideli<larle 
à Igreja Apostolica Romana. A pro
va é que, apcsa!'-,,rle todas as pcrs<'
guiçõei.;, a Igreja Unia.ta permaneceu 
inabala vel, representando ( princi pa J. 
mente na · Província da. Galicia 
Ol'iental) 10,4 da população. total elo 
país; Contribuiu à Agiografia da 
Igreja com martfres, vitimas ,los 
dsmaticos russos, entre o& quais clrs
ts1.cam-se São Josefat Kncewiez, Ar· 
cebispo de Polok, Santo André Bo
hola, padroeiro da Polonia, eanoni
zado cm 193!.J, 1,en1 contar milharrs 
de fieis, que deram a viçla Clll pról 
da Uiüuo. 

Depois ·c:ü rcstaura~ão elo Estado 
Polonês em 1018, a Igre,ia Uniata rn
floriu; Pela Concordata, assinada 
cm 1925, com a Santa Sé, foram 
a.rirovadas três Dioceses de Rito 
Grcgo-Catolir:o (Uniata) - à sa· 
her: Arcebigpado de Lwow, Bispado~ 
de Przemysl e Stani;;Jawow. E-m 19,3? 
,:,ontavam-se 2.299 Saéerdotcs scculn, 
t!es; 1.6ü!} membros· do Clero regu
lar e 3-.300.000 fieis, que sPgniam o 
rito uuiata da Igreja Catolica Apos. 
tolica Romana. 

Acrescentando· a estas cifras seis 
milhõe~ de poloncse;, catolicos esta• 
belecidos nas províncias orientais da 
Polonia, (a leste ela chama'da "Linha 
Curzon," ) o nume1·0 total dos mem
bros da Igreja Romana naquela zo• 
na, excede a nove milhões. 

O fascismo contra a Igreja 
Os, fascistas italianos continuam 

concorrendó com os nazistas nos 
ataques à Igreja . Católica - escre
ve o jornal suiço "Zuercher Zeitung·•. 
neceutemcnte. a oposlçâo ao regi
me fasc:sta por parte do Clero pro
vocou uma intensíficação das ten
di,ncias · anti-católicas <la imprensa 
do part·t10 fasch,ta. 

Tais ataques são externados não 
só em folllas como o "Regime Fas· 
cista", mas tainbem nos orgãos ofi. 
c·iais do ·partido, como "Republica 
I'àscista", -receutemente fund:J.d'.l por 
Mussolini. Oti a.taques dos hsclstas 
contra a Ig1·eja eram bastante co
muns, mas agora o Clero cató1ico é 
atacado com nnfa ,·iaJêncla não ln, 

· fer:or · à dos . line-pensadóres ale
mães na épor.a da '•Kulturkampf". 

Per exemplo, o "Popolo cli Ales
sandria", orgão. oficial dos fascistas 
locais, \!Sa esta linguagem: "Os Pa
dres e os Carc!eais católicos, e toda 
essa canalha, eorispiraram durante 
,•int.e anos contra .o regime fascis(a''. 

Um Jesuiia recebe a Gruz 
Mlllt ar britanica 

O Revmo. Pe. Bernard Eagan, S. 
J., capelão em l<'ordes, ganhou a 
Cruz Miiitar hl'itan'ca per "exti-mno 
denodo e decllca~ão ao dever", Du
rante a peHada luta; na. Tunísia, em 
março de 1943, esteve multas vezes, 
11a frente ela batalha, ·Confort:::1,,10 os 
feridos e encorajando todas as filei
ras, sob .tremendo for; 0,. Na uoite tle 
13 para l4 de julho do ano passado, 
seu batalhão ile paraque1istas foi 
lançado no Sul de Catania, na Sici• 
)la, entre as posições inimigas. t~o· 
lado do resto do batalhão, 'o Padro 
Eagán reuniu um pequeno grupo e, 
após esconder-~e perto das posições 
alemãs, conseguiu, com grande ,lifi
culdacle, livrar os seus homens, atra
vessando as linhas alemãs. ·o Revmo. 
Padre. Eagan foi O· .prlme'ra Reitor 
rla Escola de Beaumont, de Wind• 
sor. 

Continu~mos a transcrição do arti
go "liberalismo" do "Dictionaire Ap,:Js
tolique" de D'Ales. 

Sobrevem o Pontificado de Leão XIII, 
tão fecundo em Encíclicas que ilumi
naram as diversas partes da doutri
na: entre essas Encíclicas, seguramen
te uma ·das mais belas e mais fecun
das em ensinamentos é a Encíclica 
"Immortale Dei, sobre a constituição 
cristã dos Estados", publicada a l.o 
de novembro de 1885, No que toca 
ao Liberalismo, .o Pontífice, · que se 
pode chamar doutor e pacificador, 
mantem a doutrina com tanta firme
za quanto os seus predecessores. Ele 
cita -e confirma , a Enciclica "Mirari 
Vos", a Enclclica "Quanta cm·a" e o 
"Syllabus" que lhe é ins~paravel, 
cuidando, ao mesmo tempo, de dis~ 
sipar os· mal-entendidos, de explicar 
as ·atenuações praticas que os melho
res interpretes da Encíclica "Quanta 
cura". tinham logo formulado sob, o 
nome de hipotese. Elas estão comple
tamente nestas tr~s frases da Enci
clica' "Immortale Dei": 

dição catolica, que ha nessas atenua
ções que deixam intacta_ a doutrina 
(a tese) e que tomam largamente em 
conta as dificuldades ou impossibili
dades q4e encontra em certas circuns
tancias a aplicação integral da tese 
(é a hipotese}, tudo o que é necessa
rio para desarmar as prevenções dos 
espíritos sinceros, 

' 'CATOL'ICO'' 

"Ninguem tem justo motivo de 
acúsar a Igreja, seja de se recusar às 
concessões e acomodamentos rasoa
veis, seja de .ser inimiga de uma sã e 
legitima liberdad~. - Com efeito1 se 
a Igreja julga que não é permitido 
colocar os diversos cultos sob o mes
mo pê de legalidade que a verdadeira 
Religião, Ela não condena por isso os 
chefe:, de Estado que, à vista de um 
bem a atingir ou de um mal a evitar, 
tolerem na pratica que esses div?.rsos 
cultos tenham cada um o seu lugar 
no Estado. - E.' enfim, costume da 
Igreja ·de velar com o maior cuidado 
a que ninguem seja forçado a abra~ar 
a Fé catolica contra a sua vontade, 
porque, como observa Santo Agosti
'nho: "O homem não pode crer senão 
de bom grado". 
. Ninguem pode contestar, a não. ser 
qu~ · t2nha "parti pris" ou, que tenha 
deliberadamente romoido com a tra-

Assim, a despeito dos solfresaltos 
inevitàveís, mau grado a diferença de 
temperamentos e a diversidade das 
tendencias, a tempestade se acalma e 
pouco a pouco a paz se estabelece. Es
ta era a epoca da maxima floração 
dessa obra dos "Círculos catolicos de 
operarios" recrutada entre · os mais 
valentes fiéis e que declarava alta
mente na primeira plana de seu 
programa publico que _tinha~por prin
cípios as definições da Igreja sobre 
suas relações com a. sociedade ~ivil. .~ 
O liberalismo "polltioo-religioso" ti
nha desaparecido como doutrina, mas 
subsistia, seguramente, como tenden
cia, e se traduzia por · wná disposição 
a exagerar as exigencias da hipotese 
e. a reduzir alem do necessario os di
reitos publicos da Igreja · e os deveres 
do ::Stado; acusava-:..~ tambem o an
tigo regime, seia por julgamentos 
i,ouco equitativos sobre um passado 
onde a tese era mais honrada, seja 
por uma predileção especial às ins
tituições e formas de governo que se 
convencionou chamar de libérais. 
Costumava-se muito confundir as li
berdades publicas com o parlamenta
rismo, confusão essa das mais lasti
maveis pr • :iue as ~ãs e solidas liber
dades publicas podem ter outra bàse 
e outra garantia que uma constituição 
à moda inglesa, e porque o mecanis
mo parlamer~~. - do qual estamos 
tendo a dolorosa e,;,eriencia - pode 
ser mar,.'ado de um modo tira
nico. Sob o imperio de:.•.as causas e 
de mil . idluencias diversas; abando~ 

· nou~se · bastante; -erri varias . circuns
ta11ci<1s, a pureza da doutrina supon,-:-

do ganhar muito junto dos adversá
rios, e sobretudo junto da massa in
diferente, reclàmando, sem fazer as 
necessarias reservas, as famosas liber
dades modernas e reinvidicando 
quasi unicamente para a Igreja o di
reito comum.' Sei que para muitos · 
tudo não passava· de uma questão de 
"nuance", mas quem ignora 4ue 
nos discursos e na conversação a 
"nuance'' não é sem importançia? 
Pouco a pouco apareceram entre. oir 
catolicos divisões gue tivêram inicio 
nos multiplos conflitos· intêlectuais; re.
ligiosos, políticos · e sociais. Forma,
se uma atmosfera impregnada de mo
dernismo. e democratismo,· muito fa
voravel a uma nova eclosão. do libe
ralismo. A Encíclica "Pascendi" .. e 'a 
carta magistral de Pio· X' aos Bispos 
da França, assinalando · e condenapdo 
o modernismó social do "Sillon", mos
tram que a chl!ga mal cicatrizada se 
reabrira toda sangrenta. Não ·quero 
me estender, mas é bom. citar alguru; 
trechos significativos. 
. Assim, no "Bulletin de la Semaine:', 

de 12 de julho de 1911, um homem 
que· desempenhou um pàpel impor
tante no movimento da vida politico 
religiosa de nossa epoéa, George F?n
segrine, 'propunha umâ tf!oria que não 
parecia muito diferente .dos primeiros 
liberais: "A Igreja não pode admitir 
nem a liberdade do erro, nem a in
diferença, nem a neutrálidade; Ela tem 
o dever de proclamai· a verdade 
e de assinalar o: erro, mas esse dever é 
completamente esph:-itual. Sua 'auto
ridade não poderià ter ação senão 
sob:;.~ sew; fühós; não pede às poten.:. .· 
cias da carn\'l· senão que a deixem- li
vre, livre tiara eru1inar i1egW1do seus 

fins proprios e segundo sua .constitui
ção, e· de a· proteger contra aqueles 
que quiserem lhe tirar essa liberdade 
de ensino, de pregação e de· discipli
na espiritual.. O - Estado deve pro
teger os cidadãos catolicos como a to
dos os outros, lhes assegurar como a 
todos os · ·Outros as . condições mate
riais de um desenvolvimento espiri
tual em que ele não entra e nem 
pode entrar". Tudo isso não é beín 
novo: é a tese rebatida do direito co
mum. M. Fonsegrlve observa, não sem 
melancollai . que essa teoria "tem o 
grande defeito de não ter sido susten
tada . por · nenhum . teologó catolico 
autorizado". E' um incoveniente gra
ve, com .efeito : ,mas o que é muito 
mais grave,. é .que à Igreja ensina e 
impõe urna_ doutrina completamente. 
diferente. Uin outro : escritor c.atolico, 
historiador dé grande valor, n:iembro 
do Instituto, Imbart de La Tour, for
mulou no "Bulletin .de la Semaine" 
(2, 8 de agosto e 20 e 27 de dezembro 
de 1911, 10 e 17 de janeiro de 1912), 
a propo~ito de uni livro do Pe .. La
berthonniêre,., e numa respostit ex.; 
tensa às eriticas . feitas ein Études, 5 
de outubro de 1911, pelo Pe. Yves de 
La Briêre, uma.doutrina que·nos con-_ 
duz · novamente para os diás em 
que o. liberalismo religioso doutrina
ria sé· afirmava do modo mais nítido. 
Em sei:is diversos artiios; o sabio pro
fessor é adversario decidido. da tese 
tradicional. sancionada diversas ve
zes pelo M ar.?isterio Infaljvel. Seu re
quisitorio habil e cortez . nfo é isento 
üe paixão, afoda que geralmente' me
dido, -se podê. 'surpreender em mais 
de um lugar um .ardor que se 
enauàdra malcom a .gravidadé reque- . 

~~---c...· .. ·%.-> -·---~· _,_, 

rida pelo historiador ou eséritor que 
penetra no campo da Teologia. - M. 
Imbart de La Tour não é. o primeiro; 
seu mànifesto - posso -tambem lhe 
dar .esse nome -,-- é um -acontecimen
to no mundi> · do pensamento catolico, 
porque é a expressão eloquente, racio
cináda e sabia de uni grupo nu
meroso de moços que parecem ter es
quecido· muito e aprendido muito 
poucp .. As . velhas discussões suscita
das pelo_ "Avenir" são de novo trava
das. Ha alguns anos, elas readqui-

. rem vida e calor. Não acuso ninguem 
nel!Se particular, ··quer de desprezo, 
qu(:)r. de indiferença pe1a palavra dos 

. Soberanos Pontífices; mas não deixo 
de ter· a firme convicção que doutri
nas condenadas ·pela Enéiclica "Mira
ri Vos", de Grego~io XVI, pela Enci
clica "Quanta ·cura", de Pio IX, pela 
;Ericielica "Immortale Dei", de Leão 
XIII, acham-se hojê renovadas. nas 
publicações ·ou discursos feitos em 
nome 'e nos interesses da Religião. 
Temos, portanto, o dever imperioso 
de dizer a verdade e de expor em sua 
integridade, sem exagera-la e sem 

. diminuir, a doutrina tradicional e ca
toHca. - E' o. que vamos fazer depois 
de ter consagrado algumas linhas ao 
que se pode chamar de Liberalismo 
economico, 

NOTA SOBRE O LIBERALISMO 
' ECONOMICO 

A e·conomía soclal é, bem tomada 
a .coisa, "a. ciencia das leis que devem 
governar a atividade humana, na or
dem dos interess'es materiais da socie
dade'', 
· O socialismo inscreve no inicio de 

seu proiu'aina: propriedade coletiva e' 
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Pregando e Marte!ando ••• 

O BIGODINHO E O BlGODÃO 
Pe. Ascanio Brandão 

Desde que os exercitos poderosàs de Stalin, vão de vitoria cm vi
toria na reconquista do solo russo invadido, entre nós começaram a se 
revelar os comunistas até ha bem pouco severamente reprimidos e cen
surado.s pela seguránçn nacional. Jornalistas e Editoras não receiam mais 
urna aberta propaganda das idéias bolchevistas. E' o entusiasmo- de'1ir'.3n., 
te pela Russia ·dos soviets, cujas vitorias se atribuem às ~elezas e mila
gres do regime. Já não receiam o espantalh? d? comu_msmo. E quem 
ousa prevenir os incautos nesta hora de cmúusao e ... qmnta colun~ Pro: 
cura-se a todo transe inculcar o principio: - cornbater o comumsmo e 
combater a Rus,ia, é servir ao inimigo comum - o nazismo. E com que 
habilidade exploram a ~ituação delicada. em que nos encontramos! 

Andamos às voltas com os extremismos da esquerda e da direita. 
Uns adoram o Estado Totalitado, fascista nazista1 outros o mesmo Totali
tal'Ísmo da esquerda: - o comunismo. Não ha 'equilíbrio. Agora, sob 
o .Pretexto de combate ao nazismo não fa)tam os gritadores de uma d~
mocracia francamente. abertamente comumsta. E velad~ sob o tenue veu 
da gaze democratica, a·. doutrina dos discípulos de Stahn se prop~ga ª~; 
sustadoramente. A Russia. já é cantada em verso e prosa, O Diabo Ja 
não é tão feio como o pintaram! 

E aí está operigo. Combater o m1:ismo com apologias a~ comu
nismo é tão estulto· como perseguir o Diabo com amor a Satanas. Não 
vejo porque o· bigodinho de Hitler mereça tanto odio quando se tem 
ta{ito ,•mor ao bigodão de i:;ta!in! 

Ha uma encíclica de Pio XI contra o· nazismo pagão e urna cnciclica 
não menos severa contra o comunismo russo. ~ãô. sei porque se ha 
de elogiar tanto a Russia a ponto de um esquecunento quas1 total do 
perigo bolchevista, só porque somos inimigos de Hitler e do nazismo! 
Demos graças a Deus que duas forças _do mal se destl'Uam ~utuamente 
nesta guerra sangrenta, Hitler e S{alm ,a~ranq'-!em:-se ~s bigodes. E 
do bigodinho e do bigo!].ão, livre-nos a D1vma M1Sencord1a!. 

UM CATOLICO EXEMPLAR 
Frei Paulo Maria do Carmo, o.e.o. 

}':;J;:!ceu, em prhlciplos deste mês nes
ta capital, com 63 a.no, de idade um 
fervoroso catolico e Irmão Terceiro. da 
Orc!em carmelitana Descalça. 

Vida. 'tão cheia de meritos. como . foi 
a do Irmão Paulo, no seculo chamado 
Mario Flores, não fical"á por certo no 
olvido de quantos o conheceram e lhe 
puderam aquilatar as virtudes raras e 
peregrinas. Como a perfeição do ho
mem consiste principalmente no desem
penho solicito e exato dos deveres do 
proprio estado, Mr.1 !o Flores deixou 
após si. um rasto luminoso de sua pas· 
sagem pela vida, propondo-se como mo
delo de chefe de familia, por cujo bem
estar trabalhou a vida · lnteiJ·a. Casado 
oos 21 anos, com a senho1·a Guilhermi
na Santana, recebeu de Deus 9 fühos, 
aos quais dispeusou sempre as maiOres 
solicitudes paternas, sem lhes faltar até 
o confortJ de uma certa abastança. so
bre este ponto c.ostumava dizer que sen
tia portento;;a e. visivel a proteção de 
Deus, que lhe · ent,ornava os bens na 
medic:.a das necessld~des. Lição esta pre
ciosa., em nossos dia.s, para ti.nt-cs pais. 
que descrentes da 7 rovidencia divina., 
querem se arvorar ~m providencia ex
clusiva dos propr ks filhos, q,Je eles as
sassinam. em gern1em ou repelem do 
curno ii.:.tvrnl da vida, sob, a · alegação 
de. níío os rte!:.:are1n sofrei'". 

11.ras esta r:onfiança na Providencia 
só se R!lmt>r.ta nas profundas convic·
ções da fé. E qun~d,, falta a fé ... 

Mario Plores foi s<,l)retudo b<">mem de 
· fé. r.~.rn ter .,ci'.-..mantino, d,weu sua for

maçã0 r~1Jz1·Jsa excl·!2!vament.e a:> pro .. 
pri:> estore:> pes,;cal, tal fora a caren7 
eia dos bafe.ios de u'a m~.e que o ori· 
entas.'*' na. vicia. F. t"llvez por isto mes
mo que e.prendeu na prooria e.~cola do 
sofrimento. foi que ~e tornou esse ca
toli00 dee!11do, de fibra, pronto a qual
quer sacriffoio. à luta e até n morti-,, si 
fôra mister. Uma vez que ele depa
rara na Religião as maic"~s bençãos, o 
~onsolo para as horas de · ;nas maiores 
amarguras e dissabores Infindos e in· 
deflnivet~, resolveu v'ver a vida cris~ 
tá na sua perfeição. consoante seu es-. 
tado de vida. Ei-)o entã,, professo na 
Ordem Terceira dos Carmelitas Descal
ços. Nesta Ordem ele recebeu um Ma
nual. cuja Regra, aprov&da pela . S, 
Sé, é perfeitamente apta a conduzit 
~,:us membros à perfeição da vida cris
tã. Ninguem talvez como ele foi um car
melita tão entusie.sta, tão ar!'lorcso e 
tão 3xato na observaacia da Regra. E 
tão despido de rezpE:ito humano. com 
elegante ga'hardia. envergava seu ha
bito,· que soube sempre honrar com uina 
pure2a exemplar e profunda piedade, 
Queria tanto bem a sua Ordem e a ~e
lava. como ~i ela fora uma propriedade 
sua, e da qual tirasse os mais avanta
jados lucl'Os. Sacrifica.va por eia horas 

nacional dos instrumentos de traba
lho, administração das forças eco.no
mica~ exercida diretamente pelo Es
tado, represent:,ndo a democracia. 

A escola catolica e tradicional pro
cura a solução da questão soci,al na 
liberdade individual e corporativa, 
ajudada pelo Estado, inspi.,11da. pela 
Igre ia, pela justiça e pela caridade 
cristã. · 

A escola liberal tem divisa: liberda
de individual absoluta na ordem eco
nomica : abstenção do Estado. 

O liberalismo economico aplica na 
ordem dos interessr, materiais o pos
tulado da liberdade, tão caro a todos 
os liberais. Todos os males, provem 
das restrições impostas à liberdade. A 
liberdade liberta de todos entraves é 
o unico elemento de progresso. de har
monia e de paz social. Os parti: 
darios dessa c•3cola gostam·· de repetir 
que o interi,sse pessolll levará infaliJ 
velmente o individuo livre a agir pa
ra o maior bem do corpo social, e 
que a livre concorrencia é uma lei 
providencial de harmonia entre as di
versas classes sociais. O interesse pes
soal. movei unir'> da atividade eco
nomica, a livre <fmcorrencia, principio 
fecundo de prosperidade: leis natu
rais produzindo necessariamente. a 
harmonia social, e-is os do1tmas fun
damentais da jovem esc(l]a liber,il. 

Os primeiros, "os ·fisiocrata~". nn 
seculo XVIII. discipulos da filosofia 
da F.nciclopcdia. de acordo com a fj~ 
losofia da epoca, 1 ensinaram com 
Quesnay, Le Trosne, Turgoi. "que o 
sensualismo é· a '..,ase da moral e d,-, 
sociedade, que as l_eis fur•lamentais d11 
·vida social decorrem das necessidades 
fisicas ·do homE"m que "' :,cão do !!O· 
verno deve tender 11nicamente a as
setturar a lib,.rdade das convençõP~ 
pelas quais o homém dispõe ,;le si:::1 
proprfo•rl,ide, nue não é necessario pe •. 
dir a lei senão umal coisa: permitir 
aos homens tomar como unico gufa 
seu interesse pessoal. E, em tm,:i que 

de trabalho. E no encanto a Ordem 11áó 
oferece aos seus membros outros pro-
veitos que espiJ'ifoals. · 

Foi assim, membro conspícuo da V, .. 
o. T. e. D., que o piedoso Irmão Pau• 
lo recebeu com verdadeira submi:,são à 
v<>ntade de Deus a Molestia que o imo• 
bllizQJt d•.1rante ~uitos meses, em meio 
a cruciantes dores, Visitado frequente• 
mente pelos PMre•; Carmelitas e mu!to.1 
out.roo de sua. . nizade, os quais o ama• 
vam à. altura de seus merltos, conforta• 
do por todos os sacramentos que ele 
prcprio solicitou a tempo de recebê-los 
com fruto. acolheu a noticia da morte 
com verdadeir:i. alegria 1e espírito, pas• 
sando placida e jubilosamente desta 
vlda para a. mansão dos bem-aventura• 
dos. 

Que bom é para o fiel servo de Je• 
sus Cristo ouvir, no ponto da ·morte, o 
convite jucundo e amoravel de .Nosso 
senhor: pa, pois, bom e fiel servo, já 
que toste fiel no pouco, estabelecer-te
ei sobre o mu:~o; en,i-a na alegria do 
teu Senhor. 

Comemorand,o a 2.a concen
tração Diocesana ·das Çongre .. 
gações Marianas em Ribeirão 

Preto 
Comemorando os dias jubilosos· da. : 

Szgunda. Concentraçã.> Diocesana da:; ' 
Co::1gre1:ações · Marianas - realizada em ·. 
Ribeirão Preto em 14 de noveml,ro de 
1913. o Boletim daqt•ela Diocese publi• 
cou uma ·edição es;,ecial. 

Lê-se no Inicio a homenagem devida 
e respeitosa a Sua Santidade o Papa 

•p10 xn, ao Exmo .. e· Revmo. sr. oom 
Alberto José Gonçal ~P.s, Bispo de Ri• 
beirão Preto; e· ao Exmo. e Revmo. Sr, 
Dom Manuel da Silveira D'.l!:Jboux, Bis• 
po Auxilar daquela Diocese. Em suas 
diversas paglnas e.1conti·am-se diversos 
trechos dos discnrsos pronunciados. na 
Concentração. bem como varias frases 
elogiosas a essa mt.gnif;ca man!fcsta
çã<> · de Fé. 

1'!: realmente uma minuciosa reporta~ 
gem daquela Concentração, com uma. 
noticia historica da. Federação Dioée
sana das congregaJê\eb Marianas. 

~~R ~ PROPAGAR O 

•'Lf.GIONARIO" 
É DEVER DE TODOS 

OS CATOLICUS 

não fira a liberdade cb outrem: 
Iaisser faire, laisser passer. 

Adam Smith, o chefe da escola in- ' 
glesa, se inspirou nas idéia::. e tra
balhos .}as füiocratas, para construir 
um sistema de economia política se
gundo uma ôrdem. de liberdade na
tural na qual tudo se mo>Je sob à lei 
do intêresse. Na formula que Lay dá. 
do Estado, nenhuma salvaguarda é 
dada· aos interesses superiores da mo- ,." 
ral publica, ou da proteção dos fracos. 

N:í França, com J. · B. Say, com 
Joseph Garnier e com De Molinari. · 
o representant~ mais brilhante da es
cola liberal foi Bastiat. · Para ele, o· 
fim superior do homem é o prazér. 
Gosta de comparar ·a mecanica celes
te e a mcC'anica ~ocial. Todas duas 
sã<> r.hamadas 001 uma lei natural a 
nroduzir a ordem e a harmonia na 

' sua esfera respectiva. Sob uma ou
tra formula cl<' reproduziu a celebre 
formula dos fisiocratas: () mundo. an
da por si mesmo. Hoje, ·sob a pres
são dos acontecimentos, esse libera- . 
Ji~mo foi consideravelmente atenuado. 
Assim. M.1 Leroy Beaulieu aderiu ple
namente à; medidas estabP.lecidas na 
lngláterrn nara proteção do trabalho 
<las mulheres e crianç1Js. Em·· princi-, 
pio, os economistas mndernos admi-

,_ tem uma certa restrição à liber
rl'lde de trahnlho no caso em' que a 
higiene e a· moral publica se 'IChem 
ttravemente comprometidas. De fa. 
to, eles rejeitam em muitos casos P.S• 

sa intervE'n<'iío da' lei. -· A essa fac. 
ção mode1·ada se pode ligar, erri uma ' 
rerta medida e com nuances muito ' 
variadas. 11ni <'rnpo de <'atolicos, mui
to anti-libHais em Religião e em 
oolitica. p aos quais' podemos chamar 
de semi-liberais rm economia social, 
que tomou o nome · de Escola de An~ 
e;ers, e que· e;ost:i de interpretar. le
var\clo-os a 11m minimo. os .ensina
menbs da Encíclica "Rer11m' Nova
rum", em opnsição <:om a Escola mais 

-estrita, dita Escola_ de Liêge. · 

.._. 
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--6 !..EGTONARI<. 

TELEGRAMAS DO RIO Os resultados do espiritismo 
1 • IO. (ASAPHJ"SS) - . l~m ultima 

reunião da t,ign d~· Higiene· Menta.l, o 
prof._ Xavier de Uli veira fez sensacio• 
nais declarações, <.leclaranào que no 
Brasil. ;,ha 1nais tendas esptritas do 
g1e igrejas e hospitais'', e a certa 

(1ltura de sua comunic.ação afirn1ou, 
·"os hospitais estão nmis ·cheios. ele 
loucos vithnas (le esptrilistnos, do q1fe 
da slfilis e elo alcool'. Terminou su,i.s 
cleclara~ões, propondo uma campanha 
contra essa seita e a organização da 
assistencia as fam!l ias elos loucos. 

---·---------- ---------------------------------------
N O T A.S E C O N O M I C A S 

$ELOS PARA COllPttA UE UO~tS 
UE GUJsltRA 

1UO, ·(ASAPHJ,;SS) - O goverho, 
l:)rasileiro. a exemplo elo dos l·~stados 
l1Jntdos, vai lançar fL venda selos pa • 
!a. os Bonu5 de Guerra, de, \'alores 
.ie 1 a 5 cruzeiros, que po,lerão ser 
lldquiridos t:rn \Jua1quer firrna co .. 
inercial, a titulo de propag·ancla. 

·Esses ·solos serão colecionados ein 
albuns, rle 50 paginas, (1Ue rlepois· de 
cheios, se1·ão trocado~ pelas OlJriga .. 
ções ele Guerra. A Casa ela Moeda :lrt 

· e~a. .conrE?ccionando 'esses se~o"S. 
1 :L'OR'l'ARIA DO SR. JOÃO i\l,llEHTO 

RIO, (ASAPRESS) - · Q. Ministro 
Joã.o · Alberto, Coorden,;.dor da Mobili
.zaçião Econornica, a\,-Sinou a seguinte 
portaria: 

.. Considerando a necessidade de poder 
exercer· ma..i.or <!Ontrole sobre deter
minadas materias primas utiliza,las. ua 
industria quhnico·farmaceutica; 

considei:-ando. ainda, a convcnien
cia de h.êin orientar (J comercio o in
dustria. de produtos qulmicos e fa rma
ceuti'.lós do Rio do Janeiro, resolve: 

· l,õ) - Unificar as portnrlas, 59, 
<le 15 de maio do 1943; 129. <lu 10 <le 
i;etembro de 1943, e 195, de 21 <le ja
neiro de 1944,· ampliando-as e clan
dO-lhes· a nova redação que. se segue: 

Ficam. como sujeitas ao regime elo 
.,quotas as 1naterias primas seguin
tes: l.O) - Alcaloides e seus sais; 
2.ó) - Su'bstancta.s entorpecMlte~: 
3.o) - Sulfanilamldas, compostos e 
derivados (Sulfas em geral); 4.o) -
DigitaJina e similares; õ.o) - Acido 
eitrico e acido sallsilico: 6.o) - As
JJirina. antipirina1 arsenico branco, 
·hP-nsoato de. sodio, hlcarbonato il~ so
dlÓ, fonacetlnn., clicose, g-luMonato ilo 
sodio. iodo metaloide e iodo em gerai. 
})iram!de, sallsllato de soclio, salofen~. 
urutroplna; 7.o) - Barblturicos em 
g·eral; S.o) - Fenol e formo]; 9.o) -
propionato de tostostorono de fell
<>tilina. compostos o derivados: 10.o) 
- Goma a.dragante goma-arabica. 

A venda· destas 1naterins primas fi• 
ca na dependencia .dc autoríza<;ão cx
r>ressa. da Co1nissão de co1nercio e in
dnstria de l)rodutos químicos e far
Jt:Íacf!uticos, ·que, de acOrclo cOm ·o te .. 
vantamento das necessidades ela ln· 
dnstria determinará as quotas com 
os respectivog preços. 

~llOOUÇAO DE AÇO 
.RIO, t ASA l;'RESS) - O Brasil pro

<luziu em 193n, 141.095. toneladas no 
ação; em 194:l, 184,325 toneladas. d'> 
acordo com claõos fornecidos pela Es
tatlstiea rla· produ~ão mineral. 
ENTRARA J,;Jl VIGOU DIA 19 A 
N0\1 A TABEIJA DE, PREÇOS IHi.; 

GENOROS DE 1,a NECESSIDADE 
IUO, (ASAPRESS) - No proximo 

Troca · de telegramas entre 
os Presidentes Vargas. 

. e Roosevelt 
RIO,' IASAPHElSS) - Por motivo 

t'lo .'falecimento do coronel Frnnk 
J{"nq.x, o· sr. Gct.ulio Vri.rgas <l1rig1u 
<tO Presicl~nte Roose,·clt o seguinte 
t_E),Jtegt·a.tna: 

"Queira V. Exela. aceitar meus pe
:Sames· pelo falecimento elo c,oronel 
1ii"i-ai1-k Knox, ·cuju passan-Jeuto não só 
enlutou a l\larinha ilesse pais comn 
-causou pcs'ar · ao Brasil que teve· no 
ilustre · morto valioso colaborador 
pará seu esforço ,do Guerra~ a) (.;etu-
lio· Varga:s - Preside1lle··da l{epubll·. 
ca ·rtos r<:stados Unidos do BraRil ·:. 

1~m rPsposta .o-Chefe. da Naç~ão b1·a .. 
silein.1 ·.·,·c-ebeu ,o 'seguinte telegrama 
<lo .Ph .. -nlo Norte Americano: 

"!IIui: :H ecici sua n1ensagem clt.! 
sl1npatü, . .:m norne ela. Ma.ri nha e do 
t>'ovo br~1s1Jeno })pr ·n1toivo do falec1-
1nento: tlo ~eúretario Franl{ l{nox. ,\ 
colabo'rac;ão iuli111a e ·efetiva <laf-l Ma-
1·inhas do 8ra:sil e dos I~stados Unidos 
foi pa_ra -e]e motivo de orgulho e sa
tisfúç&o como continua a ser pa.1-._\ 
111hn. a) l:o"'ranl~lin D .l{oosevelt -
Presidente dos füstados Unidos da A· 
merica elo !\'orle.._ 

Cessará depois da guerra 
o imposto sobre lucros 

extraordinarios 
RIO, (i\SA.PRl~SS) - O Dcparta

tnento Achnlnistrativo <1ns Seri.~iç;os 
Publicos manifestolJ-Sfl .:,ontrario á 
. proPosta do Ministt}ri<• Ua t1'azenda, ele 
aplicação de c~rca tle z mil l1ões e 
11)cios de cruzeiros .o.a compra de ma
<1uinas e inoveis para os serviços (lo 
lànçan1ento o cObran-;;a de irnposto so
bre lucros extraordiuarios. fun<la1nt>n
ta.ndo sua atH ude em que o i m11o~to 
cessará d,.rnois da guerra e que os 
1weços ·das maquinas no n1omen_to a .. 
tual são elevadtsslmos p~ra que os 
111esruos sejam admitidos· como consc
quencla da formação <le futuros es
toques.· 

Pelas vitimas da 
da Belgica 

invasão 

nio. (ASAl-'JU•:SSl - u embnixn,Jor 
'1a. llelgic,t, nesta capital mandou ce
lebrar uma mis~a por alma. rlas viti-
111as da invasão da. BiaJgica pelos na
zistas, cujo quarto aniversario trans
correu dia 10. 

O oficio religioso, celeb1·ndo na Igre
ja da Crúz dos Militares, foi assistido 
pOr altas autori~ages. fliµl_omatas e 
elemento~ rta sociedadt; canora. 

Voarão ainda este ano 
Rlü, {ASAl'R@,S) - O (isc,cl cto 

lV!iuisteÍ'Jo da A,.ronautica jnnlo á 
,~-1~abrica <le. Aviões da Lagoa Santa 

acaba· de anunciar que ainda este ano 
estarão voando nos ceus brasiJeiros 
os primeiros avies g· ... ;'nuinatnente na
cionais. Toda-s as peças, inclusive os 
lnot"oreS, · serão fa!>ricadas cm nosso 
pars. 

Rio' o 
Baía 

Chegou ao 
·ventor na 

Inter:. 

UIO. CAS.\l'ltlcSSl - E:m avião .da 
T>zna ir. chei,;ou na tarde do <liu 1 O, o 
lutervcut.or li'ederal no v;staclo da 
Iiaia. gericra.l Pinto "'Alei>i:O, que nqlll 
·veni tratar de assuntos referentes á 

. sua administraç;ão j111~,u á.s nutorida-
des fedcr8is~ 

Santuario 
dé 

de N. Senhora, 
Fatima 

RIO, ' (ASAl'ItElSS) - O J<;xmo. Sr. 
Arc·ehispo Aietropolitano do mo <le 
J·ane.iro. Dom· Jaim'?. Carllara celehrará 
uina l\Iissa. solene, promovida tH>l..:! C'o-
1nissão '<te Sent1oras, para ;i constru
ç:ão Uo San(uario <ie N••ssn Senl1ora 
ele Pátln1a, comernorando a. 1>ri1ne11·a 
aparição de Nossa .. Senhorn. 

A ·noite, roaliZar-se-á g-rande pro
cissão das velas, finda a <JUal. .o Nun
cio Apostolico dará p~ta prh ~'ira l'eZ a benção dos <lbcntcs .. 

Embaixador extraorr,inario 
RIO, (AS.~PJ,ElSS) - .Por decreto 

c1o presidente da, l;(epublica, o d!plo
nrnta Antonio Camilo de Oliveira.foi 
<1f·Signado l '11 ra· Pll1haixa<lor· extr-- orrl1-
11ario e plenipotenciario, cm mtssão 
especial á p<A;ü c'?n, pre8idento eleito 
,la Republica da C.osta llica, dr, Teo
doro Picado. 

dia 19 <1o corrente, deverá. entrar em 
\'ig·or, nesta o-apitai e etu São Paulo, 
e quinze Utn8 após. nos demais Es
tados. Q, nova. tal>ela de preços do3 
pri,"'('.l'tJ)als generos alimenticios dê 
J:,ti1ne1ra necessidade. 

No gabinente <lo Interventor Ama· 
ral Pe.ixoto, tPve lugar a ultima! i·eu
niclo preparatoria, durante· a qual foi 
<.;xa.minada a situação da IJatala: e da 
c~l>oln, tencto se cogitado tambe111 
dos pre~os elo teijão, ela bn.nha, do 1 
ai·t·oz, do chague, do milho e da fa. 
rinha. J):ncerra,los os trabalhos pre• 
liminares. houve uma. ~egundà · reu
'nião. durante a qual o Interventor 
Huminense salientou a .neccssjdn.de 
tJrcmentc e a utilidade d-e 'serein esta· 
l,el1.~cidos 11reços nos propios eentros 
de produçã.o, razão principal das- reu• 
niõcs que se vinham proce~sando des• 
dé :-t ultima scma'.na. l~nccrrando. a 
sessão, o sr. Amaral Peixoto marcou 
as seg·undas~feiras, para a realização 
<las reuniões rln Comissão Consultiva. 
l'.i.lL\ l•:Vt'rAII MAIS Ul!A BUULA 

UO "El~O" 
RIO. (ASAPRlsSSl - Foram da• 

claS' instruções ás aAgcnc!as do Ba,n• 
co do Urasil. no s0nticlo de não n1ais 
efetuaren1 a compra de ouro, sem 
previa e rigorosa. averiguação com
prohatoria, d\il não se tratar de ouro 
proveniE"mte das potenc:as õo "etxo'\ 

Para. impedir que estas possan\ 
hurlar a provicte~_cia rtne acaha d?. 
ser a<lotada., a tais averigua~õe:s de• 
ver-se-á. aplicar ig·ual rigor, ao· ourQ 
que, na forma direta ou Indireta pro· 
Yenha de paises que mantenham re• 
la~ões co1n o "eixo" e a.té rnes_mo <lf' 
paiscE> que a<lq11iram ouro, de <Jual• 
quer outro que continue 1nantencl.o 
rchtc:ões com os paiscs eixista·s, 

càmo é' do conhecimento publier;i, 
<lN·lara(!Ões nesse mesmo _senti_do jA. 
fora1n feitas anteriormente, pelos te~ 
~ouros norte-a merlcano, brita.nico e 
russo. Oiversos: g·overnos tias N"a,;;õ~s 
t:nidn.fi <:'on~tituiUos no exilfo, tatnbcn1 
rcforçar:un PSf;a.S ,declara(!ões, as qua1s 
o Brasil. agora. vem rte espo~ar .. 

O objetivo <!essa medida ~ impedir 
que o "(lixo" continue venciendo ~os 
paiscs com os quais mant<"ln relaçõ~s 
diplomaticns e cornerciati, o ouro 
ro11bndo <10s paises ocupados. Os. na.
zistns, premidos pelas clrcu:nstancia!:=', 
estilo C':ompranclo nesses paises .. n1ate· 
rins rr:mns e~tratcg-icas, a preços f']e .. 

-Yn<lo;,;. f'f~tuando o l'P.Sp<'ctrvo t)aga .. 
mc,nto, corn ouro rouba<lo. 

T·~:-:;t.-i.. ,le-t('rrninn<:-ii..o do Banco elo 
Hrn}:il, impe<lirá que o ouro assim 
entreguo pf."los al~n,ãcs .aos pai~rs 
eom os Quais ma.nte.n1 rcla~ôe::::. pos• 
sa. ,1c urna forma ou de outra, ser 
Y('nditlo ao mercado brasileiro, 

Realizar=se=á em Junho a 
2.ª Conferencia Penitencia .. 

ria Brasileira 
.ruo, (ASAPlH~SS) - l~ealizar-se-â 

tH.:sta capita], <lurant<!: a segun~a quin .. 
r.E'na de Junho, a S('g1Jnda c:.,uf,ererieia 
penitenciaria. nras1Jeira. 

Sob os ausplclos do sr. Pr<Ísiclente 
da Republica e pre~idencia elo sr. J\·1I
nislro <la Justiça, a Conferencia tefll. 
por objetivo o estudo e aplicação das 
11ormas 1wnitcnC"iarias, cstabt:lecidas 
pdos novos diplomas lcgJslatt'vo.s_. 

As sessões déVcrão realizar-se na sc
d<> <lo Conselho l'enilenciarlo do Dis
trito Ferlera1, cujos me1nbros compôen1 
a comissão fl.Xecutiva e a elas compr~
rece,·ão reprcsen tan tcs dos Estados. 

A legislação trabalhista e 
os trabalhadore~ rurais 
nrn. ( .\S.\PllE:SS) - o p,·eslclente 

<1n HepulJlica apro\'andn uma exposi
ç:ão de motivo do Ministro <lo •rral)a
lho, concordou, e1n que 1ião sorá a·pJj .. 
cada aos trabalhadoras rurai~ a legls
Ja.cào trabalhista vigente, sa.lie11tanôo-
M1. a ne('<!Ssidade de mn.is breve s01\lc::ão 
pa,ra o ~aso <lc::;sa gTanlle classe l)ro· 

• du tora. 

Pascoa dos funcionarios 
dos Correios 

Tel0, (.\SAPllESS) - A Pascoa dos 
fllllCIOllarios (]OS CorrCÍ<lS e rrclcg-'à
fos i-ualizar-s0,á ás 8 horas, no .-pro
:ximo <lia 14, na I\l ltriz da Çâ:ndelar_ia, 
e será ·ofi~iarla pelo ·Exmo. Sr. Arç·e .. 
lns1H> Metropolitano, Dom ,Jaime Cn
mara, sendo a tril1una ocupada. por 
i\lon::.,cuhor Ht.::nriquo de Magalhães. 

Crise de troco 
r:10. (.\S,\Pl!E:;SJ - Por autorlr.a

~ão do l\linistr0 da l;'azen<la, a Ca'ixa 
de .-\mortisaç;ão, para atenuar a <.!I')• 

se clü trocos, lan<;ará a. circulação, as 
ce,lula.s de mil reis conhecidas ·POJlU· 
1armcnle por .. japoJJesas" as quais' es .. 
+1tYam 5endo reC'olhidas. Asshn, se.rüo 
~:ulreg-ue:::. ao 1n1LJ1co. um milhão e 
quinht.,nloR mil cruzeiros (;JU cedulas 
(lc tuil r~is. 

E UM OôS MAIORES 1 
FLAGELOS DA 

HUMANIDAD& 
AUXILIE O SEU 

Tl<ATAMENTO COM O 

Adiadas as homenagens ao 
Dr. Souza Dantas 

nro, (.\SAPIH}SS) - Com1.1nica-
nos o Minis te rio <las RelaGôcs Exte
riore~. uo !~mbuixador Luiz J.Vrnrit~s 
de ~ousa Dantas, que viajava presen
tcrncnte com destino ao nosso pais, 
~nber elo f~.lecitnento do embaixador 
Rodrigues Ah·cs, solicitou ao Ita.mara
tí.- o adiamento das homenagens ,,u~ 
~crão 1)re~tat<1a~ ao sen d~sembarque, 
exprimindo assiJ\1 a. sua so1idari_edn.
de ao luto que envolve a diplo1nacia 
brasileira". 

Missão Militar Uruguaia 
T1 !O, ( ASAPP.E~SJ - 1'J o seguin

te te o programn. de recepç:ão â dele-
gac:fio militar uruguaia chegada·' dia 
11. o cliefiada pelo general Alfredo 
R Campos, r;lnistro da. Defe!la Na· 
cional <laquel~ pa.fs a migo. 

Ilia 12 - l:J 'horas - Almoço no 
Silvestrfi; 16 hÜras, horas, visita, no 
l\finistro da (,;uerra 0 chefe <lo ,Esta .. 
do· ~1:tior elo [i~x!'.rcito: 19 h0r3s, · Vi• 
sita a A. B. L. e ág 21 horas, jan .. 
tar nn ensino rla Orca. 

nta 13 - 7 hor~1:,;; - IDmbarqufl' 
para n.er..ende cm visita á. 0scola l\-11• 

· li',:r; ás tl horas, jantar Intimo, ofe• 
ret.·ido pelo :...Tinistro- Osva.l<ln Aranha. 

Db 14 - I-lom,~nagem R F. A. B. 
110 .... sta-;,;.o <ln Vasco da Gama âs l5 
horas. P- ás 1~ horas nlmoçn oferec1rlo 
pelo M ir~slro Osvaldo Aranha no hi• 
podrnmo da G,,vea. 

Di~, J:; - 11 hora~ _ Visita ao 
Forte <l~ ('opacabr...-·1a, e á..s 13 h9ral:) 
almoc,o ofrr•'ciào p<"lo l\linlstro da 
Guerra. 

Dia 16 ·-· Pala manld.: uartid;i. 11a• 

ra 8ão Paulo, recepção em ~ão Pau .. 
!o pelo coman{la-nte da i.H H."~gião 
l\lilit,u t>autor!clndes civis, as io ho· 
1·as, jantar no I-~oof da Ouzeta. 

Dia 17 - Visitas 11rotocolare-s. e âs 
~() horas.' s0len idade no estndio do 
l 1acae111bú. 

Dia. 18 - pda manhã, reg-rcsso ao 
Hio, de Janeiro, ás 20 horas, jantar 
no Automovel Clube oferecido pelo 
Conselho Nacional de Desportes. 

Dia 13 - llcg-rcsso ao Urug-uµ.i. 

Entrevista do Ministro 
da Justiça argentino 

RIO, (,\SAPRg:,::-,1 - A c,ntrevista 
<lo sr. 8aldrlcl1. Ministro da Justiça 
da Republica Argentina, causou pes· 
:sitna. impressão, visto endeusar os 
regimes totaJitarios de S"alazar e Fran· 
co, alen1 ele fazer referencia a Plínio 
S.:ilgaclo-, q~e. segundo o titu_la.r ar
gentino, poder.1. ensinar alg·u1na cou .. 
sa á organização argentina. 

O mais interessante é que concedi
da a entrevista a um nrntutino,. dois 
dias dHpois ela. foi reproduzida. 4):n 
Vá.ri Os jornais. 

.Presume-se que foram os· integra-. 
listas os financiadores das trans~~ri .. 
ções. 

O DASP não concordou 
RIO, (ASAPUBSS) - Bm virt.udo 

das dificnldacles de transporte, o Jla
marati havia proposto a suspensão de 
viagens de estudos do Brasil para os 
Estados Unidos, com o que. não con
cordou o· Departamento Admin istr" ll
YO do Serviço Publico, alegando qu" 
isso seria prcj udicial ás relações cul
turais elas duas nações. O presideuto 
dêt Republica, en1 face dessa ex_pô~i,
ção, resolveu que continuoin ~ehJo 
feitas essas \'lagetls. 

Aumento da frota· Mercante 
Brasileira. 

RIO, (ASAPRF:SS) - ü Loi<le Drn
sileiro. confo.i-me já camünican10s, en
comenLlou a-o .Canadá. 20- navjos de 
cerca. de 5.000 toneln.füts cada um. "(>s 

- o·rhne.iros .'Cinco <lesSes navios sérão 
entregu.es dentro· de un1 ano, jí."v len
do sido '.pag'·os 10 por cento do n1nn(aú~ 
te do tireço. 

Agora. poden10s adiantar que a Coln
panh:a. Nacional de Navegação_ ·cos
teira está construindo cm seus est.a
leiroa: c;uco- navios. ele 3.500 tonela
das cada u111. '!"'crminada essa ldcric, 
será iniciada. unia outra de naviol::> 
maio,·es, de 8.0úO toneladas. 

11.}ssas duas Co.mpai:1hia·s· de Nave
gação receberão, cerca de 130.000 to
Heladas de novos navios, o quo co1• .. 
respond~rá. as nossas perdas· -mariti-
1nas, eril conse<1uéncia_ <los toriledea
men tos. O Brasil d!l., desse modo, o 
seu r1rimeiro grande ))asso para. re
encetar o s~u comercio exterior após 
a guerra. quando· terá· de. empenhar
se para manter os mercados co11q1iis
tado:s durante · a conflagraçil.o , i-nun .. 
dial. ' 

Movim~nto da 
RIO, ( ASAPR!cSS) -, 

CentráC 
JJu1~1;té · o 

mês <la abril,. 'os· trens r:etrlcos ela. 
Central transportaram 1.124.104 pas
sageiros, A · renda ·total fof de ·Cr$ .. , 
no.nô.ooo,óo. · 

Policiamento Militar 
RIO, (ASAPRESS)" - In:ciOU·SC, 

ontem, o policiamento militar .da d-· 
cla<le. Em todos os ha.irros do centro 
e,· nos sulJ:a-bios, \'ja m-se m.ilitare-s 
com as Ci·tas. C".aracterisUéas nó bra~ 
ço~ Nos seus._ postos c1e vigllancia, ·to
dos acatavam os jovens· 1nilitares do 
p'ollciatn:':'nfo a cotPP.ça-r pelos proprios 
colegas em tn,.nRlto peJos lo·gr'adon
ros publlcos, ou ·110s hot-::-quins e ca
sas de ili i1Prf:(1ü~,. O pliciarnento 1uiH
tar: r.ont-:tif.uiH, ns~im, uma. nota <le 
p;rardo r>li~ln:didadc na noite .<le on-
tem. · 

Correspondenda para 
o sul da ltalia 

RIO, ( A.'!l.PÍ~Ef,!":-;:) -_ Os -cor1•eios 
õo Brasil 1:.1'.!abam ~l~ ~nvfor 1ntra.· a. 
Itali~. v!a Eslnclo~ rt1'1,10s, a 1rr:md-
nt corre~i ... nn,Jencin direta-_ elo DrasH 
nara o sul ·da ·11<:nlhsula. Depois que 
;1. !falia Cntr6u · na iuerrn esta f!· a 
priineira corr-e~pondcncia n. ser envia
ela cliretamentC', devendo n inêsma- (le .. 
rnorar cínco dias para chegar ao (lps .. 
tino. 

Separáção dos . Cursos de 
Geografia e Historia 

r:ro, (ASAPRESS) - o Ministro da 
Educação dr. Gustavo. Capanema. le· 
vn.nclo em consideração o oClcio rio 
embaixador Carlos de Macedo Soares, 
presidente elo Institu'to Brasileiro de 
Ueografia e Estatistica, dPtet"mitH)l1 
a separação dos cursos de Geogra.fia. 
e Historia 11os- estuclm, da ··..-101 •.~1c1. 

da Faculdade l'-aclonal de li'tlosoüa. 

Permitida a matricula 
na Politecnica 

. RIO, (ASAPHESS) - Conforme foi 
noticiado, nu1neros.os estudantes Que 
presta.rain exames vestibulares estr, 
a.no na EscoJa Nacional de Engenha
ria, apesar ,1e terem obtido aproYa·. 
vação não lograram a n"ecessar~a li· 
cença para . se matricular, devi elo ã 
falta de acomodações no predto· onde 
funciona aquele estabelecimento de 
en~ino sup(:!rior. 

Esta situação PTovocou um n1ovi
mento por parte dos lntêressàdos jun• 
to ao MinisteriO ele EducaGão.·· no sen• 
tido de que o governo facilitasse a 
solução -elo caso favoravelmente aos 
estudantes. · 

Kesse sentido, cm· clesµacho · com 
o Presicfente, ela Republica. tra• 
tou o Ministro da Educação, dr. Gus
tavo CaPanén1a.1 elo assunto, teniio fi
cado resolvido que dada a nossa grau• 
de necessid_acie de engenhe'iros, ·-st•rft. 
permitida a matrjc)Iln daqueles 
estuda.tites, p_rovicfel)Cian<lo o _gover .. 
no as remodelações por qu'e tenha de , 
])assar a rei;erida escola,. afim de que 
possa· comportar este· açresoin)o de 
a!Úrios. 

~RACOS e 
.A-NEMICOS 

TO.MEM 

Vinho treosotado 
, "SIL VF!IRA u 

Grande • Tónico 

Delegação. de Ordem Poli1ica 
e soc.ial 

o Interventor Fernandj Costa a,ssi• 
nou um decreto "desligando da·. Súpe· 
rintendencia. · de' seg\Írança ... Politica e 
CJcis1 a ·Delegacia .Especializa.da d€ Or-. 
·d~m. Política e Social· . a., ·D~J~acl9- Es· 
peciaUzada de Estra.ngeirós. e: a Delega
cia . Especializada. :de Esplosivos, Ari:nas 
e Muniçõis, fjcand? · ~ duas primeiras 
dlrefantente subordinadas à · Secretaria 
de' Se~uraiiça· P1.1biica. 

A Delegacia ESpeclalizada.. de ExpJo
sivo,i; Armas e lyluhições :· passa a de
pender do Gabinete dP. Investlgaç&?s; 
u..'\sBantlo a, Delegacia. EspeciaHzn-da de 
Orde;n P~litlca e Socia1 a d~no:nh1ai·· 
se Déiegada d~. Oi:d1,rd Polltlc?; e So
cial. 0 seu 'üt.ular f.8!' ', . n'.Ím8ado dire
tnmente . Iié1a .· Jntei.--v~nt~)r F_~Ge1:ai e ·5C. 
rã u:!t · dos delegadcs da. Policia Ezta• 
dual. · . · · 

tmvo RAMi1. FERROVl~RIO. 
Vai szr con.struido · um· i-ama.J ferro

vhri(), JlgRm\o a estnção de Bana Bo• 
nit:i. ao RIJ do Peixe: cinde . e~;lst_~m 
grandes jazid_ás de . carvã,o,. 

Já 'foi atert:> o. c1'edito .· de crs .... 
~.73C.402 00 necessario à. é:cri,struçi\ô dcs
rn variante'. Os trillios/ precii"dentes dos 
Estados ·unidos,' já se encontram em 
sa.i1tc.:. • .· 

Assim. dentro em breve , p~derá · ser 
t raÍ1:Spjrtil,dO. O carvão diretam~nte das 
jazidas, o qtial nãci. estava sendo. i!evi
damehte api::oveitap.o devi.do . 11s rlificui
cladec do transporte: A Central do Bra
sil; candidatou-te ao. ·carvão ·e fez um 
ac:m:io com a Sorocabana,' fornecendo 
as locomotivas e os vagões necessarios, 
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fundar-se de odios que inflamam os 
povos uns cop tra os outros e não 
dei .. am esperar nada de bom para o 
futuro. 

Ili. - AOS FI:f.:IS 

O CONFORTO DA Ft NAS ATUAIS 
CALAM.IDADES 

Vinde agora vós, ó cristãos, vós, 
ós fiéis, unidos por um inefavcl vin
culo sobrenatural, com o Filho de 
Ueus, feito· pequenino por nós, guia
dos e i;ant!ficados pelo. seu Evange
lho, alimentados pela. graça fruto ela 
Paixão e da morte do ~edentor. Tam. 
bem vós sentis a dor, mas com a es· 
peraÍlÇà· ·de um conforto que vem ela 
vossa. fé. · 

As presentes misérias são tambem · 
vossas;. a guerra devastadora visita 
e atormenta t.ambem a vós, cs vos· 
sos corpós e· as vossàs almas, os vos
sos. haveres e os. ·vossos bens, a vos
sa casa e .o vosso lar. A morte dila, 
Cél'OU-VOS o coi·ação e caus'Oll·VOS fe, 
ridas ,dificei:;; de cicatri.zar. A lem· 
brança de queridas sepulturas. des
conhecidas talvez em longes terras, 
a .angústia pelos desaparecidos ou 
clispei·sos, as ansias de abraçar os 
vossos prisioneiros ou deportados, 
causam-vo·s uma pena que acabrunna 
0 vosso espírito, enquanto um futuro 
pesado e .sombrio ameaça a toclos, 
pais e filhos, novos e. velhos. 

Em cada· dia, e mais que nunca 
nesta hora, o Nosso coração ·de Pai 
sente·Se com profundo e inalteravel 
afeto perto de cada um de vós, ama
dos filhos e filhas, penal!zados e an
gustiados. Mas todos os Nossos esfor
ço·s. não podem fazer cessar por uma 
vez esta. llorren.da guerra; nem res· 
titulr à vida· os vossos queridos mor
tos· nem reconstruir o vosso lar des
ti·uido; nem livrar-vos. ,completamen, 
te das vossas aflições. Muito menos 
está em Nossa mão manifestar-vos. o 
futuro, cuja chave está na mão ele 
Deus que governa o desenrolar dos 
acoÍlt!)clmentos e lhe marcou o termo 
pacifico. 

Duas coisas. porem 'podemos e que
remos executar. A pr:meira é que 
temos feito e faremos sempre quan
to está nas· nossas pos::;es materiais 
e espirituais, para allviviar as tris· 
tes consequências dá guei'ra, em f,a
vor · dos pr::;ioneiros, dos feridos, . dos 
dispersos, dos errantes, dos neces
s'.tados, de todos os af:itos. e atrilm
lados de qualquer lingua e· nacionali
dade. 

A segnncla é que no decurso deste 
triste tempo de guerra Nús deseja
n1os que reco1·cleis sobretudo o gran
de conforto que nos inspira a fé, 
quando nos ensina que a morte e _os 
scfl'imentos desta vida terrena per
dem 9' sua d.olorosa an1argura. 1,a.ra 
os· qtie podem com tranquila e se· 
rena conciência apropriar-se a c:o· 
111oveclor~ oração da Igreja na. Mis
sa dos d·efuntos: '' Aos ·teus fie's, ó 
S~nhor ·a .vida muda-se. mas não se 
tira;. e 'qu~nd() de5feaà !I. morada des
ta habitação terrena, está-lhes pre
parn<la nct · céu· uma morada eter
na" (Ptaef. l\Iiss. pro Def.). Enquan
to os· oútros, que não têm espcràn· 
~a sé encontram diante de um abiS· 
íi:,; 1,;1.voroso,.-e as s,:as niãcs tatean
do à IJusca tle nm ponto ele apoio, 
r,palpam º' 11ada, .niio ela sua .alm;1 
in1orta 1, · 111as de uma eles,·nneclda 
:-e,icidade. ultràmnnclana, vós ao cnn, 
tní r'o, por graçà e Jil>eralidade de 
l>eus m·sericordioso, alem da mor
te certa, '.'certa mo.ri.endi condifr:,'', 
tendes a inefavel e divina consola
i:ão ela promessa de imortalidade: 
"futurae immor~alitatis promissio". 

Desta fé vós · haurls uma inter:or 
sereniàade, uiua confiada fortaleza 
mora!, que não sucumbem nem se
q113r aos mais atrozes sofrimentos. 
Graça sublime esta e in.apreciavei 
11rrvilégio, que .,eleveis atTibuir à be
nignicla(]e do Salvador; graça e pri· 
vilégio, que exige de vós correspon-
clência ativa ele' exemplar · constan
cia e requer um apostolado quotielia· 
no, te:1dente a restituir a confiança 
a quem a perdeu e a encaminhar pa• 
ra a salvação espiritual os que, ,:o
;no naufragos no ocean.o das pi·ei,en
tes ca!amiclades, estáo a ponto d'e se 
:.fogar . e perecer. 

DJ:;VER DOS CRISTÃOS NA HORA 
PRESENTE 

o éam;nho\ da humanidade. na pre
sentf:l ·confusão de idéias tem sido um 
caminho· sem Deus, aJJtes contrn 
Deus· sem Cristo, antes contra Cris
to. C~m isto não queremos nem 11re·. 
tehdemos ofender os que erram; 
eles s:"o e continuam a ser nossos· 
irmãos. · 

É porem necessário que tanibem a 
cristandade considere a parte de res
ponsabilidade que lhe calJe na a~nal 
p11,ov~. Ou não é certo que tambem 
muitos cristãos tem feito conces
sões às falsas idéias e orientações 
da viela'. tanta vez condenadas pelo 
magistério da Igreja? 

'rodas as ·tibiezas e todo o incon
siderado transigir com o respeito 111;
màno na profissão da. fé e das suas 
max!Inas:. . to.da a pusilanimidade e 
oscilação entre o bem e o mal na 
pratica da vida cristã, na educação 
Jos filhos e no governo da faúlilia; 
todo o peC'ado oculto ou manifesto; 
tudo isto e o mais .nue se podia acres
centar, foi e é uma lastimosa contri· 
buiçãó par11, a desgraça que hoje ar
mina o mundo.· E quem ha que tenha 
ó. direito de se julgar sem culpa ai. 
guma? A reflexão sobre -n5s mesnrns 
e sobre as vossas ações, e o humil· 
de reCOHhecimento de tal -responsa• 
.bilidade. moral far-vos·ã. descobrir e 
sentir no profundo da alma quão ele
vida e santa seja para vós uma ora
ção e uma ação que aplaque e implo
re a misericórdia de Deus e conC'or
ra para a salvação elos irmãos; tor
nando a dar à Deus aquela honra 
que ·por tantos clecenios lhe foi nega
da, conquistando e obteil'Jo ·aos ho· 
mens aquela. paz interior, ··que não 
se· poêle . encontrar senão com aprn
ximar,se da luz. espiritual da Gruta 
de Belém.' · 

MÃOS À OBRA, DILETOS FILHOS! 

Mãos . à obra, pois, diletos fil110s! 
Cerrai fileiras. Não desanimeis; . não 

· vos fiqueis inertes em m.eio das r-..i
nas. Lançai-vos à recoustru(:ii.o · de 
um novo mundo social para Cristo. 

Brilhe sob'te. vós a estrela que 
gtÍiqu Q _camI1iho dtJs Il'!~g1Js a· J llS.llS. 

;. .. ·--.•J" 

O espírito que dele promana, não 
perdeu nada da sua fôrça e do seu 
poder restaurador ela human\dade rle· 
caida. Ele triunfou um dia do paga
nismo imperante. Porque não ha' de 
triunfa:· lambem hoje, quando pe· 
;ias e desilusões de toda a sorte mos• 
-::ram a tantas almas a vaidade e a 
tortuosidade dos caminhos até ag,na 
trilhados na vida pública e parti
cular? Grande número de espíritos 
vào buscando novos ideais políticos 
e sociais, particulares e públicos, 
instrutivos e educativos, e sentem o 
íntimo anseio de satisfazer as exi
gências do próprio coração. Seja-lhes 
guia O exemplo da vossa vida ciistã; 
mova-os a vossa ardente palavra. 
1<:nquanto passa a figura deste mun
do, mostrai-lhes como a verdade,ra 
'vida é "que vos conheçam a vós, úni· 
co Deus verdadeiro, e aquele que on· 
viastes, Jesus Cristo" (Jo. 17, · 3). 

GRITO DE SOCORRO 

Por meio da vossa palavra renas• 
ça nos icmãos o conhecimento do Pai 
celeste, que, mesmo em tempos de 
terrivel miseria, governa o mundo 
com sábia e provida. bondade; expe
rimentem a tranquila felicidade que 
vem de uma vida· ardente ele amor 
de Deus. Mas o an:.:>r de Deus torna 
o coração· delicadamente sensível às 
necessidades dos irm~o/l,· pronto a 
auxiJ!a.los material e espiritua!men-. 
te, disposto a qualquer renúncia itfim 
de que refloresça fio coração de to· 
dos o amor fervido e ativo. 

Oh!·. força da caridade de Cristo! 
Sentimo-12 vibrante na ternura do 
nosso coração de Pai, que, aberto e 
inclinado para todos igualmente, nos 
faz inculcar com o grito dá nossa pá
lavra a obra de misericordia e de 
benfazejo amor. 

Quárttas vezes\ tentos tido que re-
petir com o coração despedaçado a 
exclamação do DivinQ Mestre: "m:se
reor suPer turbam", "compadeço-me 
de·ste povo", e quantas. vezes tam·. 
bem tivemos de acrescentar: "Nón 
habent quod manducent", "não tém 
que comer" (;\'!are. 8, 2), especiaJmen• 
té pondo os olhos em muitas regiões 
1-:lvastadas e assoladas pela guer
rá? E não houve uma só vez ou ·hora 

. em que não sentissemos duramente o 
contra~te entre as nossas estreite
zas, insuficientes ao socol'ro, e a 
gigantesca extensão das \1ecessida
des dos mu1tos, que fazem chegar uté 
Nós a sua voz suplicante, e o seu 
doloroso gemiclo, antes de reg'ões 
longinquas, e ágora em medida cada 
vez ·maior tambem das mais· vizinhas, 

Diante de uma tal indigênéia, q11e 
ilia a dia aumenta, Nôs dirigimo;; ao 
mundo cristão um · insistente. apelo 
de Pai, suplicando auxilio e piedade: 
"Ecce .sto ad ostium et· pulso", <'lj]is · 
que e.stou à. porta e bato" (Apoc. 
3, 20). 

E não du.vidamàs · de dirigir-Nos· 
com a confiança que Deus Nos ·ins
pira, ao sentimento llu1nano e cris, 
tão cl<Js povos e nações, a que11\ · ·a 
Pfov!dência até agora poupou. o ·so
frimento direto dos horrores. da guilr· 
!'a, ou que, .embo.ra ·estejam em. guer
ra, vivem ainda em condições que 
lhes permitem dar generoso curso 
aos seus intentos de mlS.erlcórdia, e 
oferecer auxilio e sustento ao~· que 
ei,1 meio das duras. provações. do 
conflito e sem· socorro externo, ca
recem jú. hoje do neC'essú.rio, e mais 
v:1·ão a C'arecer nci futuro. . · 

Impele-Nos a um tal apelo e Nos 
conforta a esperança de que ele sus• 
citará eco profundo· nos corações dos 
fiéis e de quantos sentem vivo 110 

peito o espírito de humanidade: en
quanto, em meio aos ·contrastes cria
dos e exacerbados pelo confli:o 
mundial, aparece em luz cada vc,z 
mais · clara .uma éonsoladorà maí1i, 
festaçào ele pensamentos e de pro. 
p6sitos, queremos dizer, o desper· 
ta.r ele uma solidár:a responsabilida· 
ele perante os problemas oí·iginados 
pelo empobrecimento geral causado 
pela guerra. ' · 

As .destruições e devastações su· 
cessivas exigem imperiosamente pa
ra toJa a extensão dos danos provo• 
cados uma obra de reconstFução e 
ele socorro. Os erros do passado, não 
muito Temoto, transforniam-se para 
os espíritos inõ'ependentes e ilumi
nados em· admoestações, às quais, 
tanto por motivos de prudênc'a co, 
mo por sentimento de humanidade, 
nunca se mostrali1 surdos. Eles con
'5ideram o saneamento espiritual e a 
1·fl5tauri:,ção material dos povos é dos 
Estados como um todo organico, 110 

qual nada seria tão desastroso como 
·ilei:-ar que se criassem focos de in· 
fecção: dos quais poderia amanhã 
originar.se nova ruína. Eles enten
dem que, em uma no,\a organização 
de paz, de direito e de atividade uiio 
deveria;.1, motivados pelo tratam,m
to de alguns povos não conforme à 
justiça, à equidade e à prudência, 
surgir perigos ou permanecer la

<'unail na estrutura da Inteira orga
n 'zação que lhe pusessem em perigo 
a consistência e a. estabilidade, 

EXPECTAÇÃO DE PAZ• 

Rigorosamente fiéis, como quere
mos. ser, ao dever de imparcialicl:ule 
exigido pelo Nosso ministério· pasto
ral, exprimimos o desejo de que Nos
sos diletos rilhos nada omitam para 
o triunfo dos principias ele Ilumina
da e equanime justiça· e fraternida'' 
de em questões tão fundamentais 
para a salvação elos l!;stá.clos. De fa• 
to é virtude própria elos espfritos 
prudentes e dos ire·rdade!ros amigos 
da humanidade' compreender que 
uma paz· conforme· à dignidade do ho· 
mem e à conciência cristã não poda 
nunca ser uma dura imposição ela 
espada, mas sim o fruto de uma prc: 
vírlente justiça e de uma respon,;a
vel equidade para com todos. 

]\1as, ·se· na expectativa' de uma tal 
paz, que tranquilize o mundo,. foil, 
amados filhos e filhas, continuais a 
sofrr~c amargamente na alma e no 
coração sob os golpes das privações 
e da injustiça, não deveis porém 
,uuanhã · manchar esta. paz e pagar 
injustiça com injustiça. ou talvez co
meter uma injustiça ainda maior. 

Nesta vigilia natalícia voltem-:;;e 
o .vosso .coração e a vossa mente· pa
ra o Divino Infante do' presepio. Yê
cle .e. med ital como naquela gruta 
a.bandonada e exposta ·ao Mo e aos 
ventos. Ele participa da vossa po
breza e ela :vossa miséria. Ele Senhor 
do céu e da tei;ra e de todas. as ri• 
quezas po·· que lutam os homens. Tu· 

. do. ~ seu: e contudo quantas vezes 

nestes tempos teve tambem Ele que 
abandonar igrejas e capelas clestrui• 
das, incendia<.:as, desmoronadas oti 
a ameaçar l'llina! Talvez que lá, on
. de a devoção dos Vossos antepassa.
cios lhe dedicara templos magnificos 
00m esbeltas arcadas e abobadas su
blimes. vês, lhe não 11odeis oferecer 
em. meio das ruinas senão uma mi• 
seravel inorada em capela · de Tefu
gio · ou em casas . particulares. Nós 
vos louvamos e agradét:emos,. Sacer• 
dotes e ·leigos, homens e· mulheres, 
que não raro, desprezando perigos , 
de· vida, acolhestes e .. guardastes cm 
lugar seguro o Senhor e Salvador 
éucarlstico. 

O vosso zêlo não queria que se 
realizasse de novo o que se disse de 
Crista: "·Veio aos seus doiJlinios e 
03 seus não O i'e,ceberam'' (Jo. 1, 
11). Desse modo, o .Senhor não se 
cledignou ele vir à vossa pobreza, Ele 
que outrora preferiu Delem· a Jeru• 
satem, o presepio e a,manjedoura ao 
grànclioso templo de seu .Pai. Pobre, 
za e miséria são amargas; mas tor. 
nam-se doces a quem em si mesmo 
tem a Deus, 0 .!filho, de Deus, Jesus 
Cristo, e a sua graça e verdade. Ele 
permar.ece convosco, enquanto no 
vosso coração vivem a vossa fé, a 
vossa esperança, 0 . vosso amor, a 
vossa obed.:ência e devoção. 

Juntamente convosco, diletos fi. 
lhos ·e filhas, Nós depomos as Nossas 
orações aos pés do .Deus Menino e 
lhe supHcamos que---seja este o .ulti• 
mo Natal de guerra e que a humani
dade. possa celebrar ·no novo .ano a 
data desta solenidade natalicia, re, · 
fulgente coni a luz e alegriii de uma 
paz verdadeiramente cristã. 

f 
PRINCIPIOS PARA UM PROGRAMA 

DE PAZ 

E agora vós todos os que carre. 
gais com a responsabilidacle, · vós to• 
dos os que, por d'sposição ou per·· 
missão de Deus, tendes nas mãos o · 
poder sobre a sorte do vosso e ele 
outros povos: ouvi o suplicante 
"Erudimini", que· do sanguinoso. e 
ruinoso abismo desta guerra imane 
retrna aos vossos ouvidos: fremi to 
e aclmoestação para todos, som ele 
trombeta do futuro juiz~, anunciado· 
ra de 9ondenação 

1
e de pena para os· 

q.ue .ficassem surdos à voz da hu· 
ma.n"idade, que é tambem a voz de 
Deus. 

Os rins pôr vós prefixos à guerra, 
na conciência ela vossa força, · i;,o· 
dem bem ter abraçado inteiros paí. 
ses e continentes. A questão da cul
pa da guerra atual e a exigência de 
reparações podem levar-vos. a levan• 
tar a voz. ·fioje porem, as devasta• 
çóes que O conflito mundial produ• 
ziu jii em todos os campos da vi• 
.da, materiais e espirituais, aú1gem 
tão inco:mpa.ravel gravidade e ext~n
s,ão, · e o temlvei perigo· de que com 

: a. 001,tiriuação da guena elas cres· 
çam · a hcirror.es sem nome .. para ..nn· 
bas as . partes beligerantes e para 
todos os que, mau grado seu, rorail1 
por ela arrastados, aparece tão fos-

. co e ameaçador ao N1>sso olhar, que 
Nós, por amor. do bem e da próp~·ia 
existência de todos e cada um dos 
povos vos· dizemos e esconjuramo's: 

Levantai·vos ac·ma ele vós mesmos, 
acirna · de 'toda a mesciuinhez de jui
zo -de cálculo, acima de tecla a amhi· 
ção ele superioridade militar, acima 
do. toda a afirmação unilateral de 
direito e de justiça. Reccnhecei tam
bem as verdades clesagradaveis e 
E;ducai · os vossos povos ,a encara·las 
de frente, com seriedade e fortale· 
za. 

A paz verdadeira ºnão é o resnita, 
'do, [)OI' assim .dize1·, v.:·;tmetico de 
nmà proporção ele forças, mas., na 
sua. última e mais t profunda signifi. 
cação, uma ação moral e. jur!d:ca. · 

Ela não se realiza de Jato sem-o 
uso da força, e a sua própria. consis• 
tência tem uecessidad.e ele ti.poiar
se sobre uma normal medida .de JJO• 
tência. Mas a função própria desta· 
força, se quer ser moralmente reta, 
deve servir para proteção e defesa, 
11ão para diminuição ou opressãó do 
direito. 

Uma hora como a prese11te - ca
paz não menos de poderosos e beuc, 
ficos progressos, que de funestas fal, 
tas · e erros - tal vez não a. houva. 
nuncà na h:stória da lmmaniclade. 

· E esta . hora exige, com voz impe, 
riosa, que os fins da. guerra e o~ 
programas da paz sejam ditados pe, 
10 mais alto, senso moral, Erés nãa 
devcni tender, como fim · supremo, 
senão para uma obra .de boa intd~ 
gência e de· coÍlcórdia entre os povof 
beligerantes, uma obra que deixe a 
c1da Nação, conci.ente elo seu dever 
de união com a inteira familia dos 
Estados,· ii possibilidade de se asso, 
ciar dignamente, sem se rçnegar ou 
destruir a si mesma, à grande ação 
futura de saneamento e reconstru• 
ção. Naturalniénte a conclusão de.:tal 
paz, não significa de nenhum moela 
o abandono · das necessárias. gar:111. 
tias e sanções perante qaulquer àten• 
tado da força contra o direito. 

Não pretendais de nenhum mem• 
bro da familia dos povos, pequeno 
embora ou debil, renµncias a direi• 
tos substánclais e a neqessicíades vi• 
tais que vós mesmos, se devessem 
ser aplicadas a 0 vosso povo, julga, 
reis, impraticaveis. 

Dai prontamente · à tiumahidade 
ansiosa ·uma · paz que rehabilite· o 
genero humano diante de si mesmo 
e da história. Uma paz sobre cujo 
berço não fuzilem os relampagos vin- --4. 
gaclores do odlo, 11em os instintos. de 
desenfreada v.ontade de represalias, 
mas resplandeça a aurora· ele um 
novo espírito de co1iiunhào mundial, 
nnsddo ela dor muud'al. Um espírito 
ele comunhão que, sustentado · pelas 
'ind!spensaveis forças divinas da fé 
cristü. será o único capaz de pre• 
servar a.·humanldade. após esta guer, 
ra Infeliz. · da indizível desgraça · de 
uma paz edificada sobre errados fun, 
dame.ntos. e por consegulnte efeme• 
ra e llnganaclora. ' 

AnimadoP. por esta esperança, Nó$ 
com paternal· afeto a VóR: queridos 
filhos e filhas, especia' ' nte aos· 
que sofrem de 1haneira parncu1ar
mente dolorosa as dificulrlades ·e as 
penas da ~uerra e necessitam· mais 
dos divinos confortos, e ·não por .1ltí· 
mo a. todos os qu.e, respon;dendo à 
nossa súplica, abrem o ;coração ao 
amor 011eroso e . miser:cordioso, ou, 
regendo ... os destinos dos povos,. an, 
seiam por tranquiliza los cofi1. o r:t• 
mo de .oliveira da paz. damos. como
penhor de abundantes favores celes-.. 
tes a Nossa Benção Apostó~ica"• 



São Paulo, 14 <lc Maio de 1944 

TEATROS E CINEMAS 
PROGRAMAS DE HOJE 

PRIMEIROS EXIBIDORES 

ALHAMBRA - Ai vem os touros, com os Irmãos Ritz. - A. 
Palheta da vida, com J,VIonty Wooley, - APA. 

ART-PALACIO - Beljo.dà traição, com Johan Oarfleld. - APA. 
BANDEIRANTES - O grande homem, com Donald O'COnnor. - .,1.PA. 
IPIRANGA - A extranha passageira, com Bette Davis. - R. 
METRO - Amor a <segunda vista, com Ann Sôthern. 
OPERA - A torre de Londres, com Basll Rathbone. - R. 
PEDRO II - Audaciosa chantage, com Leo Carrillo. - AMC. 

É proibido sonhar, COl)1 Mesquitinha. - A. 
RITZ - Noivas de 'I'io Sam. com varios artistas. - D. 
SJ!O BENTO - Misterio da cascavel,' com Edmund Love, - APA. 

Mares sem dono, com Michael Redgrave. - A. 

SEGUNDOS. EXIBIDORES 

AMERICA - Tempestade de ritmos, com Lena Home. - 1'. 
o homem leopardo, é:om Dennls O'Keefe. - R. 

ASTORik- A garota é do barulho, com Judy Canova. - A. 
Herança inesperada, com Weaver Brothers. - A. 

AVENIDA -· O conde de Monte Cristo, com Robert Donat. - R. 
. Doze horas de aflição, com Richard Dix. · 

BABILONIA - Noites perigosas, com George Montgomery. - TcAPJl. 
Casa de loucos, com Olsen e Johnson. - APA. 

BRASIL - Pistoleiros sem pistola. com Bud Abott. - APA. 
Bebê da discordla, com Lupe Vele:. ...... R. 

BRAZ-POLITEAMA-- De Mayerling a Saravejo, com John Lodge. ·- APA, 
Senho1·ita ventania, com Lana Turner-. - R. 

BROADWAY - Revolta, com Ann Sheridan. - APA. 
CAMBUC! - Os anjos ·e os gangster, co mos Anjos de .Cara SuJa. - AMC'. 

A extranha morte de Adolfo Hitler. com Ludwlg. Donat11 . .;.. APA. 
CAPITOLIO - Fogo sagrado, com Spencer Tracy. - APA. 

Casa de loucos. com Olsen e Johnson. - APA. 
CARLOS GOMES - Eternamente tua, com Loreta Young. - R. 

Vaqueiro mascarado, com Don Red Barry, - A. 
CASA VERDE - Morro dos maus espilitos, com John Wayne. - All!C, 

Pandemonio, com Olsen e Johnson. - APA. 
CINEMUNDI - Gloriosa vingança, com William Holden. - APA. 

No tempo do onça, com os Irmãos Marx. - APA. 
COLISEU - Sem tempo para amar, com Claudette. Co!1mt, - D, 

Cupido é moleque · teimoso, com Gary Orant. - R. 
COLOMBO - Arrisca-te mUlher, com Jean Arthur. - R. 

Ele empregou o patrão, com Stwart Erwin. - APA. 
COLON - Corsarlo das nuvens, com James Cagney. - APA. 

Deuses de barro, com Dorothy Lamour. - BP A. · 
CRUZEIRO - As portas do inferno, com Robert Taylor. - APA 

Quarteto de a.mor, com Ann Sothern. - ÁPA, 
ESPERIA - Bola de cristal, com Paulette.Goddard. - APA, 

Herança inesperada, com Weaver Brothers. ·- A. 
FENIX - O jôvem Mr. Pitt, com Robert DOllll.th . ..,.. B. 

'I'udo por um beijo, com Dorothy Lamour. - D. 
GLORIA - O filho· de dracula, com Lon Chaney Jr. - .R. 

A voltà. ao !ai:, com Danielle. Darrieux. - D. 
HOLLYWOOD - Pistoleiros sem pistola,,com Bud Abott. - APA. 

Felizes para sempre, com Ann Ruthenford, - APA. 
IDEAL - Veleiro fantasma, com Milton Barle. - A.'IIC. 

Alguem falou, com Ph11!s Stanley. - APA. 
Sensação de Pat·ls, com Danielle Darrieux. - APA; 

LUX - sem tempo para amar, com Claudette Colbert. - D 
Garoto prodígio, com Donnaid O'Connor. - APA. 

MODERNO - Sargento York, com Gary Cooper. - APA. 
Garotas apimentadas, com Margaret I •,okwood, - R. 

OBERDAN -' Sensação de Patis, com Danielle Darrieux. - AP4. 
Espiões do eixo, com Bonita Granville. - A. 

ODEON - (Sala azul) - Carmem, com Nini Marshall. - APA. 
Brincando com o perigo, com Lloyd Nolan. - AP A. · 

• 

ODEON - (Sala. vermelha) - Fantasma da opera, com Susanna Foster - R. 
,o grande momento, com Bobby Read!ck. - A. 

OLIMPIA - Corvetas em ação, com Randolf Scott. - AMC. 
A extranha morte de Adolfo Hitler. com Ludwig Donath. - AMC: 

PARAIZO - Eu conheci essa mulher, com Lobertad Lamarque. - R 
Um louco entre loucos, com Franchot Tone. - R. 

PARAMOUNT - Em cada coração um pecado, com Ann Sheridan. - R. 
PARATODOS - Em cada coração um pecado, com Ann Sheridan. - .ll,, 
PAULISTA -_Sahara, com Humphrey Boga.rt. - APA. 

Ela é da pontinha, com Jinx Falk~mburg. - R 
PENHA - Mania musical, com Leon Errol. - APA. 

Proa ao perigo, com Tom Brown. - A. 
PIRATININGA - Fantasma da opera, com Nelson Eddy. -.Jt 

Brincando com o perigo, com Lloyd Nolan, - APA. 
.RECREIO - (Centro) - Miguel Strogoff, com Anton Walbruk. -- AMC. 

Justiceiro ocUlto, com Don Red Barry. - APA. 
RECfEIO•- (Lapa} - Tristezas. não pagam dividas; com Grande otelo. - b 

oacriflcio de pai, com Pat O'Bricn. - R. . . 
R.EX - MlgUel Strogoff, com Anton Walbruk. - AMC. 

Turbilhão, com Betty Grable. - D. . 
.R!ALTO ...;. Berlim na batucada, com Procopto Ferreira. - lt 

Musica, tua. e amor, com. Barbara Allen. - R. 
R01AL - ·Pode ser ou está diflcil, com. Jlmmy Durant. -· R.

A tentadora, com Rita Hayworth. - AMC. 
ROSARIO - Legião bránca, com Paulette Goddard. -,'- APA. 
ROXI - Tarzan filho das selvas, com Johnny Welssmuller. - API/.. 

Dlvlda de sangue; com Lloyd Nolan. - APA. 
SANTA CECILIA - Em cada coração um pecado, com Ann Sheridan. - R" 
3ANTA HELENA - Aventureiro de sorte, com Cary Grant. - ll. 

A. ferro e fogo, .com--James cratg. - APA. · · 
SANTO ANTONIO - Imperlo da desordem, com Glen Ford. '2 ... APA. 

Idade perigosa, com Deanna Durbln. - A. . 
JÃO CAETANO - lmperio da desordem, com GleL. Ford . ..,.. APA, 

Idade perigosa, com Deanna Durbln. - A. 
JÃO GERALDO - Tarzan o vlngado1·, com Johnny·Welssmuller . ...,. APA. 

Cidade sem homens, com· Linda Darnell. - APA. 
JAO JOSE - Tristezas não pagam dividas, com Grande Otelo. - D. 

Tudo por ti, com Fred Astaire. - APA. 
SAO LUIZ - Manta musical, com Leon Erro!. - APA. 

Olhos acusadores, com Frank Gra\•en. - R. 
.5Ã0 PAUL.O - Jamais fomos vencidos, com Noah Ben·y Jr. - AMC. 

Garoto prodígio. com Donald O'Connor. - AP.1, 
.$ÃO PEDRO - Tempestade de ritmos, cor,1 Lena Home. - R, 

O homem leopardo, com Dennis O'Keefe. - R. 
UNIVERSO - Arrisca-te mulher, com Jean Arthur. - R. 

Ele empl'egou o patrão, com Stwart Erwin. - AP A. 
VILA PRUDENTE - Melodia roubada, com Bing Crosl>Y. A. 

Amigos de verdade, com weaver Brotllers. - A. 

TEATROS 

BOA VISTA - Olho magico, com ·Zaneo. - D, 
CASINO ANTARTICA - El1! São Paulo, cone a Cia. Argentina. - D. 
SANT'ANA - Doutor ningucm, com Procopio. - D, 

EXPLICAÇÃO DAS ~OTAÇôES 

A. - ACEI'I'AVEL - .Filme que pode ser visto por todos,. embora sem,pro• 
veito moral. · 

8. - BOM - F'llme que pode ser visto por todos com proveito moral. 
AMC. - ACEITAVEL MENOS PARA CRIA'.NÇAS - Filme que pelo enredo 

ou cenas pode impressionar o publico Infantil, . . . . 
BP4. - BOM PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto. com proveito 

moral tão somente por adultos. , 
APA. ,:.. ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto tão 

. . somente por e,dultos embora sem proveito. moral. , . • 
R. - RESTRITO - Filme que pelo enredo ou cenu deve ser esrttamente 

reservado a pessoas de solida. formai;ão mora,! e reUgiósa. 
D. - DESACONSELHADO - Filme que pela grave inconvenienc!a. M em·edo 

ou cenas, deve ser evitado por qualquer publico. 
M. - MAU - Filme prejudicial para qualquer publico. 

~A; · - 11; Importante que o espectador não se contente com· a simples. cota
ção do fllltle ou da peça ele teat1·0, mas que procure conhecer pelo 
·nenos alguns detalhes da çritica, Isto Justiticarâ uma cotação que 
afirmada sem nenhum comenl;'lrio, poderâ parecer injusta; e so
bretudo, com a leitura de uma analise que põe em relevo os ele• 
mentos bons e maus do filme o espectador pouco a pouco, educ1mí 

!sua conclencia e aprenderâ a julgar por si mesmo os outro11 filmes 
que lhe forem apresentados. 

O boletim da Orientação Mor,.J dos Espetaculos côntem uma. 
critica detalhada de todos os filmes exibidos em S. Paulo, :e publi• 
cado semanalmente, e a assinatura anual \.)Usta. Cr$ 25;00 na oa
pltal e CrS 30, para o Interior. Informações na Associaçãci dos 
Jornalistas Catolicos, á rua Qulntino , l3ocaluva, 176, 3.o andar. 
sala 297 - Fone; 3•7760. 

~UOTA DE GASOLINA 
:Foi aumentada a quota. da gasolina 

!)ara este Elita.do. Nes.se sentido, 9 ln• 
terventor Fen1ando Costa . rec-ebeu um 
telegrama do coronel João Carlos Bar
rete, 'presidente do Conselho Nacional 
do . Pretoieo, declarando que a. quota pa
ra. São Paulo fica aumentada. de •. , 
{00.000 pa1'a 480.000 litros dlarlo.s, no 
p<,riodo. de 15 do corren•e a 30 de No
vembro proxlmo. 
. E&5a medidc. do coronel Carlos Barre

to 'foi toma.da. .. afim c'e atender às ne
cessidades do transporte da produç;io 
agricota deste Estado. 

Falecimento do Embaixador 
Rodrigues Alves 

Causou profunda repercussão nesta 

tapital a noticia . do falecimento do snr 
José de Paula Rodrigues Alves, embai· 
xador · do Brasil júnt"> ao governo da 
Argentlt1a. o passamento deil-se di,a. 6, 
em Bueno.s Air~ 

com a morÍ:é do embaixador.· ·Rodri
gues Alves, perde o Brasil um dos seus 
mais destacados .diploma.tas de carrei- . 
ra. Filho do ex-prec!denfo da . Republl-

· ca, snr. Francl8co de Paula. Rodrigues 
Alvea, o embaixador elo Brasil. em Bue• 
nos Aires nasceu em Guaratlngueta.. 
Engenheiro geografo pelo ~~eglo MUI· 
tar do Rio . de ,:melro, fonnou-se em 
Direito nesta capital em 1905. 

IngTessando na carreira. d!plomatica 
em 1903, José de Pauli Rodrigues Alves 
serviu em divers0,<, p:tlses da Europa, 
Asla e Amerlca, tendo servtdQ em Bue
nos Aires, onde v?iu . falecer agora, de 
1926 a. 1931 e depol.s ,em 1938, perma
necendo até agora: 

Por iniciativa do Governo do Estado, 
foi celebrada uma. MI$$& em . sufraglo, 
da alma do snr. ·José · de ~ul& P.'ldri• 
gues Alves, Jilmbalxador do Brasil na 
Argentina, na Igreja. Je São Bento, rio 
dia 12, às 10,30 hOra.-; da. manhã. 

Comparecei-am a esse 'oficio religioso 
as altas autoridades do :Estado, pessoas 
da familia rin i11Jst.1·e morto e éonvlda
to~ .. 

LEGIONARIO -7-

Notícias d·oS Estados POLONIA MAHTIR 
AMA Z O N A·S 

PASCOA DOS MU,ITARES. 
MANAUS, (ASAPRESS) - Teve IU• 

gar, aia 7, na Igreja de Dom Bas
co, a pascoa dos Militares, A ccri· 
monla rollgiosa foi celebrada pelo · 
Bispo Diocesano, sendo s~rvido um 
lunch aos comungantes por Iniciati
va da Legião Brasileira de Assiste!l• 
eia. 

MATOGROSSO 
EXPLORAÇAO DA 1'0,UA, 

CUIABA, (ASAPlUDSS) - Notícias 
procedentes do municlpio de Uuira
tinga, informam ter sido descoberta 
naquela região g-rande ,1uantiãade d.e 
poáia, a. qual vem sendo.. expc1·ilrien
tada com bom resultado. , 

Já se exportou umii tonelada ao 
preço do 20 cruzeiros, por quilo, ape• 
sai· da µoáfa. não estar suficientcmcn· 
te... seca., I~stc produto. ao q'Uc so ea.· 
be, ser{!. ati vamento explot·ado nesta 
i·eidiio. 

B A. I' A 
N,'!.O SER,\O Rl~MOVIDOS DO 

Ll'l'ORAL 

SALVADOR, (ASAPRESS) - A po
licia baiana: aéaba de esclarecer, <JU( · 

os italianos 11iio serão removidos do 
litoral do Estado, uma vez que os 
mosmoa s/ío considerados co-aliados. 
Assim, a medida de r<Jpressão aos su
ditos do, "eixo ''i atingi?·á, tão son1on
te, alemães e japoneses e ex.çcpcio•\ 
nahncnte, aqueles italir.nos reconlle• 
cida mente quinta-coluna. · 

M·ARANHAO 
PASCOA 

SÃO LUIZ, (ASAPRJ,;SS) - Com 
gratllle brilhantismo, teve lugar, dia 
S, na Catedral Metropolitana, a ceri
monia da Pascoa dos ll!llltares, ten
do comparecido os soldados elo i-Lo 
B. C., os comrionentes da li'orça Poll .. 
clal, e do destacamento local do 
:P, A, B. 

SEIIIAM l>'ECHADOS OS AC'OUGUI% 
BI~LEM, (AS,\PRESS) - Informa

se nesta capitlli quo o governo pa· 
racnsé vai fechar todos os 11,çougues 
da cidade. passundo a v<.ú1der a car· ... 
nc dlret11,mente á .populaçào, três ve
zes por se1nana. 

Ell DECLINJO AS AGUAS 00' 
,UlAZONAS 

BELEa,1, (ASAPil.ESS) - As gran
des enchentes do rio Am:izonas cau
saram S'randes prejuiios na ilha de 
lllarajó, estando ag-ora as aguas em· 
decllnio. 
COX'l'UA A PltO,JWl'AHA R.!tl•'ORllA 

DO K'.liSINO MEDICO 

BELgM, <ASAPHfü:lS) - A Con
gregação da Faculdade de Medicin,i do 
Pará e o seu Diretol'io ·Acadcmico 
ma.nifestara1n-se contrnrios ú. proje
tacla reforma do ensino. 

O professor Porto Oliveira lamen
tou que se IH'()ten<lesse abo1ir o. ca .. 
dcira de Psiquiatria, tão necessarla. ~ 
medicina. O professor Ürlan<1o Li .. 
ma, ao se referir á reforma, classi• 
ficou-à de "1nonstro'', a.firmando QUE 
ela não será. aprovada,. enquanto exis .. 
tirem profe:·u-,ore:S concfontes n('.l ,J3ra.-
sll. ,, . · 

·O. -Oftcial. ,rcpr.~sc.r;itantc .,elo . o_oman
<la.nte <la. 8.a Região inforn1ou aos 
professores que o genera~ , 11,ra.ncisc:o 
Paula Cidade estu va solida rio r.otu oS
mesrnos, em faco da fir111'eza com qut•, 
clefendMn os rlireltos do :ituai enslúo. 

JNCI~XDIO NO ·niAR 
DELJ;;M, ( ASJ',pRESS) ~ Segundo 

os jornais desta :ca11ltal, verificou-~<' 
a bordo do pa.queto 1.1,a.cional 41Itapé,i 
a ocorrencia 'de um inCenclio (]uando 
o mesm0 vinjn-Ya entre O Pará,. e o 
Maranhão. 

O ÍOiIO foi doinl1rnclo, graças ao he· 
roismo ela tdpulat:ão, iil1pcdinrlo-Õ ele 
so pronai~n.r aos inflitmaveis exi.sten• 
tes a borrlo. 

PARAISA 
nI~GllESSOl' l>N E:!\'Gl>:.'iJIO 

U'Al,IJBlA 

JOMl pESSO,\, \ASAPlU~Sfô) 
ncgressou ao seu (!Ullrte'l, 11estn. ci· 
ela.de, o 15,o H.q;in1ento elo Infantari:i1 

~~;h:a <{e~:t1~:~si~~nC~~n~J°~~·:-::u:;~: 1i~: 
in1Iar, aguardava, n3. g·are dn GrC'n t 
,ve.stern, a ,c!leg·:tela <la refc1·lda tro• 
i,a. 

G O 1 A' s 
A I:\"DUSTRIA no IlABAÇú 

GOIAJ\IA, (ASAPHESS) - Goiás 
e :rihtto Grosso1 ou 1nelhor, a qufnt;;1 
região gco•ccono1nica do Brasil, pos
sue nos trfs reinos da natnrcza uma 
infi~lidacle do. dcmcntos que, nprovei
ta.ilos racionalmente, constlt,\iriam. 
antes de tudo, um fator poderoso ele 
1·apida prosperidade e engrandecimen· 
to para. · o nosso pais. As planta~ 
oleoginosas, por exem1llo, represen• 
tam para <ista vasta região uma da~ 
mais seguras e· µromissoras ,fontes de 
rlquesas. .Desses produtos da noss~ 
flora destacamos, aqui, o bR.llaç(i, 
grandemente industrializavel hoje, .e 
de ai to valor comercial. 

A conflagração mucúal \·ofo criar 
para o coco babaç_(i novas possibili
dades de consumo, e, consequente-

mente, imensas pe,·spectivas. O co• 
co dessa palmeira, muito abu11dante 
nos Estados de Goiás. Mato Grosso, 
.\-!aranhão, Piau! e Ceará, tem hoje eJo. 
vaflo nu1nero ele aplicações na indus-
tria moderna. , 

Da casca do babaçü são extraldos 
o carvão metalurgico, acido aeetico, 
alcool 1netalico, alcatrão ·e outras in· 
finidades de substancias utels, Da 
amendoa, é retirado um oleo, como s< 
sabe, de otima qualidade, multo apli· 
cado na -cullnaria, como alimento, e 
c:onstitue 1nateria prima basica para 
a industria belica. 

Até ha poucos nnos o Brasil expor• 
t:n-a oleo elo coco de babâç(l para a 
America do Norte, Argentina, Vene
zuela, Colombla e Bolívia. l~oJc, os 
nossos n1elh.ores n1orcados estão ·nos 
li;staclos Unidos, que com a guerra 
ficaram· Impossibilitados de importar 
oleo <lo Extremo Oriente. 

Os babaçoais gola nos são inexgota
,·cis, cobrindo nreas de vastissimns 
proporções e, pela sua <lonsidade, . fo; 
m11,m verdadeiras flor.estas, pri ncipn l · 
1nonte 110 norte do Esta.cio, no~ va 1es 
(los rios Arag·uaht e Tocantins, anele 
essa prccio~a palmeira se apresenta 
:nals alluildant~. 

Esse vogetal, que e11contra no tcr
r.itorio goiano condições tncso1oglcas 
-axcelentos.·, oferece utna capaciõa<le de 
vr,odução nclmiravel, chegando mes
m<>, ca.da. pé, a presentar- nutis ele 16 
quilos de an1endoas por ano, a1n~n· 
<Joas essas que dão um renrll[l'lento em 
oleo qu'l se el'l."it para · mais de ·7 0% 
do seu peso. 

No momento cm (Jue os nossos go· 
vernos estão serja1nente preocunarJof 
com a mohiliza<.;ão econo1ni.ca do pa[s 
os enorn1es babac;oais goinnos, não po· 
clem passar desapercebidos, principal\. 
n1ento os que csUi.o localizados âe 
tnargens doS rios Araguaia C' Tocnn• 
ti~s, cuja industl'inlização. pela fac!· 
liclade que ofo'rece o transporto flu• 
vial <1n<1uoln região ::ité Belcm do 
rarâ se torna altantente remunera
dora. 

CRIADO O CARGO OE Pll,0'1'0-
A VIADOH 

GOIANIA, (ASAPnESS) - o ln• 
fcrventor Federal;. decretou R c1·ia
çiio do cargo de plloto-11, vi,ulor do. l~s
tado, · cujo · pl"ovimeú to será em cara--, 
ter efetivo e rará 1mrte lntei,rante dr, 
<1uadro unico do funPionitlisiúo puh1!· 
co g,oia.no. · O rnc>smo decreto deter· 
mina a abertura elo um crerllto a ln· 
terventoda, dO 17.550 cru~eiroR, par.i 
oCorrcr, durante ··o presente excrcici0. 
ao pagnn,ento rlos veJ1c-ilncntos <lo ti
tular dó cargo,' que s~rá,oportunamen-
te · nomeado, · 

mu l\lILHAO T,J QUINHENTOS llllL 
citu:1ai:nws 

GOIANIA, (ASAPRF.SS) - No m.u· 
nielpio do. Rio Verde, neste l•~staclo. 
fol encontrado u1n diamante c(ir 
Jil{ts, avaliado ~m um milhão e CJUI· 
n11entn~ mll cruzeiros. 

, Fundada em 1893 
Casa, e~pecial em vrst.rs ect.:si1fs
tica.s ,.. BecM para Magistrados 
e artigos religiosos. Rua Anita 
Gar!ba.Jdi. 39 - Tele.! '.!-2231 

(em frent(' · a cw·tc1) 

C.U!PO riE A,ilAç.-,o 
.. CURlTI BA, . ASA PltrhSS) ,\ clrnn1 

se l:msiunte · Etclia.ntn<los, os· estudo,, 
parà. à con·stru~,f'to ele um grandl1 

can1po 4,e a via<;ão cm São José dos 
Pinhais, O Clt~a.1 será ·Hgaclo {i -Curiti~ 
bn por uma auto-esti'a.,ja, com o . per, 
curso de ·vinte minutos apenas. 

rn,~.U-3IRO AX'I\'Ji!:!SAIUO· DO 
CONGRD]!:!;O IsUG.\ltHi'HCO 

l'ETROpOLIS, ( ABA::?J~J:ss) 
Grandes festejos religiosos reaJiz::tr
sc-[o nos clb.s :!O e 21 1). f. nesta ca ... 
t)ital, co111emo·J"n.tivos a.o primcii•o .nni
versn'.rio ,lo ·ConrrrosSo 1-:~ucaristh~o. 
Dla vinte havor:l Hora Santa, pani os 
h'omens, 11a Igreja SagTallo Corn<:ã o 
de. Jesus, pnrtlnclo 'após, uma procis· 
são con1 n. 1magL'n1. do Kossn. Sf'nl1or;l 
para tt !fatriz, onde t0.l'minar'10 os 
.itos religiosos i nlciados na Igreja Cu .. 
ração de Jesus, 

HOSPITAL l\lU;,.'ICil'AL DE 
Nl'l'J•,IWI 

NI'l'EROI, (ASAl'HlsSS) ·- !ºoi 
sina.do o e.ontrnto para a ~onstruçfi.n 
do Hospital 1\Iuniclpal de Nit~roi, qu~ 
será eclifieac1o cn1. unY dos ponto~ mal_s 
centrais da capital fluminense. 

Este hospital ser:l um elos nrn 1s per
feitos ostabclcclmentos hospitalares 
dá. lunerica.. ·-pelo vulto da ~ua c-on;<;_-:
truçã.o o peJa comp1eta aparel1H1.g-cm 
com que será montad.o. 

Jl\"AUGlJRA.Ç,lO ·n,{ LIDICE 
. 1rJ,lJ~UN1',N.Hl 

NITEr:qI, (AS,'\PR1,;ss) - Ko, dia. 
10 do junho proxin10, co1n a prcscn, 
ç;t elo · autQridadcs, efetuar-se-á. íl 

inat1g·uracão da Lidi.ce. l,'lumlncnse, 
nome dado á .antiga vi)a situada .:ás 
n1B,rgehs da rcdl)· SuJ.).Uneira e da 
Roclovla Getullo Vargas, entre Barra 
;l!an sa o Angra dos lléls. 

Serft assim peÚietuado entre n6·s a 
memoria de Lldice, aldeia martir da · 
Checoslovaqtiia·, · arrasada pelos na-
7.ista.s, e cujos habitantes foram todos 
fuzila.elos pelos alemães, um dos úrn:ls · 
monstruosos crimes da Historia. 

SANTA CATARINA 
JUDILEU DAS IR/IIAS DA DIVIN,\ 

l'ROVIDENCIA 
,TARAGUA, (ASAPR8SS) - Come• 

morou-se nesta' cidade o Jubileu rla 
estadia e trabalho educacional das 
Hevmas, Irmãs da Divina Providen
cia, c1ue 1nanten1 a'qúl,o "Grupo Esco
lar da ·Divina Providencia". 

Pela manhã foi celebrada uma Mis
sa festiva e depois uma solenidade 
no estabelecimento de ensino. 

CON 'J"INGEN''I'I~ PARA A F. A. D, 
l<'LORIANOPOLIS,. (ASAPRESS) -

Seguiu para o I:io de :Janeiro o COI!• 
tingente catarincnse ôestinapo ás 
Forças Expecliclonarias Brasileiras, 
::.u CONFlrn,ENCJA l'ENITJ::NCIA• 

RIA IlRASILEIRA 
FLOR!A~;OPOLIS, (ASAPRESS) -

O sr. Interventor I•'ederal, designou o 
sr. Hc,nrique Stoclicclt, presidente do 
Conselho Pcnitenclarfo, e o sr, Ru
béns Ramos, dil•etor <la PonitcncJaría, 
pa.rn. re1iresentarcm o E~tnrlo, na Se
gunda ,_conferencia penitenciaria Bra.• 
Biloira.-~'. 

CEARA' 
ESPERADO O l\lINISTRO DA 

GUERRA 
FORTALEZA, (ASAPH.ESS) 

inumerns homenagens serão prestadas 
"º Ministro ela Guerra, que está :,en
do esperado nesta caritai, no proximo 
dia 20 do corrente. O general Euri-

. co Gaspar Du tra veí-n presidir a en-
troga ele uma bandeira nacional ao 
contingente fornecido pelo Ceará, â 
l?orça Expccl icionaria:. Brasileira. A 
refericla lrn.ndeira foi oferecida pelo 
pcwo cearense. 

éACHOEIRA 
CACHOEIRA, 7. 
Co11fo1·me havíamos noticiado, reali

zou-se dia 30 p. p., em um ambiente 
pEcullar, às tradições catolicas de nos
sa terra, a fo$ta em louvor do querido 
Orago da Santa Casa desta cidade. 

Após a bela procissão na qual se 
viam varias andores enfeitados com 
fü10 . go~to. ocepou a· tribuna sagrada 
o- con.'-picuo orador sacro Pe. Miguel 
Laquis, que proferiu magnifica peça 
oratoria. 

Foram nom~ados para fazer a festa 
no P""·dm:o ano, o sr. José Rodri
~v.cs T~n~~m·o, di~no secretario da 
Conõi·c"o~:fo Ma:iana e Procurador 
c1'.l .82:1ta Cu 0 a, e a srta. Iracy Macedo 
Cnhn:r·0· ··.; nrtavd music~,ta e 1;e
go;-itl' ,'f.l Srola-C,mtorum da Ma
td7 ds- Santo .Antonio. 

VE!'i'c'UD:Z FEMrnINA 

LORBNA, 1: . 

JU-

Apás t.,m fervoroso tríduo realiza
se ho :e a· F2,:,ca das mo~as desta Pa
•·otiWa, ryromi'.'vida p·tJa Juventude da' 
:\,;fo Cntcl'ca. Ás 7 horas precisa
n18ntct tad2s ns ~ovens se i:eui1irão 
no Iti:-;tH~~to Oe Sn!lta Ca!·J,·<-a, para 
01n p?ocit:~ãç, ~e diri-1'.h' à Ctate-
0.:~0l, afim à.8 a1firtir a/ Santa Ivn.e~a ás 
7J5, ce)~;,,,{'C].:, p~h Rcvmo. S1·. Padre 
JJ:.n;,ic;1.'.;:, C'.~ r~:To!õ. 

Dt:·,-~.~--t :~ ~~ r~·-l:n:::c;":!::i tc~as f;Xecuta
r::>> c:;.:Jt:z·;·.·\ L~urgi·:(1s, <lo conformI
c:a, .. ::} cera a> p::i;--t<..:s da. r.~·~~;;:a, viven
do a:;r:.irn. o fll;.f:uzto sacrjiicio ·e toma ... 
rã::> pD.::te l!a ~·ar,:;:acla Con1unhão. 

Ao t~n:_ninar o solene ato, vo:.tarão 
para o mesmo !n;;t:tuto, on,:,~ have
rá um su,:,:tancioso hmch para 
as jovems que tivcrr.m a fcicic1ade de 
fazer n sua comunhfo pm:ca) . 

J1t de se 0.e.scjar qu~ as. n1oças da 
ci::bdc freQ'.tent~m os circu!0s da 
Juventude <ia i\.çi\o Catolica, afim de 
..ibtor a porsever:.mça nas virtudes que 
tanto enohrccc1n a aln1a da no3f:a en
t,,.d:istica juventu:h. Estes circulas 
funcionam e.m. Santa Carlota e na 
.As::.odação da Sagruc:a Familia. 

r,ASÇOA DOS l\ilLITARES , 

Con~ormo publicação feita, e de 
acordo com a .ordem. do sr. Ministro 
ó1 Cuerra, atendendo a solicitação da 
União Cato!ica dos Militares, em to
das· ris guarnições do Brasil realiza-se 
hoje, às 8 horas, a Pascoa dos nossos 
vnlorosos nlilitarç~. Depois ele uma 
pi-eparação, ap·ropriada, ·com tt-iduo de 
instruções, o Exmo. Sr. Sispo Dioce
sano celebra hoje na Ç;;itedral a San
ta Missa para os militares aquartela
.do:, nesta cidade. Tomarão parte os 
distintos oficiais e todos os soldados 
catolicos, realçando a cerimonia a es
p!endida · ~anda musical do Exercito, 
que executará na porta da Catedral 
no principio e no fim · é!as cerimonias, 
viqrantes marchas militàres. Em !le
guidà, o distinto Co1m1ndo oferecerá 
um lauto chocolate ;;16s . i:omungantes. 

Indicador Profissional 
ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melilo 
Praca da Sé, 23 • li.o ft ndar • Sala 245 

Dr. Plínio Corrêa de Oliveira 
Rua Qulntlno Bocaluva, 176 - 3.,;, 
Andar - Sala 823 - · 'l'el.: a-U7S 

Joviano 
e 

'J. N. Cesar 

Tellea 

Lessa 
Adv.,gadn• 

L,go da Mlsertcordla, 23 - Sala 1)0{ 

Dr. Francisco P, · Reimão 
Helmeister 

Rua São Be11to, · t~i ~ .1.o andar 
Sala 8 - Tel,t ll-1643 "" S, PAULO 

Dr. Carlos Moraes de Andrade 
Rua Ben)amtm Conetant. lll • t,o a.na, 

1:l1tla 88 - '.l'e!,: 3,1&86 

Dr. Durv~I Prad9 
Médico oeullsta 

R. Sen11dnr 1,>oolo l'lltrld(o, li! 
. &,o and. • Salaa 61·11 • ta • U 

(Esq. da ,Rua Jllaé SllnlfAalo) 
Con•.: H,SO a 17,80 horRS 

· Tel.i a-na 

Dr. \Tiçêntê de , Paulo·.· Mélilo 
Ollnlca ·111éd1~;; - 'l'ubettnlo•i, 

Clnlós X 
Diretor· do··."Sanato,lo ·'Vila· Ma11COfr" 
Cons.:. a:·Mareon1,· 1!4 ....: 6.o anda. 

A'pa.'l't.o c$8 - Tel, l 4°8601 
Res.:'Av •. 'Agua Branca n.o 95 

'l'el,: ·5-6829. 

- . l)r. ;Quua'rgo . Andraéfq · 
Doeaça• . de· :iS~aJio.-a• -· J.>11rto• 

. . Opera<itle. , , · . . . 
Da Ben. Portuguesa· e da Maternidade 

· di, S. Paulo 
Cone. 1 R. l:!enador b'eljô 11.0 206 

'l'eLt ll-l1741 ,... Das H às 18 horas. 
Sabadoi Das to às 12 li.oras 

!tea,1 Ruà Rafael de Bai-roe, .,s'l 
Tel,: 7 •4ti68 . 

Dr. Celestino Bqurroul 
Res, 1 C,.g,;, s. Paulo, s. - 'rel.: 2•2622 

Cons.: Rua t Ü$ Abril, 286 , 
Das 8 ê;s G hora,. · , 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

DO H0Sl'l'l'4L DAS OLINIOA.S 1D 
SANA:I'OlUO SAN'.l'A OATÀRINA 

cmuRGlA . DAS VIAS BILIARES 
c'ons,: .·nua Marcol).I, 84 •. a.o. andai.' 
lton~: 4.8717 .,.. . Das 14 ás 16 hC1ra'11 

. .Res!dencla: Av, Pacaembti, :t~U · 
Fonll:. 6-2.62_5 . . -~ · 

. " 

f 

R, AI OS. X· 

Dr. J. M. Cabello <.:ampos 
. : MÍJJl)u;o RAUlOLUIH!l'l'A 

RAdlo-Ut11g111isllco• - Exame. 
liadlolliglcoi, a domll:lllo 

Cons.: ·~ua Mttrconl, 94 Hlldltlolo 
Pasteur) • li.o and. • 'l'eL: •-0656 

Rés.: Rua ''l'upl, 693. · - Tel.: 6-490 
São Pauto, 

H·.o MEO PAT IA 
Dr. Artur Re:i:endé Filho 

''.Medico homeopata da. e. A, F, da 
So,·ocabana. Diretor clinico do Am• 
bulatorio Homeopattco 'do Carmo, 
Cons. R. Senador . Feijó, 205, teJ. 
2·0839. Res.: s-&471. Marcar hora, 
das 3 ás 6 11s, pelo tel.: 2-083,9, 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra de, Prado 

,: lllnsenhelro & .. lllteto · 
·:Arquitetura ·ellgtosa, eolésloa, rei!~ 

dlnola.1 ·coletl vas 
Rua Libero Badaró. ,s1 - Slo Paulo 

!rel., a~n11. . . 

AS CRIANÇAS POLONESAS TtM 
FOME 

Toda a guerra :mplica em destrui
ção e · morte, mas a historia desco
nhece uma ação tão premeditada, e 
dirigida no sentido de exterminar 
uma nação inteira, como a dos nazis-
tas na Polonia. · 

Um dos meios mais eficazes e ter
riveis para a consecução desse objeti
vo, ~ a guerra implacavel contra mu
lheres e crianças. 

em que derrubou 8 av1oes inimigos, 
Os pilotos desse esquadrão já recebe• 
ram 12 cpndecc:>rações inglesas. 

Começaram pela Santa Missa as cé• 
rimonias da comemoração. Cele• 
brou-a o Exmo. Monsenhor Gawlina 
Depe>is, o comandante Izycki conde• 
confu varios deles coi:n a Cruz "Vir
tuti Militar:i", e a "Cruz dos Valen-
tes". ·• 

Alem das levas de crianças que 
desaparecem no Reich, a medida mais 
eficaz é mata-las a fome lenta, 
pelo sistema de racionamento. O le- · 
ma é:· nada deve faltar aos nazista~ 
mesmo à custa de milhares de vidas · 
polonesas. 

OS OPERARIOS POLONESES MOR
REM DE FOME NAS FABRICAS 

,lLEMÃS 

Noticias da Alem!l.nha. relatam os 
efeitos da carestle da vida. e escasses de 
viveres que existe atualmente· nos 'cen• 
tros de produção belica, onde milha• 
res de. raparigas polonwis. be'lgas e 
holanderes .se · encontram detidas, viti• 
madrui pelas . caçadas .bum.à.Das para · 
trabalharem como escravas para a ma• 
quina de guerra. n.azlsta. como recen• 
te resultado dos julga.mentas de a=a• 
d">iJ do roubo de banhas lubrificantes 
afim ·cte as usarem ria comida, foram 
colocados nas fabrica.s alemãs letreiroa 
proibindo o uso desses lubrificantes -naa 

Nas epocas anteriores. às colheitas, 
quando os estoques estão natural
mente reduzidos, ha v.erdadeiras he
catombes entre os mais fracos. 

Os cartões de racionamento das , 
cria.nças · polonesas não chegam, em, 
geral, a 1/3 do valor em calorias cfoi; 
reservados às crianças alemãs : no que 
se 1·efere às gorduras, os pequenos 
poloneses nem sequer recebem lí6 
da ração das crlan9as alemãs, até à 
idade de 3 anos, IJ 1/20, entre 3 e 10 
anos. 

· cozinhas. Opera.rios tra.nceses que con• 
seguiram escapar das faIJrtcas · alemãs, 
contam que em ..ertos distritos indus
trial$ a. fome é t.anta. que os trabalha.
dores já, não pedem suportar o ·can
saço, tal é o esta.cio d1 fraqueiia, e mor• 
rem exaustos.· As rações ·a.11ment!clas 
çortcedidas aos estrangeiros, especial• 
mente ao.s pouoneses. nóJ.andeses e fran• 
ceses são tão fruga.ls · e sem valor . nutri• 
t!vo, que as mulheres · vêem-se !orçadas 
a tirarem lubrificantes das ma.qulnas 
para usarem na comida, o que tem 
resultado em nwnerosos · casos de enve
nenamento e gre.ves doenças que tem 
aumentado a mortandade entre os ope
rarlos. · o numero de trabalhadores rio 
Reich está aumentando constantemen• 
t'.l, apesar d.a grande percentagem de 
morteo causadas por esgotamento de !or• 
çM, feia. fome e pelos recentes bombar. 
deios aéreos. Os ale:nães ao retirarem• 
se da Polonla Orfen:;i,,., perseguidos pe• 
lo. 'Exercito Vermc!hc., estão recru.tan• 
do os jovellS · poloneses para trabalha,, 
rem nos serviços mais arduos · da Ale• 
manha Ocidental. 

ANIVERSARIO DO ESQUADRÃO 
,DE WILNO -

Celebrou-se ultimamente, numa 
das estações da RAF, o aniversario 
do esquadrão de Wilno das Forças 
Aereas Polonesas. 

Onde esse esquadrão mais se real
çou foi na celebre batalha de Dieppe 

RIO PRETO 
CONGREGAÇÃO MARIANA DA 

CATEfü,:,AL 

RIO PRETO, 12 . 
A Congregação Ma1iana Mru;culin!\ 

comemorou o seu 13.o anlversa.rio de 
fundação no . dia 11 do corrente com 
grandes snlen!dn.cles. Foi celebrada Mls
f:?. com comunhãn geral, durante a qual 
foi rezado o terço e entaados canticos 
pelos congregados. 

DIA MUNDIAL oo.,ü.JNGRtGADO 
RIO PRETO, 12 
Dia 14, dia mundial, do congregado 

maria.no · será corr.emorado com grande 
sJlenldade. Ne,, ce ';«Ira! às 7,30 horas, 
sera rezada a Santa Missa e di.stribulda 
a. Sagrada e )nmnhão. J,.s 9 horas será 
rezada Missa, com Terço,, eantlcos e 
b3llção da nova. Bandeira da .C. M. da 

· Catcdral. Terminada ,i, .benção os con·
grcgaàos irão em desfile até o S\\ntua
rlo de Noss?. Senhorn Aparecida onde 
serãJ recebidos pelos congregados. ,da• 
qt\el'.l. Paroquia, falando diversos· ora
dores nessa ocasião. As 17,30 hQras os 
congregados da Catedra.l tomarão par
te com a C;mgregaçào da Paroquia de 
Notsa Senhora do ss. Sacramento em 
uma imponente Procissão, ,que conduzi
rá a. vencrarda' Imagem da Padroeira 
de Vila Macmo. Nessa procissão tam
oom tomarão parte varias centenas · de 
crianças. que se reunirão na .Catedral 
e· dali seguirão pã.ta a Paroquia de 011-
ds saira. a prpclssáo. 

BERNARD@ 
Em São Dernartlo, ·, maneira do que 

s~ tem rwlizado em anos anteriores, 
desde a pr2paração do memoravel rv 
Congresso Eucari.stico de São Paulo, 
réalizar-sc-á de 14 a 21 do corrente a 
HI Solene Semana Eucarística. em co
memoração da passage~· d~ l Centena
rio do Ap'.lstoLa.do da Oração. 

O seu pro:.in:ma cuidadosamente ela• 
borado segundo ai necess!fütdes ,e con
venlencias da Pa.ror, uia e ·.segundo Wl 

orientações j:i, dada.s pelo organizador 
; , maior ccrti.me de Fé das Americas, 

o saudoso 2.o Arcebispo Metropolita.no 
de São Paulo, à:..egurará certa.mente 
mais uma vez um exito pleno a essa 
demonstração da catolicidade do povo 
sambernardense, de sua Fé e de seu 
amor a. Jesus ~acramentado. 

Terã inicio hoje essa III Semana Eu
~aristica, na qual entre outras soleni
dades destaca-se uma Hon Santa pe
las Vocações Sace1·dot.als. Finda esta, 
uma grandiosa procissão luminosa em 
llonra ao· Sagrado · Coração de Jesus 
percorrerá as principais aiterlas da ci• 
dade. 

Durante a semana os dias estão re
servados às dlversas · categorias de pes
soas, às quais estão con.sagradas espe, 
cialmente comunhões e ádôraçôes ao 
68. Sacramento durante 'todo o dla: 

Dessas solenidades conságradas às di
versas cl.a~ses de l)essoas destaca-se a 
GRANDE COMUMHÃO DE MOÇOS E 
HOMENS da Paroquia, durante a S11,u
ta' Missa das 24 horas do dia 20 de 
Mala, Sabado. 

No domingo, dia 21 dar-se-á o ma
gtcstoso encerramento, ~om Missa. canta: 
da às lO horas, pelo Exmo. Monsenhor 
José Maria Monteiro e com empolgan
te Proc· ·são Eucari•tica, às 15 horas, 
na. qual formarã.o ala todas as asso
ci:i.ções rel!gtosas da Paroquia., com o~ 
respectivos estandartes e bandelra.s, bem 
como o pevo sami-~r1.arden.se, · numa de
monstração coletiva de Fé e adoração 
ao Sumo Sacerdote Jesus Crist< no 
Santissimo Sacramento. Essa grande 
procl5são que em~gará toda. São. Ber
.bernardo será abrilhantada pelo· con~ 
curso da. Corporação Mu.slcal Carlos 
Gomes. · · 

Elm vl.st·a do • sintaculo edl!!cante · 
pnporcionado pelas · Semanas Eucarl.s
t(cas precedentes, é de se esperar que 
ainda wna vez São Bernardo rro·1ará o 
admlravel esplrito religioso de seu po
vo, ca.tolico não apena.~ pela, nisto1·ta e 
pela. tradição, mas notadamente pela 
pratica real e consciente . das virtudes, 

Emporio, P a d a r ia . e 
Paran~ Confeitaria 

Gêneros alimentcios. pães e bis
coutos . de todas as qualidades -
Apronta-se encomP,..das para ai• 
•amentos batizados. "soirées" etc.· 

AVENIDA BRlnAl>EIRO 
LUIZ ANTONIO N.o 1197 

FONE: 7-0553 .. ------

J;: CENSURADA A ATITUDE DA RUS• 
SJA CONTRA A POLONIA 

Um grupo de trinta e seis educada
rea, juristas, editores e vultos proeini• 
nentes nos circulas reUglosoE dos Esta
dos Unic!'os, , publicaram ni> · d!á 15 de 
Março ultimo uma declaração, na' qual 
pediam ao · Governo dos Estados Uni• 
dos e da. GraJl Bretanha, que di.scutam 
com o Governo. sovletlco a questão dos 
s·eWl esforçar unilaterais para regularem 
a. controvers!a s( bre as· futuras fron
teiras e o futuro governo da Polonla. 
A declaração tamben:i apelava para o 
Governo Sovietico, pcdindo~lhe uma· a.ti• _ 
tude mais concl!iw,rte e a renuncia da. 
ação unilatel'al _ na · PQ!onla e em ou
tras · partes, pondo em evidencia que se 
a Governo Sovletlco continuar com a. 
sua. politica contriidltori.a à ·. Carta do· 
Mlantico e à, Declaração de Moocou, ha. 
vérfa. nos Estados Unidos wna ressu• 
retçáo isolacionista' que viria arrui• 
nar as esperanças de um futuro equi
librto mundial. "Se a Russla avalia a, 
amlsade dos· Estados Unldos, · como nós, 
assim o cremos. a Russta não deve tra:. 
tnr de usar a força para lmpoi' lriJus• 
tas fronteiras ou um govemo cie .fa'n
tochea ao povo polones. A Russia deve 
escoiher; ela pode. Impor a sua· vonta• 
de, mas não o pode fal'kr sem anga. 
rlar o odlo de mllhõe8 de norte-ame
rlcano3, cuja opinião pode jogar uma. 
parte .déclsiva; na })()lit!ca externa do.$ 
Estados UnidQS. A Russia ganhará o 
adio de outros, alem dcm americanos, 
porque o que poderíh esperar os cld,a.,, ' 
dát:; dos oeguenos palses conquistados 
, · das nações satél1tes, de uma Vitoria 
dos Aliados, se for esta. a m,1,ne~-11 .co• 
mo pagamoll a nossa . obrigação para. 
cc,ri a Polonla? !...- Tal delito valeria 
muitos batalhões a Hitler Não devemos 
e,;quece1• · que a Polonia foi e. primeira 
Nação 21 fazer f•entl" a Hitler na sua. 
devaJta.dora marcha. . de vitorias · sem 
sangue. as ;iuals quasl que então o fa.,, 
ziam ·parecer lnvenctve!. · A cteolaração 
contlnuave,: "Os poloneses decidiram. 
lutar, consélentes de· que umá. tal a.ti• 
tucte resultaria numa conquista· tempo• 
raria da. sua Pat1•la, porque eles tinham 
!é na justiça da causa -da Polon!a e 
q'.e a lealdade . dos seus Aliados lhes 
as.seguraria um11 ressureiçfi.o final· e 
completa. Eles fizeram est,i, declaração 

; quando a Russia julgo, neceSSD.rio cola;
borar com Hitler é mésmo assim:' a· Po• 
lonta depois de sofrer inumeras agonias 
e o seu povo ser . e,Jvo dos m11lorés 50;. 
frimentos: não impede que. tenham o 
arrojo e a inconscleucla de lhe pedirem 
uma extensão de terrltor!o ainda maior , 
do que ela reeU/lou ceder a Hitler! A Li• 
nha, Curzon, exigida pela Ru.ssta apr,o
xtrna-se muito à 11.nha traçada por Hi• 
tler e Stalin em 1939. Isto slgn!flca urna 
perda de .JUll,!'ellU e seis por cento de 
teriltorlo polones em· proporção ao que 
a .·· Polon!a tinha an~s d~ guerra,. en• 
quanto que par ·a. Russia resulta . num 
aumento de um Por cento do seu ter• ~ 
ritorlo. O Governó Po!ones ·declarou que 
esta prOl}tO a clisout,ir COncessões, . lllllS 
11en11um governo. especialmente um .. go~ 
verno exilado, poderia fazer concessões 
de tal ordem sem o pleno consentimen• 
to do seu povo. Acerca do Governo Pa. 
lones no exlllo. · não nos preocupamos · 

. a julgar o mer!to (!e algumas· queixaa 
russas contra ele, mas o que é f!..to 6 
que ~ uni governo legitimo, apoia.do pe
lo Movimento Secre. que atua ·neste 
momento na Polonla e por todos °' ele• 
mentes ooloneses que· estão combaten• 
do peli; sua f:>atrià. . rm. do pais. É o 
povo po!ones •. e unicamente o povo po. 
lonea, que· tem o direi~ e a autoridade 
de decidir o que será xesolvldo fa:z;er-SQ . 
com' o atua.! Governo, togo que a Nação 
Polonesa. esteja livre. Se 1ouv<lr ·mu
danças democrMlca.«: a fazer.· tais .ordens 
ou sugestões "s ,, podem nem 1evern · vir 
do estrangeiro· ' ·multo menos de um 
governo cujo ·regime e:stá em conwieta. 
Oposição com os mais rudlment.ares 
principias :lemócratlcos! . Isto não de
ve suceder porque significaria que as 
es~ranças da h_umanidacte para um 
mundo unido tornarl6,m a ser uma de
silusão m.al.s uma vez. Portanto em 
de!osa dos interesses das Naçõés ' Uni
das, nós pedimos a.o Guverno Brtt~ni
co e ao dos· Estados Unidos, para que 
tratem destas Importantes . questw com ' 
o Governo Sovietlco,· e · tambem pedi•. 

mos -~º mesmo tempo . aos nosso; alia· 
dos russos que reconh1>nam esta .muito 
natural inquletaçãQ do· povo nqrte-a.me-
rtcanQ,'I '., 

' \ 
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Continuam as exportações da 
Turquia para a Alemanha 

ANCARA, (Tleutcrs) - Acredita-se 
aqui nos meios diplomaticos, que as 
nações unidas ~ão fazer mais algu• 
mas diligencias diplomaticas junto ao 
governo da T,urquia, porque contl• 
nuam a ser teitas exportações de al• 
godão, cobre e outras materlas prl• 
mas para a Alemanha. 

ENCARNICADOS · COMBA IES NA FRENTE DO DNlESTER JNFERIOR 
Por meio ele ondas de soldados e tanques, os nazistas tentam rechassar os- russos para a 
margem esquerda do Dniester Os re~anescentes da guarnição alemã de Sebastopol estão 
sendo rapidamente exterminados - Atrocidades germanicas - Comunic:ado do comando alemão. 

"Moscou, (Reuters> - A em!J;;sora 
!oca! irradiou o seguinte comunicado, 
do Alto · Comando russo: 
·"A sudoe.5te de Sta'1islavov, um gru

r,o de sapadores sovietices, operando na 
xetaguarda. inimiga, destruiu 6 tanques 
aJemães e 2 canhões auto-propulsores. 
Elm oufro setor, uma. patrulha. penetrou 
na.s pesições alemãs, sem ser notada. 
~ossos soldados Hguidaram 30 inimigos 
c::óm rajadas de metralhadorns e g1·a
nadas e regressaram com valiosas in
formações relacionad~s ao sistema. de
fensivo do adversa.rio. 

A noroeste da cidade de Tiraspol, uma 
força. inimiga, em numero considera.Yel, 
atacou nossas posições, depois de uma 
p<lderosa preparação de Artilharia. O 
inimigo tentou quebrar a resi.stencia. 
de nossas tropas de um unico gorpe e 
faze-las retroceder, para a margem es
querda. do Dniester. Iniciou-se uma en
camiçada. luta. sendo as nossas posições 
e-t.acada.s sem cessar por ondas de tan
ques e soldados alemães. Com tiros cer
teiros, a. nossa artilharia golpeava sem 
treguas as unidades germanicas Foram 
destruídos ou Incendiados 60 tanques 

, .ir.imigos, sendo a.niqullado por completo 
'UÍn regimento de infantaria alemão. Os 
;aviadores .~vleticos de,rubaram 8 apa
,·elhos inimigos, em combates aéreos e 
\15 outros foram abatidos pela artilha
i.'ÚI anti-aérea. 

Uma Jancha torpedeira sovietica. ope-
1·ando ao largo da. costa setentrional 
da Noruega, , torpedeou e afundou um 
.:transporte alemão de 'l .000 toneladas. 

No dia. 9 de Maio, aviões navais ata. 
. caram um transporte alemão de 4.000 

toneladas, um navio de pequena tone
lagem e 25 t,arcaças. Um deposito de 

· l'.!Ombustivcl foi deixado em chamas. 
Na. madrugada. do dia 10, aviões so

l\tiet!cos bombardearam varies aerodro:mos inimigos, sendo destruidos 8 aviões 
:inimigos, dois hangares e uma oficina 
µe reparos. 

Grupos de guerrilheiros, operando nas 
i·egiões medionais da. Moldavia, destrui
~·àm o Q. G, de uma unidr,de. inimiga, 
1Sendo mortos na ocasião 22 alemães. 

· J]m outro destacamento de guerrilhei
i-os lutou contra. um batalhão de ln
!fantaria, durante 4 horas. Não obstan
te sua superioridade numerica, os ale
mães se retil.:aram, deixando muitos· 
mortos e feridos no camoo de luta. 

DECLARAÇÕES Df;; OFICIAL NAZIS
TA APRISIONADO 

MOSCOU, '.Reuters) - Um prisio
neiro, o comandante do 2.o Batalhão de 
117.o Regimento da lll.a Div!J;;ão de In
fant:\ria. germanica, capitão Holf Lin
demann. declarou ~ue depois que os rus
sos haviam liquidado a cabeça. de ponte 
d~ Nikopol, a 111.a Divisão de Infan
taria german!ca. "epois de haver perdi
c.o todo o seu equipamento bel!co e seus · 
transportes e mai: de 5.000 homens, foi 
reth-ada da frente de batalha e enviada, 
por via aérea, para Dzsnkoi, na Cri
meia, afim de reforçar a guarnição lo
cal. No caminho. um dos oficiais dis
se: "Esta. agradavel viagem para a Cri- , 
méia nos será fatal". Entretanto, os ofi• 
eia.is do Estado Maior diziam que, as 
fortificações que haviam sido levantadas 
na Criméia. eram intranspuniveis e as 
defesas na região de Penekop e Sivash 
eram impenetraveis. Nã'O obstante serem 
elas "intranspuniveis •· e "impenetra
veis, para nós, os russos as esmaga,1·am 
em pouco menos de uma semana." 
tJAÇADA AOS REMANESCENTES DA 
GUARNIÇÃO NAZISTA DE SEBAS-

TOPOL 
MOSCOU, (Reuters) - O correspon

dente rnsso que acompanhou as tropas 
que entraram em Sebastopol enviou da
li calorosa mensagem, dizendo: 

"As pedras da cidade parece q1.1e es
tão clamando: ataca! o inimigo. Não 
deixai que ele fuja. Persegui implaca
velmente até Berlim ou onde quer que 
ele procure ocultar-se." 

Os soldados e marinheiros da frota 
do mar Negro estão agora empenhados 
numa caca diab0lica a.os rema-nesceutes 
alemães ·que não conseguiram escapar 
da cidade e que estão sendo rapidamen
te exterminados. 
ATROCIDADES DOS SOLDADOS DE 

HITLER 
MOSCOU, (Reuters) - A emissora· 

local divulgou que os habitantes da al
deia. de Metlint, na região de Vinisa, 
prepararam um protocolo sobre as atro
cidacies acometidas pelos fascistas na
quela aldeia, que diz o seguinte: "Per 
mais de dois anos o invasor germanico 
governou noasa aldeia, humilhou os pa
cíficos cidadãos, pilhou e assa.ssinou 
lnocentes pessoas. O comandante ger
manico Strutz com suas proprlas mãos 
torturou velhos. mulheres e crianças 

Os invasores fascistas carregaram para 
o trabalho forçado na Alemanha, 270 
de nossos conterraneos. Em janeiro des
te ano os alemães queimaram nossa al
deia. O fogo dest,ruiu 470 residencias e 
todos os edificios agrícola.~. Agradece
mos a nosso exercito ter-nos livrado do 
jugo alemão e dos assassinos fascistas". 
CC'l\lUNI':ADO no ALTO COll1ANDO 

ALEMÃO 
ESTOCOLMO, (Reutern> - :8 o se

guinte o comunicado oficial de hoje 
do Alto Comando a:cmão: 

"Na cabeça de p0nte situada a oeste 
de Sebastopol, as f:ll·mações alemãs e 
rumen:;.s continuaram a. oferecer obs· 
tinada resi;;tencia , ás tropas inimigas 
superiores em numero, durante todo o 
dia. de ontem. As tropas russas desen
C'adearnm poderoso assalto ás linhas ale
mãs. Os soldados germanices inutillza
ram ou puser~,m íor~ de combate gran
de numero de tanque,; inimigos. Um 
submarino alemão poz a pique um bar
co tor-pedeiro sovi2tino ao largo de 
Tuapsc, 

Durante a eliminação da cabeça de 
ponte inimiga no Baixo Dniester, ope
ração ontem anunciada, as tropas ale· 
más se\) o comando do general de In
fa,ntada Bu~chenhagem derrotaram 
con,111:;t,:i,menle 7 divi~ões inimigas de 
solda::!os armados com fuzL,, alem de 
uma <' ·,,são de ,;.rtilharia com canhões 
de camp::nlm e ,mti-aereos. Alem de 
milhares de soklacc., mortos, os russos 
perderam z 600 prisioneiros, mais de 
600 canh&õ.; e lan~a, minas, 334 metra
lhadoras e grande quantk,ade de outros 
armamentos e maternls ãe guerra.. Na.a 
zonas de retaguard(l ao sul de Podolsk, 
formações regulare., do exe:·clto alemão 
e as trcpa.s de segul'ança cooperaram 
com os voluntartc.$ nativos e, excelen
temente apoiados pelos bombvxdeadores 
e caça.s da "Luftwaffe", lograram ce;·-. 
car e forçar a. rntirada de poderosos 
bandos de gue~-~~t:11~.!1·0s sovt~ticos. ~a 
luta prolong<:>u-re por 3 senui.nas, ten
do sido travada. em condições atmos
fcricas a-dversas e cm terre;;.o dific:l. O 
inimigo sofreu c,m~i~J,,ra veis perda., em 
homens. Foram c:Jntados mai., d,~ 6.000 
soldados inimigos mortos, téndo sido 
aprisionados 6.700 homens. Foram ács
truidos centenas de acampamentos de 
gucn-iiheiros, 'irnd- sido capturadas nu-

NÃO DIMINUI A INTENSIDADE DA GRANDE OFENSIVA 
ANGLO-~AMERICANA- NA ITAtlA 

'~s. exercitos àliádos lançam=se violentamente contra a Linha Oustav - A ofensiva a·fin., 
giu todos os seus pontos iniciais - "Primeiro golpe do assalto final à fortaleza de Hitler'~ 
;- NOVA YORK, (Reuters) - Infor
lf:11ações. da. linha de frente na Italia, 
jltdiantam que as forças aliadas estão 
!fazendo um progre'.llso real'_ na sua 
!imprevista o!ensiVa. ·A reslstencia. ale
Imã ê tená.z aô longo -de 'tod_a a,_fren-
rl;e. . . . . ,.,, 

:' ,Q. G. ALIADO NA l'l'ALIA, (R~u
)ers) ,.... Pros~~-ue- violénta a luta ao 
Jongo da linha;:- "Gustav". Uma barra
gem de centenal! de canhões pesados 
continuam martelando as. posições · 
jgerman_lcas. ' . . . 

· ,.:-Segundo ·as ultimas inf.orma1:ões as 
lt-bpas aliadas estão realizando len
léf mas firme. progresso ao longo de 
toda., â., fr'lnte, ·sob condições que Se· 
),ão :favoráveis aos aliados caso o bom 
,t~po. continue. 

contra, as posições alemães no vale 
do Liri. 

A infantaria é auxiliada por pode
rosissimas formações de tanques e E-S

q uadril has aerea.s. 
A ponta do lan~a. do 8.o Exercito, 

no seu avanço contra a linha "Gus .. 
tav", é constitui da por soldados bri
tanlcos, dos Dominilos, indianos· e po
lonesos. 

A barragem do artilharia, ao ser 
desencadeada a nova ofensiva, foi, no 
juízo de observa,iores locais, a maior 
ª" todas desta guerra. 

O OBJE'l'lVO l!IIEDIATO 

martelamenlo da poderosa força nc
t·ea britanica. e nortc-arncricana.", 

"IOAUTE DE nJIEUX" 
ZURICl-I, (ReutArs) - o co1-rcspon

dento nazista. ela agencia H'l'ranso
cQan" e1n Netuno, J{urt Nehr, élisse 
hoje que os aliados estarão clentro de 
um mês lutando contra milhões e mi
lhões de mosquitos, procriados nas 
lagoas Pontino, 

ºTendo as autoric1ac1es gcrmanicas 
111ilitares - declarou o re1:erido cor
respondente - detern1inado a cessa~ 
ção das atividades nos grandes p011-

tos de saneamento elas aguas, v0Ha
ra1n as lagoas Pontino a ser · o 111cs
n10 foco ,1e mosquitos que eram .an .. 
terionnente ... 

merosas ármas. tanto pesadas como li
geiras, alem , de outros materiais de 
guerra. 

Durante os ataques aereos russos a 
um comboio alemão que navegava ao 
largo da costa da Noruega, os caças ale
mãf> e o fogo das baterias anti-aereas 
germanicas abateram 16 aviões inimigos, 
sendo afundado um dos barcos de es
çolta alemão. 

No decorrer da lu,a travadJ.· contra 
.os bandos de comunista, nos Balcãs, 
distinguiu-se particularmente a 392,a di
visão de infantaria. sob o comando do. 
tenente general Nikc· Essa div!J;;ão fo
ra treinada por instrutores militares 
alemães e mas operações resultaram na 
libertação de uma grande parte da 
Croacia propriamente dita, durante os 
ultimes 4 meses. Os comunistas perde
raa1 3.000 mortos e :.200 feridos du
rante as batalhas menciona.das. Foram 
alem disso capturados ou destruidos 16 
cb,nhões, 185 metralhado1·as, numerosos 
depositos de abastecimento e grande 
quantidade de munição. 

Ao cail' da tardP. do dia. 11 do cor
rente, aviões torpedei!"os alemãs ataca
ram um comboio inimigo de abi.steci
mento que navegava em a~as situa
das a leste de Argel. Foram afundados 
7 navios _ de carga C""l um deslocamen-

to total de 49 mil toneladas, ale)l'l de 
um destroir. Outi·os 12 navios de car• 
gas deslocando 86 mil tonelada.s, 1 na
vio tangue de grande perte. 1 cruza-

. dor Jigeire"- e 2 destroiers foram . ava
riados. 

Ao entardecer do dia de ontem, bom
b:u-deadores norte americanos atacaram 
diversas localidades da região sudeste 
dr, _Alemanha.. Foram cau.sàdos danos e 
vitimas entre as populações civis, es
i:ecialmente em Saarb~cken, ~oram 
abatidos 31 aviões Inimigos. Na noite de 
ontem para. boje, foram abatidos. 16 
aviões inimigos que atacavam objetivO!! 
situados nos territo1·ios ocupados da 
Europa Ocidental. 

Na noite anterior de 10 pa.ra 11, do 
corrente, embarcações. de patrulha ale
mãs que operavam ~o largo da costa 
holandesa . causaram graves avarias a 
du,is torpedelras brltanicas, as quais 
podem ser consideradas perdida.s ·' em 
virtude das condições em que se retira
ram da luta. Um navio patrulha alemão• 
foi tam.bem afundado. 

Na Ita!ia, o nimigo atacou ao sul de 
Aprlllia ,e a ~este .do golfo . de Gaeta. 
sendo rechaçado com pesadas perdas. 

. Formações navais . Ugeiras _ alemãs 
afundaram noAdriaticó. um navio, ini
migo de toriel«gem ~onsideravel". 

. . 

NO SUDOESTE DO PACIFICO 

· ...... 

No sudoeste do Pacifico ''sa1da(lu8· {10rte-ame{·ícanos preparam
se para o combate·--:· pa~aC/qt1a.ljá e11vergai11 os':uniíormes camou
flados - por meio de tti,rra tc,i-voi·osa_;oração._ 

·, 

·o "ULTIMA rnMB JNVIAao · À · FINtANDIA 
BULGARIA, HUNGRIA E RUMANIA 

LOXDRES, (Reuters) ._.. É o Se• 
guintc, na integra, o toxú,· dá- ·deé1a. 
ração dirig·ida aos g·ov·erné>s ela. Fin- · 
landiã, da. Bulg·a:ria, da· 1-Iúngrl.a e -c1a 
U.un1a11ia. e. publicada sinlulta11ea.1nen
tc pelos governos da Inglaterra, dos 
Estados Unidos e da União das ·nc
pulJlipas · Sovieticas Socialistas: 

"Através da fatal politica dos seus 
lideres, o povo da Ilung-ria eRtá. ·so
frendo a humilhaçfio da ocupação ale .. 
1nã. 

colaboração con1 .a Alen1al1ha~:- maf! 
desastrosas serão as-' c.onse(ltienci;is 
para. elas e 1nais rigoroso·s . oS. ternios 
c;iue lhes serão impostos; .. 

4.o) - Estas nações devem',, entre• 
tanto, aócidir agora, em quanto. ha 
tenwo. para que contribuam em pro, 
velto' 'pa,ra1 á vitoria elos aliadt>s, se 
r,rcte,ndem, persistir na sua atual poli
tica calaniitosa e desesperada de opor• 
se a ,eSsa vitoria". 

• 

f 

i 
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KGLO·BRllSILEIRlh 

. . 

Para 
,seus 

revélar 
dotes 

os 
,de 

''tricotéuse" exi-= 
mia ,prefira V. 
Exa. as nossas 
insuperáveis 

LAS. PAR.AJRABALBOS 
das · quais" apresentamos ,e1ec1ona'.o, 
s..ortlinenJo:de-tipos e côres~ 

LÃS INOLESAS-
~,~-·.FI~GERING·~- Qpali~ 
à ade' u:iag~if.iéa:•'[)âia bJü.sás, 
pullovérs . é . vestidos, : nas 
cô1•es: • verde; ·• ro'sà~ . ftaise; 
ve1;melho, cinza, . beije e 
preto. 

:Meada de 56 grs. 

. Ct'.$ · · 22,00 

'SVPEfc. CRllPE ;_:···uã/dé 
fínisiima. qu_âlida}le; frouia 
e 'niaaia; próprii pa,ri ves
tidos e_ sweât~r~; .s:tqi,i~~ae• 
azule e ·!)Úl miitron, m'arinhó, 
hois-dêsrose •. e móstârdà. 
1!eada .'ck 56 · grs; 

Cr.$ ·, 22,00· 

-LÃ 'ANGÜRA-',: p'.árn/ casa~
cos' oÚ ienfeitM; lindas•• fo. 
Jial\dnd"es .de' '.'ftaisé; 'érqsá, 

·s,almcm,_· __ azul\e .. branco;· 
Meada 4.e 7 grs •. , 

Cr.$ i;so 

LÃS .NACIONAIS 
Q,O'J.'HARD_ 
l\Ieada. de 50 grs. 

· Cr.$ 6,50 
SAM$ 

, _Meada de '50 grs, 
Cr.$ 6,00 

MARINETTE 
Meada de 50 grs. 

Cr.$ 6,50 
. COLINETTE, 
:Melida.de 50 grs. 

Cr.S 8,00 
SIBtRIA 

, Novelo 'de 40 grs. 
4,50 Cr.$ 

ALASKA 
Novelo de, 40 gl'fl, 

Cr.$ , 4,50 · 
PAMI.NA 

. Novelo de 30 grs. 
Cr.$ .5,00 

RÓSICLÉR 
Novél.o\le _30 grs. 

C1·.$ 5,50 
POMPfJÍA • 

. Novelo de 30 grs. 
,, Cr.$ 3,50 

Rayoif:_das :S,tnhoras 1.a sobreloja 
.• 

CASf 'AlttOi--:BRA SI L f rR A1 
. . . . . . . . ' . ' . . . . 

-Sucessora·· ·de, MAPPIN STORES 

• Óomprar , bomís de guerra é abreviar a vitór.ia. ! 

''PRIJ!IÊIR() , GO.LPE DO ASSAL'l'O 
;t_i'JNAL 'A..'F'OU,'l'ALEZA·DE Hl'rLER" 
1 Q. G. ALIADO ,NA 11'AL1A, (füu
Jers), ...,. A nova _ ofensiva aliada na 
Jtalia é considerada "como o primei
lo golpe do. assalto final. dos aliados 
ê~ntra.· a Europa de Hitler". · 

Q. G. Dü OI'l'A VO 8XERCI'f0, (R.) 
- "0 nosso objetivo !mediato e a li• 
nha Gustav, que foi (ortificada du
l'ante n1uitos rnescs pelos alemães. 
I,ssas fortificações incluem obras de 
arte e de concreto, em rnultos setores 11 

- declarou aos jornalistas o co111a,.n .. 

dante do 8.o 1'Jxercito, general Lesse, 
(JUe acrescenlou: "Atraa dessa linha 
está situada a "Linha Adolf Hitler", 
outra posição defensiva 1>oderosamen
te fortificada pelos alemães, A nossa 
luta será dura. AlH'is, como se sabe, 
o fuehrer· ordenou que a linha que 
tem o seu nome seja defcndidà até o 
ultimo hotnem". 

VHOHIAS DA "LUFTWAFFE", 
SEGUNDO A D. N. B. 

, LO:-IDRES, (Reutcrs) - !•'oi ouvi
c1a. aqui1 pelo Inteligenco Service, 
tuna nota da agencia nazista D. N. B., 
na qual se in.forina quo aviões da 
4'Luftwaffe" afundaram sete navios 
mercantes, no total dé 50.000 tonela
clas, o 'um destroier, no curso ·<lo c011· 
centrado ataque, no Mediterrano 
Central, ontem á noite, contra un·1 
grande comboio alhtdo, escoltado por 
ôestrolers e cruzadorC>s ligeiros. 

A Rumania, pon' sua. ·vez, aind:t:' li'-
1;_;-acla. aos n::i.zis, na s-úerra, está ago .. 
ra con"Prrcnclo para a destruição' do 
SúU proprio povo. 

Do 1ncsn10 · modo, ·os goVern.os da' 
Dulgaria .e da l!'inland'ia coiocaram (,S 

seus países ao serviço da Alemanhi·e 
perma11ec·cm na guerra ·ªº lad{) destá. 

CÔntinúa a. gígant~ca . of eflsiVa" aefflãi aliáda ·. sobf e. a · Europa 
\ ;A.TINGIU 'l'ODOS OS SEUS OBJE
[i . _ 'l'lVOS 1.NICIAIS . 
1 NOVA YOHK, {Reuters)_ - A ofen. 
)Si.Va aliada na ltalla. atingiu todos 
~,i seu;l. objetivos Iniciais,. acaba de 

· là11,Ullciar u_ma r_adlo local, 
k •COMO SE INIOlOlJ A OFENSIVA. 

.(;.·'~. G. ALfADO NA l'l.'ALIA, (Reu
, tei·s) --- -Re!'ela-se que a _nova ofen• 
·j,iva do gen:éral _Alexander iniciou-se 
'Jt.óm· uma· e_ortlna de togo di; artllha
~·ia eriada simUUa11eamente vor mui
tas centenas de canhões de todos os 
f:ip.os, em- numero maior que o em
:t,regado e:iµ El Alameiu e mais' intenso 
l;lo que qualquer outro nesta guerra. 
, Ao largo de todo o campo ·de ba

. J;~ha registraram-se grandes abalos 
is1smicos; á, medi1a que os canhões 
ta:z!am togo. 
o·GoLP~ rio GENERAL_ALEXAN• 
• ;l)ER FOI .l'REPAllADO' EM co;u. 
l l'LETO SIGILO . 

'Q, G. ALIADO NA !'J.'ALIA, (Reu. 
- J;ers) ..:... A res-l_lelto da nova ofensiva 

,à,liada na Italfa, tot ,anunciado que o 
~.o· exercito s~ movimentou secreta

.. ~ente atrav(;s doil Apeninos e des
t~ehou l)oderoso golpe ·para a traves

. ~-ia.· do 'Llri. Conjuntamente o 5.o 
;l!}::.::~rcito, .no flànco, da. 'costa. do Th:
J~no, a.Vança rumo ao norte. escala.n-
(!q 'm()lltanhas, • • · · 

:, Eiutremenie.s, a, ofensiva. aerea con-
.. ,11uou a., ma'!ter-se quasi sem inte1·

. ;rupção, pcls que na madrugada de 
:hoje·; começáram as saldas de novos 
J?mnl;Íardeadorea rumo aos oliJetiyos 
~u, .Reteh. , · 
· () _golpe do general ,Alexànder foi 

í].ado ' 'em sigilo completo com a con-
,. çentração da todas as torcas alifl.das 

;_. )· 

Em seguida o general Lesse i]isse: 
"Nosso progresso não deve 8er apre .. 

, ciado pelo avanço de tantos ou quan
tos quilometros, pelas sucessivas li
nhas de defesa que rompermos ou pe
los pontos fortificados que capturar
mos. Nosso exito só será completo 
através de uma serie de violentos en
coptros em que a Infantaria terá o 
completo apoio da ar,tilharia. aliada 
e dos tanques, tudo secundado pelo 

HlnER VISITARIA A ·~coSTA 
DE INVASÃO" 

LONDRJ,;:-;, ( Heutel'S) - Hitler V'1.i 
visitar a ··costa de Jnvasã.o", no canal 
dii 1\1'1.ncha e no mar· do Norte - dl
zein noticias de fontes clandestinas, 
segundo o "Daily ~kctch " • 

l.:onstaria que preparativos secre
tos para a vlsitl do "tuehrer" foram 
feitos nos ultimas dias, tendo sido o 
primeiro .sinal da proxi'!na "inspeção" 
do ditador nazista ás fortificações dà 
"I\'Iui·aJha do Atlanttco", a.chegada, há 
dois dias, a Calais, de alguns '1guar
cla-costas,, do "'l're-Jidente do Reích "• 
que .tomaram ali providencias ener
giclls para que ntnguen1 fotografe o 
"fllehrer" quando cllegar. Diversos 
guardas de Hitler ficaram, natural
mente, á sua espera, em Calais, en
qua•nto outros seguira1n em viagem 
para o norte. 

•. 't 
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A D, N . .B, acrescentou terem tam· 
bem sofrido avarias, sendo postos 
fora de agão, um cruzac.lor ligeiro <.10 
tipo do "Dino e três clcstroicrs. ºMais 
doze navios de transporte e mercan
tes, no total de SG.000 toneladas - · 
diz ainda a agencia nazista .- e um 
navlo tanque de n.000,' sofreram ava
rias grandes, em re_suitado de 'ilnpac
tos diretos e é provavel · que tambcm 
,·arIOs desses navios possa1n ser con· 
siderados como r,erdidos. Travaram· 
se batalhas aereas sobre o comboio, 
durante as quais os aviões alc1nâes 
abatera1n um "Beaufighter" hritani
co. Segundo Informes até agora re
cebidos dos aviadores que tomaram 
parte na ação, as fonnações aereas l 
alemães encontraratn reststencia niui
to encarni~ada, .mas 'o ataciue foi lan.• 
<:ado a· fnn<lo''. 

BAIXAS 'DAS FORÇAS NORTE- · 
AMERICANAS 

. WASHINGTON, (Rcutcrsl - lleYe• 
!ou-se o1icialmcnte, hoje, 11CSl'1. caJ)l• 
tal,, que as baixas norte-americana~. 
1·egistradas n~s forças armo.das dos 
Estados Unidos durante o começo elas 
hostilidades, são de 201.4:í4, assim 
discriminadas: 46.51S mortos, 76.3,ql 
feridos; 42.749 desaparécldos ,; 35.79•j 
prisioneiros ele gL..,.rra, dos quais 
1,006 morreram em campos de con
centração dos países do "ei;,co"·, ses·un • 
do Informação eixista, sen'ào, a maior 
parte das tnortes ocorridas cm .ter
ritorio japonês. 

O ESTADO DE SAUOE OE 
GHANOI 

BôMBAIM, (Reuters) Ga.ndhl 
passou f1ntem "um dia. calmo e 'dor
miu multo bem, mas ainda se mos• 
tra extremamente fatlgaclo e exaus
to". ~declarou o boletim medlÍl'o •àos· 
assistentes do· "mahártma", ''esta ma-
nhã,,· · 1 

.Assim1 a Grã Bretanha,. a U, H. S. 
S. e os Estados Unidos a'cham dir~i
to (JUC esses poros devam <;':'mpi,ec/1•, 
der os seguintes fatos: 

1.o) - Ós Estados satelites do eixo 
- a Hungria, a Ruma11ia, a llulgaria 
e a Finlall(lia -· 11ã.o obstante com
pl'eenderem a inevitabilidade esma-· 
g-adora da derrota nazista e o seu de
sejo de saírem <lo conflito,. pela sua 
atual política e atitudes estão, cohtri. 
IJuindo materialmente para ,1·evig·orn1· 
a maquina de guerra 'ale1nl'l; 

2.o) - Estas nações !',inp11, estão em 
condições ele retirar-se' da guerra, 
cessar sua colaboração. com a Alcina
n ha e, pelo seu afastamento das for
ças do nazismo por todo,,s, os meios 
poss'iveis, encurtar a. duraç'ã9 da. luta 
na Europa, diminuindo. 'Qff. seu~ pro
vrios sacrificios e · contribuindo~ i>ara 
a vitoria aliada: > 

3.o), - Conquanto estas ·jiaçõ.cstnão 
possam fugir á respons,à.l;>,illdii!!3 d~ 
haverem pa,rtlcipado da' $tíer,ra, ao la• 
do da Alemanha nazista;;ê'·obvJo ,que;· 
quanto. mais tempo contfoiiâ'rem sua 

. ,',{· -

Arrasadora ofensiva\::âerea no 
teatró da guerra]ndo-;~;-

birmanez.~; . /<,~, . 
KANDY, (Cei!ãQ}, (Re .. er~) ,...., _i;;n,. 

:cuxilio e cooperaç~o ; · t1:.11.s , ~e 
terra, o comando ·allado , . ·em .. -açao 
nestas ultimas· ho1·as, ó'.~1tlor.,·:i,oàe
rio aereo ' que jú. fori Jançaçlo'. no 
teatro da guerra ,-lndú•birmana:':. ' 

os pilotos que _..t)fo1aram· par~e. <na 
arazado1•a ofensiva de~la,,rara,m'·' ,~,~e 
,,s fortificações da· zona· ~ada !1ca• 
ra m completa·merite · lnutlll~àilás, · tenéfo 
l(!O pelos are~. · aos . t>edago11, i r 

O general brigadeiro _Gllbert acoh1• 
Danhou os pilotos em '1iéu 'vôo, ·mos
lran do-se• no regresso tão ·í\intúsia·s
mado coin .os resultados,,· que presen
teou com unia caixa' de. garrafas de 
cerveja. norte-americana cada um dos 
1,·ipulantes dos avfües dâ\ ~.AF, 

KANDY, (Cellãó), (Reuters) - Os 
boinbardeadoÍ'il's dá- Forca Àerea Es
trategica ,• arràzaram, i ''2011à em que 
os. japoneses· haviam 'concentrado 
grande ,1\umei-0: de ta,nques ·ª erguido . 
c,asajllatas: e . pontos. fprtiflcados . de: 

<(and1dos j)or · IllU hofu_ens ,. · 

-------------
, Grande bafallia · aerea sobre os,-rios Reno, Moséla e Meno Os nazistas jtá perde,, 
· ·ram 26.000 aviões em v.ôo, desde o principio da guerra - Comunicado ofiéiaI: 

. . .1' • 

. LONDR;ES, (Reuters) - A av_iação 
alinfüt. 1,rossoguiu na noito de ontem 
ao 11amaciamento" da Euroi>a Oci<len
.tal entre o fragor <1as explosões, qi.;illl• 
.!lo noderosas formações d" bombar· 
deadores ela. R. A. F. atacaram lnten• 
sa:inente pontos-chave da ]j.,:rá.nça e 
BBlgÍCa, depois de haverem :·Os: aviões, 

'illCll!'SOres aliados dA todos OS tJpU 
enviados /! luz do. di<t realizado "ba· 

· tidas" contra obiétlvos da fortaleza 
européia de Hitler, 

DA'l'ALHA AEREA , 
LONpRES. (Reuters) - 'Pouco ,de· 

pois do melo dia ele hoje, a. radln ale· 
mil anunciava que formações inimi• 
gas ·ae bombardeadol"es ·e· caêas;· · só• 
brevoavam a Alemanha ocidental, su• 
doeste e centrai. , . 

A D. N. B., v.or sua vez, informoJ1 
'. que se travaram, hoje· encarniçadas 
. batalhas aereas entre 'bombardeados 
res norte-americanos e caça$ alemã.es 

. sobre as reg·iões dos .. rios Mé>sela, Re• 
no e Meno. _ . · . · · , . 

Acrescenta a agenéla, nazista ·que o 
Inimigo, sofreu considcravefs percla'~. 

· especialmente em bQmbardeadores 
· quadri-111otorcs. 

Os cacas e aviões de lntercepcão 
alemães lançaram-se de todas· as -di• 
reções contr.a as forma~ões_ .;incurso-· 
ras, 

LpNDRElS, (Reuters) - Vinte a 
seis mil avi_ões aleniães e ,'itallanos 

. O ex-p~esidente, do Salvador 
abandonou seu p~ís 

PANAMA, (Reuters) - ·Afirma-se 
autoriza.damente que o ex-presidente 
da Republlça · do Salvador, general 
Hernandez, abandonou se'u ·pafs sem 
,1ue . s_e sarna se viajou para0 a C,>8(a 
Rt~a ou ri.8 ra e~t\e · Dstfs. · 

. . 

Av-iões dirigidos pelo' radio? 
ESTOC9LMO, (Reuters) . _;_ · O jor• 

nal:. local "Swenska Dagbladet" reva
lou que o àvlão alemão 'q~é., se· espa• 
tlfou 'i:le encçmtro ao solo n:as ·prÓxl• 
midades 'de Rlvl,nga, rtà · Sqecla,, na 
manhã dê ontem',. ·era lim · dos aviões 
secretos germà.nicos dfrfg!áos pelo 
ra.dlo, sem trlpulac;ã.o algµm.a. · E:s11e· 
_aviã.o tarnspotava minas matne~lcas, 

:.... "-~-~ _ _, __ 

foram clestruidos no ar· 'pelas tórca~ O assalto começou pnuco depois da 
, aerea:~· "brlfanicas, norte•a)llétfoanits .mela noite, apôs hii._verem os "Mau• 

e alla<Ins,,o despe _o c~m~c~ )l_a. guerra. raders" completado o mais -Intenso 
revelou boje o· ministro ·(lo· Ar, glr dia de ataques aliado,; contra o sls• 
Arcllihald Sinclalr, na Camara dns tema ferrovia.rio ut!llzado pelos ale• 
Comuns. , · , ·mães. 

A·lll'AIOR ARMA..f>A·:,AEREA ,NO• . COMUNICADO OFICl~L 
•runNA. DEs1rA ·GtlERRA LONDl·tE::i, (Reuters) - o Minls-

L():NDHES, 1Reuters) '- · Observadó· terio do Ar ulstrlbulu o seguinte co• 
res da costà. ·sudoeste da··arã Breta- munlcadó: 
nha. tnforma·m que élesàe o amanhe- "Umà forca do Comando -de Bom-
cer aviões de todos os·· tlpns têm es· · hardelo ã:tacou os patlos ferroviarios 
tado a cru~ar ci:canal;cla. M,ancha em <ie ·aoulogne e Louva.ln e objetivos 
voos àe ida· e volta. O. roncar · do~ militares na Franca· e na Belgica, 
aviões é tão cónstante : l!ioble es'ta b"oram tambem $P.íneadas minas. nas 

. costa que o au~hcl'o qu,e 'r,elna_.em ai- àg,uas inimigas. 
~uns brev.es p~r'lodos. adqlil;e. ln_tensl- , · Não regr<,s_aaram 16 dos nossos 
dade tm'pressloriarife; · ·: :' · · aviões • 

Os observadores da. costa adiantam Aviões "Mauraders" e de outros ti• 
que se eal_cu1a· qúe ·as' éer'ra<lali .fo,..;. pos :ttaMram. na manhã de hoje aero-
mações de. ,bombardea.aores ontem· · a.o mos alemães e outros objeti• 
enviadas repre'sentam a maior árma·' vós militares no norte. da Fran1:a, Os· 
da noturna q_ue Já, op_erou nesta guer• hombardM,clores toram escoltados por 
ra, "Thun<1ert,olts" da O.a Força Aeréa". 

ATROCIDADES OIS JAPONESES 
Q. 'a. AVANt'l.fDO. NA NOVA GUJ-· 

NE, , (Reuters) :_ Histórias ' alucinantes 
sobre' o' homvel. 'tratamento· tiifl!gido a· 
soldados, a!lado5 .pelos' jaooTlt'-ies ft'f'.·am 
contadas. por ·,alguns ,dos-,¼'88. "sikhes"
llbertildOJ pelas· forças aereas · em , Ho-
landla.. . · ... 

Dw:antt · a. viagem para., as Ilhas !'Ja
nus, 350 ".sikhes." morre'ra'nl .ou foram 
':t'tçados ao ma., • ~ tÓdru; a,s ·suàs ne-

' cessidacle, 'l$ prisionetrps recebera.1r. ·s~
menre dois, coP'<)s da~ua. Nà:-·!lhu ,Ma
nus foram olJrÍgados.-,à.--'cotÍstruir. triri
cheiras para ,ós .iaponêses. J1çiti:ldo: ~m 
proteção ·r1ui:ahte e~ tratjá111ô. · 
' Oemada. . Slilga, Slrifh, .. · .do 5.:o. t:iegi
mento· d!g o ·seguinte: .''Em determlt)a", 
do po:ito durante a· vlai;ém de. Slngapu- · 
ra a Kulii,c Ma.pur, :<-'vimos numere.so~, 
cJllnese:f:pregados em ~1meirll.'!I' CO)ll 
grandeo • pregos atravessàrido suas ca-, 

'•· beças. D!sser,am-nas. qU~ tinhaín · 'i>r~~-. 

• 

tado auxilio ãos guerrilheiros; na. sua 
,n\aiórla australianos que continuavam 
lutando deriicllclamente, nas zonas- de ln• 

·terior da Ilha de Holandia,e nàs !lhas 
do Almlrar,tado" , 
. NaUr Gurnam Sing!1 descrevéu-nos a. 

morte de um homem que caiu enfermo. 
Os , medicós ja.pon-eses decidiram não 
perdér seu .empo com ele. Deram-lhe 

. unta · Injeção , e, o ttcniem morreu· quasl 
lrriedL-itamen-e. P. inemn~ coisa. aconte• 
ce·., com pelo menos 14 outros pr!sio• 
nelro.~· que ~onhecl ao mesmo tempo". 

O_utro "slkhe" libertado. F,;tbadar 
Gulzarn -'.lngh, clecJ.arou o· seguinte: "~o 
navio que -nos levou i Ilha do Almlrati

, tà(/.o, :dois mil do· nr-«'>$ compa.rihe!ros 
· torar. . empilhado.• no porão como · bois. 
• Eu· me encontrava. ·com eles 'Í'lnhamós 
oenntssão · para , • uma vez por dia, 
mas quando o · fà::llamos' eramas ob,ieto 
de· ,es.iarneo dos ~olda<los Japoneses. que 
nos maltrata vá mde maat-!ra Indigna". 



,. 
.;.. 

··- ·-~-----------

l\Iais do que rvfoca, devemos rezar 
to1n ardor pelo Sant.o Padre. A aber· 
tura da segunda frente, tão anciosa• 
.mente esperada por todos os que 
amam verda.deiramente a civilização 
cristã, apressará. a Yitória dos alia· 
dos, ponto, termo, a um tempo, aos 
avanços russos e ao poderio naz'sta. 
cA.ssim, será com um só golpe derru
bado nosso "inimigo n. 1" e o opos-. 
to um ditrue a·o "inimigo n. 2". Os 
l)rogressos alia.dos na peninsula ila· 
lica, com a cooperação do governo 
Badoglio, tendem a ptecipltar esse 
auspicioso desfecho, Mas· ao mesmo 
tempo a confusão se vai tornando• 
mais densa sobre a situação do Su
mo .Pont!fice. · E esta situação tende 
a. tornar-se ainda mais critica com o 
desenrolar das operações militares. 
Assim, · não foi sem viva angustia 
que tomamos conhecimento do se
guinte telegrama publicado na sema· 
na passada: . 

"LONDRES, 13 (U, P,) - Foi ini· 
ciada a evacuação em massa. da capi
tal italiana. Uma noticia transmitida 
d.e Berlim pela "Transocean" indica 
.que uma fila imensa de pessoas que 
1irocuram · refúgio no norte da Itália 
está abandonando a capital italiana, 
Nas estradas· que saem da Cidade 
Éterna para o norte vêm-se caminhões 
a:barrotados de homens, mulheres e 
c_rianças ". 

* * -
Na semana passada, tivemos duas 

noticias el"tremamente gratas, a as
s'inalar a respeito da França. Em pri• 
:meiro lugar, a mudança de denomina
ção do antigo "Comité de Liberta
ção" chefiado por" De Gaulle, que pas
sou a se denominar "Governo Provi
JSorio da República Francesa". E, em 
segundo lugar, o ferYor todo especial 
com que se comemorou nesta Cida
de a festa de Santa Joana D'Arc. Ca
cia umà dessas notícias merece es· 
peci.al comentárjo. 

* * "' 
O novo titulo assumido pelo gove~ 

no tio sr. De Gaulle representa a dei
rocada .fina,I de toda umapolitica, de 
todo· um estado de espírito que s& 
concentra ~a expressão "colaboraclo· 
nismo", de que<tanto se usou e abu
sou não ha muito tempo atraz. Uma 
.. cliqµe '.' de políticos sem escrúpulos, 
apostatas de todos os partidos e de 
todas as ideologias, apostatas sobre• 

, tudo do _patriotismo, resolveu eníéu
dar . a França ao· nazismo, e Implan
tai em sua pátria o regime totalltá· 

. rio, Para. isto, _nãQ pot1po_u antes da 
luta os manejas escusos, durante· a 
luta as capitulações vergonhosas, de· 
pois da luta as· adesões descaradas. 
'.Resultou 'dai, que a França se tornou 
uma ·nova Polonla sob o tacão da 
bota nazista, e desapareceu como po
vo livre• e independente, do mapa po
litico. Mas, ·graças a Deus, o espirita 
. de resistência francesa não desapare
. céu. Pequena chama indecisa de ini
cio, farol firme mas perdido na vas
tidão da desordem geral em seguida, 
lu11' vigorosa e triunfante hoje, esse 
"espírito de resistência", que é o 
espírito de dignidade, de altivez, de 
patriotismo, a conciência da missão 
cúltural e cristã da França sobretu
do, acaba de arrazar as últimas po-

, sições do colaboracionismo, Hoje, ha 
de novo um Governo F,rancês. Ha, 
pois uma ltrança livre que combate 
com~ nação independente, de igual 
a· igual, o·mbro a ombro, com todos 
os -'povos ·aliados, contra a opressão 
parda. Esse renascimento significa 
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0 o, rbe catoHUo re.sa pe.lo Santo Padre C0M0N~SCE UMA BERESll 
AS OJ~IGEN.S ·oo. JANSENISM:Q, 

Vibrantes apelos das Autor.idades Eclestasticas em · favor do Soberano Pontifice. São· Paulo na. primeir~ epi~tola De maneira 'que os erros de Baio: 

Sua Eminencia o Cardial · Santiago Luiz Copello, Arcebispo de . Buenos 
Aires, em entrevista concedida à imprensa fez as seguintes declarações . . 

"Como chefe da Igreja Catolica na Argentina não posso deixar de expres
sar o meu protesto veemente e categorica pesap~ovação a que se haja• levado 
a guerra a Roma, sujeitando ·a capital do mundo catolico aos horrores da des
truição e da morte,- com desrespeito as seus templos sagrados, ,seus monumen
tos historicos e' seus tesoµros artísticos. Em toda a Argentina foram ordena
das por mim.preces.especiais pela vida do Papa e incolumidade do Vaticano". 

"' * * 

• O Exmo .. Revmo. D. Frei. Daniel Hostin, O. F. M., Bispo ·de Lajes, fez pu
bricar a seguinte Circular, sob numero 45:· 

"Ao Revmo. Clero e aos fiéis da Diocese de Lajes 
Os horrores da guerra bateram às portas de Ro~a que já foi e continua 

sendo bombardeada. .· , . . . 
E lá do alto do Vaticano, luminosa e nobilíssima colina, desceu o apelo .do 

S. Padre Pio XII, gloriosamente reinante, às nações beligerantes para que "im
peçam que Roma se conv~rta em campo de operações militares para evitar, as
sim, o perigo de que ·sejam ·destrnidos os monur.-,entos inapreciaveis da cultura 
cristã". · 

Corre perigo o proprio' Sumo Pon-
tífice. ·, 

E a nós, i;:atol.icos, não pode ser indi
difcrente a sorte da augusta pessoa do 
nosso Pai comum e da Cidade Eterna, 

Vamos, pois, rezar muito, caríssi
mos irmãos e diocesanos, pela in- . 
columidade do Santo Padre , Pio XII 

1 e preservação de Roma .. Vamos pe,-
. dir, fervorosamente, a Deus que 

guarde Sua Santidade o Pàpa: dos 
grandes perigos que o ameaçam e que 
as nações em guerra evitem o bom
bardeio de Roma, a Capital do orbe 
catolico. · · 

Determinámos, portanto, que os 
Revmos. Srs. Vigarios e Coadjutores 

0

promovam, nesta intenção, ··preces e 
comunhões nas Igrejas Matrizes, Ca
pelas filiais e de comunidades· reli
giosas. 

Esta será lida aos· fiéis e registra,, 
da no Livro do Tombro. · 

Dada e passada na · Camara Ecle
siastica de Lajes, aos. 25 de aW\ 
de 1944. · 

_i" Daniel Hostin,· O; F. M. 

Na Casa .Branca 1-ecebcram-se nos ultimas· dias numeras.as mensagens pedin·
do que se poupe a cidade de Roma. Vêm elas não só.dos Estados Unidos mas, 

·'de muitas outr,is nações, .muitas da Americ.a Latina. Como c9nsequencia m;mi
festou-se uma reação que autoriza esperanças. com relação à sorte da Cidade 
Eterna. _ . · . . . . · . _. . . .. . 

Ha· pouco, publicou.se uma carta assinada pelo senador de Nova Dampshere 
Shyles Bridges, dirigida ao presidente Roosevelt,.pedindo que P.ara se preservar 
Roma, qu~ntp, antes· co~titu~-se uma comissão especial .intergrada por. rrpre.-
sentantes. das Nações Unidas e do inimigo, presidida por -~ua. Santidade o Pa
pa Pio XII, O Secretario de: Estado, Cordell ·Hun,· em nome do presidente ,dos 
Estados. Unidos, comun~cou · ao senad9r Bridge$ que a sua sugestão seria devi.-
damente corisiderada. · · . · 

Cordel! Hull acrescenta que. "toda a questão ~m torno do status de Roma 
continuava sendo. seriamente considerada _pelos .f!;óvernos interessados . e pelas 
competeptes autoridades militares" .. 'Essa.-.declaração do secretario de Estado, 
foi interpretada por varias circulo.s de Washington com.o um indicio que se in
tensificam os apelos que visam impedir a destruição de Roma, 

• • • 

aos Coríntios: afirma que toda· a ma- e a. maneira de . espalha-los 'ficaram' 
nifestação da· grasa, por màis vari~- em Louvain como germes que fi"uti•: 
da (lue seja, procede de um ·só e mes- ficariam a seu te111po, ·· · . 
111o Espirita: o Espírito _,Banto, al111a .Íí:· nes.té aro~lente que surge Cor• 
da Igreja. . . . 'nelio Jansen, mais conbe(lido pelo· 

Em sentidô· inverso,. pode dizer-se seu nome' latinizado Janseniús,. Na~-· 
cousa semelhante da misteriosa é pó· cera em • Acquoy (1585) aldeia .da,' 
limorfa mànifestação do mal no mim• Holanda Meridfonal de pais - católi•. 
do. Em última análise, tudo procede cos, e pobres. . {traças . a• uma. . fà.· · 

. de um só e mesmo espírito, o espi· milia .. gener0sa · poude .estudar. tllll · 
rito do inal, 0 ,ciêmõnio .. Esta verdacle Lot,vain, no Colégio · dos J esuitas~ 
aparece de modo mais claro .nos .cóm· onde se distinguiu' por seu ·ardor· e_ 
bates lançàdos contra a Igreja, O !Iíi· tenacidade. de. manei.ra qué, apezar. 
migo verdadeiro cl!it Igreja .é Sata- de não gosar 'de intellgêni:üa extra• . 
naz que odeia de morte o Corpo ~Iís· ordinária, poude consegú~r o' titulo: 
tico de Jesus Cristo. Por. isso arma de "primus" enti-o os demais cole•' 
ciladas de ·todo gêllero para perder gas. Estes éxitos estudantis contri• 
asº airnas e afastá:las do redil- de buiram para obfirmar · sua obstina•' 
Cristo, pÓi!! sabe que é d.es~.a marieira ção e seu orgulho. . · . .T. 

1
._~g·o 

que estraçalharia o Corpo Místico de. Mais tarde ligou-se com " 
Salvador. Todas ,as ter,tativas; pois, Janson, céleb_re disclpulo . de Bàio, 

''E' inequivoco_ o sentimento de· impaciencia no que se refere· a Roma e a para dissolver a túnica inconsutil • que regi.a em Lou'Vain,: o CJolégio . 
sua futúra sorte\' reza o artigo de G. de Jesús Cristo são frutos de um só- Adriano V_!. ~anson' engolfou a. Jan• .. 
G. Gilbert pelo N. C. W. C. News Ser- e meomo :espírito são manifestações senio 1:,1as idérns de seu mestre. Uma. 
vice, de. Washington. o· artigo diz diversas de uma ~ausa que _é sempre viagem a Paris proporcionou a Jan.•, 
"que ... numerosas . pess.oas· assever8.)!l · amizade de outro camponês · 
q:ue os propagandistas do ·nazisnfo es- ª niesma. . . ~~:11i ~goso e mais penetrante; D~ 
tão . aproveitan,do vantaJf)samen. te . da Esta consideração, sõ çle si, . dá · · · f · b 

' fundainento à.·.o·pi·nia·o dos· q·.~e j·ul- Vergler de Hauranne, o.· uturo a a~ situà.ção;. proclamando ab. ertamente o - d · d · M · t · o · de Sai ti t 
,.· d' f · t gam que as · he. resias todaa não s,. ã. o e . 0 0 s e 1 r . · que : 1zem terem · eito, enquan o os Gyran, e ·assiril constituiram-se · OS' 

aliados tratam unicamente'. e · esquivar fatos · isolados ·que se podem explicar --dois patriarcas da nova heresia· que a questão, declafaiido que uma vez· por causas disparatadas e naturais, por mais de .. cinzentos anos infeccio• 
mais' mentem os nazistas. temp·enimento, zêlo excessivo, ti.bi.e· · nou as almas na Igreja. . ' · 

"A iiripaéienéia geral -'- continua o za, escrúpulo, etc. Não. As h·eresias · · , 
artigo . - resume~se nesta . pergunta; procedem . do "inimkus homo" que .- -~odémos dizer que .as tarefa.s iin~re 
Porq11e os ·aliados não esclarecem de- semeia a cizania, entre o trigo. No- os dois amigos ficaram divididas da. 
finitivamente. a situação, com uma de- temos que· "es_ta inclinaçã.o, mais ou seguinte maneirá: . Jaiisenio se in· 
rnimstração positiva que prove clara- menos comum, de desculpar os grau- cumblria de tirar a Teologia. .do "niaJJ 
mente ao:"mundo que os alemães. eva- des heresiarcas, levando seus erros caminho. él,ll que a. coloca;ra à Esco• 
cuararh ou não a Cidade Eterna... à conta principalmente de causas na- lástica", libertando-a do . .IN!osoflsmo 

Co~ideril-se que ~s alemães zom- turais, temperamento, ou cousa se- naturalista;· · Du Vergier · se · esforca~ 
baratn das · Nações ··Unidas, cóloçan- melhante não se ajusta bem à.. Dou• ria por fazer a disciplina eclesiâsti~ 
do~as em situação desvantajosa. En- trina do 'concilio Vaticano, ca voltar "ao. rigor dos primeiros 
tretanto, rriuitos julgam que facilll)en- · O-e fato, declara o , Concílio que séculos do Cristianismo"; Ambos 
té ·.poderiam· OS aJia:dos recuperar O. ningue)ll. perde a fé sem culpa. 0 assestitriàm suas baterias contra. .OS 
terrenó 'perdido, ·fe se de;termina·ssem que. signiiica: em toda heresia ha Jesuítas acusados, à um tempo, de 
a atuar imédiataniente; uma culpa do homem que lhe dá ori· "corruptores da Ciência e Vida. Cris-

'Ha dias os alemães proclamaram gem, e esta culpa ~. 11111 pecado gra- . tã",: · 
pelo ràdfo que já não usam Roma ve. Nenhum pecada';· porem, se expli· * * * 
como ce!)tro · militar, :rendo · ela hoje ca. sem O livre consentbnento do ho 
uma "cidáde · · aberta'\ Propalam mem que se dei.xou vencer por uma . 
esta~ decfar~,:ões no momento em tentação, a qual, não obstante todos É interessante seguir o itinerário 
que : milhares : ~ pessoas,: de todo os temperaméntós; po~ia e devia E-Vi· dos · dois "reformadores" da Igreja. 

Bispo Diocesano",· 
A. Ba.silica ·de "S. Croce in Gerusaleme", etrt · Roma_,nfidé sé guardam. 

inestimaveis relíquias da. Paixão· · 
· o m.undo; incluindo-se : · emienen- tar. Po'r · faso, não se deve . insistir para se conhecer seu espírito, bem. 

O Boletim Dioéesa.nó da , Fe• . , tes · não-·éatolicos, insistem em que nas condições . naturais que, porven- como suas manobras, que constitueiu. 
deração Mariana de Ribeirão Preto, em seu nwnero de abril publicou o seguinte: se dE:ve· fazer .. o p'Ossivel<para: preservar em tíôme. da civilização. essa cidade. tura. facilitam a eclosão de uma here a temperatura nE1cessária. para • 

O ·origem de :1anta.inquietação. é causada; pelo fato de m.uitos julgarem que sia, de maneira a esquecer a. culpabili• ·gestação da heres~. · · · 
"As horas tragicas que o mundo está vivendo, os atrozes.· sofrimentos •. ai-ros- não ,basta, por parte dqs áliàdos, e .diante. dos protestos .. com e.;,'.?: os nazistas pre~ dade do fiomei.n, e. a parte que a ten- A · colaboração mais intensa: entré 

tados pelas populações dos países assola.dos pela guerra, ench.e de horror e tendem 1re\lere.ncia;.areligião ·.e .. a,.cúltura,. ded;.ra1~-que: l'toi...:a o _mundó sabe" taçiO do _qemõniÓ, têm nidato. . Du Vergie:. e Jansenlo, data mais OlJ 
tristezas .o coração dos, cristãos. .. · , : . . . , . . .· . que_-os-ale.m.ães.n. ão .. tê·m····· s.in.c.erida. de; o .qú.e ª .. cont.ecer, .. c~ndo .. ·tudo.por.. c.ulpa deles. · menos· de ·1s11. · ' · ·· 
· S t · · • · · ' 1 ·m· r de· coraço#es .:.c11·tos · sub1·n·do· ao t1·ono · ·d·o· · A. lt1·s·· · · · · ··· ' · ' ' · · · .. .. " • '"' · · · b Quánd0 S. Pol!carpÓ -chamava a · Du v. er·g·1·er ·.retlr· ava-s·. e a um' a·.cas .. omen. e a oraçao, oca O .. . "'-... • . . - . - D .. ú.fan .. t .. eàs. u.1t .. un.···~ ..... ·.s.em.·anas .. · .. fo .. r.m .. ul.arám--'l;epr(jpostas .. sugermuo.-se·.que o - · d •, · .,. 
· d •· 1 · · · ·cord· para o m· un· do de'sya1·rado ·· ··, · · ' · · · b 1 s Marcião, .hereje docetiSta, e 'Prt~ ·de camp·o.· ·em·.· .Cham· pré,· :pert' o--··de· suno po era a cançar• m1Seri ia . . . . . · .. sérvadores nêútros 'inv.estigassem;"a situação e ,se ·pronunciem so re e a, e se t' h t d · 

Eng. ro··~~c'o a· s r1·1e1·ras· ·dos· qu· e ·or·am as F1'lhas- de Mar1·a deve· ra·o per•e~ · t · ·· · 1· · ·· ·~· · · •·a · · · - · ·t· · · ·· · · · b'l.d d · n. iogên. ito d!' i;;a_ ta.n. az.". m ª. o· a ra_· Bayo· n··.ne .· · .. J.anse·.nlo ve1·u re·un1•-s. e .ao .. 
.,.,._,,., . . .. ·. , ... ·... . . . · .... ~ ·.t!n·as ... sfa·g·o·11 .. ·.e·s ... · .... s.,e.n.\1,·o··· ... ªº.snaz.1s···. as.r ... e .. cusa:si;r.m,·.·ª. r· .. es·p·'.º.nsª ... 11··.ª. e .. !'.e·.-·.c.ª.:· - . -· -.·. 11 ··a.".· susci . • • verar .nes,sa . pe~ção , E! ii~íi!i.iunente ~le.m, .~~ O\l_tf!l~ ::.9r~ç§'ª~;.- poçl~riío .. ,!'.'E!~it_ar, -ª, _;_ ria ... tçd~ .. s_ç.,b_~e. '.. e.t ....•.• :.\S'e_ . ·.,t.i-ve .. sse.m. '.'l. ~- .t.ro .. ~ .... • .. ·.J. al'.l_l_l:í. j!ro •.... ,_ tna.i;_ ~º- .. caso .. _ ... -.. c9.ntrar.. i9, J:U!.O . z9:o, ROJS 9-ne :, ªj :á. ere~I s .,ag ; • tieu ám1go, e aL anibos se 4,eí:ain ; 

ora;.ã. o do .. Sa .. nto'.;Padre .P1(f X .. 1.1 .na qual e. mvocada. a proteça.o de. s. ant.o. Ê .. ug. e-· - •if .. -· L>.,- -.... · • d d ~· . ta.tia ... ~ · ... P.e1 ... w_c;tr~.·.b~,.TP ... º .... r.,.iu.J~r.m_ .éd.1 .. º.·.· dos ... ··-'·.'_.µ·.' .. " .. e.s .. t.u.il. o.·., ln.· ten ... ·s'o•:.·.d.·.os •.. · s.a ... n ... t. o ... ·.it.· .. _· .. P= 1< se JUS• 1c.ana· que ;cou ... wn]l~ .. º. sa P. o. e .. m.·:.peqgo· a- ç1 a e, ·· .·. ': · ·· · ,., - · ·· h s AO~ s º"'· certo , . ,... . -, 
nio em favor do Chefe da· Cristandade, que sé acha em grande' risco, e pela· · · · ··· · · · · · ·· · · · ·· · ·. · · omens. , ~º· PO!s, ,"""e ,..:;---;,-- . .,,- dres.· especla.Iniente. de. Santo Agos• 
união dos espiritos, . . . . . . '. . . . . . .· . . . . .... ·. . . . • . Forim~ladas ... estas propostas,. só se obtevé répo~tas v~gas'. A. ultimá é à di- sentido, '_'fll~o.s de.: Santan.az • ' que tfüh ... ~. cujÓs .· extratos . se milltipU.ca-.. 

A exemplo do Centro da .Diocese, cada Pia União poderá instituir a Horà rig~dfa,o senàdor Bridgs. O que este sugeffü merece plena consideração do go- trazem em s1 a n.atut~za do mal. . • .. vam às ·centenas jâ ··.éom à.. tii.."t.éµç .. ã(J 
. d . . · • p· . . . d .. . t · verno .. ameri.c.ano .... A. ntes já' se·'.íiief.àm P.· rôpôstas semelh. an.tes julgadas, razoaveis t d d ô 0 de. Guar a por essa mtençao. · ivers.qs grupos . e pessoas,. mesmo sem .per en- pé.!. 0 hom~iri .da rua, m. · as igriora,-s·e O 'que se· e:Ítâ faz~ndô!• . Reconhecid,t a par e .o . em m de constituírem o . mterial . para . & 

cer a qualquer outra .Associação, farão em dias e horas marciidos suà Hora· de · .. · · . . . · · . · · . · ·. .· . na origem das . heresias,· explica-se _<> . obra·. que ambos preparavam.· ·Jan.• 
Guarda - com o Santíssimo encerrado ..... pelo Santo Padre' e pela paz,. . . . . • • • .· parentesco que ha entre . elas; beiµ sênio vangloriava.'.sê de ter ljdo, ,,dea 

Intenfüiquemc>s e unamos nossas 'pr.eces afim de conseguir· de· Nosso Senhor , como os vários momentos, em. que vezes todas . as obras· d.e Santo. Ages• 
o termino da horrivel.catastrofe mundial e a volta dos dias ,calmos e felizes"; À Cruzada Eucarística Infantil da ·Arquidioéese com os .. '.13enjamins e· As~I· a estrategia do Infer110· $tJ esmera finho, e trinta· vezes as. ·qué· sé·re• 

O Revmo. Sr, Pe. Agostinho Mendicute, S. J., . Diretor da F~deraçãÓ _das· 
CongregaçõP.s .l"\ilarianas, envio:u ao Exmo: Revmo. Sr. Nuncio Apostolico .º se7 
guinte telegrama:: . . . . 

"Dois mil Congregados prostrados aos pés ,de• Jesus Sacramentado Hora San
ta intenções Sumo Pontjfice, e reunidos sessão solene Teatro Municipal ptoéla-:
mam submissão incondicional Santo Padre e intungibilidade dos direitos . Santa 
Igreja. , . ,. . A... • A . d S"l · .,. . 

Pe. Agostinho Mendicute, Diretor Co,·y =morun . rman o I ve1ra • . 
ci Exmo. Sr. Nµncio Apostolico digw;rn-se enviar a seguinte respost.a a es"'." 

se telegrama: · · 
"Pe. Mendicute 
Abençoando ~radeç.o orações sentimentos solidariedade Santo Padre que-

ridos Congregados Marianos. (a) Nuncio Apostolico", 

* ·-· 

rante°s da Ação Câtoliéà à frente, e secundada pela Ligá Eucaristjca Pre .. Cruza- para conseguir sua dlfusi19: apai:_e· _ feriam às questõe~ sobre a Graça 
ela profuove'u pelo Papà e 'r:iela Paz ·uma Romària o Santuario· de Nossa Sei\hc,ra cem primeiro os extremad<:>$, que· sao nas confroversias com· os· Pelagianós. 
de Fàtiroà, no alfo do. SUmaré, na ·ultima qúintà.:fdra,. dia: 181 festa da A5cenção. logo afastado~; vêm ,depois. os ,mo- · Em'16i7, o bispo de Bayonne, .pro• 
Esjeve :cónéori:icÚssima. : Duràrlte o percurso as cria11ças .re:iavam o terço,, de, Nos- der<1,dos,. os semi-)ierejes, · que preten· tetor de .. Du . Vergler, foi : nomeado 
~a Sénhpra, e ·no Santuario ouviram wna eloquente exortação dp DD. ;Diretor dem .ficar• sempre na Igreja, e ?bter Ar.ceb!spo de ,Tciurs. . Recomendou 
da Crtizada· Eucarística Infantil,. Revmo. Pe: Paulo .Machado ·Barbosa, S. J., ·e uma conciliação com os homens d.e então seu pupilo ao bispo de Poitiers. 
depois fizeraméa Cõríságràção .da Nossa Senhora e oràçãÓ péla paz. Terminou ."boa fé" que se haviam afaSt ªdo. Luiz de lá. Rocheposay, que tomou a 

·a Rorhària.com a benção dó Santíssimo Sacramento dada pelo R~ymo. ·Conego Estes são os que na Igreja· fazem Du Ve1;gier -como te6Iogo parttcuiar 
Antonió ,de. Castro. Ma'yer; DD; ~istente Geral <ia Ação Catolica na Arquidio- um verdadeiro trabalho. d.e sapa. pa· e "doméstico do bispo". Jansenio· re• 
cese de São.Pàulo,· · · · ra. dessorar o •1gor da Fé,1 base .do tirou:se para Louvain; ·onde. foi ·en 

' ... * . 

Em Ribeirão Preto,' a Ação Católica: promove diariamente adorações colett
. vas· pelo Papa:• e pela Paz, de 12 · às 16,30 horas. '}:'em sido ·elevado o numero de 
pessoas, que a·éonvite da Ação Catolica,·intercede junto' a Deus Nosso Senhor 

· pela ·Pessoa, Augusta , do -Romano Póntiiice e pela paz. ' ' · · 
. . . ' .- . ' / ' . '. . 

Rei11ado de Jesus · Cr_lsto. · carregado do. Colégio de Sta.. Pulque• 
O Protestantismo .não escapou a ria. A coÍaboração entre os dois aini• 

esta. regra. De fato, a do_utrina pro· gos continuou por correspondên<iia. 1 

testante . rigidamente apresentada, As éartas. entre Jansenio e óu Ver• 
afugentava os fiéis. fylas. se. não fos- gier -' já agora 'nomeado·. â6aile ·.·. de 
se o_ protestantismo; em toda. a su21, Saint Cyran é que nos cião a chave:de 
rigidez, não seria possível uma here> to.da .. a conspiração plànejacÍa pe·1os 

U ; SOl.DAOO POLONÊS NA TERRA SANTA JUBILEU SACERDOTAL· 
Revestiràm~se de grande solenida

de, os festejos . em comemoração . do 
Jubileu Sacerdotal do Exmo. Mtms • 
Juvenal de Toledo Kohly. Cincoenta 

O MARTIRIO Df IGREJA CATOLICA 
NA ... CHECOSl0VlOUI.A 

.s:a, aparentemente máis .. b,anda,. cli· dois heresiarcas, bem .. como nos, fa. 

.fundindo, no. entanto os .mesmos :er• , trodµzem no conhecimento de· sua 
ros, Por, isso, o cembate que o del!lô· estrategia e heterodoxia.· · 
nto lançou contra a. Igreja, -no tem• . Por es'sa corrijspondência, sá.bemos 
·po da Renascença, começóu · com .Lu• que JanSj:lnio aprovou as ·. conclusões 
tero e Calvino e só depois qbteve. re· do Sínocjb protestante .de· .. Dordrecht, 

. A Agencia Telegrafica KAP trans
mite · interessantes informas sobre a 
vida do exercito polonês no Oriente. 

,Os .. soldados poloneses na Ter1·a 
Santa têm plena conciencia da mis
são que lhes cabe de ibertar a Polo
nia, como um dos paises cristãos da 
Europa, por isso adotaram o emble
ma dos Cruzados, Ha pouco repe
tiu-se, em Jerusalem, uma cerimonia 

· que faz lembrar o tempo das cruza
das: a benção de uma bandeira mi-

· Jitar. · 
A ·bandeira foi levada processional

mente pelas· ruas de Jerusalem e co
locada na Capela de Nossa Senhora 
de Gétsemani, pela Divisão Kreso
wa, particularmente consagrada à 
Sàntissima Virgem. Essas cerimonias 
pfoduriram a mais forte impressão 
nós soldados. Um deles, alude à mes
ma, numa · carta, de que reproduzi
mos aluns trechos: 

"Nas .;_,ielas da velha Jerusalem, as 
tendas· dos pequenos mercadores exi
bem os seus produtos: barris de aren
ques, potes de doces, resteas de cebo
las, fardos de couro, pilhas de 
ferro velho, Ali adiante, · num case-

. bre escqro, um . velho sapateiro ver
gado sobre a forma, bate- a sola. Per
to, uni padeiro arruma na vitrine os 
pães saidos do forno. Parece-me 
estar no bairro antigo de Wilno, na 
rua Rudnicka, ou em Lwow. na rna 
Sloneczna; ·· e penso: Lwow, Wilno, Je-

. rusalem. •• • Qual será a ligação entre essas cidades distantes? 'AB casi
nholas, as pequena;, lojas; a vontade 
de prosseguir dia a dia? Eis que sll
bito,. como para acentuar· melhor a 
sen1elhança ·· co111 a Polonia, surgem 
duma • viela, uniformes de soldados 
polonesas. E' a guarda de honra da 

· ·Divisão "Kresowa", levando a sua 
bandeira para sei benzida no tumulo 

' de Cristo. ~ssam ,rente às lojas pe
las· ruas tortuos ... s · que conduze~ à 
Ba~ilica do Santo· Sepulcro. Ei-los 
em· frente .ao tumulo. Nó silencio da 
navé, junto à lapide donde Cristo 
resutrecto se ergueu - os soldados 
1·c:i:am-recàlhidos, implorando ·a pro
feçio. dQ .. Salvador e ~ferecendo. todas 

as suas amarguras presentes pela res
tauração de sua patria. Rezam 
juntos uma oração fervorosa, dirigin
do-se a Deus na linguagem simples 
dos soldados. E esta prece . une-se 
à:; que diariamer.te saem ,de . toçlos os · 
corações dos filhos da Polonia: "Res
titui-nos, Senhor; a nosso patria li-
vre!', -

. · anos . de. Sacerdocio passados fazendo 
o· bem. O santo e zeloso Sacerdote, 
Mons, Juvenal, bem .. merece. as inais 
sinceras manifestações de gratidão · dos 
milhares de a)màs que fciràin por ele 
·beneficiadas e as demonstrações de 
amizade de todos quantos o. conhecem •. 

o· dia.rio catoiico·· "ostschweiz" que 
se edita êm '. Saint ààuéri (Suissa) re~ 
vela ·nurri''longo · art!g ... o. caráter multo 
grave ·a1cançado.-peüi. perseguição- contra 
a Igreja· · catolica na ·. Checoslovaqula 
levada. a efeito pelas · ·11utoridades de 

CONSAGRA~A AO CORAPA,.,0 DE JESUS · ::?;:~e~~~~-~oje máis, prome~o-U \J Entre as· diversas medidas coerciti-

sas e Résidenc!às pertenctntés i éón
gregação do Sagrado coraç'ão; o conven
to de São Carlos ·Borroineu · em Krid• 
J,;ove,. os . corivent'lG e hospitais que os 
Revmos. ·Padres !i'r: nciscanós tinham 
em Brpo e ZnÓjmo. 
. Numerosas t9:lllbem~ s.ão as. orgàr:iiza

çóes . i'El!iglosas. · disolvidas, começando 
pelo. ·partida. catolico populàr tcheco, . 

. LidQva.. St-rana, cujo. Ol"gão O' Lidava Lis• 

A A. ·R. OU.1010·· e· E.·SE DE· c·HICAGO, ::s ài:si:p~:d:
1
~r·e:e!~~t~:ª~~!mre~= sura das ·publica.ções religiosas, a ocu-

pação -ou · o fechamento· de M'o.steiros 
e casas. religiosas, a dlsl:Qlução· de con-

· ty'' sé acha at,1almen~ ·debaixo do con
trole· nazil;t11,; . a famosa·· organizaçãc 
d~gportiya catolica Okel, conhecl~a em 
toda. . Europa. pela brilhante atuação de 

. seus . 1nembros . nos . torneios lnternaclo
na.i~; .a;s C<>ngregg.ções . Marianas "O Aproveitando a feli!I oportunidade 

da celebraçao do centenario da Ar
quidiocese de Chicago (Estados Uni· 
dos). fez~se a Consagração da Arqui
diocese ao Sagrado Coração de Je• 
sus, por ·meio do Revmo.· ~adre Ma
teus· Crawley, SS. CC.. Apraz-nos re
colher os dados ·importantes apresen·· 
ta~os por· ,esse Sacerdote em artigo 
mandado ao "Bien Publico", de Mon
tevidõu. "Chicago· é a maior Arqui• 
diocese dos Estados . Unlcl,os, contan
do com um mill\.'i.o e:600' mil catoli· 
cos. Possue 439 Paroquias, . com 192 
escolas, onde ,se educam 180.0,00 
cria,nças. Deve-se, acrescentar a es· 
se exercito infantil outros . 20.000 alu
nos de escolas . publicas, .. os quais 
tambem recebem instrução · religio
sa, mercê .da sabia orgànização ca· 
tólica ali exlstr.nte. São 67 as casas 
religiosas de ambos os s·exos que 'se 
dedicam ao ·ensino, podendo vanta, 
josamente comp~tlr ·com os elemen• 
tos do p_rqfessorado. leigo oficial. As 
paróquias desempenham, papel im· 
portante na vltalidade. relIJiósa .. da 
Arquidiocese, pois,. sem ela!i; 'sçm a 
divisão e orga11ifação que· as distin· 
gue, ser!? uma contusão allâi:qúicau. 
Atiro Je melhor preparar a grande 
consagração, o· .E:tevmo .. Padre Ma
teus andou .. a p;regar, dúrante tr(ls 
meses, conf.erênc~as, ·s4ce~.siVas e tfi·. 
~!U,Qª · Pl~!!~. Q~ !~_r: ~·; W.PJe~!!-"ª!JS 

de vida sobrenatural, falando. a, 1.000 gregações reilgiosas, e. intervenção em 
SC'fcerdotes, a 300 seminaristas teó· assuntos· lnternoi( da· tgreja e unia aber-
logos, a mais . de· mil religiosas, di• ta ~tsegulç~o · ào Clero. . . 
rtoras e professoras de escolas, a o articulista. c1,o afüdl_do_ dia.rio reve-
5.00 seminaristas menores, a 600 ho- . Ja que enquanto . na. Checoslovaq~ia. os 
mens. presidentes de centros paro· . gastos 'para. ci culto. antes da inv!l-5ão 

· quiais e secretariados de Católicos eram. sustentados l)!!lQ .. Estado,. a$ora. o. 
do Santo Nome .. Dessa forma; alí; ... Clero '.C!l.tolieó se"aêha> ni <:C>ndlção de . 
onde um mês antes . se reuriirl!-m contribuinte·. ·para · pl!.g~- · os "gastos 
125.000 homens para fazer uma. Hora publicos".. De :· outro . ·lado· entre · os 
Santa, num acampamento. militar, .· exemplos da. fotromll;.são ,em.assuntos es-
potide se levar a cabo a solene· con- tritamente .religlo.sos, se aclµ,m os de-. 
sagração na catedral met1·opOlitaúa eretos proibindo o canto do hino degão 
feita pelo Exmo. Mons. Samuel .Strich wenéeslaá.. e. a .oração habituai. a iSão 
rodeado- de cerca de 100 Arcebispos Miguel Arcanjo,· no final da Santa Mis-
e Bispos. Os resÚltados oão l)odiam · · · · 
Ser melhor.e. s. A. ntes de ü.m .. ·.a1.10· '. dÍs· sa; por mo.ttyo,da 1ntpetraçã9. ''.défent:1e-

. nos rias. batatna.s" .. ·os casâmént.os' reli-
se O Diretor da Entronização e Ado• !,i0SQS .. tihhà:n" antes · ct11, . ocupação va-

. ràção Noturna, haverá em:-·cfücago lor legar hoje a.o C()atrarlo. .a cerimo~ 
mais de 100.000 adoradores, como nia , eclesiásticá deve~sê a.crescer .a e.!- • 
0hl'a de reparação e penitência peJOS Vil; •para. que eJa'tenha valor juridico; . 
crimes cometidos no mátrlmôni9 e A relação. dada. a, ~;inl}ecer a respel. 
no lar. to do fecha1r ntc- ou : expropriação, de. 

NOVO • GAMAREIRO SECRETO 
casas re!iglosàs é. a . ,gulnte; ainda que 
seja . incompleta:. ·· · 
· o 'móstelrà .b n°editinó de 'Ei:nàús enJ 

, Sqa Santidade Pio XII; atendendo Praga; · que. ~osava··, d.o ;>rivlle~io · espe~ 
aos relevantes serviços. do Revmo, eia! de. usar nó Rito. ~mano da ,vI!ssa 

· ·aPQlltolado dos Santos Cirilo e São Me
toqio"; .Que. tanto trabalharam. pela. 
ur,.!ão .com Rom ... da• parte das Igrejas 
orientais. separadas, e que organiza as 
trndi<íiónais · e famosas cQnferericlàs em 
vêiehkacl, o grande .'Santuarlo nacional 
O!l,de. são 11enerados .. os: restos dé São 
Metodto, o ·.apasto1,,, de '~01onia. 

De acordo com um:>. lista comp!Íada 
três anos··. atr.az, qÚ• \ . 5ÓO Sacerdotes 

' checo.,<;lovacos . tinham sido. encarcer.ados 
ou Jnternad,,;;. ~1os caIIJpps, de concen
trá{!ão, 300 . dos 9uals. foram po.stoi; lo
go '.'deb&.!xo de observação"; ,a. uns 1.10 

. se impediu do exercido do · i;éu mlnis
t~r}<:> .. 1*5cle -$,$?, data, àt(hOj~. _até ago
.ra ."as ·cifras aumeüta,·am considei'avel• 
mente". acrei;cent.e• QUe, em COl;lSe• 

· ci.uenCla_· .d&~ ·tneaídas . vÍolPÍltas postas 
e~ p1:ati~ll. peÍ\(s àutoi:i<larles . de ocu
·paçãp,_ pereceram . mu1~'ls dos principais 
dlr)íentes do. Cr• tollclsi,io checo. . . 

. . ,, - . . .. 

Destruição:: de · famosa Igreja 
londrina· Conego Gastão liuimarães Neves. aca- . o Idioma' paleose$lr•;o.: (ligua do. rito es-· 

ba de eleva-lo à dignidade· de Mon- · lavo blza,ntlncJ: o·. ~elPbro · rnpste!ro b€~ 
senhor Camareiro_ Secreto. A comu- neditlno de .Ba.ihkad, o· ·mµito coni.ec:- ·.À": famÓsa .igreja <'armf'lilana · de 
oicàção foi feita pressoalment.e ao. nó- . :dc.. ,coleiµo.'dós Jieymo~i' .E'!!,Cltes Jésµi- ,,_ Ken?iil$to.n; em C(inores;· unia das 
vo dignatario, no Palacio. S. ·Joaquim,, ;t.as ém · Bohuslay!ce:;: a escola e a ca- 1 ma,.!s ll~las. da icài)ilal tH"ilanjca,. foi 

· pelo ·.E20no, Sr.- D. Ja.ilne ·de. Barros teçtrl\l que ã,:·pta('!"'o dos.'Caya.Ieirós .Teu~· ..... 'd~s.truida, l)or · o.casião de .úm ataque 
:Cama~a. .. · · · ton1c~,:',~~l1-i,:·e.~:9p_a:v.~i;.:t~ aa.:Cll,• .. Ja,~~,Q·::~:çe11~.~·-. · ' 

· sultados mais aJ11plos. e satisfatórios· . na Holanda . (1618-19) .que. renovava, 
quan4o: declinou para Baio e Jan- em todo o rigor, o ·calvinismo, e .fõ-
senio.. ra convocado para se opõ'r a:o ·c:011• 

cmo de Trento. Jànsenio,escrevia ·a 
propósito a: Salnt-t:yran:· "EÍes· se• 
guem quasl que inteiramente as ·ciou• 
trinas d()s católicos, no que ·respejta, 
à predestinação e reprovação", Fot 
deste si.nodo que Jansenio tirou a 
base .de sua teologia; que atribuiu ~ 
Santo Agostinho, 

. Todos .nós estamos expostos às .d· 
l~das do demônio, todos nós. peide
mos cair. Um homem avisado, porem, 
vale por dois. De, maneira que se CO· 

. nl)cécermos os mahejos usados ante
riormente pelo Inimigo, com maior 
facilidade evitamos as· suas mal.bas. 
·Eis . · porque pareceu·Ílos iU:teressi.m· 
te contar a origém do 'Ja~senisnio; 

* * 
Enquanto a.· investida protestante 

estava já mortalmente ferida na ltá· 
lia, aparecem sehipre mais claros 
sinais ·de que no Norte começava 
uma nova forma de heresia sob mas- · 
cara. católica. - Mais Ôu meno·s nes
tes termos começa Pastor sua narra
ção do Baianismo, , J\1ichél du Bay 
era. professor de. Sagra,da Escritura 
na Universidade· de Louvalu. Suas 
inten<'ões - ao meu.os ássim apare
ciam ...,., eram no sentido de conciliar 
o.s sequazes do. Protestantismo . com 
a. Fé Católica. Ora, como os .Protes• 
fantes sõ admitem a Sagrada Escrl· 
tura, e os Padres mais antigos .da 
Igreja, tambem nós - assim dn Bay 
.~ devemos voltrir. à :Blblia e à lgre· 
ja priml~j.v._a. Aliás, ~ .. Es~lástjca,_ níl 
1aade Média. """.' ,dizia :- deformara a 

. Teologia, polÜ!ndo,a · com a · Filosofia 
Aristót~Jica. Coin esse pretexto .dt, 
Bay admitia teses protestantes que· 
estavam em OIJOS.ição à Doutrina Ca
tólü.:a, especialmente súbre' a praça 
e Liberdaih, humana. O grand~ Pàpa 
dominicano; S. Pio V, condenou os 
erro~ de Balo em t 0 de outubro .de 
lfl67; 

Ao menos. e.xteriormente , du Bay 
se submeteu à. Santa S-é. · · 

· "Os seus sequazes, no entanto.--
ocultos, qão resistiam abertámente 
ás clecisôes · papais. mas tàmt>em •11f\.o 
se submetia ti' com sinceril!ade. e: sim 
pio curavam com interpret1u;f1ei<. artl· 
ficlosas, ·ajustar às· .mesm11-s. os. re-
sulta.cios . cl~ · · suas in,,estigações 
:.c_ra~9.~),". . . 

·só por isso já se pode· avaliar a 
sinceridade. de Jansenio, 'quando.,·.em 
sua tese de doutoramento, · na ·Uni• 
vei-sidadé de Louvaln; defendia a In• 
falibliidade do Romano Pontifice. 

Aliás, · esta . hipocrisia calculada ' 
. aparece em · toda' a correspondência. 
entre Jansenio e. Sai.nt-CyralÍ. "Não 
ouso dizer a ulnguêm. - ·assim Jan• 
:Senio ao amigo - o que penso, se-· 
gundo os· pr_lncfplos de .Santo Agos• 
tihho, .f,;.bre 'multas opiniões: de nos-. 
so tempo, 'e· i;>art.icula1·mente as .. 4a 
Graç!l ,e da Pi:13.qe~Unação,. de medo 

·· qite ·me preguem êm Roma, ·a ·peça 
que pregaram a .outros~.· Para evitar 
mesmo 'qualquer . indiscreçãq, . com, 
birraram oP dois amigos uma cifra, de 

·.maneira <iue suas. ~àrta·s. ainda . qÚe 
viessem a· c.alr ém mãosi extranhas~ . 
não Pl.ldessem . revelar a obra que, 
em segredq; ambos ,estavam preria• 

. ra,1do.. . . " 
Màis ou menos em 1621, e em anos 

segµintel:i, fizeram. os dois amigos ai• 
guns .éonciliablllos secretos; _.el,ll que 
assentaram. melhor. os planos de sua 
emprêsa. Entre e.stea conc'úiabÍÚos: 
cpst.1111\a se color..ar u1n ·'que se .terii 
iealizado em Horg L•'ontaine. Neste, 

. Jansenilí". Saint Uyran; e mais. cln·co 
cpt'lj,.rados . têriam resolvido. iefÔr• 
mar a l:tel!gião·, dlvulgandó, jllltre o 
povo, um vagó' dels'mó e cÓmbàtan
do Mm VigÓr . às 'ctout'rinas . relativa,. 

. mente aos ·sacramentds .da' ·Penitên• 
eia e Eucaristia. ll1ste concili.atiuto: é 

. posto ell' .. lúvida por' historiadores de 
noineadà. Como q1fe1 que sefa. ··ou• 
tros cou<:iliatmto& nou\·e. e .de Jâto 

. o Jam,'enlsmo co'r1t1·ibuiu para soiâpa-; 
O C<!'"1licl~mo ein. faVOJ· (}e• UlU vago 
de!smo, ·wnto ,terlll.inal .de· uma _çam• 

;t(lonol~e na s,• P\irllial 

,, 

,/ 



Parece-nos que a designação de _falsos 
a,.ofetas, se ii,justa merec!Jamente aos 
-.1tcires, cujl:s it.etas e tendencl~ pro
'!!l,l'&mos neste artigo sumariamente ca
ftterlzar, à. luz da. doutrina catol!ca. 
São profetas no sentido de anunciado
res de v~dades novas ou esquecidas, de 
mestres, de guüw;, de · orientadores dos 
a;eus semelhantes - papel que todos 
eles qulseran. mal, ou menos aberta
mente exercer, ou que lhes atrlbuiram 
:sejam os seus contepomneos, sejam os 
_ho_mens de hoje que lhes lêem ou lhes 
rec·omendam os livros. São falsos, a nos
:so ver, porque as ideias que pregam ou 
que sugerem e, em alguns caso.s, a mà
nelrll pela qual as proclamam e as de
fendem são contrarias ao que 'há é'.e 
ma.Is essencial no crlstia;nisrr,o, detur
padoras dos princípios e dos preceüos do 
catollcl.smo, in,·:uUdoras, nr.,s que dela.s se 
deixarem impregnar, $1 noções erro
neas, de sentimentos i.,erlgosos, de ações 
nocivas . e incompat,i\>eis . ccm o . proce
d_imento de filhos submissos da Igreja 
Catolica. 
.. Cumpre ~d."4erttr que não pretende

mos equipai;.ar estes que denomina.mos 
de falsos ~i·ofetas a esses outros esc.i
tore.'I, ~ca.mente a-nticristãos, que po-
4erial:tl(Js. chamar de profetas do mal: 
~iet1.Sc.he ou Ft.eud; Lenin ou Trotsky, 
d'Aruxunzio ou France ... &tes pregam 
:abmtamente o êrro. Os outros adulte• 
;i;a.in a. verdade que presumem pregar, 
~esclam o duvidoso . ao certo, tomam a 
parte. pelo todo, sobrepõem seus pontos 
de. vista. pessoais, exclusivistas, à dou
trina una e c:..i; ólica. da Igreja. 

Mas, por isso 'mesmo, que ná<, são 
declaradamente malignos, que são pro
pina.dores dil,fa!'çados <)u Involuntários 
do êrro, que apresentam o êrro sob o 
aspecto de uma verdade mais comple
ta., maiS elevada, mais ampla e com
preensiva. do que a tradicional, não sa

. bemos se a &eitura de suas obras não 
C1erâ. mais daninha ou, pelo menos, 
mais perigosa do que a dos francos pro
fetas do mal. 

Estas revoltam logo as consciências 
bem formadas que, ;ei.L hesitação, as 
:rejeitam. As outri.s, porém; se fazem 
-fàcilmente aceitas ~oi, a. capa do ptt
lavreado cristão de que se cobrem: os 
enos que acarrétam nem sempre são 
-patentes, e quase sempre se 1nsinuam 
:aos - poucos, suti:lnente, sem que de 
pr<>nto satba o · leitor, que os pressen
tiu, quando e como principiaram a se 
mostra,r. , 
. Assim senlo, não · é tanto ao grande 

l)Ublico, ateu ou indiferente em maté
ria · religiosa, que 1 :ejudica a lelt_ura 
das obras dos falsos profetas. A esse 
a dos profetas do mal é que é positi
vamente nociva, fonn.~.ndo-os ou · con
:!irmando-o.s no at-eismo, no mater1alili
mo, no egoísmo . e rio slbaritismo. em 
que se compraze:.1. A dos falsos pro
:!etas. ao contrário, a.. dos que ensinam 
o cristianismo, embora diluldo e de
turpado, pode até ser-lhe benéfica, 
l)Orque aos _que nil,Jia crêem eles ensi
llli.lll a fé em Cristo, aos que tudo 
ambicionam ganha~- eles revelam o en
canto de dar, a.os que eó sabem gozar 
eles descobrem o prazer sutil de abs
ter-se e de sofrer por um amor supe
;rior. . . Aos que já são cristão.s, po
_rém, principalmente aos catolicos e so
bretudo aos insuficientemente instrui
cios das verda.Jes, mesmo essenciais, da 
:sua. religião, é que o. livros dos falsos 
profetas fazem mal; poorque atraidos 
J>elO que neles ·-el)contram de _· referen
cias a. Nosso Senhor, .à_ sua. doutrina, à. 
:sua. tg,eja ou aó:i seus óantós, ou con
. iiad<is ·_~iµ; recomendações qúe de ta.js 
· livroo lhes fizeram jornalistas, criticos 

f)U l1vre!ros catol!COS, põem~se a iêSl03 
iem à menor cautela 'e, em consequeii
,cia · vão· .absorvendo sem o notar Ós 
.erriis,'''.~ 'soflsmis ,iue eles lrisinuam, 
. vão-se acostumàndo a desrespeitar os 
o1!&cerdotes, as· Autoridades eclesjasticas, 
os proprios Sacramentos, vão-se entre
tendo com a de.scri1,;áo fascinadora e 
perveri;a dos pecados_ mais sedutores da 
natureza· corrori,pida do homem, vão-se 
famill.arizando cóm a idéia de ser pos
~ivel. permani-cPi; no catolicismo, coino 
:os personagens' ou· os autores dos livros 
que lêem, · sem, entretanto, obedecer 
fielmeni.e aos mandamentos divinos, 
sem aceitar integralmente o Credo ca

. tollco, sem partlcipar · dos Sac~amentos 
dll. Igreja. 

Convem ainda adv.ertir que nos es
, bo~ ra.pldfssÍmos ·que vamos adiante 
epresentll-r das idéia,, ou da. lt).!Juenc!a 
de alguns escritores, não pretendemos 

. retratá-los de· mod(J completo, nem djs-
cutir o _ valor merarlo cta· sua obra. 

. nem julgar _do estado de suas alme.s 
pa.ra. com . Deus. O nosso proposito é, 
unicamente, apontar· o que, em seus 
pensamentos ou em seus atos, nos pa-

. rece estar em desacordo com os ens!-
.. namentos do ;,it(iJit-<~nio e assim cha
. mar a. atenção dos espiritos de boa-fé 
. pa.ra. eis riscos que co ·-rem, se se entre
garem docílmente , 'l sem ressalvas à dl• 
reção desses que consideramos - e pro
curamos dizer por -iue - como falsos 
profetas; 

Arrolamos a.dlant'l ctnco autores, enu
mera.dos pela ordem cronologica do seu 
ná3c!mEnto, a qual é tambem, · por 

: coincidem;:la, a ordem decrescente do 
· . Vigor de suas pessoas e da· originalidade 

de suas obrru:;, São eles: Dostolevsky, 
Tolstoi, Bloy, Péguy e Maurlàc. Essa. 
)ista não é ex.austjva .• mas apenas e~em
pllticatlva. Varios outros nomes ·pode
riam ser-me aditados. Escolhemos es-

.' ses, __ parque os, seus portadores nos pa
. rcceram -tipicos de ~ua.- casta. Pelo que 
' ·desses dizemos, no entanto, o leitor fi- · 

• cará facilmente J1,1!,bilitado a dilatar a 
· lista e nela incluir outr9s escritores de 

iguais teridencias e r'e similar menta
lidade. 

O · que visamos com este escrito é 
preservar de erros e de en1anos peri
go.sos à sua fé os· catolicos de boa von
:tade e insuficiente formação religiosa, 
em especial, os jovens, sempre avidos 
de leituras, mas ne;n sempre aptos • e 
discriminarem nelas o certo d duvidoso, 
o verdadeiro do falso. Aos demais, aos 

· que · se consideram religiosamente bem 
formad03, de r:,nscie LC; segura e. de 
:atllado engenho, capazes, portànto, de 
ler esses .e outros . autores sem nenhum 
dano _nem perigo para as suas almas, 
nada temos que dizer, senão, talvez, o 
c:;iire aos · corlritlos escreveu s. Paulo em 
sua primeira. epistola. (10 12): "Aquele 
qu•J pensá estar d~ pé, veja. que não 
tala ... " 

·Para maior brevidade somos for
çados a. omitir. 'dois excelentes estu
dos sobre Tolsto.· e Oostoievsky. Ve
jamos o que diz o aut.or sohre Bloy. 

JIL U:ON BLOY, O LUCIFERINO 
l'ROFETA DE JUPITER- TONANTE 

Hesitamos em inscrevPr Bloy nesta 
lista. Porque ele se distingue nltida

· -, mente dos demais escritores aqui enu
merados, os quais, ou não são catoli• 

-- cos, ou sál) catolicos inacabados ou in• 
:v.erteQradQ,S; M P-ª~Q que ~le teve clar:i. 

.percepção do que é o catolicismo e che• 
gou a professá-lo com to,do o ardor da 
sua ·fogosa personalidade, · com intenso 
zelo. abnegação, e carlnho.sa caridade 
para c'om certos p<'')res, doentes, o,u 
desgraçados.,. Mas, pelo excesso mes
mo desse ardor, pelo tireprimido vigor 
impetuoso do seu carater, foi levado al• 
gumas veze.s a praticar ações impru• 
dentes ou fr'l.ncamente er.·oneru; que, do 
ponto de vista catollco, não se podem 
deixar de reprovar, e escreveu J)àlavráS 
e paginas !nteir~s, não só · cheias de 
Irreverencia para, com a,, coisas sagra
das, co:ho a,té de imundas bla:Sfemia.s 
que horrorizam e magoam profunda
mente quem quer que seja sinceramen
te catolico. Por ísso, resolvemos Incluí
lo neste rol e até dar-lhe um lugar de 
preeminencia, no: centro dest-e quinteto, 
como que concentrando • sobre ele o 
significado e as responsàbilidades do 
tema áqul tratado. 

Por outro motivo, ainda, merece 
Bloy ser considerado o ma.Is pernicjoso 
dos falsos profetas; é que nenhum dos 
outros suscitou como ele tantos admi
radorea, discipulc~ e imitadores nas no
vas gera,;ões de :iteratos. Foram e são 
ainda. muitos os que <" copiam, no que 
tem de menos "catollco ", exagerando 
sem medida. os seus r:aiores defeitos 
- na vociferaçãO coprologlca e na in
vestida cor,tra. as Autoridades eclesias
tlcas, - sem terem, no ent<1nto, para 
de algum modo se justificar, como ele, 
nem o seu de 1 de invenção verbal pi
toresca e expres.siv:i., nem,_ sobretudo, o 
seu passivo de intransjgente honestida
de, de heroica fidelida.d" ao seu ideal, 
de longo e amargo sofrlrrento. Ass\ln 
sendo, aqui encararemos •Bloy princi
palmente como o r·,pr.,~ntante maxi
mo de certas tendenclas da literatura 
catoolca. hodjerna que nele tiveram ori
gem e a. mais brilhante exprei;são, e 
por muitos são pratlcada,s sob a pre
tensa escusa. de serem a reprodução e 
a. continuação do que ele fez. 

Posto isto, vamos considerar três for
mas de a tivii:lade !iteraria que se en
contram na obra de Bloy - e ainda 
com maior .i.bunda.nt ia, embOra com 
muito menor brilho, na dos seus imi
tadores - mas não condizem de mo
do algum com a dot·•rina· e com o es
pirito do catollcismo: a ego]ll,ttia,, ia 
vociferação, e a irreverencia pará. com 
pessoas e coisas da religião. 

1. Sobre a. egola,trla de Bloy não é 
preciso insistir, til.O evidente é · na · lei
tura de qualquer dos scus livros e tão 
repetidamente foi 'tcusad, por todos os 
crltlcos que se ocupa~a.n de sua obra. 
Esta efetivamente só consta de livros 
cujos temas são · a. pessoa, · as ações, rui· 

idéias. as asptraçõe~, ou os odios, do 
proprio Bloy, representado . diretamen
te, em pessoa, ou, sob tránsparentes 
mascaras, na miraf".'"l d~ ficção. 

Mas o que déVeras torna · a. .súa ·ego
latria inconc!liavei, com o espírito me~
mo. do_ catolicismo ,é o vêzo que ela ln.:. · 
cessantemente den:m"la. nele de consl~ 
derar-se Intelectual e moralmente su~ 
penor a. todos os dem.-1., homens, de 
ser uma persona!ld?u · unica da sua es
pecie, de estax investido de não sei 
que secreta. .. mi.s.são . -providencial,. e de 
não se reter em suas aspirações cada 
vez mais altas, senão quando se faz 
Iuciferlnamente equiparar ao proprlo 
Filho de Deus, Nosso Senhor Jesus . 
Cristo, . . (14) 

Sobre este ultimo :,ontn, convem, pa
ra· dissipar dtividas,..citar . o 'que escreve 
um conhecido admirador e 'exegeta- ,-de 
Btoy, stanislas -Fumei: ." Ja.màis Véro- . 
nique, dans se. simpi clté, ne distingua 
complêtement Marchenoir · de Jésus
Christ. L'ayant ·sauvée, li était presque 
naturel qu'eJJe ne voulut tXJint séparer 
dans sol'! coenr Ie saint qul · Tava.it t!
rée de la range et ce Verbe' incarné · 
qui avalt purift, toute son àrr'!". (15) 
Não se pode negar 1ue tem qualquer 
coisa de repugnante, de diabolica, essa 
identificação em que se compraz Bloy 
da. suti propria ,,ie!son<1:lldade com a de 
nosso ·diviho Salvador, n~, eSpirito des
sa sua pobre adora,,·ora.. · Tant,,J mais 
que Isso não é apenas rima fantasia 
de romancista de ma11 gosto, mas a 
transcrição da realldude ocorrida.· efeti
vamente em sua vida, com, a Verônlca 
de verdade. a desgraçada Ana. Maria, 
que ele levou à loucura, em parte, exa
tamente. pela cor.fusão que estabeleceu
lhe no espírito do seu papel de· sa/lvador 
pessoal dela, com o do Salvador de 
toda a humanidade. Ele proprio reco
nheceu, tarde demais, que, pelo menos 
com o seu silenc''• encorr jara a for
mação na mente daquela mulher, de.ssa. 
ambiv~lente idéia, que agradava ao· seu 
!limitado orgulho, mrui que desequl!!
bra va a razão da. sua vfürr.a. O· -citado 
Fumet o indica. no mesmo livro pa
ginas adiante: ''IJ -en eut consc!ence 
un instant. si l'on se fie au Désespéré: 

L'exaltati. n 1nou1e de Véronique 
l'effrayant aussl, il se ceprocha. amê
rement d'avolr, san~ doute, encouragé, 
pa.r son sílence, une illusion pleine de 
dangers et résolu I de· protester, à l'avé
nir ,avec une autorLé souveraine. -
Mais ce genre de prudence étalt étran
ger à sa voie." (16) 

2. A vocifei'ação de Léon Bloy é um 
resultado do seu tempe.amento ardo
_roso, vk;ionar!o, explo~lvo, e:>."asperado 
pelas clrcuru;tancias e:r1 que viveu, na 
pobreza e na obscurldE<de, enquanto ou
tros, que lhe par, •am em tudo infe
riores, ganhavam riquez"l.:l e renome, e 
estimulado pela convivencta e colabO
ração com os artistas do Chat-Noir, 
habituados a tud') exàrerar, caricatu
rai, inverter ou tornar inonstrucso. pa
ra desperti.r o espanto e a admiração 
do publico ... 

Na vociferação, ,isto é, no gosto cons
tante· e, ao cabo, opressivo pelo estilo 
ofuscante e virule~~o. Bloy ohega ao 
auge quando. ao emp•ego de tennos ra
ros e de imagens ,urp!'eendentes, ele 
a.junta. túmultucsa.mmte o dé palavras 
brutais, de metaforas indecentes ou su
jas, e de violentas injurias e calunias 
assacadas às pessoas que ataca. 

"La forme literalre de ce enthou
slast-e éta!t surtout consanguilld de celle 

1 de Rabelai.s", escreve,1 e'.le proprio, _re
tratando-se na persnnagem do seu so
sie Ma.rche~oir. "Ce style en débâcle 
et innavigable, qul · avait toujours l'air 
<le tomber d'une alpe, roulalt n'impor
te quoi dans sa fureur. · C'éta.lent des 
~ondissements d 'épithêtes, cies cris à 
l'escalade de~ imprécatlons sauvages, 
des ordm'.es, des sar.glots · ou des · prie
res... Le mot, que'. qu'il fut, lgnoble 
ou sublime, il 6'en emparait comme 
d'une prole· et en faisalt à l'lnstant un 
projectile, un brulôt, un engin quelcon
que pour néva.ster ou pour massa.crer". 
" ... Mar~henoir a.va.!t la réprobatlon 
scatologique, Le bégueulisnie cafard des 
contemporains d'Ernest Renan l'avait 
1·igoureusement blâm~ pour l'énergle 
stercorale de ses. anathémes. Mais, avec 
lui, c'était une chose d9nt !l fallait 
q1.'on pr1t son parti. Il voya~t. Ie. mc;m• 
de. lllC>derne... 4a_n,s \!ll QçJ;i,Jl (!(l ~-q~. 

C'était, • t, ,, ses· yeux:, 'urte :Atlantide ,sub
mergée· A;á'nS 'úm .dépot;o1f.,,,'.', (17): 

Sil-va~ de exemplo ·,a :essa foi;ma'. ca
racterliitica. uo: espirito· e doe estud de 

' EIOY: _...,. ·para.- quemA1.s :quiser procurâr 
rio original;' Í)Órque· não'_pódem · nem 
devem ser ·c!tàcías por. gé-hte honesta -
aquelas trinta:. oµ quàrenta paginas fi
nais da :penultima parte do · Désespéré, 
em que o trenétic_o . ~arc!lenoir -pa&a 
em revista. · os esc1'ito-·es mais notórios 
do seu t.empo e sobre cada· :um deles, 
mascarado- de um transparente nome 
postiço, que depois d<>svela nos artigos 
do seu pan.·1eto Le carcan (na. reali
dade: Le ·pai). transcritos na ultima 
parte -. dejecta r,s mais vitriollcas ex
_pressões da sua. raiva, da sua inveja, 
da sua perversa e f•.triosa Imaginação, 
A coisa é tão excessiva que náo con
segue o fim visado; desperta· antes a 
comiseração .e a rs1volta, do que o odio 
do ,leitor contra os literatos ai vil!pen
d!ados, Isso não é mais literatura, é 
puro- banditismo, é crime classificado 
no rodii,o penal de QUll,lquer pais civi
lizado._ E ta.rtto mais imperdoa.vels são 
essas ações qu.:i Bloy as comete reite
radament; e d"" sangue frio, renovan
do .. e.s, na.o raro, ainda. quando reco
nhece que S\lll.S Imputações etam to
talmente faJsa,s. "C'est a.ins! (nota Fu
met, Mission de Léon Bloy, p, 128, n. 
1) qu'il regretta cl'avoir injurié, sous 
le pseudonyme de Chlodomir Desneux, , 
un écrivaln te! qu':élél}lir Bourges, que 
la dignité de sa vie et de soli art ne 
pouvaient que recommander .à sa sym
pathie ". Mas não fe;o; · o unico gesto 
condizente com a sua proclamada con
dição de catolico em face do arrepen
dimento conflssado, que seria_ suprimir 
das novas edições dos . seus livros esses 
trechos injustifica.veis. Assim, não é 
possive! acreditar lia. retid1i,o da sua 
consciencia, quando escreveu a. respeito 
do Désespéré: "Il y a des mots, des 
images effroyables, sans raison ni mé
sure, que je veux absolurnent faire dil,
para!tre. Je ne vois pa.<i bien . une chré
t!enne Jisant certa.lns endroits ..• " · 
(Lettre à Réné Mart!neau, du 9 no
vembre 1901); pois na edição revista 
p;r ele e publicada por Crês em 1912, 
não .suprimiu nenhum.a dessas Infâ
mias; e não somente "li se borna à 
quelques Insignificantes modificat!ons de 
détails", .:_ como notcu no livro ci
tado (p. 128, n .. 2) o seu admirador 
Fumet, sempre disposto a atenuar suas 
culpas -, mas ainda agravou o q11e 
já. havia de brutal e de iníquo no li
vro;' vangloriando-se, no pl'efaclo' que 
então lhe antepoo, e. que reproduziu no 
fmerln de I' Absolu (13-1-912), tanto o 
àchou admiraveJ, de que, ~=s pagl
nan, "je gil'lais -d'unf' main valide _quel
ques fantoches tels q•ie Paul Bourget, 
Catulle Mendês, Alphonse Dattdet, Mau
passant et une -douzaln;; d'autres en
core de qui les pauvre• noms n'exis• · 
tent déjà plus cf:ins aucune mémol-
re ... " 

E' incontestável que esse espirito. de 
imaginario mata-mouros não se ccncl
lll.. com o . de uin escritor verdadeira
mente -,catol!co, , a quem não · compete 
de modo algum !njurilÍr séÚÍi confra
des, , menoJ ainda em. ;ermos da ma.is 
Ignominiosa. fecallqa.de, , }?·ão , .. :1:fÇ(!phe
cendo neles . a. exist,e,ncla de .. nenhuma 
boa qualidade Hterarta ou moral, ~e im
putando-lhes' ',à . auiori&:' de · ações" füi
sonrosas, que . sabe ., perfeit'amente eles 
n.;o cometera,m... .'.',. .,, , 

3. o· ultimo - e, do. r.osso ponto de 
vista, o principal - a.specto da obra 

_ de Léon BJoy que nos propusemos aqui 
apontar, pois que num simples artigo 
não é ijOSsivel examinar-lhe todos os 
a.<ipecto~, é à sua irreverencia para. eom 
as· pesso~ e coisas ·da religião. E$sa 
irreverencia m·,nifesta-se especialmente 
de quatro modos. · 

a) O primeiro é o despre1.o geral e 
irremiss!vel a todos o.s catollcos sim- · 
ples, rotineiros e humildes, como na 
maioria. são. "Les cathollques moder
nea, - escreveu ele -'- monstrueuse• 
ment engendréll de M.anreze et de Port
Roya!, sont devenus; ~n France,. un 
groupe si , fét!de que par comparaison, 
le mofette ma.çonique ou antic:Jéricale 

·donne presque la sensation d'une para
disiaque buée de parfuns, et Dieu salt 
pourtant que, de ce coté2là, Ies intel
ligences .et - les couers n'ont plu·s grane 
d'chose à recevoir, malntenant, pour 
leur porcine relntégratton, de l'an!male 
Circé ma térialiste ! •· ( 18) 

b) o segund J (; o ataque virulento e · 
constante ., aos Padres, aos Bispos, ao 
proprlo Papa, mal se salvando da he
catombe os rarlssimos que_ lhe têm ami
zade ou lhe fazem a esmo1a dos. seus 
elogios ou do seu dinheiro. Enumeran
do os sacerdotes de melhor nome no seu 
tempo, escreveu ele: "~s Gaume, Jes 
Grati,>, les Perreyve, Ies Choca.rne, Ies 
Martin, Jes Bautaln, les Huguet, les 
Nol'ileu, · les Doucet, les Perdrau, Ies 
Crampon, tout un fourmillement · noir 
sui aa rhétorique décomposée des · slêcles 
défunts, On peut ~n empiler cinquante 
mllle de ces cerveaux et fal.re l'addl
t!on. Le total ne fournira pas !'habil• 
lement complet d'une pauvre idée. (19) 

Sobre os Bi5pos não é mais respei
toso. Depois de referir-se ao então Bis
po de Orléans, Mgr. Dupa.nloup1 "evê
qu~ non moindre que schisn;iatlque", 
B,utor "d'écoueurantes grisailles sur 
l 'Bducatlon ", "Trissotln violet ", vene_
rado como um mestre, não Obstante 
conhecer-se "la turpltude de sés intri
gues polit!ques et l'immonde hypocri
sie ... "; (N. R. 1) :)assa a tratar nes
tes termos de outi·o~ Bispos da Fran
ça: "Infiniment a1 t dessous · de ce pré~ 
Jat, resplandissent, comme elles peu
venb, des · amethystes lnférieures et de 
subalternes cresses: les Landriot, les 
Gerbet, les Ségur, les Mermillod, tea· la 
Bouillei·ie; . les- Freppe.1

1 
infertiles . époux 

de leurs églises part-lculieres et glai
reux amants d'une mu5e en fra.lse de 
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Mesquita Pimentel 
veau, qui leur partage ses faveurs .•• " servir de excusa,,ou de Justificativa· ao 
(20). . . quà ete · éscréveu dé-. mau e de errado, 

E sobre o /Jlcllto Papa Leão XIII, o que ténha escrito d~ bom e de acer-
que governou a Igreja durante a maior tado. Pod!l .. ter ·Bloy escrito urit'. milhão 
parte da sua vid~, a quero . detestava de paginas veridiCM . e beneficias ,110 
e que incidentalmente designou, no Pé- mais âlto ·grau pai-a o cátolicismo, bas-
lerin · de l' Absolú como "ce · ma.lheu, ta -- que ele terihá _·escrito ·uma. só irte-· 
reux Pape, que n'avli,it ·d~ zêle qué pOur quivocamente enadà.-.e má, e· que nun-· 
Ia. poJitique, et quelle pólitici(!el", ou- . ca, a 'tenha. suprimido nas sucessivas 
sou escrever e publicar, em' l,es Dernie- reedições dl!.5 sua.s obras, para que nos 
res Colonnes .de L'Églis~, estas _insul- scjà licito dizer, com inteira justiça, 
tuosas paJ.avtas, no tempo em que o que essa pagina. ·da sua obra é errada 
vene:ravel ancião agonizav:a: "À l_'heure. e má. E se não foi só uma pagina dcs-
oú j 'écris, le succes.:eur ·de Pie IX est -se genero que -'escreveu,. mas· ·muitas; se 
sur Ie point de. mouril'. Peut-être ést-íl nos seus livros essas paginas ignobeis 
déjà. mort et devant Dieu face à- face. não estão separadas nitidamente das 
Que va-t-11 dire au Pasteur qu1 lUl _re- · outrrui, mas entremeat:as com esta.,;, 
demandem- son troupeau? Quel ·oompte mJscladas B, elas intimamente, de mo-
rendra cet intendrult qttLa· enfotii _ le do a surpreender muitas .vezes _insidio-
talent de son Selgneur, cé J:u!rger qul a samente o espirit, do leitor e fazê-lo 
sacrifié· Ies brebis póur reconcilier· 1es duvidar, hesitante, iie está certo. ou 
chiem; aveo les loup.s? Que reponélra- errado _o que leu, - é ta.mbem licito 
t-il à. son ·maltre ce .>rem1er · de tous e· justo que se increpe esse autor . de 

· 1es vicaires du fi!S de Dieu qui alt en~ perigoso, de perverso, de· deturpador dos 
coura.gé la' canne,ille · et restitué la· pa,- ensinamentos d., Igreja, de guia · reli• 
role à la sei'vante 1e Cai:phe, sllen- gloso em . que os catolicos · não podem 
cieuse depuis taiit de ... slécles? ... -En~ deposítar ·i;ua confiança.' 
fim ce dlssipateur du Syllabus · fera-t- Fof dito por um dos seus disclpu;los 
11 à wn juge cette décla;ratlon-.>'prodl- · e mais àrdcntes admiradores, Pierre 
gleuse: -'- Autant que Je le pouca.Is, j'al Termier, - que, com-> todos ·os pane~ 
détruit la foi en 'fnppant au ·couer gir!strul, esconde ou ciisfarça o que ·.há 
I'obélssa.nce -des peuples- et·Ia. disé1pllne t:, pior nos 1_!vros de Bloy '- que "a 
du clergé ... Je. me suis tu chague · fois colem cieste era apena.s a efervescencia 
que les forts m.assacraient les faibles e dá. sua piedade_; suas invectivas só vl-
j'ai .donné 'ma bénédictio)1 à çeux qui · savam os malfeitoru poderosos e só 
vous outragealentL •. " (21) votava desprezo aos que, com -ou sem 

Estranha. màneira de ser catolico razão, c1;tnsider;i,va, mediocres e imbe-

~::i:tedi:. !11!:-1
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clamam - essa, que consiste em de.- , _tavél,· se eôrresponde_r..se à· re_ allda_ dei NãQ 
siéat.a.r : e ; insultar constàhtemente o.s é, , porem,· o · que 'acontece. · Sem · mén~ 
mais genuinos representantes da Igrtja, c!ónar . _qs literatos que ele zurziu com 
e de assistir· _com· afrontas' um grande suas infames. vergasta.das e alguns. dos 
Papa eni sua 'ultima 'agolii!l-1; • • qua,is reconheceu l!Aver gratuitamente 

c)O terce.Iro é a insubmissão às. Jéis caluniado,. não se incluem naquela· .ca-
discipllniu-es da . Igreja, quando estas tégoria. cie ·· meutocres, dr, Imbecis, · de 
visam coibir seus desmai .dos e i;ua ego-, malfeitores, qué _ ele invectlvou com os 
1atria. Tendo 'publicado a Vié . de Mê- mais soeze.s apodos, nem- um Pii,pa c0mo 
lanie, isto é, a. biografia de uma reli- Le!l.o XIII, nem um Bispo como Bos-
glosa. victente, estava adstrito a. subme- . suet, nem santos cànomzados pela 
tê-la prêviamente à. censura -eclesias- Igreja como são Francisco ,de, Sales ou 
tlcà, de acordo com 11.5 leis canonlcàs. santo Inacio · de Loiola, - para. não 
Ao amigo que_ o aco~lh.ava a. obter o. mencionar os .Prelados do s,eu tempo 
imprlmatur, porém, nada respon~eu e que . atrás arrolámos, citando as difa-
nacta. fez ;neste sentido, o!)serv:l,ndo, en- niadoras palavras que sohre eles escre-
tretanto, nó seu ·DÍ.ar!o: "Si je faisais veu e que se encontram, quase a cada 
ce qu'il nie i:onseilie;. le livre ne parai~ pagina, em todos os seus livros. 
trâ.it Jamll,is et je serais . dans la foule Pergúntado uma vez qual era . 0 
des lâche.s e.t des infic'êles · condults par maior doo mandamentos, _ respondeu 
des evêques voués. à Satan.'' (22) ( ! ... ) Nosso Senhor: ," Amarás O Senhor teu 
Em . consequencla . não· P9.Upou invecti: Deus _de to('\o o teu coração, de toda .a 
vas e .mald(ções 11,()_S ~ispos que prôi- tua alma e de. todo o teu entenciiinen-

~!ª~e~t::b~~s;,~ ~;~::1/~;;: to. Este é o maior e o primeiro. man-
geta, ao modo protestante, com<ifaell- damento. o segundo, porem,· é seme-
·mente se verifica folheando M. paginas lhante a este: ',\marás o teu proximo 

como a ti mesmo. Destes dois mandadv seu Diarlo acim_à cit:ldo. 
d) Finalmente, 0 quarto. é_ 0 blasfe- mentas depende toda !!. lei, e os pro-

matorio odio ·com· que ele· investe con- fetc.s". (Mt 22, 37-i:\O)_ E' possivel que 
tra os mais _.a,Jt.os e meritorios' digna.ta- ~loy tenha. cumprido coin o · niaxlmo 
rios da Igreja, quando as obras deles ardor o primeiro d~stes dois manda-
constituem lmplicita reprov,.,.ão ·às suas, .mentos. E' certo, porem, que,.·_ em suas 

..,. obras. mostrou · treq, entes vezes desres-
pervertidas idéias. Veja-se, por exem- peitar_ 0 segundo, tão inlpor);ante no 
p!o, no Désespéré o .Que escreveu de s. ente-nto quanto O primeiro. Dài -as gra-
Francisco de Sa!es, (1. quem .:acusa de ve:; deflciencia.s desse escritor, que .nos 
conservar; por· suas ".s.étaphi9.qes pom-. pode deslumbrar· pela mirabolante. efer-mactes ", o que el~ ousa; _chama_r de O'êa- · · · · · . · · -

' 'tlníslllli,. de' -J.a pi~té ! ; .. " . E , de , um, dós . v.espenÇ,ia -~º , ~u. -~lay,wado,. ~- Hªº 
mais· austeros e geniais 3 ispos de.· Fran- srvir-ncs de gúi.à no. camipho ·do· ca-

·_ çà_ ,_):_i'_a.n_. de por su_à,s_ vlI_tu,des_ . p(_._-_o,r.·.·_,s_il_,a ,~ic.w;ll~, .:,,mn~- •' ;'"''.~ .· .. > 

.. .. : O .seu~ excessivo, orgulho -impediu-lhe 
lnteligencia, por sua b~m fundada' pi~- de< ser pãêténte· ·e coriéiéscenâênte com 
·aado;-- o Bispo qué, nos seus ádmiravti!s d 
, s~i'iriões . .sóbre . "o Dever: élos ·:rt~ili" "Jj'dr _.o,s, putros. ,pq~u.ep§', ,,res~itoso,, '~- humll e 
-e~~ - sobre "A Justiçà.", sobre "A; Hori- ,l?;lc!'~ :, C?,!~ .. ~!'};~i~lrn.~~ repi:~ntaJl.tes 
ra." ou "Contra o Amor dos Prâreres" -"~t~,.~~PJ8t,.,fl,.,frll-i!tt;",,.,1Pm,11r J?0 r. arroubo 

di d f 1 . ' _ do Justiceiro o que !'::a, no fundo, des-
o~u zer e ace 8 .em_ pub~·,,ll:0 .--:.,,-:.'pé1toc-.(!e<invejoso:c·e--nretensão de arro
Rei, absol:uto que _era . Luis ~IV , ~~r_d~;,,, ~ant:.o. . l!teraip. ,"6si!n _ investiu-se a .si 

. dei; graves : conse1Ms de. a1~~ ·!119.m: ~,me~mó da fur)ção de éori:etor da hu-
11dact? . cr~ta como nenhum , ,g:,rfii~, º, "'!inl\*i<lade e \d~ '. rebrilhante "joal.4eiro 
t:inosso temi:°'d.na imprensal_ou ~Jt:~t;~;.i111-,+m~ldiçõ~sr.;.; ._Disse bem o seu ad-

i_ ca, ousar izer, nem pe a m_, !me, mil'àdor .Stanislas "'umet: "Si Bloy as-
a qualquer dos nossos Presidentes de pira 11,ux. oeuvres d'un saln( il n'!ln est 
Republica ou de msta~os - ·d~ Bos- pas moins vrai que son génie et ses 
suet, o autor do ma,g,nifico_ sermao so- yolontés d'homme l;empêtrerent dans 
bre a . Eminente Dignidade_, dos Pobres ra _ vie charnelle. · Ainsi Bloy était de 
na, Igreja, teve Bloy 9: · veri;onhosa_ co- ces ln~ligence;: !rreductibles qui, pour 
ragem de escrever, dois __ seculos. depois pJAcer un bon mot courraient les pire~ 
?:i, morte do grande homem, que _ ele dangera. A Dieu s;ul, qui connalt l'in- -
msuU,ava. ,Ignobilmente, as ~a.lavras ir- tentlon de Charlté,, 11 appartlent d'ap-
redimiv.eis que em seguida transcreve- precier c~ cathol!que inimltable". (25) 
_mo~ .e que rematam com uma ~cato- Catollco, terá sido, mas foimitavel, 
-Iogica e _desnecessarla bl~fe:ma em convem não . esquecer. inlmltavel, no 
que _é conspurcado, em · conJunto, todo • . . ' 
0 Clero francês: "Aprês un tas de siê- duplo seu.ido. que nlnguem Jl?de. re-
cles pleins de llbeité et de génle, Bos- fa .. er e que ninguem deve segui~._ 

suet appa.r,alt enfin qul confisque et IV. CHARLES ptGUY, O PROFETA 
cadenasse à jamà.is, pour la glolre de DO COMODÍSMO E DA 
son calife, dans une dépendance ergai;.. PRESUNÇÃO 
tulaire du 15éra.ll de 1a monarêhie, tou
tes Jes · forces génitales de l'intéllectua
lité frança.ise, Ce fut une opération 
politique assez analotue auic précédents 
éI.a.gages de· Louis XI et de Richelieu. 
Ce qu'on avait feit pour les' vassaux 
rédoutés du Rol Três Chrétten, l'aigJe 
domestiquê du diocêse de Meaux l'ac
compllt pour la féodalité plus ména.
çante .de la pensée. A dater de ce cou
peur, s!lence •absolu, infécondité mlra
culeuse, Toute .i>rilosophf.,, réllgiusê dut 
se configurer à la s!em.e et l'on a vu · 
cet inconcévable sacrilêge d •un tmmense 
elergé, . . . (N. R. 2) adorativement 
prostemé . devant une perruque pourrle, 

obéissatlce posthi.;me à la consigne 
épiscopale .d'un valet de cour. Cela pen
dant deux cents ans, -depuis 1682 Jus
qu'à- nos lmbéc!les jours" .. (23) 

Não é po,ssivel . continuar estas cita
ções. Nem é precis'. Quem escreve 
amiúde desse modo -,- .veiculando com· 
termos putridos pensamentos ainda mais 
putridos - sem se arrepender efeti
vamente da. sua di'{ulgação, não pode 
merecer eni sã justiça o nome de es
critor_ catollco. E se se entender que 
o merece, alguma coisa, então, · es1.á 
errada em nossa lingua. ou · em . nossa 
mentalidade, e não se deverão mais 

· designar como éi1follcos os .escritos dos 
.::,antos e dos Doutcres da Igreja, em 
que não ocorr.em til-is _ expressões e til-is 
pensamentos, nem tampouco.' as Episto
las dos Apostolas ou o livro_ fundamen
tal da, nossa rellgiâO, o Ej'anto Evan
gelho ,que explicitamente os condenam. 

Tambem não me parece que possa 

Observou uma vez o Rev. Pe. Léonce 
de Grandmaison . que "·a. influenciá de 

. um escritor não se exerce- apenas· pelo 
que ele exprime, mas por todo o com
plexó . da. sua personàlidade, e resulta 
multo menos daqutlo que diz, do que 

· da.quilo que ele é, e transparec-e · nos 
seus esérltos". (26) Inclui-se nesta ca
tegoria a influencia éxercida por Péguy, 
notavel ainda 'hoje· nos seus admirado
res; por isso vamos aqui considerar an
tes . o que ele 'foi do que o que e1e es
creveu. 

Do ponto de vista catolico, .dois fa
tos sobretudo impressionam na carrei
ra de Péguy: um historico, o outro psl
cologicÓ. O fato historico é a sua liga
ção até a morte com· -uma mulher com 
quem nunca, . tratou de se casar religio
sa.mente, de quem teve filhos, aos quais 

. nunca fei: batizar nem instruir cristã-
mente, apesar dos esforços- que neste 
Úntldo 'empregaram seus amigos, como 
D. Baillet, Lotw, e Maritain. O fato 
psicologico é a segura convicção que 
sempre nutriu e ext~_,·nou de podl)r al
cançar a sua .saavação eterna, sem em- -
bargo ·de vi·-e, em · pecado mortal, em 
desobedienclà formal aos preceitos . de 
Deus e da Igreja·, preferindo ao cami
nho dos Sacramentos o caminho da' 
confiança, fiado na sua ostensiva. de
voção á santa Virgem Maria e na "es
l)Crança" de · qµe o "abismo do · infer
no fosse coberto pelo abismo · do amor 

· divino". -Desses dois fatos,· tanto ele co
mo seus diecipulos e admiradores, tira

. ram, seja. a. titt.itp, de justificativa, seja 
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a. titulo de consequencia, as erroneas 
doutrina.s que pregaram e pregam aln• 
da, de comodo latitudinarismo moral e 
de perigosissima presunção da propria 
,salvação. · . 

Assim, Péguy fo-; o entusiasta insti
tuidor de uma. forma nova. de religião: 

(35). Segundo K. Pfleger, su~ teoria 
era que "quem faz p,arte da.',Coµmuhão 
dos, santos- pela oração, pela. graça..(?) 
e pelas boas obras, salva-se, - mesmo ·, 
sem Sacramentos". (36). Esse excesso 
do confiança no amor d,e Deus, afim · 
de obter-Lhe a. mls,;,r.;,.,ordia indepen• 
dentemente da. obediencia aós seus pre~ .• 
ceitos, é qtie justamellte caracteriza o · 
sutil e terrivel ;iecado da presunção, · ,;l.e 
que Péguy foi incon~L\ente propugna-_ . 
dor. E ·com tal entusiasmo o. foi que 
os seus iludidos admiradores chegam · a · 
dar-lhe o titulo de poeta e de apostolo 
da· esperança!. . . Nã;:, é a esperança. · 
que .ele preg~, no entanto, - pe1o me~ 
nos a espera.11~ cristã e c~tolicà·_ ·d.as 
coisas sobrenaturais, - mas o seu ·con
trar!o e o ·seu falsQ simíle, · a presun• 
ção, a qual, consoa.~ éiaràmente d_e
f!niu. o · eÍninente , te<n_ogo -·· T.anqúei-ey, 
"consiste em espeMr de· Deus o Céu e 
as g1-açÍI$ necessarias para ,.0. alcançar' 
sem querer empregar os m,é,\os que' Ele' 
nos pre_screteu". (37). · · _. _ _ . 

Em artigo puSlicado recentemente 
em "Vozes de Petropolis",' o. cmerito 
professor Pe. M. T. L. 'Penido esc;rev~li 
as seguintes pala,,ra~ que· se áj~tam 
eicatament-e 'ao caso em apreço: .. A 
presunção CQnsiste em iludir-te com . ,a, 
crença., tão comuin, que- a' Beniaventu~ 
·rança não é _ardua de 'se .conquistar, 

a que leva. rui a;tmas pa.ra. o céu sem 
lhes pedir nenhum esfoi·ço . de ascese, 
nenhum sacrificio dt suas desvairadas 
palxlle~. -nénhuma particjpação nos sa~ 
cramentos da .Igreja, mas contenta-se 
com entregá,-Ias a um indefini-do amor 
C:; Deus e -~comendar-lhes_ que _rezem 
multo,. que· reéorram com. ln.sistencia à 
intercessão dos "lantos, mormente .de 
Nossa Senb.ora, desfiando em toda par
i.,, como ele . fazia . nrui ruru:; . de . Paris; 
as contas do seu rosa.rio, .. :- Não é. de 
admirar que : essa.. e.specio de religião, 
tão comoda. e promissora, t-enha logra
da angariar muitos adeptos, tll-nto mais 
que ela parece inventada de proposito 
para es~s nossos tempos atuais, de .con
fusionismo, de pedantice, de inslnceri- . 
da.de, de acomodamento, da religião com 
oo costumes frouxos do· mundo, .os in• 
teresses financeiros, as atraçõe.s · da na
tureza, e a.s auras da popularidade. As
sim pôde uma testemunha. ei;crever que 
"Péguy ·· tornou-se o simboJo de uma 
consciencla naclonal e religiosa, do. que 
tem sido chamado. U!li · messlinismo po-
pular francês". (27) · 

Péguy não la à. Missa poi-que; dizia, 
seu coração arrebentaria de dor se as
sistisse ao Santo sacr!ficlQ sem poder 
receber a Sagrada comunhão. Mll,s não 
podia comungar, porque não queria 
confessar-se. E não o fazia, porque não 
pretendia emendar sua vida ..•. A mu
lher com quem vivia era incredula. e 

' porquanto . a . Onipoteni:i.à auxi!l.adorá 
~os · dispensa ·de todo esforço pessoal a 
.nos fará alcançàr a ·beatitude - do Cllu 
sem cooperação· alguma da n:i.sse· par-

· soclàllsta, coi;no ele proprio o fora .. Ele, 
porem, nunca se esforçou por conver
tê~la. -"Toda. conversão afigura.va-se
lhe· uma traição". escreveram dele os 
Irmãos Tharaud. (28) E. <iuàndo Ma.ri-

. tain -a_conselhou0 lh~ . que o . tentasse,. re
cusou-se termin.ai;item.mte sob o pre
texto de repugnar-lhe em súmo grau 
"violentar . uma N>nsclencla. (29) -Não 
aced~u. tampouco, - ao que lhe propu
seram: fazer com sua _múlher -um ca
samento misto, como · a Igreja . tolera, 
isto é, um· casamento em que só ttm 
dos ,çolijuges é catollco. Não consentiu 
Jamais .· que ' seus filhos fossem bat~ 
dos; nem rui escondidas da mulher (o 
que é e<>mpreensivel), •nem com a per
missão dela obtida sem 'espontaneidade, 
só para a.gradar a ele: . . E nem mesw · 
mo nas vesperas da sµa. partidà. . para 
a guerra, em que teve ·i,anto cuidado, 
prevendo à eventualidade :de sua mor
te, · de despedir-se dos seus amigoi( e 
de reconciliar-se com seus inimigos -
mas ·não com todos ... , nem com Deús 
- · não quis tentar, sequer, fazer essés 
a.'ios de · indeclinavel dever para quem 
se presumia de catolico: regularizar sua 
união legitima e batizar seus · filhos, 
para . poder, então, receber os Sacra
mentos. · 

Allâ.<l, essas dificuldades . domestica.<; 
não. passavam de pretexto.s . êom qu.e 

· Péguy dissimulava a sua. recondita von
t;acte de permanecer como · estava, . A 
verda,de é que ele se · comprazia secre.
ta.mente no seu est-l.do, que havia de 
llie 'paÍ·ecer .byroniano ou luciferino em 
sumo grau:, corria o 'isco de perder-se, 
"vivia. perigosamente", · como haviam _ de 
gabar-l?e mais.- tarde _de fazér os. fai;
cistas. italianos, com certeza . agora bem 
arrependidos da . ridicula, . bravata., .• 
Péguy . })rocurava encobrir coin o,~anto , 

, <;iJ!, ear1d~d_e - . u_ma c;arictad!); ,mal· en~ 
tendida, que -o Induzia a. perder~SI.-- com 
os outros, e:n vez de salvá.-los ·. consigo 

. - a sua orgulhosa e pueril , lnsub.ordl· 
nação_ à · disciplina c!a -Igreja.;, preten

. d,la . _só querer sa.Lvar-,;e .- junto · cQµ\: .os 
seus· e, por ·isso, · '·1egava-se· a receber 
<;>s Sacramentos enquanto. a graça não. 
os -Jevasse tau.bem a .recebê-los". "De
vemos •salvar-nos' j1mtos! '". repetia. (30) 
Como ~e não fosse. seu indecl!navel de
ver, um.· vez que se declarava crente 
sincero do catolicismo, empenhar todas 
~s suat forças, da persuasão, da.· diale
tlca, em que era mestre,. dó -carinho - do 
amor, da fé, da verdadeira carid~de, 
pata comunicar aos oous tão -Importante 
conhecimento, do -qual dependia ·a' fe
licidade eterna de cada um - deles: o 
ensinamento de Nosso Senhor neste 
sentido foi bem claro. "&, alguem vier 
·a .mim e não me preferir. a seu pài, sua. 
mãe, sua mulher, seus filhos, seus ir
mãos, suas irmãs e até su!lo propr!a vi
da, não pode ser meu discípulo". (Lc 
14, 26). 

A irmã de Marltain, com sua. argu
. ela feminina, não tardou em descobrir, 
pouco de)Y-lis de convertida., · a falsida
de da. posição de Péguy. E não se te- · 
meu de exprobrar-lhe: "Meu amigo, o 
Sr. se compraz nas suas dores! ... " 
"Aquela. donzela atinara", concorda 
Pfleger. "Péguy não qneria sair· de suas 
dlf!culdades lnteriorE>.5", '.31) Ele acha
se interessante .e admirável nessa · si
tuação urtica de catoUcó sem sacra
mentos, de crente sem Igreja, . de arro
jado cavalheil·j· que ·arrisca a: sua sal
vação para ficar com os seus que , se 
perdem. . . E' típica. àlíás, da sua ati
tude de · insubmisso e presunçoso · a ,res
posta que deu certa vez a.os a.mlgot que 
insistiam com ele · para que reformliSSe 
crlstãmente sua existenc!a e se incluis
se de fato na Ir.reja catollca.. como 
acabava., de Jazer . ErneBto Psichari, o 
corajoso neto de Renan: "Só havendo 
uma moral que coute, - redargui_u ele 
- a moral de partido . a moral de clã 
Psichari nãÓ devera ter-se pâssádo co~ 
armas e bagagi>ns para wri · clã (refe
ria-se assim à Igreja Catol!ca !J -que só 
manifesta· horror e desprezo para com 
seu avô Renan. - Péguy achava. esse 
procedimento escanda;Joso e, como pre
tendia.. quaSti nada m.:is ignorar do .que 
acontécia .no Céu, não lhe custou acres
centar que tal escandalo escandalizava 
o proprio Deus!" (32) Palavras Jogicas 
na boca de quem, como asseveram os 
irmãos Tlla.raud, "dete:,tav,a os conver
tidos e nunca adm!t.i•1 ser um. deles". 
(33). 

Realmente, tanto pelos seus· · feitos, 
com? pel<ls seus , ditos,· Péguy ensinou, 
não · só que a religião pode-se isentar 

. da obedie_ncia . aos mandamantos divi
nos e à disciplina ;r:lesiastlca, mas. 

· tambem que, , a.'\Sim praticac1a. é sufi
cl•mte_ para qJ-Ja.-, para conduzir · a 

, P.j)U/1 · e., à .. eterna íPllcidade as alllWi 
à,. elll, entregues. . . . . 

"Eu. vivo. sem .o,. Sacra,mentos, Isto 
é· um r-lsco, . Mas. · 'Sf-U(i tesouros , de 
graca,<1, . umá. iui,erabundiricia de gra
ças, repetia ele com· frequencia. · "Os 
religiosos não compreendem a vida 
pois nunca a. frutram... Assim, nã~ 
podem compreender a vida que levo; .. 
Sou um ~cador, mas rezo tanto ,e te
nho· ;;antas graças! ... ,, . (34) confonne· 
notou o Rev. Pe. Lehmann, S. V'. O.: 
_"Péguy não se confo~mava com o ri
gor ·dá justiça ,U,•ina quanto à exe
cuçãi da sentença coletiVll, pronunciada 
contra 'S oecadores impenitentes, Teve 

· a ·-tdéla. fixa. de· cobrir o abismo do 1n:. 
' femo com · ó· abismo- do aníor. divino'.'• 

te, .. " (38); · • ·. · · · 

Pobre Péguy, orgulhoso, ·iludido e f!'a• 
co, que·: oúsava chàm.ar-se a si 111esmo 
de catolico, mas que não tinha a .co
ragem de curvar-se à discipliriá da 
Igreja, e ·que Julgava suprir, com ·suas 
jaculatorias, a · obed.cncia· deVída a 
Deus! 

Não foi, pois. sem· fundamento que 
alguns de seus proprios amigos e· adníi-
1•acíores, tanto · incredulos como éatoli- . 
cos, forani ac_ordes em verberar élise seu 
"catolicismo", tão d: .. ehnte do gei:nii.:. 
no, e repugnante aos· espiritos sinceros 
quer pelo seu comodismo quer pela :ma 
insira falsidade. George.s Sorel não 
akred!tava _ que Pêgtiy _ fosse deveras .ca
tolico, pois · que · nunca_' ia ~ -.. Missa, 

, "Via-o morar ·em ·,m murido •i!usol:io,. 
tomando suas fantasmagorias -por ins
pirações do Céu", (39). Matitain, que 
tànto se esforçou p01· conduzi-lo áo ca-
minho certo; escreveu~·Jhé com ·toda.· a; 
franqueza: "o c:itQliclsmo é _· colsà di
versa. desse . sentimento cio ' divino que 
Você julga percebei;· em st1a_ · àlmii''.. 
(Ob. c!t.) Ps\chari, no dizer · dos itmão!I: 
Tharaud, "exprobrava d· raménte â:Pé
guy o _catolicismo jncon.,!stente ·em que 
se obstinava a perm::mecer e. o Ílogismo 
d<\ sua existencia. - .. Péguy ênojaame 
-:- diz!?- eie". < 40). i! :àan:ês, qu< ao 
noticiar. sua morte em combate, 'nci co
meço -da guerra io14; loóvoú-o com 
sÍlmo ardor patrloticó,. ~ enquanto ele 
viveu· juJgou~o com penetrante _luc_idez 
'' mi terrien · passiôné . pour son _ domai
ne, qui bórnait l'unlv~rs à !'horiZ<?n de 
ses CahiCÍ-s, . une· sorte_ de fon_dateur 
CÍ'ordre de mo!Íies ouêteux. ot.i ·de ré
présentant · de com,n~rce· qU:f pla'te ses 
pl'Odults,. _ une forcé l!].fllscl~linéé, 'inca• 
pable µe se . plie,r à d'.aútr~ · regles qqe 
celles qu'il se donnait à. · lui-même, u,n 
e.sprlt qui ava.it des odeurs d'hérésie, 
quelqu'un qui avait tout l'alr de vou
loir se bâti: une réligion pour lu! tout 
seul,. et qui Iul . seÍnbla.'t condamné à 
errer -éternellement ®ns. la prair-le des_ 
fée,%;.-," _.(4Í) •. '.., .-: , . , · ·-.. .. . . 

,,.,, ,Estás opiniões e os -fatos• at,ás-,ap1m
tados,., que as motivaram, , evldei:,.çia,m 
'QUll·•ikr.eligião de· PégJJy não, Se _ádCn• 

: tlf!ca, com o, .catolicismo, São . numero
.sos; ·entretanto, .os. q1,le, en!Íwados de 

; admlra/lão peJo poeta. q1.1e ele'. foi; não 
"s1f'"oofifkfflem com a~rlbuir-Ihe .os "iou• 

; . ros"dá. glória.. literária., e queiram; tani
·bem; cil1git~lhe a caijeça cotn a '&uréo• 
la ' da- santidade. chegou mesmo ,um 
'clérigv · a escrever· que '.'a, irregularilia
de de sua. at'tude · para com a- 'Igreja. 
vLsivel não invalidará jamais o, fato · de 
Péguy ter sido um cristão· essencioso". 

·(42) .(Sic!) Não sabemos conio poder 
,ser' conciliada a. atitqde Jn:edutlvel,men• 
te refrataria .de Péguy aps rnandamen• 1 

·tos da Igreja· e de .Deus,. qorµ -a, n?ção 
-de um cristianismo catol!co. norm.al;- - · 
ainda. que não seja claro o ,que,_ pre• 

· tenda significar .o · tradutor eom_: o< seu 
equivoco neologismo "f'.ssencios<f', ,i · que 
não · esmiucemcs ·se aque!<, expressão de 
"Igreja vlsivel'-' ,.cont.raposta à suben~ 
tendida de . "Igreja invisivel" não ·.:se 
inclui ,naquele "grav' , erro." ap0nt!l,do 
por Sua. santidade o Papa Pio XII. em 
recente Enclclica .~obre o- ''-Corpo·-. Mis• 

· tico de _Jesus Cristo", . ~ua,ndo_ : se. re• 
f!!re "aos que arhitràriamente ·fingem 
uma Igreja como. que escondida._ e in
vlsivel ... " Aquel: '· Jev_iana. · sentença, 
preferimos esta ou\ra·. de um luminar 
da Igreja de ·nossos te· po.s .Sua Emi• 
nencia o cardeal Ce:-ejeira, Patriarca 
de .. Lisboa:,. qu:indo exclamava ~om se
.vera nia.s justa vêemencia:. "Bastá. de 

· p9r esperança: em -ipostolos• sem forte, 
formacão e a tolica-: ·sso é : lixo de Igreja 
qUA não aumentará SUa glOl'ia·, e, sabe 
DeilS quàntó a comptome.terá ... ''· (4S), 

. Deverrui, · é deploravel a. --facilidade 
com , que,. hoJe: num~r"'5os escritores, 
qu,J se . dizem oato!icos, deturpi.m . a. 
nossa religião, false<;,ndo-lhe, .as ve~da
des essencial&, apresenu.ndo.;i. de modo 
"atualizsdo'-'. isto é, adaptado- ao epi• 

- curlsmo moderno. E· é- de se lastimar 
que· gente cult.a e · piedosa. lhes · uê ou
vidos e sem ca11t.e.la receiJa a.s suas -er
i·oneas do.utrina.s. ,que;. cedo (lu;· tàrdé; _.se 
lhes infiltram nas a.lmi,,s e a.s desviam 
do SeU \"Pl'da(eirc . fim. cai~Vij,d~ .por 
essa sedut.ora forma de catolicismo, 
que chamam de "·arejada", que os dls- , 
pensá dos esforços 'o 'lscetismo. e que 
justifica as suas teso:-de;:6 de_. pi·océdi• 

.- mento com ã .- fxase. ·,e N'ossó senhor: 
''No Céu b.Í. muitas mor-ada.s';, _· esque
cemsse de que o ,prop~Ío Senhor éleé1a:. 
rou só riavP-r .uin caminho .. pà,ra · che-

.. gar a.o Céu: 9bed .. ce1 . -aos· ina:~damen
-tos (_Mt -.19, 17), por. en-, pratlcà· a lei 
da. dupla caridade .(Mt 22, 36~40)., to
mar cada dia a l;na .. Cruz e segui.lo. 
(Me 8, 34). Se. pois, ·110 Céu .. há multas 
moradas, o caminho que·: a. ·elas conduz 
é um SÓ; e sabemos que ele é "€S• 

treito ", penosc., -de . dificll percurso; . 
arejado e faeil · é. justa.me1:te, o cami• 
nho. "largo" qua leva à perdição ..• 
(Mt 7; ·13,14). . . 

"Não. é aquele que dli: sénhor, se~ 
. nhor, que entrará no -.Reino dos Céus, 
· - ensinou tambem n•!SSO divinv e uni

. -co -Mestre .,- e · sim . aquele . que_ ~um-
pre a. vontade . de li~u ·.Pai que está. 
nos Céus" (Mo ~ •. 21). Como conciliar 
com o . pseudo ~atollclsmo de. PÍ\guy esta. 

.. 'doutrina tão clara .e 'insofismavel '/ ... 
' N°ão nos compete julgar a sua al.m,a. o. 
, qu~ . só 'a· Deus p~stP.rice . .-t-nos_. licito, 

porem, notar qu~nto -estiveram ._a: sua. 
vida ·e .o seu pensamento: ,eligloso. em 
formal . oposiçl,.o . ao ensinamento. do 
proprio Cristo. repetidc, pela Ígreja .ca. , 

- tolica, e, portanto, ~dvertlr. que· elogiae 
.(~ontinua na:,6l• página)~ 

\ 
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r,ara. a C!'istandade uma verdadeira 
aúrora. Porque ai França faz parte. e 
parte capital!ssima. do que se pode
ria chamar o coração da cr:standtde. 
daquela Cristandade cuja alma é a 
l_greja. de Deus. 

"' * * 

Uma França que renasce genQina, 
pujante, em um termo francesa; é 
um sol que se levanta · nos horizon
tes. culturais do mundo cristão. A 
cultura, o espkito, a formát'ão fran
cesa são para · o Ocidente cristão o 
que a Grécia foi para a gent!lido.de 
antiga. O espírito da Santa Igreja 
Católica teve na cultura francesa ex
;pressões, tl'ansparências, matiz.,es a 
cuja luz lucraram as culturas regio
J1ais de todos os povos cristãos. Ha 
na cultura francesa algo de definiti
vo e de insubstituivel para a cultura 
cristã. E, reciprocamente, o esp!rl
tó francês recebeu da graça sobre
natural de que· a -lgrej;i, é a ún!ca 
fonte, do magistério in

1
faliv·e1 que só 

à Igreja pertence, uma elevação, 
uma nobreza, um esplendor que rn
J)era de muito e de longe, as simples 
:Possibilidades de um povo entregue, 
depois do pecado originá!, às, forc;_as 
da natureza humana dep;racrada -
J)Or mais \ntellgente e capaz que se
ja esse povo. 

_. Nesse dia de alegria para o povo 
. !rancês, nossos votos de lat'n\\s, e 

sobretudo de católicos. consistem em 
que essa gloriosa aliança da França 
e da Igreja, da graça e da natureza 
no povo francês, perdure para sem
pre, para glória do nome cristão e 
exaltação da Igreja de Deus. 

* * * 
E pa.ra nós, brasileiros, esse fato 

tem uma Imensa lmportancia. Os la
,;os · curturats que prendem o Brasil à 
l•'i·anc:~-, são fortissilpos. O povo bra
s:Je:ro, desde os seus primordios, 
m:1.nifestou o bom gôsto de amar com 
_entusiasmo a eultura francesa. Nun
ca existiu entre. uós um confiito en
tre a Influência histórica e cult1:ral 

1
tão benemérita · dos nossos antepas
sados lusos, a de nossos próprios va
Jores intelectuais, e a dos franceses. 
O Brasil tem, como a AUstr:a,· !omo 
o·Jtrora Roma, a vocação pro1iuncia
(la para uma grande cultura de ~ln
tese, que deverá entretanto conser
var-se sempre emtnentemeute la1ina 
e·'- acima dé tudo, sobre tudo, antes 
de tudo, - essencialmente católica. 
O ésph'ito francês, nessa síntese que 
vamos marcando gradualmente com 
as inJon.tundiveis características 11:r, 

' cionais, 1•epresenta uin elemento de 
influência ·1usuperada, O· reerguimen
to da França, da cultura francesa, 
do espírito francês, é um aconteci, 
mento. para a vida_ espiritual desse 
fi~ho morgado da· latinidade, que é o 
Brasil. 

• • • 
Por isto, vemos que o benemérito 

trnbalh<, do Revmo. Pe. Marcello 
Ga.ydon, de agrupar os franceses. o e 
os reunir em tôrno de um ambieute 
impregnado de Fé. de os harmon:zar 
(:a.da · vez mais com os· brasileiros, 
tem sut·tido grande resultado, de tal 
forma que a festa de Santa ,foam1a 
D''Arc foi neste anó, ao mesmo tem· 
po que uma festa em que brasileiros 
e. franceses se reafirmaram irmãos 
n·a. Fé Católica. uma festa em que to
d;;s os vfnculos criados pela união re
ligiosa e cultural se reavivaram. ('Olll 

a part!cipaçã9 de importantes ele
mentos da colonia francesa e da, so
ciedade paulista. 

O LEGIONA RIO teÍn bem o direi 
to de dar graças a Deus por esse <'ia 
de júbLo, ele que com o risco de per
der preciosas simpatias na própria 
co_lonia francesa, foi dos primeiros a 
denunciar o abomlnavel colaboració
nismo que "acaba de acabar" agora. 
Ningueill pode ser mais amigo, do 
qlie _dando a vida por. seu amigo. diz 
o Evangelho. ID nós acre~centaria
mos que depois desta -prova de ami
zade nenhuma é maior, do que per· 
der a amizade de seus amigos co,1s, 
cientemente, . deliberadamente, para 
n1elhor os servir. . • -Se nossos arqu i
vos falassem! 

Mas isto tudo são nuvens. O que 
vale são as alegrias do dja de hoje ... 

•• * 
Continua sendo. divulgada a noticia 

Je um possível acôrdo entre a 8anta 
Sé e a. Rússia. A este respeito, o 
LEGIONARIO já teve ocasião de es
clarecer que não é impossível que a 
Santa Sé regulamente a liberdade de 
ci1lto com a Rússia. Isto ilflo quo>• 
dizer, entretanto·. e nem de longe, que 
a p<Js ção da Igreja perante a dou tri
na social e econômica do comunismo 
estaria mudada em nada. ~~ntr'! o 
Catolicismo e o comunismo· só lla 
uma paz possivel: a morte de um 
dos dois. E como a Santa Lgreja é 
imortal, o comunismo caminha p_ara 
a sepultum, .para a grande fossa C'O· 

mum em que .jazem sem glória todos 
os iniíhigos da· Igreja, 

* * • 

E, para falar em morte inglória, 
em. comunismo, em colaboraci011isrno, 
merece um registro st':co, sem fau· 
dades, uem respeito, o falecinH•nto 
do "Patriarca SE•·gio ". cola horàcio
nista cismát_ico que aderiu ao comu
nismo. A respeito dele, ternos duas 
preces a fazer: uma, que Deus tenha 
pena de .sua alma, outra que os liO· 
rnens detestem para todo o sempre 
os péssimos exemplos que lhes ueu. 

* *· * 

Do "Estado de S. Paulo" dê 11-4-44, 
destacamos a segu:nte notícia: 

RIO', 10 {" Estado") - Pelo. te1efo- · 
n2) - Realizou-se hoje no gabinete 
elo !Vlinistro Osvald'o Aranha a· entre, 
ga, ao Revc .. ·endo Dr. Hugh Ctareuce 
Tucker. do diploh1a e inslguias de 
Oficial da Ordem Nacional do Cruzei, 
ro do Sul, com que foi agraciado ]:Jelo 
Presidente da República, A cerimô
nia.· foi· assistida pelo, Embalxa,lor 
Leão Veloso. Secre~ário Geral do lta
maratí. outros altos [unclonários, 
me~nbros ·da Emhaix~da norte ameri· 
cana, da colonia americana e jc>.-ua
listas. 

· O i'rlin!stro Osvaldo Aranha refe
riu;sé à obra que o Sr. Tucker havia 
realizado em m,eio sécul9 .de vida uo 

--- .,_ ·-~- -~ "<"·" 
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Brasil, acrescimtando que aquela dís• 
tinção não era mais que o índice des
se agradecimento pelo muito que fi
zera sempre pelo Brasil e pelos bra
sileiros. 

Em resposta, o Reverendo .Tuckt>r 
disse que agradecia ao Presidente da 
República a alta distinção que muito 
o sensibilizava, ajuntando que era 
motivo para aumentar a sua emo
ção recebe-la das mãos do. eminente 
chanceler do Brasil, seu ·amigo de 
longos anos. Citou vâr:os episódios 
de sua vida· em nosso Pafs, dizenco 
qae hoje, antes de ir. ter, ao Itamara
tí, recordara alguns deles. Referiu
se tambem à sua esposa, que chega-·. 
ra ao Brasil com passagem de ida e 
volta e 111unca a usóu, pois passou a 
lecionar numa esco]a de Piracical,a, 
pela qual muito se Jnteressava out,·o · 
brasileiro eminente, o Pres:de11te 
Prudente de Morais. 

PASCOA DOS MlllTARES DA ESCOLA PRE
PARATORlA DE CADETES . DE , SÃO PAULO 

Depois de se referir ainda a outros 
eplsórllos de sua vida no Brasil, rei
terou S8US agradecimentos ao Presi
dente da República e ao Min'stro do 
Exterior, extensivos a todos_ os brasi
!•iros ". 

COMENTANDO. • • 
A SAFRA DE SATANAZ 

Comunicam-noz: 
Realizou-se, domingo, 7, na Igre

ja do Divino Espirita Santo, Paroquia 
da Bela Vista, a Pascoa dos cadetes da 
EscÓla Preparato:da dé São Paulo. 
Essa data foi escolhida pela União Ca
tolica dos Militares, com sede na Ca

. pital Federal, secretai:iada pelo gene-
ral Raul Silveira de Mello e associa
ção que, ha anos, chefiada por um gru
po de generais e. oficiais . superiores 
do Exercito, ·vem promovendo a Pas
coa dos militares de todo o Brasil. 

O prc;,rama foi o seguinte: Triduo 
de preparação nos diªs 29-30 de abril 
e l.o de maio, às 20,30 horas, na rafe
rida Matriz, e Missa, no dia 7 de 
maio, às 8,30 horas, especialmente ce
lebrada para a realização dessa Pas
coa, tudo , por nimia P,enerosidaàe, 
atenção e bóa vontade do ·Exmo. Sr, 
Vigario, Conego Dr. Paulo Florencio 
da Silveira Camargo. 

Nos três dias de preparação, falou 
com muito agrado e proveito espiri
tual o Exmo. Sr. Vigario da sobredita 
·Paroquia, que, na primeira conferen
cia tratou dos motivos de credibilidade, 
à origem da Fé Catolica, Apostolica, 
Romana, o credo ou simbolo dos apos
tolos, os mandamentos da Lei de 
Deus, etc. Na segunda conferencia:. 
sob~·e a confissão ou penitencia, ins
tituiac'a por Nosso Senhor Jesus Cris
to. Na terceira conferencia, referiu
se à santlssima Eucaristia, aUmento 
divino de nossas almas. 

No dia 7, domingo, às 8,30 horas, 

na referida Mati'_iz, teve lugar a so
lenidade da Pascoa. Ao ato compa
receram, comungando, 90 )noventa) 
·cadetes, ·na -ma-is expontanea manifes
tação de fé e de· verdadeira piedade 
cristã. Na hora eia comunhão, o 
Revmo, Vigario proferiu uma home
lia muito tocante.·· referiu.;se à 
persónalidade de Caxias, como. sol~ 
dado e cristão, que, sendo heroi .de 
100 batalhas, nunca se envergonhou 
de manifestar· publicamente a sua 
crença catolica, a sua fervida devoção 
a Virgem Mãe de Deus, Nossa Senho
ra ·c!a Conceição. · Citou as palavras de 
Caxias ao Imperador. sobre os· dois 
Bispos presos, num país· e regime éa
tolico, etc., com o ·que. argumentou· 
~ara concitar os cadetes de não le
rem respeito humano, publicarem as 
suas conviccõés catolicas, etc. Feli
citou-os pela nobreza de cara ter e 
atitude intrepida deles, comparecén
dó com destemor àquela solenidade e 
que seriam, assim, mais ta~de, dignos 
oficiais do nosso clorioso Exercito. 

Após à Santa. Missa, foi distribui
da .a lembrança de um .rnntinhn. com 
dizeres alusivos an ato. oferecida pe
la Congregação Mariaria <laoueh Ma
tdz, cujo p~esidente, sr. Caetano Tos
chi; alma de escol e de verdadeiro 
apostolo, q11e já o ano p. p. tinha pro.:. 
movido a Pasc'la dos ,.adctes. · mPi.to 
contribui,u, ajudando o. Revmo. Sr . .Vi
)?'ario, p"lra o foliz ""ito dess:>·. solel'i
c'láde ·religio~a e publica manifestação. 
de amor de Deus e no oroximo. , . 

Ha presentementé ·uma subtil e su
breoticia campanha, a favor do sui
cidio. Estacampanha · procura apre
sentar este crime como algo de glo
rioso, como um feito digno de herois. 
EJi geral, vem de envolta com ,a des
crição de episódios guerreiros d3 atua
li_dade. em que são misturados habil
mente o sacrifício dii. vida, ditado p<'
lo dever, e o puro e simples suicídio. 
de maneira a ser difícil· traçar a fron
teira entre ambos. A nota constante, 
porem, · é . a. apólo<1ia do chispreendi
mento da vida, não daquele· despre
en.diniento pregado pel<1 Igreja, poi
ámor de Jesus Cristo, que não só na
da aconselha · de ·criminoso mas 
induz a toda a perfeição espir.itual; 
ma5 o despreendimento estupido e ir
raciona"I. · oue destroe a vida por uma 
)!loriofa efcmera, num transe · de dc
l_irio pas~ional. Entre vatios exem
plos, que temos sob os olhos, é bem 
ilustrativo o caso narrado por um te
-le),(rama de Mosco·u. Um. grupo de 
al'tilheiros. que, com sua metralhado
ra, barrava a passagem · 11, uni co1·po 
do exercito naz~tà, foi. destruído por 
uma grenll.da. . Dois . sobreviventes, 
gravemente feridos;. o artilheiro e um-a 
enfermejra, são alcançados· então. pe
los soldados alêmães; o primeiro é. lo
i!O morto a .tiro de revolver, Quan
do o mesmo vai acontecer à enfer
ineira, -esta orderia imperativamente 
que a arma lhe seja entregue; e, lo
go que lh'a di?.o, ela· mesmo se 
mata por suas. proprias mãe,, depois 
de algumas palavras sublimes. Neste 
estiló, a propaganda do suicídio vein 
sendo feita de modo sistematico, fa
zendo cair cada dia a ·sua gota enve·
nenada sobre o animo perturbado da 
l,uman!dade contemporane~. Estas 
suge~tões continuadamente repetidas 
ficarão germinando inconcientemente, 
no fundo de muita afetividade descon
trolada, para produzir subitame:nte 
um• dia. em virtude de· algum inci
dente talvez mínimo, a sua eclosão 
funesta. E isto· está . sendo . feito· com 
tal habilidade. que mesmo_ de episo
dios puramente de cumprimento do 
dever se extrae a sugestão ·malefica, 
o despreio imoral da vida. E' assim 
que se cultivam as ou.das de suici~ 
dios. 

Falecimento ~o Revmo. Pe. Cicero Revored.o 
Faleceu dia 17 último, nesta C'api

tal, o Révmo. Padre Dr. Cicero Re
vorcdo, Pároco de. Nossà Senhora· do 
Carmo da Acl'mação e a qu1:m se de-· 
yem o projeto e a construção da graí1-
cli_osa matriz daquele bairro, um dos 
nossos principiais templo~. _ 

A propósito, a Cúria 'l\lictropolltana 
baixou o seguinte A:viso, sob o nu
mero 63: 

"Cump:·o ·o doloroso aever de_ co· 
municar ao Revmo. Cleró e fiéis des-. 
t1t Arqu'diqcese; a triste noticia do 
falecimento do Revmo. Padre Dr. Cí
cero Revoredo, ocorrido· às primeiras 
horas desta madrugada, no Recolhi· 
menta São Pedro. 

O virtuosõ extinto nasceu em .Bom 
Jardim, no Esbdci de Pernambuc·o, 
aoq 10. ele novert1bro de 1891, sendo 
filho do Sr. Guilherme Tomé da Cos
ta Revoredo e Donà Maria Guilher
·mina Revoredo. 

Fez' os· seus estudos ·eclesiásticos· 
no trad'cional Seminário de Ilinda, 
terminando-Ós no Colégi'o Pio Latino 
Americano, e doutorando-se em. Fi
losofia e Teologia na Universfdade 
Gregoriana de Roma. 

Na Cídade Eterna, recebeu todas 
· as ordens sacras das mãos do Emo. 
Cardeal · Pompfü. Inclusive o Sa-cer· 
dóc·o. aos 28 rle outubro de 1!)17. 

Desde 18 de jàneiro de 1925, pres
tava -seu~ · bóns se1·v;içós · à Arqúldto
cese; como· Vigário de São Roque, 
Mogl das· Cruzes e como professor 
ho . SenÍináHo · PH\Vfocfal' de ,:são 
-Paulo. ,__.. · -·····- · ............ ··-- --

Em 1939, ·µor· ·ocasiâ.o '<ló ·u·con
gresso 'ErucàrfsjicÓ •. .N a'c:foná,i:' -. di/lk)u 
até'. Rec're· a peregrinação · ·pàu!ista 

e, de retQrno · .a e~ta capital, pelo 
Exmo. Senhor Arcebispo Metropo!i-. 
tano, Dom '.José Gaspa, de Afonseca 

· e Silva, de·· sáudosa memória., fci 
iUcmnbldo de preparar· a Paróquia da 
Acllmaç.ão para receher a Padroeira: 
Nossa SenJ1ora ,do Carmo. çuja pie'. 
dosa imagem fôra oferecida pelos 
pernambucanos aos páullstas. 

. De um ano a esta i;Jarte, sentindo 
agravar-se. seu estado de sàude. afas, ' 
tou-se temporariamente da Paróquia, 
1>ara repousar em .lndaiatuba e, ulti
ma11,1ente, no Recolhimento São Pe
dro. desta Capital,· onde se deu o iu-

·.tuoso ·desenláce_. ·, . 
:Monsenhor Vigário Capitular reco-

- menda às fervorosas preces dcs 
Revmos. Sacerdot_es e fiéis do Arce, 
hispad<J a piedosa alma. do Rev!llo. 
Padre 'Dr> Clceró Revoredo. 

De ordeill de · S. · Excia. Revma. 
Monsenhor Vlgâr:o Câpitu1ar. 

São Pauto, 17 de. ina:o de 1944. 
Cônego Paulo . Rolim Loureiro, 

Chanceler do Arcebispado". 

O SEPULTAMENTO 

O enterro do Revmo. Padre Cicero 
Revoredo . reaJ-iz;ou,se dia 17, às 17 
horas, com grande . acompanhamen
to de Sacerdotes e fiéis ·,tendo saido 
da Capeli!, do Recolhimento de São 
Pedro, no -Alto das Perdizes, ·para 
o jazigo ela Irmandade de São Pe
dro . elos Clérigos, .no Cemitério- cio.· 

J!,íi .. n((&simo -. Sacramento, A. P!!ióqµ a 
_.<l~ -.r:-iossa .Senhora da Aclimação,. pe
las · suas assoéiações e povo, tribu-

. ·tQ}!, giandes homenagens à. m.eniórla 
do .... i!ustre Sacerd_ote. Tudó isto, ·porem, assume um aspec

to tenebroso, quando se consideram 
o desregramento dos -costuines, o en
durecimento do coração e o afasta
mento de De~, que caracterizam ne
fastamente a nossa epoca. Se tiver
mos em vista que uma multidão in
contnvel de. homens vive habitual
mente em -estado de pecado mortal, 
·empedernindo-se mesmo neste estado, 
compreenderemos o sentido m<1is pro
C undo desta campanha. que induz os 
pecadores a cumular seus crimes, 
dando-lhes consistencia . definitiva, 
com mais este ultimo pecado de odio 
e desespero: é Satanaz. que· vem co
lhér a sua safra b::-m am11durecida. 

JUVENTUDE FEMININA CATOLICA 

Ha. tamh<'m. um outro sentido. não 
menos satanico: consiste eni induzir 
r;; homens. ao desprezo de si mes
,mos, através do de~prezo de sua vida, 
afim de aceitarem o jugo 'da escravi-
dão. · 
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PASCOA DOS ANTIGOS ALUNOS 
DO COLEG!O ARQUIDIOCESANO 

Tem sido consoladora a. repercussõ.o 
qua teve a campanha pela mcidestla cris
tã levada .a .efeito pela Juventude Fe
minina Catolica. . As . enco~endas de 
vestes de praia o demonstra.m, bem co
mo a a.çeltação da c,ns:..gração a Nos
sa. S1!nhora divulgada . peta. Juventude. 

Assli.1 lgirtilmente o movimento de 
. pascoas colet_lvas tem . sido sobremanei
ra. consolador. 1uant1, tarmlaar a cam
panha daremos um resumo do resultado 
obtido. 

Damos hoje abs noss3s leitores uma 
resenha abrevia.da do.o trabalhos. desen
volvidos por nossas Irmãs de Ribeirão 
Preto. 

A JUVE'.IITUDE El\t RIBEIRÃO 
!'RETO 

A Campanhe de Pa.sc J. em Ribeirão 
:?reto teve Inicio com a Pascoa dos 
Professoreii que foi ca.rlnhosámente pre
parada com um triduo pregado por, Sua 
Excia. Reverendisslma D. Manuel da 
Silveira D'Elboux, 

Mais de duzentos· e cincoenta profes
sores, de Cursos Prlmarios e Secunda
rios, aproximAra'll-se da Sa.gr;téla Mésa. 

Apó3 a Santa Missa, foi-lhe servido 
· chocolate preparado pelos membros ~a 
· Juventude. e prestada uma homenagem 
ao nosso zeloso Bispo Auxiliar de nosso 
carisslmo · Pastor, D. Alberto GOnç.al
v~. 

l'-.esta oca.slãe> ·aproveitamos a oportu
nidade para, por melo de um amavel 
cartãosinlio. convidar os . professores a 
ingressa.rem na Ação Catolica.. 

PASCOA DAS MOÇAS 

A Jocf de Ribeirão Preto promoveu 
esta Pascoa no bairro chamado · dos 
Ca.nipos Eliseos, no doming" quatorze 
de Maio. Aqui · igualmente o n()$So in
cansavel D. Manuel D'Elboux prégOu o 
triduo preparatorlo. Compareceram mais 
ou men~s umas oitocentas moças: · 

Nesse mesmo dia. =ia, pequena. mas 
prospera cidade de Jardlnopolis a Ju
ventude Feminina · pt0moveil uma PM
coa semelhante. com o comparecimento 
de uma. duzentas e ch,coenta comungan
teJ, 

OUTR;AS PASCOAS 

Não· somente a Jt;Vf'ntúde, mas ·em· A exemplo do que tem feitó nos 
anos anteriores, a . Congi·eg'açií,o Ma-. . i.m trabalho harmonico com a Ação 
riana do Colegio Arquidiocesano fa- Catolica varta.s outr,. a&oclaçôes se. ln-. 
rá rea,~zar hoje, domingo, a Corou-_ cumblram de Pai,c.ia11 <'oletivas em di
nhão Pascal dos Antigos Alunos da- · versas Igrejas da cidade. 
quele estabelecimento de ensino. ' Os resultados destas Pa.scoo..s eêm sido 

· Para essa solenidade, à qual são sobremaneira ~on,;oladores pol.s grande 
convidados .todos os ex-alunos do Co- tem sido o numero ae primeiras comu-
legio Arquidiocesano, foi ·estabelecido , nhões de adultos. 
o seguinte programa: 4s 8,15 · horas, 
Mi~sa e C~munhão pascal dos anti
gos alunos; às 9 horas, . c<1fé; às 9,30 
horas, assembléia geral dos antigos 
alunos. 

As solenidades- realizar-se-ão na 
Capela do Colegio Arqúidipcesanó, à 
ru<1 P,inir.s-:--s d,e ~!~riiµ. n,q . ~-!1.~~. 

.. •. ' ' . .. . . ', 

OS ESTUDANTES 

'Preparamos agora a Pascoa dos tstu
dantes .. Esta. será feita pel<'J !!!versos es
tabelecimentos de ensino. Conta Í'IÍ>ei
rãJ Preto com sete· ginasloa. _(sende, três 
ele religiosos); que.tro esoolas normais·-

(duás de religiosas), uma F-scola. de 
Farmacia. e Odontologia, uma Facul
dade de Clencias Economicas. um Ins-, 
t!tuto Profission,al Secundarlo, três ·co
Iegios pre-unlvernitarlos, e ·varlos Cur
sos Pai'ticul;i.re.s .. Por ei;ta exposição po
de-se avaliar como é grande o campo 
de trabalho, . Mas, esperamos, com a· 
graça de· Deus nã~ deixar nem um Ins
tituto de· Ensino sem um convite Insis
tente. por que se· aproxime da. sa.,,.,,-ada 
'Mesa com. seus alunos· e Mestres para 
receber o Pão da vida. · 

AS CRIANÇAS 

Na Catedral, a PQscoa das crianças 
coutou com. o numero cons'.llador de 
un~ quinhentos· peguem-'·. Na_ tarde cio 
domingo da Comunhã-,,' Imponente pro
cissão infantil pérÍ:-Orreu às rua..s ,da ci
dade. As : 9ÍJ.tras Pàrooulàs e Igrejas- da 
cidade !mltam a Catedral neste movi
mento ·infantil. 

Todas ~ Pas:cor · rromo-;idas . peta. A. 
C. enipregrram oa meios usuais neste 
movimento: profusa, -distribuição de 
convites sugestlvoo, cartões, santinhos · 
JembranQ!lS, etc. 

PELO PAI'!. 

-Com o fim de_ in~"nsificar as orações· 
pelo Soberano Pontlficc. a -~ção Cato
lica de -Ribeirão Preto Instituiu a hora 
de guarda pelo Sar,to Padre e· ~la paz. 
Diversos grupos de pP,:isOO.S convidados 
por um membru ·da Ação Catolica fazem 
eJn hora marcada a SUB- adoração ào 
SS. Sacramento, ·com .., ta.bernaculo fe
chado, 1a~ndo as orações pela paz e 

- pelo Santo Padre forpecjd.as pela Ação 
catolica. 

O ,periodo estabelecido para esta 
guarda é dlaria.niente ,das 12 às 16;30 
hora, sendo os grupos- revesados de meia. 
em l'!leie. hora. No m~s. de Abril, mês 
em que se Iniciou este movimento Já 
tivemos. 348. pessoas riue se comprome-· 
teraí'u •- realizarem · sua. · mela , hora de 
guarda pelo Papa. t! .pela Paz. 

A distribuição das . orações tem sido 
feita. em larga escala, Mal:; de 10.000 
folhetos já foram divulgados. 

•* * k 
AI está. o que· a novel ,Juventude Fe

minina .de Ribeirão Preto tem feJt.3 em · 
· prol dó apostolado'. Sirva-nos. de edi

ficação para· 11ossas ·canipa.nhas. 

I 

Boletlm. da Fed.eração Mariana 
Feminina de_- Ribeirão, Preto 

Completou o 'lrimeiro ano de. exis
tencia, o Boletim editado pelas Pias 
Uniões da · Diocese de Ribeirão Pre
to. 
Ao lado de oportunos .comentarios · so
bre o"movimentó mariano feminino 
daquela:· Diocese,' . encontra-se · nó :so
letim," noticias ·de. interesse geral, ., 

Não Desperdice! Os fenomenos espiritas e a razão humana 

Deposite1 -suas EconollJias na 

PR~DENCIA CAPITALIZAÇÃO 

Consagração da Paroquia de 
Areia Branca ao Imaculado 
Coração. de Maria santissima 

ó que inumeras Paroquias do Bra
sil e do mundo inteiro. já fizeri\m, ' 
atendendo ao apelo do Santo -Padre, 
Pio. XII, a Paroqu a de Areia Bran
ca irá fazer Hoje: - _Consagrar a Pa
_roquia, as proprieda~cs, as familias, 
cada paroquiano, ao dcc~. maternal e 
Imaculado Coração de-norna Mãe, Ma-
ria Santiõsima. · 

Nos dias 18, 19 e 20 de rraio, ao 
anoitecer, houve um Tríduo p;·epara
torio, em que foi rezado JJ ter,;o, ha
vendo sermão e benção com o Sa.,tis
. sill\o · Sacramento. 

As intenções do tí·iduo foram: 
dia 18 - para q_ue .Nossa.-Senhora li
vre a Parnquia das heresias. 

Dia . 19 - que faça perseveremos 
na fé e pratica do bem. . 

Dia 20 ~ para pedir a Paz Mundial. 
NesEe dia, depois ·do terço, saiu uma 

. p·rocissão de luzes, pedindo· a Deus 
misericordia. .. · 

\ Hoje, às 8 horas, Missa e comunhão 
. geral dos fiéis; às 10. horas, !-,1:issa 
ca'1tadà, campal (na pÓrta da Matriz). 

Às 16 ·horas, Procissão e Consagração. 
Terminada a Santa MisEa, começa

rá a festa pooular, que constará de 
um sortido ·bo1equim de refrescos, 
churrascada, .barraquinhas com va
riados doces, roda da fortuna e leilão. 
Tuclo isso animado por escolhidas mu
sicas ao -alto-falantes. 

Nos artigos anteriores procuramos 
salientar a inan'dade da explicação 
espírita dos Fenômenos d-' Espiritis
mo, segundo a qual estes sãt> devidos 
à ação direta ou indir-e-:a das almas 
ou esi;Jlritos desincarnados. 

. Inúmeros fenômenos, entretanto, 
não passam de sil11Ples fraude; ou
tros explicam-se pelas forças natu- . 
rais; alguns são c:i.usados pela ação 
moral do demôn:o e uns poucos, a!iás 
mui~os raros, podem-se, atribuir á 
ação direta. do Espiritó das "rrevas. 

A existência de fraudes comprova
se pelos fatos· e pela confissão explí
cita a.-s mesmos espíritas; a opinião 
abalizada dos grandes cientistas e os. 
portentosos progressos. dá · Ciênc:a 
moderna cot·roboram a ·causalir!ade 
naturál: . a razão humana,· fundamen· 
tada' nos fatos e revigorada pela Fé, 
conclui pe;a ação "moral do demônio 
e ao mesmo tempo, repele a hipóte
se espirita; por último, -a Fé ilumi-

. nada e segura, desprovil}a, de 11re· 
coiceitos. leva-nos a admitir a lnter
fei-ênc'a. direta do demônio para al
guns casos extraordinários e, por is
so mesmo, sumainente raros. 

Fenômenos espiritas.. 
Por \sso. a atitude mais racional e 

sereha, diante !los .. Fenômenos espí
ritas há de · pautar-se pelos seguin
tes principios: 

1.0 ) No estudo e interpretação dos 
fatos maravilhosos real'zadps nas 
sessões espfritas, nunca 's,e deve pre• 
tender dar uma explicação próxima 
gél'al ou comum. a todos · eles, por
quanto, dada a existência de ·traude 
ti de explicações natrirais ou preter· 

· naturais possíveis, cada · caso deve 
sempre· ser: estudado e ·cons.iderr.do 
r :u·ticu larmente. · 

2.º\ A fraude explica, sem dúvida, 
grant!e número de tais fenômenos. 
Não toios. porem, v::sto como alguns 
fogem inteiramente ao· seu, amhito 'e 
exigem uma ca.nsa mais· eleva·da e 
digna da rnzâo hun1ana, corno seria, 
por exemp,o. a-· explicaç~o ·: fornecida 
pelas forçai< naturais, sempre mais 
pro[undame.nte conhecidas, graças 
ao incontestável progresso da Ciên
cia, 

3.0 ) Somente. quando tais forças 
não bastarem, é_ que. rerá líc'to · .re
correr a outras orde11s de conheéi
rnento: à razãó e à Fé. 

A(ÃO MARIANA FEMINl!~A 
REUNIÃO ·l\mNSAL 

Uealiza---se, hoje, às 10 horas, na 
Curia Metropolitana, a reunião men
sal da Federação Mariana Feminina, 
sob a presidencia do Revmo. Diretor 
Pa. Dt·. Eduardo Roberto, sendo e~-

. perado o compareclménto das sras. 
Presidentes ou de sua3 1·epre::ientau
t.e.s. 

TARDE DE '·RECOLHIMENTO 
PARA ASPffiANTES 

.. Deverão ·teunir-~e, na tarde 'de ho
je, das 13 ·às 17 horas; no Colegio As

. sunção, ··à Alaméda Lorena,. 655, to
das as· · Aspira:ntes c!as varias I Pias 
Uniões 'qúe ''reé:eberãó, fita de Filha 
de Ma'ria, ainda este mês de maio. 

poucas Filhas_ de Maria já existentes 
nessa novel Flia. União foi confiada a 
-tarefa de attair as- criança~ para· - a 
Igreja, · o que e lru; vem realizando por 
melo de visites as fam,liàs, com ver
d,1tleiro ei:pirito apostolico. 

Em visita. a essa Pia União, esteve 
a Presiáente da Federação, no. dia 14, 
às 16 horas, quando se realizou a reu
ni;io mensal. Dirigindo a palavra às 
Filha.s de Maria, ·mostrou-:;.hes · a fi
_nalidade da_ Pia União que se resume 
em: aperfeiçeamento individual e 
apnstolado. Felicitou-as : pelo trllba
lhos que já vem ' reali'zan,do, .. com 
tantos sacrifícios, porque · vasto é· o 
campo e poucas as que nele labutam, 
desejando que em breve pudesse o Di
retor contar com- novos elementos pa-: 

. ra os _labores que, na Paroquia, são 
~onfiados · aos· leigos c9mo · auxiliares 
ao Paroco, · 

Pe. Vicente Zioni 
4.º) Neste ca~o, mesmo que o fe.· 

Jlômeno requeira uma interpretação 
preternatural. ainda assim o bom / 
senso e a lógica natural não nos per
mitem - sem comprovação eviden-
te - passar logo à ação imediata d"o 
demônio. Este, espiritual e inteli
gente, como. é, age de·modo indireto; 
moral e disfarçado, valendo-se das 
circu~stancias de tempo lugar e· pes
soas. 

5.0 ) A apão direta e extraordinária 
do demônio, justamente porque ex• 
traordinária, é mais rara, e só· com 
máxima prudência a podemos admi
tir para certos casos. Aliás, a Igi:eja 
nunca se pronunéiou definitivamen
te e de um modo geral sobre todos 
os fenômenos esp!ritas, mas apenas 
admite 4aja em tais fenômenos uma 

,ação diàbólica, pelo menos indireta. 
Intei'venção esta já de si bastante 
para justJlicar plena.mente e reite• 
rar todas as- -condenações com as 
quais Ela· reprovou" e reprova o É.: 

. piritismo. 
Doútrinil 'espirita 
Quanto à doutrina espírita. a posi

ção da Igreja é absolutamente. cate• 
górica a nitidamente bem definida: o 
Espiritismo é herético e os seus se• 
quazes incorrem etn pena· de exco-· 
munhão reservada especialmente à 
Santa Sé, de acôrdo com o canon 
2314 paragrafo 1 n. 1 do Código de 
D:relto Canônico. toda vez que publi· 
ca e ostensivamente professarem ou 
d_i[undirem a· doutrina e, por llla, im· 
pugnarem a verdadeira ·religião. 

. Muitas dioceses. brasileiras jâ to
maram atitude a respeito. Haja n,,
ta. a 'dio_cese de São Carlos _que· r.as 
suas Coast!tuiçôes Sinodais,. pubHca:- · 
das a 6 de maTço de 1941, reitei·ando 
as determina(:°ões do Concilio Pl_ená· 
rio da Am.érica Latina (cf. N.0 164} 
ordena sejam conside.rado·s hereges 
verdadeiros tanto no foro interno. (da 
cortclêllcia) como no foro externo e 
como tais não podem se1· admitidos 
ã ·recepção . dos Sacram·entos quais• 
q·:ier espfri~as militantes que antes 
não· tiverem reparado os escandalcs · 
dados, abjurado o Espiritismo e tei
to a profissão de fé (Cf. N. 145), Es• · 
ta ultima · _detertninação é tirada do 
decreto n. 136 do Concilio Plenário 
Bi'asileiro, em vigor, desde o dia 7 
'1e março de 1941. 

Prat··cas do espiritismo. 
Nem· menos clara. e be111 def;Dida 

é a doutrina e a linha ele conduta ela. 
Igreja; com· relação. às ~rMicas do 
Espiritismo, aliás já condel,lado no 
A1itigc> Testamento como ilfcitas .e 
pecaminosas: Nem haja entre vós 
quem indague dos mortos a verda.de, 
porque todas estas coisas abomina. o 
Sen11cr" (Deuteronomio, 18, -12). 

SetUtdo. este. principio o Santo Ofi
fio, em cleclaração ofic;ia.l, · fixou uu• 
ma - rórmu"ra unica e geral todas as 
condeuaçóes cominadas pela Igreja 
contra as práticas e sessões espíri
tas:. "É proibido a todo e qualquer' 
fiel tomar parte em sessões -ou -ma> 
n!festaçôes e~pir,tas, com medium 
ou sem ·ele, mezmo quando tenham 
aparências honestas· óu piedosas; se-. 
ja que se consultem as almas ou os 
espíritos; seja que se escutem âs 'res-
potas dadas; séja que, a pessoa' se' 
ccintente em presenciar O que se pas
~a .. na sessão, embora protesta tido tã-

_· cita ou exPressamente que ~ã~ quer. 
ter nenhuma relação com os ·m;ius 

. espírito;", (CL Tribunal dei .·8to. 'ón
cio, 24-1 V-191:1. 

Esta tarde de recolhimento visa lem
brar às ,jovens que vão. ser admitidas 
nas fileiras marianas as vantagens es
pirituais de que gozarão, com à aqui
siçfo do titulo ·de Filhas de Maria e 
as resporu:abilidades _decorrentes des-. 
sa filiação. · COMO NASCE UMA HERESIA 

PiA UNIÃO DA PAROQUIA DA 
IMACULADA. CONCEIÇÃO 

Festejou este florescente sodalicio 
mariano, no dpmingo passado, o 10.o 
aniversario de sua fundação. , Alem 
de um Tríduo preparatorio e ·ca co
munhi:o . gemi , dm Filhas de Maria, 
houve · nm festival comemorativo des~ 
sa auspicioso acontecimento, às 17 ho
ras do dia 14, no salão de· festas da 
Igreja de Nossa Senhora cio Carmo, 
à rua. Martiniano de Carvalho. 

A Federação esteve representada 
pela sua 2.a secretaria e pelo seu 
Jhvmo. Diretor Pe. Dr; Eduardo Ro

. be:to aüe \JSOU da palavra, sáudando 
a Pia_ União em fo.::ta. · 

VISITA A PIA UNIÃO DE S. VITO 

Recentemente fundada a ~ia União 
das Filhas de Maria da Paroquia de 
S. Vito, conta um pequeno nucleo de 
jovens marianas, cmpénhadas em di
vull(~r em sua Paroquia a devocão à 
Nossa Senhora. Vem o Revmo. Dire
tor dessa Pia· União, desenvolvendo 
grande .atividade para, sem· prejuizÓ 
ela qualidade, aumentar· o numero . de 
Filh.as de Maria, em sua Pardquia,' 
poi~. delas necessit::i para a realização 
de seus . planos -de apostolado. Ãs 

"A FRANÇA- CONTINUA COM 
A · MESMA .~O CAÇÃO" 

· DECLARA O NUNCIO APOSTOLICU 
\ El\'I VICHY 

I •. 

Ó Exmo. Revmo. Mons. Valerio Va
leri; Nuncio Apostolico ,em Vichy, 
pronunciou durante a solenidade de 
inauguração de uma expe>sição cato
lica- em Clermont..:Ferrand .uma bri
lhante oração, em que exalta a mis
são da França no após guerra. 

Nesta ocasião, Stta Excià. Revma. 
teve ocasião de· afirmar o seguinte: 
"Aqueles que afirmam que a França 
terminou a· sua missão, ou que no 
futuro sua missão carecerá de i:npor
tancia, desconhecem a nação france
sa''. 

"A .França continm! com a mesma 
vocação e tem hoje a mesma missão 

. que cumpriu durante ·os seculos pas
sados e qtie continuará cuinprindo e 
~m. identico esplendor". 

"Qual é sua missão'/ A de colocar 
ao serviço da Igreja a cult~ra huma
na. A França continua desejando 
difundir pelo mundo uma civilização, 
que fundamentalmente não é senão a 
vitoria ·ãa inteligencia sobre.a materia, 
da Hberdade <'ontra a - opressão, do 
àmor sobre · o odio. Tal é a missão· 
deste amantíssimo país. Sua missão . 
continua sendo a m:esma. :." 

(Conclusão da 1.a pagina) 
r,anha com intenções de retorno às 
austé"ridades da ·Igreja primitiva. 

'· * * * 

Nüsta altura, já tinham 0s doli! 
.amigos acertado a obra de éunho í'Ul
tural: Seria o ·• Augustinus ". que re
formaria a Teologia Católica. Come
çaram, pois. a se ocupar de outro 
ponto tambem importante: ô recru
tamento dos partidários. -pois que es
tavam, convencidos de que sozinhos 
não fariam nada. Precisavam de gen· 
te d influência que os auxilias.se na 
divulgação de suas Idéias . 

Nada mais útil para este fim r:o 
· , que. uma Ordem ou Co11gregação --Re

ligiosa. Tambem nesta parte de. sua 
".grande emprêsa" evidencia Jaíisen~ 
nio a hipocrisia de sua submissão à 
Sjl.nta Sé. Era preciso· desconfiar rlas 
Ordens Religiosas multo apegadas à 
Roma, pois nada de bom se pode es
perar da "via transalpina". 

Saint-Cyran, mais capaz de que 
Jansenio nas /questôes de política 
p1·ática, ensaioú uma investida entre . 
O<i Carmelitas. "São ·ardorosos; es
crevia-lhe Janrnnio. e s.e aderirem .à 
e a usa do Pilmot (palavra que na ci
fra indica v'a a emprêsa pró11ria / Irão 
alem das medidas•·. J.\>las Saint-Cy
ran não conseguiu entre os Canne 
Ji• 1s grande resultado. Aproximou-se 
então dos ·Oratorianos do aliás pie
doso. cardial de l:Íerulle. cuja "cul
tura teológica deficiente" fundamen
tava melhores esperanças.· ltealmen
te o Oratârio foi na Franta o grande 
l aluarte do J anse1lisr,10. . 
· Uma Ordem t'eminina a princípio 
não pareceu éonveniente a Janse
nio. "Se vos consagrardes a étas, es
crevia a Saint-Cyran. não cuidarf'is 
de outra coisa". Saint Cyra., porem, 
melhor psicólogo. .embora atendes
se 111, inicio à rec01nend<).ção de Jan-
senio, nãó teve dúvida depois em in
sinuar-se entre a~ monjas cister
cienses de Port-Royal. 

Para conhecimento do-ardil dos be, 
rejes -é oportuno· saber-se a maneira. 
Com os Oratorianos Internou se pela 

. como agiu o abade de Sair,t Cyran. 
espir, uálidade. do· ·eard,t1 .de Berul
lé. ..l8creve11 mesmo um <>Plitic·ulo· so
bre ela, e conseguiu para 11111 outro 
escrito. um parecer 1audal0rio rt~ 
Ja.1senio. Ora a iniciação na espiri-
tualidade oratoriana. abria Jbe tam-
bem J.s sunpati.«. ne Porl ltova1 .on 
<le o Pe. Setmsuiin Zamet, ardo~oso 
partid,,rio dessa: espirituàlidade, era 
Diretor l!:Hpiritual. ' 

Apesar de t111da prudência com que 
agia, Jansenfo. elogiou o· •·Ghapelet 
f!ecrêle du HS. Sacramunt•·, ohra de 
tuna· religiosa de Port-H.oya) já con- ; 
denada.- por oito doutores da Sorpo •. 

na, como contendo "extravagancias, 
impertinências, blasfêmias e imp' e
dades ''. Saint-Cyran, por su.a vez, es
crevia a Apologia do "chapelet se,· 
cret du SS; Sacrement". É que um 
e outro calculavam bem a suma ·tm
portancia que Viria a constitJ1ir · ~ara 
sua 0 bra o apóio de Port-Royal. 

Mais tarde, o próprio· Saint-Cyran, 
pessoalmente, . captou as· simpatias 
da abad.essa de Port-l{oyal, e poude 
afastar o Pe Zamet, que começava a· 
extranilar as novas idéias de Du Ver
gier. 

Ao lado da conquista das Ordens 
Religiosas,· e. do beneplácito junto 
aos senhqres- da . época, instituições 
e pessoas} p. ex. Universidade de 
Louvain, R:cbelieu, (agul aliàs sem 
resultado) 1Jra preciso desalojar os 
antigos senhores, personificados nos 
jesuítas. O· combate começou por 
panfletos cotn intenção de d esacre
ditar a ciência dos membros da Com_. 
panhia de Jesus. Saint·Cyran escre• 
veu a "Som1ne des tautes et faus
seté:i capitates contenues daria · la 
Somme 'l'héologiquo du Fr ... Garasse", 
Mais tarde,. acossa~o por J,ansenjo, 
que segu!a de perto as questôes ·e111· 
bruladas da- Igreja na Inglaterra, e!I.• 
breve contra os jesuítas ingleses, e 
os [az condenar pela Sorbona. O pró, 
p1·io Jansenio incumbe-se, em ·nome 
da. Universidade de Louva!n, de ob• 
ter na ~~spanha uma proibição que 
impedisse os jés11ítas de ensinar_ fi. 
\osofia no· seu colég:o em . Louvain. 
Um'as palavras imprudentes obriga
ram a Jansenio a déixar Madrid à 
llressa afim cte rugir às rnathà·s da 
l11q·1fs!ção. Sua ativiúade, porem, 
não ficou sem fruto:. impediu que 
os jesuita;s allrissem urna· universida·, 
de na capital espanhola. 

· O cámpo estava preparado. T·iuham 
Jansenio e Satnt,Cyi-au conseguido 
V.árias ami?.actes no episcopado, ·e 
grande Influência em 'duas Ordens 
Religiosas, os Oraturtanos e Port
lloyal, qu~ cecebia aentro de· seus 
muros a finu tlO!' íla nobreza t'ran, 
cesa. Um ataque veemeute contra· a. 
aliança· qne. Luiz Xll1 e. llicheiieu 
rizeram com- os Protesl!rnle~ cu1Jtra 
a· c:•·a n· Austria convenceu ao Rei 
da lils]J1J.nha e ao enisi,opado belga 

"do zêJo_. de Jansemo pela causa da 
Igreja.· ll:' eis o loho em [lern · de ove
lha no ~Oiiv episcopal rte Ypres ( Nilo 
era a primeira vez que semelhant.e 
fato acontecia na Hislória da lgre• 
lal. Nada mais prer,lsavam os nere
siarcas: podial\l vir à rúa. Bispo de 
Ypres. rloi~ anos f!e]:Jol,; · de sua elei· 
ção; a .Janseuio levou a· peete · que 
se alastrcrn na cidade. ( 16a8). Seu li· 
vro, porem, o "A ugustinus ·, estava 
proutb. o c,ll\rlie'er <la Univers_idade _, 
de l~nu_v,iln, ;imigo e discípulo de 
Jansenio, publica-lo·á. 'e a heresia 
v'eiu . à, J!-lll, 

,_ -- ·-·--' _; ·.---.. _ 
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Sáo Paulo, 2c de ;\Iaio de JrJH 

EVANGELHO 

DOMINGO INFRA OITAVA bA_ ASCENÇÃO 

(S. João, 15, 16 - 16,4) 

Naquele tempo disse Jes.us aos seus discipulos: "Não. fostes v6s que m~ 
e~colhcotes, mas eu que vos escolhi 'e vos encarreguei ·de_ 1.r e ·produ:fr fru· 
tos, pará que vosso fruto permaneça. Então o Pai vos darã.tudp .o que pedir
,1~s er.1 meu· nome. O meu mandamentó é este': Amai-vos uns ai,·s outros, Se 
e mundo vos odeia, sabei que, antes que a vós, me ·odii:>u a mir.,, $e fosseis 
«h mundo, amarlà o mundo o que era seu; ·mas, _como não sois.do mur,do 
pois eu vos escolhi do mundo, por iss,o é que o mundo vo~, odeia, Lembrai· 
,,-cs da palavra _que vos disse:· Não é o servo mais do que ç seu senhor. Se rne 
perseguiram a mim, támbem vos perseguirão a vós;. e, !le guardarem a minha 
palavra, guardarão tambem a vossa. Ora, tudo Isto vos farão por causa do 
rneu nome, porque não conhecem aquele que mé enviou. Se .é_u não tivesse 
vindo, .,e, não tivesse falado, eles não teriam culpa; agora; porem, não têm 
desculpa de seu pecado, Quem me odeia, ôdela tambem a meu Paf. Se eu não 
tivesse feito no meio deles; obras que nenhum outro' fe-i:, não terí11111 culp!I; 
agora porem, as viram, e me .odiaram, e a meu· P-a!, Era, porem, preciso que 
s'~ cJmprisse o que e~tá escritp: ocllaram•me g,~:ituitamcnte •. - Quando 
vier o Paraelito que eu vos enviarei da part.e do Pái .o Es:,frito de verdade, 
ciue procede do Pai, ~le dará testemunho de mim, .e t111nbem vós dareis test!'• 
munho porque ·estais com;go deste o principio, .-::- Disse,vos ·estas cou8aS 
p'lra que n_ão vos escandalizeis. Expulsar-vos0ão das: sinagogas, e· chegará 
a hora em que todo o homem c;uc vos matar· julgará que pq,sta um serviço 

. a Deus. Isto farão, porque não conhecem nem ao· Pai nem a rhlm, Digo-vos 
estas coisas para que, quando chegar· ·a hora, vos· lembreis de que vo las 
predisse. Nãó vo-las disse desde o principio, porque estava eonvcsco ". 

COMENTARIO 

Não pode haver concjliação possi
vcl entre o- munclo e Jesus Cristo. Se 
11a alguma cousa que se exprima de 

· modo evidente neste Evangell:v é 
11recisamente esta; .a antitese formar 
entre Jesus Cr:sto e o mul)do. De n.a· 
11eira que •aquele· que é -do tmrndo não 
l)odc ser de Jesus Cristo. J.'oi prec:so 
que Jesus Crist.o tirasse seus discf· 
l)ulos •do mundo, para que pudessem 
ser seus. discipulos. 

Não é só. Entre o mundo e Jesus 
Cristo não ha som~nte essa separa
ção que tori1a impossivel uma co11ci· 
liaçã0 entre os dois. como entre os 
co·s extremos de uma superrtcle não 
11ode haver contato; mas existe aill· 
<la co·usa mais grave: entre o mun
rlo e Jesus Cristo ha ódio, porque o 
mundo. odeia a Jesus e aos seus dis· 
cipulos, Odeia-os e os persegue, e 
ÍJ!ll'Segue com ódio mortal, pois para 
cs mundanos nã:, _ha maior alegr;a 
do que ver o desa1larecl!'nento do Ji,:s
to. E isto não apenas em v:rturle 
ele uma natural aversão que os ho
mens tê1n para com aqueles de seus 
:semelhantes· cuja vida é uma repro· 
vação · tácita de sua má conduta; 
mas por força de uma malicia c:ue 
,·ai ao mais profundo da alma. por· 
quanto este ódio do mundo para C'Olll 

Jesus Cristo, sua Igreja e seus fiéis 
111·ocede· de uma recusa rormal a 1·er· 
tl1de: viram as ollras de Jesus· Cris
to ,e o odiaram. diz o Evangelho. O 
ócl'o do mundo é pois U1J1 ódio sa
tanico que se opõe diretamente ao 
Esp!rito Santo. 

* * * 

Esta antítese não 'foi cousa apenas 
do tempo de Jesus Cristo; nem tão 
somente do tempo dos apóstolos; mas 
é ele todos os tempos. Vale para to
das as épocas a ad vertõncia de São 
Pa!l)o· aos . fiéis de Corinto: "que 
concó!'dia pode 11aver entre Cristo e 
Belial?" Eis \)arque aos que se dedi· 
cavam ao apostolado S. S. Bento X V, 
rep2tia a mesma advertênc'a. 

E realmente não é posslvel uma 
conciliação entre o espirito do mun
do e o espírito de Jesus Cristo; entre 
aqueles que seguem o espírito do 
m1111do, os 11rnndanos como costuma
mos dizer, e os fiéis seguidores de 
Jesus Cristo os católicos verdadeiros. 

Por isso, ~ mister que aqueles que 
te, dedicam ao apostolado eonheçam 
bem o esplr!to do nwndo, para não 
se deixarem enganar, e julgarem que 
fazem apostolado, quando mais não 
fazem do (lue encher a Igreja de pes
soas que externamente procedem co
m:, católicos.· no fundo, porem, estão 
muito longe de renunciarem às pom• 
pas de sat.anaz -que síio as pomµas 
mundanas,· o espírito de sensualida
de e orgulho. ~J ·ta.mbem preciso que, 
com a mais louvavel das intenções de 
fnr,er um verdadeiro apostolado. mas 
com um deseio sôfrego de obter re
sultados Imediatos. não vão os após
tolos fazer concessões a este espíri
to e trànsformem o ambiente cal.ó· 
HJo num amhiente mundano, em vez 
de transformarem o amhieute pagão 
em que vive. o mundo, no amhiente 
cató:ico que. nele deveria dominar. 

.Damos j1oje aos nossos leitores a 
eritica e il:-scussão dat-; doutrinas es- · 
l)cmadas pelos chamados "católicos" 
liberais no· que diz respeito às rcla
çõe3 entre o poder espiritual e o 
poder temporal. tra11screvendo o que 
sobre este assunto se acl!a no "Dlc; 
tíonaire Apologetique de la Foi Ca
t,1o!ique !le A. D' A lés. 

. -000-
." Precisemos ·o que entendemos por 

L'beralismo isto é. qual o seu signi· 
ficado. condenado e condenavel. Con
si9te na,negaçãu mais ou menos ac~n
tnada rla dependência do homem pa
ra com Deus, ou pam com aqueles 
<it:e· participam de sua autortclade so
hcrana; é a ruptura mais ou menos 
completa com a ordem desejada e 
estabelecida por Deus. 

Ka.orden1 social e política, o libe
ra.is1i10 ·tende â libertação da sucie· 
clades, do império de . Deus, de Je· 
sus C;·isto e de sua Igreja_ 

O liberalismo, que afirma a indE· 
rcndêücla cio f<Jstado com relação a 
De11s nunca fol professado, que eu 
saiba, por nenhum católico. 

Deus :é Senhor das sociellades co, 
mo ·dos indivlduos e· tanto os gover· 
na.ates quanto os go've1:nados estilo 
sujeitos à lei moral e natural de 
qve Deus é O autor. Os chefes elos 
1rn-vos estão sub sua denendêncla, 
àssim coino os seus súd ·tos A lei na
túrrJ tem preceitos que ligam os 
p:·incipes e .os .súditos. não sendo per, 
ní:tido a.o; primeiros dar orcleM in 
justas, como uiio .é permitido aos se
gundos deixarem de se suje tar às or· 
Í1cns · justas, de seus <:hefes. A raziiu 
mesma não é suflc'ente para demons
trar que o pr!ucipr, não s6 como indl· 
,fcluo, mas como príncipe. está su
je:to a Deus e às. ordens que Ele lhe 
dá pela. voz _da 11atureza da qual é 
a\1tor? Se assim não fosse, seria r,re
c:so dizer que nm soberano pode em 
çoaciência, obrigai· seus súilitos a 
atos que estes, em conc:êncla, uão 
poclem praticar. · 

j,r<'.s, nãó .existiam ·:e· não. exis•.em 
ai;iCa catôllcos que afirmam justa, 

... .,:-...··--· 

F. como a pugna entre o 111al e o 
bem é p,erene, conió a opo~içi\o entre 
Cristo e Belial {! ·eterna, c,omo ó esr+ 
rito daa. trevas não descànça, mos vi
ve tecendo laços em que. có:her os 
incautos, toda obra de apostolâdo é 
árdua, exige mu ta paciência, fm ta
leza · de alma e espirita· pertinrrz. 
Quem julgasse o aposto'ado uma oh:-a 
fácil. cheia de coúsolações, sccunclaàn 
por mil e uma circunstancias ra voro,
veis, séguida de todas as demonstrg .. 
ç<ies de gratidão e louvores. tendo co· 
mo truto uma euforia natural, enga
nar-se-ia ·de modo lastlma.vel. Pois, 
aà verte ú Apóstolo: "nossa. luta nãó 
se Caz contra a· carne f> o sangue, mas 
contra ns princ'pados ~ as potei,ta 
eles, contru os dominadores Ileste 
mundo de trevas, contra os· esplritos 
do mal que clrnundam nossas ro
gi.ões·•. E lutar contra o espírito eos 
trevas não é cousa. fâcil a . sinl'ples 
mortàis. 

Por issci é preciso que -o apóstolo. 
esteja sempre pi-emuniclo com as ar
·111as da oi-ação, da· v'igllancia .. da ln· 
tegr:dade da Fé, da mortif.!cação dqs 
sentitlos, da pureza dos costumes, niio 
venha ser ele· mesmo. vitima de sua 
imprudência e cair ele mesmo nas 
ma 'ha_s do. demônio, das quais pre
tendia afástar reus irmãos. 

APAH ELHOS 
parttCHÂcCAFÉ 
modernos, elt•guntee, 
cm desenhos originais 
Nacionais e' extrangeiros 
l'o,tem ,~r tHfr,r,iri~of 
i~múim rn, l O png11• 
me11t(), pel" "l'lano Sm1a1e'", 

ltua 21 de Maio, 80-90-S. l"aul<I 
· · ~-N~M 

mente que o souerano temporal (um 
ou coletivo)· está obrigado à lei na.tu· 
ral nos seus atos, mas que, como .iobe
rano · não está sujeito à fel cristã ou 
sol>1·enátural, com o pretexto de que o' 
podei· civil sendo u1\1a Instituição de 
ordetl) pura1'nente natural, ,está total
mente separada ela ordem sobrena
tural e é compfetamente Independen
te dela? Ao Estado. d ir-se-á; o domi
nio ria razão e da natureza: à lgreja, 
o ctomluio da fé e dl\ grnça. Nenhum 
soberano, nos seus atos ·de solJerano, 
é obrigado a levar em conta 11 
Revelação Ele pode· legislar. não 
somente sem t~·r os olhos· sempre 
,·crltados para as leis sobrenaturais 
enun~iadas pelo próprio Deus, como 
ainda, de moi;lo c.ontrário a · essas 
leis que, se obr:gam o soberano. co· 
n10 individuo, não o obrig!lm em sua 
qualidade de soberano; de sorte <1ue 
- cousa absurda - um prlncipe não 
poderia legltimai1ente se ~ubtralr 

individualmente à um 1il·ece!to .sobre· 
natural, mas teria o direito de pro
mulgar um11 lei em oposição com es· 
se mesmo preceito. No fundo, ê essa 
a consequência que decorre dessa 
espécie de liberalismo muito bem 
definido pelo ilustre Cardeal De· 
champs. "É, diz ele, a escola política 
que pretende assentar toda- oritem · 
social sobre a ··Declaração dos d:rel
tos do homem"· sem absolutam·eute 
cuidar. em .hipótese aJguma, de sa
bêr se existe uma• lei positil;a 11ara 
o gênero huma11CJ". Ou 1nelhor, "fJ a 
escola politlca dos que não reconhe
cem · senão uma lei suprema J>ara a 
ordem social: a razão". 

:(;; suficiente expor uma tal teoria 
para fazer-lhe justiça. Uofoo adml
t:r que Deus, autor da lei 11aturai e 
autor ao mesmo tempo de · uma lei 
acrescentada à lei natural, não .• 11lta 
desejado que essa· segunda lei, HUfi· 
cientemente promulgada, não obri
gue reis e povos·, como a própria lei 
nal.ural? Como. não ·teria Deus orde· 
uatl.o à. uni priricipe. 'de não obrigàr 
seus súrli_tos a alguma cousa contr.V 
ria, a_q qúe lhes é projbido · pela, lei 

LEGIONA-RIO 

BODAS·., DE OURO DA ·soCJEDADE DE. SÃO 

VICENTE OE PAULO,. fM SANTOS 
De conformidade com o p1·ogra

n1a elabori\do· pela comissão orga
nizadora: elas festas do jubileu aui·eo 
ela Sociedade de São Vicente. de Pau'. 
l:l, em Santos, as Estaºões cie Rádio 
eia vizinha cidade, .vêm irradiando 
uma série ·de Conferêllclas, em pre• 
paração às mencionadas fef!t,vidades. 
Puhl'.camos · hoje; . trecho.3 iiaque 
foi proferida, no dia. .14, a primeira -d.a 

' sórie, pelo Dr. Euclides de Cam1ios, · 
J11iz; de D,!reito e Diretor '·do ·Forum. 
de Santos: 

"Comemora no dia 1.0 de junho 
deste ano o sell jubileu aureo, a 
Conferênc a "Sagrado Coração ele 
Jesus--, da Sociedade São Vicente 
d1 Paulo, a prlmeiJ·a· fundada nesta 
cidade'': 

.. Que vtfm a ser a So_ci'edade São 
Vicente de Paulo? t .a· 1'eunião· ·ele 
todas as ·conferênciàs existentes- no 
mundo, regidas por uni mesnió Ma'.
ll11al, que. é. obedecido eni todas as 
regiões ,da terr;i, sem cliscr.épancia 
alguma,; o seu ,r.m principal, o seu 
fim único, é a p1·ática .da càrid.ndé 
ensinada pélo Oivll10 Mest~e, · i a 
caridade evangélica: "Amarás ao 
Senhor teu Deus de todo o teu cora· 

· (:ão, de toda a tua alma; de todo o 
teu en.tendimento. Este é o maior e 
o prin\elro mandamento. Mas ô se· 
g:rndo -é semelllaüte a este: Amarás 
ao teu pl'lxi1no· como a ti me.smo'', 

A pr ll)E'i l'à CoMerência do mun: 
cl::- f,_,i fnndada pôr J!'rederico Oza
uam. em 183:i, em Paris'', 

"A primeira condição para s.er 
membro ativo da SociedadEi; é a de 
ser católico praticante". 

cli.a da eleição· .o seu nome foi su!rar 
gado unanimemente. ·por, to'dos os vi
êentlnos presentes". 

"Sábia.' e ins])irada tói a eleição d e 
l\Iorel, pois ten:l s·ilo um digno coil· 
finuador .de· Murat; em ·sua priisidên, 
eia, a Sociedade está se desenvolvén-
d-0 'li plhos vistos''. . · 
. "A prlméira Conferência· fundada 

n.esw. cid.a'de, já s.e disse, foi em 1.º 
de· junho de, 1894, que se intitulou 
ColitfJi"êricià '"Sagrado Coração- ele 
Jesus"; .seus .tu11dadóres foram: -
João Batista de Azevedo, Dan'.el Teo· 
tô'nio Ferrêlra, · l!'ernando Jos.é Mo
rais' Junior, Manoel . RodrigUfJS No-
gueirà . e- GJicét•jo Ollv.eira Botas, to· 
dos· já' falecidos. . . 

Assim sendo, em l.º âe junho des
té auo · comemora a Sociedade o seu 
jubileu R;Ír.eo, mÓtlTO porque está 
pron10vendo grandfJS fest:vidad'es, 
como tem noticiado a Imprensa lo· 
cal e a da capital; e 'a:. ininhà presen• 
ça · nesta pfestigiosa e1nissora é 
justificada por el!Se jubileu, S.eudo 
que nas· demais noites OUtl'ÓS Ol'âdO• 
i"es · aqu( estarão cautaudo as· g:órias 
fia · Soci.C.dade , São., Vicente: de Paulo, 
nestes 50 anos .de ex:stêncta,_ . 

Falarão div.ersos; .intelectuais cató· 
iicos · clesra éichtde, '.até o · dia 27 · _do 
corrente; de 2s· até .4 'de jµnho, vi• 
.rão eloquentes oradores {la capital 
elo Estado, sendo .essa semana.,a mais 
fes'tiva". . 

"Essas conferências serão -realiza• 
das nà s_e_de tla Sociedade, Av. Con· 
sell1eli·o· ,Rodl·jgues Alves,. 311 - .às 
20·.~o horitS'-; so 110 dia Lº de JunhO é 
que a fest vtdpde· será na · ca:tedi·al, 
havendO' hora ~anta. 

... \ visita a·o 'pobre em lieu domici- A Sociedade. s.ão Vicente de Paulo, 
lio, é 'a obra máxima, por ass:m di· µ;1 diocese de Santos; compreencle:. 
zer, da Sociedade .São Vicente de · 1 · C.onsclhó .Cc'ntfal,. ·com· jurisdi· 
Paulo; ne:a o confrade pl'eclsa por ção sobre toda _a OIÓce:i.e· .sendo ,seu 
toda a súa boa vontade, a .suo. tledi· presidente O :::ir. Vicente Severlano 
cação, o seu amor ao Próximo. Visi- i\Iorel; tem PersonaHdade Jurlcilca 
~ando o pôbre, dois .ffüs e.l.evai10s e sede próptlá à Av; Conselheiro Ro• 
tem ó confrade vicentino: ininornr d!'lgues· Ah·es, 311. 
os seu~ so1l'ime11tos ris:cos e éon- 7 con:ielhos Particulares, sendo 5 
quistar a .;ua amizade, de n19do.·que em Santos, 1 ·em ·são Vicente e 1 -eia 
o socorndc veja uo seu visitante um X ririca. . · . . 
amigo, ao. qual possa, c0nfiàr os se1is 1 Conselho de· Obras Especiais, 
padecimentos morais. Com a esmola nesta .cidade;· constjtuldo especial· 
material, procura - o ilcet;tjno, abrir mente pam dMglr as obr?-s auxilia.· 
~ain;nho para o !'lCJcon'o esp ri'tual, a res ·das conrerêuc;as., 
parte mais clellc:ada d~ sua· missão 72 conferências, sendo: 52 em 
de aPóoitolo 11a i!O(:iedade. Sau.t0s, i em -São Vicente e 18_. no _LI· 

M; m!sérias mim:ils · sào mais difi· 

TEMOS A'' VENDA 
GRANDE LOTE DE 

, 'RETALHOS DE CASI" 
MIRA A' PREÇC. 

.REDUZI D OS 

VENDAS A DINHEIRO E EM 
SUAVES PRESTACÕES MENSt.lS 

-5-

Consagrada ao Coração-de Maria a Prefeitura 
Apostoli&a do· .\lto Solimões · 

· Na trabalhosa e lo!igin·qna .Prela
zia do· Alto Solimões, com sua sede 
em São Paulo de Olivença. 
Exmo. Mons, .'fomás i\lária ·de Màr
celano, O. F. 1\J., Cap. resoiveu ·con
sagràr a . Prelaz:a ao Imaculado Co· 
ração de Maria, 

"N'ão podlai;rios. não queriamas e 
não deviamos · ficar indiferentes 
rliante do geral entu.síasmo que \"em 
suscitando a Consagração aci Ima
culado Coracão de Maria" - .disse 
em carta que en'viou à revista "Avé 
l\lar·a.". 

. "A nossa Prelazia - continua ci 
Exmo. i\lons. Tomás Maria· de . Mar
celano - marcou tambem, com ca
racteres de ouro o seu grandC ,e feliz · 
dia. r~iiemos a Consagração elli. Nos
sa ,Prelazia no 2.o · Do1t1íÍlgo da Qua
resma, em que a Igreja lembra no . 
I~vangelho a 'l'ransflguração de: Nos· 
so Senhór Jesus Cristo. A Prelazia 
estava com'o que t.ransílg1•rada !l os. 
fiéis que receberam a rtot!cla. çom 
grande a\egr'.a, . jamais poderãô és· 
quec~1; e.sse dia ·rel_iz entre todos, pois 
todcs·. tem por Maria uma .real e ,sfü
cera devoção. Jesus. e ,Maria l~nça, 
ram, naquele dia, uma benção es
pecial nos queridos ·filhos tlo Alto 
Solimões". , · 

CONSAGRAÇA.O DA . PRQVJNC~ 
SALVATOlUANA BRA$JLElR4 
O dia 25 de março do corr.ente ano, 

fosta da Anunc,façao de Nossa, Se· 
nhora constituiu uma · data l!led:fa 
para 'os Anais da ·congregação do 
Divino Salvador, no, .Brasil. É que 
fora essa a data previamente eeco' 
lhida pelo Próvlncia;ado Brásl!eiro 
para que todas as Casas da Provin
c!a fizessem sua·. consagração ao Co·. 
ração Imaculâdo dé' Màr:a _.Sanfüsi- · 
ma. 

Para que esses· atos religiosos fos
sem unifo1·mes em todas _as Çasa, 
da Provincia, o Revtno, Pe. Prov·in· 
eia!; Pe. Vicente 'mrsclile, e_uviou' às 
diversas Comun.dades re!lgíosas dis
seminadas peió Brasil, unia Carta• 
circo.lar, na quatextrai!J}OS a seg11in, 
t'l passagem: 

'' !<'oi em 8 de dezembro de. 1~42 
que S. S .. o Papa Plo XII consagrou 
o mundo foteiro ao Purissímo CÓ!'a• 
ção de Maria. Secundando os· dese· 

. . . 

jog do Sumo Pontifice e o apelo in· · 
s!st®te. de Nossa Senhora ·da Fa-

. tima, .os ·Exmos e Revn:uis. Seuho• 
res BlsP{)s consagraram suas Dince_. 
ses e os ..Revmos.· Parocos, as suas 
Paroquias, .. como tambem dlversa!t 
Comunidades ,religiosas .as suas Ca~ 
isas: · ao Purisstmo Cora{:ão . de Ma• 
ria, Por isso, o· J>rovlnc'.aJà.do acllo11; 
conveniente e de- gra:néle vantageni 
esplrlt:ua,t _designar · l'.lm dia · em que, 
todas as· Casas da iwssa Provincia. 
·Salvatoriana l;lr~.;i!elra .J!B éon,c;agl'.e1n. 
ao Puríssimo . Coração de Marta. 
O. dia escolhido é o dia 25 _tle maTço 
de 194~. festa da Anunciaçã-0 de Nos• 
sa Senho.ra. Eis uma grande data!, 
Uma sol.enidade. de primeira ordem. 
O · inicio· dtt nossa salvação. Deus 
desce .do seu trono e incarna-se i10 
selo da Virgem, transformando-a· em 
sacrari-0 vivo do .Altlsslmo. Nesse 
dia,. Maria. Santissima ·. torna-se . l\Iãe 
do Salvador, a éol)w tal: f!8Udo Mãe, 
de Deus. e · Correndentor!l, da hun1.a
J1idade, o seu Purissfmo Coração, se
de 'de a.mor 'para .com a humanidade. 
nierece o n<>sso ·c.ulto especial, O 
toque da "Ave .Maria" nos lembra, 
três· ·vezes, por dia, o mJsterlo da ln, 
carn(ição do. Filho de Deus no .seio 
purissimo- da Mãe do Salvado1'". 

Continuando, o Revmo. · Pe. Pro
vincial .dos Salvatorianos péde que, 
em· preparação· a -esta 11olene co11sa- · 
gração de toda a Provincla ao Cora· 
ção Imaculadó. de .Maria,' se Instituis
se um frlduo em todas as Casas,· coni 
pregações' ou conferencias adequa- · · 
,dlls, sobre .. a lm_Portanela desta devo- : 
ção. , 

Obedecendo às determinações . ·su- : 
1:ieriores, o .Seminário Maior Salva,, · 
toriai)o de lndjanopolls, teve o seú : 
trlduo pregado por um dos Padres ' 
Professores; Pe. Belarmino Krause, 
afim de · que todos estivessem beri1 . 

. preparádol!i para o grande dia da SO• 
Iene _ cortslÍ.gração das Cas:i.s da. Pro
vlncia .Brasileira .ao Imaculado Cora· 
ção d:i Virgem Mãe de Deu$, Pára 

'os· tempé>e · difíceis por que !)stan1os 
passando n~o ha melhor refugio pa- .· 

· ta as Cong~gaçôes Religiosas do · 
que o Coraçã·Ó Puríssimo de Nossa : 
Senhorà. · 

INSTITUTO "JESUS, MARIA, JOSt",. 
.. . . .OE li'RANCA 
Assoc.iandó-se ao .inoviment.o -cor; , 

ceis ele ;.ereiú c,.r'a,ias, do que as mi· ti>rsal. so· ·ci'edade,- .e·.~ sa. ntos,· 
sérias materl'als". · · ocorre a ·• 295 fa.rri 1;as ·· .reconhecidamente ne-

" O · r,wdameuto da car'.dade vlcen• cessiüúias,. com uni total de 1,300 
tlt1a, já ficou .dito, é a prática do pessoas.· Alem· ·dos socoi·ros em _gê1ie· 
amor a oe·us e ao. próximo; se todos ros àlll11entíci-0s, recel.Jem as fami-

O RESPEITO HUMANO 
· dimar!àno, o í11stituto "Jesus, Maria, 
José", éfetuou, no dia 25 de Março 
p.p., :festa' da _Anunciação de· Nossa 
Senhoxa, sua CoJ:)sagração solene a.o , 
Purfssim0 <::oração de . Maria, · irma
nando-se né'sse ato, ,a todos os cora
çõés · que' ·atenderam ao desejo do 
nosso Santo Pàdre Pio XH. 

os liomeus pratlcà~s.em es~à c_a1·ida- lias ·vestúlrl<l. e assistência médi<:a; 
. de,. se todo~ .. seguissem. o ".amai-vos .a I)rn!tas fam!Íias é pago tambem' o 

uns aos outros" ensinado ·po:· J:.esus, :aluguel de casa, havendo para isto·. 
Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 

é claro que as nações ufo se .Ic1(a· uma cà.ixa chámada .dos "Alugue-
deariam 1m1ái; ·co·nlra as ouhas, l).âO ·i'es·•. Pa1;a melhor servir ás fam:lias 
se p;·eseaciarla a hôrrive1 iil,catom- socorridas, tem· niontitdo uín Dlspen• 
be que tudo dei;u·óe; não h.a·:e1'ia a · s,tri::, e ·tima _seção de' RouJ;iar1a, sea· 
i;uerra que leva o luto, a ·<to:, o ,.i;n- _C:.o qúe cada Conselho. · Conferênc:a 
gue e a -fome a milhares e 1,1 .thai-es .ó•1 Obra ©special, tem sua diretoria' 
de l;\res. como acontéée atuaitnent.e". organi:.:a(la. · 

"TenC:o -já fa.:ado · so.bre- a SOcle· I•'az um ano que inaugurou a "As· 

A arme mais comum de que se 
serve· Satanaz para ocultar os senti
mentes r.eligiosos de um homem, é 
o respeito humano. 

Qi.:a!iltas pessoas nfio encontramos 
pol' aí ::fora que faiem o maior em
penho . em não transpa,c,c.'.)r, nem· por 
)eve; os seus sentimentos religiosos. 
P1·eforem pasrnr por. tu.do ~ me~ 
nos ser ticlo .·. na ·. conta de uma pes,oa 
p ledO'sa; cumpridor;i <le seus 'deveres 
de Relígiiio. 

dade São Vicente de Paulo, M um .sistêncla de .São Vicente de Pau.:o· 
lllodc geral, é natural que t1'.ate ag<i· aos 'Mendigos", onde são. recolhidos 

-e~ d!'JS!!.t- Hocledade em uof$o· m~<io., os,-0.v:elbos ,de,am~.os 1,exos, aban
. s.>cial cm .::i,antos". don.ailos, · dé preíerêntl·a· os ,pêdlntes 
· "_Um d~l!':~randes .t1J!J>~lll!!do~,_da ,da úr:iuur. Já passara1ú pela "Assis· 

obra _vlcé··.n'~{l. là .. : __ ne.·s_ ... ~_._.:_~_.· l1:t_dll_-. dêp~_.r?'.i_11_,_-.=_·:?fê_ ..•. li'fili._.:_;' 10·3··. po. br1;1s._ achando-àe .ªt.ual• 
q,1est1~\•4t~tmt1_1]R,:"_g7fj;~d(J~O'\J~1i,~;". ;WJ~-'!nternados · 65, sendo 30 _ho·, . 
Cez.;.r Iolecio i'Yill.ra.ti, fa,ee1do :tlo,,11;:e- .. 0 •"11iei1s' e 36 iuuiheres.. , . 

E o homem, que se orgulha de per
toncc1' -ab ·ooxo ,forte, estarnuito mais 
sujçitc, a ter uma presa "respeitavel" 
desta maldita praga, do qhüc ·a mu-;i:aturnmêlffl:1" . .,,, ... · ''"·0 •• ,.,-_,- '""ª·A So.(dedade couta ém Santos co1n 

·, · .. ·'..ff " ·,,vr·~~- '.>1 •. ''~,,,._.,,I.'.-- · .._, ; · · , 
"f,'aiecend-0 Julio Gezar ,_.,,mo.ledo,, 537 confrades ativos, que fazem par-

·l\Íurat, pra'l(:.$.i.va o seu ,1ug~')fé1"'_Pt:e~:'·' té d.!l;v diversas Conferências. Bara 
euchJ.do; cl iau te d e tan tá· ·,ufidic_ii:çliõ ' :~111ã,üt~.r. as familias . necessitadas, ·. con: 
de Murat pela· Sociedade, ·· não .era ·ta: com as ccmtribuiçôél!. a..,gariádas 
racil a sua suustituição' no 'àltq po§; ,,e,itre . subscritores e· benf.eitores, 
to ele présideute d.o co.\1~e\lio Ceutfal . lenclo .. di,spénd'.dÓ em_ ·.socorros .G.esde 
D;ocesano, llfaS Ve.us não desampara, . a ·fuudaç~o até. esta, data a respeita• 
as suá.$ obras; .surgiu 'logo úrii no> -'Vel ~uant!a de Cr:S 1.323_.072,30 (Um 
me,- de católico pratica11fe, 1.mlgo milhão, ti.·ezeiltos é' vinte e três ·mil 
dos pobres P. do comércio local,' que .e sétenta e dois cruzeiros e trinta 
era naturalmente Indicado pelos co11- centavos). 
frades v:ccntinos para o posto de Eis ai,' santistas, 0 que é e o que 
pre:ildente do Conselho: Vlcell-té Se• tem feito·· a .Sociedade São Vicente 
veriano Morei. .de Paulo, em Santos; os seus frutos 

nealmeute assim aco11tecell e 110 são dévidos prime:rumente às ben-

IMl'l-ll:SSOS? 
· Ofit'inas gráf'iras do 

LJ<;tilUNAl{IO S. A. 

Ru11 do 

çãos de· Deus· e tlepois .à generosida: 
de elo bo11issimo povo santista. Qu.an' 
ta làgl'llúa Elnlrngada, quanta dor mi· 
tigacla., quanta t_erida pensada!". 

"San tistas! con.tlnua! a proteger, 
como -tendes protegido, a Sociedade. 
São Vleente de :Paulo,·. de modo que 
cada. vez se torne rea!idad'e ma:s r,al• 
pitante, n,ais resplendente, a afirma
tiva de que Santo~ . 6 .a capital cla 
carldadôl" · 

NOVA ET VEJERA 

, dher. E' uma, verdade muito triste 
para. sei' ;i,prcsentada aos homens .•• 
Mas, qué have;remos de fazer, se não 
nos é licito i:ilutilar a verdade ou de 
ocultá-la com .rec:aio de ofei1der a · 
que111 quer que. seja! · 

Às vezes:, chegam às raias do ridi
culo, as astucias a que rcconem m.ui
tos homens para que os compa_nhéi
ros de liéa não cs smp1'eenc,mm na 
pratica de um ato religioso! Utili
zam-se de . mil e um subtedugios 
afim de que os seus "amigos" não os 
percebam quando eõtiveram cumprin
do as suas obrigações, contl'aidas com 
o seu Senhor e Criadõr! 

E' uma miseria! Seus conhecidos 
são alvo de continuas provas de res-

. peito e clcdicação. Cumprimentam 
alegremente a . todos os ami"OS que 
encontram nas ruas e praças. Não po
dem passar pela residencia do. dou
'tro Fulano de Tal sem que não ~1he 
façam uma· venia ou . uma visita, por 
mais rapida que seja. Tudo isto por 
que é o doutor Fuano de Tal, a quem 
deve os maiores. benefícios. Alem dis-

UM ESTADO VllALMENTE CRISTÃO 
cristã, e de não lhes prolhir o que 
essa mesma lei lhes exige? A pró· 
pria lei natural não prescl'eve eos· 
povos e a seus chefes, como aos lndi·. 
viduos, a obrigação . de se submete
rem às ordens positivas dadàs por 
Deus. &e essas orde11s · são justas? 
É dificil compreender como· })aderiam 
certos católicos negar a depelldênci!i 
do poder civil para com Jesus C1·is· .· 
to e sua lei, como sê essa dependên
cia não estivesse fundada na coesão' 
necessária · estabelecida Jivreme11te 
por Deus entre a ordem natural e a 
ordem sobrenatUl'a!: nécessarlam 11· 
Iam cohoerentlam quae Dei volunta
te intercedit. Inter utrutnqire otdfnein 
qui tum in natura, tum suprà natn· 
'ram est. (Allocut., Pio IX, 9 de ju
nho de 1862). 

Afirmar que as nações não são 
obrigadas a professar, pela mesma 
razão que os partiéulares, os princí
pios ela verdade cristã; , q_ué povos 
incorporados à Igreja. desde· que nas
ceram podem legitimamente,· depois 
de· uma profissão quatorze veze$ se· 
cular de Cristianismo, abdicai' o 
Batismo nàcional; ellnúriar tje .i;;eu 
seio . todo elemento S9líl'en~tilral, e 
se COl!X!a1· nàs cond'lçoês do. que, jul

, gam ser. o direito naturâl;. ~Mim, 
que· as. gerações seguintes. possam 
aceitar elli todo ou l)lli parte esta 
obra cit descristianizai;ão 'iegàl e so
cial, não como unta .necessidade, mas 
como um 'progresso real dOS. teml)OS 
novos; els uma doutrina. contra a 
quàl se le_vantam, tanto a ti•adição 
mais· firme e mais .seguida, _quanto· o 
bom . senScj como acabamos. de ver, 
porque o · Criador, qu!) fez ó homtm 
essencialmente social,. nâ.:> pode que
rer· que a sociedade . humana Sêja -ln-· 
dependente dEle 

1 . 
Santo Agostinho escrevia· a um d 'g. 

natário do I1J)pério Romano: '' Sa
bendo que sois um homem sinc'era
mente desejoso da prosperidade do 
Estado; eu v.os Peço · 4ue obserV'é_is 
como _pelo ensino das Sagràdas Escri
turas .é, certo .que as so.ciêdades i,ú
blicas participam do dever _dos ,sim
ples pai"ticulares e n,ão pode111 en
contrar a. felicidade senão na mesma 
fo11)e ,, . . Diii o .rei profeta: "Bema
venturaclo o povo de que Deus é o 
Senhor"; "Beatus · populus cujus Do'. 
mlnus Delis ejus": els o voto que 
devemos .formar em nosso interesse 
e no inferesse da sociedàde de que 
somes os ci!ladãos: porque a Pátria 
Hão poderia ser feliz em outra con
úição que o cidadão Individuai porque 
a cidade nada mais é 4ue um certo 
nú.mei·o ele homens reunidos .sob. uma 
mesma lei", (Eplst., CLV, ad Mace• 
donium, 7 e 9'., P. L., XXXIII, 669,670) 
Quando, depois de três séculos de 
persé~uições, os principes e com 
eles os poderes públicos entraram na 
Igreja; e Jogo se ap_lica1·am em pu1·i
ficar:. á lei. das imundicies pagãs,' dis
se -~anto Agostinho: "Assim. como 
.ti111Íám félto ~ sua. autorldadê. servir 
ao triunfo do 'êrro, reconheceram que 
eia:· deverià ser dai por diante a auxl, 
liar da verdade".· Sem, · dúvida, vá: 
i·lós · deles, . muitos hábituados aos 
proceiisos do cezàrismo· pagão, desde 
o t_nfcio mudaraiu .em opr~siião a sua 
legítima proteção, · e algúmas V'ezés 
(ordinariamente. ,em .. favor da here· 
sia. e a Plldldo de .Bispos hertlcosJ 
prôcederam com um · rigor· que não é 
do ,espírito. do .. óristiafiismo; mas. , 
encontroµ-se e!ltãó na Igreja homens 
de··. fé· e · coragem, conto os Hilarlo, 
os. 1 Martinho, os ,\tanaslos e os Am-

. '1i:~sigs, · P~ ,cM~6e"!~.§ ~º ~~!JR 

de. mansidão cristã; para repudiar o 
apostolado da espada. para afirmar 
bem nlt() que a convicção relig:osa 
não se impõe nunca pe!a força, para 
proclamai- enfim que O cr:stianismo, 
assim como se propagara apes'ar da 
persegmçao dos pr!ncipes, podia 
tambem 1·i,er sem o seu favor, ·e -rião 
devfJrià se enfeudar em nenhuma ti· 
rania. ~.üw. protestando contra os 
excessos e â1nisos, condenando me, 
didas ·intempestivas· e pouco intell
getites, algumas ,·ezes mesmo, aten
tatórias às 1P-gra.s da disciplina. sacer· 
dotai, nun~a nenhmn desses gran
des doutores · duvidou que não fosse 
dever das nações e de seus chefes 
fazer profissão pública. da verdade 
cristi'., de conformar com ela seus 
atos e suas instituições, e mesmo de 
proibir por leis ' seja preven(,!vas, 

seja repressivas, segundo o tempo e 
o estado dos espfl•itos, as falhas que 
revestiam um carater de imp:edade 
patente, ou que traziam a co11fusão 
e a desordem. no ,selo da sociedade 
civil e religiosa. Escutemos o que 
Saúto . Agostinho dizla · àqueles que 
reclamavam · ó regime puro .. e sim~ 
pies da liberdade: "Os reis, enqU:aúto 
reis,' obedecem' ao preceito cíe servir a 
Dem;,' se. mandam ,o bem,·e proibem o 
mal nos seus Estados, iião sonlenté 

, auanto às cousas da sociedade hu· 
mariá, mas ainda quanto às da reli
gião divina. Em vão direis: Que se 
nos dfJixe a nosso livre arbítrio. Por· 
que não pedis a mesma licença com 
relação ao homlcidio, o roubo e toda 
sorte de ·1nfamias que· são · rep1'illli· 
d•s por leis certamente justas e ·sa-

. }uta.·, ?" (Contra Cresconiam, Ili, 
LO, l5E, P. L. XL!ll, 527). Em ,uma 
'de suas cartas ao Conde Boni,facio, 
ll,cr~~çe11tE !':Um; co.1.1~~ ~ .~ar11- o 

~--··- ;,_, 

so, Ave.-Maria de passar por um ho
mem mal-educado. 

Está. tµdo . muit<i certo, ;não ha- du- · ' 
vida. A Sociedacle exige todas estas 
provas de amizade· e de solidariedade; 
E devemos ser pescas de uma boa 
educação. O ,que está monstruosa e 
impiamente en·ado é· a exclmão de 
Deus, quanto à gratidão, ao · respeítÓ, 
.à venerá~ão ·qu~ Lhe devemos!. Tam~ 
bem ha.,w:n.i e9ucação religiosa ao la
elo da educação" civil ou soeial! Por 
que so,nos tãti· {?!:Qdigôs em manifes
tações .de· respeitó ·e gratidíÍ.ó para · com 
os homMS e tão. rilesquinhos para éom 
Deus. Por acaso )láo dependemos 
absolutamente. do -nossll' Criador? Por 
ventura, D~us -não· . nos tem feito os 
maiores beneficies concedido as . maio
res graças? ,- E tudo isto sem que o 
mei-ecessemos, sem que fossemos dig-· 
r,qs de receber tão grandês provas de 

· amor. · .. 
· Se~amos sinceros não somente pa
ra com a Sociedade os. nossos ami
gos, . mas, principalmente, para co_m o . 
nosso maior benfeitor e mais leal ·amí--' 
go - Deus Nosso Senhor! Manües
temo-Lhe- o nosso profundo· réspei.:. 
to, a nossa intéira submis$âo, · prati..: 
cando, publicnmehte, os · atos religio..,. 
sos a que . estamos obrigados a cum:. 
_prir. Não temamos ·o iuizo dós ho
mens, mas sim, . o de Deus. 

Será Ele que um dia nos julgará, e · 
não os homens! · ~ 

I 

Ãs 7 'horas, reunidas na Capela. do .. 
Instituto Réligfosas, .ex-alunas e· ·oD; 
Fámiliàs., entraram as alunas· tendo · 
à frente, a 'Cruzai;lij,, Eucarlstlca. éom 
sua J3au.deira. O· celebrante, Révmo. 
Frei· Aurélio;' A. R., professor do sé~ 
minário de Nos.sa ·S~nhorà Apareci
da, n_esta .cidade, acolitado por dois. 
})equenos alunos. deu início ao San 
to Sitcrlffcio da Missa. · · . 

Seguiu:se a: exposição do SS. Sa· · · 
cramenfo; e ·.foi na pres·enca . sacra- ·· 

·mental de Je_sus que os coi'açõe.s ali 
presentes, unindo-se .à voz do sacér- "· 
. dote, consa:graram-se solenemente ao 
Coração Puríssitno de Maria. · 
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princip,e servir a Deus em sua quaJi, argumentaçâó que Tertullanó. empi·,e· 
dade de Individuo, outra em sua qUa• ga· suéessivaniente. Se afirma coni 
lidad i de principe, Colllo llomem; ele 1·azão 'que não se deve obrigar nin; 
o $erve vivendo fielmente, como f'ei guem a praticar um ato religiosos ' 
promulgando leis religiosas e saneio- que·repugna a súa cqnclêncla:. se 1>re· 
11ando-as com vigor çOJJvenhmte,' Os tende que cada homem tem pela. 
reis ~ervem ao Senhor enquanto reis uatureza l/ ,pelas leis o. poder de i·ec. 
quando faz;em pela sua c'ausllc. o ,q11~ guiar sua crença, ele não- entende 
só os reis podem fazer".· (Eptst. · essa proposição a ponto de excluir a 
CXXXV, ad comiten1 Bo~1jfaclum. 19, t:epi·essão de erros perigosos. O Cris· 
P.L .. XXlll, 801). E, a:nda mais: tianlSJno_ tem direito a uma IÍbe.rdá- · 
"Chamamos felizes os Imperadores de plena: e' colÍ1pleta porque l a ver-
cristãos. que põem seu poder princi- dade e a própria santidade. . 
paimente ao serviço da ·majeáta,le fill,sa doutrll)a da le) socialmenti; 
divina, pelo acrescimo de seu reino cristã encarregada de, em certos ta· 
e de seu cU!tó". (De Clvilate Dei, V, sós, dar mão forte à lgre)a,· ensi· 
XXIV, P.L., XLl 171). nada pelos mais ilustres Padres, en-

0 Cardeal Pie l>'Jz justamente ob- contramo-la no.vamente nos· documen-. 
servar que· os canonea dos Concilios, tos eclesiásticos da tradição. Ver .a 
os decretos e as Cartas dos Pa11as, as esses p1·opósitos: "As lutas preseii-
capitulares dos prineipes continua- tes da Igreja, por Yves de La Bricre, 
1·am a mesma Hnguagem. Nessa.· 1.a. série, 19091912; 1.a parte, cap. 
questão, é impossivrJ estabelecer en- V~t: Ensinamentos pontl!lclos e li· 
tre a doutrina primitiva e a âisci1>li· beraiismo ·católico. · 
na posterior da Igreja outra divér-. Em 1179, o ili C_oncfllo de Latrão 
gência que a qu·e resulta da aplka- (XI ecumen·1co), fez· preceder seu, 
ção segundo· a diversidade de clr· anatema. contra os, Albingenses da· 
cunsfanclas; .nr,ssa mataria, como seguinte declaração: "Como d.isse· o 
em inúmeras outras a que$tão de· bemaventuradi, Leão, a disciplina da 
conduta deve' prudentemente se com- Igreja··. contenta-se· com· o· julgameit-
binar com a. questão· de pr!ncipl'i>s. to dado 1>elo Padre, e. não conhece 
l\las, o direito, os princípios do Esta· , penalidades sang·.•,mtas. EÍ1tretanto 
d~ cri_stâo e do prlncipe cristão,. da , ela é ajudactà 'pelas· leis dos pr!nci'. .. 
lei cristã, nunca foi contestado até . pes católfoos. de tal modo que, lllUi· · 
estes ul~lmos _tempos. e nenhuma es- · .tas vezes,. os homeµs vãc, procurar, 
cola senament~ fatôlica fez ,entt;,v_er o remécjio salutàr a suas almas quan· 
na. ,sua _de~trmçuo um ~1·ogressa .. e . do temem o suplicló de qlle está 
u,111 jlp_erfeiÇ(!U_!11~,m~o da s~ciedlidifllti· . ameaçado ·o seu corpo". tActes, c .. 
ma.na. ,Em V'.ão,. se alegaria em áp(>io , 27) •. , 
dessa ~outrina,.certaa passagens m-al As Bulas po~tificias dessa época 
compreendidas t>u '.mitl interp~·etaCJás. seguramt,·1te afirmam. q11alqoer que • 
Encontraremos uma e1'pl1caçao mui· seja a !nterprern~ào a dar soure a 
to clara dessa dificuldade· no "Ter-. naturez.a das relações ailtre O poder 
tuliano" de Mous. li'reppel ('iom~ 1. espiritual e o' l)oder teinporaJ, ·o, di• 
.a Uherdade dfi! conclência), e que se reito_(',.1 Igreja em·.exiglr o concurso 
pode_ r?sumir como a reivitidicaç:iio do pode.r secular, o direito de reque• 
do rl1:·e1to comum nc, seio de uma· ~o- rer. a força das leis humanas·. na me, 
cie~_ade que permitisse a livro pro dida em que O exlgii, o bein da reli-
fissão • de todos os cultos. mesmo os giã.11. i. a :1a1 va1;ào rlas 111mas · 1iJ sufi-
màls rfcliculos e pernjclosos; afirma- cieute ltni1hra1 os· famosos con~lde-
ção do direito esseucial à verrlade, ra11clnH 1la hltla . "Unam san·c·tam" 
co1110 resultante da_ divindade do Cris- de 13ouiracíu VJU de lÍ8 de ttovemhro 
tianismo;. ei;se é o cluplo inodl) de de 1302". · 1 

., . :\ 
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6 LEGIONARIO 

TELEGRAMAS DO RIO FALSOS PROFETAS 
Para .prevenir os abusos de 

fogos de -artificio 
11IO, (AS'.',.PHES) - -Á Divis~;;;' de 

Poli~ia da Politica t5Qeial, por. ·inter
, med.io · da Secção dl;I. -'l•'iscali,i-iqão de 
Explosivos, Ahna1;· t> M11nV;'ões, lia1-
:xÓu uni aviso, <itnnunican,J'é. o p11l>lico 
<1ue, de acoràa/com a rer.;u1amentação· 
en1 vigor, t:te·an1 - tel•minantemenle 
Jltoibidos <l~ fa.brico, .. ·a ,venda e que1-
ma ele j;~gos ·de aptificio, · em cuja 
compos\'-lão entre . de qualquer form,._ 
o clina,,nite ou qtl.alquer. dos seus s1-
nluay~s .. hem assim ·como o fabrico, 
a ~nda e. a_ queima da peça. r.irotec
n.téa, denominada ~'balão de fogo'. Fi
éa 'igualmente proibido se fazer fo
a;UCiris em logradouros publlcos, 
,qúeilliar fÓgos de artificio nas por-
1:as, ."janélas e terraços_ dando para a 
''\"ia. ,'publica ou na. propria via. p_ul.)11-
ca,. nas proxin1idades de hospitais·. <::s--
1a,l)elccin1enios cie ensino e rcpart1-
~ões publicas. Sorriente poderão ser 
·yéndldos fogos de· vista sem estam
]>Ídos; fogos de estampido, desde que 
contenham até 25. -centigramas <le 
polvora: seca; foguetes, com ou sem 
flexa; ele apit.o ou lagrimas Ser\1 bom
bas, .e·· os chamados "post-a-feu•. mor
t~rlnhos de jardim, pentes voadoras 
t), siniilàfcs~ Somente poderão.- v·end<·l' 
:fogos ás ba·rracas ·11ceiiciadas pela 
l'oliciá. · l,omente podefüo tri'-nsitar 
:péla·s barreiras· do Distrito Federal, 
fogos· de artificio não proibidos e as 
1,essoas pottad-Oras das competentes 
"'gui,as" de_ transito, fornecida.l:3 pela 

-:Policia.· O infrator de tais determina
" ções, :·atem_ da a:preenSão dos . 1'fogos", 

terá. irrisão atê 15 <Uas e estará su
jeito is _ multas, ·segniritos: 1.o Pelo 
:l'ábrico clàndestino de fogos - t.:r~ 
Mo;oQ; 2.o) ,Péfr ter. fogos em depos,
:to,··sem l!cenfa, -: Cr$ 20,00 por es
:r<>cie·: · 3.o) Vender ffogos sem licen• 
.ça, _ Cr$. 20.00: 4.o) Queimar fogos 
n·ão ,permitidos, sem licença, - l:r$ 
20.00 por especie; 6.o) l•'abr.icar. co-
11Íeréia.T, ter deposito, quein1ar, soltar, 
conduzir. ou espor â venda, balões de 

0

fogo; - Cr$ 500,00 e o dobro, na rein• 
cidericia. 

Faleceu o ex=presidente 
'Manoel Duarte 

RIO, (ASAPRESS). - Faleceu o sr. 
:Manoel ·Duarte; antigo jornalista ca
rloca, deputado da Assembleia Le
glslatÍva elo. Estado ·,Jo Rio e ex-pre
-sidente daquele Estado. 

~â;está em vigor a franquia 
po~tal para os soldados da 
. FEB 
RIO, (ASAPRESS) -' O <liretor-ge

'.tal .dos Correi.os e '!'elegrafos env10u 
uma ·circular à todas as -Diretorias 
:rteglonals · dos Correios do Brasil, in
·fonnando que a franquia postal para 
os:· soldados, da l•'orça Exped icionar1a 
Bras.neira j~ entx:-ou em. vig·or, reco-
n\en<lando ,para quo essa corres1,on
dcnblâ seja· enviada com a_ maior bre-
-vidade.· · 

Legislação do comercio de 
-ovos em S. Paulo 

RIO, (ASAPRESS) - O Mfnistro da 
Agricultura baixou a _seguinte P?rta• 
1·ia: ·. .' - . 

"O l\linist1·0 de Estado, atendendo a 
que a capital. do Estado de S_ào .Paulo, 

· ·.110 comercio de OVOS atingiu a tlll\., 

gr.;,ni(e d<:senvolvlmento· i1uo já acon-
5elha :a aplicação da legislação regu
ladora. daquele comercio, tendo cm 
vJsta.. o pronúnctamento favora vel do 
g·overno· ·do· Estado, conforme consta 
<10 1ji·o.Cesso S, C. õ9.lli6 de !~·la. !te-· 
1<0lve . .;,_;. na ,forma do . artigo ô.o do 
decr.ito. -Íei 2.15S, de 30 .· do Abril de' 
1940,-: e:ite.n'iler .. â ·capital do referido 
:Estado, o;' pai'Ür de 1.0 de: Agosto de 
19t4, a execuçâo da lei acima refe
rida." 

$«,spenso o escur~cintento 
pardal no Rio 

RIO, (Al>APRESS) - O gabinete do 
~linistro ela Viação dlstril>uiu a lm· 
pren.Sa> a seguinte nota.: 

11Depois de um entendhnent.o com o 
.Ministro dà Marinha, o. Diretor de 
-Serviço dá Defesa -Passiva. Ante'.aerea, 
110 qual· aquelas autoridades mtorma• 
1·am' não · exiStlr·- razões _que Just1t1-
,quem o ·"biàck-out" parcial da cidade, 
<> g·en..:rai '~tcndonça. Lima, ~~íntstro 
<la Viação ,.reco1n~ndou ao 1nst?etor 
geral de iluminação, que a pa1·t1r <ie 
anta'nhã. dia 17, ~·osse restS:Ueleéhlu to
da· a iluminação publica da capllfll, 

SepuUam.etito do Embaixa~ 
dor Rodrigues Alves 

RIO, (Al>APH.l!JSS) .;;..: A c1d;ide de 
· Guaratinguetê- no 11stado de· São_ 1'au-
J01 vái ___ pr~star aO eJnba~xador J:o-
drigues Atves, hoje, as uituflas 
1iOme1\agens, por- ocasião de l>a1xar 

. ao sep1.11cro o corpo do representan
te do Borasil· n.a Argentina. . Altas 
autoridades civis e militares segui
rão para aquela cidade, afim de as
sistir as cerimonias. 

Uma .u.nldadé do .l!Jxerlto. e .um ba
talh'ão da l!'orça .Publ!ca de São Pau• 
lo tambem seguiram para aquela ci
da:de, _ai'im· de prestar· as h<?1iras mi
litares ae estllo ao embaixador Ho
!il'igues Alves, por ocasião do seu se
pultamento 

SCJENTJFICAMENTE 

AS SUAS FERIDAS 
• Pomada ,eccatlva Sl!to Sebasl!õo 
combate selen!ilieam~nte ·Ioda • 
quolquer aliecçdo é:utaneo como 
sejam: Feridas em geral. Ulceras. 
Chai;,as anllg0$. Eciemas Eiysipela. 
Frieiras. Racha.- nos· pés e nos seios. 
Espinhas Hemorroides. Quelmadu
lOA, Eru~es. Picc- ·las de mosqu110$ 
e iilseetoS · vene-nosói. 

r:. !gj;;:.· .~t!I! 

··f!tiiã .. ' . . . . \, . 
;,· ,.- 1 • • 

·,, 

Mons. Oastão Ouimarães 
Neves 

P..10, L-\S,\PP..h)SS) Divulga-se 
,,ue. por SS. ó Papa. Pio XU, foi <,l~
vado á dignidadE- Oe l\1onsenhor Ca
rnareiro Secreto de Su~ Santidade, o 
Contgo Gastão Guimarães Neves. 

Este ilustro Sac~_rctote durante rnuf-
tos anos t'oi mestre de cerin~onias do 
8olio do Arcel>lsr,ado <lo Rio. sendo 
ainda professor cio Súmlnario São Jo• 
sé·, da ArquhJ.iocE-:-IE'. · 

Monsenhor Gastão Guimarães Ne
ves r€ccUcu a noticia de sua nonv~a .. 
ção tr>l.nsmitlda l)elo r,roprlo Arce
bispo do H.io de ,laneiro. 

Censura postal em Braile 
HIO, '.\SAPIU;SS) - Atendendo a 

1nna. sngostão <Jo diretor elo 1nsti_t:~
tv Beid:l..Iilim Constant. o diretor ---ge .. 
ral dos Correios e 'felcgrafos, ma
jo1· Landry Sales, admitiu uma fun
ciona.na, sem vista, pal'a executar a 
c·er'l,"tP-':t postal ela- correspondencia e1u 
Brníle. . 

A a.c11.iiesc~nc1a do dir~tor .dos Cor
reio~ á citadP .. sus-estao se estriba no 
dtct"-."tv~lei que .3 Utoriza o ap_r0Yeita-
1Pento do ;,.crviço 11ub_lico de il_ldivi· 
duoS ele c~q,11.d::iarl<:: tisic.:t rc,.1~1zida. 

Caíeina extraida da tterva 
Mate 

RIO, (ASAPJ:!,:--_\'.) - ,0 Instituto 
Naclonal do Mal~ vem dedicando a 
tuaior ateuçã'o aos traba.lJ~os- dá _ ex
tração da ca.le;na con tlda, em qua.n
ti<lade a.proyf:iic:\Vel, na herva ·1natc. 

Depoii; dt:: c.1.µurado.s, est udo"s, .-· ._.-ea_li
zado!) por un·,a equive de têculcos, di-
1·ig·1dos peló QuinHeo Bnio Leitão, e 
co111 o apolo do preshlente lia i-efe• 
nda auta!'L1llia, sr. Carlos Gomes de 
tJUvelra. os nossos u~dustriats, __ ~_nima
dos pelas perspecth·as o!erecl_lias pelo 
produto. pas~aram a se 1nteres2;ar 1,?~ 
essa fonte· de rlqueza. Tántd as~in1 
<JUC, segundo lnJornfaçõeS !evadas aO 
conhecimento do ··.Ministro .J\.polo.n~o 
Safes,· até a presúnté data. jâ regis-
tl'ara1n-su, no lnstit uto Nacional · ~o 
ll[,-i.lú, 8 fabricas. que estão .. retirando 
ca.feína. do rnato, -Estes estabeleC:itnen .. 
tos íuncionain: um no Dlstrit-u f•'e.cte
rnl, outro cm São . .Paulo, a no Para
ná e 3 enl ::;anta Ca~n-r_ina. 

Ne:$te 1nornento, o aludido· org.-ão 
esta. empenhado na ta.1~é:fa de raciona-· 
lisar a µrudução da materia de extra· 
1;ão de careina. · 

São as segurnte.s as vantagens ft1n
c1&mentais do. mate, c01no_ matetia 
prima, !)ara o fabrlço da ~à._fêin~: ma
teria prima de_ baixo custo .. · Não ~e-, 
<.:E.-Ssita ser vendida a preço 1113.iS b~.Jxo 
.:iue o normal. Maiór reí1dl~ento ,en1 
a!caloid~ ~ fncilidade ·de extra<;ão. 

1.o Batalhão de Sau4e . da 
FBB 

1:10, (ASAPf:ú:S8) - Proced~nte d<i 
Vak11<,;a 1 chegou a es_ta · cu.p~~nl o Lo 
BataUíão de lciaude, que. faz p_arte ·~a 
Força J.,;xpcd1cionaria .Bra,;1leita. .l!J5-
sa uni<lado está ac_anto~adJl-_ nos t_.e.r
rcnos do antigo Jardim :loolog1~0 .. 

Desfile da La Divisão da 
Força Expedicionaria 

lHO ( A8AP10,SS) - Ser:'l. reaifza
_do n~ proximo clia 24 o desriJe da 
1.a Divisão de Infanta.ria <la 1-·. · .l!J. il. 
Essa parada sel'vlra. 11ara que 

I 
a Pº.'" 

pulação conheça os 110,·os engenhos 
de. g·uerra e será rei ta no trajeto da 
praça Mauá á pi,aça. .Paris. O . pal_an
quO, em <Jue_ as 3.It~s ~_utor1Ciades~f1.~ .. 
sistirão ó de~flle, será ar111ado na 
esqu.i.n·a da avenida 1-tro -t~ranco co1~ 
a a\·(;:nida t;etttllo Vargas: 

Comunicado do Ministerio 
da Viação 

HlO, (AS.\l'lt~JSS/ - O Ml.nlstro 
ela Viação distl'll>urn a. segujnte nota 
á ,irnpl'ensa: . , .. _ _ 

"i,!stc Mln1stetlo tem acolhido com 
a melhor S1n1pat1a toqos os lnventos 
que lhe sáo at>rese·n~ado~. e _que pcs
sam trazer con trib"ú_l<;â.o ao · pro
grcssd tecnico e tndúsJrial c_lP pats. 

<.;on8tantcm~nto seus dep:ut~.me_ntçs 
tecnicus estão examt11~ndo .e· subn:e· 
tendo á, pfova, inventos e sugcstoes 
os· mais d_iverSos visando os o_~j~t_i· 
vos mais diferentes. O Interesse e 
coopera.ção des_se ~11n1sterto, _p~Jas s~
gestões que lho são ofereci.das, 1lm1-
ta·se ao campo e$trttil.n1ente tecnle;o, 
â comprova.ção das possibiltdad~s i ·e 
ét:i<'ieucla prti.tka dess.cs in·'fe.°U.tos, 

OVesse modo, to<la e <1ualquer inicia
tiva. ou explora.çã~ cotnerclal ~esses 
inventos, 4uer sejam na org:a·ntzaç~ç 
de companhias de mà:qutna5 · c3.-_rbu
ran tes. etc., q·uer na re~pecti va ve_n.
da ··de ações, n'ã.o conta-m, rle niod,1_-a_l
gum, com a aprovação. e apoio do Mi
nisterio da Viação'\ 

Obras hidraulfoa5; no Rio 
·Grande 

HIO, ( ASAPJu;:,;c;) - Afim .de. m!
pecíonar ns tra l>al 110s de regulariza
ção do regime ll!dra•,Hco do l-\10 
Urande do sul,. e que está· a cargo ·ao 
Departa111erito Nacional de. Obras de 
Saneamento, segulrê- para aquele 1!;s. 
tado, nos prl melros dias do m~s .'Pro
xlmo, o Ministro l\\enctonça Lima, ti-
tular da asta da Vlação, · 

::for:\ visitar.ii\ ·nessa ·viagem. minis
te1·ial, a const1·ução do. dique 'de .Por
to Aleg-re-. eontra as inunctaaPes,· p_ôr 
oensião d:'i qual -será ·1nl0~ad?,, _a ab~r
tura do gl'ancle canal de Salto,· alo 
que se revestirá de cerinio,ri1nta espe
cial. 

Nossa Senhora da Vitoria 
Hlü, (ASAPHl,l>S) - A diretoria 

do Clube das Vitorias Hcglas ofere
cerá às l<'orças i,;xpedicionarias ic:l'a
Sil'4'íras. em data aindà a s_er marcà• 
da, pelo general Mascarenhas de Mo
rais. com o qual .já teve O necessarlo 
entcndimentr.. un)a · imag·en1 de Nos
sa Senhora ·cta Vitor .. 1a;· 

E~sa i n,ag'e1n irá_. acoridiclonara en1 
rico eStojo oratorio, · e será solene• 
mente entregue ao com.andante da• 
que.la força pela di retorla e uma co
missão de soclos do clube, 

Suspensão dos nóturnos 
mineiros nos dias 22 e 23 

LUO, .· (AS.\1'1{1,;l,S) - .hlm .virtude 
ela necessl<lade <la substituição da 
ponte <le Ca!·hoetra .dos. Marmelos; :·en
tre Juiz .rte Fora ç b'.ettro, ficarão. sus
·pensos, · nos dias n e. 23 do corrente, 
os noturnos lninelros. ·e1n toao· o seu 
percur..::o. 'os trens ral>ldos 1e · os ex. 
pressos sofrer,\o balcteaç;ões. · Os re-· 
feridos tre.ns, naqueles <11:,.,, não re• 
ceberão despachos e encomendas.· ,, 

Estra,1as de Ferro Madeira .. 
Mamoré 

RIO, ( Al>APHl,;SS) - Passando'·pa
ra o governo · do territorlo · a·e Gua-· 
poré a l~str'ada de l•'erro Made!ra
l\la111orê, o !;'residente da Hepubllca, 
as8inou o sog·utnte dec.reto·let: 

Árt!go 1.o) _ A l!;stra<la de B'e.rro 
Madelra-1\lamorê, serfl. dirigida pelo 
governador do ·'l'errlto.río l<'.ederal do 
Uuapore, · 

A rtign i o l - ~'eltos º" ne<'essarlos 
termos .. ~11o:rito ~tr·ansf_eridos ra-ra, o go
verno do 'l'cnitori_o l•'ederal de Uua• 

po~ê, os serviços po:-tuarios, rodovfa .. 
rios, de força-luz, abastecimento de 
agua, cerarnica, trigortf1cos, instru-_ 
ção e· saude ora a cargo da 1':strada 
da l•'eno .Madeira-.MamOré. 

Artigo 3.o) - A J,;strada de !•'erro 
l\ladeira-Mamoré fica sugelta ao ·re
g·im,, estabelecido pelo decre.to•Jel n.o· 
3. 16::, de 31 de março de 1941. 

Art!go 4.o) - llevogadas as dispo
sições em eontrario, esse decreto en
tra.rá em vigor na data de sua pu
blicação, 

Tabelas para generos de 
primeira necessidade 

r..ro, U\Si\PHl<JSS) - Apôs varias 
r-euniões leva.tias a efeito com as co
missões estaduais de Abastecimento,· 
sob a p1·esidPncia do Ministro João 
Alberto. e orientada pP.lo comandan
te Amaral Peixoto foram estabeleci
dos os preços maxtn,oS pata a_ venda 
elos gt?nel'os .alimenticios no -oistrito 
l~~ederal, e respeitadas as respectivas 
paridacl~s nás detnjiis unidades' da 
F€cleraça.o. 

As . tabelas recem-organizadas de
ve.rão ser publicadas no "D,t,ario Ofi
ci:fl", · tendo sido boi'nologadas pelo 
Iriterventor Amaral Hei~oto, em re
soÍução. que tomou: o n.o 42, Ess"s 
preços <'ntrnm emi<liata.mente em 
vigor no 'l)lstrito l<'ederal, e, 15 dias 
apóS',.· nos :.-~.stados ··conSl.i1]1id_or·es,. que 
clE!verão-publica-los nos répcctivos or-
gãos órréi,aii:. . . . 

Os ,preç-os para a banha>' de . porco 
entrarão tm vigor a pa,rtit: dê Lo de 
Jult10. proxin10; qua11do :con:ieça à sa
fra do· .ltio Grande do fali, que ti o 
mÍl.lor . produtór; o mesmo se dai,do 
ta.mbem com. a. batata de massa bran
ca, e,d,o'rtada pOr aq\lele .hlstado. 

As ·tabelàs organiza,das são .bastan-
' te·. defaJ hadas, trazenlo o preço fie 
· totlos os_ generos de· primeira nece~sl
dade e, pat·a que se tenha umà. li• 
ge:ra idéia de sua organ.ização, bas
ta. sah,:r qu~ son1ente_ no que ·concer"' 
n,~ ao· 1,es··c~<fO, ·elas arl·olam c.e·rca de 
lOt~ t',:.,pede-s. · Ale1n· d·o 'pescado, ·n. 
gura;fH na.~ tabe_Ias, m·ais de· tá })rodU-
i.oS, a· -Sn.ber; al.-ro;;, banha, mantetg·a, 
c-el1ola, ff'ijã.o pr";to, xarque. aç:ucar, 
ca.fé, alcool, pão, sal.. bátata, carne 
·verde,· -rl1as!-!Rs al_iri1êntiCias, gordui:-as 
\"ég~~~ls,. Ínatc, · teit'e. e ole"Os · _contes-

~RACOS e 
ANtMICOS 

TOMFM 

Vtn~o &rees·o1ade 
"SILVE.IRAU -.--· 

G,1nde T.Snico 

HOMEN~GEM, A D •. SEBASTIÃO 
LEME. EM PINHAL 

Sigriificàtiva homenagem postuma 
será prestada_ a D. Sebastião Leme em 
Pinhal,. nó proxiino dia 3 de junho, 

Nesse dia, ein ·comemoração ao ani
versario da • imposição do barrete do . 
C;irtiial L:eme, sera inaugurado o seu 
biisto ··na praça fronteira ·ao Museu 
e Bibliot~ca Mun~cipal Vergueiro Ce-
sar. , 

Para:. essa cerimonia, foram. convi
dados .os ExnJ,os. e. Revém:is. Srs .. D. 
Jairn~::- Camara, . .ArcejjÍSpo . do Rio 
de· làneirp; D. -· Albeíió Gonçalves, 
Bisp() .de Riheirâo Preto,,.t?. D, .Manuel 
d'El$oux, Au'il:iliar da mesma •Diocese, 
a1ein· de outras íiersonaJicíades: 

Desenvolvimen·to. da agricultura 
O Conselho. Administrativo do J!!s:.. 

tado aprovou um projeto de dêcretq;. 
lei da· Intel'ventoria, abrindo lll'rl cre
dito dê 40 . milhões de cruzeiros para 

· a construção. de escolas de agricul
tura e desenvolvimento da agricul
tura - no Estado. Esse credito será 
coberto" p!'los .fundos pérte'.ncentes ao 
Instituto elo Café, que montam .a 40 
milhõe~ .-lp r..;·uzdros 

CREAÇÃO '·DO GURSÔ PBE-
- NORMAL 

Depois da necessaria · autorizar,~o. do 
Presidente da Rept,tblica, o Interven
tor .Fernando Costa resolveu criar o 
curso pré-normal, que terá a dura-
ção ·de um ·ano.· · 

O :novo· curso terá a capacidade de 
120 · a)unos para cada Escola Normal. 
Os• estabelecimentos · normais livres e 
municipais poderão requerer a sua · 
equiparação aos estàbelecimentos ofi:,.. 
ciais, -dentro do prazo de quatro me-
ses. 

CàBElOS BRANCOS .. .' 
E" v ~ 1 h~c e·m 

Liga das Senhoras . Catolicas 
CAMPANHA PARA•A AMPLIAÇÃO 
DE SOAS OBRAS DE .ASSiSTENCIA 

. . . . À'INFANCIA . , 
Acha.:.se. em pleno desenvolvirnén

to a: cainpanha iniciada ha, pouco pe
la Liga das· Senhoras Catolicas, no 
sentido,_de angariàr fundos para a me
lhoria de suas obras 'de assistencia à· 
infancia · desamparada, . nótadamente 
a- "Casa da · Infancia" e ó Edúcandario 
"D .. _bu~rte", estabelecimentos. que 
abrigam e ministram instrução a ele
vado numero de meno'res das mais . 
variadas,, idades. . . ·- ·.. . . . 

.í\. Liga. das Senhoras Cato)icas ·es
tá satisfÍiita. -com . os résúitâdos até 
agora obtidos_ pela campanha que lan
çou, á qual não tem faltado o· con
curso ·solicito e espontaneo 'de toda a 
população· e· do governo de· São Paulo. 
Diverso'S têm sido ós donativos rece
bidós pelá benemerita instituição, pa- . 
ra o fundo. de construção do novo 
predio da', "Casa da· Infancia". Esses 
donativos, · à proporção que vão ~en
do· feitos,: são. dados à- publicidade: ne-
la direWia ga !,,iga. . . . 

(Continuação da 2.a página'.) 

indiscriminadamente os seus atos e es, 
critos é propagar, com ele, um. catoi1-
clsmo errad., e Induzir outras pei;soas a 
Imitá-lo; na desobediencia presunçosa• a 
Deus e em correr, como ele, o r~ço, 
cm que ta.nto se comprazia,. de perder 
a sua eterna salva,·., 

Não noo esqueçamos; aliâs. de que, 
espiritualmente. eJe· foi multo mais ber
gsoniano do · que cristão. Conforme re
gistaram os Irmãos Tharaud, "quando 
ele se voltou para a meditação· l'eligio
sa, não foi em S. Paulo nem·. em Santo 
Tomá11 que foi buscar . esclarecimentos 
sobre o misterio da lllierdade e. da gra
ça., mas foi ainda a Bergson · qué foi 
pedir luzes". (44). Não nos. esqueça
mos, tambem, que a · ultima pag.in_a que 
escreveu foi uma irreverente dia-tribe 
contra . uma das mais sabias providen
cias da Igreja a. respeito c)a escolha 
das leituras para · os catolicos, afim . de 
sa.lvaguardar-lhes a fé e a moral,. o 
Index ·aos Livros Proibidos.: "L'Indexl 
- clamava Péguy nesse artigo -
qu'est-ce que l'Index, II n'1m était. pas 
question dans le catéchisme d'Orléans, 
Les raisons et les livres n 'ont rlen a 
\'Oir a:vec la Foi! ... " ( 45). Asserção 
evidentemente. faisa, je pueril r~volta 0 

do contra a m;ite~na) disciplina da 
Igreja, a que, se ele tlvesSi! atendido, 
não se terla, decerto, tão . deploravel
mente transviado ... 

Deixemos que seu,; admimdorcs o 
louvem como ·escritor e põeta. (46). Não 
cg acompanhemos, porem, quando • o 
cognominl!m de . Catolico e de Santo, 
Não nos· impressionem, neste sentido, 
nem as tiradas · piedosas . ( algumas ve_
zes belas, a des~ito da difusão, das 
repetições e , das. hesita,1tes . apr<>:dma
çõ2s _do seu estilo) no triplice Mystere 
de Je.anne d' Are. (que a trechos, allã,;, 
raia pela heresia, coriforme notou Bor
gese), (47), ne!ll·as !iterarias preces 
elo . seu livro de p~esia.; intitulado P1iê-
1·es. São apenas gritos sonoros m.as . vãos 
cle Senhor,· Setilior! "Tambem- os cida
dãos .. de Babilonia cantam - obtempe- · 
rou Il. Agostinho ". cantam hinos. ao. 
Senhor, ·o Sénhcr, porem, rejeita es
s. ; cantlcos: . o louvor nun~a. é belo na 
bocn· do pecador". (Ecli 15; Dlsc. S'.lbre 
o Sa:lmo 64;, 2-3). 

Reconheçamos que, algumas.. vezes, 
Péguy exprlmlu com · elevação ou com 
força · idéias e sentl-1entos .- dignos de 
um catol!co; não deslembremos, po
rem, que apesar de tal se qualificar, 
com insistencia e enfitte, em verdade, 
pelo seu procedimento; não o !oi e, 
pelo exemplo ~-Sslm como i:ielos ditos 
que deixou, incutiu _ a. outros~ que o se
guissem na pratica. complacente' do seu 
fairo e daninho "ca.tJ!icismo ". 

sua influencia, por Isso-' é nefasta e 
deploravel. No:; te1-r:.pos em que vive
mo$. de catastrofes e · qesordens de ~
da espec!e, · não é e• cristãt)s da sua 
,narc.. qu precisamos, comodistas, pre
.sunç,sos. aliados· ao· espirita do mundo, 
- e ma.s de cristãos energlcos e · auste
:roo, compenetrados da propria resp;m
sabilidadc, cientes da~_ verdades . !ndls
puta Vels da sua r~Ugiio, podendç er
rar, cair e pecar, sem luvida, porque 
são humanos,. más. sempre fitrnes no 
recurso aos Sacramentos e na· obedlen
c!a à Igreja, enconti-imdo nisso a Jorça 
necessar1a pará se conservarem fiéis, a 
despeito de toqa.s as dificuldaq()S! _Je
p.uç/;es e. ameaças e. se 'Pfec~q; fS,,l:, 
móstrarem-se · cli.pazes de tuclo sac~!fl· 
car por Deu.s, _ a¼ suas posições ,e __ ._. a 
propria .vi::.i.. · -,:~, :· - -

V, MAURiAC, O .J.>IU)FF,TA DA icmf-
RÓPÇÃO 1'.'ROV Í,.()JANA E ·nú~I?'." 

GUESA: DO CATOLICISMO 

Este · é o · menos "oro:retlco" dos (le
turpadores dó cMollclsmo quê estamos 
pa~andó em sumária revista. Mas sã!) 
tantos . OS que se ,·evê"m, hoje,. na _ SUi', 

emasculada literaturf que, somos obri
gados a conceder-lhe aqui Ul:J.l lugar. 
Eé não tem a . grandeza nem a energ:a 
d,J verdlldelros profetas, tem dos'. fal
;;os as erroneas conc!'pções e as malig-
nas ·Insinuações;. . _ 

Da fato, o que pi·!me·~o nos Impres
siona ao ler os ro:rrances de Mauriac, 
é a sua· flebihdade. se o compararmos 
aos escritores que acabam~s de rapicia
meú.té "percorrer, wmos logo que ele. 
. não tem · a ;JOter·cià. · crt;dora .de Dos
toievsky, nem u.· ta-rga e profumla visão 
ele Tolstoi, nem ·o torrencial vigor es· 
tilist!co de Blcíy, · nem sequer a pessoa• 
lida.de da expressfto insistente, ameia 
q11e embàraça·~~ e nunca deflnlt!va, de 
;péguy, -A linguagem dé Mauriac é anó
·c11na; cprreta, mas sem brilho. Suas 
idéias se çq1,~ervam nq. nivel c1:dinario 
das cOnversaçõa..s maledlca.s e, à.s vezes, · 
convencionalmente ·l()c•·cas, dos habi
tánres · das pequenas cidad~: E suas 
p~rsonagens . nuµ:cà . .se \l,estacam do iJJ.• 
cáracterlst!co circulo · de burgue.ses e de 
1:rovlncianos, em · éujo . melo vivem, 
nunca · têm bastante · e11ergla ·p'ara, se 
imporéni à lmagihação- do leitor; e se 
este de uma. delai; guoird.i o nbme, de 
umà- só, - · ':'hére.se . oesquey.oux -
nãó- é . porque ela se diferencia ·nitida
mente das sua-s similares, mas somente 
porque o nome -delu se1·ve de titt.lo a 
um de seus livros. 

Para. ficarmos; toda via, no assunto 
que .tembs em vist~ no presente·artigo, 
apuremos que· cóh!ia'i~.a.- nos deve me
recer Maurlac, · nos . ,s"eus romances;. co
mo guia e luzei.o d· conciencias cato
llcás, Parece-nos· que nenhuma. - Ape
sar de frequéntemeste rotq!ado com o 
qualificativci de i• romancista catollco", 
não cremos que. lhe a.ssenre essa desig
n.ação - senão em um sentld9 pejo
rativo. E' qu~ Mauria.c em ·seus•·roman
ces "fala·· de catolicc..~", é certo·, mas 
fala "para detru.l~los . e mostrá-los 'em 
cores · bem pouco atraentes. . Logo· qüe 
uma· de suas perwnagens · nos é apre
.sentada. como· catolica; tem.08 a. certeza 
que não tardará ·em··~:. ff!elar fraca, 
· leviana, maldosa, p11:verse mesmo, mas 
"guardando · a.s ; ápr.ren,:às ",· fari.saica
mente: · Dir~se-ia · que o primeiro · requi
sito dessés , catollcos é desconhecerem 
totaliner.té o bem e a virtude. o se.ú 
"herói" parece viver per:::.Mhentemente 
preocupado: pelo menos . em surdina, 
com: suas · eventúa:idades aµiatorias, ·sua · 
"lie1'oina.", posto· que menos· exclusiva
mente doininaaà por, ( ssa. ; idéia. nxa; 
11ão se· !!be1·a dela; no entanto,· e a. es
conde. ou a co'rnt>ir,a .com: outras, mais 
ou tnenos a ela referenws, o· ciume, o 
Od!O, a inveja, o despeitó. ~-· Os seus 
sacerdotes· -não 'são ii-era,lmente simpá
ticos nem dignós, más í.ms pobres "fun
cionatlOS" ·me~nizado.<i e mesqutnh~. 

-quàudo · não refiila'iós' ou lngenuos. hi
pocrltas. Um ... de seus ·tipos m11ls en
contracÚços, o séininártsta/ é sempre µm 
jovém que, 'quando. ,inelhor, . cometeu 
u1rta falta grave (como em Noeud de 
Vipere) · e: quando piÓr, · foi' expul/lo (\o 
1<:J11l11,irl9 oc,11- tQrnou . Uill peda11tesco. 

e refalsado libertino ( como em Asmo
dêe). 

A especialidade de Maurlac é des
crever familias, nau.seosas congenies de 
seres r!diculos, tiranicqs, cheios de pre
conceitos, .que se detestam e se mal
tratam uns aos outro.~. E quando, por 
exceção, como no l\lyst;,re. J:'rontenac, 
procura pintar uma familia de melhor 
índole - uma familia cat~1lc.. ...;,, que 
t-ris.te quádro nos cl~ruxa, de mediocri
dade, prosa.ismo, convencionalismo e 
fingimento! 

Isto ele não o faz por acaso, ou ads
tristo às neces.sidades da observa~ to, 
mas ~r sistema, por go.sto conscie11ie 
do · seu esplrito. Descontada a parte de 
brava ta; " pour épater le - bOurgeois ", 
,que possa haver naquela sua declara
ção, logo celebre, profericl.i cm um jan
tar dP gala: "Mo!, je n 'alme que les 
era pules!", o que. há nela de flagi·ânte 
é a sinceridade, a veracidade do sen
timento iritlmo que exprime, da orien
tação de toda. a. cr!.-,ção lif:'}r:i.ria de 
Maurlàc. Ao contrario de Péguy que 
ostento.samente dizia: "Je ne .travaille 
pas dans le péché; je suis un pêclleur, 
mais dans mon oeuvr,-,, il ne s'-:{ trouve 
un seu! péchél", . .Mauriac só trabalha 
-no pzcado, só se cumpraz na descriçãn 
de oca.siôés e estados de pecado, espe
cialmente os .sexuais · e dos mais es
qualid~s e sóezzs. Como se no mundo. 
não ·houvesse outra coisa e o catolicis
mo não consistisse enãu 11a curiosida
de e na· atração pelo . pecado, comba
tidas a . contragost'.I ou,• hipocritamente. 
Já o notaram .seus compatriotas: "M. 
1".i:auriac . semble f•·ap,)é surtout par la 
C:ecÍiéance de l'homíne et par l'!mmen
se triomphe du mal sur ia terre". (48). 

Assim. as persom,,g'ens de Mâurlac ·se 
re,iartem· em dois g1·u1 os, os catollcos; 
os que procedem mil, ma.s ·sã) froux:s 
e · miseraveis até .no mal e se escon
dem torpemente pF,ra fazê-lo; e os ou
tros; os que .procedem mal, igualmen
te, mas .o fazem com certa jactancia e 
exàltação hlsterica, em d sa.fio aos prí
melroJ, acabando, por vezes, -converti
dos e.o catcJ!lcismQ por lnexp!icavel 
"graça . citvlna '\ como o "her9i ., de 
Noeuil de Viperrs. 

. Nisto mesmo, · aliás, 'leste desconcer
tante e · .. persistente baralhamentt do 
bem com o mal,' com precl.om!riancla 
deste, é que se acha .i feição mais ca
racterística. do mundo -romaneico de 
Mauriac. Registou-o, entre outro~. um 
da seus mais fa.voraveis crlticos, Louis 
Chaigne, quandó esc.reveu: "L'obsession 
du péché de la. cháir, le ch:>ix habi
tuél de monstres pour personages, un 
attacllement lnvincible & "la face noc
turne de la V!e ": vollà que!ques WlS des 
griefs qu'une parti~ du public main
t!ent à !'endro:i de M.auriac ". ( 40). 

A raz&o d~ssa pref ?rencla do escri
tor pelo mal, · é; sobl'etudÔ, por certa 
cspecle de mal: o que cede aos . atra
tivos 'Viscerais da c~.rm.lidade hun1ana, 
parece que se há · de Ir b\lScar em um 
vicio mesm:>, em uma malformação da 
i,ersóna)ldade do escritor. Vem a pro
poslto citar o ql)tl dele escreveu André 
Rousseaux, analisando-lhe o Diuio: 
"Le · drame le. plus :-ofcnd de· la. vie 
de Mauriac, et le plus continu, e.st 
sans. doute que J'odem' de séve de son 
enfooce essaye inla.ssablement d~ se 
mêl~r dans son â:n: .au parfum de la 
Grll.ce. Mais l'odeur dP sêve n'est-elle 
pa_s)e''pai'fü!'l_l ~c'à~Jtéux.'lle :ce que l\1au
rlac: ap~lle. la Grf.ce·. d'en .has : ( ?) et 
qui--est ·1a;• -dêlectatloi('oi): 1à,):iature hu
mnin() boi.~ ... Silo. pr_op:1'~ · 'per:füion? Qul 
<lira. 'c!e qü-elir poisons la· natur<:: humal• 
fü'·pêu~ ensetiít"tú\eí-''!h. fualéfiqUe innoc 
"cfoú-- que .. ia .Np.;ure .porté dans son 
inert!e? Qui !e dira mieux que Mau
l'iàc, devin de 1:Í. co.1rnpiscence. dont 
ln.· sensibllité épioive ·t:ut ce qu'il en
tr:i dJ · péché 1aterit, depuis la Chute, 
cjans chàcune de nos cellules?" (50). 

Etsr. feição da obra de Mauria.c po
c!.aria ·ser muito louvwel, como tradu
z.Indo exatamente a verdàde, se ocor
resse ai>enas Incidentalmente, para 
mostrar um .. \ vez por outra. como pJ
c'.em . certos seres pérvert!dos possuir 
tendenclas ou qu· .. lici!>des boas que, sob 
o influxo da graça divina, se desenvol
vem, transformando-os e cJnjuzindo~os 
triunfalmente ao Bem. Fazer, porem, 
desse · entrelaç;im'.ento do ma.! com o 
bem, em que preponder:i. desproporcio
na.damente o mal, o tema ordinario dos 
seus romances, compraze1·~se em desco0 

bril' virtudes nos maus e vlcios nos 
bons; é .o que não corresopnde à rea
aidade e resc<>nde a sistema erroneo e 
ntalefico. Porque, como bem "!)()ntou 
um critico brasileiro, Geraldo úe Car
valho Sllos: "mostrando a sordidez dos 
bons e a. pureza escondida dos mau.s, 
ele parece .convidar os bons ai serem 
maus e insinuar aos maus que c'.lntinuem 
mau.s" (51), ,olJretudo quando o· faz 
invarlavelm~nte, livro após livro, e 
quando reserva; todos 0$ t•;.ços simpa
ticé>s e atrativos pPra os seus desre
grados, os seus C'iuicos, os seus crimi
nosos, pa,a os que ele proprlo chama 
de "crapul4!1.s:-" .. ; 

Não negamos que haja. nos romances 
de Mauriac certa veracidade de obser
va ,ão, em particular ·no que respeita. a 
minucias da vida domestica e cotidia
na, como, por .exemµlo, ná. representa
ção da.s varias reaçÕ<.s que provocam 
as doenças prolongac'as do; "herói" de 
Noeud de Viperes e da "heroina•· de 
La· Fin ele la Nuit; nem que sejam 
verdadeiras algun.;,:s de suas persona
gens tanto entre os maus ca.tolicos, 
contaminados pelos v1c10s que pro
curam ·escondidamente satls•azer, quan
to ~ntre os incredulos,. e1,tregue sem 
contrariedade às · suail !g~,obeis paixões, 
e · delas resgatados um belo dia por 
um inesperado encontro com o bem ou 
pelo subito · florescimento de . alguma 
recondita e !gnot,ida virtude. conce
dido isto, porem, _quer-nos parecer que 
a Imagem da humanidade por ele tra
çada nos seus romance: é falsa, de 
modo tl1gmnte, quer pelo que nela 
omitiu, quer pelo que lhe acrescentou, 
tendenciosamente. 

Foi ·com Ju~tos motivos, portanto, que 
Pierre Troyu11 estranhou a . parcialidade 
corisfante para .o· mal da obra roma-· 
nesca, já .bastante. m1merosa, de Mau
riac .. e. lnd~got• "i! · .,'ét.iit raisonnable 
de ne voir partout que ,e péclié et des 

. âmés .crl.ú.ine'lles. N'e.st, pas un peu ai~ 
térer les ,; choses que de tout prendre 
au tragique? Cé t<irrorisme et ces cau
cli.emárs, est-ée-là tóute la vérlté? Som
mes nous- soulement' ce noeud de vi
·peres. e·t cet · abtne de corruption? La 
vle ti'est elle que cet erife:? ... " (52). 
E André· Chati,nr•x · ao receoor Maurlac 
n.. Academia Fra'lc+.si., protestou· con
tra os' seus ~xcessos n" eugrandeci.men
to da -humanldacle: qualificando-o dr 
"prince dP-s orages e• des inqul(\tudes", 

. exp1·obro1Hll1 -com ,spirituosa. cortesia 
· o aue l1a'vl,, 1~ ~xcl~lvo e .d!I 

I 
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no em seus romances: e, drpois de tensidade e de latiiude, consoante ó vi• 
referi-se sem condescendência às mo- gor do seu talent" ou a. envergadura 
dernl!s e perturbadora~ tto1 ias sôbre o: de tua.~ obras, discrepam fra.nca .ou 
"Inconsciente" ~or · ele esposaoas. ad- insidiosamentr. do ensinamento da. lgre"· 
vert!u-lhe: "Prenez garde: - · Satan ja e, portanto,. não podem servi:. de 
tait. de· la psych~nalyse ... L'euteur de guias e mes.re~ a. cato!foos de bom ·es-
Thérêse Desqueyroux ne fait-il pas, tôfo. Isto. aliás, é o .que· Justamente 
dans ses romans, la partie trop belle os caracteriza co>no falsos. prc:ifetAs: se 
e.u démon, ... " eles p1·ega&;em abertamente o ·mal. não 

Não exprobramn; a Mauria· _ a sui nos iludiriam; mi,• porque misturam 'i! 
ph,tura do mal e do pecado que. exis- dlsfar,am o mal com .o· bem é que são 
Urdo no mw ct-,, ele tem o direito de ~ ·rigosos. Foi tarr.tiem sem duvida, .. con-
devidamente representar; recusamo- trá. esses famosos es~ritores habeis e 
nos, porem, a enxergar nos seus ro- sedutores. mas eri-on"-08,. que· nos pre-
ma.nces fidedignas representações da catou Nosso senhOr " advt rür-no.s, no 
vida humana, e .1enos ainda da vida Evangelho. de S .. Mateus: ".Guardal~vfs 
tal como o catolicismo· a concebe. Bas- dos · fals.os profetas .. , Vê.de.· que ni11-
ta, para fazer ressaltár este p()nto,. guem vos en~ane. . . P'>rque surgirão 
lembrar como nesses romar,ces é ex• fils<>-s cristas e fatsos profetas P farão. 
t~nsa e. minuciosa a narração da vida grandes prodi?ius e c.oisa.s extraordina-
pecaminosa das ,,ersonagens, ao passo rias a ponto de ~eduzirem, se· ,ud~s-

·que é sempre .irevisstma. apenas suben-. sem, os pfoprlos· eleitos". _(Mt 7 ·e_: 24), 
tendida ou referida às carreiras, nas se fües batemos Pfi !mas. ·se lhes se-
ultimas paglnru,, quando 1corre. <o que.:· guimos,':as· oplnifies, não é, · portan_to, 
nem sempre acontece) a h~\;O.ri;i. da. ,sem·• cúlpa :!e noóSa ')arte; por nãc .sa-
conversão de alguma. os motivos, os berníoii onde buscar Mestres legltimos 
caminhos que a afralran> para Deus. a e (ig !liteira conrtaiiçi. Será, antes, 
sua coo1..erat,:ão com a graça, na refor- porque ·.esses . faisos profetas se ac_orr,o-
m,; do seu ca.ater. isto é, o que deve- dam ni."elhor do que os verdade!roo às 
rifl achar nelas de mais lnteressant,> nossas .viciosas teridenci<IS,. lncllnaçç'>e.s 
um leitor catclico. Em vez disso, -esca- e paixões. , _ 
moteando as conv.,rsões, escondendo o Esse é um mal anti&,J mas qu~ hoje. 
esforço e a luta. de suas pérsonagens · se t-ornou - agt•do, •pela . multiplicação 
contra o mal, levando-nos a simpatizar das oca.slões de alastrar-E&. · q·ie Jh~ pro-
com criminoso,, da pior ~SJJ< ele e a an- potclonam as condições modernas da 

· tinat!zar com todos os que se nos apre- vida intelectua: e social. 
sentam como catollcos· esses livros 
exercem uma •nf1uencia que não é sã, . Conforme p,nderci:.. 0 Revmo .. 'Pe. 
não ~ razc1,vel, não é justa .. não é a Teodoro Ratisbon11 ', "os esplritos · des~ 
de um autor catolico se possa ufanar. providos de. eficaz di.-eçâo cà.,em ardi~ 
A medida. dessa· influencia pode ser nariamente em um dos dois. e,çce&oa 
cx.~tamente aferida pela qµe lhe reco- opostos: Ora tomam J~sus por lllÍI' fan-

1 q ele ·o,•e ad ·-dor que tasma, · or tnmam fan_ta.imas por Jesus. n 1eceu a U J m mim 
enviou a Maurlac O ret,:.to com esta Os primeiros atrlbu~r>1 .r sua. :lnlaglna,c 
sublime ded!catoria: " l'üomme qui a. ção .as luzei, do . :plrlto Santo e têm 
f?.illi me faire tuer ma s:rand-mere. por_ quimeras os ditames· da sua. cons-

c\enda. de mCJdo 'que se desviam Ie( 53). Ainda que nã0 fosse verdadeira. 
vtana ou receosam~nte das cdestes· lns-a anedota é expresdva: o que resUlta . 

da liter<,,tura de Ma uriac é uma per- pirações: Outros ca~m e .. erro não me-
versa ~tração --,eJo Mal e uma corres- nos perigoso: tomam por sant?s · ~nsa-

mento.~ todas as · fa11ta.•las sugeridas pendente aversão ao Bem e no~ tipos · 
1 ncnmais e sadbs, pesta Que rasteiros, pelo seu· amor proprlo; e como . reve a-

de existt>ncia .. O nue pode merecer çõe., celestP.s. as prP.· uiçõe~ do seu or-. 
muitos nomes. mas certamente não o gulho. Tals esr,eclP.s de tentaQôes sáO 

rr.uitr1 comuns. pol5 -• pr<,1prios·-. Aposs. 
de catolicismo. tolos delas foiam vitlmM na auséncia· 

CONCLUSiiO cii, .. Jesus Para evitá-las o unlco reme-
Dissemos no começo 1 agora repe- d-lo é a olledli,n ,?, •,nmilw P. fiel". (54), 

thnos - . tanto queremos tornar paten- Foi Isto exa.tamente O que faltou··aos 
te este ponto - que as notas aqui re- • 

3 
denomlna~os . de falsa$ profetas -

unidas não pretendem· de modo algum 
constitui! ~3tudos completos sobre os a. _obedlencin hum!' ir e fiel à· lgreJe;; 
e.critores recensea.,os. nem seq!ler en- (Transcrito'. Je "Vo~ de Petropo!Í:;", 
salas de classificação ilterarla c!as suas Ma.rço-Abril 19,u), 
obras, mas tão som-,nte reparos, do 
ponto de vista catolico, dos erros ou 
desregramentos mP li'0 sti.dos nos seus 
escritos ou nos seus O t. •s. 

Não pretendemos que os desacertos 
pQr nós aponta,ios sejam os unicos 4 ue 
se lhes possam lnc.repar. l:l menos ain
da Intentamos eswnder bu !gn~rar que, 
d~ parellla com seus erros, se lhes pos
sam, tambem, atribuir acertos e qua
lidades. -alguma3 até extremamente va
liosas.. Porque um<t cois<1 não aniquila 
a oútra, apenas a rr.stritJ.qe e delimita. 
Assim; a despeito das fa)h&s doutrina~ 
rias que denuncia•nos em TO!stO! e ' .l 

Léon Bloy, por exemplo, Ps,.amo:i con
vencidot de que o magl.st-ral romance 
do primE'iro, Guerra e raz. no qual, 
8 !iás. mal se · nQtam os defeltcs que 
apontamos. permanJc~-á. enquanto hO\l
ver homens crne leiam. como uma obra
prima da iirer-iti;,a universal. e que 
tanto· no.~ !ivros como no carate. do 
segundo· há · traços -,:lmlraveis, não só 
de arte !iteraria. ele humnri.~mo. · de 
tino critico e .ius'tceir corr;- de ge
nuína e lumi;,nsa. inspir"'-qão catollca. 

CumprP-nos, tambem. derlarar que 
nãG nos julgamos it.i:res lrifaliveis em 
taLs materias 0!7.emos, porem. com 
i. <1n(lue?,a e ~imp.llridadP :i que 110s pa
rece . verdadeiro iusto, N1 .. avei profí
cuo. inspirados só 1 "'!O d< ,-10 de s<'l'
Yir : a Delis e !?O :)nxlmo de acordei 
cóin · os ·orlnclp!('.~ da relilüão QH<> pro
curamos reta:nl't tP professar. E' esta 
uma libP.rdocle ª"" nn~ aMi~.tl' em tais 
a,,isuntçs. que .não são dol'[matico, ou 
d3 fé:· e como recor.hecP.moi: an.s nos
sos éonfradPs esse ,ur .. tto 0. nós t.am
be"11 queremos oue af -lo conceoam, sem 
nenl:-um& res.saJva. 

Os "p1·offtas" ~uji,.s obra.• ~cabarrios 
de. rapldamF:ntt ex~ mil.ar. intitulam
se -todo.• de rrisf soe. r q.lgnns ~esrrio. 
de catolicos; -tódos: p'1rem. s('m ei<re
ção, embora em variados · ir.aus d~ in-

K. rla K.: - As notas rle -~umero 1 
a t:{ ref"l-"!'c-:,1n se. r10 trec!I_H, _t~ue .fo1nos 
torçarlo8 a omitir pur fáJta de espac:o 

. . ' 
( 11 J "Marchenoir êtatt fout oour 

elle t Vêron1c1ue/., li panalt dà11s son 
ciel et s·a~seya1t sur 1es. cirCulalres 
hor1zons... La 11auv1·e dlable. ~talt 

·~on S;nn·enr •. ain~i' t.JU'eUo te n_üiniut 
parfms, :-.vec une s·11uplic1tê. ·<:f'~_n·t.hOU· 
slasnrn 1Jue l)~aucoup rlt) thêolog:1,:>_ri_S 
eUtiS<.Hlt. l'ép1"01JV'éu COllHUt,• utl 'bias~•he. 
me. 'Les· d~ux s~nUJlhH}tS, 'tlat ure,J . e 
su'rnatun:1, :,félu1e11t1' en eHe, si Par
faitemt:nt · t1nu.t.1g·arnés et rondus .ftarls 
l'un1quo p~11~éc d un ·tinv~üJ·,, ··qu'U n'·y 
avait. plu.::s. n1oyeu d~ ·Jt,s aêt,arei-. Pour 
cettc ãm~ ná.ive, tJÚ1 ne croyait Pélf 
trop µa.yer la. .réeuvérn~ion 1ie sou tn• 
nuctnice en dêversa11t tüuttJ la glolre 
ele~ cieux ·:1ur la ,loul~>ureus~ r~M!lt"'tH• 

hJat""t•e 11ut1HLllÚ:~ de son U.éde1npteur!'' 
(Lt• Ui•st•H11{•_rl-, (). ~i:.t·Z;;i1JJ. - .hi_ adf• 
ante, t~omprazen<10-se na_ n1es1na equ1-
p:trai;;.ao, s1mtwl1Zêt a, tgTeJa etil verúllt• 
ca, ·rccn1n1cta a. um nnsplctn 1le 1o"ucas: 
:' L' r-:g11s11 ~st êcrouJêc- t1ans un ilôpj• 
tµ.l dE:l tollt!s. l~IHw}1uta. t"out à 4!oup 
l'êntt·ang,e v1s101,a1re,. µou·r sa peinê 
d'avoil~ ·épousé un med.1.:tnl en ,~ro1x 
qu1 s'ppeJa1t ,Je:s~s Chr1st.'· ·ll<l, p. 
:n 7 >. Na l•'t·mme t•1111-,,r1..•1 e:n1 un1a ~r
<lem an:tloga de· 1dê1as, misturand_o. o 
amo.t" nun1ano c.~orn 1,' !11\.·lno,_ llá. bJàs
fê1r,as 1ntsotHtA\•eu, l::it•l.>rf.l a ·u1ulhei
conS1der1-1,h.1. como "rt1spensntrfC't1 de 
jo1e~J, como "causa cpstrae·.JaeUt1ae-",. 
como .. janua 1.·ae1_1'\ etC .... · 

( 15) 81aniSlaS ~'lime(, 3Jh•Mfon de 
JJ~ºº -Hlo~. DéscJêe, ~arls i u:{'i, p; 356. 

t 16) Stanlslas .~·um·et, oh. c,Jt,i p, 
366. 

1-i-ll L<' Ol-"""""Pé, Mercure de 
France, Pa.r!s, 24.u ed .. 1>, 129. e. ts·,. 

(18/ Lt, l>t•s .. s11<-«< i4u <1<1, t•. 181. 
( l 9) Le 11,,,..,,,,f ri-, o.· 1112: 

(Conclut1, na 7,ª· pagina) 
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AS PESSOAS QUE NAO 

TR.ATAM DO SANGUE 

ou o fazem' de uma forma incompleta, estã.o sujeitas aos ataques de 
Reumatismo, , artritismo, afeções da pele, dos olhos,· da garga.nta. e dos 
ouvidos, doenças do coração, do estoniago e dos rins, dôrés de cabeça, 
anemia, emagrecimento, arterioscierose, dormenc(as e inchações, abor
tos, partos prem.aturos, demencia para,litica, paralisia local. cu geral, etc. 

Consulte Sl}U medico sobre os resultados ·obtidos. com o Depu. 
radar-Tônico · 

como .ltuxiliar no tratamento da Sifilis e comece 'hoje .mtsmo a. usa-lo, 
livrando-se de todos estes males_ que lhe torturam a. éxistencfa.. 

Os medices receitam, os farmaceuticos aconselham e os doentes 
o preferem. 

. N.o 84 - EO, 

}----------------------------.,~...:..-----: 

TEATROS· E .CIN·EMAS 
PROGRAMAS DE HOJE 

PRIMEIROS- EXIBIDPRES 
ART 'PALACIO - Guadalcanal, com• William Bendix. - AMC. 
BANDEIRANTES - Mania de antiguidades, com Jack Benny. - APA. 
IPIRANGA ·- f, extranha. passageira, com Paul Henreid. - R
METRO ..,,-, Llly a teimosa:, com Van Heflin. 
OPERA - A torre de Londres, com Basll Rathbone. - R. 
PEDRO II - Explosivo, com Chester Morris. - A. 
, Trilha solltaria, com John Mac Brown. - AMC, 
RITZ - ·Encontro no Pacifico, com Lee l;lowma. 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

Á.LHAMBRA - Beijo da traição, com John Garfield, - 11.PA: 
Dois solteiros em apuros, com Franchot Tone. - APA. 

AMERICA. - Sem tempo para amar, com Clandette Co!bert. -- D, 
Musica da vitoria, com Ann M!ller. - R. 

ASTORIA - Tarzan o filho das selvas, com Johnny Welssinuller. - Al'A. 
Divida de sangue, com Lloyd Nolan. - APA. 

AVENIDA -,- Supl'ema cartada, com Edward O. Roblnron. - APA. 
· Vitoria no deserto, filme mi.tural. - AMC. · 
BABILONI A - 'Mares sem dono, com Michael Redgrave. - A. 
· . Ela é da pontinha, com Jinx Falkenburg. - R. . . 

BRASIL - Alarme no Atlantico, .com John Garficld. - APA. 
· · Pode ser ou está dificll, com Jimmy Durant. - · R: 
BRAZ POLITEAMA - Fantasma da Opera. cont Nelson Eddy. - ·R, 

Brincando com o perigo, .com Willlam oargan, - · AP A. 
B.ROJ1DWAY - Comedia humana, com Mickey Rooney. - Al'A. 
CAMBUCt - Crepusculo sangrento, com Brian Aheme. - AP.{~ 

Noite de amor, com Grace Moore. - R. 
CAPITOLIO - Pode ser ou está difícil; com Jimmy Ourant. - R 
· · Demonio do Congo, com Walter Pidgeon. - D. · 

CARLOS GOMES - corsario das nuvens, com Jame11·Cagney. - AP.t. 
. O misterlo ferroviarlo, com Bobby Steele. - AP A. 

CASA VERDE - O lobishomern, com Claude Ralns. - R. 
O fantasma de Frankstein. com Cedric Hardwick. - R. 

CINEldUNDI - Sombra dos acusados, com Mima Loy. _:. APA. 
· · Entre dois. caminhos, com Edward Arnold. - APA. 
COLISEU ..:.... Em cada coração wn pecado, com Ann Sheridan. .R. 

O homenZinho está de azar, com Harold Peary, - APA. 
COLOMBO - Legião br;i.nca, com Claudette Colbcrt . ....; APA. 

· : Rainha de -Louisiana, com Rita Hayworth. - AMC. 
-. C,IWZEIRO - Em cada coração um pecado,- com Ann Sheridan, .... A ' 

Aventura. á. mela noite, com Chester Morrls. ,...,. AI' A. 
FENI.X .':-<- Cidade da perdição, com Brod. Craw!ord. - AP~ 

· _ Aventureiro de sorte, com Cary Grant. - R; · 
GLOJUA ~ Tigres voadores, com John Wayne. - AMC. 

Mineiro misterioso, com William Boyd. - AMC. 
HOLLYWOOD -'-· Crepusculo sangrento, com Merle Oberon. APA. 

Casa de loucos, com Olsen e.Johnson. - APA; 
!l)EAL - Mergulho no inferno, com Tyrone Power. - APA, 
. Um she,r:lfe turuna, com Dub Taylor. - AMC. 

· Lpx _..,., Alarme no .Atlantico, com Joh_n Gar!lel!l, - APA .. 
· · Cupido é moleque teimoso, com Gary Gl'ant. ·...:, R, ·· 

MOD,ERNO I Miguel ,Strogof, -com Ak!n Tamiroff. - AMC'; 
Senda da morte, com -Fredd1e-,Bartholomew. - A. 

<J.DEON (Sala Azul) - MaJ:\!S. sem- rumo, com Michael Redgrave. - A. 
. Palheta -da vida, com,,Monty Wooley. - APA. . . 

, , (Sala Vermelha) - Legião branca, com Claudette Colbert. - APA 
Agente subterraneo, com Bruce Bennett. - A. 

· OLIMPIA. - Tempestade 'de ritmos, com Lena Horne. - R. 
·' ·Noite. de' amor, com Grá.ce Moore. - R. 

-PA.RAIZO - Mergulho no inferno, com Tyrone Power. - .APA. 
Regresso retumbante, com Gloria Jean. - A. 

PARAMOUNT - Sahara, com Humphrey Boggart. - APA. 
. Ele ·empregou o patrão, com Stwart Erwln. - APA. 

PARA.TODOS - Fantasma da Opera, com Nelson Eddy. - R. 
O grande momento, com Bobby Readick. - A. 

PAULISTA - Em cada coração um pecado, com Ann Sheridan, -. 
Senda perigosa, com Freddle Bartholomew. - A. 

PAULISTANO,..,. Rebeca, .com.Lawrenc.:i Olivier. - APA,· 
PE1:{HA .. """'. Laços eternos, com Deana Durbin. - R. 
. . · Eijposa de conveniencia, com Loretta Young, - R. 
PlRATININGA - ·ca1men, com Nini Marshall. - APA. 

O falcão em perigo, com .Ton Conway. - AMC. 
R!tCREIO - <Centro) - A _ferro e fogo, com James Cralg. - APA 
. · .A marca de assassino, com Oharles Starret. . .. 
RECREIO - (Lapa) - Fogo sagrado, com Spencer Tracy. - APA. 

Os anjos é os gangsters, com os Anjos de Cara· Suja; - AMc: 
REX """'. Aventureiro de sorte, com cary Grant. - R. 

Luar em Havana, com Alan Jones. - R. 
lUALTO - Contrabando humano, com Jack Holt. - A. 

Miguel Strogoff, com Akln Tamiroff. - AMC. 
ROIAL: - Carmem, com Nini Marshall. - APA. . 
· .Brincando com o perigo, com William Gargan. -APA. 
ROSARIO - Revolta, com Erro! Flyn. - APA. 
R<!)}'.I 7 Az. da morte, com Eric Portman. - AMC. 

Traidor traido, com William Wright. - APA. , 
SANTA CECILIA - Sahara, com Humphrey B0ggart. AP,I-

Ele empregQu o patrão, com Stua1·t Erwin. - Al' A. 
· SANTA HELENA - Tristezas ,1ãc pagam dividas, com Grande Otelo. - D. 
· .. ··.Dize que me queres, com Dick Foran. - APA. 

SANTO A.NTO_NIO - Do México chegou o amor, com Tito pulzar. - ,t 
O homenzinho está de azar, com Harold Peary. - APA. 

SA.O BENTO - Dama por uma noite, com John Wame. - D, 
. Forjador de homens, com Pat O'B!ien. - AMC. 

SA.O CA_ETANO - Jamais fomos vencidos, com Noah Beery Jr. - AMC'. 
· Musica da vitoria, com Ann Miller. - R. . 

-SJJ.O GERALDO - Naufragos, com Freclerlch March. - R. 
Esposa: só· no nome,· com Cary Grant. - R. 

SÃ.O JOBE --;:- Miguel Strogoff, com Akln Tamirof!. - AM". 
O campeao e a dama, com Billy Conn. - AMC. · 

SÃO LUIZ - Amor que não morreu, com Nelson Eddy, - R 
• Chetniks, com Philip. Don. - AP A. 

SAO PAULO_ - Tempestades ~e ritmo, com Lena Horne. - R. 
· C@ido e moleque teimoso, com Cary Grant. -

S/I.O. PED_Ró - Sem tempo para amar, com Claudette Colbert. - D. 
. Jamais. fomos vencidos, com Noah Becry Jr. - AMC. . 

. UNIVERSO - Legião branca, com Claudette Colbert. - APA. 
. . .Rainha de Louisiana, com Rita Hayworth. - A.MC. 
VILA fRUDENTE - Suez. com Tyrone Power. - APA 

Mmha loura favorita, com Bob Hope. - APA. 

TEATROB 
BOA VISTA Pandemonlo coin Zaneo ....; D 
CASilfO ,ilNT ARTICA -_ P~arlnho da· Ribei;a, colfÍ. Cia. Portuguesa, 
SANT ANA - Negocios sao negocios, com Procopio Ferreil:a.. . . 

· EXPLICAÇÃO DAS ":OTAÇôES 

A. - ACEITAVEL - Filme que pode ser visto. por todos, embora. sem pro• 
. veito moral. 

B. - BOM - Filme que pode ser visto por todos com proveito moral, 
AMO; - ACEITAVEL MENUS PARA CRIANÇ.~S - Filme que ·pelo.enredo 

. ou cenas . pode impressionar o publico lnfa1 .. il. . . 
BPA, - BOM PARA ADUL'IOS - Filme que pode ser' Visto com proveito 

..... moral tão somente por adultos. , · 
APA. - AÇElTA VEL PARA ADULTOS - Filme que 'pode 'sér v~to tão 
, somente por adu\tos embora sem Proveito moral. . 
R- - Rll:STRq:'O - Filme que pelo enredo ou cenas deve 'ser esritainenté 

reservado a, pessoas de solida formação r_.,ral e reUglosa.. · , 
. D. ~ DESACONSELHADO - Filme que pela grave inconveniencia dó enredo· 

ou cenas, deve sei· evitado por qualquer publico. 
. M. - MAU - Filme prejudicial para qualquer publico. 

NO'T'A_: - l'i: importante que o espectador não se contente com a. 'shnples cota
ção do. fllme ou da peça de teatro, mas que p•ocure conhecer pelo 
menos alguns detalhes _da critica. Isto Justitlcará uma cotaçãl que 
afirmada sem nenhum comentar\o. poderá parecer tnjusta: e so
bretudo, com a leitura de uma analise que. põ: em relevo os ele• 
mentos bons e maus do filme o espectador pouco ,1 pouco, educará 
jsua conc!encia e aprenderá a julgar por ii mesmc, os outros fUmes 
que lhe forem apresentados. · 

O boletim da Orientação Moral dos Espetacules contem uma 
critica detalhada de todos or filmes exibidos er. S. Paulo. l1: publi• 
cado semanalmente. e a assinatura anual .Justa·Cr$ 25,00 na-Ca
pital e CrS 30. para o Interior. Informações . na Associação dos 
Jornalistas Qatolicos, â rua Qulntlno Bocaluva, 1'16, 3 .. o andar 
sala 297 - Fone; 3·7760. 

L E G I O· N A R I O 

N otí ci a.s dos Esitados 
B A I' A 

SOLDADOS EXPEDICIONA.RJOS 
SALVADOR,. (ASAPitl'lSS) ·- Mais 

50 solda.dos expedlclona.rlos bala.nos, 
que segultão para a ,frente de bata
lha. nà. · Europa, estão adidos ao 5.-o 
Urupo de Artilharia (le <.:osta, sob o. 
comando do tenente-coronel ·Henri· 
ciue da ·c..:osta · Neves 'l'erra. 

J'lsses . soldados formarão o primei· 
1'0 contingente baiano, que !ntegrnrã 
a !,'orçá, I<:xpedlclonarla BrasÚeira, e 
que vingara. os Irmã.os mortos trai· 
çoe!ramente em aguas territoriais 
brasl)ei ras. 
CEl\'T.J,:SARIO DE CASTRO ALVES 

SALV Al>OH, lASAJ;'RJ'lSS) -,- l-tea. 
li;,;011-se, no salão da. !libl!oteca do 
lnstltuto H.istorlco, à primeira. reu
ni.lo da \;omissão Organizadora. da,s 
comemorações do centena.rio .de Ca:;
tro Alves. 

A Comissão deliberou sobre o. pro
cesso de seu funcionamento e sobre 
as providencias Iniciais, 1·ela.tivas As 
grandes comemorações de 1H7, 

HORARIO DE GUERRA 
S.\LVADOH, (ASAJ;'.H.ESS) A 

Prefeitura. desta capital elaborou um 
projeto de decreto•lei, modificando 
os hora.rios de todas ás atividades 
trabalhistas, abrange11do os est.alle· 
leclmentos comerciais, industriais ··& 

banca.rios. 
Esse projeto serA publ!cado no Dia· 

rio O!lclal, afim de receber suges• 
tões. antes de ser· sqbme'tldo ao Con
selho Adininlstratlvo, 
TENTARÃO O SALVAMENTO DO 

BRASIL-LO IDE 
SALVADO.J-t, (AS,\.1:'.H.l!,SS) - . En

contram-se nesta. capital os. enge
nheiros David .Pascoal, Uulm"r Ca.r
lyle e Antenor Novais, tecnlcos eS• 
peciallzados na. reflutuaçlio de navios, 
<tUA vieram tentar o salvamento do 
Ya.por "Brasll-Loide", torpedeado em 
18 de fevereiro do 1943, na altura de 
Nemp,ele, munlclpio de Camacarl. 

1<;sses. tec111cos declararam que ·o 
material nec'essarlo ao. trabalho é 
enclente e vira da capital da Hel)U• 
bllca, · 

ALAGO;\S 
ABASTECDIEl\'TO DÓ. ESTADO·. 

lltAC.l<llô, (A!:,4!'!:tll:!:,S) -,.J Reper
cutiu bastante bem no selo da popu
lação, a noticia da chegada de mais 
so mil volumes, procedentes do sul 
do pais, destina.dos a atender. o âbas· 
tecilento do Bstado, , 

A maioria da mercadoria Importa• 
da, é constltuida. por farinha .dé tri· 
go, feijão, .manteiga. o· cha.r:qúe, 

MINAS GERÁIS , 
.rrtEENCHlllEN'rO D}} '\'AGAS DE 

JUIZ D}) DIREITO . . 
BELO HOHlZON'J.'E, (ASAPRJ!JSS) 

- O 'J.'l'ibunal de Apelaçã.o _do l!Jstapo 
ve mde organizar as listas triplices 
para o preenchimento. ·de vagas de 
Juiz de Direito das c.omarcás de Ara.
guari, Grã.o · Mongol, . Camanducala, 
La.mb.ari, Andradas e onte Azul, Es
sas listas ,ja se encontram em mll.os· do 
governa<lo~ Valadares, para _.as· res• 
pectlvas non,eações. 

p E R N A M B u e o· 
AGUÃ.CEIROS 

lUJClFJJ:,. (ASAPRl!JSS) · -· Em c,m
sequencla _ dos pesados aguacelros .. ·dos· 
u!Umos .. dl_~s,.;;o ·yjj.~~~l; ,:r!flff'to, o,.;llJ..1.9.
rlor . a.ch,!IJ·S8 fra,~~1/Nellfe,)lp,rhJ],ldl,Wl-;. 
d~, haveJ:l,dO n~}~Sl)lf, T1!,W.JiJIPJ;â~ .,t~lf\-1 
para certa,s zonas. . . . ·. . . 

·s'lrn o~··,r"'r~ti'" · .... ,,,., 
.· ,!~' A_ Atr,.,Jr,J!J ., "l~' '•il ,n:.', 

RECIFE,· .(ASAJ:'1-UlSl:JL-, No.ticlas 
pr9cedenté~ d:0 !n.t,erl,ir ~rti~21anj: ~ue 
a safra de feijão _deste anq._ slil(ef,u:~ 
as colheitas regist1·_adas nos ultlnios 
20 · anos. · 

G O t·A' S 
FALTA DE SAL 

GOIANIA, (-ASAJ;'!I.1,;::SS) - A Assis· 
tencia Heglonal da. Coordenação da 
.llloblllzação l!Jconomica enviou um te· 
legrama a presldencta. do lnfltituto 
Nacional do 1:;al, expondo a situação 
em que se encontra o· rebanho bovl• 
no goiano em Virtude da carimcla ab• 
soluta desse produto. A l!'undaçã.o 
Brasil Central, por intermcdlo da ln· 
terventorla. b'ederai, conseguiu e es• 
tá. distribuindo sal .na zona do sucloes\. 
te de Uotaz e diversas outras regiões, 
nã.o obstante oa apelos d!tigid0s pe
los criadores, que atê o momento não 
receberam nem um· saco desse produ
to. 

ESTADO DO RIO 
FINANÇAS F'LUHINENSES 

Nl'l'J!)Hül, (ASAPHl!JSS) - Contor• 
me jA foi anunciado, o ano flnan• · 
cieiro de 1043 foi encerra.do com um 
saldo superior á 40 milhões de cru
·zeiros, ou seja exatamente, Cr,$ ••• ,. 
40.502.455,20. . 

O ciclo de crescimento das finan• 
ças estaduais, que se acentµa 'de .ano 
para ano, foi iniciado com a reform:1-
do sistema. tributa.rio em 1937. Des• 
de essa ocasião, as rendas fluminen
ses tiveram lmpresslonanté cresci· 
mento, pois em 1938 a receita· arreca• 
dada era de cr.$ 17.217.ouo,oo, átln-· 
g!ndo Cr.i 85,782.000,00 no ano se-

gulnte. JJ:m 1941, pela primeira vez, 
a receita. arrec'áda foi supefror a cem 
milhões de cruzeiros, acontecimento 
lnedlto para, a. vida flrià.ilceíra flumi• 
nense. · · 

Em 1943 . a- receita. atingiu a cr;i 
15~.781.087,UQ, .ou sejam Cr:$ •.••• · ... 
30.3.58.222,90 a mais. ·sobre a· previ.são: 
Ql'çamentaria,: Ten<io-se um vlst{I, que 
a ren·da do I<:stado em rnn foi d·e <.:r.$. 
69.000.000,00, . verlflca-s,e ' que num 
qulnquenlo as rendas· rlumlnenses. ti· 
i;eral'n · um attmento superiÓr a · l~(r 
por cento. 

LICENÇAS -l'RJ:;llh.:,. 

NlTÉÚOl; (ASAJ;'RJ'lSS) --· O -Se
cretar(o do l!Jstado _ do Hio, · .sr. Der
meval Mora1s,<lir1g!µ ás secretarias 
fluminenses, uma cltcular rncomen• 
dar1do não seja · concendida- 1 licença
premio especial aos funcionários sem 
motivo que .justifique esse ato, de 
vez ,c1ue, em.bora. mantldç, o .. direito .à 
mesma, na fot,1na. da lei, o m<;>mento 
excepcional que . o pais. atravessa não 
permite. sejam atq1didas . .solicitações 
dessa. regalia a não ser por causa 
justa. · · 

AMAZ.ONAS 
SUSPENSO o,' TRAFEGO ' 

MANAUS,' (ASAP!~l,JS:J) '"-' A ''Rub· 
bcr nescrv-" slispen(!eu o trafego de 
seus aviões para J:'orto Velho. 

Desconhecem-se as causas que le" 
varam aquela companhia.. a- adotar es-
sa medida. t- • 

S ERG IP-E 
co;vcuRSOS PARA l'ROVIIIIENTO 

DE CARGOS PUBLiéos 

ARACAJU, '(ASAPH..WSS) - O Pre
feito do município da capital assinou 
um ·ato, adotando normas pà.ra 'a rea
lização ~e concursos· para. -provlmcnc 
to de cargos publlcos. ·. 

SANTA CA.TARINA 
~REDITO· DE t:iO' HJL CRUZEIROS 

FL,0.l{lANOJ:'OLI~. ,. (ASAP!ÜJSS) ..:_ 
o conselho Administrativo do .l<lsta
do a1>rovou o projeto de dec~eto-1.ei 
da. Inter.ventorta .l<'edera,1; ·que · abre 
um credito de Cr.$ 50,000,00 para .áuxl. 
llo ·á.s obras de construi;ão do .cam• 
po do Aero Clube. local. 

PARAISA 
·Novo AEROPORTO 

' JOÃO n;s'soA; (ASÁ.Plt:I,;SS) 
hrtgadel,o Eduardo Uomes lnspecio• 
nou. os. trabalhos de uni grande aero• 
porto, que. esta sendo construido pi'o
xlmo â é!dáa.e' de Santa Hita, .ws·se 
áei-o<Iromó ·'s_iirà • um dos 'mais· pertei~ 
tos e. ca1íaz· 'de . receber os ·maiores 
a viõos ' ·c10'' m'Undo. O· ht!gadeiro 
l!::dua.rdo' üóm'es,' depôts eia uma demo
rada 'Vis1ía, determinou· a;' intensltl· 
cação dos trabalhos. 
ES'l'ATISTICA DE . ESTABELECt-

lUENTOS DE ENSINÓ 
JOAO ,/;'ESl;JOA (AS.\PR.WSS), - O 

Dados coligidos pelo Departamento 
de l!Jsta.tística,' revelam a existencia, 
neste .Wstado, de l co!eglo, l& glna
sios, 4 escolas de comercio, 40 Esco• 
Ias Norn1ais ou de . ensino pedagog!• 
co,' 9 grupos escolares. dentro de l.0lZ 
escolas prima.nos, e apenas uin esta
bcieclme11 to . superior, a l!:sco1a de 
Ag-rOnornia· od NordeSte, locàllzada. · na 
ciciade de Are'a, O unlco' Colegio exis
tente, é esta.dual e ' está, íocal!zado 
i1csta. capital, · 

Rio Grande do Sul 
lllELHORAJIIENTOS DO l'ORTO 

POWl'O AL.t:;UKi,;, lASAJ;'!-t!,SS) -
Foi a.presentado ao !nté1·ventor Fe• 
dera!, sr, Herneato Dornele~. um pia· 
no de melhoramentos do porto de Hlo 
Grande. Para a execuçã.o 'deste pia· 
no é necessaria a a.bertu;r·a de u1Ú 
credi_to· de quatro milhões de cruzei· · 
1·0s. 

TER~IINADA A COLHEITA .DE 
~ ARROZ . 
POR'ro ALEU~JJ:. (ASAPHJ.;SS) -

De diversos centros produtores· che
gam ·noticias de se haver encerrado 
a ·colhe.lta do arroz: Os grandes pro• 
dutores telegrafaram ao instituto, ln~ 
formando haver . grandes partidas, 
prentas para. serem escoadas. Entre
tanto, o problema do transporte flu
vial e" terrestre persiste, ll"ã.o, poden
do, ser escoada essa grande·produ~ão 
para os centros consumtdore's. . 

ESCOLA DE ESPECIA.J,ÍSTAS DA. 
AERONAU'l'lCA 

FOHTALEZA, (ASAPHESS) - se~ 
ra iniciado no' proxlmo dia. 24 · .o .. cur
so .da _Escola de Especialistas de Aero. 
na.\ltlca.: desta cidade, no' ,q.ual estã.o 
Inscritos 31 . éandldatos, 

1 NOTICIAS DO INTERIOR 
. DIA MUNDIAL DO CONGREGADÓ 

. : -MARI4NO .· . 

. Domingo,,día' 14, dia consagrado em 
todo o · globo .. fon·estré aos · Con

. gregàdos _ Marianos; a Congregação 
Mariana Mãe do Salvador e São· Jo
sé, da Paroquià de Vila A.tens, nes
ta cidade, sob a- sabia e. devotada. orien;. 
tação de seu diretor espiritual, Révmo. 
Padre Bertwino ·Goêkel", Salvatoria
no, . comemorou condignamente essa 
dat~, fazendo-_a precéder · de . 1.llllª Se
mana• Mariana · p'reparatoria; (lue coris'
tou 'de diversas' reuniões, nas quais 
to!}laram parte Congregados . e Filhas 
dit ' M'aria, usando' da palavra·. 'clivei'!. 
·sb~''Ó"t~dores de 'amqas as ·a§god~~·i5és 
'Mariãnas. ~eleva notar, .todavfa,''·as 
conferencias pronunciadas· pelo Re\'md. 
.P.-t:.-, J;3o.i:ventura .. Cantiiretli,, ,. $al:vatoc
ri~~f. a pr4neira na 'terça-Íei~a,,' ver
sando. sobre. o Papa e o . Mada:nismo, 
~}!. _outra _na quinta-feira, com pro
Jes,oes lununosas, sobre o ·Pàpa ·e o 
Xatit~ano com suas {>reciosidades his-
'tórico-religiósas. · 
' No· sabado houve recepção de no
vos Congregados e Noviços. 

Domingo, o tão esperado Dia Mun
dial do· · Congregâdó Mariano,_ levou 
para Vila Arens, · o$ · Congregados da 
Paroquia de'·Nossà Senhora dos Des
terro (cidade), da Ponte São João e 
de Ermida que, reunidos aós co-ir
mãós daquele prospero bairro, · se 
acercaram · · da ·mesa eucarística em 
numero de 115, enquanto que as· Fi
lhas· d~ Maria,· solidarias nessa Ína
riifestação mariana; tambem se 
aproximaram do santo banquete em 
numero de· 130. , 
. Finda a _Santa Missa, o Revmo. Pa-

1 

TANAGRAN 
Otlmo fortificante 
feminino, · exclusl• 
vamente feminino 

Mêrce de reus hor-
,nonJo.s especlaus 
ranagran rejuve• 
nesce a mulher. 
l'anagran é o re
médio Indicado em 

todos · os casos cl_e abatimento, 
ruga~ precoces. envelhecimento 
prematuro, cabelos brancos àn
t.es do tempo. Em. todas u 

drogarias, . 

roco, Padre Otavici de Sá · Gurgel, 
Salvatoriâuo, dirigiu a pa làvra aos 

'presen_tes · extenando · sua 'alegria em 
contemplar o templo repleto dE! fi
tas B;ZUês e véus brancos. Em segui'
da,· no salão, paroquial foi ,servido ca
fé aos visitantes. , · 
· Ãs 15 horas, <teve lugar a reunião 
festiva, com leitura do relatorio . da 
Congregação Mariana de. Vila Arerui, 
proclamação da nova diretoria e dis
curso pelq Congregado sr. dr .. E<luar
do de· Souza, chefe · dó ·Departamento 
Medico dó· Circulo Operaria Jundíai;;. 
~nse. .. . . . . ... 
·;:¾~ .. )6'JwrP.t poU:ve:;.desfile da ju:.. 
'ventüd;$,f m#'riàn.~;-,. ~ gual. tev~ a se-
guinte ordem: tãndeiia -nacional, car
_reg,<1da~ ,e cu~toqiada, por militares 
,l\iàri~os;:,'.lian'deirà· pQÍltüiéia, escudo 
Mariano,. :três . bandeiras Marianas, 
blinçla". miisfcal; ·.Congregados· e, em 
seguida, as Filhas de Mária com sua 
bandeira à frente. 

A juventude mariana, .. durante o 
desíile que percorreu algumas ruas 

- de Vila Arens, deu entusiastica e vi
hrahte prova âe amor a· Maria.· San-

. · tissima e de· fidelidade à Santa Igre
ja, testemunhando publicamente que 
ainda ha jovens e donzelas cujos co
rações pulsam por ideais mais ele
vados, , Na .intpom:nte escadaria do 
magestóso temp'º·. de Yna· Ar!!ns, on
de os aguai'dava S. Excia. Revma. o 
Sr. D. Pedro Roeser, Abade, de São 
Bento, os Congregados e Filhas de 
Maria romperam, mais uma . vez,, em 
calorctsos, vivas a Cristo Rei, a Maria 
Santíssima, à· Igreja e -âo Papa. · Esta 
cena foi: iilniada; . · Ao som· do· hino 
das Çongregações 'Màdanas, os· des- · 
filantes penetraram no· templo ansio
sos por ouvfrem a pala.vá .. do Sr. 
Abade, animada de oportunas e· sa,
bias diretrizes,. seguindo-se· a benção 
com o Santíssimo, dada por S. Excia. 
Revma.. . 

_Encerrando a , Semana Mariapa, às 
2Q horas, no salão paroquial, realizou
se uin festival dramatico a · cargo do 
corpo cenico da CongregaçãÓ Maria
na de _Vila Arens, sendo ,i'eprésentad~ 
a peça composta: pelo Revmo. Padre 
Olavo de Almeida, Salvatoriano, ín
titulada: O triunfo da educação cris-" 
tã. Finalizou o' esp.etaculo o · côro fa. 
lado - O Papa - de autoria do 
Revmo. Padre Boaventura CantareJ
li, Salvatoriano, 

Indicador Profissional 
ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melilo 
Pra1:a da Sê, 23 • li.o o ndar • Sala 246 

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 
Rua Qu!ntlno Bocaluva, 176 -- 8.o 

Ariditr - Sala 823 .- Tet.:. 11•72711 

Joviano Tellea 
e 

J. N. Cesar Lessa 
Adv<>gadn• 

L.gn da l\ftserloordta. ia - Sala 904 

Dr. Francisco P. Reimão 
Helmeister · 

Rua São ·U~1,to, 224 ·- l.o andar 
Sala 8 - Tel,l 3•1643 -. S. PAULO 

Dr. Carlos Moraes de Andrade 
ttaa BenJamlm · t;onstant. ili • t;o anca. 

Sala 88 - 'J.'el.1 3•1'986 

Dr. Durval Prado 
Médico Oeulteta 

n. Senador Pnnlo l~,rfdln, 111 
ô.o nd, .• Salas 61~ • U • H·. 

(Esq. dB Rua José aonlfl!.elo) 
Cona.: lf,30 a· n,so horas · 

:t'el,1 a-nu .• 

ME D I.C OS 
Dr. Vice~te de Paulo Melilo 

Clinica &li-dl<'11 - •l'ulterculoae 
Ralos X 

Ulretor. do "Son11torlo VIia ~lascote" 
Corie,: lt.. Mare<>ni,.· 84 - ti.o an<lar 

At>art.o u - · 'l'el.: .,.uo1 
Res,: Av. Agua .Hr11nca n.o 96 

Tel,: 6-6829 

Dr. Camargo Andrad~ 
Doençaa de senboroa ·-- .Parto• 

. . Operai:lle• . .. · 
Da Ben. Portugues11 e da Maternldadé 

de S. Paulo· . . 
Con1.: R. ::ien1tdo1 1re1J6 n.a 205 

Tel,: a.~2'1ft - Das u às 18 boraa. 
Sab1tdo0

, O>1.s 10 às U hõru · 
Rea,: Rua Kitrael Cle · Barros, 451 

Tel .. : '1°.4563 . 

Dr.· Celestino Bourroul 
,Res,1 L,go ~. l:'aulo; ~ - l'el.: 3•262ll 

. Cana.: Rua,, do Abril, 2311 
Daa 2. às 6 tióru. . 

Dr. · ~eyn;Íldo · Neves 
de Pigueh'edo 

'DO BOSPl'fAL .DAS CLINICAS Ili 
SANA1'0RJO SA·N'J·A CA;l'AIUNA 

CIHUR<.HA . DAS'. VIAS • Blt.lAltES 
Cons.: Rua. Marconi,• 84 • 8.o andar 

·Fone: 4-8711 - Das 14 ás ie hnras1 
·,R~_l~~l!Cb: ·Av, Pacaembt1, '194f'' · · 

·r:~~I: ,~1.n, :;· .__.. . 

R.A' 1 OS X 

Dr.,J. M. Cabello; Campos 
Ml•JOUJO ftiUUOLOlàlN'l'A 

IU1dlo-Dlagnllatl<'oa - lilsnmea 
' ·. Rndlnl6gleoa a donifolllo 

Cona.: ttua Marconi, U4 . (l!ldtrlclo 
. Pasteu.r > • li.o ... nd. • TeL: 4•06116 

Res.: Rua. Tupi, 693 - Tel,1 el•9.i 
São Pau_lo 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur. Rezende Filho 

1 
' Medico homeopata da C; A. p da-

. ·sordcaba.nà. Diretor cllnlco do Am• 
bula.torto· Homeot)atlco d6 \:armo; 
Cons, ·:R.: ·Senador-· Feljõ, -Z05, tel. 
2~()830,,.,.Res.: 8·6471. Marcar, -hora, 

.dali. 3, âs 6,- hs ... pelo .. teL:. 2·083,9, 

l:·-N·G·E N·H·E·l R.(l'S 

. Amado,:-Cintra do Praélo 
Jiln~enhelro Al'Qotteta 

'Arquitetura ·e li glosa., eolêst()B, Hllt• 
· dênolaa aoletlvli.a 

Rua Libero ;Ba<1ar6, ·461 ..... São PaUlo, 
Tel,1 3•'1111 · 

. ·;1_; .. Q. Q O C A :J · O 1. · 6 .0 ,Q 
:. ' d Ili ,, • • • r. .o '• . '., 

_m,~·I l!jt_Q ·N~ .. &--.1 P~ 

_,...;.......;_.....;..;....;._.....;;,;._ ___________________ -1 

Emprê;~ Auto .. Viação 

S. PAULO- SANTo·s L TDA. 
CR. $ 12,00 

O:ilbus diariamente de hora. em hora entre S. Paulo • Santos 

6. Pt\ULO 
Rua Mauá N .º 670 

Fone: 4-3676 

: SANTOS . 
Róa do Comercio N." 32 

Fone: 6-777 

FALSOS ·PROFETAS 
(Conclusão da 6,"- · Página) 

(20) Lc Drse~1,éré, p, 192. 
(21) Cf. Paul Souday, Les Livreor 

du 'l;'em1,s, Ed. :emile Paul b'réres, J;'a
r!S 1929, l.ª série, p. 130, 

(22) Le l'él'-'rln ,lc l'Absolu,' l\for
cure de· Fran·ce, 7.& ·ad., na data, 12 
novembre, 1911. 

(2ô) Le Deses1léri', p. 188·189. Em 
faêe da Imunda blasfêmia contida 
nesse trecho, que era ncc·esBár.io trans .... 
crever para patentear quanto se des
Jnanda. às vezes, Léon Bloy, en1 s~us 
~scritos, convênl- citar ·esta passag·e1n 
de Santo Agostinho: "Quais silo· pio· 
res: os Judeus, que desprezáram Aque-, 
le · que criam ser apenas um homem. 
ou os pecadores, que insultam os Sa• 
aamentos dAqueie que reconhecem 
como seu Deus?" (Trat.· 2.o sõbre o 
Ev. de 8. João). ' 

(24) Pierre Termler, Introductlon 
à Léon Bloy, tradução espanhola, 
Uladlum, .Buenos Aires 1938, p. 27. 

,i5) Jlllssion · de Léon Bloy, P• l:Í7, 
(26) Sémalne de11 11lcrlvalns <Ja

thollqutoN, 1921. 
.(27.J H. lwolsky, Ante:,; que a Nol

tl'. Chega"""• trad. bras., Améric-Edit., 
Hio, 1942, p. 79. 

( 28) Notre Cher Péguy, vol. 2.o, p. 
HL. . . 

< 29) cr. Pfleger. CI,urles Pégny, 
Stell&. Ed., Rio 1942, P. 50 .. 

( 30) Pflegcr, ob. clt,. p. 75. 
(31) Oh, cit., p. 5~ a 62. Vem a 

propósito Üma. observação·· dO Pe.Ha· 
tlsb'onho: "As allhas 'que, apesar de s& 
dàrem a. Deus, 'não querem abando
nar seu' e'goismo.,, cspera.n1 'chegar 
A. felicidade da oµti-a vida, sem se 
privarem dos gozos. da vida pr.esente. 
Nps;;o senhor oi>õe a essas almas fra
cas uma frase decisiva: Q,uem não es
tá comigo, est,á .co~tra mliu;. ·e que,p 
comigo nllo re<'olhc, dlssh>a, (Lucas 
11; 23)". llllg:ilhas Ev,rngélicns, Edi• 
tora. Vozes Ltda., Petrópolis; ·1341• 
p. 151. 

(32) J. ot J. Thara,ud, ob cit,; vol, 
2.o, p. 17.9,. . 

(33) Ob. e vol. clt., p. 186. 
(34) K. Pflegãr, Çh. Péguy; p. n 

e 75; J, et J. Tharaud, ob cit,, vol. 
2.o, 'p, 134/ o 183. 

(35) Lar Cot6lico, Juiz de Fora, 
26·3·943. É oportuno -aqu1 o seguinte 
trecho de s. Agostinho: "'J.'odos ·os p·e
cadonis, todos os mundanos se com• 
prazem mµito,.,.Jl,lll r\'p~ti1: ·_q\1e, ·.Q . . 1:?e~ 
njlor é cheio de clemêncJa. e de con.• 
paixão, ·que .Ele é. pac,\onte' e r.lco em 
mls~rlcordia. ·É natural prezar ta.ili 
11ensall1epto,1", s11,11a.ll)~nte col)sol;,,ilo
res, que se e:..:pressa.m no Slihuo 1'44': 
mas é nocessaric não .esquecer o qu« 
se segue: Ueus .; fiel em todo,s ;1w 

b-URH tJnlavras. Se a Escritura nao 
falasse do Senhor senil.o para nos t,a..• 
tentell:r sua clemência, sua compal• 
:xão, sua 'paciência, sua grande mise• 
ricórdia, as almas, seguras de sua ln.• 
punida.de, · sé 'entres-à.riam sem · reu0 

c~ncla ao mal, .ton1ar'ian1 ·por un1ca 
reg1·a. de proceder os seus ca.prlchos, 
e fruitiârr1 li \'remente_·' dós .Prazeres o.u 
m'u'ncio, ao i;1·ado das ocasiões é dad 
su·as paixões .• :, Renunciai, p'ois, a.1-
1nas p~~esunçosas. à vo.s,sa ten1erâr1a 
alegria; temei e arrependei-vos. Re
gozijai-vos, porque o Senh~r é mis~
rLcordloso; mas precatai-vos, ·porque 
Ble · é justo. ·sua justiça, agora, aguar
da e cala-se. Nao é para semú·e; n'o 
entanto, que se conservara em· sUên· 
cio. Dai' ouvidos a..J vosso Deus~ en
qaanto Ele fala pa.o-a vos erisi11ar, " 
rião tereis medo de ouvi-lo quando 
falar paFa vos julgar', (S, Agostln,ho, 
Serm. 9.) 

(36) K. Pfleger, ob, cít,, p, 7i, 

39.o . ROMARIA A PIRAP0HA. 
Será realizada, pela 39.a vez, a· tra

dicidnal roi:naria paulis~a ao ·santua
rio do Senhor Bom Jesus de Pirapo
ra. O Exmo. Mons. ,José Maria Mon.:. 
teiro, Vigario Capitular, de~ sua apro
vação e benção ao piedoso ato, con
cedendo 100 dias de indulgenciaãs 
pessoas que. tomarem parte, desde que 
·rezem 3 Ave-Marias pela Santificaçãó 
do Clero e as vocações sacerdotais. 
A paz úniversal é a intenção da ro
maria deste ano. 

O .programa é o segúinté: 

No dia ~4 de maio, às 5,30 horas, 
os romeiros deverão reuntr-se no sa
guão da Estação Sorocabana, à. Ala~ 
meda Cleveland. . Após a chegada do 
trem a Barueri, seguirão a pé rumo a 
Parnaíba, onde haverá Missas cele
bradas pelos Revmos. Padres que 
acompanharem a romaria, havendo 
comunhão para os· torneiros que se' 
acharem devidamente preparados. De
pois de um pequeno descanso, os ro
meiros. seguirão para Pirapoi'a; tam
bem a pé, ·onde chegarão às . 15 horas. 

No dia 28 'de maio, às 5,30, serão 
celebradas diversas. Missas, nas · quais 
haverá comunhão' geral dos romei
ros, sendo em _,guida, servido o café. 
Após a Missa haverá a reunião dos 
romeiros, que voltarão a .. Parnaíba · e. 
depois a Bar-ueri, onde· deverão em
barcar -à_s 17 horàs; devendo · · chegar · 
às 18 horas a esta capital. . . . 

o preço da passagem será"'"ãc""êr.s ' 
10,00, ida ·!! volta; incluindo o café do 
dia 28 em Pirapora e o livro de can-
ticei.-' ·' · '· · 

Sendo a romaria um ato essencial
mente religioro e o -numero de passa
gens limitado, só se. admitirá a ins.:. 
crição de catolicos f!otoriamente pra
ticas ou dos que, como tais, forém. 
recomendados por pe,t;oas competen-. 
tes. 

As passagens poderão ser ;procura~ 
das à rua Martim . Francisco,. 506, de
pois das, 18 horas, com ó sr.· Feliéio 
R\li:l~®, até ·cnlia ~ri' P.roxim~. . . -·· 

(37) Com11endto de Teologia Aac6• 
ifca e llltNtlcn, ·Pô1'to 1032, p. 742. 

, (38) Vozes ,te l'etr6polls, 1943, no, 
.-embrosde2embro, p. 731. · 

(39) J. et ;;, ;.!'haraud, ob. e vol, 
cit., P. 140. , 

(40) Ob. e·vol,.clt. P. 180.· 
(41) J. et J. · Tharaud, · ob. e vol. 

cit., P. 134, 
,( 4i) K, 1-'fleger, Chorle• l'égn;r, 

p. 80. 
( 43) G,. Cerejeira, Palavras · aoio. 

Jllo·ços, "Estudos", C, A. D. C. de Co• 
lmbra, 1943, p. -.46, ' 

( 44) Ob, e vol. cit., p, 265. 
( 4 5) Citado pelos irmãos. Tharaud 

em Notre Cher Péguy. 
(46) No que, aliàs. anda grande 

exagero: leia-se, deste p<lnto, de vista, 
o que sobre sua arte literá.rla e sobre 
seus maneirismos escreveu Renú La. • 
!ou na Histolre de la Littéroture Frau
l!cle, l.~.· série, Albln Michel, Paris, 
1924; : . 

(47) ·1,a Vita e U Libro, 2.a sêrle, ' 
Zan lchzlll. B·ologna 1928, p. 74 e 75. 

(48) . Ch.- M, des Granges et A. V. 
.Pierré, Lcs Ronmncierà. J<'rançofs, Li• 
brairie A, Hatiér, Paris, 1922, p, 501, 

· · (.49). _ Notre, Llttératu.re . d'Aujo:urd" 
hui, J. de· Gigord, Paris;· p. 79. . · 

(50) L!ttérature Íln Vlngt11!111e si .. 
l!le, ,1._ .. série, A\bín· :(l!icl1el, .Paris, 
B38, p. 146. 

:( 51) ·. Ca1lernos da llora l'resente, 
julho-agosto, s:, Paulo .1940, "lmpres.i 
sões de um Ca iplra.". 

(52) Revue des Deu::ç !Uonde•, 1.er 
dêcembre, 1~33, p. ".09, 
. ( 53) Fidus, li[, ._l<'rançol• Mauriac, 
"Revue des Deux Mondes", 15 juin, 
1933, p. 8,00. 

(54) !lllgulhos Evongêllcas, Edito• 
ra Vozes Ltda., Petr6polis, 1941,. p. 135, 

N, .da.R.1: Estas palavras são muito 
caractertsticas, e se prestam a -uma. ob. 
scri-ação importante •.. A. faceta . psicolo• 
gica que tein'valtdo a Bloy·tantos·M.mi• 
radores, está·no terrível sabor de 'verda• 
de que tem algumas de suas afirmações, 
114 coerencla e na intrepidez com que 
aa Jaz detonar através -das paginas de 
seus livros. Nisto 'mesmo; entretanto, 
Bloy exagera gravemente e se des.via por 

' completo, quanto ao fundo e. qiianto d 
forma, da verdádeira linha seguida -dei• 
de os primordios da Igreja até: nossos 

. 'dias, por tantos paladinos da Fd,· quer 
.. eclesiasticos quer leigos. Louis Veuiltot; 
p~ ex., teve de defender à doutiina::tra~ 
dtcf.onal da Igreja, comprometida poj, 
certas atitudes e opiniões . do .', ilÚstré 
Bispo de Orléans, Monsén~or,DÚpan-
·loup. Fe-lo em, artigos ardentes e irre• 
torquive/.$, muitos dos qicats são verda• 
deiros modelos. em que se aliC'. ao desas• 
sombra e vivacidade ãa argumentação, 
úmá compostura literária qui nada tem 
de com-um, ·. mas 4bsolutamente nada, 
com a genuina indeéencia da linguagem 
de · Blóy. Este fogoso escritor não pode, 
. de_ · modo algum; servir . de modelo aos 
que (llJpiram a uma forma(}ão moral e 
literaria cristã mente viril e • desassom• 
brad(I,. O desássombro apostoltco é uma 
virtude magnifica, mas '.'corru.ptf.o opti .. 
mi. pessima". Dessa . "corruptio optimi"· 
estão cheios os escritos de Bloy. 

N. da R. 2: Aqui figura uma 'blasfe~ . 
mia que uma revista cultural como "VO•. 
zes" pode publicar· a titulo documentarii, · 
sem inconveniente, mas que o LEGIO-- . 
$ ÁRIO, que. se destina a publico menos 
especiali;:ado,, não pode _reproduzir. 

PASCOA nos'·. JORNALISTAS 
A Associação dos Jornalistas cato• 

licos, conforme vem fazendo todos os 
anos, -vai levar a. . efeito, no dl.a. 28 do 
corrente, às 8,30, na Cape,... do San• 
.tisslmo da. Igreja de São Bento, a. Pas• 
coa. dos Jornallstai;. 

Em preparação . a este ato, haverã. 
uma. serie de alocuções através do tni• 
crofone da. P. _R. G. 9, Radio Excel• 
sior, pelos seguintt . oradores: 

Dia 24, às 12 hora.s, aevm.,, Fr. Mar .. 
t!nho Penldo Fl·'urnier OP. 

i:ll.a. 25, âll 12 horas, ~vmo. Fr. Ral• 
mundo Cintra. OP. · 

Dia. 27, às 18 horas, Révmo. Fr, Mar~ 
tinho_ Penid9 Bournler OP. 

Hora Santa das empregadas 
domesticas 

Promovida péla Pia União das 'Fi• 
lhas de Maria do Externàto São José, 
realizar-se~á, hoje, dia 21, das 17 às 
18 horàs, na . Capela · das Servas de 
Santissimo .Sacramento; à rua Barão 
de lguape, utna Hora Santa para a~. 
empregadas , domesticas. 

CONGREGAÇÃO MARIANA DOS: 
EX-ALUNOS SALESIANOS . 

Realizou-se ontem, às 20 horas, n(). 
salão nobre do Liceu Coração de Je.~ 
~us. um festival promovido pela Con

. gregação Mariana dos Ex-,Alunos, eni 
honra de sua principal padroeira, Nos,
sa Senhóra Auxiliadota. 

AbeI'ta a., sessão, .e depois de exe .. 
cutados os hinos nacional e pontifício, 
fez uso da palavra o dr. Pliriio Corrêa 
de . Oliveira, diretor desta folha, que 
díscursou~sobre "Nossa Senhora: ·Auxi-, 
liadoi'.a e Pom Bosco'!. . . . 
· A seguir. foi .executado . um pro_grá .... 

ma litero~musical que· a ,todos agra:-, 
dou, e ao· qual prestou .. súa coopera• 
ção, um ~tupo, de· alunas da professo~ 
ra M~·-:Buarqu~· 
' . . . \ 

'l 



Em viagem o novo embaixador 
inglês junto áo governo 

brasileiro ~~ 
. u~Pi~º~l09.ta 
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MIAMI, (Reuters) - Passou por 
esta cidade, vindo da Venezuela, o 
novo embaixador da Inglaterra no 
Brasil, sr. Donald Saint-Ctair Galner, 
que prosseguiu viagem para "\Vas
hington, de onde seguirá. para o Rio, 
afim de· assumir seu novo posto. 

COM A LUTA PELA LINHA "ADO LF HITLER", INICIA-SE A SEGUNDA JA SE DA OFENSIVA NA 1T A U A 
.:Grande 
O()S já 

'defesas 'do ·enfraquecimento nas 
fizeram 7.000 prisioneiros desde 

Q. G. ALIADO NA I'rALIA, (Reu
ters) - lnicia-se a segunda fase da 
ofensiva na ltalia, com a luta pela 
llnl\a "Adof Hitler". 

'l'rata-se de um poderosa cadela 
fortificada, que, segundo in!ormam 
os prisioneiros, começou; a ser cons
truida pela orianlzação 'l'odt, ha cer-
ca da três meses. · 

De sua parte, aviões aliados voaram 
sobre a linha e seus pilo.tos dizem 
que num sõ trecho· da vale do Liri 
ha mais de 200 fortlns e cerca de 10 
casamatas, alem de outras fortifica• 
c;;ões menores. -

"!.'odas as casas das cidades e al
deias compreendidas rfa linha foran1 
demolidas para que a mesma ficas
se em campo apropriado para opera
ções. Ha uma continua linha de cer
cas de arame !arpado e 19 qullome
tros de trincheiras anti•tanques e 
armadilhas, encaminhando-se para os 
cursos dagua naturais que atraves-
sam a planlc'te. · 

E esperada uma reslstencla ·encar-, 
nlçadlsstma dos alemães na defesa 
dessa linha, agora que, com a ocupa
ção de Cassino, o !n!mlgo perdeu o 
ultimo ponto fortificado da linha àn
terlor, de nome "Gustav". 

GnANOB ENFRAQ,UECIIIIENTO 
NAS DEI>ESAS DE ICESSELRING 
Q. G. ALIADO NA l'l'ALlA, (Heu

t~rs) - Observa-se neste momento 
um grande entraquectmento 1'as de· 
fesa!!< do general Kesselrlng. O VIH 
Exercito esta explorando ao maxlmo 
suas vitorias. 

S11:RIA AÇÃO NAVAL EM ANZIO 
Q. G. ALIADO NA' l'l'ALlA, (J:teu

ters) _ E sêria, a açao naval na ca
beça de praia de Anzio, secundando a 
ofensiva terrestre. l:Jma ti,,nchator
pedeira alemã foi afundada nes3a 
area e outra avariada, Igualmente, 
os canhões navais allados dispararam 
contra as baterias· do Inimigo entre 
Itri e Formia, consegutndo varios im
pactos. 

Calcula-se que mais de 3 mil pro
jeleis foram lançaços sóbre as bate
rias aiemãs. 

·os caças-minas alta.dos, Igualmen
te; resistindo ao canhoneio de terra 
das baterias Inimigas, veem operan
do com e"lto bem oerto da costa. 

7.000 P.RISIONEIROS 
ARGEL, (!teuters) - · A. radlo des

·tà cidade Informou que o total de 
prisioneiros feitos desde o come,::o do 
novo avanço aliado na ltaua; ê ago. 
ra de 7.000, dos 1.500 capturados em 
Cassino. 

.Novas levás chegaram ãs Unhas 
aliadas, mas ainda não foram conta
dos. 

'Atê aqui, , vai a mais de 20 mil o 
numero de prtstonelros contados em 
toda a • campanha da ttalla. 

A SITUAÇÃO GERAL NA ITALIA 
'Q, U. ALlAJ>O NA i'l'ALlA, (l{eu

. ters) - A sltuaçào . geral da ltalla, 
até o momento, é a seguinte: 

"As tropas _polone5as que lutam nas 
montanhas ao ·norte; da rodovia que 
vaí 11 cidade de Roma• estavam, na 

. noite de· oritem, ·apenas a três quilo: 
metros da cidade de l:'ledmonte, bem 
dentro da Unha "Adolf Hitler". As 

trOP!t'il :-~Jtantcas e canadenses, com 
o apoio e,.;. ·>J1ques, avan,::am meto
dicamente pelo vale do Llrl, e estã.o 
ampliando sua linha na direção das 
imediações meridionais do aerodromo 
de Aquino, achando-se a 8 quilome
tras alem da linha lnicial que tinham 
estabelecido no rio Rapi.do. 

Os norte-americanos, prosseguindo 
em seu avanço ar,õs a tomada de .For-· 
mia, estavam diante de b:tre, escalan•, 
elo o,í caminllos escarpados que se, 
elevam da costa para o in terlor. Os 
alemães de sua parte, tentavam afa
nosamente bloquear a via Appia, ca• 
minho náturat do avanço aliado, em •. 
basa.neto peças ade artilharia em todas· 
as co!lnas a cavaleiro da estrada.; 
Ali:ts, esses obstacutos são levanta~ 

- dos pelos nazistas em toda a parte,, 
na faina de resistir que não arrefece 
com as quedas de baluartes o poslç;Qes 
de defesa. Por exemplo, o terreno 
em frente de l<'ormia, ~egundo rev.e
laram prisioneiros, est~ repleto de 
minas e de outros engenhos explosh 
vos que certamente custarão muitas 
vidas aos .aliados. 

Na sua retirada das cidades ·que 
viro perdendo, os alemães levam tudo 
que podem carregar, Inclusive, tesou• 
ros de arte e mesmo mobillarlo e ar• 
tigos de uso geral que roubam aos ' 
habitantes. Varios refugiados Italia
nos chegados a .este quartel general, 
contam coisas· horríveis dessa rapi
nagem do Inimigo, 

As tropas de vanguarda do V Exer
cito estão recebendo generos al!men
ticios e munições por melo de aviões 
em alguns setores de provisões das 
estradas de rodagem da zona monta• 
nhosa. 

Entre as conquistas vanta3osas · das 
torças alladas, notadamente fran. 
cesas e americanas em seu recente 
avanço, figura o Monte Paggeco. 

sua captura coroa mn avanco de 33 
quilometros, desde o Inicio da oren• 
sl va por parte desses elementos do 
V l!:xerclto. 

Na noite de· ontem foi capturada 
tambem a aldeia de Mont!cell! e às 
vanguardas aliadas '¾Proxlmaram-se 
de Santa Ollvla, importante posição 
na linha "Adolf Hitler". 

As tropas francesas ascenderam ê.s 
ladeiras de !11on te Dora, baluarte 
avançado da llnlla "Adolt Hitler'!, 
depois de terem, como foi noticia.do, 
oc11pado o monte Santo lllarto, · que 
se destaca sobre Pontecorvo e no va
le do rio Llro ". 

COIUUNICADO ALIADO 
Q. G. ALIADO NA ITALIA,. (R.Y. --. 

e: o seguinte o texto do comunicado 
aliado de hoje: 

01/erações terrestres: - Apõs a 
captura de Cassino o 8.o Exercito ·não 
perdeu tempo, procurando lmedia:ta
mente tirar proveito, mantendo vlgo. 
rosa pressão contra o adversa.rio na 
linha • Adolf Hitler", As. tropas brita
nicas e norte americanas do 5.o exer
cito conthmaram avangando · a,trávês 
da zoni>i nio11tarij'lo~a ~q'~11i 4'o r!? Llrt 
e chegaram jã. a estabel~c~r contacto 
com o Inimigo no terreno acidenta.do. 
QU~ constitua O ··baJul!-rt, m~rldlonal 

Prnpar~tivos para a invasão do continente 
. 'WASHINGTON, (Reuters) ~. o se
cret,i,rlo da Uuerra, sr. Henry St!m· 
son, cQnflrmou a in!orroacão de que 
o comando supremo aliado distribui• 
rA dois comunicados por dia, um, ás 
9 horas e mela e oútro Qs 21 horas e 
mela (hora de Greenwich), depois que 
for Iniciada a Invasão. 

.rREPARANDO ACOl\IODAÇõES 
. . HOSI'ITALARES 
LONDH.t!;:S, (Reuters) - Hospitais 

em grandes areas desta capital e 
doutros pontos do pais Já. comecaram 
uma evacuação em grande escala (los 
internados que não estejam em esta.
dó grave, . para. poderem ficar com 
acomodações dlsponivels para os te• 
ridos, quando se der a invasão da 
Eurol)li,. · · 

ConJuntamente, foram b,aixadas ou• 
tras medidas e novos regulamentos, 
1·estrlnglndo-se a adm!sã.o de enfer
mos aos casos' graves, em todas as 
instalações. Aslm, ,haverà mais lei
tos para. os feridos, qúando ·começar a 
gigantesca operação da segunda tren• 
te. . . 
() HOMEM Q,UE DA11.À! AS INFOR

DIAÇOES HETEREOLOGICAS ' 
LONDRES, (Reuters) - O homem 

cuja- informaçao met<1reo1ogiea deci• 
djrâ. da data da invasão, é slr Nelson 
King J ohnson, diretor (la secção de 
'.Metereologla. do Ministerio da Aero- · 
nautlca. 

Aux!llado por um pequeno exer• 
~ito de homens,-·ele Informou do tem• 

po para todas as grandes opéraQl!es 
brita.nicas desta guerra. 
'Sir Nelson dorme na sua reparttcll.o 

e somente uma vez em cada quinze
na ele dispõe de algumas horas· de 
folga para Ir visitar a sua famil!a 
no campo. 

Str Nelson decidiu dedicar a sua 
vida A meteorologia durante a guerra 
passada, quando p!loto avll!.dor .ele se 
mostrou impressionado ao constatai
que as esquadrilhas al,::avam võo sem 
nenhum conhecimento das ccindlções 
atmosrerlcas que Iam enfrentar. 

THAFIGO DE TOXICOS NA 
TURQUIA 

CAIRO, (Reuters) - Varias quan. 
tidades ele "hassis", produto :toxlco 
fumado pelos orientais, no valor de 
20 mil libras esterlinas foram apre• 
endldas ontem por agentes do servlco 
de repressão ao trafico de drogas qúe 
fizeram uma batida na residencia: de 
um cirurgião instalada nesta cidade, 

Diz-se que o mêdlco ê chefe de um 
grupo organizado de contrabandistas 
que se dedicam ao trafico de "hassls". 
O descobrimento de Importantes Qtian• 
tidas de ãrogas mencionadas, cons
titue um golpe muito serio para as 
atividades ·dos contrabandistas, 

\ A famllla toda 
delicia-se com 
pratos feitos 1 
com a ,cavtL 

i,,,-tJlt r t --

Pratos feitos 
comMaizena 
ou·ryeà - a 
delicia das 

crianças .. 

~ 

PIANO~ -S C H W A R : Z M A N N. 
Inclusive tipo apartamento - Visitem nossa exppslção · sem , con'lpromtsso 
Rua o; José -:de Barros, 252 ;,., Av, Agua Branca... 52!1 - ,Telefone 6•6981-: 

·'· 

general Kesselring 
o começo do \seu no:vo 

Séria ação, ·naval em· Anzio - Os alia
avanço ... A situação geral na ltalia 

da linha. Os norte-americanos con
quistaram Formia, na costa italiana. 
, Opérnçllcs nerens: - Consideravel 
força de bombardeadores pesados, 
voando com escolta, atacaran1 ontcn1 
objetivos nos Balcãs. Não obstante as 
condições atmosferlcas adversas, bom
bardearam as refinarias de petroleo 
de Ploesti e objetivos ferroviarios de 
Belgrado. Os bÓmbardeadores leves e 
caças bombardeadores apresentaram 
ativos contra deposites de suprimen-

tos, posições de artilliaria, concentra
ções de tropas,. rod.ovias e transportes 
motorizados e pontes do cam1io de 
batalha. Outros ·caças bombardeado
res atacaram a navegação na frente 
do litoral. albanês, na costa oeste da 
Italla. Na noite de ontem, os bombar
deadores pesados' e medias 'opéraram 
contra objetivos de Frozioni; Valmon-· 
tone e '11erraciria. Dura,lite: as opera .. 
ções diurnas Ioral)l derrubados pelo me
nos 14 aviões lnlmlgos, perdendo os 

aliados 13 bombardeadores. Regis
tro'u,se a presença, -durante· 9· dia, na 
frente de batalha de ,18 aparelhos.· tni· 
migos, tendo a força .aerea do Medi• 
terraneo .feito nesse. mesmo periado 
cerca de 1.300 sortidas. 

011ernções nnvnis: - Foram canho-
. n·eados com exito por unidades na ,•ais 
aliadas, onte1n, as baterias ióilnigasJ 
depositos nas estradas de rodagens a 
oeste de Caatu. A resposta das bate• 
r!as inimigas careceu de eficacia". 

O CATOLICISMO NO EXERCITO AMERICANO 
1 

Nosso cliché mostra um fusileiro americano resandÓ rittma pequena- capela construida por seus 
companheiros de armas numa ilha do su~oeste do Pacifiêo. · As despesas "feita's com a construção e 
com os Paramentos foram pagas pelos proprio~ , soldados, -· 

Os aliados continuam obtendo grandes: exitos contra o Japão 
. . . . . ·. . .... 

o 
de 

ataque a Myitkyna - Pra'°_titameqtê ferminada a hata1ha 
Kohima - 'Os chineses ganham· t~rreno na .zona da . ro

dovia da Birmania e eni outr~s . regiõ~s 
Q, G. ALIADO NO SUDOESTE DO 

;FACIFICO - (Reuters) - O comuni
cado oficial sobre os novos exitos na 
Nova Gllinê foi o seguinte: 

"Explorando os nossos exltos em 
Holandia, apoderamo-nos do setor de 
Edtwen, na Nova Guiné Holandesa, a · 
200 qu!IÕmetros a oeste. 

~· exlto desse,. ultimo,. goi'pe permite 
prever a reconc1uista de toda, a· pro-' 
vincia''. 

A LUTA Elll l\lYITIU.']VA 
CHUNGKING, .(Reµtérs) __:_, As-_ f9r. 

ças amerlcánas 'e, chinesas ·.da Bfrma
nia ·capturaram O·.aeÍ:o.droino. meridiO• 
nal de Myitkyna,. ·· · · · · · 

serias na cida.de de Jo)'ang, na pro
vi.nê.ia de Honan. 

·A luta se desenvolve tanto rio. ln• 
terlor conio, em torno da cidade. Os 
japoneses, como foi nqticiado,· entra

. ram eni Loyang na ultima segunda. 
feira; mas ainda rião dominaram a 
resistencia . chinesa. . 

Os . tieHiõres· 

Tecidos de lã 
para as suas toileHes da estação• 

Em ·,ôres, tipos e padrões que refletem 
as últimas tendê .. cias da moda, tere= 
mos muito · prazer em : mostrar a V. 
Exa. a DrOSSa esplêndida coleção de lãs 
importadas em . cortes · ·único_s e em 
peças de · pequena · metragem para a 
confecção de vestidos. cQstumes _ ~ 
manteaux. 

'J\cabamos. de· receber:; 

de.lã 
. ' . . 

de . qualidape• .· magnifiéa em inúmeras 
côrés·· dà môdainclut;ive preto, branco 
e marinhô •.. 

·t: 

• . Seção de Teci~os, ... audar t~rreõ, 

CASA ANGtfl;_BRASltEIRA 
Sucessora de MAPPIN STORES 

• Contribµa • para. á fitori,a . subscjeve[!d~ ;Bo!!us 
de Güetra!_· 

Reallzanél.o operações combinadas, 
as nossas tropas terrestres desem
bar~aram hoje sob a proteção naval e 
aerea perto de Toem, Os recentes 
bombard.eios levados a efeito, contra 
a. referida zona, tiveram bons resul
tados e o Inimigo está. oferecendo fra
ca. reslstencla ~s. nossas forças, . que 
vão ampliando as suas conquistas em 
direção a leste e a oeste e ao longo da 
costa. 

rnATICAJ\IENTE TERJIIINADA A 
BATALHA DE Ii:OHIIU,~, 

KOHIMA, (Reuters) --::".' .Está. prati
camente termlnada, a;> bat.al,ha de Ko
hima. S6 restam· para serem . varri.das 
duas . conccntraçõés 'japonesás··, nesta·· 
area: uma a suieste e· outra 'ao norte 
de·Naga. · · · 

OS RUSSOS RETOMARAM A INICIAHVA NA AREA DE · LEMBERG 

O desembarque em Toem foi ·seguido 
por outros desembarques nas ilhas de 
Insoemanat Wadke. Em Wadke en• 
contra.mos posições fortemente defen-' 
d~as, que ,as nossas tropas estão re-, 
duzlndo rapidamente. 

Essas operações provocaram maior· 
confusão na retaguarda Inimiga, já. 
desorganizada oelo desembarque das. 
forças al!adas na !lha · de Holaridia. 

A posição na base aerea de Warllrn 
nos prestará. uma proteção adequada 
para toda• as operações a serem rea
lizadas na. Nova Guiné Holandesa e 

ROUBO NO PALACIO DA JUSTI.
ÇA DE ROMA 

ZURICH, (Reutei·s) - A agencia 
nazista '"rransocean" declarou que 
foram roubados do J;'alaclo da Ju~tl
ça de 'ltoma· objetos de ouro e- joias 
no valor de 20 mlhlôes de liras (22lt 
mll libras esterJtnas, de acordo com 
o cambio antes da guerra), ou seJam 
16 milhões de cruzeiros. •.roda a po
licia de Hom'1. ....., acrescentou a agen
cia. alemã· - foi m·ob!l!zada para a 
captura dos ladrões que abriram um 
buraco na parede do l:'alaclo,. e em 
seguida perfuraram o cofre, ortde se 
encontravam os referJdos objetos. As 
joias e o ouro pertenciam a reftiglad,;,s 
das areas de guerra, disse ainda a 
"'l'ran St')cean ". 

AGITADORES JUDEUS . NA 
-PALESTINA 

JERUSALEl\f, f-Reuters) - l\J:em
bros da "lrgun Eva!" organização na
olonalista judaica, extremista e de ca
rater m!Utar, tentaram apoderar-se 
da estaçã,o radio transmissora situa
da nas proximidades de !tomallas, 1a 
quliometros a.o norte de ,Jerusalem, 
com o propos!to de fazerem emis~õe" 
ilegais. Três caminhões de "irgur.lsc 
tas". assaltaram a estaqào de radio.ª" 
Palestina.. · conseguindo captttra-la ,rn
tes· da 'chegada de refor,;os ·da policia: 
b'eriu-se encarn Içado combato. •:0.1:ifi
eitndoCse forte .tiroteio findo· ó qunl 

. o·s "i'rg'uniStas" ·escápal'am ·. teri.'do' ani 
tes ·porem semeado minas nas imedia• 
,;e's' d~- ·~açã.o, o 1 , j :< , 1 

OS CHINESES ;'G,\NH:AJll TEnRENO 
NA ZONA DÁ . RODOVIA.' DA 

BIRMANIA . r , 
. CHUNGKING,. (Re.uters)' _;_ ·As' tro

pas chinesas · "~u;·ancfo" ... as .,Posições 
japonesas .na região ,sudoeste' da: Chi
na, ganharam tet:re°i:10 .t!Íl'.ltO ao norte 
como ao· s.ul da ,rodovia··da: Bl.ri:rianla, 
a oeste· do rio Satw·en, e Isso a-despei
to. dos. furiosos contra-àtaqúes·· inlml•. 
gos. · · ' 

As . unldad~s chlnesa,s da va,nguar
da. encontram.se agora apenas a 200 
qultometros das tropas envládas tiélÓ 
·general . 'stnwell · e que se. acham no 
lado oposto da 'cordilheira· ·coriliecida 
pelo nome de "El Jorobábo". 

Outras·· forças· chinesas·. chegaram a 
Hupan, no sudoeste de Kunlung, pros· 
seguindo agora. o av.a.nco. 

. NO l'ASSO .DE llAJ.NElll, 
CHUNGKINO, (Reuters) .~ ,<\s tro. 

pas chinesas ocupàrani ·:a·: ald ela·· de 
Çhlstou Cheln; .. · sltulida dentro õo 
Pas-so Illalnem. 

As colunas· chinesas entrarám tam
bem erí1 Tatu'notza'·e .'as forças· i.nitni

. · gas que át resistem estão sendo per-
ca das. · 

MUITA SE~IA A, LtJTA Elll 
' J{OYANG . 

CHUNGKING, (Réuters)· · -. Reve. 
la:-se' qué continua :ul'ná'· fota·. das mais 

l . 

l 
I , '' '" 
. ' l . 

Os nazistas tenta ·m melhorar ·suas po~ições - 'Aviõ·es ger-. 
manicos atacam Sinolensl< 

l\íOSCOU, (Por Harrinson · S~Íl~bury, 
c.orrespondente da U, P.) - O exerci• 
to .. russo retomou. a .Iniciativa mi.s vl
z,inha,nças . de Lemberg, tendo nas ul
timas horas conquistado uma eleva
çji,o de "alta importa.nela", mediante. 
um ataque de surpresa lançado a. su• 
doeste de Stanlslavov. 
'. Posslvelfente, desta frente partirá. 
a or,msiva de verão contra o .sul da 
Polonia e Hu.ngria. 

Num setor proxlmo, os russos eli
minaram nials ·de 400 nazistas, e ex
terminaram mais 600 quando ataca
vam a cabeceira de ponte Instalada 
na margem ocidental do Rio Dnlester 
inferior. 

Toda a frente. estã. praticamente em 
calma, não obstante as citadas opera
ções, pois evidentemente a. ofensiva 
sovietica será. desfechada no momento 
em que. os aliados Invadirem o. con
tinente pelo oeste. 
TENTATIVAS DAS FORCAS. ALE
', l\lÃS PARA IIIELHOltAR StJAS 

POSIQl'IES 
MOSCOU. (Reuters) - Os comba

tes Isolados· que se verificaram na 

frente de bàtaiha • evidenciam que os 
alemães estão. "repetindo constante• 
méi'lte suas . tentativas de.. mel.horar· 
suas posições, a sud·e.ste.-. de Stanlsla
vov 8 a noroeste .d,f 'l'lrlÍ.apol,'. na "ca
becà de .ponte" ·ao .. balxo. Dnlester. Es
tes constituem, segundo se 'acredita, 
dois setores-chaves que desempenha. 
rão Importante. papel nas ba:talhas 
vindouras. 

DESTllUIDOS, 10 TANQUES. l!l 11:; 
AVlõ.ElS AJ,'.EMÃES 

MOSCOU, (Reuters) - . Durartte .· o 
dia 18 de maio não , se verlfl~rái:n 
mudancas dlgnJas ide,· registro em to• 
dos os setores· da frente russa.·. 

Dez tanques'. foram destruldo!! . ou 
danificados e 25 aviões derrubados 
pelos russos nas opera.êões do dia, · 

OFENSIVA AERE-A CONTRA 
SMOL;ENSK 

ZURICH, (Heuters) ,- Foi' oticia.Is 
mente anunciado que' os: a.vias· gQà'ma.
nlcos des!echa.r.l\m-.uma: .poderosa. ofen• 
siva contra Smé>lens~. Segundo a D. 
N .. B.; mtmeroii'âs . bhmÍ>às'''êxjllosfvÍls,·· 
de grande . t>Ôtencfüi,. foram atlr ~.dás 

. . 

l>E FUMOS BRASII.EIR,OS 

TIPO AMERICANO 

sobre os objetivos , em Smoléni,k, p:to1 
vpcando varlos, incendios e vlote.ntJssl• 
mas explosões. 

AS: l'ROXIMAS OPERAÇÕES lllON• 
TANUOS.4.S. 

MOSCOU, (Reuiers) - A fase final 
da. eampanha ·da. Crimeia, quando .. os 
tanques ·,rússos lutaram através das 
montanhas · Taurlcàs, considera-se 
agora aqui como um ensáio oara. as 
operacões montanhosas ·mais lml)or• 
tantes que se vislumbram como prolti• 
riias nas frentes dos Carpatos. · 

El'oglando o tanque .medl,b sovletic<I 
"T~34" e os tanques medlos brlta,ntco 
e· norte-americano, até . hoje usa.doe 
trelo exercito rus!lo; .. nos . combates de 

· montànhas, no· sentfdo de que •desem .. 
penharão bom papel", o comentA.rista 
militar russo, tenente coronel Kolo• 
meltsev;. declara: "Â experlencla das 

., recentes operacões na Crimeia de• 
· monstrà que os tanqúes podem ser 

· · êmpregados com ' eflctencta. nos' éom• 
_bates ·nós montes". 
. ,-·-Acrescenta· ·o. comentarista· ··Que . na 
denominação •. '"tanques". ele lnctue 
1Ú1.I dades blindadas com Infantaria: 
,motorizada, a artilharia e sapadores 
8 termina dizendo: que a. fortificação, 

'hem como 0°assn:1to das poslçõea mon• 
tanhosas, apr>.1:.enta taínliem dlficul• 
dades. 

0 oroblemà. ·l)r!nelpal se ·a,pola Dá 
falta. de espa,::o para a manobra, um ' 
fato' que· deve ser especfa !mente amar• 
go para· os alemães/ posto que a. ma• 
noi>ra tenha. · sido · sempre seu · forte 
nos eomb;Úes d•,fonstvos sol)re terre• . no ptajlo. ' 

As.sJnalando uma vez mais as POÍI• 
slbilirlades, ofensivas , que · se abrem 
a.gora' ante- o exercito russo, no fls:n
co· direito. <1011 Balcãs, através dn Mar 
·1'eg..-ó; o comentarista: sovle(lco es• 
crave: "Não é · absurdo ar~edltar que 
se .usarão , todos os · matos oàra 'facili• 
ta.r·. a . tarefa de., Irromper· pela t'eta• 
gu,arda do h1,fmlgo, nós Balcãs, e r.ce .. 
le"riu' com -tsso· ·sua ilestrulêão. Oa sa• 
teUtes da Aléma nha no Danul>lo e,uiti• 

.. !(a~ .. o Re!_ch, por J<>('los_ os .melQs. Não 
.: ·p~star~hÍ\ ateni:ão âs admoestações 
ali'li,das. · Recai sobr~ · eles a rt-sponefa., 
))ilida.de · . de as Corças. arma•la11 d&; 
UÍilão· S_ovletlca e. dos aliados ;(lrárent 

, di~sQ-.· ~u; : 
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E' verdadeiramente maravilhoso ve
rificar como, em meios às angustias 
destes dias, o Swno Pontifice conti
nua a governar com imperturbavel se
renidade a Sant aigreja. dé Deus, pro
movendo os seus interesses como se 
estivessemos · em bonançosos dias de 
paz. Hoje, publicamos a primeir::i 
parte de uma admiravel E_nciclica S')

bre a . Sagrada Escritura, a noticia de 
que foi exumado o cadaver do Sãn
to. Padre Pio X, e nesta mesma ~e
mana o telegrafo nos transmitiu a 
noticia da elevação de Malta a Ar-

O orbe catolico resa pelo Santo Padre ~!~~!,º~!J!,~C~!~~, ~~umP.!! .. ~ 
--------------·- • alemã de noticias "Transocean', ln· .co.nsideração outras tantas pr.ovas_. da 

Vibrantes apelos das A t .d d E 1 . t· . em ._·fa· vor . <lo·· s b. ' p t·t· formou hoJ'e, num despacho proée- identida'fle por Monsenhor De Roµi.,a• U Orl a éS ·• Ç eSl8S ICaS O eranO . On I ICe. nis, Presidente do Tribunal. do Vati• 
dente do VaticaÍ10, que º_no meio àe cano. · .. ·. . · ·. 

. cebispado, e a nomeação de um .Mon
, sennor nó Brasil. 

A Igreja é como o sol. Está sem
pre imensamente acima dns tempes
tades e das nuvens que se acumu
lam nos horizontes. 

* "' • 
Muito curiosa, a estranhesa mani

festada por um renegado, o "cama-
1·ada" Sergio Orloff, que não se en
vergonha de servir o. comunismo os
tentando um dos nómes mais ilus
tres da Rusia •- a estranhesa que ma
nifestou, diziamos, quando viu de 
calções cingindo só suas cinturas, o~ 
banhistas do Rio. Eis as palavras com 
que a imprensa noticiou suas impres
sões: 

· "Falando ainda sobre os costumes 
russos declara que manifestou sur
presa quando viu na avenida Beira 
Mar um jovem banhista de calção de 
banho, caminhando pela via publica, 
frisando que "se alguem na Russia se 
animasse a sair à rua nos trajes da
c;iuele rapaz, seria punido com quin
ze dias de prisão". Salientou tambem 
o sr. Sergio Orloff que a mesma pena 
é imposta em seu país para os que se 
embriagam ou tomam bonde em mo
:vimento". ' 

E' o que pensa um renegado, um 
eomunista. 

.. * ,, 

Consideramos lamentabilíssima :i 

libertação _de Ghandi. Esse agitador 
neopagão e bolchevista vai provocar 
novos disturbios, novas desorientações, 
quiçá nova ·efusão de sangue huma
no. Como pretender que um malfe:
tor publico deste naipe possa ter di
reito à liberdade? 

,. ~ .. 

O Dia do Congregado Mariano, celebrado com grande brilho em todo o . · 
país, deu ocasião a vli,rias manifestações de piedade fiÜal em relação -ao 
Sun,'> Pontífice, que atravessa agora as horas quiçá. mais laboriosas de se.u 
tão árduo e meritório pontificado. ' 

Dentre estas mànifestações, destacam-se as ardentes. e -piedosas palavras 
de exortação dirigidas aos Congregados Marianos de Ribeirão Preto por· s. 
Ex_c~a. Re~ma. o Sr. D. l\Iauoel da Silveira D'E!boux, Bispo Auxilia; de Ri-
be1rao Preto, e Diretor da Federação Mariana daquela Diocese: . 

"Meus queridos moços. · . . 
Hoje é o dia mundial do Congregàdo Mariano. Em todo o orbe, esta data 

é lembrada com . carinhoso afeto e com as demonstrações mais vivas de 
entusiasmo por parte da mocidade católica. 

Milhares e milhares de jovens de. boa ,·ontade, corações àrdentes, almas 
generosas, ostentam nest·e dia sobre o peito a.mesma fita azul - emblema do 
sodal!cio a que pertencem - e que traduz tão bem a terna evocação do céu ou 
a posse preciosa de uma nesga . elo . 
manto de Maria, 

Com que piedade não se aproximam 
eles da mesa eucarística, nesta ma
nhã perfumada de candura e rica de 
orações ferventes ... 

Foi o batalhão da Virgem que se 
ajoelhou diante do Altar de Deus 
para receber das mãos ·sacerdotais 
o pão da vida sobrenatural, manjar 
divino que transforma os corações 
humanos em fornalhas de amor e 
oceano de· pureza. 

O Brasil, graças a Deus, pode sen
tir-se ufano com o império de sua 
Rainha sobre milhares de filhos de
votados. 

O marlanismo propagou-se de tal 
forma nas terras de Santa Cruz que, 
neste fartfcular;- a nossa Pátria se 
colocou na vanguarda das.· Nações 
civilizadas. 

É muito raro encontrar-se um ·re
canto deste imenso Brasil onde _não 
exista a bandeira branco-azul de uma 
Congregação Mariana. . 

Neste instante, u1;1indo,se aos ir
mãos do mundo inteiro, os moços éla 
Diocese de Ribeirão -Preto se reunem 
eL. espirita p:;i,ra as comemçrações 
festivas da grande data. _El_es aqui 
estão atentos, disciplinados e cheios 
de amor para . com a Santa. Igreja. 
Mais do que nunca,. cerram fileiras 
em torno do seu Pastor para . ouvir 
a palavra de ordem e executar os 
seus prudentes conselhos. 

Meus queridos moços. 

. N/1- passagem tlo dia.· mtiriciiàl do C~ugregado; o !lolétim Diocesano das 
CC. MM. de Ribeirão Preto :fez um apêlo às CÔngi·egações Marianas, expon
do:}~es a angu'stiosa situação do Supreino Pàstor da Cristandade e pedindo 
pa'r'a Ele, a celebração de so!el).es Horas Santas. 

iN o mesmo . boletim se noticia ·a solene Hora Santa pregada por S. Excia. 
Revma. o Sr. ]) .. Manuel da Silveira D'Elboux, Bispo Auxiliar daquela Dio-
cese n!l, 1,a ,séxt?Aeira do.111ês de maio, dia 5 p.p.. . 

Dia ·14, no salão D. Alberto realizou-se· às 15 hOras sessão comemorativa 
à data _ilit juventude· mar_iaua. Nesta ocasião, diacursou sobre a pessoa de S. 
Santidade, o Dr. :Wilsol). Roseliilo. · . 

* * * 

A Ação Católica . de ;Ribeirão Preto tambem se hlovimenta na Cruzaüa 
de Oràções pelo Sumo Pontifice. ;For iniciativa· da J. O. C., di_ariamente das 
· · 12 às 14 horas, os fiéii, vem se reve· 

zando ein horas de guarda, nas Igr~
jas, Matriz e Santo Antônio. 

A -Cruzada Eucarística Infantil 
atendendo os expressos desejos de 
S. S. o Papá, vem diariamente reali
zando visitas ao Santíssimo, pedindo 
J,Jela' incolumidade de .Roma e da A.\i
gusta pessoa do Supremo Pastor. 

* * * 

O Boletim Diocesano das Oongra. 
gações Marianas de. Ribeirão Pre_tO' 
publicou sobre o Santo Padre o se
guinte: 

"0 legítimo sucessor de São Pe
d"ro no, regime da Igreja. Universal é 

· o Bispo de Roma - o Pont!fice Ro
mano - o Papa, porque sucede a São 
Pedro que fôra e morrera Bispo de 
Roma,. e como ele tem o primado de 
jurisdição. 

A verdadeira cabeça pa Igreja, Je. 
sus Cristo, que nela, invisiv'elmente, 
habita, rege e, em si coaduna com os 
mémbros - os fiéis exerce visivel· 
mente o governo da Igreja por seu 
Vigário na terra o Pontífice Romano, 
:sendo a Igreja uma sociedade visivel, 
deve ter um Ch!)fe visiv.el. Por isso, 
Jesus Cris.to,. constituira São Pedro e 
ó seu sucesSor até ao fim do mundo, 
chefe visivel e vigário do Seu poder. 

.A hora que atravessamos é rias 
mais graves e ameaçadoras. Sobre o 

E, para falar em renegados e em montão de.· ruínas de uma guerra im-
tnaifeifores, foi eleito um novo "Pa- placavel, . paira o coração do homem 

o· Papa, em, nome de Jesus Cris
to · e- como :i'eu Vigário, · governa os 
homens, . para conduzi-los à Salvação 
eterna;. infalivelmente lhes ensina o 
que, por Deus fôra revelado. Devem
Jhe,· consequentemente, os fiéis, obe· 
diêr.da, revert'ncia e amor. Não lhes 
~asta supmeter-se aos seus . precei-

triarca" da igreja cismatica russa cheio de rancor, alucinado pela· 'V'isã0, 
:Esse patriarca prestou um duplo ju- enganadora «;los dele_ites e mergulha
i-amento: defenderá a Fé e O comu- do no materialismo mais aviltante. 

. füs; cumpre-lhes· segnh'.-lhe os conse, 
·1hos · e a,~udir-!he aos simples· desejos. 
·,S?11tlssimo ó. o seu Ofício, imensa a 

. . sua rcspqnsabi!idac'le: . vela, . . cpmo nismo. Triste contradição que bem Uma filoscfia falsa· e mentirosa. pro-
mostra. como caem e se putrefazem c.ura __ inva.dir. _a,,.·nlma., dà.. -mocidade . '.':''.', ' ,'j'(Íé!'.li : htii_i:lí,h.clal'·,,f pntas/ •de vóssas · 

· ,. J.' 'todos--:ortanfos·· que·"str·· destacam de- -·· contempôranea, . :prepàranclo O ' canl!· 
'" Roma! 

almas; .• Cábê-nos,; pois, o grande de· 
-,·e-r ile. por--ele 'orar, frequentemente, 
a. Deui1, pal'a que o conserve, llle dê 
vld11,, o felicite na terra, e não o en
tr:>.gue aos. seus inimigos". 

* * • 
A •imprensa publicou a seguinte no

ticia: 
"Realiza-se, hoje, às 20 horas e 

meia, no salào nobre do Instituto 
:Mackenzie, à rua Itambé, 45, uma pa
lestra do dr. Robert Mackie, secreta
rio-geral da "World's Student Chr!s
tian Federation", patrocinada pela As-
1o'ciação Cristã . de Academicos. 

S. s. discorrerá sobre o tema "As 
atividades da Federação Mundial Cris
tã de Estudantes". 

A. entrada será franqueada ao pu
blfoo". 

* • • 

, E mais esta: 
"Nos salões da Casa Anglo-Brasi

leira, realizou-se o·ntcm,às 12 horn:1 
I! meia, o almoço com que a Associa
ção Cristã de Moços prestou homena
gem ao sr, Darius A. Davis, secreta
l'io da A. C. M. de Genebra, na Sui,a. 
~tualmente nesta capital, onde veiu {'a
ra pronunciar uma serie de con
ferencias sobre "Prisioneiros de Guer
ra,,. 

A esse almoço compareceram rl
guras dP projeção na sociedade pau
listana, alem de elementos represen
tativos de todos os orgãos ligados à 
'A. C. ·M., notando-se, entre outros. 
os srs. proí. J orf\e Americano, Reitor, 
da Universidade de São Paulo; tenen
te Lemos Romano, representando o 
.prof. Mota Filho, diretor geral do 
D. E. l. P.; George Colman, vice-con
sul norte-americano em São Paulo; 
I: Brasil Portieri, Vernon P. Bowe, 
Robert Shalders, Curtis Gruvenau, 
Antonio Monteit-o da Cruz Junior, 
Cristovão Dantas, Francisco Lotafo 
Filho, João Lotufo. Celio de Arruda 
Camargo, rcprc,sentando o sr. Otavia
no Alves de Lima. diretor das "Fo
lhas".; Fernando Neto, vice-presiden
te da Cooperativa Central dos Cafei
cultores; Frederico Keller e outras 
piissoas gradas. 

Durante o almoço, !alou o sr. Brn
sil Portieri, que. depois de agradecer 
a presença d_as autcddades e a· .. 1igcs 
dá A. C. M .. fez a apresentação do sr. 
Daríus Davis, falando de sua personr,
lidade e do objetivo de sua viagem 
por varias países; a missão de mnse
guir donativos para que melhor po~
sam ser assistidos os prisioneiros d e 
guerra, não havendo, nesse mister, ex
ceção de nacionalidade. pois o mo
vimento é de caratet internacional e 
abrange prisioneiros de todas as ra- · 
ças e em tcdos os campos de conc~n
traçiio. 

Em seguida. o sr. Davis, falai-do 
em inglês, [ez todo o historko das ati
vidades da A. C. M. de Genebra, sen
do sua~ palavras traduzidas pelo sr. 
Robert Shalders. O orador referiu
se tambem á• sua missão na America 
do Sul onde viera afim de conseguir 
donativos e vinte mil bolas de fule• 
boi para recreio dos solilados prisio
neiros. Ante~ de terminar sua rapi
da palestra, o sr. Drt*IB respondeu a 
foumeras perguntas que lhe eram le!
tas pelos presentes. 

Ouviu-se, llinda. o sr. Jorge Amer:
cano. que expressou a sua satisfaçãn 
por poder conhecer mais pormenori
zadamente a situaçãr, em que se en
contram os prisioneiros de guerra em 
todo o ,mundo. 

Após o almoço, o sr. D. A. Davi", 
recebeu conP.'ratulações dos presente!:" 

nho da descrença e do desmantela. 
menta moral, para -a ruina completa 
à.e ui.,na geracM ·. inteira. 

A mocidade· dos nossos dias se de· 
grada. Não ha barreira capaz de sus· 

1 

ter a 1ma arrancada vertiginosa em 
busca dos prazeres .. Numa percenta
gem assustadora, os jovens · se des
viam. Com· a inexperiência propria da 
sua idade, cortam os laços sagrados 
de toda sujeição paterna e se deixam 

Aspecto do Palacio do Vaticano, visto ·das ·escadÁrias .que c,ol).di.tzem · 
il. Ba:silica de• S,';Pedro.: · : .· .· 

Si'.lbamo.11 prestar a S. Santidade 
nossa::i homenagens filill,is, · e agora, 
que bombas 'ó-wtr11idoras _de um ".ato 
de · fnglórlo militarismo · abominavel 
nos olhos de Deus e da Humanidade"· 
c,ae_in sobre a Romà dos Papas, reze-

arrastar, levados pela brisa acarir.fadora do mundo- cheio. de promessa~:.;, 
E o mo_ço olha com desdem. a lição da história, soi'ri com irpnia às 'adrnoêli; 
tações da Igreja e torna-se inteiramente .surdo aos cansemos da.' prudêilÍlill. · 

É um soberano, mas soberano despótico e intr-ansigente, cujo i:iono ':se 
assenta em meio das orgias do coração disVirtnado. : · · 

· Conheço, me_us Caros moços Congregados, -a perseguição ·qüe o mundo 
vos ofe!'ece. _Ele não gner. compl'eender o heroisnio de vossa vida e a felicida, 
de do sorriso que brota dos vossos lábios acostumados a sentir as· doçitràs 
da comunhão. . . . 

O mundo se ajimenta do pecado e, porque procurais o. brilho da virtude, 
ele vos odeia e vos persegué. · 

Lembrai-vos, porem. de que' sois filhos da Santa Igreja. e a. Igreja de 
Cristo não pode viver sem perseguições contínuas. · · · · 

Enquanto ela subsistir na terra, seu carater será essencialmente bélico, 
militânte e, como diz Santo Agostinho, "ela terá que m:irchaJ·; na conse,. 
cução dos seus nobres fins, entre as bençãos. de Deus e as perseguições dos 
homens": "inter persecutiones mundi et consolationes Dei". (De ·c:vitàte 
Dei, lib. XVIII, . c. II). . 

Uive muito e_mbora a.. tempestade, sopre o yento ali1eaçad'o; de ·toda~. 
as paixões humanas; ela af está vencedora e tI:iunfante porque alicerçada 
sobre a palavra infalivel do seu Divino J.<'undador: "E as portas do inferno . 
não prevalecerão contra ela". · · · · · 

É, meu caros moços,. que esta Igreja foi construida, "super .firmam pe, 
tram ", sobre um funda.mente inabalavel. 

"Tu és Pedro e sobre esta. pedra edificarei a minha Igreja". . 
Pedro continua a ser o Chefe Supremo da Igreja de Cristo. A sucessão 

a:ugu·sta dos Pontífices Romanos outra cousa não é senão. a cadela· soberana· 
que transmite às gerações e aos sécu_los aquela· seiva imortal 'da· fé e ver: 
dades brotada carinhosamente uni dia do peito aberto do Divino Crucifiéatlo. 

Pio XII é a pessoa dé PedrÇ> à frente de sua Igreja, · 
Chefe Supremo. da _Cristandade, merece nosso respeito profundo, nossa· 

submissão e fidelidade inal_tera veis. · ·' 
Infelizmente, prezados moços, Roma, a C!dade Eterna, a Sede. do Príncipe 

dos Apé-3tolos, e·stá 'hoje exposta a mil perigos e parece não haver mão ca.pai; 
de pôr um termo às arremetidas violentas de constantes bombardeios. 

As ruinas vão se acumulando assustadoramente e é de temer,se 1gu·a1 
sorle ao Vaticano - relfquia viva do próprio coração da Igreja, 

O Santo Padre olha coin lágrimas abundantes este espetáculo dolol'o_so 
da guerra e. mais uma vez, abre o seu coração amargu1,ado para pedir· ora
ções em favor ~a paz. A voz angustiosa do Pastor Supremo, súplica â,rdente 
lançada ao orbe todo, chegou até vossos uuvido,s, meus,. preza,dos moços.· · 

Acabastes de cumprir um dever ,sagrado. Rezastes, mais d_o que em outros 
tempos, pela paz .lo mundo, pelo Santo Padre e pela Santa Igreja. 

Fizestes bem. Continuai a rezar. Deus está satisfeito convosco e vos 
abençoa. · 

Salve l\Iaria!" 
li< * 

Sob o titulo "Novo apêlo do Santo P.;idre" foi publicado .o seguinte áylso · 
n. 153, do Govêrno · Diocesano de Sot·ocaba: "Em carta· do Santo Padre. Pio· 
XII, enviada a 25 de abril passado a Sua E111inência o Cardeal Secretário de ' 
Estado, concitava o Pai comum da cristandade todos os fiéis· dÓ mundo' e· de 
modo especial as criani:as de ambos · os sexos a unir-se . mima cruz·ada d'e 
orações e comunhões durante o mês de màio, pedindo a Deus Nossd Sentioi· ' 
apresse o fim desta guerra cruel qúe ameaça tragar na. sua· voragem povos e 
nações. 

Fazendo seus.os_ votos do. Soberano Pontífice. Sua Excia. Revma. ,0 ~r. 
13ispo Diocesano manda tambem exortar o Cléro da nossa, Diocese a que exci- ; 
te o fervor das al~as piedosas com orações e sacrifícios pelo advento da 
suspirada paz. · · 

Pl'Omovam, pois, os reitores ·das Igrejas e principalmente os Revmos.·. 

:. . . mos pelo Santo Padre, para que Nos-' 
. so Senhor· o fortifiq~e ·no 'meiô,·de_ t~nt~.s agruras· e provações". 

*. * * 
:F'.o_t:ari1: inipressçis ,e distribiÚd'os pela Diocese de Ribeirão Preto, 4c;.v., 

folhetos, nos· quais. al<lni. · da fotografia do Santo Padre consta a oração que 
S: 'SânUdade con1p·~s'pára iilvocar·a intercessão. de seu patrono Santo Eui:â

. nio I, P~pa, .sobi'e o seu pon'tificadô e peia pacifica·ção das nações. 
\' . :·. . ' . ,_. 

* * 

Nas Páscoas ·cnietfras re_alizadas na Diocestl de Ribeirão Preto for.11111 
p1•ofUsaineut~ qístrihu:do_::1 Sl_lftinlios, com a fotogÍ·afia do Santo Padre Piry 
XII e-com piedos.as oraç·oes· pela sua segurança. · 

• ' • ~ ' ' J • • . • • 

* 
.A i'ev'ista "1'1:adà", das Cong1;egações l\farianas de Recife, publicou em 

, seu, -11úrl1'ero 364-365 ·o seguinte· artigo sob o. título '' Vaticano": 
. '"Todos os 'olhos cristãos estão voltados para o Vaticano, onde está Pio 

· XII, o· Pái da Cristandade; clonde Pio XU governa o mundo cristão · ditando 
as suas 01;dé11srepassadas de amor e de caridade, de justiça e· de p~z. 

O· Vatl_cano é a casa do Pai comum de todos os cristãos e para lá se vol, 
. tam:todos os ol_hos piedosos _porque o VaUcauo corre o perigo das calamidades 
· da 'guerrà,. '.r:antas Igrejas, tantos mon·umentos religiosos, tantas pessoas 

!iÍl.grad1:1s já. foram ptofaÚadÓS, destrnidos e violentamente. tratados. Quem nos 
dirá -o destino do ni.aíor, do mais. sagrad,o, do mais precioso de todos os mo· 
numéutos cristãos. diante do perlgo _das calamidades da Guerra. 

.A,h! o ,ôdio; a soberba e a maldade dos homens!" 

. Sob -0 Utulo "Oremos pelo Santo .. Padre", o semanário "A Imprensà••. 
tlà_itado pela P.ia, Sociedaile de São :j?àulo, publ,icou · o artig0 de que abaixo 

· trariscrevemos a·]guns tópicos: ' . . . . , 
.· "Todos os bons filhos da Igreja Católica, nestes tempos de_ apreensões e 

de. dores pa1:a .o Vigário de Cristo,· estã,o unidos em uma. cruzada de orações 
pe/o. Santo :F'adr:e, _pel;t i_nviol!!bilid_ade do Estado do. Vaticano, pela preserva

. ção da cidade ·de Roma, escrfnio de tesouros sagrados e de recordações vitais 
para ó Catolicismo •e para a mesma· humanidade, 

E)nvolta no: risco ·de· pessoas e cousas_, pela procela da guerra, -acha-se 
. tambem a pessoa ·do Sumo Pontífice. Conse1:var essa vida, salvaguardar essa 
sàgràda.. heran_~a recebida, é dever urgente de todos nós que prezafnos a 
nossa ·fé. · . , . · ·_ . · _ · 
. Nesta .. emprêsa temos todos -a nossa parcela de responsabilidade e nossa 

obrigaçã.o- de c·at6IicÓs .. A nossá'vo_z deve· se erguer, as nossas preces _devem 
multiplicar-se,. tudó fazendo para· impédir tamanha catástrofe. 

* ·* * 

,Existe ainda. outro m'otivo para a filial homenagem que, e~bo-ra desbo· 
tadamen.fo, prestamos ao ·papa Pio XII,. com· a dedicação deste número. Ser· 
vindo-se da confusão Úinánte;: sei ias Inimigas não se acanham de. ofender 
a: pessda ·augusta. do Chefe da Cristandade. As maiores aberrações e os mais 
incomppÍen~i".eis'· insult.Ós lanç!),m-se contra a d~Utrina infalive] da Igreja. 
a- respeita' do .San'to .Padre. . · -· · ' · 

: Em face' -'de'sstl' !riâcfeditavel de'clinio doutriliário, somos tiós que devenios 
d~feild,E!r o's ,diréito~: do Pai ~a Cris,tandade, ve_1'berando as· negaéões inimigas. 
Coní a:nossa_ irrestrita obediênci_â e com a n_()sstinviolável adesão ao Papa, 
cumprn·nQs .mostrar•. que .o rQchedo· de Pedro não se esboroa com as vagas 
mais procelosas. Cumpre-nós );iatênteai- que o nosso aferro ao Vaticano ,é 
cá'da dfa,inaíor.; cada vez mais firme". 

* 
Párocos. úm grande movimento de orações e ~omunhões, sobretud.o entrei crian· 
ças, cujos louvore~. 110 dizer das Escrituras. são. mai~ perfejtos. e seja111 -~ssas ·· 
súplicas, de eu volta com os lsacri_flci<is v~lu_ntários i!e cada qual, ·levapas. ao, · · · 
Senhor pelas m~s de· Maria Imac,11Jada. para que lo;;rem .no _m_ês: das graça:i _a.·, ", ·Reallzoü-1!~ _-dôinill~,ô ·ultimo, dja 21 1e. m,aio, uma grande. concentração 
grande graça do fitn da guerra e dó consequente restabeléciiriento '. ,da paz de Congregado~ .Márfanos na'. cidade de Pirajó, mocese de Botucatú. Na As-
universal. . , se)ll.!Jl~ia .. ~JJie se ~ealizqu sob ·a presidênciado Exmo. Revmo. Sr. D • .a'rei Luiz 

til agar" que a gu_er.ra se aproxima de ,Roma. niio se esqueçam os fiéis, de Maria de •Sant' Ana, •Bispo: de: Botncatú, foi prestada uma expressiva e como-
orar com redohraclo fervor pela pessoa angnsta (\o Santo Paà1·e O Pa.pa', para :vente ·homeriágéril 'a' Nosso· :santíssimo Senhor O Papa, .Dessa manlfest~çâo : i:ia~h~e~:o~~::;: ~~~:~dr~a1•~ conserva"IO e faze-lo fellz juntanienyr com, o <J;eji'Jiª.(s&llà.arjed~drfqi.:d~da noticia, por me}o d~ telegramas, a S'ua Excia. 

o.S!.\,D.,Bento:~l<Jlsio Másella,para que'S. Ex-eia. névma. se digne commÍiéa-
:, la.' ao Augusto Poiitlfics. . · · 

_,; 

grandes ,pompas e solenidades pro- .o cadáver de Pio X mostrava POU• 
cedeu-se à abertura na Cidade do V.a- cos ·sinais de i:riudança externa !'l·. es, 
ticano do sarcófago do Papa Pio X". tava envolvida:· numa tútiic_a ·roxa~ 

Achava-~e presente Monsenhor ~ai- Decorridos 3.0:anos de sua morte, s-eu 
vador Nacuccl, que assumiu, no tiro- cabelo · branco tomou · um tom ca·s~ 
cesso de canonização, as funções .re- tanho~ . . . . . . . 
conhecidas pela depominação de "Ad~ . t>epois·_-dos peritos _.médicos t~reni 
vogado do diabo". · .. . retirado : os . panos, impregnados, de 

Com a assistência. peri~ial. dos •.têc~ báisamo: que encobriam· seu' rós'fo, a. 
nicas médicos, o Tribunal· do Vatica· pele mos'trava a tês Jivida, caracterfs• 
no iniciou as diligências de identif1 'ca ãa. morte'. ·Todos os 'tecidos Jorâm 
cação .dos restos m_ortais do Papa cuiaado'samente cortados, para sepa• 
Pio. X. No interior do'anflgo atáu,de, · ra-fos d:> corpo, tendo ·sido ·este de• 
foram encontrados o crucifixo. e per- · pois .envolvido. num lençoJ. Até ·q~e 
gaminhos nos quais se encontram a se ,completem todas as fotmalidades 
biografia de Sua Santidade e muitas da identificação dos restos· mortais ,... _ 
peças . de moeda pontifícia: Todos de Pio X, ·estes permanecérao na :ea •. 
esses objetos seachavam.nmlto bem peta da Reliquili.' · · 

Consagração da Diocese de Campinas 
10 rmaculâdo · Coração de . Maria 

(. 

Realizou-se no dia 21, domingo pas
sado, às 16,30 horas na Praça. da Cate• 
eira!;· a Consagração da Diocese de 
Campinas ao Imaculado Coração de 
Maria, a qual foi éfet\lada. pelO Exmo. 
e Revmo. D. Paulo de Tarso Campos, 
Bispo daquela Diocese, contando com 
á presença do Colendo Cabido Dioce· 
sano, o Clero Secular e Regular, mem• 
bros da A C. e das Associações Reli• 
giosas. 

Realizou-!;e concomitantemente·uma 
grande concentração mariana mascuJi. 
na, a qual se revestiu de grande -bri• 
lho· e fervor. 

Os Revmos. Párocos e Reitores de 
Igrejas· durante a.semana antecedeu, 
te fizeram vivas exortações aóf\ seus 
fiéis para que participassem com ver; 
dadeiro espírito de fé e piedade a este 
ato público e para que se consagras, 
sem tambem individualmente. os s.eus 
corações e as suas familias à Aui;n~:ta 
Mãe de Deus e dos homens, confor'1ue 

o a pêlo · veemente do. Santo Pâdr.e · ~ 
todo o Orbe Católico. 

. Preparando os maria,_:µos. de Campi• 
nas e os fiéis em· geral para. ess1:1 ato 
d·e suma . importancia, a Federação 
l\Iariana conseguiu Úm minuto maria• 
no· na -Rádio de -Campinàs; Na· Igreja 
do Rosário foram promovld_as rezai! 
solenes com pregação, as qitais cons• 
tituiram nota de intensa piedade e 
devoção à Santíssima Mãé. Alem· da 
par.te r'eligiosa -houve tambeni um.a. 
série ,de sessões realizadas no Clube 

· Campineiro', que foram honradas com 
a presença do Exmo .. Sr. Bisp,o, que 
·as presidiu. ' 
· . A grande afluência _e o intenso fer• 
· vor· 11.ire ·,caríiéterizarain· a l\Hssã ·:{fam• 
pal às 10 horas de domingo, a qit;:il 
encerrou os preparativos da. Cousa• . 
gração evidenciam a.eficácia desta.se• 
mana para a. preparação dos fiéis ao 
grande ,ato que no domingo passado 
se celebroú; · · 

PRINCIPAIS ERROS MODERNOS. 
.Carta D,ü,I . ..,,; I ele e .;.;, c .... r§!ê < •. ·._ :)si 'tu,. cara· [: . .. -~~ªl'l'-t .-.J.b,, .. ~u.u . ~~1,'t"'- . . n .. . r,., . ~ . . . 
D. Pedro Segura , J $áenz, CArêêbispo dê Sevilha; -.~1:{t 

. ·: . . . . . . : . . . .. . ':~: 

Em dezembro do ai;o passado, o r1o ,mafriiíiÔnio cristão; do .I'rincipa~ ,i: 
Emillentissimo . Càrdial: Pedro .Se, , do civil éÍo ·Roniailo: Pontiffoe e •cfo 
gu1;a y Saenz, Arcebispo de Sevilha, modefoo ·Jiberalismo. .. 
publicou uma importante e. atualis· Os oitenta. erros .condena.d.os pelas 
sima Pastoral em ·que desenvolve 0i_tenta pi:oposições que_. compõem:. o 
conclusões do Sino do daquela Arqu'i· · "Syl!abus" são, -•em sua qnasr to.ta4 

diocese, realizado em novembro de lidade, consequências do--liberalismo 
19·13. · e _do protestantismo, que tantos es• 

A seguir transcrevemos o_ texto da tragos causaram em nossa Pátria. 
rcfei'ida Pastofal: Não repróduzirn_os âe novo esses _oi~ 

''Venera veis frmãos e amados tenta ei·ros, já tque o "Syllabus"; 
Filhos: esiá nas mãos ·de _todos os Sacérdo• 

Uma das nossas principais preo
cupações paternais. no momento 
presente, eonsfate em fazer· cumprir 
exa taru ente to dás as éJ.isposições CS• 
tabelecidas pelo Sinodo arquidioce
sano, celebrado nos dias .18, 19 e 20 
de no,·embro pr9ximo passado. !)aí 
havemos pensado, perante. Deus, ,e.:Ji:• 
por durante o ano prpximo com a 
maior amplitude, deteriiliüados pon
tos de doutrina ou de 'legislação ·iia 
Igreja, tratados pólo segundo_ capi
tulo da primeira parte do Sinodo.· 

E' conveniente precaver os fieis 
contra os principais erros que sr. 
e.spalbam atualmerite pela _Dipcese, e 
si bem que nas · nove constituições 
deste capitulo se fala coneretnmerite 
de alguns erros principais, conside
ramos um gi:ave· dever de .nos.so· mu-. 
nus pastoral, especificar um pouco 
mais esta -doutrina fundamental ,na 
pratica da vida cristã. 

.ERROS ,CONDENADOS EXPRES
SAMENTE · PELA · "QUANTA 
CURA" E P:CLO "SYLLABUS'' ·, 

tcs e· podem e devem, . quando ~e 
apreseq.ta, a ocasião, prevenir o .po• 

··. vp contra eles. ·. 

o Mon:ÊB.NíSMO 
· AINDA NÃO MORREU: . ' ' . : .·-. 

D qu·e é, ve.rdadeiramente e.stran]lo 
f que nos· .tempôs atuais se comba
ta o Liberalismo político, e périna• 
neçam de·:pé, ~ ainda se ii;npl!!,ntem, 
os,. erros db pr<Jp~·io liberalismo em 
todas as ordéns. 

.A esf.cs 'erros do liberalismo; que 
degeneraram nos -aberrações. mais 
absurdas·. do .indiferentismo, .do ra

. ciónaÍisrno, do panteísmo e do .na
turalismo, seguiu.se _outi'a classe de 
erro_s . sumamente perniciosos aceréa; 
dos quais 1t Santa Sé, teve que cha
mar a atenção dos -Prelados e. 'dos 
fieis/ são os erros do chamado ~'Mo
ilernismo"; 'condenados em di~éi.-
sas ocasiões pela Igreja, de um lllO• 
dó e~pecial no . (C motu propi'io" 
''Sàétorurií ·_ .. antistítum" de: Sua 
Santidade Pio X . de 1910 e em .de
creto · da Sagrada Cóngregaçã.o ·• cio 

O esquecimento ~m que temol:'1, _vé,- Santo Oficio de 3 de julho de 1907. 
ncraveis Irmãos e amados Filhos, · Nesfo decreto 'se reprovam e' prói. 
os ensinamentos dados ein diversas bem 65_ . próposições perigosiBsifuàs 
ocaswes pela nossa Santa. Madre pára os fieis e que causàrlUll verd.a-
Igre,ia é causa de que. n.M nos de- <leiros (>stragos ª"muitas almas. Não 
mos conta de muitos erros que se pQclemos· 'permanccér ·trailquilos 
espalh~m, especialmente nos Jlerio- crendo -que o conjunto _ de, µeresias 
<licos e revistas e em todas as pu· que. ·compreendo .o "Mode1'nismo" 
blicaÇ"3es atuais. Por isso,. julgamos desitp.arécei] pela ;i.çã.o do~ tempo· e 
q11e é necessario recordar, ao menos· . pela. condt!na.çao da l8rejà. : . . 
em s'intese, as principaÍ8dôutrinas 1\'Iuifaé dÓs' erl'O$ que S~ enc~n'.. 
contidas nestas condcnaçõ•s. publi- tram nessa!; 65 proposições 11).0der-
cas desses erros. . .. · . ni_stas . condenl\dal!, serpeam em os-

Em 8 de dezembro d.e 1884 pub)i- SOS dias insidiosamente em muitos 
cava Pio IX sua .memora.vel enci- escritM> Basta. citar a uÍtima. das. 
clica "Quanta Cura" e acre,scenta. pi'oppsições que· revela o espil'ito 
cm continuação seu "Syllabus''.', satanico. que animá o· l\Iodernismo: 
quo abrange . os .. · principais er- "Q Catoti<'ismo; diz .ela, de ·nos~ 
ros de nossa .. iijade, condenados n_as so,s: di_às· !Já.o se pode àrmonizai: com 
alocuções consistoriais;' ·_enciclié~s \éi a verdadeira cieneia .-si não se tia:ns· 
outras cartas apostolicas. _de nosso . forma em . .um certo Ci·istinnismo não 
Sari tíssimo Padre, Pio IX, coiirlé-... <lógmatico, Ón sei a en1 'iím pi:otestan-
uando-se expressamente ÓS. erros rc- tismo_ largo e liheraÍn.. . . . 
for.entes ao panteísmo; naturalismo Nem se pretenrla que com esfMtO• 
e · racionalismo absoluto; os que· vo "Syllahus" ,podem~s dizer· que 
constituem .·o chamado racionalismo ., f · ·· · · · 
moderno, 0· S do. 1ºn"º1fer· .ent1'~tn·o e· 0' Ja . erminaram OS erros. que, COl110 

li " cizanià semeou . o idversúio . no 
laxismo; os·· e,.Tos do socialismo, co- caÍl;Ipµ: da Igreja: . · · · · ' _J · 

munismo e soéiedàd(lS clandestinas, Estes_ Séqt{az~s de Lucifer não 
socie,i;laàes bíblicas e sociedades 
clerico-liberais, os erros acerca da déscançam nm. mómento; por--isto é 

. Igreja e de seus direitos;· os que ee neêessaryo estar sc>mpre ,alerta·e ad~ 
f . . . v:ertii_- aos fi Pill elos · graves erros que 

re erem à socierlade c1_'vil, jií consi- · · · ,, sr_1r_gem .nas r11:1vas pern_ .iciosas ·dou-, 
· dcrada em si mesma, já em suas i:-i;.· · ~ . . . . trinas. qµc sé prpp(lgam: - . . 
laçoes com a Igreja; os .erros. tão 
comuns da Etica natural' e efistã~ · · (ClÍuclue na-:7.a pagina). •• 

/. 
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COMENTANDO~ 
ANTI-TOTALITARISMO 

SUBSTANCIAL 

• • 

Telegrama de Witshington com,. 
nos que o sr. Bernard Baruch, princi 
<pai conselheiro economico do Gover· 
no Norte-Americano, personalidade 
9-ue, neíítas duas últimils grandes con
flagrações, assumiu, uma quasi dita
dura economica nos -Estados Unidos, 
afim de promovei: a .completa mobi· 
llzação de todos os recursos em Yis
ta da guerra, · anunéiou -ha poucos 
dias .o seu plano de readaptação dos 
órgãos governamentafa norte-ameri
canos, no perlodo de transição que 
se abrirá- com a paz.· Deste pla110, sa· 
llentamos os seguintes' pontos, de im• 
:portancia. transcendental: 

"l.º) Que seja ·apresentada ao Con
gresso uma moção visando recluzlr os 
impostos ao uivei de · antes da guer-

, ra, assim que termine o conflito; 2.0 ) 

que ó governo se retire dos. negocios 
no fim da guerra, cancelando rapida
mente todos os contratos de guerra e 
ordenando a . d!strlbui(;ão das enor
mes , reservas de mercadorias ciue 
tem à :ma dl~posiçil.o". 

Já temos -salientado que o maior 
l)àra,àoxo para as Democl'acias. ua 
presente guerra, consiste em que, pa· 
ra. poderem·· entrentar vantajosamen, 
te os países totalitários, eram obri
ga.dás a adotar, na sua oi-ganizaç!io 
interna, estruturas .estreitamente 

· • analogas às do totalitarismo. Foi 
cArtamente isto que levou o sr. Hi
tler a proclamar, em um de seus úl· 

· tlmos discursos de deséspero, que se 
a Alemanha podia pérder militar
mente esta guerra, sempre ·triunfa• 
ria politicamente, contudo. E, por 
acaso, , não haveria. mesmo. por af 
quem acalentasse a. · esperànça de 
que, pela. continuada·· submissão a re· 
gimes para-totalitarios, exigidos pe
las, ·circunstancias, as Demopracias 
airidà acabassem· Po.r nazifipar:se? 
. ô plano -11unéiado pelo sr. Bernard 
Baruch ·veiu, porem, das\la~ecer se
melhantes veleidades .. Co1110 se sa, 
be, (> .que caracterisa propriamente o 
estado totalitarlo' .é· a ãbsorpção de 
todas as torças sociais, que deixam de 
ser imanentes na sociedade, e pas• 
sàm para o controle' éX~luslvo da ad, 
:ministração publica, Q.Ue assume um 
aspecto de entidade demlurgica, EU· 

:perior e extranha à coletividade, de• 
terminando-lhe -a existe.nela ,e moda
lidade; .Ora, tal coisa seria. simples• 
mente impossivel sem a previa abl:lor• 
i)Ção das forças econom!cas. Por is· 
so mesmo, os estados totalitarlos 61!0, 
antes de mais nada, estados que, ou 
e:irercem diretamente uma larga ativi· 
dade economica, .ou tutelam de tal 
forma a economia privada que esta 
já não. merece 'tal nome. O plano do 
sr. Bernard s·aruch v'em preclsamen. 
te entregar à coletividade norte-aine· 
iicana. as forças economlcas, que a 
'guerra obrigou o governo a assumir 
imediatamente. Deste modo, não· te• 
remos na paz futura o prolongamen• 
to ~a economia. de guerra, que algnns 
preconisavam. E isto é substancial 
para acabar de um.a vez , com os to· 

,talitaris_mos. 
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;':U: PERIGO · SOCIAL · 00 ESPIRITISMO 

Não ha negar, o problema espírita 
é. ume. realidade palpitante no Bra
sil, tal a· sua difusão e principolmen
te tais ·os nefandos . efeitos que pro
duz por tôda a parte. 

· Para combate-lo •eficazmente, en
tretanto, faz-se mister conhece-lo na 
sua realidade objetiva e, conseguinte· 
mente, nos seus múltiplos e variados 
aspectos. 

Estes· podem reduzir-se a três prin
cipais: religioso, científico e soei.ai. 
Consideremos apenas este último. 
1, Aspectõ social, 

. Ã primeira vist,a, o Espiritismo se 
nos ,afigura eminentemente benfaze
jo dado O seu aspecto social de !ns
Jltulção l)enef!cente, · orientada intel· 
ra e exclusivamente para consolar as 
máguas da pobre humanidade sofre
dora. e infeliz, 

Contudo, a !)anta Igreja - caridosa 
, :por excernnci::i,, - proibiu aos seus 
filhos, não somente ingres:iar em 
tais sociedades beneficentes espll't. 
tas, mas até concorrer para o bem e 
o desGnvolvintento das mesmas. Por• 

· que? 
· - A razãe> é sempre a mesma. O 

êrro é o mal são, de natureza repe
'lente. E se ambos se apresentassem 
aos nossos olhos tais como realmen
te .são, ninguem · se resolveria a se· 
cunda-los ent cousa alguma. Donde 
a necessidade. de se revestirem de 
uma capciosa· aparêncià de bondade, 
aflin de enganar e arrastar para o 
abismo os pobres espírttos Incautos e 
despercebidos. 
2, Mal social, 

Assim a caridade e a assistência 
social espirita. Auxilia o corpo, em 
(Parte; mas danifica inteirnm'ilnte a 
alma, . rou1'ando-lhe a paz interior o 
apartando'ª de Deus seu verdadeiro 
princípio e fim último. 
, · Não faltam estltt!stlcas para de
monstra'r aos .governos os· maléficos 
efeitos da difusão do espiritismo. 

Felizmente, e em boa hora a Liga 
Bra.i.ilelra de Higiene Ment•I se re· 
solveu iniciar a grande campanha 
<:ontra o mal comum que de um tempo 
para cá, vem minando a sanidade 
.mental do· noi;so povo. · 
3, Remêdlos. 

Na ltltlmn reunião. da refericla en
tidade, com s~de no Ri() lie Janeiro, 

· o Profeitor Xavier do Oliveira, um 
dos ma!orc'l Jltiiquiatrou boazilciros 
,Hscorreu i;õbrc o Censo Psiquiátrico 
e , Hlgtei,e M~n!nl. A~ c~lnti~ticns 
apreseti(acia~, d• _111n• eloquar:ci<i lm
pression~nlc, indic•r•,11 Q pcl'i:;,1 às 

'nossas -auto1 idar.c• e> h•• av,'nt"ram 
uma, soluçiio ,, 1 rr,,11(' lo in;chl: "Or
ganizar um ~e: v'•;o d, .\s•'Htr.cia à 
l<'amílla do ln•.(i.:,-, l'.11<1? i.:•· e "lni- '· 
ciar uma grn:1~~ cllmpar.Ã11 conh-a o 
Espiritismo, at··av.i.. de ~~ul' milita-
res de centros dissem::1ados pelo 
país. ' 

E O conhecido autor de "Espiritis
mo e Loucura" não receia afirmar, 
apoiando-se. aliás na sua indiscuth·el 
autoridade na inatéria. que entre nós. 
"mais. do que o alcool e. talvez mais 
que ll sífilis, vem o Espir)tismo c,on-

Pe. Vicente Zioni 
correndo para po:voar os nos~os ma, 
nicômlos, desfazer lares cristãos e 
para desgraçar inúmeras famílias 
que a ele recorrem com o fim de 
curar males do corpo e da alma ..• 

Finalizando sua· conferênc!a, · o 
Prof. Xavier de Oliveira propõe, en
tre outros pontos, à consideração da 
Liga, - sendo unanimemente apro, 
vada. por ela, - · a seguinte conclu
são relativa ao E$plritismo: 

"O combate ao Espiritismo é uma 
medida de alta profilaxia que a Liga 
Brasileira de Higiene Mental deve 
encetar e prosseguir no Brasil, por 
todas as, suas filiais e por todos os 
meios ao seu alcance, visando preve. 
nlr .. e combater a loucura que, entre 
nós tem nos "Centros Esp.fritas" um 
de seus fatores ,nediatos mais impor
tantes". 

Não podemos concluir esta rápida 
apreciação do trabalho do Prof. Xa
vier de Oliveira sem ajuntar outra 
conclusão de cunho apostólico; po
rem não menos necessário e ·urge1\· 
te: a difusão sémpre mais acentua
da e popular dá verdadéira doutrina 
católlca em forma de Catecismo parn 
as crianças e de . conferências ou 
cursos apologéticos para os adultos. 
Não receiamos afirmar ser a falta de 
instrução religiosa o maior respon
savel pela difusão do Espiritismo no 
Brasil. 

Reune-se em Washington a 
Junta Administrativa da Natio

nal Catholic Welf are 
Conference 

O vasto programa de auxilias ca
tolico.s às vi ti mas de guerra cm tot1o 
o mundo o as atividàdes rel!giosas 
que se desenrolam 'em proveito das 
forças armadas foram os principais 
assuntos considerados pelos mem
bro;; da Junta Administrativa . da 
National · Catholic Welfare Confes 
rence na rennião bi-anual realisada 
de l8 a 19 de Abril na cidade de 
Wa•õhington. 

Os gxmos, Rcvmos .. Srs . .A1;cebis
pos e Bispos que presidem á p1•esti-, 
giosa iustituiç;io eatolica, . mani
festnram sua grave preocnpaçâo, 
pela situação precaria, que áflige o 
Santo Padre e a Cidade do Roma. 

ParticiparaQJ da reumao, cinco 
Arccbi<Spos e onze Bisp9s, que foram 
confortados por uma mena,agcm, ria 
qunl, o Santo Padre, por' internic· 

dio do Secretario de ,Estado, Sua 
Eminencia o Cardial Luigi Maglio· 
nc, en.-iava ao Episcopado dos Es• 
tados Gniclos e ao. povo éatolico,. a 
Bençiío Apostolica. . .. . 

Entre Cl8 assuntos tratados, more• 
cernm especiàl destàqie 'os i'elati.:: 
vo~ ?!, e~.U~!lçã,o ll() após guerr!l, ,1. 

LEGlONARIO Sâo ;Faulo, 28 de Maio de 1944 
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A. N ., O_· . _. _s _ ___.l. Maria SSm~. Medianeirá de todas as gra~as 
- Pe. Angelo :Scaf ati S.S~S. 

No dia 29, o LEGIONARIO compl,etará 17 a11os de 
lutas· e de trabalhos. Sua fundação, que· se déu em 1927·, 
coincidiu com as primeiras manifestaçõ.es do renasci• 
mento católico que se vem pronunciando de modo· cada 
vez: mais acentuado em nosso país. "Coincidiu'' não é, 
entretanto, bem. exatamente O termo. Entre um e outro fa· 
to não houve mera coincidencil, mas uma 'relação vitnl 
e direta de causa e efeíto. O LEGIONARlO nasceu -do 
2!eló é da dedicação dos pioneiros que ,des~e a primeira 
hora levantaram entre nós o estandarte da reação cató, 
lica. Ele nasceu, portanto, com uma missão bem determi• 
nada, Cumpria-lhe exprimir as tendenclas essenciais 

dessa reação, .velar por que eásas tendências, -conserva
das íntegras dentro da natural mutabilid,ad~ .das eircur.s·. 
tanciàs e dos tempos, conservassem tambem ao "renou· 
veau" de· Catolicismo que se operava, e seu verdade! ro 
sentido, os seus objetivos lníclais, sua continuidade hls-'. 
tórica enfiir1, Cumpria-lhe ser O porta-vez dessa meritaii• 
dade de reiição vital, estender-lhe a influência, facllitar-
lhe o· triunfo final. · · , 

Desde o seu primeiro dia portanto, .o L!::GIO.N'.ARIO 
não teve o carater de um õrgão catõilco inerte, ap're• 
goando nossa doutrina eom um ·sistemà abstrativo e tão 
indiferente à realidade, que poderia servir lguatm'et1te · · 
para o século XX e para a época t:m qu,e os primeiros 
Imperadores da dinastia dos Mings começnvam a gover• 
nar a Chlna. Dentro d.a San~a Igreja, cada época herda, 
das anteriores, certas virtudes que lhe ·cumpre praticar 
e· acrescer, e se defronta com' problemas et\1 fun~ão · dos 
quais deve praticar de modo especial e por assim'· dizer 
novo, virtudes que as épocas anteriores ainda não tinh,itn 
considerado sob ó prisma· da, época presente, Assim, na 
lndefect:vel oontlnuldade histórica que existe na Santa 
Igreja, pode-se notar de época para época diferenças de 
matiz análogas as que se notani, na mesma época, de uma 
PWª outra Ordem Religiosa. o. LEGIONA'RIO sltuou:se 
cfflramente, desde seus prime'lros dias, diante dos ·pro• 
blemas pecullares a nossa 'época, e teve dende logo um 
feitio espiritual muito característico. Ele trazia em seu 
programa todas as promessas e todas as es'peranças da 
reação religiosa que com,eçava então a se-esboga~ .. Nesta 
yigllia de .um anlversãrlo que transcorrerã em qundra de 
tanta slgniflcagt1o para a Igreja e a Cristandacj.e, é bem 
chegado ó momento de um ,sério exame de concl~ncla para 
os que lutam pela causa de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Da,s maiores ,aos menores, te.molj to.dos responsa~llldades 
que, se no quadro geral -dos acontecimentos podem não 
ser grandes - aliás o que não é grande, desde que Inte
resse à salvação das almas? .:... são grandes por certo no 
quadro de nossas responsabilidades particulares. Um éxa• 
me de conciên'Cla ptesupõe a noção clara de um dever a 
cumprir, e a análise de unia conduta para ver se nela se 
cum::,rlu o dever. O exame de conciêncla confere um 
Ideal com uma vida, para ver se a vida estã à. altura do 
Ideal. t o que procuraremos tater publicamente, 

Plinio Corrêa: de · Oliveira 
Catolicismo morria. de inanição. ·Todo o- espírito da épo

·ca se ·resumia: nesta frase de no'Sso· 'primeiro dtretor: 
"quem não. é 'apóstolo, é apostata". Acabou,se o falso 
Catolic:ismo 'de niángàs la~gas, em que qLÍal.quer batedor 

. de peito era tido como católico. A simples. inércia já era 
uma apo,s,;asia. ,Pouços, mas bons, Era· esse o nosso Ideal. 
Esse ideal tinha nas atitudes, na fin'guagem, na direção 
viva, nervosa,. lntetlgerite , de Jackson de Figueiredo a 
sua concretização. contemporanea. E em Dom Vital, gran
de vencedor. dos católicos de opa,- balandrao e .fitão ma

'çônico, o seu heroi hist6rico. 

* * * 
Dessas atitudes 'Iniciais; deduziam:se outràs. Olscipll. 

na e'ntusiãstica 'à S'anta Sé; Amor Intensíssimo a todas 
as Ordens. R~Jlgiosas, e especialmente à ,companhia ·c1e 
Je3us.· Nítido espírito de. contra-revolução: o Padre aci· 
ma e muito· acima d·o leigo,' mais acinía 'ainda o: aispo, e 
acima do própri'o B!spo, o Papa, A palavra de um leigo 
devia· levantar-sé seinpré i,ara sustehtar a autoridade do 
·-sacerdote. Era o Sacerdote, quem acima· de tUdó devia 
dirigir as Iniciativas leigas. A palavra do Sacerdote era 
sempre respéitada ct>mo à exp'ressãb autêntica 'do pensa
mento do Bispo, Doutbr· e Pastor 'em sua Diocese. A pa
lavra. do Papa era a', palavra. do próprio Deus, fonte de 
toda a· aqtor'idade e de totla· a verdade, coluna na qual se · 
deviam firmar todos os magistérios, l)àra serem legfttmós e 

·válldos. Muita, multa, muitíssima devoção 'a Nossa Se-
nhora, Espírito Eucarístico ardente. Uma especial deli
cadeza em tudq quanto se refere à pureza e aos bons 
costumes. Em suma, como sempre se deu na Santa ,Igreja, 
os f:é1s. de escol deveriam amar com especial ardor tudo 
aquilo que de modo especial se atacava na Religião. 

* * * 
Os atuais dirigentes do LEGIONARIO, em sua quas1 

total Idade, não ,pertenceram aos primeiros dias ·do'jornal. 
Pessoalmente, s6 ingressei na Congregação Mariana de 
Santa Ceellia, à qual então o LEGIONARIO pertencia, 
em 1028, como tlmldo e distante noviço, Lembrando;me 
entretanto daqueles tempos saudosos dos mais saudo
sos de toda a minha vida, lembrando-me de toda a atmos, 
fera intensamente cat611oa. que. se oferecia ao meu espí-' 
rito avido de adolescente, .e que respirei com a sofretiui
dáo de quem sal de um porão sombrio para o mais puro 
dos píncaros de Campos do Jordão, revivo. cheio de reco
nhecimento e de saudades uma qui:idrá que me pare.:e 
um Tabor. E voltando dai para. os dias que correm,, tão 
cheios de angústias, de apreensões, de . problemas, os 
meus olhares, não' posso deixar de dizer que, graças a 
Deus o LEGIONARIO de hoje. é bem o pe ontem, e que o 
pendão que ele· ostenta· ,.não perdeu nenhum d" seus 
florões, 

Toda a'obra hury,ana tem defeitos, lacunas, ,misérias.· 
,. Perdoe-nos Deus as nossas. Dentro de poucos dias, fes

teJ11Me·á a Universal Mediação da Rainha do Céu. Pe· 
d!r,L.he-emos rnulto especlal\nerite "que nos ,alcance, com 
o conhecimento exato de todas as nossas faltas, um de· 
sejo nrdorite dé os· emendar,' e as gra~as neces.sãrlas para 
tal. Mas,. ao mesmo tempo, podemos dizer com humilde 
reconhécimento que, a despeito de todas aG lacunas, o 
LEGIONARIO"é sempre !> mesmo LEGIONARIO de s.eus 
primeiros dias. 

. Qual o ideal Inicial do Lt:GIONARIO? Qual a dlre• 
ção em <1ue se movia a reaç5o espiritual que começava ;,, 
clarear os horizontes ideológicos do Brasil em 1927? Es\a
vamos na liquldaçá·o final do. regime liberal; Saturados de 
ceticismo, de lat:fodlnarlsmo, d~ materialismo, 'deforma· 
dos ,pelo línguajar baixo e deprimente da Imprensa, pelo 
espírito .dissoluto do teatro e .do cinema, pelo ambiente 
de crassa trivialidade em que se desenvolvia, a juventude; , 
asplravamos,todos por um ideal mais alto. Não tlnhamos. 
d0vida sobre esse ideal. Era o Catolicismo, plenitude de 
todo~ os l~eais verdadeiros e nobres. Na atmosfera que 
respiravamos, duas circunstancias nos afastavam desse 
ideal. De um lado, os Inimigos declarados da Religião: 
maçons, 'espíritas, protestantes, ateus. De outro lado, os 
barateai:lores do espírito cristão.: -semi-católicos, multo re• 
s·aclores e .. ,. muito pecadores; gente que cria .mas não 

* * * 
. ·. An.tes de. tudo, amamos sempre o Pontífice Romano. 

. pratlc~vll,; ge.nte que cria nes'te. gogma mas que não cria 

Não houve. uma palavra do Papa, que não pub·llcassemos, 
que não e:tpllcassemos, que não defenc!essemos, Não hou- · 
ye um Interesse da Santa Sê, que não relvlndlçassemos 
com .o maior ardor de que uma orlatura humana seja ca
paz~ Em nossas palavras, graçi:is a Deus, nenh,um' con
ceito, nenlú,m matiz:, que destoasse do Magll!tério de'·Pe
dro em uma s6 vírgula, em itma sú llnha·slq.uer. 'Fomos em · naquele·; gente que. conservava, com um rótulo cristão, 

toâos os sintomas 'de coi:iiéi:lismo, displicênçia, indlfcran• 
tismo' d.o e'spir:tó do _século. Catiilicos, enfim, para·-os 
quais a 'Igreja era um fàrd.o· que,carregavam sem entusias•. 
mo, um Ideal com o qual procuravam sofismar, um esplrlto , 
que procuravam de todos os ,modos acomodar oom o da 
é;ioo~, afim de terem tambcm a sua 'parte, lauta e cohfor-. 
tavci, nó grande fest:m de 8aitazar, que foram os últi· 
mos anos da democraci,jÍ/llberal. 

, , Os protettRntes, espírit:is; maçons, despre:::ivan, a 
fundo o católico de tipo cca·rente. Sabi.im que ele era, ele 
<1nttm~o,, ·~ grande derrotád9, pois qµe, no momento 
oportuno, deixaria a carga de Catolicismo ir a pique, para 
salvar assim o pra:zer de viver. Nesta' gente que aca11:fü1 
clois cirios, um a Deus e outro ao demônio, o cirio de 
Deus· minguava, se consumia, bruxoleava. O cirio do de· 
monio era novo, alvo, rijo, sua chama gorda e. cintilante. 
No dia em. que o cirio de Deus começasse a queimar os· 
dedos do burguez:, nem o espírita, nem o r.iaçon, nem o 
protestante tinham dúvidas sobre o que faria, desse pavio 
incômodo, o burguez comodista. Êstavamos no último 
IL1sco-fusco de um ocaso de Cristandade. Na reação q~,e 
clareou os hor!zontes, havia Implícitas duas reações, Urna, 
contra os adversários da Fé,, que deveriam aprender pela 
rijeza dos golpes que re,cebessem, que o campo não esta
va mais aberto sem reservas, à sua insolê.ncia, ·sua afoi. 
teza, seu cínico desprê:io do Catolicismo. Outra, corltra · 
os católlcos de meias medidas - "catôllcos café com 
leite", era o termo da época - que com o escandalo ele 
sua tib:eza insinuavam por to.da 'a parte a idéia de que o 

.tqda a .li11ha os homens dã Hlerarqulã, cujas prerogati· 
vas defendemos com ardor estrênuo, contra as d0utrtnas 
tjue pretendem arranc.ar ao Episcopado e ao Clero a cll-

. r~ção do laicatq católico, Não houve equívocos, nem con· 
fusões, nem tempestades que conseguissem deixar em 
noss·o · estandarte a maio leve mácula neste ponto. De
fendemos em toda a linha o e~pírito de selegão, de for
mação interior, de niortificaçio e ele ruptura com as ig110-
minias do século. Lutamos pela doutrina da igreja con· 
tra os excessos forvos do nacionalismo estatolâtrico que 
dominou a Europa; c:ontfa o· naz;smo, o fascismo e toclas 
as suas .variantes; c.ontra o liberalismó, o. socialismo, o 
comunismo e a famoça "politi.que ~e- la main tendeu", 
Ninguem se ergueu_ em nenhuma parte do mundo contra 
a Igreja de Deus, q\Je o LEGIONARIO, dentro do amblto 
evidentemente limitado de suas possibilidades, .. não pro
testasse, Ao mesmo tempo, nunca perdemos de vista a 
obrigação de alimentar de. todos o:i modos a devoção a 
Nossa Sonhara, e ·ao Santíssimo Sacramento. Não houve 
uma só· Iniciativa católica cenuina, que n!io tivesse todo 
o nosso entusiástico apô:o. Nunca a estas portas 'bateu 
. quem tivesse em mira, ·apenas a maior glória de Deus, 
sem· encontrar colunas amigas e acolhedoras. Ha nessa 
vida um bom combi:te a combater. Estamos extenuadl.ls, 
sangramos por todos os membros. Foi nes5e combate. q_ue 
nos cansamos, que , nos ferimos. Em oom·pensagão, não 
ousamos pedir como prêmio senão. o percl~o de tudo quan, 
to inevitavelmente tenha havido de falivel e de hum'ano 
nesta obra que devcr;a ~er toda. para Deus, só para Deús. 

O. A T O .. L. .1 O: O ,$. 
Comprem exclusivame11le suas ióia~ e seus presentes na c:onhec.ida 
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obro das vocaçõc~ sacerdotais, à' as
sistencia,' das vitimas e prisioneiros 
de g1ierra. 

A Coruissão de Auxilias e Emer
gencias do . Guerra informoµ que a 
N. C. W. ó. havia dist:ribuiclo fun
dos entre as vitimas da fome na ln· 
<lia, às mulheres e velhos italianos 
que se encontram no Egito, às viti

. mas de guerra na Lituania, Espa-
nha, Polonia e China. 

PALAVRAS DO DELEGADO 
APOSTOLICO NOS EE. UU. 

S. Excia. Revma. D. Amleto Gio
vai1ni qcognani, Delegado te\.posto
lico nos Estádos Unidos, felicitou a 
orgmt i2:1ção pelo extraordin.iiifio exi
to que vêm aléánçando a N. G. W. C, 

Entre outras cousas, disse o repre
sentante de S. S. -o :Papa Pio XII 
nos E.stados Unidos quão grande sa
ra por que a N. C. W. C. vem disse
minando entre as tropas e trabal4a• 
dores norte-americanos, os conse
lhos da Igreja e a pahivrá · de_ Deus, 
por intermédio dqs impressos dis~ . 
tribuidos. · 
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A cerimonia da cproação a.e Nossa Senhora 
na Arquidiocese do Rio de Janeiro 

A respeito da cerimônia de coroa
ção de Nossa Senhora, o Exmo . 
Revmo. Si-. D. Jaime de Barros ca. 
mara fe2i publicar o seguinte aviso, 
sob número 427: 

"É a cerimonia que se realiza 
anualmente, no dia 31 de maio por 
ocasião do enccrrainento das festivi
dades Marianas. Prêstar culto- de es
pecial reverência. à Santa Mãe, de 
beus e nossa, representada numa 
imagem, é a significação desse ato 
público. solene e extràordlnariamen
te, celebrado, com desusado concur
so de fiéis.· 

Lamentavel e lamentado .é, porem, 
por todas · as pessoas verdadeiramen
te piedosas, que se lhe dê, aqui' e alí, 
carater profano, com aspecto teatral. 
De tal abuso cogitara, certamente, o 
Concilio i?len. Bras, (Decreto 392, pa
ragrafo 2,0), deixando potisso, ao crl
terio ·. dos Ordinários, as detetmtna

. ções' necessárias e oportunas.-
Enquanto não se estabelecerem a 

esse respeito, na Arquidiocese, nor
mas Precisas, conforme sugere o Co11-
q!Ji9,_$u~ l)]l(Qia, .9.Sr. ArcéMspo acon
selha aos Revnfos. Srs. · Párocos, e 
Reitores. de. !~reja 'Q.ue sejam 1coni~-

didos em tais manifestações 'religio
sas, ev;tando encenações ou qualquer 
aparato menos compatJvel. com a san
tídade dos lugares sagrados e a serie, 
dade que ha de presidir a todos os 
atos do Culto externo. 

Po,derá ser realizada a "coroação" 
. em local adrede preparado, proximo 
ao altar em que se c~lebram os pi'e
dosos exercicios do Mês de Maio, evi
tando-se destarte que se u.tilizem os 
alta.res das nossas igrejas para ccri-

, mônias não· rigorosamente · l!túrgi. 
cas, como é, afinal, a da "coroação". 

Convém sejam: escolhidas para o 
ato da "coroação" meninas menores 
de 12 anos ·que deverão apresentar- . 
se decentemente vestidas, 

·Aconselhariamos ainda que a ben
ção com o Santfssirno não cótncidlsse 
coni a cerimônia da'" coroação", que 
pod'erá dar ocasião a qualquer dis
tração por parte dos fiéis sempre in
compat!vel com aquéla. ·devoção, e 
profundo recolhimento que devemos 
conservai;, diante de Nosso Senhor 
SacrameÍitado. . 

Rio de.Janeiro,·12 de Maio ·de 1943. 
- Mons. Ro~al_v~ Ço!!!ª1 Se,g,ol Yj.gá-
ri0. Qeral "• · -. , , 

,1 . • • . 

Nestes últimos tempos, nos quais 
· sob foi-mas novas (e até mais peri

gosas porque mais enganadoras) vão 
reaparncendo erros antigos,.. é boa 
.coisa cantar com voz ainda mars po
derosa, e insistente, as glórias, os 
benefícios, e o poder 'ilimitado ele 
N'Ossa Senhora, sobretudo neste mês 
de maio. ": De Maria· numquam sa· 
tis"! É necessário que os bons se 
confirmem e animem cada vez mais 
na filial e fervida devoção para com 
Maria Santíssima, já que ela é a Me
'1ianeira de todas as graças, Os here. 
jes de todos os tempos, para atacar 
a Jesus, começai-am sempre a ata
car os privilégios da Mãe ... , e é por 
isso que no· Oficio divino Nossa Se
nhora é saudada e invocáda como a 
esmagadora de todas as heresias: 
"Gaude, Maria Virgo, cunctas haere
ses sola interemisti in universo 
mundo". (Ant. do III not.) "Alegra· 

. te, o Virgem ·Maria, por(!ue sozinha 
esmagaste todlls as heresias no mun
do universo". - "Todas" ·e cada uma, 
sem nenhuma exceção. 

E não ])oderia ser de outra manei· 
ra, dada a· divina economia da, Re
denção. De fato, pela maravilhosa e 
admira,:el ordem qu!) exist.e no con
junto das verdades sobrenaturais, ne
gar uma é negar todàs as outras, e 
é por isso mesmo que para ser he
reje ;;ião é necessário reriegar .com· · 
pletamente a fé; mas basta renegar 
uma só das verdades revela.das. 

Na próxima quarta-feira, 31 c1e 
maio, · celebra a Santa Igreja a fes
ta litúrgica de Maria SSma. · Media, 
neira de todas as .graças; encerra-se 
as.sim num modo muito cons.olante o 
mês de maio. 

Mas este título de medianeira, e a 
celebração desta solenidade chamam 
particularmente a nossa atenção· para 
a ,glorificação dos priVllégios de Ma, 
.ria Santíssinia, sintetizados todos 

. nesta festa tão significativa.· 
Maria. Santíssima é med:aneira de 

· todas as graças: quer dizer portan
to que nenhuma graça é concedida 
por Deus Nosso Senhor, sem que pas
se pelas mãos abençoadas de Maria 
Santíssima: tanto as graças de or
dem temporal, como, ainda mais as . 
graças de ordem sobtenatural. ' 

o lindo Oficio litúrgico que a Stmta 
Sé co11cedeu nestes últimos tempos; ·. 
para a. celebração· a·e Nossa Senhora 
Media1l'9ira, é de uma riqueza insupe: 
ravel e nos dá um ensinamelito bem 

.. catE'górlco, (que de antemão repeliu 
toclàs as interpretações erroneas). 

Chrlstum Rcd.emptoreín, . qul b.ona 
omnla, nos habere volult per Mariam, 
ve11ite adoremus. (I:nvlt.) :-- Adores 
mos a Cristo Redentor que quis que 
todos os · bens · n6s os reqebe·ssemos 
das' mãós dé Maria: · 

Nest~ , tnv:Úatório, · a· Igreja adora 
prôpO;;Úalinenté Jesus sob o títu1o de 
Redé:ntor p,ara nos .. fazer 110,tar que 
todos Õs b~neficios da Redenção nos 
são dist.ribuidos . peja medi,l!,ção de 
:Mai-ia Sánt!ssima. . · • · 
if Préci$4tÍ0;Ít;anscrever:·aiui,,muitas 

frases de todos os hino:,, de tóda~ as 
liçõ~~,; ,de .. todJJ~ os., yersíqulos, nu.má 
pala.Yr.a ,de., todas , as partes o.o Oficio 
e da. l\i,iSs1 desta. festa para QOmpre
e:nder,. com ; clareza '.meridiana, · qual 
é o pensamento autêntico.- da Igreja 
neste ponto., '.'Cuncta-quae nobis me• 
rult Redémptor; -' Bona pa-rtltur .Ge• 
n.trix, Maria,· - éuius -ad votum .sua 
fundit ultro '"-'- Munera. Natus" -
"Todos os bens que a.· Redenção nos 
mereceu, os· distribue Maria a oujo 
pedido logo seu, divino Fllilo atende". 

Jesus diss.e de si mesmo que Ele é 
o oar.ninho, a verdade e a vida.·" Ego 

. sum via, verjtas, et vita", (Jo . .i;:1v, 6). 
E, Maria Santíssúna,' no, textó do li· 
vro. 'ao . ~clesiástico, que, a. Igreja a 
Ela a1ilica, responde: "ln me gra
tia- omn:s viae et veritatls, ln me om· 
nis spes vitae et virtutls" (Eccli, 24, 
25). '·Em mim se encontra a'gra.ça d<l 
todo caminho 'e de toda verdade, em 
mim, a· esperança de toda vida e vir
tude". Como todos pod~m ver, o.qui 
o pa.ralelisn10 é de uma · evidência 
absoluta. Tudo aquilo que Jesus diz 
de .si mesmo, m1. distribuição das gra.· 
ças, da vida sobrenatural, a Santa 
Igreja o refere a Maria Santis~ima. 
Consequência lõgica: necessidade 
absoluta. de· passar i;ior Maria. 

E é por isso que no texto do Ecle
siástico; Nossa Senhora continua, di-. 
rigindo-se a seus filhos: · "Transite· 
ad me .•. " '- "Passai por mim tOdos 
qúe' quereis· enriquecer-vos dos te
souros da Redenção". Isto aliás não 
é uma novidade, é tão somente o 
cumprimento da vontade de Deus que 
assim quiz. 

De fato, se Jesus veiu ao mundo 
passando por Maria, Ele quer qu.e os 
cristãos vão a Ele passando tambem 
por Maria. 

* * * 
Depois de tudo isto, que se deve 

pensar daqueles que dizem de ir a 
Jesus, - ... diretamente, sem passar 
por Maria?' Que se' deve dizer daque
les sobretudo que têm a ousadia de 
afirmar que o culto de Maria Santfs-

sima "nos "impede" w:, ir ao Cristo\ 
Mas como 'Isso· pode ser se o ·cristo 
está êoru Maria e só o encontramos 
com Ela? . 

- Os pastores de Belem 'encontra. 
ram a Jesus com Maria "Et venerunt 
festinates et invenerunt Maríam et 
Joseph et lnfantem posltum ln, prae· 
sePio" (Luc. II, 16). , 

- Os I\Iagos tombem encontraram 
a Jesus com lVIaria ... ,,, Et in'trantes . 
domum, lnvenerúnt Puerum cun1 Ma• 
ria Matre eius" (Mat. II, 11) .. 

- Em Nazaré, os .. babitantes da,. 
quela aldeia, .viam a Jesus -se1:npre 
com Maria: •. "Et deseendit ~um eis 
et nevlt Nazareth et erat sulidltus il• 
11s" . .(Luc. II, 51). Os espósos das 
bodas de Caná convifü1ram a Mària 
e 'Jesus .•• "Nuptlae factae 'sunt 111 

:Cana Galileae et erat ,Mater Jésu ibi. 
Voc;;tus est aut~m et Jesus ad nup. 
tias". (Jo. n, 1). \ 

- No Calvário Nossa Senhora se 
encontra tambem perto de J;esus .• ~ 
"Stàbat autem iuxta crucem Jesu 
Mater eius ... (Jo. XIX, 25), 

_; Se na 'vida pública· do 'Salvador, 
Maria. aparece pouco, é ,porque tinha 
chegado 1 hora· da missão· apostóli• · 
ca de Jesus,, e· esta missão· não podia 
,,er comprida. ficando num lugar fixo; 
Jesus deYia viajar muito com sens 
apóstolos; a missão de .Maria era. 
acómp,ai}lfa!; seu l<'ili10 com ·ª oração; 
mas no Cenáculo, · depois da Ascen
ção, (estamos próprio nesse ciclo li• 
túrgico nestes dias)' encontramos de 
novo Maria perto de jesus 'Eúcarís• 
tico. - · · , 

Portanto se para todas as almas da 
boa vontade que pr:Ocuraram, .a Je· , 
sus'. d,uran~e a sua vidà nesta ter1·a. 
a pi·esença de Marià não' fcii de' lm• 
pedimentos para encontrar a Jesus, 
como é que agora, a devo'çii.o· à· Nos. 
sa Senhora · impediria (como dizeml 
o encontro do, Cristo? 

Por acaso nos , nossos tempos (G 
que aliás se . deu sempro duranté oà 
sécµlos) Nossa l:lenllol'a em Lourdei; 
impediu tal.vez às almas de , encou• 
trat·iim-se· com· o Cristo? Ou, encOn• 
tràram o Cristo justamente- p6rq\Ut 
encontraram a Maria que lhos apon
tava? A afirmação .errônea aleiú de 
ser anti-natural e anti-histórica é 
tambetn positivamente · contrária. l\ 
vontade di.vlna e .aos desejos t.a San• , 
ta lgrejà, · e pQr isso extremamu1te 
·Perigosa •.. como cada um pode· ver, 
·, Depois de 20 séculos de glórias ma. 
rianas, (durante os quaiii, q'uasi. que 
puxados por um instiutu .i:;ag1:ado, l'es• 
pondendo generosamente aos insis~ 
tentes con Vites da tgreja, OS fiéis SOl• 

· tarain seus entusiasticos louvores à 
Virgem ,Mãe de · Deus, para · nela e 
com ela glorificar sempre mais a, 
Jesus), súrgem agora novos· ci·Jstãos 
que entendem- dar glória ao Filho de 
Deus, menosprezando e ofend~ndo a 
Mãe.. .' 

Não, não pode .'ler! Na arqueologia, 
cristã, desdó as. Catacm,nbàs, se en• 
<:entram Imagens veneradfssinias. de 
Mai•ia; nos escritores êclesiásticos 
·dos mais· remotos séculos,. ·uà ·. i·ica 

' patrologia: grega. e latina se acham ~ 
os' máls belos paneglrlcos. à ,Mãé de ' 
Deús. A literatura católica de todos 
os. tempos, é cheia de peçii.s .. maravi· 
Jho'sas em honra de Maria; como é 
então que prentende-se agora esque• 
cer tudo isso? Dos· seus glo1·iosos:,"s~ , 
pulcros haveriam de,, extreml)cer :os 
santos Bispos do · Uoncflfo de Efes~ 
c10,,,an1> .. <l~ ,4~.;., ~-- os., s,a~t~sr,Doµto, 
res;,·-1nais 'fllia\mente, d'eV~to~~d,e -~a.
ri~ •. cciriio S'; Errem, ·.S:/Gê~~o, S, 

. Epifa,nió; :s: ,Beâ!(: 'e,,~S<:~<i.tnardo, 
have,tiahl, de prot1:lslati-:M~trà/,bs, no. 
vador'es do 0século ,XX; -\l0ino1,protes
toú: a' lgteia cóí1h'a 'os ,,nó,~a;4qrés ;dQ 
sécú;io X:VL .·, . ~n;_, . 

T1nha " razão' DanteC:Allgjlieri de 
cant'ár a este'respe!to, ,, ;,,:;. '<: ' 

- ;, I)onna, sei>tá'nto. gráfídé/i,e tant~ 
, , • · ' , , •:, , : , ,;,,, ~ (Vah, 
'- Che; qual,vuol, grazia, e· 'a te non, 

,- ;•,; ' .·. : .. :- ·:':-::(;,:,qf,!corre • 
.Sua.·.· desianza,, vuol. t-0lar,, sem,• 

. , [ali'.'.; Cl:'Ú,. '?P~?{~U. 13). 
"Senhora-- spis·,tão;gr!ll)\li,t:e ·tão· po• 

de'r9sá/rqU:~, .. aquel\): que,,<iiiises;se fa
vores e · a 'ti' não·. recorrer, seria se• 
melhailt'e a· umà. ave que · quisesse 
voar ·.sem azas". , · ··. 

Portanto quem não àtnar -à'Nossa. 
Senhora, nem ama a Nosso Senhor 
Jesus Cristo!.,. '!'ambem neste as• 
sunto se. podem e se devem -_aplicar 
as palavras de Jesus: "Quod ,Deus 
conjunxit, hom·o nom separetl ••• ·~ 
(Mat. XIX, G). . . 

Aciuilo que Deus, tão intimamente 
uniu <~orno Ma1·ia Santlssima· a seu 
divino Filho J o homem não se .atreve 
a separa-lo"... . · . 

Somente que ama, a Nossa S~nho
ra se salva. "Qui elucldarit me,. vi• 
tam aeternam habebunt" , (Eccl!,, 24, 
31) já que só' Nossa Senhorà nós con• 
duz a Jes'us, para •que Jesus l)OSS!\ 
nos cónriuzir, a· seu Eterno Pai; . 

"Salus nostra, · Maria, in manu 
· . . · . - [tua ést; 
resplce nos tantum et laetl ser• 

[vienius Regi· Domino!!' .. -i 

(Ant. ad Magn. li Vesp.),, 
1 

'A FAMA PROCEDE· DA VERDADE . . . . ' . 

. A Sifilis (Impureza cio Sangue), é o grande inimigo .dá 
Humanidade, e sob as mais variadas formas, com os maiores 
sofrimentos, põe em rísco a propria vida, Á menor suspêiti 
desse horrível mal .. deveis ouvir p medico de vossa confiança. 

Valioso auxili,ar ;no tratamento da Sífilis, é o rnedicament~, . , 
que tem dado os melhores resultados. 

O ilustrado medico Dr. Viva! Silva, especialista em Sífilis< 
e molestias de Senhoras, clinico de alta reputação e111 FOR-; 
'r ALEZA, rnpital do Ceará, afirma ter q)lhido. surpreénden::., , 
tes resultados em .ua clinica particular e na do Hospital ,da , 
Santa Cttsa. · 

Diante ,de tão atttor{zada opm1ao, deveis, hoje. mesmo,, 
principiar um tratamento com o ,rGALÉNOGAL;', par-à,ga~ 

: .rantia. de vossa vicia ,e. saude. , ,,, 

\ 
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SEMANA CORDIMARIANA JUBILEU SACERDOTAL OU REVMO. FREI T R E S VALOR E S TEMOS· A' VENDA 
GRANDE LOTE DE 
RETALHOS DE CASI" 
MlRA A' PREÇOS 

Gomo decorreu 
no S~niuario 

a semana de estudos 
,do lmacu~ado Coração 

e 
de 

preies 
Maria. 

Conforme haviamo~_t :muneiado, 
Tealizou-se de 21 a :28 do corrente, 
110 Santuario do Imaculado Cora~ão 
<fo Maria uma solenissima semana 
•h rstudos Cordimarianos e preces 
·especi,lis com o fim de bomenagcar 
o Imarnlado Cora<;ão de Maria, e 
nogar pela felicidade do Papa Pio 
XII. 

A semana esteve muitissimó con, 
corrida. Pela manhit houve, todos 
'Os. dias, Missa festiva com Con111-
11hão de fieis, distribuida por rnrios 
,Sacerdotes, sendo antltacli,-simo o 
rmmero de pessoas que iliariamente 
,;e aproximava . da Sagrada ::\Iesa .. 
Esta :Missa era explicada ao porn 
pelo Revmo. Pe. Astcrio Pascoal, o 
{!inamico organizador da Semana 
Cordimariana. 

A' tarde, às 10,30, diariament'e, 
J1avia sessão de estudos cordimaria• 
110s, eneerrando-S'c o dia com a Ben
ção do Santissirno Sacramento e a 
Consagração dos fieis ao Imaculado 
Coração de Maria, e oração pela pai: 
do· Santo Padni Pio XII. 

Os temas das sessões foram cle
senvolvidos por oradores especiali
zados, e tiveram sempre como ponto 
de. refere;1cia o Imaculado. Coração 

, <le llfaria, pois destinavam-se ·a tor
i;ar mais e melhor conhecida a dou
trin3: catolica ·e a devoção i·espei
tante· ao Coração Imaculado da l\Iãe 
de, Deus. 

Iniciando-se com palavras do 
Exmo. l\Io.ns. Vigario Capitular, 
que presidiu a primeira · sessão, do
mingo, dia 21, nas quais Sua Exria. 
explicou ao povo a finalidade da
<Juela semana cordimariana, segui
ram-se os oradores que desenvolve
mm ,as seguintes teses: R. Pe. João 
<le Castro 1'.:ngler. C. M. I•'.: funda
mentos Historico-Dogmaticos ria 
devoção ao Imaculado Corai;ão de 
Jlfaria: U. P. Geraldo P. Queiroz, 
C. l\I. F'.:. O Coração de li!aria e a 
Congregação Claretiana; Dr. Plínio 
Correa de Oliveira: A Arquieonfra-
1-ia do lmacula,lo Coração de i\lario 
e a Ação Catolicá; R. P. Agostinho 
l\Ien<licute: O Apostolado da Ora· 
ção e o Coração de Maria; Com. Vi
cente i\Ielilo: A Familia e o Coração 
ele :\faria; Conego Antonio Alves 
de Siqueira : A Enearistia e o Co
rnçã0 de l\Iaria; Dr. Carlos de .Mo
rais Andrade: Pio Xll e o Coração 
de Maria; R. P. Valentim Armas, 
C. l\f. F.: Fatima e o Cora<;ão de 
l\Iaria; Dr. J. C. Ataliba Nog-ueira: 
O Brasil e o Coração de :llaria; H. 
I>.' Dominicano: O lfosario e o Co
rnção de l\laria; Dr. Carlos J<'oDt 
Guimarães: A Arquiconfraria e o 
Imaculado Coração de jfaria; Co-
1iego Antonio de Ca<ltro Ma.rer: A 
Igreja e a hora do Coração de llla
l'ia. Enfim encerrou os trabalhos 
<Ía seman:l 

1

0 11. P. Raimunrlo Pujo!, 
<ld. Provincial dos RH. PP. Gordi
·marianos, apre~entando as conc!n
~õcs. da mesma. 

Não Desperdice! 

PRUDENC!f, G\PI TALIZAÇAO 

PIO PAPA XII 
VENERA VEIS IRM°AOS, AMA• 
DOS FILHOS 
saude benção apostolice 

INTRODUÇAO 
A Enciclica "Providentissinms Deus"', 
l\1odo d~ celebrar o seu quinquagesimo 
aniversário, 

Inspirados pelo Espírito divino. es
creveram os Sagrados Autores aqueles 
livros· que Deus, no seu patern~ amor 
para com o genero t111mano, se dignou 
dar-nos •• para ensinar. para convencer, 
par:. corrigir. para educar na justiça, 
afim de que o t1,01nem de Deus seja 

. perfeito e bem apetrechado para toda 
a obra boa". (1) 

Nh admira pois se a Santa Igreja. 
par.:i. quem este tesouro recebido do céu 
é .fonte prcciosissirna e regra divina do 
dogm9, ·e da ~-oral, como o recebeu ili-· 
bado das mães dos Apostodos, assim 
c,m todo o cuidado o con:,ervou. e cle
ien:leu de toda e qualquer Interpretação 
falsa e erronea. e com ·o maior esmero 
o utilizou para conseguir a salvação 
eterna da.s a.Jmas. Atestam-no çloquen
temente documentos quase inumeraveis 
ele cada. s~culo. Mas nos tempos mairi 
r~centeo. quando se viu . mais particu
larmente ameaçada. a origem divina das 
fagradas Letras e a sua reta interpre
t:lção. tambem a Igrej~ tratou de as 
defznder e. proteger com maior empe-
111ho e d11lgencl11,. 

E assim já o sacrossanto concilio de 
Trento com solene decreto determinou 
que devem reconhecer-se "como sagra
<10s e ca.nonico~ os livros lnteil'Os com 
to::ias as suas partes conforme se cos
tull'.am ler na [greJa catolica e se con
tem na antiga. Vulgata latina·•_ <2JE 
no nosso tempo o Concilio· Vaticano. pa-
ra. condenar alguma.s falsas doutrinas 
relativa., à. tnspiração. decla1·ou que a 
razão de os mesmos livros deverem ser 
ccns!derados como sagrados e ca.nonicos, 
"não é porque.. . tendo sido· compostos 
apenas por atividarle humana. a, Igreja 
depois os aprovou com a. sua autoridade, 
Fm unicamente porque contem a reve-

_Todos C$lcs esti.dos foram otima· 
mente exposto~, e, 31, teses muito 
bem docul1lentadas. Fazemos,, votos 
sejam elas todas recoibidas em urna 
po:iantt'a, para comemorar o fato, 
n primeira semana de estudos cor
<iimarianos que se realiza em São 
Paulo, bem como servir de estimulo 
para novos certamen., de amor e de
diçiio a esse Coração Imaculado, no 
qual reponsa a esperança da Igreja 
e da Humanidade. 

Como conclusão da semana toda, 
inaugu1·a-se hoje em ·vila t.eopoldi
dida pelo mesmo Imaculado Coração 
de Maria, matriz dessa paroquia, 
edificada cm menos de nm ano gra· 
ças· ao zele e e~forços dos beneme· 
ritos Padres l!'ilhos do Imaculado 
Cornção de Maria. 

Que outra conclusão d,i scmaná 
t:lmbcm permanei;a de maneir.a pc• 
rcne como a Igreja que hoje se vai 
inaugurar, e é a Consagração das 
Familias ao hnacularlo Coração de 
1\Iaria, · cons:1gra,;ão desejada e re· 
<lida pelo mhrno maculado Cora<;;ão 
nas ·Yisões de Fatima, e ardentemc,11· 
te 1·ecomendada pelo Santo Padré, 

· Pio XU, corno meio de se. oblet· <1 

paz e a tranquilidad!i para ós povos. 
De todas as concluc;ocs da semana, 
certamente- esta é a de mais facil 
rca!iza<;úo, e de eficacia infalivel, 
quando praticada devidàmente. 
'l'ambem seria conveniente, bem que 
11ão passe de um voto da semana, 
que em todns lls igreja~ se introdu· 
zisse a pratica dos cinco primeiros 
sabarlo., cio mês, pratica que é en· 
:;inada pela mesma Yirgem Santis
sima de Yatima e cujos pormenores 
o LEGIONARIO já noticiou cm seu 
numero de 7 deste_ mê;, em um ar
tigo suhstanciow do R. Pe. Valen· 
tím Armas, C. 1\1. !<'. A devoção do, 
cinco primeiros sabado,.,, ,juntamen• 
te com a· das 9 primeiras sextas. 
feiras eonstitnirá a melhor bonwna· 
gem ao Cora<;ão Inrnculado de Ma
ria, ao lado "ila melhor homenagem 
ao Sagrado Cora~ão de Jesus. 

--·--------

SCIENTI FICAMENTE 

AS SUAS FERIDAS 
• IJ,modo 1eccot1vo Sõo S•boetlõo 
combate scie.ntilic11m•n1,. todo • 
qualque, afleccõo cutanea como 
sejam: Feridos en, geral. Ulce1at1. 
Chu9ao antigas Eczemas E1ys1pe:a. 
F1ieir<u. Rachas nos pés • nos se101. 
Espinhas Hemcncides. Quetmadu
raA. Erupções Pie, 101 d" mosqu11oe 

;{

• insecto• •erie1}~ 
• flll:f . • 

!!~ ... ~~!1~.!~~~~ 

.~ 

Precisa de impressos? 
O fiei nR!l grn fi<'fü~ do 
U•:<i!UNAHIU :i. A, j 

Hua do Seminario, ~~~-9-

lação som erro algum, mas porque. es
critos s~b a inspiração do Espirito 
Santo. tem a Deus por autor, e como 
tais foram condados à me,;:na Igreja" 
(3) 

Todavia. ~ inda depois desta. solene de
finição da doutrina c<rttollca que reivin• 
dica "aos iivros in,eiros com tode.G as 
suas partes.. ~ma tal autoridade divl,ra 
qu~ JS preserva de todo e qualquer et,o. 
houv" e1 critores catolicos que ousaram 
coarctar a verdad~ .<ll\. Sagra( a· Escri
tura un!t:amente às • coisa.s relativas à 
fé e à n1oral, consideraneo as restantes, 
quer fisieas quer llistoricas, cJmo "di
tas de' r-!l1ssagem" e ,e1t1 conexão. afir
m:i,vnm eles, com as vci·dedes da fé. Por 
issc> o Nosso Predece.o;sor ~'- imorwl me
morillo Leão XIII com lt Encíclica Provi
déntis~imus Deus de 1 8 ele Nuvembro de 
1893 inrli~h.. àque,es erros a merecida 
condenação. e ao mesmo tempo regu· 
Jou o e:;tuão dos Livros divinos com 
prescrições , e normas sapientlssimas. 

Ora devendo .celebrar-se o quinqua
geJimo aniversario c<a. publicação da
quela. Enclclica, justamer.te considerada· 
como a Magna carta dos estudos bibli• 
cos. Nós 'por aquela . teru,lio que desde o 
principio do Nosso ' r.tlficado dedica
m,s aos estudos ~agra;los, ·. (4) julgamos 
que o melhor modo de o fazer era. pri
meiro, confirmar e inculcar quanto 
aquele Nosso Predecessc.t saplentemen
te ordenou e qµanto seus sucessnes 
acrescentaram pa.ra con.só!ldamento e 

,aperfeiçoamento da ,ma obra; depois or
de:iar o que oi· tem.,:ios atuais parecem 
exigir para estimular <;ada vez ma.is to• 
dos os filhos da Igre,•a que se dão a es
tes estudos. a uma tão· necessaria e Jou
vavel empresa. 

1 
PARTE HJ.STORICA 

Scllcitude de Leão XIII, e seus· sucesso
res pelos estudos blbllcos 

§ 1 - ATOS IJE LEÃO X:III 
Doutrina sobre a lnerrancla. biblica 

O primeiro e maior cuiüaclo de Leão 
:XIII hi expõr a doutrina relativa à 
verdade dos Livros ,Sagrados e de!ende-

GANI SIO MUlDERMAN., ORD. CARM, Pe. Adalberto de Paula Nunes, s. D. s. 

A Ordem carmel!tana no Brasil Vê 
jubilosa, transcorrer hoje o quadra-. 
gésimo aniversário da ordenação sa
cerdot,1 do seu preclaro Padre Pro
vincial das Províncias fluminense e 
baiana, Revmo. Fr. Can:sio i\1ulder- _ 
man. . 

É justo e elos ;nais motivados o re
gozijo da Ordem carme'.itana, pois· 
que, em Fr. Canisio tem ela um dos 
seus mais ilustres filhos e dos mais 
beneméritos obreiros da í·estauração 
d. sua glórla e dp .seu prestig'o em 
terras de Santa Cruz. , · 

11: com efeito o Revmo. Fr. Cani· 
sio, um daqueles beneméritos pio1~ei- · 
ros carmelitas holanueses, que no 
principio deste século aqui aporta
ram afim de fazer reviver a, outro
ra, florescente e gloriosa Orrlem car
melita. at'ngida, corno as dt ua;s· Or
dens r~ligiosas no Brasil. pelas nefas
tas consequências das leis imperiais 
que proibira.111 a admissão ele novi
ços. Aque:as !ois vieram estancar a· 
vida das Ordens rel:giosas nas suas 
nascentes e lentamente as levariam 
à extinção. 

Quando essa extinção, com relação 
à Ordem do Carmo, era praticam.,nte 
· cousa consumada, foi que aqui ..:he- · 
gararil os Carmelitas holandeses, in
cumbidos de repovoar os conventos 
e reorganizar a Província fluminense 
, Os p1·imeiros haviam, chegado em 
lü04. d Revmo. l<'r. Canis:o veiu para 
o Brasil em 1907, tendo portanto aqui 
passado a quasi totalidade dos qua
renta anos de sacerdócio, hoje com-
.pletados.. . _. . _ . ..-

Os· primeircs anos no Brasil, pas
sou-os O Revmo. l~r. Can.isio em ár~ 
duas lidas missionárias e:.ercendo o 
seu zêlo apostólico no l\1ato Grosso 
até 1914 e em Paranaguá desse ano 
até 1919. 

Ev:clenciados n?.ssa fase de sua ví= 
da apostólica, os grandes· dotes üe 
dirigente e administrador consuma
do, que a par de outros, exornam a 
sua personalidade, não tardou a ser 
eleito por seus confrades para ocupar 
postos dos mais elevados tais como: 
definidor da Província, prior do Con
vento de Angra dos Reis, prior do 
Convento do Rio de Jane:ro de onde 
veiu para São Paulo, .em 1922 como 
pr:or cio Convento local, ao tempo si
tuado a cavaleiro da Várzea do Car
mo, no cimo da ladeira do me8mo 
nome.-

Qu,mdo em 1932, por morte do i'<au
doso Fr. Cirilo Thewes, vagou o pos
to de provincial, ó definitório da Pro
v!ncia e!egeu para assumi-lo o 
Revmo. Fr. Canis.o que desde então, 
vál'ias vezes reeleito, tem exercido 
com raro brilho e fecunda operosida
de esse importantíssimo cargo, ao 
qual cumula desde 1935 o de Provin
cial ela Provfncia baiana. 

No zêlo 'e atividàde que·· assin·aJa
ram a sua passagem onde quer que 

haja passado 1 ilustre Sacerdote, 
tem-sé notabilizado sobretudo ªem São 
Paulo, onde, quer como prior lo::al, 
quer como ·provincial, grande é o nú

. mero de realizações por ele efetua
ê!as. 

A construção da nova igreja, con
vento e colégio carmelitas na· rua 
Martiniano de· Carvalho, esteve des
de o início sob a sua orientação e 
cuidados. 

No ambito ela administração pro
v'.uc;a1 são tambem esplêndidas as 
realízações levadas· a cabo (Jurante 
03 seus sncesslvos mandatos.· A cria
ção de uma nova casa carmelit;:.. nes
ta capital, a fundação de um conven
to, tendo anexa uma igreja paroquial, 
em Belo Horizonte, o desdobramen
to da escola apostólica de Itú ( em 
andamento), dizem eloquentemente 
do seu desejo de ver expandir-se e 
vicejar, com a Ordem do Carmelo, o 
reino de Deus e a devoção a Nossa 
Senhora do Carmo ele que ele tem 
sido sempre ardente propagador. · 
· A par. da intensa ativ:dade exigida 

pelo cargo que tão proficientemente 
exerce na Ordem, desempenha ainda 
com edificante zelo os misteres sa• 
cerdotais na igreja do Carmo clesta 
capital, onde largo é o circu,o de 
amizades que lhe tem grangeado o 
seu nobre carater e ·o trato lhano e 
afavel. 

Quarenta anos de tão meritór;os · 
trabalhos e vultuosos empreendimen> 
tos para a glót•ia de Deus e da V;r
gem do Carmo, representam re:tl·. 
mente para a Ordem carmelita .. uma 
g~·andé benção. ' 

-É por isso que, com grande satis
fação, vão comemorar a gratíssima 
efeméride os religiosos carmelitas, 
que em Fr. Canido veem confia11tes 
um guia esclarecido e paternal, e os 
seus nm11erosos amigos a quem aqui 
deixamos o conv:te para assistirem 
à solene missa em ação de gra,;;as, 
que às 10 ho1,as de hoje, dia 28, será 
celebrada na i.'5reja do Carmo, rua 
Martiniano de Ça!'Yalho, 114. 

* * 1,c 

N.ão é só a Ordem Carmelitana que 
celebra com jubiÍo a grande data. de 
hoje_ À tésta de uma das Ordens mais 
antigas em nosso país, o Revmo. I•'r. 
Canisio Muldennan tem rnbido gran
g'ear -em todos os círculos religiosos 
profundo respeito. e calorosa s'mpa
tia. Sua venera ver figura de Sacer
dote austero e altamente criteriosó 
desperta naturalµiente a consider~
ção e- a confiança de 'quantos de:e se 
acercam. De uma afabilidade inalte· 
ravel, graíú!e 1bondade de coração, e 
plenamente identificado com nosso 
pais, o Revmo. I~r. Canis:o Mulder-

. man dispõe de largo circulo· de re'.a
ções que se prevalecerão desta data 
1iara s:gnificar ao· ilustre Sacerdote 
os sinceros ·sentimentos. que lhe tri
butàm. 

Para o homem do· mundo e que vi
ve e normalisa a sua existência se
. gundo os bens , d.este nosso planeta, 
ha · somente três valores dignos de 
todos os esforços humanos e capazes 
de satisfazer, cabalmente, .às aspira
ções do nosso coração, criado para 
a felicidade, e para a feiicldade ple
na. 

Esses bens tão cubiçados pelo ho
mem materializado de l1oje, são os 
seguintes: a. riqueza, com a posse 
dos bens da terra, a formosura .do 
corpo e uma inteligência privilegia· 
da. 

A riqueza para poder ter entrada 
franca à. todos os salões festivos e 
sorver o cálice dos prazeres, que o 
mundo nos oferece. Sem o dinhe:ro, 
não se pode gozar plenamente a vi· 
da, é o principio fundamental de mui· 
ta gente mundana e lev,iana. ' , 

A formosura do corpo para ser 
a.Ivo de atenções e galanteios dos 
lÍajuladores que a sociedade cria e 
sustenta em seu seio. A beleza que 
conquista, facilmente, os .corações, 
que cria em torno d·e si as mélhores 
amizades, a "fina flor" de uma ci
dade ou de uma· sociedade. A beleza 
que recebe as turlbuladas, as incen
sações, dos adoradores - para não 
dizer aduladores. • • - do belo e dos 
amigos dos encantos da natureza. 

Uma inteligência privilegiada e 
feliz para os louros da glória e al
cançar uma posição de destaque na 
sociedade, na po!H:ca, na magistra
tura e ser, finalmente, coroado como 
"imortal" _numa Academia, num Ins
tituto de ciências. . . Possuir facul
clades intelectuais' capazes de fascl· 
nar uma geração, e assim, vir a ser 
um "chefe de fila", um orientad1Jr 
seguro e ind:scutivel para os que fi· 
caram atraz, perdidos no anonimato 
ou no comum das inteligênc:as. 
· No entanto, a experiência de tan• 

tos séculos e a de todos ós dias tem 
demonstrado o contrário. As gera
ções . que nós precederam já viram 
riquezas fabulosas deixarem um vá
c·uo profundo· de infelicidade nos co
rações de seus. detentores. Pergun
tai aos ricos que nij.o vivem segundo 
as normas ela Religião e ela sua coq
ciência se são fe'.izes e se seus co
rações já se acham saciados, e, se 
eles forem sinceros. obtereis confis
sões pavorosas. Inqueri, s13 os. praze
res comprados a preço do dinheiro, 
já estancaram a sua fonte, e eles vos 
dirão o contrário -· abriram-na cada 
vez mais, despertaram outras ve·as 
insac·iaveis e impetuosas, que aniqui
lam qualquer reação, qualquer impo
sição superior. 

O mundo tambem já, presenciou be
lezas decantadas por poetas e gran
des da terra e que vieram abrir· a 
cova da desgraça e da amargura. on
de se sepultaram tristemente. por 
que seus possuidores não souberam 
receber tudo isto como sendo um 
presente d~ Deus. uma part'Cipação 
da beleza increada e eterna. E de· 
pois é tão fácil de' se perder os en• 
cantos de uma mocidade feUz! Uma 
doença, um desastre insignificante 
poderá defo1·mar e empanar toda be
leza Jerrenat Quantos. não choram 
ho.ie, não vertem lágrimas lrremedia• 
veis, culpando os engodos de uma 
formosura fictícia ou real! . . . · 

E uma inteEgêncJa feliz tarnbem 
não resolve o prob:ema "encrenca
do" da felicidade! "Encrencado" ou 
inso!uvel é o modo de dizer do mun• 
dano cético · e desenganado da feli• 

PASCOA DOS HOMENS 
PAROQUIA DE SANTA 

GARIDA MARIA 
MAR-

Av. Lins de Vasconcelos 

Ilcalir.ar-se·á no proximo clia 4 de 
junho, às 7 horas, a PASCOA DOS 
HOMENS da Paroquia de Santa 
Margarida l\Iaria, nll A venicla Lins 
de Vasconcelos. Haverá um triduo 
prepamtorio a cargo de bons ora
do1·es, pelo que oportunamente se-
1ão. anunciados os seus nomes. 

:Ko proximo dia 31 terá inicio a 
trezena de Samo Antonio, havendo 
1ú1 <lata comemorativa do grande 
Santo, solenidades religios_as, bem 
como diversos festejos propl'ioa da
quele dia, 
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Ia. dos ataques contrarios. Por isso em 
graves termos. declarou que não há erro 
absolt~tamcnte nenhum quando o hagio
grafo falando ele coisa físicas "se atém 
ao que aparece aos sentidos" como es
creveu o Angelico, (5) exprimindo-s~ 
"ou de modo metafodco, .ou segundo o 
mJdo comum de falar usado· naqueles 
tempos J. usado ainda hoje em muitos 
casos na conversação oriiinaria mesmo 
pelos maiores ·sabios". De facto "não 
era intenção dos escritores sagrados, ou 
melhor, - são palavras de S, Agostinho. 
(6) - do Espirito Santo que por eles 
falava, ensinar aos homens essas coi
sa~. - i.sto é, a intima constituição. do 
mundo visível - ql:, nada importam 
para a saqvação". (7) Este principio "de
verá aplicar-se ãs cienclas afins, es
pec,ialm~mte à. hlstotia". Isto é,. refu
tando "de modo ·semelhante os sofismas 
dos adversarios" e. defendendo das suas 
objeções a verdade hlstorica da Sagra
da. Escritura. e 8) Nem pÓde ser taxado 
ele erro o escritor s,,,grado, "se aos co.
pistas. escaparam algumas fnexatldóEs 
na transcrição dos codices" ou "se é 
incerto o verdadeiro sentido de algum 
passo" .. -Enflm é absolutamente vedado 
"coarctar a inspiração unicamente a 
algumas partes da Sagrada. Esc.ritura ou 
çonceder que o proprio, escritor sagra
do errou". pois que a divina inspira
ção "de sua. natureza não só exclue to
do o erro. ma.s exclue-o ·e repele-o com 
a mesma necesslda<le, com que Déus, 
Suma Verdade, não pode ser autor de 
nenhum erro. Esta é a fé antiga e cons
tant<> da Igreja". (9) 

Esta doutrina pois. que Nosso Prede
cessor Leão XIII com tanta gravidade 
expôs, propomo-la Nós tambern com 
Nossa autoridade e a Inculcamos, para 
que seja de todos escrupulosamente 
~rofes,saàa, a a(lema.i. 9r(len.a.mcs qu; 

com não menor empenho se sigam tam
bem hoje o.s conselhos e incitamentos 
que ele, como pedia o seu tempo, sabia
mente · acrescentou. 

Com efeito vendo surgir novas e não 
leves dificuldades e problemas, quer dos 
preconcei~os do racionalismo então em 
voga, quer principalmente dos numero
sos monumentos da antiguidade des
cobertos e estudados no Oriente, o mes
mo Nosso Predecessor, movido do zelo 
do seu munus apostolico e ansioso não 
só de tornar uma tão importante fonte 
da revelação catolica mais segura e lar
gamente acess!vel para utillclade da 
grei do Senhor mas· tambem de a pre
servar de todo e qualquer inquinamen
to, manifestou vivo desejo de que "mui
tos empreendessem e constantemente 
sustenta.ssem a defesa · das divinas Le· 
tras, e que especialmente· aqueles · que· 
a divina graça chamou às sagradas or
clen~, com diligencia cada vez maior, se 
aplicassem, como é de razão, a lê-las, 
medita-las e explicá-las". (10) 
Impulso dado aos estudos blblicos: 
Escola Biblica de Jerusalem. Comissão 
Bíblica. · ' 
como já antes louvara e aprovara a Es· 
como já · antes louvara e a.provara e Es
cola. Biblica fundada em Jerusa!em jun• 
to da. basil!ca de s. Estevão por inicia
tiva do Mestre Geral da sagrada Ordem 
dos Pregadores, porque, segundo ele 
proprio se exprime, "tinha. dado gran
de impulso aos estudos blblico.s e es
perava-se que o des.. 1 ainda maior";. 
( 11 l a.ssim no ultimo ano de sua vida 
acrescentou um· novo meio de aperfei
çoar cada dle. mais e promover com 
toda a. segÚrança este.q estudos tão re
comendad,os na Encicllca Providentis-

-simus. De facto com as letras Aposto-
1iC11S· Vigilantláe de' -30 ' de Outubro de 
,1902. institula um conselho '-ºu comls• 

são de homens competentes "cuja ln· 
cumbencia propria fosse procurar por 

. t0dos os meios, que -as divinas Letras 
sejam entre nós . largamente cultivadas 
cJm aquela maestria que os tempos, re
querem, e preservadas não só de qual
quer halito de erro mas até de toda a 
temeridade de opinar". (12) 

Esta Comissão tambem Nós, seguindo 
o exemplo dos Nossos Predecessores, a 
confirmamos e autorizamos com os fac
tos, và!endo-Nos dela. va1las vezes, f' em 
partlculai· para chamar os expositores 
dos Livros .sagra.elos à observancle. dos 
sãos principios de exeyese catolica que os 
Santos Padres e Doutores da Igreja e os 
mesmos Sumos Pontificf's . nos deixa
ram. (13) 
§' 2 - ATOS DOS SUCESSORES DE 

LEAO XIII 
PIO X: Graus academicos. Programa 
de estudos biblicos. · Instituto Bíblico. 

Não é fora. de proposlt'l recordar aqui 
com gratidão os atos principais e de 
maior alcance com que Nossos Prede
cessores contrlbuiram para o mesmo 

· fim, é que pod!'mos . chamar comple- · 
méntos ou frutos da feliz iniciativa de 
Leão XIII., 

E primeiramente Pio :,,. querendo for~ 
necer a Igreja. "de .um meio seguro pa
ra for.mar bom numero· de professores. 
recomendavels por solidez e pureza de 
doutrina, que explicassem nas escolas 
catolicas os livros san;os"... instituiu 
"os graus academicos de Licenciado e 
Doutor na $agrada. :scritura conferi
dos pela Comissão Blbliclt "; (14) de
pois prescreveu "o programa .de estu
dos da sagrada E:scr;.Jra nos semina
rios". com o fim de que os Sac~rdotes 
"não só adquirissem um profundo co
·nl,eeimento da .excelencla, composição, 
e doutrina. da Biblla, mas tambem sou
pessein e pude&'!ein exercer . conven1en-

cidade. O problema é muito fácil, e 
Santo Agostinho, que experimentara 
todos estes três valores ao vivo, nos 
iniica com muita precisão o meio 
para alcança-la, e deste modo, apa-· 
ziguar os movimentos tendenciosos 
do coração! A felicidade está; em, 
DEUS. Inquieto, - i.é., infeliz -
está o coração do homem enquanto 
não descansar em Deus, diz o gran· 
de luminar da Igreja católica. Quan· 
tos gênios infelizes não encontramos 
no decurso da História! Infelizes, 
por que não utilizaram os dons que 
Deus lhes infundiu em suas almas 
para O bem,' para conhecer, desapai· 
xonadarnente, a Verdade, e, uma vez 
conhecida defende-la, propagá-la, vi
ve-la. 

Por conseguinte riqueza, beleza e 
inteligência não são valores absolu
tos, como querem ver neles mu:tos 
homens. 

Ha uma rique,:-a, muito nia'.s d:gna 
dos nossos esforços e infinitamente 
superior à riqueza efêmera da terra · 
- são os bens impe1·eciveis e eter
nos do Céu, onde a traça não rói e 
nem · a ferrugem os consome, para 
usar uma frase bejfssima de Jesus 
Cristo. .Esses bens, sim, merecem a 
nossa atenção, são d:gnos dos anseios 

~ dos nossos corações .e podem preen
cher o vácuo que se abriu nelés. 

Ha uma beleza. mil vezes mais dig
na dos nossos louvores e do nosso 
acatamento. infinitamente superior 
à beleza do corpo. É a formosura de 
uma alma no estado de inocência, na 
amizade de Deus, Ah, esta sim, pode 
exigir toda a nossa dedicação, todo 
o no'sso empenho para não perde-la· 
ou roubar-lhe seus traços ele formo• 
sura div:na! 

fi só ela que poderá tràzer paz e 
felicidade a uma alma, a- um cora
ção. 

E uma inteligência privilegiada, é 
a que encontrou o seu Criador, o seu 
Deus. É a que conhece a sua peque
nez e proclama a grandeza infinita 
de Deus, que põe a parcela do d<,m 

· intelectual que recebeu de Deus, no 
seu . serviço. Urna intel'gêncla que 
conhece a si mesmo, que não preten• 
de ser mais do. que realmente o· é e 
não passa dos limites demàrcados 
pelo Criador, é privilegiada- por que 
encontrará a f~licidade. · 

REDUZIDOS 

VENDAS A DINHEIRO E. EM 
SUAVES: PRESTAÇÕES MENSAIS 

IGREJA E JUVENTUDE 
Padre J. Cabral. 

O niundo de amanhã será o que for mantêm tais estabelecimentos de. en• 
a juventude de ho,je. O futuro da sino. 
humanidade pertence às gerações no- A Igreja bem · sabe e bem compre• 

-vas, que imprimirão à sociedade o ende •tudo isso. · Daí. os esforços des- · 
proprio cunho, dar-lhe-ão· orientação pendidos e os. saerificios feít_os . em 
e tendencias de acordo com o seu , prol da causa da instrução e da for-
modo de sentir. mação moral e -religiosa das gerações 

Se a juventude.'de nosso tempo re• novas. A. religião· sabe que vai' nis ... 
cebei- uma formação cristã, fundada so o seu · . .futuro. 
nas maximas evangelic.as, · orientada Já. Pio IX, em seu tempo; soltava 
pela verdade e dirigida · para o bem, essa profunda queixa: .. 
teremos, no futuro, um· mundo· me- ''Os h9mens da 'Revolução arreba .. 
lhor, uma humanidade inspirada em .·tam os meus :Estados; não é·o.,que 
principias cristãos, mais me aflige. Despojaram os Mos-

Essa verdade conhecem-na,· e mui- _teiros e as Igrejas; .fazem· guerra 1'às 
.to bem, os inimigos do Catolicismo, ordens religiosas: - não é isto ·que 
os adversarios da Igreja, q,ue tudo fa- despeda~a minha alma. Eles, porem, 
zem e empregam todos os meios afim .me roubam a juventude· catolica, ar~ 
de que o ensino publico seja pelo rebatam de Jesus Cristo as almas das 
menos leigo,. já ql\e não pode ser crianças: - eis o que me golpeia o 
ab2rta e declaradamente oposto ao coração". 
Catolicismo. · Em nossa epoca, os regimes · totali• 

Daí a guerra que os chamados go- tarios monopolizam o . ensino e ten .. 
vemos liberais, sustentados pelas sei- tam educar a juventude segundo o 
tas secretas, têm feito ao ensino reli- programa e os pri11cipios de sua ideo-
gioso e a perseguição que certos re- loqia; · · Mais uma .vez ó SÚmo Pon-
gimes têm movido às ordens e con- tifice quebra o silencio e diz o que 
gregações que se 'dedicam, de modo sente, como o fez Pio XI, quando dis-
particular, ao ensino. se, numa de suas. enciclicas: 

"A .. Igreja não . pode esperar. para 
Por que motivo se com]j>atem ho- começar ·a gemer e à lastimar-se: que 

mens e instituições que se dedicam 05 altares .estejam devastados, que 
à causa da instrução?;· · A nossa mãos · sacrílegas tenham incendiado .os. 
epoca não se presa de chamar-se o temJ:)los. Se se tenta, por uma. edu.· • 
st:culo das luzes?. . . Não se erguem · 
tantas vozes contra o ·analfabetismo. cação inimiga de Cristo,. profanar- és• 
e a ignorancia?. . . Ctr.no, pois, se te ta,bernaculo que é a alma da érian• 
explica O paradoxo da perseguição. ao ça consagrada pelo batismo;. sé des-
mestre escola Padre secular ou reli- te templo vivo de Deus se quer ar• 
gioso?... .rancar a tampada. eterna da Fé em 

Cristo para substitui-Ia pela luz en-
A resposta só pode ser uma e se- ganadora de uma . falsificação da fé 

rá esta: querem a instrução, sim. mas que r•'.).da mais tem, a ver com a Reli-
a instrução leiga, sem pdncipios re- gião da Cruz. então- a violação espiri-
ligiosos. Não fôra isso, não haveria tua! do templo está proxima". . · 
perseguição :i-s escolàs e aos colegios Hoje como ontem, os fins e os me-
catolicos e a quantos sustentam e todos são sempre os mesmos. · · 

temente o tninisterio da divina palavra, 
e defender das obj....,ões º" livros escri• 
tos sob a inspiração de Deus"; ( 15J en
fim "para que houvesse em Roma um 
centro de estudos superiores bíblicos que 
dJ modo mais eficaz possível fizesse pro
gredir a ciencia da Sagrada Escritura 
e das materias com ela relactonadas, 
segundo o espirita da Igreja cato!ica P, 

fund_ou, confiando-o à· inclita. Compa
nhia de . Jesus, o Pontificlo · Instituto 
Biblico, e' quis qne fosse "provido de 
escolas superiore:, e de -todo.s os meios 
de instrução bibl!ca" , e prescreveu as 
normas por qt:e devia reger-se e funcio
nar, declarando que assim realizava "o 
salutar e frutuoso designio" de Leão 
XIII. (16) 

PIO XI: Graus academicos obrigatorios. 
Mosteiro de S. Jeronir .o para a revisão_ 
da. Vulgata. ' 

Coroou todas est~ medidas. o Nosso 
Predecessor de- f. m. Pio XI ordenan
do, entre outras coisas, que "ninguem 
pudessa ser professor de · Sagrada Es
critura nos Seminarios senão depois de 
feito um ·curso especial desta ciencla e 

. conseguidos regull,,rmente Ou graus e.ca-
' demicos na comissão Bibllca ou no Ins
tituto Biblico"; graus que ele declarou 
equiparados quanto aos direitos e efei
tos aos graus devidan.enre confe,;i'dos 
na. Sagrada Teologia e no Direito. ca
nonico; determinou tambem que a nin
guem seja. conferido "um beneficio ao 
qual esteja. canonlcall'ellte anexo o onus 
de explicar ao povo a S.igrada Escritu· 
ra, se, alem do mais não tiver conse
guido a. licenciatura. ou a !áurea em 
Sagrada. Escritura". 

Ao mesmo tempo Qxortava · Os Ge1·ais 
das Ordel\3 regulares e das Congrega
ções religiosas bem como os Bispos de 
todó o orbe catollco, a que mandassem 
os mais capazes rlos seus alunos a fre,. 
quentar as escolas do [nstltuto Blblico 
para· ai conseguirem ·JS. gra.; academf
c0s; e afim de confirmar .com seu_ 
exemplo est-as exortações fundou para 
este fim .rendimentos anua.is fruto da 
sua munlficencia. (17) · 
· o mesmo .rontifice, visto que em i1107 

iom o favor e aprova~ão de Pio X de 
r. ni. " fora confiado aos Padres Bene
ditinos o encargo de fazer investigações 
e estudos preparatorios para a edição 
da versão cta 8agrllda Escritura cbmu
mente chamada Vulgata", (18) queren
do dar mais solida · base . e maior segu
rança. a esta "fadigosa e ardu? empre
sa". que exige muito tempo e grandes 
despesas mas cuja grandlssima. utlll
dade mostram os magnificos volumes já 
publlcacli>s, levantou o · Cenobio Roma• 
no de S. Jeronimo, inteiramente dedica
do àquela obra, ,e dotou-o, generosamen
te de rica. bibliou .a e de todos os meios 
de investigação. (19) 

(Continua) 
( l) 11 'J'im •. J lI, 1 G s. 
(2) Sessão l Y, clécr. l; Em·h. lli!JI, n. 45. 
(:3) ~e!:lsãu lll, cap. i: ~n~·b Uibl. n. 62 •. 
( 4) Scrnao :ui. .t1l111u11os Seminnrt.o
rum .. , iu Lrbe. (24 ele J11rit10 de 1939); 
Aetu AJ>, Sedis XXXl t..l~3U J IJ, ·245-251 •. 
, (5)· Cf. t.a. <J. '/IJ, art. l · ad 3. '· 

. (6) Oe <:,•11. 1\<l IIH. 2, U;- 20; ·PL, 
XX:Xl Y col. 2"/0, s.; CSl.:L, XXVUJ, III, 
2 p.46. 
(7) l,EONIS XI!l Actn XUJ, p. 355; 
Ench. Ribl, 11. 106, 
(S) CJ. Bl~NTo XY,.Enc. St>irltus Pn• 
r:Íclltu~. A<·ln Ap, St·diM xn. (1V20), 
p.· 396; ~Jn<"11 Jlibl. 11. 471. , 
(9) l,f;UN!S XI 11 A,•111 Xlll, P,· 357 sg.; 
FJneh •. BibJ. n. 109 s. . . · .. · 
(10) Cf. l,l~UNJS Xlll Aetn XIII, p. 328; 
J•:n<"h, Bibl, 11. 67 s. . . 
C t 1) l.etras Anost. Hiero~ol:,-mn<" ln 
cocnoblo de 1 I de Sef. de 1892: LEO-
N [S XII! A,•tit X!I, PIJ, 2:J9-24l, v. 
p. 210. . · . ' · 
(1_2) Cf. T,füONrS Xlll Artn XXII, -p. 
212 ss.; ~.,nd,. fllhl. 11. 130·141; v •. n11. 
'130, 132. ' · ,, 
(i3) Cart:t rla ·p1)1ltlf!cia ,~omissão Bi
hlica nos l.1~x.mos. Ar,~eld8pos a,,: Bi~
t>OS rlu ltalia <le 20 de Ag_r,stn rfa JHl: 
A<'ln Ap. Si,11ls XXXIII < tu1 t l PIJ, 
46õ-472. . ·., · . 
<.14) lJetra~ 1t_po!'it. SN·i1,t11rae Snn<•1ae 
ele 23 ,ie F'ey, ile 1904; Pl'I · X Aetn I 
PP, 176-179: l<ll1eh. Hlbl. · nn, 142-1_50; 
v. nn. 143-144. · · 
(15) Cf, Letras Apr:i4t. Qnouiam 1n re 
hil,lien ile - 27 ilo Marqo de 1906; 
PH X A<"ta. IIL mi. 72-76; l~m,11. BlbJ. 
nn. 155-t 73, '"· n. 155. 
( l 6) Letr,ts . Apr,st. Vh1ea ele<'tn de 
7 ,l<:, 'Maio ele 1909: A.-üi Se<lls J (Jq09l. 
p.p. 447-44!1: F:1Jrh. lllhl, nn. 293-306 
v. nn. 29fi. <'t 2~·4_ · ' 
0 7) Cf. ofotu prnprio IUbllorum' sclen. 
fiam de 27 dE- Ahril rle 192-1: A.cta Ap, 
se,1111 XVI , (1924 ); ny, ·1S0-18ll, . -
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A Ação Católica é 
eminentemente re

-ligiosa. ,,,. Oatoliea A /\ção Catolira llrasileira é 
a milícia maxima do appstolado 
leigu 111stitu1da por ato coletivo 
do Episcopado l,rasileiro apro
vado pela Sa u ta Sé, Pio XI 

PROBLEMAS, R E A L I Z A Ç O E S- E 1 D E AIS. 
~,ti' 

·agradecer a teti .Pal os be11eficios que 
te_ deu no passado, e de modo espe-

A
r· t' -_ l'd ;, A : H E :t A • ~ E T ER 1 • • • '7 M I G A L H A s • • 

ua , . aue uOS · xerc1c10s spmtuais Na ag;tação po, vms !ebdl, no moto-eont;nuo • que 

• ela! tamben, os que recebeste no dia 
· de hoje, AgNt,dece-lhe por tudo. 'fudo 

o que te acontecet1 até hoje, ou foi 
um bem que Deus te fez, ou um mal 
que tu fizeste e Deus permitiu. Agra-

d S t 1 
• somos condenados na vida, no. atrito das_ ideas, no choque e a n o _ g n a e I o das paixões, _no embate de desejos contrastadas e a$pirações 

insatisfeitas, depressa se .nos gastam às faculdades da alma, 
si as não sttaviza uma gota de oleo. Depois de termo.; visto como o 

Santq Padre Pi0, XI, em sua carta 
apostolica ".Meditantibus Nohis'' 
apontou Santo Ignaeio de Loiola 

_ como :o exemplo a ser seguido para 
· .a regenera~ão do 'mundo contem

poraneo, vejámos como o mesmo do
éumento pontificio aponta os "Exer 
cios Espirituais'' como o instru
mentfi adequado desta obra. 
' · ''Poueo depois, _ no . l'etiro de 
1\Ianr~, 'ele (Santo Ignaeio) a
;prendeu da ;propria Miie de · Deus 
como deveria eombater º"' comhafrs 
do Senhor; Foi eomo de suas mitos 
que ele recebeu este eodigo tão p1•r
feito - é o noine- que em toda a 
·verdade lhe podemos dar - · elo q u,:l 
_todo soldado de Jesus Cristo deve 
servir-se; _ Queremos · falar dos "E
, xercicios ·Espirituais", que, ::;egun-· 
do a tradição., foram dadoo. do Céu 
a Santo _Ignacio. Não que. niio se 
{levam estimar os. demais Exereieios 

. . . 
aeste gcnero, usados por outros, mas 

· naqueles qne são organizados se· 
gnndo o metodo ignaciano tudo es
tá disposto com tanta ;,abedoria, tu
<lo está em tão estreita eoorqcna~ão 
c1ue, se não se op~e rcsisteneia à 
graça ·diviiia, · rPnovam ó homem 

1 completamente e o tornam plena
mente sub.misso à autoridade divi
na" .. 

Portanto, segundo Pio XI, se ha 
val'ios metodos recomendaveis de 
Exercieios Espirituais, contudo 11c-
11hum é tão perfeíto como o de San
to Ignacio. Deste metodo, todo sul
clado de Jesus -Crist<-' deve servir-se, 
não - por ser, cm determinadas cir· 
cunstancias, mais · npropriirdo, mas 
poi:- sei·, simplesmente, o mais per
feito até boje con1"iecido. Por conse
quencia, todo memb1'0- <la A. C. deve 

'\sel'Vir-se defc, para ser vcrdarh•iro 
soldado de Cristo. De t'ato, a propa
ga<;ão e. restaurai;íio. do 1·eino de De11s 
muito esperam dos "I•:xcrcicios" 
iguaeianos.~ 

"Ele (Santo Ingacio) decidiu que 
os seus. tomariam o habito de em
i)regar, .sobretudo-, estes E~erei<.>ios 
.para alimentar o fervor de espiri:o. 

11 muniu-os; para. ser!l[)l'e; com e~te 
instrumento, que lhes serviria pam 
_reconduzir à Igreja as, vou.ta.des hos
tis do,s homens, colucando-o.'> intei· 
ramente sob o p<Xler de Cristo. A 
hütor.j~fó, ,t.ecfa/c~m c-fejto, C 08 

próp,;i~ iiliniigo;; · <li, Igreja o 1·e
eonh~:Cm, que, o_ ·uni verso cato!iro, 
tlefei'i.didô oportunamente pelo au
xilio de ~anta _ lgnaeio, 'logo ri:eo

-llleçou a respirar". 
· A expressão ·de Pio -XI é muilÓ 
preeisa: o universo eatolieo respirou 
llovamente, por cansa da Compa11hia 
de Jesus e dos Exercieios. E' por 

,faso que o., inimigos da Igrej,t sem· 
JJre têm procurado combater a aw· 
,bos,- porque. sàben1 que. a reali:t.a
tão de seus plauoo perve1·sos está 
condicionada à extinção, c11frnque
eimento ·ou ncutralisa(;iío da obra 

ignacinna. Por esta razão, os mem· 
bros 1!a A. C. de,·em ter sempr" a 
maxima estin1a aos "Exereieio,, E,. 
pirituuis" e à Companhia de Jesus. 
~Ias o Papa prossegue: 

"Se os males de que sofre prc, 
sentcmrnte o ge11ern lrnmano são re
duzidos il sua origem mais prnf'llnrla, 
&crá nece,%ario dizrr·· que eles pro
vem todos desta defer~ão para com 
a autoridade da lgreja, que os ino, 
va<lores introduziram. Depois de se. 
haver desem·olvido scuúvelmente 
no seculo XVlll, nesta perturbação 
universal em que, ~om tanta arro
gancia, foi'am afirmados os "direi• 
tos <lo bomeni", ela foi impelida n
go1·a até às ultima., consequencias". • 

Devem medit:1r sobre estas pala
vras de !'Lo Xl os que se deixam 
seduzir pela reYolu~iio e sonham com 
nma sociedade inspirada em granda. 
parte nos ideais do seculo XVIII, 
em que se de.;envolveria um cri,,, 
tianismo mais autentico. A' decla
ra~ão dos direitos do homem, pri· 
rnciru impulso nu sentido da de~or• 
dcm contemporanea, Pio X.l opoe os 
"Exercicius Espirituais", pri1t<:i
pal elemento de reconstrução da or
dem cristã: 

"Ora, esta situação tão fcrri,el 
~ e de,;;espcrada da sociedade huma

na, não [)Odt• sei- remediada - e j5. 

tu é percebido por todas as pessoiis' 
de bem - se não for restabcleddu,, 
cm toda a parte, a- submissão a 
Drus e a obediencia à sua vontade. 
{ ... ) Os· "Exe.reicios Espirituai<S "
ajndam maravilhosamente este re· 
torno dos homens para a obedien
eia, porque, sobretudo se forem fei
tos SL!gundo o rnetoüo ignaeia,10, 
eouvidam de uin modo muito segu. 
ro à ped'eita aquieseencia da lei di
Yina, apoiada sobre os eternos prin-
11io~ da na !11 n•za e da fé. l~' .por• 
que, do,;e,jan•lo qu<> o uso· dos mes
mos gc cstl'nda cada vez mais todos 
os dias, Kós mesmos, seguindo o 
exemplo de um grnn,le numero de 
nossos predecessores, 11ão ,somente 
pela Nossa Con-stituição apostolica 
"Summorum Pontificum" os 1han'
mos reeomell(lado aos fieis nova· 
mente, mas ainda declaramos Santo 
Ignàdo de Loiola p~d,roeiro de todos 
-~ Exercidos l~spiri(uais. Se bem 
que, cQm efe.i to, como já o dissemos, 

-niio faltem outros metodos de fazer 
'os Exei·d0ios, c·ontüdo é certo'qne p. 
de SaBto lgnacio · f mais excelente 
e que, prineip:tlrnente por eirnsa da 
e,;perar,c;a mais segura que dá, de 
Yantagcns solidas e <luraveis, é ohje
to de uma aprovac;iio mai.;; larga 
por parl!, ela :3ó Apostolica. Este 
instrnmeuto de· santidade, se a r'naior 
parte dos f'iris o empregal'em com 
logo, refreada a paixão de uma Ji. 
diligencia, nos dá a confian~a de que 
berdade intemperante e res!abeleci
dos H noi;iio e o cumprimento elo de
ver, a. ~oeie,lade hulllana poderá cu
fim gozar o L>enefitio da paz". 

'.Ação Catolica e Vida ln1eriol'. 

A · Santissima Virgem e o Corpo Mistico 
· Deus Filho quer formar-se e. por 
assil,ll dizer, incarnar-se todos os dias. 
por suá.· querida Mãe em seus mem
bros, e diz-lhe: ••Tomai Israel por 
vossa herança". ·Jl': com.o se dissesse: 
- Deus, meu Paf. deu-me por heran
ça todas as nações dà terra, todos oi, 

. homens, bons e maus, predestinados 
e reprobos; c_onduzit"ei uns com v11ra 

. de ouro, os outros com vara ele ferro; 
serei pai e advogado de uns: jm;to 
_vingador dos outros, .e de todos «erei 
juiz. Quanto a Vós. 6 Mãe querida, 
só. tereis por herinça e .propriedade 
os _p1·edcstinados. figurados· por Is
rael, e como boa mãe, dar-lhes-eis nas
cença e criação, e como sobNana 
haYcis de dirigi-los, governa-los e de
íende-los. 

• • • 
"Um hori1em e um homem nasce

ram li ela'! . diz o Espírito Santo ( SI. 
86, 5 ). Segundo a expli"C:ação de al
guns Saritos Padres, o primeiro ho
mem que nasceu em Maria é o Ho
mem-Deus Jesus Cristo; o segando 
ê um homem puro, filha de Deus e 
1le Mar;a por àdopção. Se Jesus Cris
to, __ cabeça rfos homens, nela nasceu, 
os predestinados, melllbt;os dessa ca
beça, devem tambem , nascer nela 
por uma consequência necessal'!a. 
Unia mesma mãe não dá à !ui; a ca
beça· sein os membros ou os ,:1em
bros sem a cabeça: - do contrário 
seria u-m monstro da natureza; as· 
sim tambem. na ordem da graça, a 
cabeç·a, " os membros nascem de uma 
mesma mãe; e se um membro do 
Corp::. l\Iíst:co de Jesus Cristo, isto 
é, um predestinado, liascesse de c,u
tra· mãe qué não Maria. que produ· 
ziu a cabeça, não seria este um pre• 
<lestinado o:u membro de Jesus Cris
to, mas _sim úm monstro na ordem da 
graça. 

dizer ousadamente: - ";\·In graças 
a Maria; o que possuo é efeito e 
fruto seu. sem ela · eu não o possui; 
ria"; e podem ser-lhe aplicadas. cóm 
mais verdade do que São Paulo as 
aplicava a si, estas pa'avras: -
"Quos iterum pa:-tnrio donec forme
tnr Cbristus in vobis•·: - Dou to
dos os rlia~ à luz os filhos de Deu~, 
até que Jesus Cristo. meu Filho, ne
les seja formado na plenitude de 
sua idade. . . Santo Agostinho \'ai 
mais longe, e excedendo-se a1 si JJl'ó
prio e a tudo quanto acabo de llizer, 
afirma que tÓdos os p1·edestinados. 
para serem conformes à_ imagem do 
Filho de Deus, estiío ocultos, ll'este 
mundo. no seio da Virgem Santíssi
ma, onde siio guardados, nutridas, 
conservados e aumentados por essa 
hoa l\He, ttté que ela os faça nascer 
para a glória, depois da morte, que 
é verdadeiramente o dia de seu nas· 
cimento como chama a Igreja à mor
te dos justos. l\l'stério da graça, ig• 
uorado -pelos reprobos e pouco conhe
cido pelos predest:nados. 

TA N A'G R A N 
ütnno rortitka.nte 
feminino, exc1Us1-
vamente temm1no 

Mên,~ cte sellb nor
munlo~ e~µt,'clal.s 
J'arm1nan reJuve
nesce a mulher 
rauQgran é O re
niéd10 mctlcacto em 

t')dos os e~s.,~ cte abatlnll'nto, 
ru_~as prl'Cú<:es. anvelhéclmento 
pr.,matiu-o, cauelo.<; t>rancos an
tes do tempo. !!:m todas u 

drogarias. 

Posta nas creaturas ao serviço das atm·as que amam a 
justiça e odeiam a iniqüi<lade, essa gota· de oleo são ,os praze~ 
res santos que santificam os deveres. Dilexiati justitiam et 
odisti iniquitatem, proptereà unxit te · Deus oleo Iâetitiae 
(Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus 
te ungiu com oleo de alegria). Ps. 44, 8. · 

Ungida a nossa a11)1a dessa alegria divina que, _da cons
ciencia, parece difundir-se pctr todo o nosso ser, dando surto 
e nobreza às nossas operações, elasticidade e fi,rmeza -aos 
nossos membros, como então· se nos desatam os labios em/ 
lotivores e canticos celestes! - Sicut adipe et · pinguedine 
repleatur anima mea, et labiis exultatiónis laudabit oa · meum 
(Como de banha e de gordura seja sacia.'da a minha alma e 
com lahios de jubilo te louvará. a minha bocca ); ,Ps. ,62, 6. 

Esse prazer, essa alegria, nobre e santa que J~ja, não é 
fim, sinão meio e instrumento, e como tal o havemos de bus· 
car. É uma lubrificação das faculdades da alma que, fadli· 
tando-nos a marcha para a frente, mais_ nos aproxima do 
alvo supremo a que deve tender a nossa vida. O r~azer pelo 
prazer é um absurdo, é o desvio da salvação no· caminho. 
<lo céu. 

O prazer! ..• Pode fazer brutos e pode fazer santos. 

D. DUARTE 

JUYOOIJDE -FEMININA CATOUCA 
TARDE RBCREA.TIV A. DA JOCP 

Hoje, dia do Divino E$JÜ1·ito San
~, a Jocf terá sua tardo recrcali
'l'a no nucleo de Santo Anfo1;do do 
Pari, em pateos e salões gentilmen
te cedidos pela R. Frei Graciano. Ai 
às. trêiõ horas da tarde, hav.e,á. re~ 
união de. todas as jocü;ias presidi

. da. pelo R. Conego, Antonio rle Cas. 
tro llfa,ve1·, Assistente Geral da A~iio 
Catolica, que falará sobre o Divi
no Espirito Santo. Após a reun1ão, 
haverá uma sessão teatral no salão 
de fe.,tas _ da Cougr~gação, Madut,a 
da· PaL·oquia. 

NENHUMA JOOISTA PODE PAL~ 
TAR A ESTA 'F-ARD:E 

RECREATIVA , 

Bandeira da Jocf · de S, .R,a.fael 

Domingo ultimo, dia 21 hcmve. a 
beutão solene da Bandeira ela JOCI•J 
de S. Rafàel. Um dos primeiros mi•_ 
eleos ôa jQCl<' em S. Paulo foi o 
nucl«.:o da ,fod de ,.__:, Rafael-. í: hoje 
um dos màis numerosos e mais, ati
vos. Resolveram• rrocar sua ,tíandei
m primitint por uma nem, inte·i
ramenttl de acordo cmn o n1od:clo 
adotado pelá Juventmle.. Opemrii\ 
Fcniinina Càl:olica ela Arquiüioccsl'. 

A L>en~ão ~e fez dmai:tte a Missa 
de 10 hora,-, e foi dada pelo R. Co
uego Antonio de Castro itv!ayer, As
si~tente geral da Ação Catolica na 
.Arqnidiuecse. S. R.)vma,. prouunciou 
no 1_non1ento uma eloquente alocu
i;ão. !<'oi 11uidrinha ela bandeira :t 
Exma. Sra. Condessa Cl'espi. Depois 
,la cerimonia : fotografia para lem
bran~a, que se juntará aos varios 
at\Jums que a ·JOC.I<, ele' S. Hafael 
eonserva em seu arquivio. 

CAMPANHAS DA PASCOA 

Ratisf'a~endo a um desejo expre;;~ 
so pela Juveutuclo Arqnidioccsanu, 
qnasi todos 08 nucleos de JOCl!' já 
pro1uov.cram, durirnte este mês, a_s 
pascoas coletiv·as das operarias da 
paroquia em qnc se eneontra111 e,.,ses 
nuclcos. Muitas das dirigente~ talll• 
bem já enviaram os relatorios à Se~ 
de da Juventude. B neccssario que 
todas a,; dirigentes imitem. a c~tas 
mais diligentes, de ma11eiru qne na 
reunião de junho po3<"am ser lidos 
Lodos os relatorios. Bstes relatorio::; 
sct·vem de estimulo às jocistas, e são 
mn ·elos cios de viela social da. J n
ventnde Ülleraria Feminina ·L:atoli· 
ca de São' Paulo. 

JECF 
.. , 

É agora a JEClf que se atil'a na 
8tUI Campanha de Pascoa dos Co
l~ios. Com a eut·ada para Reli
gião da nossa presidl'l1te, Srta. Ma
ria Aparecida Papaterra Li1nongi, 
quem hoje se afana nestes trabalhos 
é sua digna $:tbstituta, Srta .. "Yo
landa Sctubal. Está a sede distri• 
buindo · as aulas mime9g-rafadas 
para o Curso intensivo de pl'eparn. 
tão da-s alunas de ginasios e cole
g-ios para esta Pascoa. 

SEORET~RIADO DA EDUCAÇÃO 

Com o fim de au:dliar as eo.tequis. 
tas inscritas neste Secretariado ela 

· Educação, anexo à -JI,;C!<'., tem a Se
de\ da ,Tu_veutude folhas mimeogra
fadas rle aulas de metodologia cate• 
quetica. Quanto às- aulas que eram 

cl,'trla~ na Sede pela Srta. Úargaricla. 
Gomíde, porque ho·1ve duvida cori1 
reJa~üo ao borario observado, a Ju
'7entude distribuiu uma folha d~ in
qmwito cmtl'íl as suas catequistas, e 
agora pede o ahsequio da devolu1:ão 
destas folhas com as observa-;:õcs 
que julgarern conveniente fa?-Cl'. 

A Direto.ria da ,Tuvcntude e5tá. 
solieitando catequista~ para as aulas 
cte Religião nos ginasios e deinais es· 
colas inscritas no Sec1·etariado de 

. Ed·.:eação ela ,luventi\de, afim de me, 
lhor distdbuição elo trabalho. ;\quc
las que dispõe ao menos de nma ho, 
l'a · semanal não deixem de responder 
a est~ apelo,· lembradas de que . en
sinai· catecismo ó um grande apos• 
talado. · 

CAMPA.NR~ J;>A M:OI>J:STXA 

Contim\a a Juventude. a i·ccebci: 
rnr.nif~stações de aphH1sos por est~ 
eamp1t11ha, bem como encomencl,as de 
'' maillots '· DISTIN'rO, modelo .am~
ricauo, aprovaclo pela Ação Catolica 
dtt S. -Paulo, e qnc vem sendo objeto 
d~ muito procura. Ele reune elegan~ 
eia, distinção e modicidade. Quei
l'am as. pe~soas · inte1·e~sadas fazer 
suai; r.ncou1cndas na sede da J:wcn
hul1~, à ru,, Conclenssa de $. J_oa-
11uim, 215. A Ju-nmtt1dc prestará as 
informações que lhe forcn1 po,didas. 

A proposit~ _ da_ Çonsagra<;ão à 
Nossa Senhoru, divulgada pela Ju. 
Yenlt\Je, e estampada ne,;ta nossa 
sess.ão, 1:ece.beu o LEGION.A,RIO uma 
_·cartil, cnt qne aparecia uma da$ it\• 
t ennina veis acusaçfies protestante&, 
isto é, que· nós catolicos exageramo~ 
o culto à. .Nos$a Seuhot•a, fpando 
lhe pedimos qlie · .11os liv1·e de todo 
pe~ado, como se dir. nessa cQnsa~ra· _ 
1,;ífo. . . 
., Qualquer pessoa "que· tenha· apren
dido, ou lido. o ca tecisi,no1 sabe que 
Deus Nosso Scmltor ncv; livra do pc
eadü, covcedendo-nos a graça extcr
nn e interna para que não nos co, 
lha a tentac:ifo, e tenha nossa von
tade a energia para venee;Ja. 01'1\ 
esta gra,a. podenioi'! e sémpre olíte, 
mos, e só, ol>temos · peJa intercessíio · 
de :Maria Sa1otissima, de maneira 
que l\foria Santissima é em ~enti<lQ 
vel'dadeiro quem, por sua. il1térce,
são, nos livra de tocl9 peoado. [~ 
claro que quem não qner ler n Sa
grada E~critura como; deve, mas 110 
sahor de seus preconceitos, não ,·ê, 
o:, fecha os olbos tlcantç de_stas pas. 
sagen~. 

J. E, C, HtdlNINA 

CIRCÚLOS DO 3.• MtS DO 1. ANO 
DE COMPROMISSO 

B. FQ_rm11ç~o ascétiça 

I. o exame de conclêncla particular 
e geral. 

Faz-se duas vezes. por clia: ao melo 
clia e à. noite, por ocasião da oração 
ela noite. · 

Podes seguir o método t1•ad_lcional 
que tem as seguiu tes,, partes: 

1.º Prembulo: Quando der horas 
para o exallle, · recol1'e-te, pensando 
no que vai fazer, lembrando-te lie 
Deus que te chama para. lhe presta, 

. rea contas, é do teu Anjo da Gnard~ 
que testemunhou todos os teus ~tos, 
e o uso que fizestes dos do11s de Deus, 
Excita o ardente desejo de fazeres 
com perfeição o exame partlcula1· e 
o geral da parte do dia., ou do dia 
todo. 'l'alvei seja este o teu, último 
exame. 

2.• Preamb1,1io: Ao te clirigireivao 
lugar onde, vai$ 'fazer o exame, p~n
sa em Jes11s, que te contempla lá d<i 
sacrário, se . estiveres na Igreja. i,; 
ele o· te·; Juiz, 1t111.G agora quer ser 
Pai mlsericordloi;o. Ajoelha-te, com 
humildade, e sauda o teu Senhor: 
"ó aabedoria, que procedeis ·da boca 
do Altfssimo, atinçh\ilo iis cousas óe 
um extremo do universo ao outro, 
com força, e as. dispondo suavemen
te, vinde, . ensina:l-noir o caniluho da 
prudência", 

. deee o bem que te fez,. e lmmilha-te do 
ma,! que fizeste, louvando a Deus de o 
ter permitido J)1tra tua humilhação 
e confusão, e para tua doutrina. 

Sê atencloso· em teus agradecimen
tos para com Dens, e aproveita lla 
ocasião de _ teú exame de co1iciência 

· diârio, para repetir a Deus· a expres· 
são de teu reconhecimento; 

Que cousns.has de agradecer? 
Sê · engenhoso no exame de tua 

.vi(la, e procura, esquadrinha teus 
-dias, à procura dàs infinitas e · im
perr;,eptiveis provas . do· amor de 
Deus. .Considera cada uma dessas 
provas um gÍ·ãoz!nho cie óuro que por 

'menor. que seja,; nunca se joga fora. 
Oiariamente agradece a Deus por 

to ter criado, remicio. Redobra· de 
agrad-ecimentos · pela Paixão e Morte 1 

e Ressuneição de Jesus. Mostra-te 
reconhecido pela eseollla que de ti fez 
ci Senhor para o Batismo e para a edu 
cação católica. que ·recebeste. Lem
bra-te dos pagãos, dos catJJl!cos frou
xos e agradece. Dá graças pela esco
lha de tua· pessoa para a J. E. C .. e 
pela& · graça& que na A. C. já rece
beste.· 

Outras graças: 
Pela conservação da S. Igreja atra

vés dos -20 ·séculos de lutas até hoje. 
Pelo magistêrio iufalivel do San

to, :Padl1e, 
Pelo patrimonfo de verdades e de 

virtudes da. San ta Igreja. 
Peío -lleroismo dos verdadeiros ca

tólicos. 
Pela instituição do; Santos Sacra

mentos, mormen~e da Ss. Eucaristia. 
Pela comunhão e s. Missa da ma, 

1,1hã de hojii. 
Pelas inspiraçõe::, da divina graça 

recebidas Beste dia. 
Assim exalllina tua vida, teu dia, 

é O beneficio da Santa Igreja, e clá 
graças a Dens, Canta o louvor de 
Deus com a alma leve e feliz como 
um passariuho, 

Uue teu louvor à voz eloquente de 
Jesus na Ss. E11car!st'a, e aos hinos 
que ressoam na lgreja triunfante e 
na. militante e padecente - Grntias 
agimus tibi, propter magnam gloriam 
tuaml · 

II. Ponto: Pede as luzes do Espí· 
l'ito Santo. para o exame que vais fa
zer: - para e,onheçeres o estado de 
tua alma, melhorares o que é holll, 
corrigil'es o que está errado, arre

.pende11do-te profundamente. 
lllvoca Maria, o refúgio elos pecado· 

res, 
UI. PONTO: Exam'.na as horas 

qne decorrera.m desde o último exa
me da crmclê11cia. Considera quantas 
vezes faltaste, e em que pontos. 
1. Exame particular. 

Ao til Jevàntares, te lembraste do 
teu ponto de_ exame? resolveste pres• 
tal' ateni)ão à este ponto? Ao caires, 
te deste conta, da falta, batendo le· 
vemente e imperceptivelmente no 
peito, di~emlo com o 1mblicano: Se, 

• tlhor, sede propicio a mim pecador? 
Toma nota todo dia do resultado 

do teu exame, Se tiveres te saido 
bem, anota Q bom sucesso. Com.JJara 
o resultado do dia com o precedente 
e ')Xam!na ·as ra:i;õ3s da _cliferenca. 

Roga instantemente a Deus que te 
pe1·doe a falta, ou lhe 11gradece o su
cesso. 

P1·opõe mellloria de viela, e prevê 
as ocasiões · em que terás de · lutar 
contra teu defeito ou 11raticar a vil·· 
tude oposta. l;)ede a· Deus e à VirKe)n 
l\Iaria que te ajudem a te santHica- · 
res sempre mais neste ponto, Apro
veita o exame para rogar insiste11te. 
mente a Nosso Senhor o progresso 
no ponto de teu exnme. Roga-lhe te 
conceda 'pelos méritos de Jesus Cni• 
cificadc, pelo valor da S. llfü,sa que 
assististe, e da S. Comunhão que re· 
beste. 

2. Exame geral. 

Pass:i em i;eg\\ida ao exame ge_
ral. 

Examina as tuas aQões· na orderil 
em que se sucedera\n. o levantar.te, 
os priíileiros momentos, a medita:;,ão 

· o rocolhimento, ao il'.es à Igreja, a 
S. Missa etç .. Teu .comportamento· no 
colégio, nas ,rnlás, no recre:o, nas 
refeições, Em· casa, ao voltares das 
aula.s, tuas orações, teus ei,ti111o$. 

Ou, se aproveitas mais: examina 
t11as ob11lgações para com Deus, para 
com- o próximo, para contigo mesmo. 
Para com teus superiores, colegas, 
inferiores, I'ara _ contigo: a humilda
de, a mortificação, a ol.Jscrvancia elo 
regnlan1ento, tuas --relações soc·nis, 
tna disciplina Interna etc. 

lV PONTO: ,Ato ·de Conh'ição. Va
ria os motivos expl(c!tos de teu ar
rependimento, Coutemp!a às vezes as 
perfeições divinas que tn ofendeste.a 
a maldade e feiura !ntrinseca dos 
pecados. · 

Cultiva neste ponto um grande 
amor de Deus, teu Pai celestial. Ele
va..té até a $s. Trlndl).de, ciiante de 
quem está tua alma descoberta e só: 
Deus, teu Pai, te contem1>la e as 
Três .Pessoas comentam o estado de 
teu éoração: Conw te claves doer ·as 
vezes que Elas não acham agrada em 
ti; como te sentli;:;1,i, humilhado quan
d_o vires que o amor infinito que EJai, 
tem por ti é uub\ad() pela feiura de 
teus defeitos. 

Çontempla o dirEl\to que a $s. Trin
d;ide tem ao teu perfeito serviço, a 
uma vassalagem !llb3cda, q11al lhe (11\o 
os Santos ;\njos, 

Coytempla Jesu:; Crucificado, cµJaª 
chagas clamam de amor e rec]an1a1n 
contra as deflcHntÇias de tua cariclii., 
de. · 

Lembra-te do Esvirito Santo que 
habitu, tua ~lma, e que se entristece 
quando . vê fechaclos por _ teus llefei· 
tos e_ pecados os çanals -por que d<is
çem a ti $\111$ · gn1c;as, e encontra tua 
alma mais fria ·par;i com Ele, q11e é 
o, Amor ele De11s qu4;1 arde em ti, t;s' 
o hospedeiro de 'tão tnajeMoso 'Rei 
~ ,.e o tratas co1n ctes\louro e pouco 
caso?, · 

glória do Céu que conquistas cqm 
os teus esforços que purificam, a ttra 
alma. • 

Procilra aproveitar de tuas faltas 
para tua humilhação e para cresceres 
no amor de Deus pelo odio e abo
n1inação que votas a elas, e pelo de
sejo ardente de mel11orares a tua vi
da dando a Deus mais prazer de
pois de lhe teres causado desgosto, 
Considera tambem o perigo de cai
res em faltas mais graves. 

V PONTO. Proposito: I<'aze um es
pecial, relativo a teu exame particu
lar. Faze. outros mais acomodadqs a 
teu · exan{e geral. Faze-os bem con
ci-etos, tendo em vista os casos 
reais que o dia te ha de trazer. 

Reza muito pedindo o auxilio de 
Deus para tua v;da interior. Roga 
ao Espírito Santo que te ajude a ven
cer tuas fraquezas. Alimenta um 

grande desej{ de -que Deus ,afinal 
vença c1, tua propria miseria. 

Invoca Jesus Crucificado, rogandp· 
·lhe qu:e te guardo em suas chagas. 

Invoca a Virgem Maria, Refugio 
dos. pecadores e Medianeira de to• 
das as graças, rogando-lhe que te al· 
~ance vitoria em teus es.forços. 

Invoca teu Santo Anjo da Guarda, 
que tanto interesse tem em ver tua. 
alma ma:s unida a Deus e mais abra-
sada de seu divino amor. . 

N B.: - No numero seguinte sairá. 
o circulo sobre a-. mo1-tificação. 

Expediente: - Em Junho se inten
sifique a campanha de orações pelo 
Santo Padre. Este movimento será 
coroado pela festa de -São Pedro, que 
cacla jec!sta procurará celebrar com 
um cuidado especial, e -com · o maiór 
proveito para o ambiente em que çi; 
ve. 

OU R () CA U'l'l<:l,A::l uo MUN'J'I~ lJl.!l souo1rno 
.. JOIAS USADAS l!l 111{11.HAN'l'ES -
Compro pagando os - melhores preeos. 

R. Alvares Penteado, 203 D E L M O N Ã C 0 
~-" andar - Tel 3. 7720 -

Associações Auxiliares 

FEDERACÃO MARIANA FEMININI' 
~ . . ,·. 

PREPARANDO A RECEPÇÃO DE 
NOVAS FILHAS DE MARIA 

Realizou-se, no domingo passado, 
no Colégio Assunção, uma 'l'a11de ele 
Aspirantes, com o intuito de aproxi
mar os novos membros das Pias 
Uniões numa preparação próxima 
para a' rec'epçáo de Filhas de Maria 
que se realizará, neste mês de maio. 

O' Revmo. Pe. Dr. Eduardo Rober
to, dirigindo-se às futuras Filhas de 
1\Iaria lembrou-lhes seus deveres, 1·es• 
saltando a importanc:a do com)lro
miss0 que iriam assumir. no ato de 
sua consagração à Nossa Senhora -
modelo de todas ,as virtudes. 

Alem das prátic;as de piedade cons
taram elo programa do dia uma alo· 
cução de_ uma Filha de Maria e uma 
exortação da Presidente da: Federa
ção que falou às Aspirantes sobre a 
virtude da pureza da qual Maria San
tiss:ma é· o sublime modelo . 

PALAVRAS AS ASPIRANTES 

Damos a seguir as )lalavras pro. 
nnnciadas pela Filha de Maria do 
Bxternato São José, Srta. ,\;da Costa, 
llurante a· última "Tarde de Aspiran-. . . / 
tes". 

Conta o evangelista São Mateus 
que, p11:rtindo, certa. vez, da Judéia, 
e passando Jesus por alem do Jor
.dão, apresentou-se-lhe ·um jo_vem de. 
sejoso da vida eterna. Interrogado 
sobre que O rapaz devera fazer para 
atingil' o ideal· ele bem-aven.turança, 
1·espondeu:lhe o Mesti:g caber-lhe a 
guarda. elos mandamentos di,vinos: 
fôra prec:so ser puro, fôra p.1·eciso 
não furtar, não matar. honrar 'pai e 
mãe, fõra preciso amar ao próximo 
como a ?i mesmo. 

Mas, retruca o jovem, se todas 
estas cousas tenho feito ciesde a mi, 
nha infancia? ... 

Desde 'que assim é. desde que dese, 
. jas ser perfeito, diz-lhe Jesus, desfa. 

ze-te de todos os bens da terra e se 
gue-me. 

O moço. todavia. ouvindo esta 1ia, 
lavra - conclui O ~vangelista - 8aiti 
tr'ste, -porque tinha muitos bens ... 

Minhas ca1·!ssiú1as companheiras, 
tamben1 çuda r1ual de nós veio tr::r, 
um dia com Jesus: "Senhor eu quero 
a vida'eterna". E Jesus lhe disse; 
"Sê· pura, sê boa, cumpre. todos ·meus 
preceitos". - Mas Senhor. se já os 
venho cumprindo a partir da minha 
infancia ... - Desde que, então, de. 
sejas ser perfeita,, desemhara~u-te 
elas vaidades que te amarram aos in· 
teresses exclusivamente mundmws 

. e segue-me, seguindo à minha Mãe 
Santíssima. 

Tambem caa·a qual de nós saiu, 
mas, saiu alegre, para voltar ao ter. 
mo de uma tarde, como esta, e dizer: , 
"Senhor, aqui estou, que vim de pôr 
aos' teus pés os inter~ses de minha 
vida partic11Iar e social qne S,e deS<\· 
justa1\em à economia divina. aqui es
tou para abdicar nas mãos de JY!aria 
a vi<la e a:, aspirações de minha al111a, 

Realmente, minhas queridas ami
gas, ao i11gressarmos nas fileiras ma· 
rianas, pretendemos ultrapassar es
te míni111Q que os manclalJlentos p1·es
crevem, dentro da elite ma'riana, que, 
aberta a todas as jove11s, selll çlist.in
~ão de cl:t&s<, e de valores inteleç, 
tuais, se afirmil, como garanti,1 f\e 
salva~:"io eterna, sobre o gr(inde tnnn
do feminino. 

Pertencer à Igreja de Cristo el\if;e 
apenas enquacJr..~-se nos limites das 
exigências que os mandame,1tos de
term hrnm-. 

Pertencer à Pia União é elevar-se 
acima (lestes _prece'tos · paia s11jeitur
se a novns fronteiras. É n111 niovi, 
nien'to de .iscensno. ,,on10 toc]p movj
mentq de furnuiçiio ele unH1, elltll. 

E~se~ limites se reprel;lentalll ))OI' 
uma s~rie de devern~ cone~pnncle11tes 
itos novos compromis,~os, Não t>~t::1-
mos, dentro, da Pia União, suj~:t;i.R 
11penas irs )els mínimas da mm.iJ 
c:r',;tã, À Filha de Mar'a. r;il)e ajtJij• 
t11r-se a um novo pa,lrão ele viela, 
novo, não p(lrqne de~J)JEJZe os prec:ei, 
tos mq·ai<; vivenLl!S na conc·irwia riti 

. tod(1s nós, mas, novo, porq qe I en1 11 m 
sentido. mais alt1> 1iorq11e tem mn 
sentido de perfeição. 

;\ "Síntese rlos deverrs rta li'ilhíl 
de Maria" que a l•'ederaç~o ~lari,111~ 
prnpõe ao nosso ar.Rta11ie11to. n'f13-
re se às novas [ronteirns de que voi,· 
fale!. , ·· 

Divi(li>·s-, esse 11eq11eiiil10 rórligo PlJl 
duas parÚ,s; As moei.is - t,.~ di\,,-r, 
sões. 

ltelaçô~F. c0_mo vêdes, de carater 
social, gora l. 

repreis:entações coletivas em verda• 
delra divindade, .à qual, é forçoso. su• 
jeitarmo-nos jrrevogavelni'ente. Por 
outro lado, entretanto, a mod;i é. uma 
reaUdade social a que se não pode 
fugir por completo. E, nenhum lnte• 
resse existiria em que o fizessemos. 
A sociedade, sem direito emborà' às 
nossas conciên()Jas, tem autoridade 
para nos impor os seus habitos: e os 
seus interesses, sempre que. não co, 
lidam com os ditames da mora). Não: 
pode a moral _condicionar-se ,â 1110• · 
da, sendo esta moV'ediça e inquléta 
como a vaidade hum1111_a, e tendo._ 
aquela· a universàlidade e a vida .tl;i._s 
coisas etern11s. Todas as vezes, po, 

. rem, que a moda· se submeter às im, 
posições da moral, não de UIXla moral 
sociológica, que endos~a toda .a valo, 
rização · cole Uva, sem examina-la, .mas 
de uma nioral legiti!lla, de uma mo, . 
ral cristã, submet_am!)-nos a ela, se• 
gundo a nossa posição e o nosso es, 
tado social, · 

Regular esta sujeição aos habitas e 
aos costumes da. sociedade_ moderna 
ê o que faz esta _<'Sintese dos Deve, 
res da. Filha de Maria". 

Dos costumes sociais, os que ·. (li,· 
zem mais de perto com a vida fen11,· 
nina são os habitos referentes à ·1n~ · 

· rlumentárÍ~, aquilo a que cbamall)os, 
propriamente, moda, restringindo ? · 
significado amplo do termo. 

A importaneia capital q\:ui t~m a 
decê11ci~ no traje- feminino, não é 
preciso.· que sublinhemos, já que o 
tem feito, !nsist_entemente, a auturi, 
dade máxima da Igreja Catóflca; Stia· · 
Santidade o Papa: Não se cansa este, 
todas as vezes que se lhe ·apresenta. 
uma comissão de se11,horas, de_ relem• 
brar·lhe as obrigações . da mi:>déati;,, 
cristã no que dizem respeito à iuclu· 
;nentária. E,_ Sua Santidade .filia às 

, mulheres cristãs, em ger11l. 
Individualizado, o ca$o da, Pia.· 

união merE)ce consideração . à 11arte. 
hl por que? Porque - já o vimos ····• 
a Pia União é um11 elite que se sobre• 
põe às. exigên(!iàs mínimas da lgre
ja. se a Igreja pede ã.s m11Iheres, 8If-· 
geral, decência no modo de vesti!:• 
se, às .!<'ilhas ele Maria, de µm _modo 
parti cu lar. pede mais, · pede um ter,' 
to requinte que Uàduza uma delii:a• 
deza tispiicial, sentime11to.s e asJ>lra,• · 
ções mais profundas. . . 

ti: natural; .1\ apresentação exterior 
reflete, até um certo ponto, M COJ.ldi• 
~ões intériores. Cont11do, as eiigén• 

. elas feitas à Filha de Maria uão f;lig. 
nificam dolorosos ::;acririclos, nãq 
significam uma' insurreiçã!i toLal con• 
tra as · deienninal:ões da . moda. l~iti, 
ge-se apenas que se cristlarizem aiJ -
modas. - não que se eliminem . ..., 
ate11d1mdo às imposições sociais, na. 
n1edirta em que se enquadrem na or• 
ctem cristã., 

E é perfeitamente possivel !aze, 
lo. _ 

Com arte, com elegat1cia, com de· 
coro ppdem se apreseutiir as modas, 
das 't(inicas gregas, aos · lllOdernos 
costump,s amCl'iCanos, .. 

Na parte referente às dlvers<íes, 
aind<1, se está dentro dos lln1itei, da. 
.:noda, 

Não se ·t,roibem os banhos de sol 
nas l>J'aias coloriuas das estações clfl 
veraneio, como não se prolbeni oi 
bànhos· de mar. Pt·oibe-se, tão ~ó. o 
desacato· dos "maillots" e~caiidiil!l• 
sos e dac vestes mascu-llnàs, 1 

A obrigação moraJ ten1 \lln ful!!l!!,• 
me11to objetivo; 1:l;1,, iclmª de nó~. IHl\ 
Ser, que no:._obrlga: - Ma~, o ft!lldll, 
mento do dever não se coloca \\im• 
plesmente na 1u1t1,1rc:;11 divin<I, O d~· 
ver repousa tan\!Jem na, nat11re;a · t•\I• 
mana, Porque q l:Jomem é livre. ·po, 
tll:! violar a lei. :j,SSllll\\l a n:;sponi;11bi• 
lidar!~.· ~ofreudq ª1i coni;equênçía~, do!I 
seus atos, isto é, :.ub111etenclo se à:! 
sa11çf>es, 

Por ísªo é ílllll, tE;ipdo-RO!! apresen• 
Jado a súmula d•m dev'i!res fü1 filha 
cl\l Maria, 1> !ll!l-nu.i1 '<lu Pia !Jnlíio 
c;fllrEtc•!i-no~. em seg11ic1a u qua1lro pe, 
1rn1, t,, gradua<Jii\i- ria~ pe11us _\'ai ela 

-;idino,i,;ta~:10 <;ariu!)oija à etimilia,;ão 
do nm111l1rq reincirfrnte, 

Tendo vos t'nta.ao rtus r1jvilres. na 
t'orço,fo 1mnhra1; vii~ as sanQ/\,·s. Qllf 
rnspo111le111 nHla · »XP.1·11<:fl,1 ilei;tPS · de, 
vcre:,; M:-tas · ohrigaGfWM 1Hélli., con
t·ulo, eu v/\,lo gal'allll>. 11nm tal ~ua
vtrlarlv qu_e a a11Jii·11~il0 11a,; llllllttfl 
cnn,;;ti'ui, se111pre. ~X\'.t>~iiu, nu 1•.1rll\ 
n1ar n1:a. 

O 11"'<;º rio ~~vangeilin (JUP rleiwJu Ylt 
i;e! perf~ito saiu tr!ste, pvrqu,: tltH1a 
urnl;u,; b~n~-. ' · 

De mais, _sendo Jesus Cristo, ago• 
ra como .. sempre, o fruto de r.-íaria, 
como· lho repetem o céu e. a terra 
milhares e -·"milhares de vezes to,los 
os dias: - "Bendito é o fruto ele 
vosso V.entre, Jesus", é certo que Je· 
sus Cristo é em part'cular. para ca• 
1la homem que O possue, tão verda· 
113iramente fruto e obra de Maria co, 
mo par·a todo· o· mundo em geral: -
·rle -iuodo qae o fiel. que tem a Jesus 
Crl~lo formíJ,dO e!ll s.eu c9raçíío, pode 

_,.,,,,,,. -~ , ____ , _________ _ I PONTO: Ação de graças, ·collle(:a 
teu exame como um \Jon1 filho, tra
ti!nd9. !file!! 4, :ou!!_º -M@!J~~o, de· 

Lembra-te <las penas do Purg.ito
rlo que repar~ri\o a& tu11;s n'égJjgAn· 
~!1111 ~ 1Meito~. E não te esqueças lllt _ 

lnrlubitavelni~n!i>, a sor:it>1lact.e •·x1:· 
ge de \los -tu'ua ~:erhi ,-pnf{H'lllirh111t/ 
r.om n ~e.1, 111prlo "f'-1'<11 IIH ,;i,nf 11. de 
pe111<ttr, "" agir. rjF llÍll'!'lf<t<PIH• HÍJ. 

!~si a.n10s lon~e ,1,., nr.Pilar 11,; 1i,;.,1 \\· 
lados mil-terialista:;, que erit$6lll e~fíls 

, V()~ 111i111la:; qm1 rfdus ,~111i;.::.:-,- nara 
ill~lt~"'~ill'H~~ rJOfitiitiVilOJC~tJh~ H~;-. Yf• 
lein:13 mttr1nntt:,;, vnl1 iJ l'fi:-., <iPt11 rc, 11e 
J]n!li'O~ 11 r\S, ,V011a1'P!~ IJ<>plÍIP IP)l'leS 

m'JJ'tQS nena tD~.o:; ns 1wm, •!1• , º"~.e 
(l()J'Pll. (I<( V!)~~fl in!Pll,:i•n,·i~i". (!-\, \•JJi 
lla al@l, parn otern<:cr ª MiAl'H\, 

' ' 
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ARCEBISPO DE MALTA 

&.a fi:IRA 

Conforme noticiamos em i-ossa u1-
tima edição, a Santa Sé dignou-se 
elevar a biocese de Malta a Ar.quídir,
cese, ao mesmo tempo que nó
meou o Exmo. Revmo. Mons. Miguel 
Golõli prilY\eiro ArcPbispo da l)eroi• 
éa ilha. S. E,ccia. já tomou posse Ç•'! 
.seu solio, com um belo e ti'adiciona! 
cerimonial, confo1me telegrama quP. 
abaixo transcrevemos: 

"ILHA DE MALTÁ, ·23 (R.) ~ 
Monsenhor Mi<iuel Oo.m:i. designado 
primei~o Arcebi~po de Malta, quancl<J 
o Papa Pjo XIT elnoú esta semana a 
Diocese de Malta. à categoria .de A,
cnbisna,10, {e,; .suii solene entr/l.da na 
C-itedr9l de Midna, antigl). capital cl.:i 
ilha. Ess<1 .cerimonia. v"'m sendo re
petida desde o ano de 1090. isto é, lm 
oitncentos e cincoenta e quatro ano.;, 

200 MIL CRUZEIROS 
CrS200.0º00,00 O novo Arcebispo chegou à Cat-e

dral montar)o· em uma egua b!"an!':i 
ricamente :i.,jac~da. lev;,.d;. pelo freio 
por "sir" George Borl!, Chefe da Jus~ 
tle'a de Malta e.. Presid~nte do Trij)u
Pal de. Cassr:,.,ão, e pelo MarQ11ê$ d1, 
Scieciuna. O p;,lio era alcado por 
membro$ da nobreza ele Malta. Os 
fest:t?io~ Hvertim ;,-.ic,•n O"'t,.."""' ,-.r, ... ,.,..J" 
o Arceb,Í/lpo flllllSOu em revista em L, 
V.iletta a Guarda Militar de Holll'a, 
e termill.l1ram ho ie em Midna, c;om 
córrklas de cavalÓs e asnos. 

EVAN E L H o 

Tradição 
DOMINGO DE PENTECOSTE~ 

(S. João, 14, 2331) 

Naquele tempo, disse, Jesus aos seus discipulos: "$e algucm me ari1a, 
el)nserva.rá a minha palavra, e meu Pai o amárá, e a ele viremos e neie tare• 
mos nossa mor.111da, Quem não me ama não conserva as minhas palvras. g a 
pah1vra que ouvistes não é minha mas daquele que me enviou, o P;:il - Falei, 
vos estas COUlli!S, permaneccnclo junto de v6e, O Paraclito, porem, o Espírito 
Santo a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todllS as coueas, 
e vôs ha de sugerir tudo quanto vos disse. - Oeixo,vos a paz, dou-vos a minha 
pa;;:;. não à dou como o mundo a dá. Não se perturbe vosso coração, nem si, 
aternorise. Ouviate.s o que eu vos disse: Vou e venho 'a vós, Se me a1riass~is, 
certamente VQS alegraríeis porque vou ao Pai, pois que o Pai ê maior do que 
eu. E agora vos disse antes que se realizasse, para que quando se realize 
aérediteis. Já nã.o vos direi muttas cousas. Vem. de fato, o príncipe deste mun. 
do, e em m:m não tem cousa nenhuma, Mas para que conheça o mundo que 
amo ao Pai,· e faço de conformidade com o mandamento que meu deu o Pai 1,, 

COMENTARlO 

A missão de Jcs11s Cristo, a Heden- 1'à s:i.lvar-se e fora dela encontrn-so 
<:ão: do Genero Humano. o apostolado !mpossib!lil ado de conseguir este 
do Oivino Mestra não se findou cnm seu destino eterno. t-ião é necessario 
a morte, gloriosa resnrreição e adm!- clizer que a Igreja santifica da mes-
ravel ascenç~o do Senhor. A obra ele ma maneira que uma soc'eda<le cuida 
Jesus Cristo foi mais o inicio da dos benefícios temporais dos cida-
Redenção. Não no sentido de que lc· dü,os, isto 6, sem dispensar a ativida-
nha sido ela incompleta. ou incapaz de e cooperação dos cidadi'ros. Como 
de remir o mnncl.o e mil munclos: tuas UI11a sociedade perfeita. a Igreja vrn, 
no sent1<10· de que uos <les!gn'os da Yidenela àe modo abu11dantfss·mo a 
Provideric~a a restaUI·ação dó Genero qtte haja no n111ndo os meios para que 
Humano ·Obedeceria a uma serie de todos e cada um. se santifiquem nas, 
n1omentos que se distribuiria pelos ,sem a cooperação de cada fiel, 1tão 
set>ulos da humanidade. • · pode ele conseguir sua santífica~üo, 

Não devemos, porem, considernr a Ele é que. auxiliado pela graça de 
continuáção da obra salvadora de J e- De11s. ha de se utilizar dos meios qtJe 
sus Cristo apôs sua ascenção. como a Igreja põe à sua d'sposlção. t: o 
cousa distint~ que a ela se aj\lllte. sentido da frase de São· Paulo: adim· 
FJJta concepção ser:a falsa e \njmlosa Pieo quae desunt passionl Cbristi, cu 
a.os met'ecfmentos. infinitos do· Ho- de Sanlo A:gastinbo: Deus qui crea. · 
1nem Deus. Está obi-a que se distrl- · vit te·sine te, non salvablt te sine te. 
bue paios seçu'.los. é uma continua, Mas a o.bra redentora· é sempre a 
çlo da obra red.entora de Jesus Cris· mesma, é sempre a obra de Jesus 
to, quer dizer toda a re<1e11ção opera- Cristo. ru como a aplicação destes me-
da pelo Salvador justificou. diante do recime11tos, ou seja a i111rnrção do fiel 
Pai Cefoste. a todos os homem. e é em Jesus Cristo se. faz pela obscrvan-
em virtude destes .merecimentos 11ue, eia dos mandamentos - si clilig-itis 
em qualquer c!rçunsta.ncia con,;,-de me mandata mea: senate - on seJa 
Deus o perdão aos pecailos dos in, pe:a fé nas verdades rel'eladas, e 
divid11os. ou santifiNl II qualquer fiel, pe'a prática dos preceitos da(los por 
E>lll qualquer di(e1•ença de espaço 0 u Jesus Cristo'. é mister que se conser-
d(l tempo-em que sé encontre. Ha ne- ve intato o deposito da Fé. e a Mo· 
cessidade'. porem. de mn traço de ral C:-istft, através cte todos os des-
união entre o fiel e Jesus Cristo. é r:os da razão humana. e de toJos 
preciso cjile ao homem seJam apliea- os desmandos da sensualiuade e do 
dos os lllerecimentos de Jes\l~ CriBto. orgulho. 
Flste, tràço de llll·'âo, se faz pela lgre- · Por ieso. de moclo adtnirave!, mise-
ja. l~to é, providenciou l>eus a •1Pli- l'Ícordioso, ~umamente am11vel. quis 
caçao do:, lll(lrecimentos de Jesus DetÍs que ficasse no seio de sua lgre· 
Cristo. a,os fiei\1 mediante tima soeie- ia, pura assisti,la e guia-la, com amor 
dade · 1'ellgiosa, iJne distribue estes paternal e divino. o Espírito Como. 
fávores celestiais a todos os ho- lador, que é o Paraclito, o \\<lvogado, 
meus, de mané:ra que ne!a cnco11tra o Espírito de verdade, que ensinará 
qualQ\IÚ. individuo o necessario pa- toda a ver,:ade, e fará sua. Igreja co• 

· Na<kt, melhor para lançai· ,uz soLJr<> a 
recente poJ,mlca em torno da.s 1·e1açõrs 
di,,. Igreja; e do Estado do que o apelo 
P.'.ls documentos po11tiflcio$. t,; o que no
je fâzemos, tra11.Scre,endo do D!c!.,na
rio ·D'Alés o h!storlcÓ das reltern~3s 
cotiMnações c;los erro~ J!bernis que Mje 
estão .s~ndo esposados pelos ,Estados to
talita,rios. 

* . ':I· 'l!l'· 

Na su.a XV sessão, ,a 6 de Julho de 
1415, o concilio de (:onstan~a ~onde1111 
entre ·o,s en·os de João Hus. a optnHio 
que recusa à. Igreja o ctlreito de c.i~r~
ga:. um culpado à jurlsdlçl\o sec,.1lar. 
quando esse culpado não tiver ob~ce
cldo as semenças di, jurisdição 0 ~1p

sia~tlca <Ha proposição de oão Hus, 
· n3 ·Bt1Ia dosmatlca " Inter e unet;is" 
de 22 de · fevereiro de 14181. o ;0 ,,pa 
Martinho V. aprova _,,sa decisão •unci
liar. D. B .. 640 (535). E enlre as dor., 
trlm1:i sobre as quàes deverão ser 1m rr-
1·o·gados o~ homens suspeitos de (M'O• 
rccer os erros de ·wycJeft e de ,João 1,·,1s.' 
o Papa .menciona expresamente o dlt~lto 
dll rgrcj11. em fazer apelo ao braço se• 
cular. <32.a que~tito do interrogatorlo): 
D. B .• 682 <576). Um seculo dcpo·.~ da 
Bula ,de Martinho V, encontram:s. R º"· 
lebre Bula de Leão X; "Exsurge Do
mine". de 15 de Junho ele 1520 ~111 

qt1c são condenados ex ca;thedra <>$ er
ro., de Lutero, A 33.a proposição. o B., 
773 (657) esta. !lssim libelad.- '"lfl\e• 

• retices combruri est contra coluntatem 
Sp!ritus ". Queimar os beretlcos é cou
sP. contraria it vontade do E&pir!to ~a n• 
to.'' Que s~ 11cs comr,re.•.1da bem. Dr~· 
s:; proposição condenada. não quer<·mos 
cc;ncl·.1lr que a !greja µossue üiretamrn
t'! ·o "jus gladii, ó direito de lavrar ,1ma 

·sentença c;le mor~ contra os heretlc<>s; 
o texto em questão ·.ão Impõe essa in
terpretação, Não pretendemos tamoem 
que a. pena (le _morte devo figunu no 

· coàlgo pe1'ial de todo l,!;sta.do p\10J1c·a
mG11te catolico: ~'lSO sJrla acresc~r.tai• · 
ao telitO. Mas, [)Oclemos e devemos ~on
clu!r que a aplicaç~.o da pena rle mor
te por crime de tieresi~ não é serrpre 
e neces$11.l'lameu.e lnjustL'icavel, o Rs
tado cristão · fllll obra ~abia e utl! pu
nindo ctcate modo a heresia publl~a l:l 
a uutca; conclusão que enttindemos ti•. 
rar de uma pro1>0Slção cen~urada em 
um ato pont!fiélo que !;em o carater de 
infalibllld11de. 

Os tempos tornavam-se ma.os. e C:e
pois da. revolução france.,a, tendiil a 
prev~lec~r ça«t\ vez m.ais no 111u11do 10-

•.. 

teiro um estado de coisas em que r, Igre
ja catolica deixaria· de ser publica e 
oficialmente reconhec-ld:-, como a unlca 
e ver1adeira Igreja dtl Jesus Cristo. On
de a cidade enqwwto Qidade nr.o ,.re
conhece mais nenhuma i·ellgião: onde 
nen\1um1t sanção legal · acompnnna aos 
julgamentos publicas da Igreja, Ela fica, 
deflnitivame11te, red11zida à garn11fia do 
direito comum. i&to é, à liberdade de 
que igualmente go4am todos os cultos 
que não pertm·bam a ordem publica. Em 
face de~e fato, cada ve11 mais geral, 
quais deveriam sel' o pensamento e con
dut<\ dos cato)ioos? D<l .•erjam se ale• 
grar com o:se novo estado de co~as, 
quo. dillla-se, não priva a vel'dadeira re. 
ligiiio s~niío de previ!egios socútis re
stl)t.:;,ntes c1c· diversas clrcu11st;rncias 
historicas da lclade Media e do /lntigo 
Pvegimen? ... Que julgammto proferir? 
Em que med;da se pode ou se deve aco
modar? 

O problema era cerlamente grave. 
Uma resposta. foi d.da p,r Oregorio 
XVI, a proposito da controversia me
naislanna. na J:;ncicllca "Mirar! vos", 
de 15 ci<> /\gosto de 1832 , pela Encicl!
ca "Sir.gulari N'cs" de 24 de Junho de 
1834. Os atos 1>011tificios c;leclaravam 
que a união e a alin;a tradlcional da 
Igreja e do Jj;~tado d)vuiag, ser man, 
tidos na medida do pos.•lvel, e que não 
s~ poderia equ!tativ~mente reconhecer 
cs mesmos direito~ e liberdades à, pro
paganda da verdade e do erro. D. l3., 
1613-1617 (1473•1476), 

As controver3las que se elevar:i.m mais 
tarde a; proposlto do lib~rallsmo "ca
tolic:>" .ievaram a Sé Apo~toHca a pro
mulga.r. sollre esse i,roblema. ensi11a• 
mantos mais pr~isos e decisões mais pe• 
remptorlas. N/l l,!;nclclica "Quanta cu
r?, ", de 8 cte De.zembr de 1864, Pio IX:, 
depois de ter reproduzido as declara
ções doutrinMla.s, conctene. nitidamente 
cada um r+s erro:, contrarjos: pór e};em
plo, a opiniáO segundo a qunl "a SO• 
cicdade hum11na devia ser constituída 
e governad11- sem nenhuma preocupação 
de religião. como se Ela não e1<üstlsse, 
ou. ao menOli, !i!lm 111zn diferença al
guma entre a verctade!ra e ai; falsas re
ligiões"; ·~a me~nn form \ a opinião se
gundo a qual "a; melhor or;;anização, da 
SPQiedade seria aquela cm que não fOS• 
se t·econ!leclcjo iw ~taclo o dever de 
caijt!/jar com penalidad!ls legais os vio. 
!adores d;r. rcl!gi~o cato]j~a, a não ser 
llll- medida em que , o rc:cl;i.n1as~e a pai: 
P11blica ";, 11,Jnç111o. 411 mç~ma ssmna., ~ 

· . . ! 

Iihecer sempre o que é reto, e cada 
vei mais c:aramente eiitrar denl, o 
clJ espírlto e dos ensinamentos, ~em
p;·c os 111esmos, de Jesus Cristo. O 
l•)spír;to Santo é a luz e o calor qi: e 
faz a Igreja crescer dentro da TRA· 
DIÇXO, transmitida de Jesus Cristo 
pelos Apóstolos, pe!os. Pontífices, 
Doutores, o Magistcr:o, ordinario da 
Igreja. 

Sempre a mesma obra redentora 
~11e se perpetua para que possa ser 
ap:icatja sempre com a mesma efica
cia a toclos os homens e a cada um 
deles. 

A Igreja é, portanto. tradicional, 
inimiga de novidade~. o por jsso todos 
os herejes, com esta ou ,aquela deno
minação foram na Igreja conhecidos 
como inovadores, desde ·os primeiros 
até os Reformadores Protestantes, 
até os l\Iodern'stas, com. aparência e 
fama "de uma vida austera" mas ior
mados ,;numa escola de despreso a. 
toda autoridade e a todo o freio" per• 
suadinclo-se "numa conciência falsa 
de qne é amor da verdade o que uão 
passa de soberha e obstinação" 
(Euc. Pascendi). Todos eles o que 
qu!zeram foi construir uma Igreja no• 
va sobre os escombros de uma Ig:·eja 
antiquada e anacrônica. Mas a Igre
ja porque é sempre igual a si mes-. 
)IJa, recusa estas refo:·n1as engendra· 
das pelo mesquinho espfr:to lmma, 
llO. 

* * * 
Neste' ponto, é mister estejamos 

a1ertactos contra todas as p:rnaceas 
de novos cristianismOR que preten• 
dem a reforma do mundo, persuadin
do-se de q11e se, e: cristianisino f~1r 
vivido não como está sendo, nins elo 
núido novo, mais puro, ÇQllW dizem, 
mais livre de especula~ões, sem es• 
pirito ele harre'ras a sor.iedade re
tomará a um novo E:den, talvez mais 
fascinante do que o primeiro, 

Vamos à c:tdeira <\e Pedro. e ouça• 
mos a voz ele Jesus Cristo. através de 
seu ,representante na terra: "Não, 
Veneraveis h'mãos, - e é preciso 
l<;imbra lo energicamente nestes lem· 
pos de a.naí·q11ia !,oc!al e intelect11al, 
llll1 que todos se erigem em doutores 
e legisladores ~ a cidade nâQ sen\. 
c_onstrn'da de outra forma senão da• 
que'.a pela qual Deus a constrniu: a 
soc:edacle · não seni; edificada se a 
Igreja não lhe !a.nçar as bases e não 
dirigir os trabalhos; não, a civiliza
ção nãn mais está parn ser inventada, 
nem a cidade nova r:ara ser cot:1:iitrui
da nas nuvens. FJl:i exjstiu, ela exls· 
te i é a civilização cristã, é a cidade 
católica. Trata-se apenas de insta.ma· 
la e restaura-la sem.cc11sar sobre 11eus 
fundamentos naturais e di.vincs co11, 
tra os atuque~ Eempre renascentes 
ela utopi(l mal sã, da· revo!ta e da jni• 
piedade: omnia instaul'aN ln Chl'i$to. 
( E11c. Notre charge apostolique de 
25 ele agosto de 1910) ''. 

E:s. p~ls. o dever dos católicol:,: 

nistaurar, e ni:o inovar, e todas as 
novidacleB q1ie os vierem auii:iar ele· 
vem han:uo11izar:se com a ti•ac\i~ão e 
não .icga-la ou destl'11i-!a. 

Neste sentido torna-se necesEar!o 
atencler a peqúen'nas cousas que. no 
entanto, trazem .eonsi!l"O um espírito 
inovador mal soante, que espalha um 
sentido 11ovo que não é vi;íor tra<li· 
cional, mas inovação l'ebe!de; como, 
por Qutra, é de sua impo1·tancla 
habituar-se o· católico a um sem 
numero de praticas e usautás que 
são como que JlO.rtadoras do ilSl)irito 
de discipl'1w .. de ordem e p~reiia tra
dicional na lg,rej;;i.. Jé- dizi11. New
man, ba Ctli611S (JU6 .llãO são. a eB!ien• 
eia do Catolicismo, mas sem as quais 
não conserva a sua essencia, como 
por exemplo, agua l)el}ta, terço, · me· 
da\has etc. 

Mqnsenhor Gorwi é o sucessor di
reto cl.o prim<>iro BisPo de Malta, de· 
~igm,1clo ,por São P1mlo no ano de .58. 
h. era cristã. Seu antecessor foi o 
Blrn.o Caruana". 

PAROQUIA DA LAPA 
Realiza-se hoje, na Paroauia da La~ 

na o encerramento da Novena em 
Iouve>r do, Divino Espírito Sa11to. ha• 
vendo Mis~a cant11,da às 10 h9r~s e, 
à tarde, procissão. per.correndo as prin~ 
cipais ruas da Paroquia. 

QV&Rr.JESSJ.<: 
Continuará no proxirno mês, nó lar

go da Matriz /l. animada. quermes,;i, 
em b2nefic~o do Salão Paroquial. A 
Paroquia conta com a cooperação dt1 
todos os congregados e pa.roquiano5 
em geral, 

O confisco de bens· da Igreja· na Alemanha 
Sobem a 3.411 as propriedades eclesiastkat 

confiscadas descfe o inicio da guerra. 
hndando-se em d11,(]o~ de t011te ('ll• 

tólioa. Medigna, no dia i9 de reverei• 
ro passado, o locuto1; da B.B,C. it'ra• 
d :ou em idioma ale1µão umQ. lntortnli.• 
ção destinada. aos càtóllcos da Ale· 
manh,a e Austria, com o !hn de dar .i. 
conl1ecer M cifras estíltlst·c::as a res, 
peito da situação atual d3, lil'eja. Jla• 
queles paisea. · 

Comer.;ou di~endo que elos ll>,495 
Sacerdctos católicos e estud;tntes ·de 
tMlogia couvocad{ls até fim de a43, 
U,97 morre1·am na frente de bata
lha, 5!):! desal)areceram e apro:x:ln.ia• 
da.menti:) uns 100 se encontram ira
vemente feridos, a ponto de uúo .mais 
poderom voltar a desemp~nhar s1111a 
taref11s apm1tólicas. Ademais sabe,se 
qtJe :uno sacerdote& diooes!lnos fo, 
ram mobilizados pam prestar ~ervi•. 
ços m 'lital'es. Destes, 187 111orre1•a1u 
em ação, 138 se ac})am deijapa.recidos 
e 257 flcara111 feridos. 23 dos quais 
griJ.vemente. Ent're os l!emln.irista.s 
as ha!ims são ainlla m,iiore~, 

O n~mero; de. religiosos chQ.1naclas 
1ia ra o serviço militar é s11ma1m:,n te 
elevad~. Acham-se no e:i;é:rclto 2.246 
deles havendo morrido 12~, desapare· 
c·dos' 78 e 242 feridos, lO deles,· gra• 
ve1nente. 

Dos. 2.047 seminaristas filósofos 
moh!lizados, ·· 271 çairaln .úa ili.ta; o,s 
desap(lrccido~ ascendem a 91, enquan, 
to os fer!dOl!I a 455, 12 i:ravemente. 
Ademais, foram il)cor porados às n. 
lcints 4.0l(i h·miíos lelgcn,, dos qí1a.\s 
morreram 388 e foram feridos 577, 
se1.1do ·21 graves, 

Desde o inicio da guerra até l,Q de 
Maio de 1042, haviam sido· requisita•• 
dos !la Alemanh<1. 1.~6~ propried'1dee 
eclesiásticas-. Todos estes· edltfoios 

estavam nas melhores condições dlàl 
llabitabilldai:Je; mas ~ó 173 foram 
convwtrnos ein hospitais milltai·es, 
conforme fôra. prometido. Dos outt'Oij 
216 toram !lostos a disposição doe 
cha1m1,dos centros de rec.rutamentos, 
e 61 são usados como alojamento pa. 
ra O$ operá1·!oij ocupados nas tare!ai, 
de gQwra, Os meninos evacpados es• 
tf;o 13endo alojados em 116 (jo:, ditois 
edlflc!os. Os 913 restantes edlflcloa 
confiscados são utilizados con1 outros 
rins, principalmen\e pelas or:pniza
ções do ,:,artido nacionaJ.sooiallsta. 

Qua.nto a expropriação por parte 
das autoridades, de conventos, mos· 
teiros (l a.oad.ias, proprlamçnte ditas, 
seu númaro é de l.942 entre 1.0 de 
setembro d.e l,939 até 1,0 de 1naio ele 
19{3, . . . . .. 

A respeito do uso a que foram d~s
.inadas essas 1,esidências relig:osas, 
502 toram convertidas em hospitais 
rnilitares, 211 oc11padas por éentros 
L11l 1•eeruta1uent9, 3.939. c:omo aloja.. 
mento~ de O!>érãrios afeitos à indú~· 
tr!a de guerra, 201 para albergue ele 
meninos evacuados e . 9S9 destinadas 
a ';011ti·as" ativ:dades, ent r.11a van
de m:i.ior!a. para. usos exclusivamente 
pollticos, 

Criagão de novos ginasios-
Em seu ultimo despacho com o Se. 

cretariQ da Educação, Q !ntel'ventor 
It11rnimclo Q;)sta aqtori.zo1,1 a criaçií.o 
dos ginasios esta quais em J açareí e 
São José elos Campos. O projeto em 
questão foi encaminhado \lO Conselho 
Administrativo do Estado. 

NOVA ET VETERA 

A APOSTASIA DOS ESTADOS MODERNOS 
op1!11ao que a Igreja nã, teria Q direi
to de "ca:,tigar com penalidades tem
pc:,rais os violadores c\e suas proprias 
lei.". Enfim, citemos , este julgamento 
definitivo e absoluto cvm que, tennina 
a Encicllca "Qup.nta cura.", é que. a 
coloca na. ordem dos Mós ctoutrina.zo(os 
dcs mais graves e dos mais Importantes 
dll. Senta Eé: "Todas as opini~s e ctou
lrinas perversr.s relembradas na; pre
s~nt~ carta. e c~da uma dilas, nós re
prov:!mcs, proscrevemos e condenamos 
pc!.-. Nlssa Autoridac'' Apostol\ca. e que
rerr:os e ordenamos qtP tejam tidas pe
los filhos da I:,rejà Catolica por repro
vadas, proscritas e cc::,c;lenadas" ,' Nac\ll 
dJ mais claro; é a condenaQão publica 
e oficial . de toda-5 as opiniões e erros 
acima descritos, entret2nto sem a nota 
d~ heresia. D. B.,; 1689 (l53J); 1690 
(1540); 1699 (1547). 

Da Encicllca "Quanta cura" não po~ 
dcriamos separar o "Syl_l.abw;", cata;. 
logo autentico que notificava ao EpiscJ
pado do mund.O inteiro e que asrupa
va. de uma maneil·a ~lstematlca oi; di· 
versos ep;os j:i, reprovados por Pio IX 
µas suas ca1"tas apostolicas e em ióuas 
alocuçó?s consistvriais, Or~. está conde, 

,nada a 24.a proposição. l'ecusando à 
Igreja o direito. de empregar _a; toi;ça, 
todo podei·, mesmo indireto, sobre o 
teri1poral e, por cons<"<;uencla, Q r;llreitQ 
de requerer o concurso do braço secu. 
lar. Esta proposição é toiwic\a da ca,. 
ta Apostollca de 22 d;, Agosto de 1851. 
É condenada tamben1 a 55.a proposi-. 
ção rP.tirada da olocução consi$tOrlal de 
27 de Setembro de 1852. e que enun
ci~. a sep~ração da Igrejá e do Estado. 
Ent!m, notemos especialmente a 77.a. 
proposição. tomaõa. dll. a.locução consis
torial de 26 de Junho de 1852, assim 
concebida: "Na nossa epoca, não é ma.is 
ut!l que a religião ca~ollca seja éonsl-

,, dera.da como untca religião do Estado, 
rom exclusão de todos os outros cultos.''· 
Assim o Syllabus, do qua.\ não dil;cuto 
aqui a autoridade. completa e esclare
ce o julgamento do11trinario da Encl
cllca "Quanta cura",. D. B, 1724; 1755; 
1777, , 

L.e~Q ~m UãQ fj1,ll), i;te PJ.Ocl~.di{ere;,,te. 

de Pio V!:. /\ qoutriQa. da. Enclçllca. 
"Q~ianta cur.3." e do "Syllabus" nu11c11 
foi tão clarSJ,ment~ desenvolvida, tfi.o 
firmemente ensináda, nem CQm ll1ll mais 
just:i e iwt!s e~a,\O :;enso d~ "nuancéi; '', 
do que na. Eneiclica. "Immor4!,le Dei'', 
de 1 de Novembro de 1885, e na ~ncl
cllca "Libe1-tas", · de 20 de Junho de 
1881!. 

Na primeira. dessas EncicUça~, Leão 
XIU, reinvic\içaµdo a unlãu da lgl'eja 
e do Estado, dá c:im< doutrina cert11 go 
.:nsinam:cnto catolico u dever !inpcrioso 
que têm Õs chefes da. clçlade tem11ora1 
de reconhecer' . 1.,.n , ;revlleglo social à 
verdadelm IgreJ9, rle Jesus Orll!to e, pOr 
consaquenola, <le lhe all,Segurar o cQn• 
curso e a proteção das leis · numana~. 
A Enclclica. i:.eprova a. opinião $egundo 
a; qual o .Es~ado ,)Oder\a. se abster 11e 
pl'Qf\1$.sar êle mesm:> a.lg1.1m culto. OtJ 
que se deveria dar ·1ma Igual e cJmum 
libe1'4ade · . a toctis a., outi•as rellgiõe~ 
que não pertubam a; paz publlca. o ra
pa concetle, ·~m cÍ\.tvló!l-, que as ~iJ'cuns
tanc!as 001,tempornneas podeµi obrigar 
um .governo catoliço , toler11,r a e;;l~ten• 
eia. cl"!! culto§ ct~sidt:ntes, lllM se e11~ 
prime em termo$ a-Os qu11,is é p1·ecl$:> 
prestar atenç/1,Q·: "N11, vereia.de: &e a 
Igreja consldél'a como proibido reco
nhecer às diversas ,espec!es de CU'lto di• 
v!no o mesmo d!reUo que a. reljgiãe> vei:
dade!ra., ela. não condena, · entre~nto, 
o.~ govern11-nt~s qo Elsta,ç!Q q1,1e. pt1-ra' fa• 
zer · um 11ra11.de b~m ou evitar um gt·an• 
ct.> mal, suportam pacientemente nos 
modos e coijtµmes, Q.lle cada culto tenha. 
l11g11r no terfltorio. da cidade." D. :a., 

· 1874 (1726). Assim o prlncip!O da rell
'gião oflcla1 cio Ji!sto.do é · r~Jembrado a.té 
na fr.a.se relativa.. li. to)er-.nola. prntleo. 
e às mitiga~~!! ne~S$\l.rla,s. 

A J!;ncicllca. ," Libeitai.1', tomamoa 
uma passa.i:em · i;lgnlflca.tlva. q11e dli 
respeito ao cttre)tD s•lperlor da lgreja 
catol!ca: 

"~ ·neceasarlo que a, sociedade civil, 
como soqledade · civil, reconheça a· J;)eus 
pof sua origem e {im, que respeite e 
ho111·e ij&\I POder e. sua. .sC1ber1mla., A .jll$• 
tlça. prc,11;te, a rasão r,roi~ que o $,st11,dQ, 
pro!e~ Q .atellim<> PU, Q que ''llr!A n<> 

ate~mo, 11ue mai-que ais me~ma~ dlipo
sições para 0,1; divel'l,as re!lgiõis - til-! é 
a. formula, reoebt(la - e ql.le dê lnclls• 
tlnt!!,mep.te o~ mqi;mos rlireltos, "A pro
fi.ss!io ptiblica. duma só religião sendo' 
dever do Estado", é neçessarlo que o 
Estado profe.sse a que é a unica ver
dadeira, a qual não lhe é' dÍ!!cil reco
nhecer, sobretudo nos pa,ises eatolicos 
onde as marça~ de; verdade brilllam po,• 
sbwls que a. di.stingucm de tPdas a.s. ou• 
tra~. "Eiita reHglão, os governznt<::s 

. couÍiervem e protejam, se querem pr9-
, ver, como estão obriitados, prudente e 

utih:J1ente, ao bem da coletividade dos 
cidO.dáo11 ". 

É verdade que a. perturbação · dos es• 
Plrlto3,. a profunda. divillão das crenças 
requerem 11a 11pli~ação dilo no1,1tr!n.a m11I• 
ti\· p1·udencia, o l?apa, a este ~roposi
to, formula de modo mais nltldo a eon
dtJt!I, a seguil·: 

"im sua· apreciaçãQ n:a.tema, a lgre• 
ja, toma. em. conslderaçã,o o peso a.ca, 
brun1:ta<1or da enfermidade 11.uman11,, e 
não ignor11. o mov1met1to. que, em nossa. 
epoça; a.1·rasta QI! ellpiritos e as col.llias, 
Por esses niotlvos, ainda que não dando 
direito senão 8,0 que é verdadeiro e 
i.1;1nesto não 1,e opõe à t()leran.cia que a 
poder publico supõe poder usar· com 
c~rtas cousas contra.rias à vereia.de e à 
justioa, em vista de um maior mal a 
evitar 011 de um maior bem a obter. ou -
0, COllllervar, 

"O proprlo Deus, em sua l?roviden
cla, ainda que IP.finitamente bom e to. 
do poderoso, permite, entretanto, a e11!s• 
tenclà de certos males no mundo, seja 
pai•a não Impedir Maiores bellll, seja 
para evitar m!!-lares males. oonvern 
ill)ltar no governo ·dos\ ll,stado.:s, aquele 
que governa o m1mdó Ainda mais, sen, 
-dr Impotente para lm~dir todt.~ CJ.s ma
les pa.rt!Gll.lares, a a1.1te>r!<lade · dos !10• 
mens (leve "permitir e deixar hnpuneij 
multas cou5aa q_ue no ei~tanto clamam· 
.i.. justo titulo pela vingança da Provi• 
denc!a, dl'l'ina., (8. Aug. De llb, arb., l, 
V. 13, !;'. 1,. XXXII, 122~). Entretanto, 
neS$9.s .çircur1stat1c!as, ~e, em vista (lo 
bem comul1t . e pQr e~ 1,1I1lco motivo, 
~ ,1e1 do!J M!U~~ pode e me§mP '1<:ve & 

Pregando e Nlartelando ••• 

''Falsos Profetas'' 
Pe. Ascanio Brandão 

O ilustrado sr. Mesquita l'unentel publicou ha. bem pouco em 
"Vozes de Petropolis" um ensaio que sem duvida himra o talento. e a 
erudição do seu Autor, e mais do que isto, veio a proposito e numa ho-

1a oportuna. 
Andamos às voltas com os "falsos profetas". A diferença, porem dos 

do. Evangelho é que não vêm eles revestidos agora de peles de ovelhll, mas ' 
dM. mais variadas e originais indumental'ias é disfarces inumeros. · Dian· 
te ,~ tantas e variegadas fantasias, tem-se aimpressão de um ·carnaval 
de fa'l,;-os profetas. Um aí vem na figura de leão evocifera, outro na de 
ehorão e choraminga pelo eterno. e a verdade sem nunca se converter: 
Este se f,;,.z Messias dos pobres e df'<:<?raç;,rlos. aquele s6 vê terror e so- · 
frjmentos· em tudo. S~o os. Leon Bloy, Pego~. Tolstoi e Dos~yews~i-, 
Mam·iac e'· outros. Poderíamos acrescentar à hsta aquele catohco anti-, 
clerical e l'l't.-evidaço que é o senhor Bernanos, m,is o homenzinho não 
passa de um Rloy mirim de terceira classe e é melhor deixa-lo vocüeru 
nos "Diarios À.ssociados" e por aí nas montanhas minas. onde patriotica~ 
mc"te se in~µ,-i/:111 para de lá nos dizer algumas beleZl!s do seu origina• 
lissimo pensam~~to catolico. E' legitimo falso profeta, porem sem o ge•' 
uio, o talento · e ;i-. sinceridade-de ~lguns dos outros. 

E não faltam 1\ ~ste carnaval oo · ·fantasiados de estatua ·daLiberdade 
que nl'm democratisi."? agudo ti~o Sillon, querem nos faze_r coi:np~een
der a Russia e que ,<1!,1nal, a I11re.1a ha de se adaptar a era 1guahtaria .se 
quiser subsistir no m\tl~.do moderno. . · 

Esq,:ecerarh-se do ,,Syllabus. Então, quando fola Monsieur 'Jacques 
Maritain, todos se curvN, 1 reverentes ante o pontifice infalivel e o mes-
tre adorado... . ' . . 

Meritain não pode e;~,r. Estes. poufendcUl's d'hercsie; e estes: je-. 
suitas ·"intolerantes"! exclamam eles rubros de colera. 

Ainda n!l lista dos fals,~ profetas poderia figura•· a. gente da igre~ 
jinha do "peixe" e <lesk lit~gismo de má lei . conden~~o. na ~nciclica. 

. Mistyci Corporis Christi e ®).\ recente doc~m;~to pontific10 CUJO texto 
infelizmente .iinda não nos chE ~"IU. Todavia 1a ba~tam os apoI\tados e 
denunciados pelo sr. l\lesquiia· ,rt-uentel no seu brilhante .e oporturiissi
mo ensaio. A verdad? é que e,su,,_gente faz um mal imenso e .gera con
{usões e duvidas, E;,catamenfe ·. porque se. dizem eles. os falsos 
profetas, cristãos, homens do Ev~elho e. da verdade. porque pregam 

ou vociferam algumas verdades, seo\\7.em, atraem. e os ma·js· talentosos 
fanatizam. criam urna mentalidade no~, e perigosa,. um .modo de pensar 
e de agir incomp,;ltiveis com tudo quaJ"ll..' aprendemos de respeito, ve!l':
ração e obediencia a Igreja de Cri,sto n.et ee~soa dos. seu~ chefes espm-:-

. tuajs. Crjaratr1 alguns uma especie .de cato.. i.:1smo anttclem:al e blasfemo, . 
E como acham sempre bobos que 1.hes re~,am .as frases campfl~udas e 
atrevicjas, julgam-se profetas e reformadore$ ~te do Pan~do: · E de se 
ver por exemplo, como Leon Bloy falava do 1-, apa,. dos Bls~os e do Cle .. 
ro! Leão 'XIII para ele nada mais foi que unr ,1>er1goso ~htico .compro• 
meteoo1· da Jgreja! 

Não é po~ivel aqui exemplificar. Iri;a longe. · E termino com o eru~ 
dito autor de. "Fal.sos profetas": · · 

"São falsos profetas os escritores que surgiraÍ,,.' an~nciando. v,er~a
des novas ou esquecidas, contrari;.s ao que l'til de eSS\.~ne:al !'1º <;i;isb~nis_--
1110, deturpadoras dos princinios C!ltolicos, e que çlão nbJoes mcompat1velS 
com o procedimento de filhos submissos d.i Igreja. · . 

Pelo fato de não serem ;.bertaínente malignos e ap1"\'Sentarem o el'
ro sob o a:;pecto de uma verdade, .su;.s obr~ são ltIIJ.is p~~igos~~. do que 
a dos frrnco.s profeta:, do mal. pqrque seus ensinamelltos 5ª'"1> aceitos sob 
a capa do palavreado cristão de que ~ cobrem. Prejudicllli? principal~ 
mente aos catolicos insuficientemente insh:uidos, por-que ~Ji:,a1dos · pelo . 
que neles se enc:ontra.m, ab$<lrvem os eri:<>s, · os sofüma:, e vão W! acostu
m;mdo a desrespeitar as Autoridades eclesi<1Sticas, os S11crai:rtemos ··e os 
Mandamentos. · 

"E' de se lastimar que gente culta e piedosa ·dê ouvidos ao;;· f~os 
profetas e sem cautela receha as suas doutrinas errone;.s. CaUvadOII' ~r 
essa sedutora forma .de catolicisrm,, que,' chamam d11 arejada, qµe os ,di.,;
pensa dos esforços e justifica as suas desotdens de , prgcedim.en1.Q, , ~s
quecem-se que ·Nosso· Senhor declarou_ haver um cam.inho pa;ra clw• 
gar ao céu: obedecer os mandamentos, pôr· em pratica a Çprid<1de e t<r 
mar cada dia a sua· Cruz e segtd-lo". 

O CLERO FRANCÊS PARTICIPA 
00 MOVIMENTO · DE RESISIENL1A 

O diário "Los Nom'eaux Teu1ps" 
controlado pelos totalitárl9~ e edita, 
do em Paris por Jean L.ucnail·e, de· 
nunciou o "grande ·esca:idalo". pro· 
movido pela participà.ç~i> do Clero 
no movimento de resi~tência. O edl• 
tor'al contem veladas ameacas ooti, 
tra a lgreja conforme despacho pro, 
cedente de Genebra. po1• iutennédiQ 
da agência N.C. · 

A folha nazista, tJUe "ílâo pode p~r
manecer op.lacla. P. respeitQ qe certos 
crimes da (lPinlã.o. precur$Qres do& 
verdadeiros crimes q11e dia a dia se 
cometem contra a vida do~ cidadãos 
e a existência do pais" acrescentou. 
que "é escandaloso falar, nos !!deres 
dos promotores de dissidências e en
tre os quais aprova111 · todos os mati, 

tolerar q mal, jamais pode nem deve 
api·ova-lo e c;leseja.Jo em si mesmo; 
porque, sendo em sl a privação do bem, 
o mal é oposto ao bem . comum, que o 
1ei;1<>i .. dor deve quere, e deve. defender 
o melhor que puder Nil;to tambei;n a 
lei hum.i.na c;leve se prQpõr de lmitar 11 
Deu.s, que, permitindo a, ei.i.stcnçla (lo 
mal no mundo, "não quer nem •que o 
mal se dê nem que não se dê, mas per• 
mlte que o mal 5e dê e isto é l)om ". 
(S. Tomaz, p, 1; q. 19, art. 9, ad li). 
Essí\ sentença do Doutor a1igelico ·con
tem. em uma. breve formula., toda «ou
t1·in11 sobre P. tolerancia do mal, 

"Mas, é preciso reconhecer, para que 
nossa doutrina se mrntenna na vereia.
de, que quanto mais é necessarlo tole
rar o mP.l num l!lstado, mais as condi
ções de~se Estado se lí..,t.anciam da per~ 
feição: ·e mais. que a toleranc!a do mal 
pertencendo aos p,inc!pios da pruden
c!A poutic11,, deve 11Star rigorOMmimte 
circtimcrita. iws limitw ., e"lgjdc,s pQIQ. 
sua razão de ser, Is.<' é, pela salvação 
publica. Eis porqqe se ela. não ç preju• 
dlelal à , salvaçil.D publica, Ol! é para o 
Estado causa de um mal, a eonsequen• 
eia é que não t permitido usá-la por. 
que, nei;sas cond!çõei;;, a razão do bem 
tarta falta. Ma:s: M: em virtude de uma 
condição ()ltrtlcular do J!lstado, a; Jg,reja 
acquleace a. certa.s lil/er<l~de& modernas, 
nl\o é que Ji'!la as pre!irll, em st mei;maG, 
mas wrque El11, Jll.lga. oporl;uno per
miti-las, e vindo a m<..lnora.r a situa-. 
ção, Ela usa1-í evldentementf <le sua li• 
berdade, empreg»ndo todos os meios, 
pel'suasões, exortações, prec!!s, para 
cumprir, como é s~u dever, a. mi.$ão 
que recebeu de De~. a :;aber, procurar 
a~s homens a sa\va.ç~o etema.. Mas uma 
cousa continua $1lmpre ver(la.deifa, e é 
que essa liberdade, dada lndifere)lte. 
mente a todos e para tocjos, não ~. co. 
mo re;,etlmos muitas veZ<i desejavel em 
si mesma, por(lue repugn:i. à razão que 
o falso e o veruadeiro tenham os . meii
mos direitos: quanto à tolerancla, é es
tranho ver a que pontQ se dll;tanc~m da 
equidade e da prudencia da Cgreja aq11c
le11 que protes:,,am o 'Libet"<1,lism11." 

E mais ac;llante: "Dessas considera~ 
çót'~ resulta que não P- de n.et1hum 1110• 
do permitido pedir, defender ou da,: 
sem discernimento a liberdade de pensa
mento. de Imprensa. de. emuio e das 
reJtg\õe$, · <:orno tantos direitos que a 
natureza. conferiu ao lWmem, Se i·eal
mente a; natureza. Qs tivesse c9n(erido, 
Ge teria o direito de se ~ubtralr à. ~0111:~ 

zes con1 que se manifestam as füsst• 
dêucias, a inúmeros ecle11i;isfü•o.s. 
animru:los por ardor Intrépido, qu• 
contribue!ll com sim eii:eroplo, a SU$• 
tentar no êrro aos· fiéis .dos· quais 
abm;am". · "Sabemoi;, qll.ão çlelicado é! 
tocar nos Bispos, Sacerd<ltei; -ou Reli• 
gloso11; acusa-los de felonl!l para eolll 
a l'átria, a ciVilização e a tgreja, f!, 
s,.,bretudo, quãp dlficll é di$tll1&:Uil.' 
entre a rE!litião. da qual s~o ellll:I 
mini11tros àdulter.adAml!nte z.elos.p11, e 
a atitude·, perlgo1,a e culpavel que 115, 
s11mlram ". 

O edito1·ial conclue aclvf;lrtindo que 
pode levantar-se uma nova.· onda de 
anU-clericaH11m9, co11tra "os repr!!• 
sentantes ela Rellgiã,o que abueam d~ 
seii càràter. ' · · ·· 

ra,nia. de Dell.s, e uennuma lei pQderia. 
moc:lerar a. l!ber(la,de tuman~. '· l!legq~ 
igue.hnente que ess~ dlve~ es~ies, 
de liberdadei; Podem ~r tolerad~s · por 
justas cau~~. desde que a · pruçtepcl~ af 
Impeça de degener11r a.t~ a llçença e á, 
desordem. Enfim, onde o uso poz em vi .. 
gor essas !iberdaóc:s, 1>11 cidiutâ,o11 devem 
se servir dela:; pa,ra. faz.ar <> l><l!l'I e ~l.' 
s<1bre. ela.s 0, me&ma opinião que ~m a. 
IireJa. forque 11ma. lilxll:dade uiio <levo 
ser cons!ciera.d\1- leiltltr.\ senão enqua,u.t\l 
acresce 1105.Sll facuJda4e ele ta~ o bem:, 
for11, <li&so. nunca." . 

!?ode na.ver alguma COU$llo de mais 
claro do quo esse ensino? Encontra111<1s 
nele, com. a atlrmagã(J dos prinolpl,O,a, a. 
justa maneira .<!e quo ~~ deve fa~r . a. 
apl!eaçiio. Teli8 e bipotc~e ~stãg fgqal• 
mente formuladas, /\ te~ coru;!lite em · · 
afirmar o direito, tal · como res\llt3 aos 
prlllcipios ~atolicos. ! . ll!po~ não á 
0Qtr11, cousa. que 11, cOl:1,!;t.ita-ção da$ rea. .. 
Jidade.s à.s qua.!s. se choc:1 p, llplle4~ãQ' 
completa da te.w. E qual 6 a. ooncl~ãoi 
É que é preciso saber ~ açomodar com 
ali tramag~I! lmPPotM [léla. sal)e\'lClfiff> 
pra,tlca i.t respeitt•laa )tla.11\lenw; m3s. 
é 11,0 me~mo temi:>Q um dever a maiiu~ 
tenção f;\a. verdade r;to11tr.inail11 da· te• 
5e, e. de renvldlcar a aplicação &em gra~ 
se, e a apl\c:ação efetiva d~ i:iartes· · dll. 
tese, que; mesm:> em plena hlpotei~, po .. 
(lem si:r aplicadas sem· grave perigo, 

Fot preciJamente ~<i que Leio XfU 
po~ em e.to na. qarta. dirigida.. por l!:lft 
a. l9 ao. Julho de 1889, Q.s ni~QII · 
bra~lleír0$ tinllam eJallotat!o um ptoJ,eto ,· 
de lei que lntrodu;,;.ia no Sr~i:l a li'oer .. 
dacle e a igualdade d0$ cultos. ~ã\l 
XIII repele energicamente essa. Inova" 

. ção. ~ um pa,fs catollct como o lira .. 
sil, declara o Papa,. os d~ltos d&· reli• 
glão de 'restado· devem ser · gara11tido,f à. 
un!ca. o vetda(\e!r.,_ Igreja d!I J~us Cri:l"' 
to. Os cultos dis.sidentea, bem · Joilte da 
poderem gozar de uma. tgqal, e: comum 
liberdade com a. Xgr aj,1, · Ça.tolica., ná<l 
Possuem ne11h,um direito . lntrlnseco para. 

· serem reconhecidos. Se as circun.stan• 
e ias atuais obrigam a. se lhes· dar a a.u .. 

. torização. de serem exercidos- no terrlto• 
rio brMUelro, e~ tacul<lacle legal Po4' 
derâ mulw 1!1Hu aer ooncodida. em nt1 .. 
me dll3 exJgenote.. da repouso publico 
e da paz· •eliglo&~, e n!i,o em virtude. c;la · 
um direito que perLencerla aoi; çultQá 
dls.~!dentes, nem . em vlrtuc:le de uma 

· assimilação juridlção com · a verdad~i• 
ra Igreja. · / 

.(Concluo na. i,ª ·paslna1, 
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TELEGRAMAS DO· RIO 
t;s$ 45,00; 2.o sargento Us$ .40,00; 3-0 
sargento lJs$ 33,uo; cabo Us$ 25,00 e 
soldado Us$ 20,00. 

Cumpre salientar quo os vencimen
tos e vantagens do pessoal que fj ... 

:.-:er parte da 'P· E. B., serão ni:,lic~-
do"s de acordo com. o (li'sposto nos ar .. 
tigos 83 e 96, do Codigo de ,,..-et,ct
mentos e_ Vantagens do Pessoa'l do 
Exercito,·· sendo custeadas- pelo Go
\'~rno Brasileiro as 'despesas de alo .. 
jnmento e as de .ilimentacAo. 

Fed~ràlis'açãO dos Serviços 
. de Policia Aerea, Maritima 

· e de fronteira 
RIO. ( ASAPRESS) - o sr. Manoel 

Cezá.t Ga·r·cez,- i:tovo <lii•et.or ·âa Divi-" 
mão de Policia. M<lr_ittma, Aerea. e do 
Fronteira, etil entrttvista concedida á 
iniprensa, ilectârcrn Qµo ,a c"riação õo 
D(lpartau,ento ~'ederal de_ SeguranG;i 
Púl>líca veJu. -·preencher· uma lacuna 
(IU_e _$e_ · fazla.- ~en.th eiu_ nosso· pafs. 

Ref.er/ndl>-se á defesa do nosso ter
ritorio, .disse <1t1~ ~ -faHu. xle 11nlformi
dacle nos: serviços· d.a· Pollcfa Màrlti
mâ., Aerea é de 'Frontefra, aéarret,i 
grandes.· préjuizo~ para a ordem aà• 
li1inlstratlVa. ·especialmente. no. tocan· 
te: á ,te.fes:i . contr"a os elemento.~ ·no
civos· e lnrle~ejaveis; muitos dos qua Is 
penetram _pela .fro:nteir_a, éni virtu
de, da .. falta de un.ifor.mldade· da ffs. 
call za,;:iio. 

Co_ntinuando em suas declarações, o 
sr. Cer.ar Carcez disse Que atualmen-
te . todas a·s na.~ões elo mundo estão 
adotando me(lidas rigorosas, a fim de 
impedir a entrada no país do eJe1nen
tos inde~ejaveis. Na.da mais oportu
no - continuou o nosso entrevistado 
- que a feneralizacão dos serviços 
da Policia J\·ta.ritima.1 Aerea e Jlron
tei_ra, ttue vale como uma verdadeira. 
defesa socfal do terrltorio frrasileiro, 
assegurando uma ação ' energica ·e 
pronta eontra os maus cletnentos, que 
consigo trazem o vicio, o crime r.A 
cum bsso, a propria. deca.rJencia so~1·,1, · 
Assim, os elementos que. J)or ~ua 
coudat;.i, tenham se mos.irado in p"orn ... 
pa.tiveis <"otn a <>relem interna. serão 
ex])ulsns do territorlo nacion;.i '/. e a 
sua volta ao pafs, nor qual<.Ju ir meio 
crlle pretenda usar, será lmpos ,iivel. em 
Virtude da uniformidade c1ps servi
ços rlé -nollclarnento. agor J. determi
nada peJo Presidente <lr./ Repnblic-a 
com a. criação do Depa.r.:f;l.,mcnto J;'e
d('rn I ele Seg·urança PV.!-,liiea. 

====================· ~·===== 

Federação·. das Congreg.ações .. Marianas 
CONCENT~AÇõES EM 

NAS E l'IRAJU' 
CAMPI-

Revestiram-se de excepcional bri
lhp as conc1:1Í1tra,;õ!)s>. marianas lel"'a
<l<js-a e.feito .no domi.ngo pa;;i,ado cm 
{;itmpinâs ó Pírajú. 

:Grande ma~sa ·de povo .assistiu 
aos festejos, ifüsa cafripaJ e <lemnis 
a(os_ publ_icos_ com. que as duas dio
ci~e~ . assinalaram .as suas conceu
trhçõ_es. 

Eni · Ca~pinas, as palestras prcpa
:ratórias ·tiveram nm·. cnnho ele ele
vàda significação, registrando-se 
i.una · frequcn_cia · Yerdadeiramer,v-,_ 
en tusiastica. , : 
. No domingo, pela nJanhã, à~ 10 

bqras, foj. celebrada. a l\IJ,ssa ~t mp:1 l 
na pr~ça oride. está. situada, 11 Catc
<lral campineira.. ,' . ' 

A_ praça ficou literâlme\7' te toma
oa pelo,; Congregados e . pelo .povo 
ciúe >ass~stfa. à .cerimony ,1, venladei
ramênte ed1ficànte. · 

A.' 13;30 .hor~s ·. fo)' instalada so· 
Jener;nente -.a. As.semp'Jeia, no. Teatro 
:Munieipat, presídifa ,por S. Excia. 
ReYrúa. º· Pàul11' de 'l'arso 1), .. 1), 
Bispo Diocesan9 . ' 

FÍZ,erani uscf da palavra os RR. 
Cqnego, -~.<Ísé N a1:dil!, Diretçir da 
I1'.ederaç$0 JJiocesàna .de. Campina~, 
e 'o. 'f>e: \\1 alter Mariauii, que pro-
11~ne_io_1,1 ,",ma. eloquente palesn-a so
ibre a, M ce~}íd~de dé :forroação. Am
ibqs,io11,1 o:radores .empolgaram pelas 
bi'ilhiv,t<Js. pahvms pronunr,-iadas .. 

· }.,._ ">· 16 .. horas do mesmo dia e np, 
m.ésm,a- praça, foi ,feita,. pelo Exmt•. 
~· R~vmo: · Sr. Bispo Ui0cesano,' a 
«!011sagra<;ão dá Diocese~- ao Co1•ação 
.de· Maria Hantissima .. 
. Ein .E'ira,iú o espetaculo' da con

()entrai:~o /nijo esteve .menos _empol
gante,.gue o de' Campinas. 
. :!,pós a , Sitnta Mis,sa, hou,e um 
in~ryUi,.:"para- a ·insütlação .. da As
sem~·:~(, .. ,, que se 'YérÍficou:às 11,45 
Jiór~s,:_ ~,,i ,. ·a. pt•<'iJi<fençia. de S, Excia. 
I!enua.:,,.. Sr; D .. Frei Lniz de Sau-

· ,:, Á;11á, lÜl, Bispo Diocesano, teu dr, 
aó seu liido os R.H. RP.- Agostinho 
Mendi!Í4-tti, · Diretor da l!'edera,;iio 
}>fárlarta. de São. Paulo, José ·Melha 
d,o _.· Ciµnr<;s, • DiÍi•tor da l<'cdera<;iio 
Diôéc.sana,_-·de Boty.éatú, José Ra· 
Jriao/da l{o.sa Gpes, Ilireto1, da Co11-
gri,ga,'ção]oeál,":.ale_m de autoridades 
.civis e militares. · · ... 
. · A:;A.sscnibléia teve, como ,. cunho 
«>.ilpecial, duas h,imenageus: uma ao 
Sa.nto · Padre;· que ·foi altro de uma 
4-lXpr.éSS~\'a · e, comôv6ô te· liomenrigem 
em -. descrita·: um telegrama a Sua 
Excia; Révma. sr: Nmicio· Apostoli
()c, :para. que,. S:,·Excia. · Revma. se 
d,igne ,transmiti,Jà · ao Santo Padre 
e . .'que· pode ser traduzida· cm duas 
naíávras, istil _é, ·no mais acenclraclo 
amor. filial é na mais. cómpleta. obé
~ienoia; .. A -outrà mensagem· foi di-
1·1.gisla' !(9CRevii1'o. Pe. .José Ramiio 
da:'Rosa Goes, D:D. Paroco e Dire
ti,i;. <Jâ- Congregà~iío local, que <:o
lll.émoi-irv-a. o 25.o aniv.ersario de sua 
01·déna:,;:ão.· · · 

. • Fala.ràm durante· a Assembléia o 
JL0'Pi fíiendl~ute, sobre a A i;ão e a 
União; olira's dé A1Jó'$lcllado que as 
éo_ngrog'a~ões verti 'reàlizando · com 
:ftrmeza e,sé_m alarde, màs num: pro
gtessÓ ''.segtiro e_ entu,iasmador; 'o 
R. --P, Jlelhado Campos, .sobre os 
'trab:dhris re11lizados e sobre o entro.· 
f!atn'er1to.ilom a~ iltivi<lacl,is .,la J<'ede;: 
1•açãó :rle São P1tulo, onde via no°'P. 
1'1endiênté o écri; o 'btilhauté con
tinuador dii ine~qliectivél e sondo$o 
.P.' Cürsino;.a.indà e 'sempre no eo-
1·1tção da mocidade ,Mariana ele São 
J/aulo;: ·R .. P. · Rosá. Goes. agradcren
<lo-•i{ !ióntenagem q~é· lhe ·era pres
-ta,fa. e dízenc1o 'palavras de franco 
entusiâ~mo' pela 1!ansa Mariana. Por 
firn,'eiwe.1,'an'dô :a Assemhléia, nsou 

- da p':Üafra; eom áqllelé brilho· e ele-
-vaçãc( 'cói'Í1 que ' tirintla.' a todo's os 
qu~':t~ni',a ,;entUJ"ª de ouvi-lo, Sun 
Exeià. o, Sr. D. Frei ·Luiz. de San-
t'A.lla. . .: · 

· Excusàdó· será acrescentar q•1e as 
<luàs. 'C6riç'élitra~õés( peló · brilho, pe· 
1à órganização e pelos frutos que 
certarrient~ · 

0

produzi1~0, m11,rcarii'o 
e'pocf na:~Ma ~~~r'iaóa das duns _ri
-daae,;, como o ftr,era1w -com a ,1d:t 
so,,iaJ rias dlla~ loêâlida,frs 'qr• .fi~ou 
edrfiea'da .pelo movirnerffc, l\foriano. 

Aos · I.-:x:n,os. Ut'vmos. Srs. dms 
· duas'.; Dioceses; a· todas as · rle"mr, í~ 

·· autô1H\lÍles' ecl'f'f'iasfüas rle Campi-
1ia~ e -<Íe ·· Pfra,iú.' c'sfic<i•i:tlmenf•' uos 
inClânsavl'í~º'[)ircforé~ "Dínee~nnõs, ''"' 
nossos . vivos rumprinwnlos. pelo 
~xito q1ú• ,aJéânçaram com as duas 
conoéntra~_õe.s-•.. 

&> R. p; .Ramíío da TIMa Goe~ 
um: 1iÍl"sso '·-pn:rti<'ulltr 'c11mp1·i1né11to; 

·.que' e'n'c•.er'rn o rJp· todos os Congte: 
gados' da' Capital, '·pelo seú ju&Hêu 
sâcenfofoL · ' : · · . · • · · 

. . ': AC.AI(E?ll!A M.A~IANA 
Já: Íivi·nÍos ocasião. cie no~. 1Ac

l'i1·rifo~ 'a•'estc bon~m~tito' C m::lc, 

lar _rstahclcr'f,.oento de ensino con
Sa!srarlo ªº" 0 

Blariano, e aos eatolieos 
crn geral. · 

l<'undadv,. e dirigida graças aos cs
fnr~os <k1,. incansavel e grande ba
talhador. o Conoor~"ado Dr, José de 
B1·ito ''!iana. a° A~ademia Mariana 
mautf·/Í1 cursos de ensino, quasi to· 
dos t,iratuitos, destinados não só ao 
ens' ,1111 propriamente <l.ito (que aliá, 
é 'tticientissimo) mas tambcm a p1·n. 
r /\l'('ionarcm aos seus alunos um am
.biente ele grande e erlificantc for
, mação moral e religiosa. 

A Federa~ão acaba agora de ro
cehcr um oficio da rl'frrida Acade
mia q,a, comunica havei' .i11stit11ido 
um curso ele "Estenografia, gratui
t?, '' destinado aos Congregados :1-fa
rwnos. 

~o mesmo oficio o Dr. Brito Va
ua comunica ainda haver posto à 
nossa clisposiç;ão, as vagas existen· 
tes no curso · reeem-instituido. 

Ao granel(' acervo de trabalhos o 
Dr. Brito Viana ju111a . mais este, 
tornando-se· credor da gratidão e 
do~ aplausos <le todos os Congrega
dos, gratidão e aplausos que de. ha 
mt1ito a Pederaç;ãó lhe vem r~u
déndo. 

Os interessados no Curso de . Es
tenqgraPia queiram dirigir-se à se
de da Forleração ou diretamente à 
dit·eção .da Academia· Mariana, on
de, como sempl'e, serão bem recebi· 
dos. 

CONG·REGADOS PIONEIROS 

O [·t P. · Diretor ela Congi·cgaçiío 
:Maria1Ja de Lutecia, _Bic;pado rle As
!'is, enviou-nos uma· carta comuni
c:im,lo que os Co1121·!'gD.clM ,/0,é )fon~ 
teiro (Présidente) e· seu pai, o Sr. 
Antonio Monteiro (l'csourciro) ara
liam de nprcsentar sun~ d<>spedidas 

. visto·· como seguem 'para · o · Paraná, 
onde irão fixar residencia. ' 

· f•~ram doi:l incánsaYeis, e vetera
nos liaialhadores · da causa ;\[aria
na, sendo que o Sr. Antonio Montei
ro alem de ter sido. o t'un.dador da 
Coug1·egação local o era ígualmente 
dà vila onde r!'Ridiam. ' 

Não ha àuvirln quo foi uma pr.r<la 
cl:, grande valor para a- Congt•ega~ão 
de Lutccia,,mns temos· a e(!rteza que 
i,i, no Paraná, os refericl.os Congre· 
gados continnar:io a honrar seus ti. 
t nlos, qniçá funrlan<lo mais cidades 
e mais Congregaçõe;,. · 

· 1s homenagens qne lhes fora·m 
. trih~la_das. num preito' ele gratidão 

pelo qne fizeram, a Federa~ão jun, 
ta os seus votos de exito no Jocu) 
<incle irão residir. 

350.o ANIVERSARIO DO -CON
VENTO DO CARMO, 

A Ordem· CarnÍP.litana vai come
i:ar ne,t~ ario o 350.o aniversario da 
ftrnrlaGão cló seu primeiro conven
to nc~ta Capital (1.504). 

· A fi 111 ,Je dar à eomemoração da 
rb1a o rP:ti,·P quP P.-la. justamente me
rece, o R. Frei Batista Blenke or
ganiwu um prngrama de solenidil
des que terão inicío l)O dia 9 de ju
lho à,., 19,30 horas, com solene no
vena. 

No dia 16 elo julho, dia de Nossa 
Senhora 'do Carmo, haverá uma 
grande procissão, partindo ··do con
vento 11$ lfi,00 hortts .. 

lle,e ianrln dar a todos estes atos 
maior imponenda e brilho, o· Revmo. 
Frei Blenke, Prior do Convento, 
cnvio11 um oficio a esta Fe<lera~ão, 
ronvirlando-a para partkipar dos 
festejos e especialmente da procis
i-ão. 
, O nosso caro P. Diret'or. acaba de 

ofieialme11te aderir· às festividades 
e rlcsde j,> pede a todas as Congre
ga,ões que compareçam a todos o,s 
atos e providenciem tambem de~cle 
já pai·a qrie na procissão . de · Nossa 
Senlw•L dó Carmo, uma dae; íuaio
r·es devoções marianas, os Congre· 
gados s~jmn a nota de g-rande· dcs
taqne. 

Oportnnamente voltaremos 8d as· 
sunto para indicar o local e hora 
rle con~entratão de onrle os Congre
ga,los deverão partir afim de se in
co1'pora i-rm à prorissão. 

Ao H .. Frei Prior do Convento elo 
Cm·ti10 nprrsrntamos a no,;sa com
pleta. adesão e r"ter.nam<··.. o nosso 
agradecimr>nt.o por um convite muito 
do nosso agrndo. 

NOVAS DIRETORIAS 

A Congl'ega~iío !II ariana da· Penh:i 
ac:tl,a de nos co111u11,iear qne no. dia 
:30 rle ahril ultimo foi eleita a nova 
DirPtoria qne · regerá os destinos da 
Con~·r,~,-·(;ih :dn l!l45, 

-' A enn~I it ui~ão -rla Dirdoria, cu.ia 
f'1"'~f"' fl~f :í .. nül l'(·~rlfl ·r!'ll'::J. ll_of\ n~ 

]'' ·') 1111r;1~, fig111',\ Clll Ct!<JO lc,rnl 
do ,··J,,o;·.J·ifü.;q·'. . . .. . 

Vai , encontrar= se com 
/ De Gaulle 

r110, (ASAPHESSJ _ Procedente 
de./ Bllcnos Air~s. onde c~cercia. l' o 
<' J.~o de chefe <lo Co1nité : da F'rança 
t:;i•nb~lento na P.epublica iA.rgenti--na1 
t::hf'gon a esta capital o sr. Albert 
rGuerin. 

O chefe do Comitê <la FT'ani::a Com
baten·te na I"!cpuhlica vizinha. lrâ. a 
Arp:cl. afim de se por em contacto 
com o general De .Gaulle e as altas 
auto1·idades do Comité Francês de L,i .. 
}1(:rtaçã.o Nacional. 

ürganizado 
Fundos 

o Serviço 
da FEB 

de 

nw (ASAPRESS) - 0 "Diar'D 
Oficial'' ele hoje-, publica a })Ortar!a 
n. 6.499 do l\linistto da Guerra., data
da. do :!3 do ~orrentc, que org·aniza o 
Serviço de i.~nndos da F. u;. B. que 
Pl'OVf'J·ã, os roeun:;os n~ce~sario a ·to· 
dcti os :--ens de.partamentos - 11e-s.soal, 
n1ah~rial e servicors. Assegurando o 
func-ionamE>.nto dP todos os seus ele-
111enl0~ organico~. 
• O artigo 2.o d~ssa portaria, deter .. 
n1in_a <1u~ aquele Sf"rYiço compreen<le
rã. a c!,efia, orgão8 moveis, orgãos 
fix0~: e pagadoria central. 

, A -,chefia scrâ. exorcícla. por um co
rcinel-Jntcndente do Exercito. Consti
tuem _(\3 o-rgi'l.os tn_ovels, os ·scryi<;os de 
fundos õaS · Divisões· ,e os serviços de 
fundos do Quartel General- rla F. i,;, 
B., ·e· o.S ~.eus elementos organ·lcos. Os 
orgftos fixos co1npreén<fom a paga
doria ao· teatro a.e operações e outros 

qqe venham a ser criaao·s-. Con10 or
gão. para. tunclor.a.r no país, haverá. 
tnna pa gaàoria-central. secliatla na 
Capltál Fe(teraJ e direi-tamente subor
<lin:1d1t á Sub,Diretoria de Fundos 
do Exerc:ito. 

O artiio 7.n cscla.··<>ce qu,.e haverá. 
u.inda uma .._pagadoria fixa e1n local a 
ser <tesignado pelo Comandante ela 
P. E. B. devendo · ser ainda criadas 
outras pagadorias no teatro de opf>
ra<;üe9, se assim exigir a situação 
àa·s tropas. A' pagadorja Central 
compete receber e 1uovimontar a· iJn ... 
portancla correspondente aos des• 
tontos das folhas de· pagamento do 
pessoal da. F. E. B., clandó-lhes o des-
tino nas íi'chas Individuais, 

1'a. parte que .trata das "atrihu1-
cões · funcionais sobre vi?.neim"e.ntos e 
vantagens'.', a porta.ria en1 apreÇ!O de- _ 
~Iara -quo serão:· os r"€'cebi111entos e 
~·antagens; Que deixarem de ser pa• 
t;os por ·qua:lqucr motívo. Os· creditos 
destinados As despesas da J•~- ·E. B. e 
O_s registrados p(']o Tribunal de Con-
tas, serão distribuídos ft Diretoria de 
Intendencin <lo J.~xercito, para re·dis
tribuição á pagado1·ia.-flxn, no teatro 
de opera.c:ões de alfmlwmar. 

O. artigo 38,o e5tabelece os ve11cl
n1entos ó vantngt.'ns e·n, "dolarPs", os 

c1uai~ e:st.ão · assin, Hmita<los: G.eneral 
de Divisão - Us$ 3~0,00; General de 
Briga.da Us$ 280,00; Coronel lls$ 
i20,oo; te'nente-corouel UsS 220,00; 
maior Us$ 180,00; Capitão Us$ HO,OU; 
1.0 tenente l.0s$ 120,00; 2.o tenente 
Us$ 9"(),00; as11irnnte a oficial Ue$ 
70,00: sub·tenentP. Us$ 60,00; _sargen .. 
to,ajmhnte l1s$ 50.00; 1.o sargento 

íRACOS e 
AN~MlCOS 

TOMEM 

Vinlm CreosotadG 
"SILVEIRA" ·---

Granc!e Tónico __ .. 

Acordos culturais com o 
Canadá e Equador 

RIO r ASAPRESS) - O Brasil fir• 
1nnu dois importa.ntes --acordos çuJtu· 
i-.:•.i~, :!!lendo um ron1 o Canadá e outro 
<".Om o J~quaclor, ambos <lestinados a 
illcrementar o intercaml>io cultural 
entre o nos~o pafs, e aquelas nacõe-s. 

O acordo cúm o Canadá., reveste-se õe 
~~pe~ial ininortancia, em co.nsequen
C'la. O.e s@r o primeiro ato diplomatico 
no g<'nero, com aquele clominio da co
mt•nidaôe hritnnicá. O acordO cotn o 
E<tuadôr é de grande· ,Jcance para 
a politica. de aproximação. 

Agradecimento do Perú 
RIO, (.\SA PRJsSS) - o sr. Ma.noel 

Pra.do, presi<len te do. Perl'i. enviou um 
telegrama.. ao chefe c1o governo bra
~i.Jeiro, a.gradecenclo, em seu ;1ome " 
no de tocla. a nnção peruana; os es· 
for~.os do governo brasileiro para J.O .. 

Iucionar o Ltigio de ·fronteiras' entre 
o l~crú. e o Equador. 

Serviço de limpesa urbana 
nrn. (.\SAPRESS) "-- O Prefelto 

I-lenrique DodSworth abriu unt credi
to (!e dois milhões ,de cruzeiros· para 
a compra clé carros para OR ser'V'lço8 
a can,o do Departamênto de Limpe
za· ürbnna, Assim-, será ampliado e 
rénovado o materia.;1, afint de melhor 
atender ás necessidades da cidade, 

eresidente 
do 

do Aeroclube 
Brasil 

rdo. (ASAPRESS) ....:. ·Foi assinado 
pelo Presidente d:i Republica ·o rlecre• 
to na. Pasta da Aeronautfca., nonrnan
do o engenheir"o Lazaro Costa PI. 
n1ente1, par:i exerocer- a função de 

. presidente do Aeroclub do Bra.sil. 

Organizador das obras · 
francesas pró pr,isioneiros 

e deportados 
RIO, (ASAPRESS) "'- O sr, André 

J\1oroselli, senaclÔr -dn.· "Hn.ute-Sn.onc", 
a quém foi conferida a: missão:- de or .. 
gaillzador das obras francesas em fa. 
vor dos prisioneiros e·. cleportados, che~ 
gou a esta capital, vindo de Argel, 
têndo fetto o percurso tle Natal .ao 
Rio, a' bordo de unl avi.ão militar nor .. 
te-americano. 

O sr. Anrlrê l\loroselli,. foi recebido 
no aeroporto pelo effi-baixador .ritles 
Blondol, do Comité de Libertação Ka
cionrl. pelo consul geral da Fra.n~a 
e pelo sr. Augusto Ren.eau. preSiden .. 
te do Comité da F,anca Combatente, 
te, · a~sirn comq, por varios mer11bros 
do Comité. 

Prorrogado até·· 15 de ,Junho 
RIO, 23 (ASAPRESS) -· O Presi

dente Getullo Vargas assinou um 
r!eC'!reto, prorrogando até _15 'pe junho 
o prazo pará a entrega. das declara, 
çües. dos lt.:cros e:xtraorclinarios.· 

POLONIA, "BALUARTE DA CRISTANDADE" 
A mtssao s.e~ular da Polôllia foi 

defender a crist:rn,]~de P. a cnlttira 
, ocidm1tal co11t1·a os pefi;,lfi e amea
ças elo Oriente. 
, '.roda v<'z, fJUe as fronteiras da 

Polônia. recuaram a liistr, a· zona 
de influência da Igreja Cató!i~a re
cuo tambem, restringindo-se su:1 · 
orhitn no oriente da Europa. A; 
fronteiras orientais da Polônia 
identificam-se, portanto, com as 
proprias li11des do Catolicismo. Es
rn rnca~iío valen à Polônia o título 
de '' B:iluarte da Cristandade." 

Na Idade l\Iédià a Polônia coli
tere . a avalanche elas hordas · tár
taras, que se arremessaram· furio
rn_mente contra a Europa,. toman
do as proporções de uma nova mi
gra~ão do~ povos. As tropas de Te
mucl,iin Khan, alcançarám a Silé
sia Polonesa, chegando às portar; ela 
c•idade· de Lignica, onde foi trava
da uma batalha decisi ya· ( 1241). 
Esta terrível batalha custou a vi
da à flôr ela juventude guerreira 
polonesa, inelusive do Príncipe 
Henrique o Pio; más a expansão 
tártara foi contida. Os restos elas 
clestro~nclas forças ele -Tem·idjin, re
tiraram-se. para além das frontei
ras da Polônia. Porém, durante tre~ 
séculos, os tártaros a vassalai·am os 
numerosos ducados rutenos e mos
cÓvitas, retardando, essa dominar;ão 
asiática, o desenvolvimento político 
e- cultural daquela região.· 

Quando desmoronou o poderio 
tártaro, surgiu outro inimigo da 
Igreja e 4a civilização ocidental -
os tn rcns. An tcs da coriquis ta ·de 
Constantinopla, os turcos · já ha
viam penetrado nos Balcans e . na 
H·1ngria. Então, o jovem rei da Po. 
Jônia e Hungria, Wladyslaw IV, 
promoveu e chefiou uma nova cru
v.ucla. 

Em tremenda batalha, perto de· 
\Varna, na Bulgária, pereceu o Rei 
em 14H, e por isso é conhecido na 
I-fütória por \Vladyslaw de Warna. 

Durante os tres séculos seguintes, 
a Polônia lutou contra a avalanche 
túrca, expulsando os famosos exér
ritos otomanos e rechassnrido-os pa
ra o Oriente, até que afinal, o Hei 
,João III .Sobieski rlesfechou o gol
pe mortal: na batalha de Viena 
( 1683) doei si va para o destino da 
E·1ropa e <la Cr~-;tandade. 

A part.ir rlo século XVI, a . Po-' 
lônia teve de · enfrentar novo pe· 
rigo, rPp1·n~<'1tlarlo pelo irande Cis
ma O riem tal, . ,iá com tn:írr~a<ias t.Pn-. 
ncnrias . para se expandir no Oci
d('n le, · 
· A p•i,siío da I'ol,'\nia,.. todavia, 

;·iío se rc;,tri11gi,1 a rlefcn,lcr as po-
1:ti"~q.~ amea'çadas· da._ ÇÍJsLangado 

e da Cultllra Ocidental, Sua atna
tâo apodólica é eont.ada, entre· os 
i,,eus maiores méritos. Evan~cli:r.011 
11'> reg10e$ pagií$, a -léste,· e tainhem 
H'alizoll a idéia dos Reis· e Esta
ciistas polonêões,· segundo os dcse, 
jos da Santa Sé - restabeleefm
do a união das Igre,ias '· Oriental e 
Ocidental, · ,justamente na ocasião 
cm qúe o grande dissídio da. He
fot·ma rompia a unidade ela· Ciistan
tlarlc. 

Pelo casamento ela jovem Edwi
ges, Rainha da Polônia, com o Griio
Duque da Litnania ·,Jagelão, a Li
tuania pag-ã recebeLJ o batismo das 
mãos· dos sacerdotes poloneses 
( 1380), Assim, pois, _seni conquis
tas, nem derramamento de sangµe, 
por meios persuasorios, a vasta re
g-iiio da L/tuania foi trazi_da ao grê
mio da Igreja Católica e Sl! ]ig.ou à 
cultui-a ocidental, firinando com o 
Estado Polonês, uma· união fede
rativa, ele 400 aneis, que 'perdUJ·ou 
atê às Partilhas. 

O zelo ela. Polônia pela Fé · não 
He contento:t com tais resultados. 
Os esforços 'dos.-estadistas. e .do ele· 
1·0 polonês, conYergiram, desde ·en
tão, para' a realização · da gran<l.e 
idéia do Concílio de. l?lorença, reu; 
uir a igreja dissidente. · ' · 

A Polonia, fiel à.sua alta vocai:ão 
apostolica e. "éívilizadora, através dôs 
scculos expandiu, defendeu e amnen
to a Fé Catoliea no Oriente da Euro
pa. 

f 'confereócia anual da Asso
. ciação , de . lmpre_nsa catolica 

dos Estados · Unido.s . 
Telegrama da N.. C. · inform~ 

que a Associa~ão Nacional· ele Im. 
prensa· Catolica dos ·Estados Unidos 
reuniu na cidade de l\Iihvukee sua 
Conferencia anual nos dias 11; 12 e_ 
]3 de maio, segundo tornóu pubfüo 
o Revmo. Sr. Pe. Frànklyn: J. Kén
nedy, Editor do "Càtholic· Herald 
Citizen, presidente da convenção, 

.A "Çaiholic. Pt·e.ss As,,ociation" · 
foi fundada. aos 24 de Agosto de 
1911, em Coluinbus, Ohio, sob a 4í
reção do Dr. Tbómas P. Hart, hoje 
E<lit.or "Emerilns'-' do "Cincinati 
Catholi<l 'l'eleg,raph", e. sob os aus
picias dó Exmo. e Revino, Mons. 
James J. Hattley, Bispo de CÓlom· 
b'ls, Foi seú primeiro Presirlenle o 
senhor Edward ,1. Cooney, Gerclito 
elo "Providencc Visitar" de Pro
vidence. As puhlicn<:õcs • que inte
gram a assoei~r;ão têm, ·pm conjunto, 
1111ia r,irculação periodira de •..... 
8.0.QO,OO<f g1-~iJmp.!4r.c~. · , .. ,-~ -
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PROYAYEL R~G!ONAMENTO 
DA CAR~E-

Possivelmente dentro de algum 
t2iripo será r:J.cionada a_ carne e1n São 
1~,mlo. O professor Melo Morais, su
perintendente cla Comissão de Aba,:
tecimento, está aguarC:anào os resul
tado;;; cl2s reuniões dcs interes~ado3 
no assunto, afim ele tomar as medid~s 
necessar)as para que esze produto nã() 
venha a faltar aos consumidores ban • 
cleil'antes. 

GONSTRUºÃO OE PRED!OS 
ESCOLARES 

Foi aprovado pelo Interventor Fer
'riàndo Costa o pláno para: constru
ção ge predios destinados a- estabele
cimentos escolares e. nos quais fun
cionarão escolas rurais isoladas e co
lonias de ferias. Assim, serão cons
truidos 23 · predios, dos quais três s~ -
rão destinados à colonias de ferias e 
localizados em planície, montanha e à 
beira-mar. Dos predios construido,, 
que serão pagos à vista, dois te_rços 
destinam-se· a grupcs escolares e os 
demais a escoias rurnis isoladas. 

RACIONAMENTO DO GARVÃO 
" E LENHA 

O coronel Valerio ·Braga, presiden• 
te da Comissão. de Racionamento d,;, 
Combustíveis, consideni.ndo que o 
suprimento de carvão e lenha não "e >r
responde às necessidades do con~mni,, 
resolveu ,que . os consumidores loca
lizados nos municipios de São- Pau
lo, Itap!icerica,. Santo André, e Gua
rulhoi; ficam habilitados a uma que
tá de · consumo mensal. 

A parHr do proximo dia l.o de ju
lho, de acordo com as determinações_ 
do coronel Valerio Braga, todas as 
partida.,; de lenha e carvão destina
das aos municipios acima especifk~~ 
dos e· transportadas por rodovias, fi
cam sujeitas ao controle da Comis-
são de Racionamento. ' 

OEFORMA NO MAGISTERIO 
\ 

PRIMARID· .1 

Será encaminhaçlo ao Conselho Ad
ministrativo. do Estado, dentro de al
guns dias, um projeto de decreto
lei extinguindo o estagio na carreira 
do magisterio primario e São Paulo. 
· Aprovado esse decreto, serão pre

enchidas as vagas de 148 novas clas
ses por professores do interior, da se-
guinte maneira: 40% por professo"- · 
ras casadas, cujos maridos residam 
nesta capital; 30% por professores cjue 
tenham absoluta necessidade de s~ 
transferir pa_ra esta cidade, não $Ó 
por se especialiiárem no magisterio, 
como tambem para a educação de sei.:s 
filhos; 15% . por professores que se
jam arrimo de famHia, e 15% por p.ro
fessores do interior em consequencia 
de cursos especializados. · · 

' 
REAJUSTAMENTO DO FUNCiOw 

NAUSMO 
· O Interventor Fernando Costa' reu

niu no Palacio Campos Elíseos, todos
os :;;ecretariqs de Estado, afim de tra
tar do .-projeto do decreto-lei elabora
do no Rio. pelo D. A. $. P. sobre o 
1:eajustamento do quadro do funcio- · 
nalismo publico estadual. O assun
to foi completamente ,discutido. sendo 
apresentadas v~ das sugestões ao pro-
jetQ .(19, · 1·e{el'id9, d.~c;;e~o-~lei. ·· 

l-,OI~,O.NIA MARTIR 
IMPRENSA- CLANDESTINA . 

No mês de novembro p. p. apare
ceu na Pol<>nia, pela primeirll vez, um 
jonaL subttrraneo, em francês, desti
nado aos aliados presos na Polonia, 

BAR6ARIE G!:RMANICA 

Noticias da Polonia dizem que em 
:n de fevereiro de 1944, 24 poloneses 
foram enforcados publicamente em 
Varsovia, depois de terem sido força-
dos a doarem o-- Eangue. · 

Esse fato constitue desde então _a 
norma de proceder germanic.i. · 

COMBATENTE~ SUBT,ERRANEOS 

Cincoenta mil galões de gasolina 
explodiram em Lisow, e destinavam
se à frente oriental. · 

O trem, quando parava, era prote• 
gido por numerosas sentinelas. Os 
wagons-tanques, perfurados pelas ba-, 
las polonesas, esguicharam seu pre
cic,:,o conteudo. Este foi Jogo incen
diado pelos atiradores livres. Trin
ta e dois alemães mortos ficaram 
carbonizados nessa escaramuça, seme.: 
lhante a muitissimas outras. 

CONFISCO E SAQUE OE OBRAS. 
OE ARTE RELIGIOSA 

De acôrdo · com as publicações 
clandestinas polonesas de informa
ção recentemente recebidas, o decre
to alemão de 16 de dezembro ·de 
1939, sobre o "confisco de todas as 
obras de arte llistóricas e rel:giosas'', 
tem sido posto em prátiéa eficaz
mente nos últinros três· anos. Tudo 
aquilo que os alemães cons!cleral'am 
de vr«or, foi enviado para lugares 
descoubecidos no Reich. As obras de 
arte que os alemães consideravam 
que não tinham valor artístico. fo
ram completa e lmecl:atamente des
truídas. 

Foram destruídas muitas das obras 
d1 arte de grande valor que jamais 
poderão ser restauradas. 

A DEVOÇÃO DOS SOLDADOS PO
LONESES A NOSSA SENHORA 

OE CZESTOCHOWA 

Numa r~quena igreja situada per
to da i\:eute italiana, os soldados po, 
loneses juntam-se aos habitantes da 
localidade para honrarem aos domin
gos a sua Padroeira, Nossa Senhora 
de -:::zestochuwa. Os italianos sentem 
admiração pela devoção filial dos 
soldados poloneses para com a Santa 
Mãe. Para comemorar a estadia dos 
poloneses, o cura da localidade colo, 
cou na nave da igreja u.ma lápide de 
mármore na qnal está grávada a se
guinte inscrição: "Para comemorar· 
a preséuça dos soldados polone~es., 
os quais ten'i lutado o lutam pela 
sagrada liher~ade dando um esplên· 
dido exemplo de Fé Católica e de 
patrioti~mo, e que honraram nesta 
igreja a Nossa Senhora de Czseto: 
chowa, à qual daqui ém diante se 
_cultuará nesta Casa de .De11s". 

O COMUNISMO lt TOTALITARIO -
OU, A BALELA DA Ili.a INTER-

. ,NACIONAL. 

Victor A. KrawczenJro, ofic:al .da 
Comissão de Compras So•:iética em 
Wahsington.: anunciou. a sua renún-· 
eia nv dia 3 do ,..,rrente mês e colo
cou-se "debaixo cfa opinião pública 
dos, $:.taclQs Vntclos", K1·_awczan!,.o,. 

cujo passaporte tem o titulo de "Re-. 
presentànti:i do Governo Soviético", 
estava encarregado da secção de-me
ta's da Comissão_- Era· capitã-ó do 
Exército Vermelho e antes de· vir 
para os Estadós Unidos; em agosto 
passado, era diretor_ cie uni grupo de 
grandes fábricas indústriais em Mos
cou. Tem · 38 anos de idade é foi 
me:nbrê, do Pa.rtido Comunista Rus
so desde 1929. Ocupou vârids cargos 
importantes de. economia dentro ,do 
presente regime soviético. A seguir 
publiéumos uma parte da stià decla
ração oficial:· 

"Por ·meio da presente. anuncio a. 
minha renúncia ao cargo_ que recebi 
do governo soviético, depois de 22 
anos de serviço ativo em várias fun
ções de. responsabilidade. · Não :po~so 
permanecer em s!lêncio" por mais 
tempo. Não posso• continuar apoian
do as manobras pol!ticas de- duplo 
;eutido, dirigidas ao mesmo témpo 
para a colaboração com os Estados 
Unidos e com a Grã Bretanha, e em 
busca de objetivos incompatíveis. c:óm 
tal colaboração. Essa· colaboração 
com os países democráticos não po
de ser obtida enquanto o goverlÍo i;o; 

viético e os seus chefes s·eguem. uma 
politiea própria e secretá, destina.da 
a obter objetivos qu·e não estão de 
acõrdo com as sua·s declarações ·pú-

. bf.ica.;. O .governo soviético a.fssol,eu 
o -Cominterp, tmicamente _na apatên
cia, pois na re"alidade, Moscou emiti· 
nua· apoiando os partidos comunist.a:i 
de muitos países. A nova terminolo- · 
g:a democrática usada em Moscou, 
não é mais do que uma manobra~ As 
pessoas inteligentes e informa.das .da 
Rússia e do exterior não se· deixa
ranr. enganar pela nova terminologia 
soviética de. nacionalismo. objetivo 
ela qua, é ocultar a suhs'tancia· e o 
propósito da verdade:rà politi«à so
viética. Estes ,objetivos guiarain tam
bem a forma,:ão do <:lomité .Pan,Esla
vo em Moscou e da cha.madà União de 
Patriotas Poloneses. que têm· os seus 
supostos programas nacionais. As úl· 
timas manobras dirigidas para a' for
niação de um governo Polonês que-

. -obed~cerá ao governo soviético, pro
vocaram constemação e protestos, os 
qua:s eu tambem aprovo". 

UM DIARIO POLON!tS RESPONDE, 

AO .ATAQUE DE "Pf{AWOA" 

Como resposta a. um ataque feito 
contra· o ~oyerno polonês, o fxércíto 
e o Movimento Secreto, pelo jornal 
sovietieo· "Prawda", o diario polonês 
"Dziennik .Polski·", disse. em parte o 
seguinte: "Comentando o artigo· dê 
"Prawda", o correspondent:e da Agên
cia Reuters · em Móscou, Harold · 
King disse que-1se tsso P.ra um co
mentário oficial da pi>lftlca russa, to
dos os lideres poiopeses ·que se en· 
centram. em território, polonês, quan
d" este: for ocupado ·pelos russos, se
rão encarcerados, · Este cómentá'.rio 
faz_ ver claramente qua o artigo de 
"Prawda" não é un)a ameata direta 
uicamente contra O governo 'polonês 
em· Londres, mas tambelil contra to
dos. os lideres do MÓvimepto Secreto 
Polonês, os quais a custo·ilos maiores 
sacrificios e esforços conseguiram,, 
ot·ganizar. o mov.lmento secreto polo
nês e tem lutado contra ·os· alemães 
ha mais de quatro anos: Se estes bo
méns fossem. castigados agora por 

· um dos Aliados. tal ato seria um. dos 
crimes · mais degradantes . e insupor
ta v~:s à conciência humana;·. · 
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T E A. T R O S E. C I N E M A .S 
PR O G RAM AS .D-E HOJE 

PRIMEIROS EXIBIDORES 

ART PALACIO - Guadalcanal, com Preston Foster. ,;_ ÀMC', • 
BANDEIRANTES:... Mania de antiguidades, coin Jack Benny. - APA, 
'BROADWAY - · A mUlher tera, com John. Carradine. -- AMC'. 
IPIRANGA - A·extranha passageira, com ·Bette Davis. - D, 
METRO - Lily, a teimosa, om Jury Garland. - D. 
OPERA - Paris er:i, asslm,_com Ann Dcvorilk. - APA. 
PEDRO II - Sina. do jogadqr, com James G~a:g. - D. 

Desfilàdciro perdido,' caril· William Boyd. - AMC. ·. ·· : 
,RITZ - A vitoria pela força aerea, desenho. de Walt Disney. - J. 

SEcJUNÍlôS EXIBIDORE.S 

ALHAMBRA - Salve-se quem puder, cci.:n o ·obrdo e o Magro. - AMC'. 
A cançã:o de Dixie, com Bing Crosby, - D. 

ASTORIAC- Az da morte, com Etic Portmann. - AMC. 
Traidor traido, com Ose Mase~. - . AP A. 

AMERICA.- Casa de loucos, com Olsen e Johnson. - APA. 
Cupido é moleque teimoso, càm GÚi Orant . ..;;.. .R. ·. · 

,1.VENIDA ..,... Estrada proibida, com Robert .'raylo1:, - APA, 
Impondo a lei, com William Boyd, -. AMC. 

BABILONIA - Palheta da vida, com Monty Wooley. - APA. 
As portas·do inferno, com Robert Taylor. - APA. 

BRASlb ~· Em cada. coração um pecado, com Ann Sherldan. - R, 
Felizes pam sempre,. com Ann RUthenford.'.- ~A .. 

BRAZ POU2'EAMA - Carmem, com Nini Marshall, - APA. 
O falcão em perigo, com Tom Comway. - AMC. 

CAMBUCl - J!'ogo sagrado,' com Spenéer ~acy; -"- 'APA:· 
Tempestade de ritmos, com. Lena Ho{ne. - R. 

CAPffCJt.,10 - Em cada .coração um ·pecado, -com Shetldan. - .lil., 
Ela .é· da ,pontinha, com Jinx Falkemburt, - R, . · 

CARLCJ.S GOJvi~S - L:.clrões, roubados,,çom Stan I.,aurel. - AP.A,. 
Herança inesperada, com WeawCJ.'" Brothers .. ' .- A. 

CASA V EJ.WE - lndoma\'el, , om John W11,yne, - .R. 
Falso delegado, com Tim r'.lolt .. - · AMO. · 

CINEi'>iUNDl ,- o. tesouro de Tarzan, com Johnny Weismuller. - APA, 
Suprema cartada, com Edwatd O. Róblnwn • ...;.· APA. .· : · 

COLJsi,;u ,,,..:. CrepUscUlo :sangrento, com Merle bberon, - APA. 
Sherlock.Holmes e a arma secreta; com Bas!l Ra.thbone. - AP.11. 

COLOMB.o· :...: Dama por. uina noite, com. Joan Blondell. - D; · 
A 1e1:do·.1obo, com Rin-tin-tin. - AMC. 

COLCJN e" Suez, ·com Tyrone Power,:-· APA.· . . ·. 
Pioneiros do Oeste, com Robert L1vingstcr).I. .... AMC, 

CRLJ~i!,JRO - sahara, com Humphrey Bógart. -'- APA. 
Brincando· coirt o. perigo, coin William Gargan. - · APA, 

ESP!!:RIA .- É proibitio' sonhii.r. com Mesqultinha. - A.· 
Taxi senhor. com WU1iam Bendix. - APA. 

FENIX - Mergulho ·no\inferno. com Tyrone Power. - APA. 
Alem do ho1·1zonte azul, com Dorothy Lamour. - R.. . 

GLORIA ..,. Prisioneiro de conveniencia, com Bill Henry •. - A. 
Alguem faloµ, com Philis Stanley. - APA. . 

HOLLYWOOD - Sll,hata, 'com Hum!)hrey Bogai:t. APA. 
Ela é da pontinha, cori1 Jimt Falkemburg. - R. · 

IDEAL -·Cancjida, com Nini Marshall.,- APA. 
Saudades di Espa.nha, com Estrelita Castro. - A. 

IPIRANGA-PALACIO. - Casablanca, com Humphrey Bogart. - ff:. 
A vitoria do Dr. Kildare, com Lew Ayres. - A. 

LUX - Crepusculo sangrento, com Merle Oberon. - APA. 
Casa de loucos, com Olsen e Jolmson. - APA. 

MODERNO - Tristezas não pagam dividas, com Grande Otelo. - D. 
Ilha da vingança, com R;i.y M!dleton. - R. 

OBERDAN - A vida de Carlos Gardel, com Hugo dei Ca.rF!l. - APA. 
Cidade da perdição, com Brod. CraWford, - APA. 

ODEON (Sala azÚI) - Dois solteiro em 'apuros, com :Jick Powell - APA. 
Forjador de homens, com Pat O'Brien. -:- AMC. 

ODEON .(Sala v~rínelha) - Revolta, com Ann Sheridan. - APA. 
· sherlock Holmes e· a voz nas trevas, COJll Basil Rathbone. - AP .4 

oLIMPIA - sem tempo para amar, com Cla\ldette Colbert. - D· 
Quarteto de amor, com Ann Sothern. - APA. 

PARAIZO - Turbilhão, com Betty Grable. - D. 
Confissão, com Hu~o dei Carril. - APA, 

PARAMOUN'l' - O fantasma da opera, com Nelson Eddy. - 1t 
Slierlock Holmes e a. arma secreta, .com Basil RathbOne. - APA, 

PARATODOs·- As portas do inferno. com Robert Taylpr, - APA. 
Senhorita ventania, com Lana Turner. - R. 

PAULISTA - Arrisca-te mulher, com Jean Arthur. - R. 
Bebê da dÍscordla, com Lupe Velez. - R. 

' PAULISTANO,~ A carta, com eBtte Davis, - R, 
,,, .-,' A damà áas Camelins, com Greta Garbo.·- D. · 
i PENHA - ClUme não é pecado, com Don Ameche. - .lil,, 

" negresso retumbante, com Gloria Jean. - A. , 
PIRATNINGA - Dois solteiros.em ayuros, com Dlck PoweII. - APA, 

·; ' Agente subterraneo; com Bmce Bennett. - A. · 
· RECREIO (Ôentro) .- Moleque Tião, com Grande Otelo. - APA, 
,;, ,, .. : l;)Jze .. que me queres, cç,m Irene Hervey, -,: AP A. 
, RECREIO (Lapa) - Idade perigosa, com Dlanna Durbln. - A, 

A .extranha morte de Adolfo Hitler, com Ludwig Donath, - APA, 
.,.RÉX .,- Sargento imortal, com Henry Fonda. - R. 

, ., · , '.. Lll.drão q?e _rouba ladrão,. com Stan Laurel. - ·R, .' 
· RIALTO - E proibido sonhar, com Mesqultlnha. -- 11., 

· 'Um ·1ouco entre loucos, com Franchot Tone. - tt. 
· IWIAL - Mares sem dono, com /alerle Hobson. - APA, 

· Ele empregou o. po.trão, com . Stwart Erwin. - AP A. 
: RQSARIO - Varias. filmes ,naturais. 

R()_XI --::. *mot de Mií.e - AMO. 
Çhamas da Vingança - A. 

SANTA CECILIA - Legião b1·arica, com Clàudette COlbert: - APA. 
· Mlsterio' da cascavel, com Eâinond Lowe. - AP A. · , 
SANTA HELENA - Encrenca slnéronizada, com Irmãs Andrews. - APA, 

Revolveres·e laços, com William Boyd, - A. · 
SANTO ANTONIO - Tempestade de ritmos, com Lena 'Hortie. -· R, 

· Nõlte de amor, com Grace Moore. - R. 
'.8$.0 'BENTO -.Paris nas trevos, com Phillp Dom. -- APA. 

· · O grande homem, com Donald O'Connor. - APA. 
· :sAO OAETANO - Sem tempo para amar. co mOlaudtté Colbe1·t. - D, 

· Noite de amor, com Grace Moore. - R. 
S$.O ·.GERA.LDO - o conde de Monte Cristo, com RObert Donat, - R, 
. Defensor do povo, com Edward Ellls. -· APA, 

· $li.O JOS'.i: - Esta terra é minha. com Charles Laughton. - APA.. · · · ., . Uma: o.ventura em· Paris, com Joan crawtord, 
' SAO tUIZ - Vtvemos ás pressas, com Lyn Barry, - AMO. 
' Próà. ao' perigo, com Richard Arlen. - A. 
· SÂO PAULO - Pistoleiros sem pistola, com Bud Abott. - APA, 

· . 'Felizes para sem\')re, tom \nn Ruthenford. - APA. 
SAO•·PE:DRO -- Plstoleltos sem pistola, com Bud Abott, - APA 
·.: . ·M~lca da vitoria,. com Ann Miller. - R. · 
!INJVERSO - Dama por uma noite, com Joan Blondell. - D. 
. . A. ·1e1 do .·lobo, com Rln-tin-tin. - AMC. ' 
VILA: PRUDENTE - Dois romeus enguiçados, com Kay Kayser. - .tPA., 

C.o_r/J,Çôes palpitantes, com Johnny Mac Brown. AMO. 

f'EATROS 

,·CA.Sl'SO ANTARTICA - Passarinho da ribeira, com uina Cia, Portuguesa, - D. 
::SANT'ANA- Negocios são negocios, com Ptocoplo Ferreira, ... D. 

•I 
EXPLIC'AÇÃO DAS COTAÇôES 

' À. :,..,. .AêEl'I'AV'EL ~ Flline que pode ser vlsto por todos, embora sem pro• 
" : · "Veito' moral. · 

· '.·.·"11; ;;_: l3ôM - F'i!me que pode ser visto por todos col'l\ proYelto moral, 
. '.'idttJ::,,... ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme (tUO pelo éUtedo 

· .. oq çenas pode 4flpressionar o publico infantil. 
BPA. - BOM PARA ADULTOS - Filme que pede ser visto com proveito 
· inoral tão somente por adultos, 

. ·:A.PA., - AOEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto tão' 
,·... sotnertte por adultos embora sem proveito moral. 
, :k: ..:.. l'tÊSTRITO - Í"ilme que pelo enredo ou cen~.s deve ser ~strltamel'lte 
· ~ . res!!rvàdo a );iess'oas de solida formaçãJ moral e rollg!osa. 
. D .. .,.... _.DESACONSEI:,HADO - Filme que pela. grave inconventenc!a e\) enredo 
' , ' . ó.u -cenl!,S, · dev~ ser evitado por q· ;ai quer publico. 
: M'. -, MAU - Filme prejudicial para qualquer pµbllco. 
~ ·~. ,•.'. . . . . . 

Nó'!'M .... E 1.m.portantê que o especador nlo se contente com a. simples cóta
~ii.o dp :filme ou da peça de teatro, mas que procure consecer pc10· 
menos alguns detalhes da critica,, Isto justificará uma Mtação (IUe 
afirmada sem nenhum comentario, poderá parecêr lnjustà: e so• 
lbretudo, com a leitura de uma ariatlse ciue põe em relevo os ele• 
mentas bons e maus do filme o espectador pouco a pouco, educará 
sua conciencia e aprenderá a Julgar por si mesnló ôli outros fll.mea 
gue lhe forem apresentados. 

• 1 O ·boletim. da Orientação Moral dos TsRpetaculos contem uma 
· critica detalhada de todos os filmes exibidos em s. Paulo, ;é; publi

cado semanalmente, e a assinatura anula custe. .Or$ 25,oo· na. Oa
.. lpltal e CrS 30,00 para- o Interior. Informações nà Assoclaç!io dos 

.Jornalistas- catolicos, á rua Qulntino Bocaiuva, l 76, 3,o andar 
. , sala 297 :.... Fone. 3-7760. ,1 

-~ .... --------------------------------1 .. . 
,·,,-. 

··.· 
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Todo ·Católico Deve Ler, .o .LE~IONAR.lO 

L E .,G I O N A R I O -...1'. 

Notíêias ·Estado·s 
SANTA CATARINA 

AMl'LIACAO DA PEXITENCIAIUA 
FLORIAl\'OPÓLIS, (ASAPRESS) -

·o · Conselho Administrativo do Esta
do aprovou um projeto de decreto-, 
lei · da In~erventoria, que autoriza a 
1~1azenda Estadual a de.Sapropriar .u1ll 

·terreno viiinho á Penitenciaria, 1m1·à 
amplificação·*' desse estabelecimento 
penal. O terreno e"! qqestll.o foi ava
liado em ,30.000 .. cruzeiros. 

PERNAMBUCO 
!'.-'ESTAS Dl1 NO$SA :;;E:IIHORA DO 

CAltlllO 
RECH'IJ, (ASAPHESS) - Os fes

tejo~ éle Nossa Senhora ;do Carmo, pa
<lÍ-Mira. da. clda<le; terão este ano bri
lho lnvub,ai: ein · vi'rtude de se 
comemorar, tan1b~m, as: hoclas de pra-
ta de sua coroação. 

l\'AUJ-~RAGlO 
RECIFE, (ASAPRESS) - Sosso

bt·oú ha. dlas na ahura do istma de 
Olinda, a barca~a "·Jujll ", que proce
dia de Maceió, conduzinclo u'tn gran
de carrega1nento de madeiras. Sal· 
varam-se, nadando, todos os trJpu
lantes, tendo, porem, morrido, "recha• 
do .no bel,iche, o mestre da barcaça. 

Todos os ·esforços teem sido feitos 
no sentido de fazer flutuar a "Jujt1", 
oilclé ai11cla ·· ser:. encontrado· o cada
,·er- do malogradó Jnartin1Q. 

Rio Grande do Sul 
ACIDF!NTES DE AYIACÃO 

PORTO ALEGRE, (ASAPRESS) 
· Eni '.virtude, de um acidente avia to
. rio, faleceu no Paran(í, o tenente-

avio.dor Dant'o Isidoro. · : 
. o jovem,. ora desaparecido, mos
trou ·seus pendores para a carreira. 
aeronautlca, tendo feito cursos ofi
ciais que lhe Yalc1·a1n unu1. viagmn de 
.aperfeiçoamcn to aos Estados Unidos. 

· -Dante era o filho de Yrancisco Gas
titldont é 1rn1ão do hraYo "ás" gau
cho, Ivo Ga.sta.ldoni, qu~, como se t>n
'be, no ano passado, destruiu um sub
harino d'o "eixo" en1 agun.s l.H·asilci• 
ras. 

A proposito deste lutuoso aconte
cln1.cnto, que repercutiu pesarosa1nert
te nesta capital, o sr. Francisco Gas

. , taldoni recebeu· ,do· Mllfstro da Aero
. na_u.tloa, o· segutnt& t~lograma: 

. . ' . 

"JÍ.celt~ à.. manlfestaç!lo, do. profun• 
do Pe:.<,nr .d.a FAB; .e. do meu, pelo .fa
,Iecimento de-.seu filho, tenente Dan. 
te, ocorrido· 'em acidente de instru
ção a:. 1·7 do corrente, no Para'ná: ·As·
slnado, Salgado Filho - Ministro da 
Aeronau\iÇ~"-' 

CO:\IB,\.TE A JIIAJ.A.RIA. 
GPOIANIA, .('ASAPRESS) ~ -O mos

l'J.Uito transmissor do lmpnludismo, se
g·undo decarações feitas 'nesta capi
tal po,r um medico ela Comissão do 
Sanéamento do rio ·"Para.naiba, foi lla
nido .das cercànlas <la cidade de ltula• 
ra, .. onde · não está-se m·ats regis-
trando qunll'J,ucr ouso .ela terrl,•el fe
bre. A comissão em an1·eço j[t. lla al
guns mesê8. vem traballlanclo lnt~n
sanlénte náquela Mna 'do sud·oc~te 
goiano, e regressou a. G:otanht muito 
entusiasmada .pelos excelentes .resul
tados obtidos depois rle haver clescn· 
.vol\!ldo unm completa ol>ra pnra sa• 
na.r. a rogiüo •. onde grnssava a 1'a110.
Phelis garimposn .nas·n1argens daque
le rlo. 

M~_TO.GROSSO 
PLANO ROUOVIARIO , NACIONAL 

CUIABA, (ASAPRESS) - O plano 
ha pouco aprovado pelo Presidente da 
.Republica, promovendo a. abertura 
<la:s,• cst'radn.s 11Trn.nsbraslleira " 1 "Amá
zonka.u ·. o · "Aci·eana", 1 beneficiar{1, 
1nuito a·· 'éSt'é l~stãdo, pois todas elas 
atra.vcs$anl·-no numa -g-ran<le extensão. 

Como se sabe,, a éstrada. ele toda
ge111 ".Cêt\tor-Oé~te"'t .con1 uina exten
são de .3.0~-5 quilometros, .iiartlrá de 
Vitoria, 1>assando 11or Bel.o. Horjzonte, 
indo 'àtlngl?'· CUiitbl. ,:.,A Aniazónica", 
com uiná 'ê"ten~ão ap1'oitirhitclan,ente 
de 2.946 rjltllôtti'etros, partir(, ·,,-1; San
tar~1)1·, in-Oó :t'tinglt' Cuinhlí. A "Acrea
~1a" ·· terá. 'êerca:-.de 2.814 . qui lo1netros, 
e m\lrii. •o: Acró ao sul ({o· pb.ls, pas
snnd<> _ l{Ot:, Cuiàhá..:_,,, ·_ · ': .· .. , 

Co1110· se vê; o··· EM(ldô· · de. ll!ato 
Grossó,. vof.'sua. sltu,açãÔ 'ii,ograflca, 
será cortado por 15 por cento dessas 
c,st/:tdas, : _à,lem d/t rodovia $antos
Curumbá., que é um trecho ela rodo
,·;,, Pan-Amcricana quó atrevessarc, 
_t_od_o o pstadó. 

R. Grande do Norte 
COllANDO UAS FORCAS AMERICA• 

. NAS NO. A.TLANTJCO SUL :. · .. 

NATAL.' (ASAPRESS) - Acaba 'ae 
dcixàr o con1ando das forças amerl~ 
canas no Atlantico Sul, o general Ro
bert Walsh, ó qual, ha ·. mais de um 
ano.· encontrava~se nesse po'sto~ pre·s .. -
·tal1do assln11,lad_os servl~os /,. causa 
das . Nações · Unidas. 

o substituto do general \Valsh é O· 

g-eneral Wooten, que era comandan
te da Divisão incumbida• tla.,-·defeSa 
da area do Canal do Panamá, 
, O general Wooten foi ,o organiza

. dor elo centro de treinamento em Mia• 
1-ni, tia 1_.,10ridn. · 

O generul Robert Walsh foi home
nagead·o em Parnamirim por oficiais 
nort,i-ii.mcrica11os ;,· a.utorldacles bra-
~cl~~ ' . 

PARANA' 
ARRECADACÃ,0 ESTADUAL 

CURITIBA,. (ASAPRESS) - o· go• 
verno do Estado acaba <le t·evelar que, 

, a a1·récadação estadual cresceu <le um:t 
ma.hei r.. cxtraordinarla. Nos primei• 

. ros cinco meses do ano passado foi 
arrêcaclada a llnportancia de s8te mi• 
lhõcs de cruzéir·os, enquanto que nes
te ano, em igual periodo, a· .arrecada
ção foi de trinta milhões de cruzeiros. 

MINAs:' GERAIS 
ÇI~NTRAL IlIDRO~ELF:TRICA. DE 

GAI-'A:'l'HO'l'O 

BELO HORIZONTE, (ASAPRESS) 
- Telegramas de Washington, infol'• 
.ma_m que as autoridades norte-11.rile-. 
ricanas concedera.ln licença para a 
exportação e prioridade ele emba.rquê, 
ao 11,atcl"lal pesado destinado a com
pletar as ilistalações dá Central ltl
dro-<>letrica de Gafanhoto. Essa us1-· 
na dcstina 0 sc ao· fornctlmento éle ener
gia netrica á Cidade Industrial, !m
poi-tante pa'i·que manufa.tui'elro pro
jetado e construido pelo governo ml
nei~·o. 

A APOSTASIA · DOS ESTADOS · .. MODERNOS 
(Conclusão c1a 5.& pagina) 

Essa doutrino., ensln::ula p~r Gregorio 
XVI, Pio lX e Leao XIII, foi confir
mada por Pio X na Enclclica "Ve
hementer nos" de l 1 , de.· F'ôvereiro de 
1906, a proposito' da S~paraçiiO' qa Igre
ja e do Estado na F'ranç.:1; Qa Enc16li

·ca. "Ja1ridudum 111 Ecelesit." d~ 24 de 
Maio de 1914, a prop:isito da separação 
da Igreja e do Esta.do em Poitugal; e 
tambeni, na Enclclica "Pascendi" de 7 
de seteml)ro de 1907, a proposlto dos 
en-os modern!stas. Assim, para resú-,. 
mlr brevemente a dout1ina pontlfic!a 
dos documentos precitad()s, é evidente 
que a. santa . ~ relnvidica a il.Ílapç11 
tradiciona.J da Igreja ., do E:.,tado; que 
ensina. que li. verdadeira Igreja poeaue 
um direito exclusivo aos prevneg!o's de 
religião de Estado; que afirma. ,que a 
força. dns lei.s humanas deve,. em paía 
catoJ.lco,. ser · -oficia 1 -n~,1t:l, eni.pregad,t\c,em 
S<Jrviço da religião, na medida p~rmit;• 
da_ pelas pçsslbilldades prat!c~s é )iela 
consldernçãO c,o maloi· bem,· E toine,,e 
cuidado., isso nao ·é uma opinão. ~mt1·e- . 
gúe às -dls;ussões das e3colas, um. sis• 
tema teologlco que se· pod<J, ·à. vontade, 
aceitar ou recuse1r. Não, é, 11, · doutrlnri 
impost,i, pela , autôrldlld<i sobtrana do 
Pontifice L'OmaM à adtsflô · àá;; IfreJa 
unlvêr$al. . Múitos 'cát6lí/\ós : âi<i ', noosos 
dias, mesmo. in~truicios, julgam-se per
feitamente de~tro d:; régn, desde que 
não se colo:iuem em op9sfçã1J C!lm um:i. 
doutrina que não est:i definida. como 
dogmg, de Fé cato!lca. Eles se enganam 
gravemente. Ao lado da herqia,. termo 
que designa exclusivamente. as .. dOutl'i
naa contrarias a um' dogni.i de Fé, h:i. 
o "erro teologico ", termo Qlle desiglla 
as doutrinas ·contrarias a. uina ·conclusão 
ou a uma aplicação carta dos ·v.·mclpios 
dogmaticos. A heresia se refere às vel;· 
de.des reveladas por Deus; objeto pri
mordial da; Infalibilidade tla Igteja, · O 
erro wologico concerne àa verdades co• 
nexas com· a Revel.ação divína, e objeto 
secundario da mesma ·rtitallbilidade. · 
Ora, a. doutrlna catollca. ·sobre · as rela
ções da Igreja com o Éstádo não, é sem 
duvida, propriamente falando, ·ao mes• 
mo no detalhe, uma verdade reveiada 
por Deus; mas é uma verdade c0118Xa 
com a. revelação divina; pode, , portanto, 
dllr lugar, senão a uma heresia' propria
mente dita, ao .menos a. um erro téo
iOgi.co. ora, · pal'à se conservar com bôa 
sa.ude, não é suficiente tomar culdildo 
cóntra. o acido prusslco, e preciso ée pôr 
em guarda contra a Intoxicação · ca.usa
da. pelo alimento malsll.o. órn · bem t • a 
serie de dócumentQs poiltlficlos · que 
enumeramos, o magiSterlo ôrdlnarlo e 
cxtraordlnarlo da lgreja, si.la pratica 
constante demonstram do n1oâo ma.Is 
evidente que a doutrina que expomos 
não é slrnplesmenU) o produto de cer
tas clrcunstancla.s, que deve· desapare
cer com o melo hlstorlco, · com o esta
do. de espirita 11.0s quais ela deve i,ua 

orígém:;' mas' é' a expl'es'sã'o 'clara e pre
cisa. de .\UU3' :verdade. tendo, .valor _pe1·,
man~nt~ e . definitivo: 

Não ha nada de-,ql.!lme11co e impossi• 
vel no programa nànfüdo ,dessa doutri
na., Q que· ó' !)em· m11;is ,quimerico· e ir
reallzavet é ,o programa da Revolução 
e _não ó tln; 'Igreja. ''Quailtlo à r:,reJn. 
põe _i;eúi; ·Pr!nctpl~s. cjlz o Cardeal Pie, 

.se· b,E).m.' ·qu~ impllqüein . numa perfeição 
que n.ã,o ·. 1,2ra nunca a.tingida na, tewa, 
Ela qué as suas consequenc)as, todas 
<1.s. consequenclas:. as consequenclas ex
tremas serão o ceu. Quando a Revo!Ú
ção !)Õe selis prlricipios,'não quer· sen!io 
:uma parte d'e: suas coruequencias: ela 
s~tem, ·tmpede as cohséquenciM mt!lto 
geram: e mu!t,o eii.te1isas: a consequen
cia extrema e total sera o . inferno. A 

. Revolução não quer e não .pode ser 10-
, gica ·à.té o fim: A Ig,eJa; ô• pode e quer 

APARELHOS 
paraCIL\cCA.FÊ 
Jnodernos, _elegantes, 
em desenhos originais 
Nacionais e cxtiángeiros 

· Pódém ,er adquldd&s 
também -em l () pu.ga• 

· nieutoi_pilu 1•Plano Suar~~.; 

. ·1~ 

r 
l 

sempre; 11ortR.ntoc; · nàda· no mundo é 
mal& pi·i.tlco . -0 -menos quh\'lél'ico ",·.Alem 

. d<> ínal:!, êsse, . progràm'a que não tem 
nada de 1mpo~si\>~I em' si, .hãó é âe n2-
21hum · modo intempestivo, inoportuno e 
perigow ... O .,.reglmem -cristão,.· tobre o . · · 
11.ual * costume ha ve1: _pronunciamentos 
com. _uma , d~~nvottui·a bastante ·ligei
ra, eu_cô1'tra/ no. selo dlls ... nov8.6- gcra
çõei; ·cal'lá ·vez'menos umà opos'ição ir,· 
reconcillavel. "Vexatb i11tellect.um da
bi_t autlttui" diz a :Escritura,· e o espe
taculo das sociedades no fim da vida 
mostra · cada vez mais aos · esplritos re
f!eUdoa que o mundo n_ão. achará reme
dia ao§ inales que o devoram senão em 
Jesus Crlsto e na aceitaçã) sóc)al dos 
prii1cipios revelados. Fora disso, a í·e-

- lfglão p:itlerá até certo ponto vivifi
car os individuas ·e as· fn.millas; mas as 
sociedades e os pódél'es· 1·efrata:r!os a es
sa influencia sebi·enatural e publica fa-
1·ão ' .. a dur!l,, el{perient!a do que cU,Sta às 
nações àbàndoliadar Jesus cri.stÓ. 

Quànto ao Liberalislno · c_conomico é 
cla.ro que, SE\ a igreja cieixa aberta às 
disputas dos' homei1s ·P.s questões purà
lncnte tflcl'licns que concernem a t:Sta 
clencla, não pode se . d~sinteres.sàr · das 
qUcs~ões de ordem moral _que a doml-
11:un_. O homem domestico, o homem so
cial f. multo complexo; e por toa a par-
te J>ndé . se acha o homem, por toda 
parte onde· emprtga sua atividade, a , 
ld~ia. âo fim Ultimo e dos meios que ·~e 
relacfonam coin . esse fim· aparecem. ll:, 
portanto, imjlÓssivel que nessa materia, 
a lgreJa rtão tenha aua palavra' a di-

. iter, e ~oi o· qu.e Ela fez nestes ultimas 
tempoo, seja com Leão XIII pelas E11-
c!cl10!1s "I'terum· · Nova!'um" e "Graves 
_dé -comtnunl", seja com. Pio X pelo 
Motu proprio de . 18 de Dezembro de 
1903, e _pela,Cll\'ta ao ,11:pfscopado fran

' cêS sobre o "Sillon, de 25 de Agosto cte 
i9lO. t a essés !iocumenoos, de autori-
dade· irrecusavel que 'devem ter o cu!
dailo de se referit, lls catolicos que, nes
sa. mataria, como em todils as outras, 
t~m .o culdádo dé ".lnstaurare Orimia ln 
Cristo". · ' 

1 
J{"q 24· ele nJaio, 80-90-S. Pauto 

- PANA .. , 

t~OTICIAS no INfERíOR 

BTAPE.VA 
FESTAS Dó MtS DE MAi.ó 

Hapeva, como nos a1ios antei'iores, 
coniemora: festivamente. -0 mês de 
Maio que é tior excelência o mês' 
l\fa!'lano, · o mês_ de. nossa : mãe do 
Céu. 

Como sempre, a realização desses 
festejos está ao cargo da Congrega. 

· çtto Mariana e Pia U11ião das Filhas 
de Maria. Bste ano estão encarrega
dos de pro\nover as festas os congre
gados Laul'o Cáv'anl e José Vidnl 
Cezar, os quais com o apoio de ài· 
versas .filhas de Mnrio., · rtãô tên1 pou
pado es.fol'ços no se,rttldo de dar as 
festas o- maior brilho possivel. 

Desde o dia 1.0 de Maio, dia em que 
começaram as Novenas da festa, tem 
afluído a Igreja grande mitnero de 
fiéis, rendendo · assim , uma. &incera 
homenagem a excelsa ·Rafüha do céu. 

CONGR.EQAÇÃO MARIANA 
No dia 18 do. cor1·ente, realizou-se 

a recepção solene de novo$· congre• 
gados -e novlço.s, têndo recebido a ft• 
ta de congregados , os' srs. Joaquim 
Lourenço Fonseca, Eugenlo nodri· 
gues de Almeida e João Qulntlno 
Franca Neto, e. de · noviços os me, 
nores. João Batista Vilhena 1,hna, · e 
Flodoaldo Moreira Almeida • 

Indicador Profissional 
ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melilo 
Praca da Sê, 23 • li.o ,indar • Sala ·lí45 

Dr. Plinio Corrêa . de Oliveira 
Rua Qulntlno Bocaluva, 176 - B,ci 
AndBr ... Sala 823 - 'l'êl.: 2,1216 

Joviano Tellea· 
e 

J. N. Cesar Lessa 
Ad"og11do• 

r,.g., da Mlse~lcordla, 28. - .Sala OOl 

Dr. Franéisco P. Reimão · ·'· 
Helmeister 

Ruâ São Be,,to, ~24 - 1,0 an4tr 
-;ala a - 'rel,1 a-1643 ~ S, l:1'AUl..ô 

Jr, Carlos Morae& de ~drade 
Kua ~enJa.m1m uonst .. nt . aa - , t,O a110. 

· !:la.la 88 - l'el,: 3-11186 · 

. Dr. Durval P,ràdo. 
MêdlM o•ullsta 

ft. _ Se1101Jnr · l'ouln lll,rldtn, 111· 
,.,o ~nd, . SalM l\u • ·u .~ ·U 

(llls,i, da ttua J_n~é · 1:1.,hlfl\~IO)· 
Cone,: 14,SO " U.80 boru 

Tel.,i e.1313 . : 

IVl,E ·o,1. e: O S 
Dr,. -Vicetite de Paulo Melilo 

c:ílliilca Mêlil.Ni ·- · 'l'ubercinlo•e 
· ttulo• . ir · 

Dlrétor , do 1'Sn~1itorlo' Vila lUaacote,, 
Cons.:. Et.. -Mare<>ill,. 8• - 6,o 1tndar 
· Ai,art;o 63 .,... 'l'el.t 4•86Ól · . 

Res,1:Av. Agúa l'!runca n.o 95 · 
'-l'eJ.: 6~&8.29 

Dr. Camargo Andrade 
Doença• . de SeuborH• . - l.'arCo• 

. · . · 01ter11vlle• · 
Da ~en. PortugUAS1t e da Matérnldade· 

· de ~- Paulo 
Con1,f: H. ·tsenudor li'elJO a.o ·205 

Tel,1 2-2u1, ,- Pn lf. às JS boru, 
' Saba.do, bue to às 12 nora.e · 
ltee.1 l:ttm Kltràel'·dé Barroa, 461 

' · Tel,; 7-4668 

·. ·Dr; Celeatino Bourroul. 
·nes,: L.ll!ll , ,:i_: t'á úl'o, . ~ ·- i'el., 2, i6ia 
· . Ccma,:. Kua , ue Abril. 28íí · 

Oat<. 8. ~ 6 horas .. 

··· Dr~ · ltéynaldo .' Neves 
. de· Figueiredo 

.DO HOS1'l'l'A L. UA!i CMN IC1AS m 
SANAl'OIIIO !iAN'l'A CA'l"AIIU\A 

CJl(U!W.lA DAS VJAl:l 1311.t AlHJS 
C.:ons,: . Hua , Mi',rco~l,, __ S4:- ., · g,c,_ All'~~j, 
_FônEI: 4-8H7' - ·Das· 14· âs '16 noras. 

.Rea)denólR: Av. Pacaernba, 1044 
.ti'one:., &,~2s2s . 

RAl'OS .X 

Dr. J .. M. Cabello Campos 
11ll!l1u(;o ltl\UIOl,Olllb'l'A 

rtta«IIO""UU1~n61dlrult ... ltl•nmaa. 
Rudiul(h;lcoa u domlcUln 

001,s.: Hua Ma rno'nt,· 114 11!:ctlt!Olt 
Paeteur) • ~.o a.nd, •. 'l'tll,1 ••tl656 

ltes.: Ruà '1'upl, 693 :... Tet,1 6•'90 
São Paulo 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho . 

Medlc.o tiomeopata '<lá. C. · A, P. é!:1 
Sorocabana. l)irétor clln'lco tlfi Am· 

.. bulatorfo · Hom~n1,attéo ., di, üarnfo. 
cons. H. Sélladhr li'eljõ, 20&, tel. 
2·0839'. Res,: R•6471. Marcar flora. 
das 3 âs 6. hs, µelo te1.: i-0839, 

ENG.ENHEIROS 
Amador Cintra do Prado 

·., l 1JUA&•~n ht-!lro. & rquUt-10 
Arqu1tetu1 tt Hhl'··s~,. colê~toa. t••t• 

dênctHs c .. 1,.11v~9 
lllrn l.lbnó 13,.,,,,,fl t~l _ .silo Pkulr 

,·. . 'l'l\l;, ~-11tí 

,.i,. o,,_o,,o e ,A y o L ,_ u t1 
d ·e· v ·e I e r o 

"·-~(.j) (\1\/ A,.l{jQ'' 

Empt~za Aüto - Viação 

S. PAULO-SANTOS LTDA~~ . . . 
CR. $12;0~. 

Onibus diariamente de hora em hora entr:e s; Paulo • ·santo, 

.. :... 
·,:. 

~- ... 
S. PAULO 

Rua . Mauâ. N.0 670 
Fone: 4-3676 

SANTOS 
Rua do Comercio N.~ 32 

Fone: 6-777 · 

P RI N C I P A':I S . E R R OS M O D E R N,n.-s 
(Conclusão da l.a pagina) .. 

O RACISMO. 

Cumulo de· erros gravissimos em 
matoriá de fé e costumes, en(terra o 
chamado "Racismo", que ohrigou 
a Santa Sé a chamar de novo a aten• 
~ão dos fieis para as afirmações er-
roneas que ,eontem. , 

Em 13 de abril de 1938 a Sagrada 
Congrega<:ã.o de Semitmrios e Uni
versidadell de Estudos clil'igia-se ofi
cialmente ao EmineQtissimo e Re
verendíssimo Catdial Baudrillart, 
Héitot do Instituto Cattilico de Pa
ris, e por seu intermedio ils Univer
sidades e Faculdades catolicas do 
mm1do, .comunicando-lhes as instl'u
ções · dtividas para defe11der a verda• 
de contra· as afirroatões crroneas do 
racú;mo germanico. 

Encetra este documento novo pro
posi~õés, que ·contêm outros ta1ttos 
c1•ros p~rigoaissimos que tôm 'circu
lado em diversas olàsses de· publicn-

. tõ_es e~ nostla' Patria, . 
A principal aflição do' Santo Pa~ 

dre - diz o referido documeilto -
provem de que para justificar uma 
tão grande in,iusti~a se faz intervir 
calunias. imprudenies e pol' t,oda a 
parte se difunde as mais pernicio
sas doutrinas, falsamente coloridas 
com o nome de ciencia, com o obje
tivo de deixar os cspiritos precon
~cllidos e extinguir neles a verda-
deira, religião, · 

Ante tal situação a Sagrada Con_•· 
gr0gação de Estttdos ol'denou às u .. 
ni'Q'ersidades ·e Faculdades catolicas 
que dirijam toda a sua ativiade e 
su!t força para· a defesa ,da. verdade · 
contra a invasão do erro; 

As russertões iu,susteútaveis . do 
"Racismo" são as seguintes; 

I - As ra~as humanas por seus 
eai·actcres naturais e imutaveis, de 
de· tal forma são diferentes que a 
mais hnmilde cntrl'l elas está màis 

· distanciada da mais elevada que ela 
especie animal 1~ais. alta. • 

II - E' nMessario por todos os 
meios · conservar e cultivar o vigor 
da ra~-'l e a purc11a do sangue; tudo 
-0 , que conduz a este resultado é, 
porisso mesmõ, ho;1esto e permitido. 

III - Do sangue, sede dos carác
tel'es da raça, como de sua fonte 
principal, derivam-se todas as qua
lidades intelectuais e morais do· ho
mem. 

IV - O fim principal da educa• 
ção é desenvolver os caracteres da 
1·a1:a e iuflama r os espíritos d-e um 
amor ardente à sua propria, como 
a bem supremo. 

V - A Religião está submetida 
e deve adaptar-se à lei' da rttça . 

VI - A fonte primeira é· a re• 
g1·a suprenia de todi a ordem juri, 
cliéa é o instinto racial. 

VII - Só existe o Cosmos Uni
versal, como sei·- vivo; todas as oú
tras cousas, entre ela;; o homem, 
não são sinão fórrul\s diversas, que 
se ampliam no curso das idades do 
Universo vivente, · 

VIII - O homem não. existe si-· 
n~o · pelo Estado, e piira o· Estado. 
'Tttdo o que elo. possua, -em direito, 
resulta de uma concessão do Estado. 

IX - A estas proposi,:õcs Mio de
testa veis, facilmente poderão ser 
aorcsce.ntadas outras. 

O Santo Padre, Préfeito de nossa 
Congregação, tem n certeza, Emmo, 
Sonhor, de que nada omitireis para 
levar a seu pel'feito cumprimento, 
as pre;;cri~ões conti<t.ts nestn carta" 

O TOTALITARISMO 

Finalmente entre M r;·ros moder
nos que so tíim· arraigado de um mo- _ 
do extraordinnriõ nos ultimos tem0 

· po3, . devem, os ·que cuidam da orga
nização jnstn. ê cristã dos. povos, fi
~ar sua atenção nos de que podem 

Apesar ·da, guerra prngride 
nos Estados Unidos a -obra 

do.s hospitais catolir;s 
Inform<p,nos N. C. com noticia 

oriunda dt.! Nova York: 
"Apesar das dificttldade$ criadas 

pela guer1·a - rncion:tm~nto e falta 
dll pes~oal - os Hospitais Cat,,lieos 
<lit Ai·quidiocese 1le t;ova York du-
1·1wte o ano pa;;sudo atenderam a 
i7.!Jl2 pacientr..,, . 

resultar, e de fato resultam, funcs, 
tas consequcncias. Esses principio11 
erroneos estão exp1·ess3: .c virtual_• 
mente condenados em. repetidos do
cumentos da 'Santa Sé, principal· 

. mente na encíclica "lmmortale 
Dei",. de Leão XIlI, tle. 1.o de no
vembro de ,1885, sobre-' a · "Cortstí
t'ui~ão cristã dos Estados". Sintêse 
de todos estes -erros é a proposição 
oitava, ha pouco indicada pela Sa
grada Congregação dos Seminatfos 
e Universidades de Estudos, que 

'diz: 
"O 'homem não existe êinão pelo 

Estado e para o Es_tado, Tudo o que 
possua em dil'eito deriva unicamen
te de 'Uma concessão do Estado" • 

Ao conjunto · de doutrinas ·que 
co~stitUém esta paganização dos po
vos .é nas qu11is se· ba,scía este prin:. 
cipio érroneo, se dá o nome de "To
talitarismo". Proposições deste · ,sis• 
temá são as seguintes: . 

- O 'Estadó, como vontade etiéa 
universal, é criador do · direito. .· 

- O Estàdo é um "absoluto', 
ante o qt,ial ·. os individuos e os. po• 
vos são o "relativo". · 

- O Estado é uma .unidade· com
plexa e indestrutível, que não tolera 

'outra soberania quê' não contenha , 
em si mesmo; que não admite outro 
iinperío que não o que dele promana. 

;..... Tudo no Estado. Nada. fora-dq 
Estado, Nadá contra o Estaào'i · -

EXORTAÇÃO PATERNAL·:, 

.13asfará · esta ·indicação ligeirá, 
meU;, veneraveis Irinãos e amados 
]filhos, púa lhes dar a entender 
claramente ·que; segundo · o conse
lho . do Apostolo São· Pedro, em suá 
primçira Carta, é · necessario e,tar 
vigihfütes (I, Pet.; V-S), par.a nãa 

· sermos surpreendidos pelo erro, qúe 
por todos· oà lados nos · cerca'{'Jíá<l 
olvidando que, segundo ensinava 

. Santo Ignació dê Loyola em sua 
"Medita~ão das duas -bandeiras", é · : 
tatica de ~at~nat ." a de lan\)ar rai, 
zes; e cadeias'> éom que aprisionar 
primefro as . infeligenGias ê depois 
as vontades, arrastando-as '' para · Q 
mal. , 

Não é completo o indfoe éle' todo~ 
os enos morlernos ,que acabamóiide 
indicar;. mas a índole desta decla
ração pastoral\ .. não nos, .. permite 
maior extensão: ,.. ~ . . 

Tende presentes com frêquencia 
as. d/iutriuas ·· dos documentOi! pouti
ficios citados, e vos vereis livres ô.os 
erros funesdssimos, que·-vos podem 
copdnz_ir à· perdição, 

~ PEDRO SEGUB.A Y SAÉNZ 
. Cardial Arcebispo 

Sábloi ... falecidos .em Roma 
-Falcecram em Roma dois 'Sal)io~ 

catolicos, de nomeada mundial: .. 
O Exmo. l\Ions. José l\Iaria \Yil

pert era famoso arqueólogo alemão, 
doutor em Sagrada Es'critura, Deca
no do· Colegio <le Protonotii.rios. A• 
postolicos. e Professor no Instituto 
Pontifício para o conhecimento. da 
Arqueologia cristã. . . 

O p1·ofessor A.minta Milani foi"º 
medico de cabeceira dp. Papa Pio 
XI e -atualmente cxercin. o cargQ: de 
Chefe do Departamento· de Sanda 
do Vaticano. 

Mais um . Arcebispo alemão 
co.ndena a impiedade nazista 

N, C, de Washington informa qúe 
em. uma Carta Pastoral o Exmo. e 
Revmo, l\fons, Kourad Groeber, Ar
cebispo de ~'riburgo ' em Brisgàu, 
Afomanha, de novo· atacou ''a ím .. 
pi~dadc e a Filosofia <lo nacio~aJ. 
soeiali,:m10", segundo c!!!nsta no 
"Dagen's Hyhder", périodico sue• 
M: Esta informação procede do ~s- · 
er1torio dii Informações de. Guerra. 
do Govel'no dos Estarlos Unidos. _. 

Ao eonrlenar .a !t'jloso1ia nazista, 
srgundo a infonnação, o Arcebis-

. po disse qno' cnquallto um grupo 
ateu se apodera do poder, imediàtn
mcnte proquravn ,mgendrar um·a no
va era, 1•nltural, privando aos ho• 
mens rla ,emelhan<:a de Deus e subs
titnindo 11 nscend<'ncia divina pela 
aseenrlm1cin nnimaL · 

Dú.r:rnte <isse ano foram disp~1saÍ 
dos :H4.03ti dia~ rle hospitaliza~ão 
!.t'l'atuit:i e llS.1'81 tralnméntos me
tlicos, t:imÍ.Pl!l gratuitos. Adnm:-i:is, 
cios ra1·ie11k~ N~si~ti,101< i;-ratuita
niente. ,_:-ll.7Híl sor.11ente pagaram 
uma parte ,Ja pensão e dos houora
l'ios corrrsnondcntes. 

Mous, Groeber, · exortou o povo 
aleV1ão a «fofender a santa heran:ça. 
que recebera de seus antepassados, 
sem se deixar inflnt.'ncia1• por "a
quelas lou.cnras ,que .já haviam sido 

. refutu:das · pelas Sagradas\ Eseritu-
· ras''. · 

U "LE,< ,JONI\HÍO;, SIC, 

"Nll:-ICÁ BUA ·Ltl l LJ!{A 
.E i-pRM~CAQ 

'', .. ,.'··,· 
, ·~ '. 1 

.. 
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PROSSÊGUÊIMPETUOSAMENTE O AVANCO ALIADO SOBRE ROMA 
-Definitivamente quebrada a linha ~dolf. Hitler - Peiora dia a dia a situação 

Comunicado oficial aliado. · ARTIOOS D E INVERNO-
Q. G. ALIADO N~ lTA,LIA, (Rcu

fers) - Prossegue lmpetuosàn\ente a 
)narcha das tropas alladas <Íuo se dl• 
,rigem para Roma. 

Depois da captura de Cisterna, al
~umas forças 'aliadas ii avançaram 
cerca .de seis quilometras. Agora, os 
~xercito~ aliados estão . a menos de 
cinco quilometras de Velletri, ponto 
:forte inimigo e baluarte maximo da 
~It!ma linha possivel de defesa com 
<iue conta: o marechal Kesselrlng an
j;es de Roma. 

Veletri ê um importante centro df 
eomunicações ao ·sul· ·das ·colinas de 
;Albano, uma das:sete colinàs·de Roma. 

Importantes brechas estão sendo 
·;.,bertas nas ultimas· linhas germani-
cas. · 
l)Nl•'INI'i'IV A MENTE Q;tJEBRADA A 

LINHA. "An!)LF Hl'l'Lll!R" 
Q. G. ALlAI)O NA ITALIA, (Reu

'ters) - O. VIH Exercito quebrou em 
.-1efinitivo a .lin:hà '"Adolf ·Hitler'' -
anuncia-se -oficialmente. 
, Já agora, foi- solidamente estabele
iclda uma cabeca de ponte alem do rio 
111elfe, embora seja ·encontrada resis
:tencia por parte de a!gum'lts unidades 
ger·manlcas. ·, 

Assim, tanto O V como o VIII Exer
jl:ltos fizeram novos e senslveis pro
gressos. 

'l'RElllENDA A SI'l'UA.ÇAO DE 
ltOMA 

LONDRES, (l{euters) - A sltua
j;;ii,o de Roma .está piorando· tremen
ciamente dia a dia, 

Os dois milhões do, haliitantes da Ci
üade Eterna estão passando tome, se· 
gundo Informam os uJtimos · despachos 
:recebidos da fronteira italo-suiga, is
to é, de Chlasso, e ti-ansmitldos. via 
l3erna. · , 

Essas informações acrescentam que 
e, situação. dos transportes de Roma 
estã. se transformando num .dos pro

. J:,lemas n1ais graves para as autori-

em Roma 
dades, por isso que todas as estações 
ferrovia.rias, mesmo dos suburbfos. 
foram postas fora ele ação pelos ultl
n10s bombardeios aliados. 

Quasl todos os clepartamentos ad-
1ninistrat.ivos de Roma estãO ocupa
dos pelos alcrnf,es, os quais expulsa
ran1 os !uncionarios italianos. 

Os ladrões and:tm a solta. · Conse
quentemente, os roubos e outros de• 
litos se sucedem em grande escala. 

Milhares de pessoas procuradas pe• 
la Policia e pela ·a estapo estão ocultas 
nas adegas e subterraneos, afim de 
escaparen1 á prisão. 

CO~IUNICADO OfcICIAL ALIADO 
Q. G, ALIADO NA lTALIA, (Reu

ters) - J1: o seguinte o comunicado 
\l:1, ('.,pn.indo Allado: 

"Opern<,.•Ões tcr1·cstres - O V e o 
VII Exerci tos ti zeram novos progres
sos. O VIH Exercito já agora que
brou a li11ha ".Adolf Hitler" e estabe· 
leceu mna cabeça de ponte alem do 
rio illelfa, embora algumas unidades 
in,migns esteja1n oferecendo resisten
cia. encarniçada e ainda estejam man
tonclo•se nos flancos de avanço. 

O V Exercito, após estabelecer con
tacto com patrulhas da cabega de 
praia, continuou suas operações de 
ofensiva em ·a1nbas as frentes. 

Littoria foi ocupada e Cisterna foi 
capturada, depois de pesada luta, 

.l\'Iais de 12 mil prisioneiros :foram 
feitos desde o inicio ela ofensiva. 

011crn,:ões ne1·ens - Cacas bombar
deactorcs da primeíra l11 orça Aerea 
'l'atic.:a. novamente intensificara1n 
~'('US H.taques contra as concentracões 
de tropas inimigas, canhões, tanques 
-e vciculos motorizados. Durante es
sas operuçücs foram destruidas ou 
a \.'f-1. ri adas 1nuit'as centenas de vei
cctlos. llombardcadores medios ata· 
ca.ram pontes e viadutos no sistema 
ferroviari o da Jtalla Central, 

B01nbardcadores pesados. com es-

!ilJ(Ct '>\01>6 Ol 

MAPPIN STORE;" 

PARA O ASSEIO DO LAR 
• Prodµ"tbs de limpe .. 

za d~ rapida e se:: 

gura e'ficiencia. 

EspeciaHd ades 

de nossa . ~esén" 

volvida secção de 
), 
/' 

UJ e n sll i os 
d o m e s I i -e o s 

ce1·a inglesa POLIFLOlt. pal'!l," 
soalhos, produto da afamada 
fabrica Nugget, 

Lata: Cr$. Zl,00 

. · JiosMÊtÁt '._:, Pó' especial i,.a,
ra. limpeza, de nieta.is prateados, 
prat11,, ek. 

Caixa: cr.$ 7,00 

completo sortimento. de artigos 
para limpeza em geral: Escovas 
Mop, Escovões, Vassouras, Espa
nadores; Latas p/ lixo, Pás, etc. 

CEDROLEO - Exce
lente preparado para 
limpar movels, carros, 
pian~s e balaustres. 
_Vidro grande: 

,Cr.$ 21;00 

Vidro pequeno: 
Cl".$ ~,50 

STANDARD - Liquido 
ideal para limpeza de 
vidros, espelhos, ba
nheiros, etc. 
Vidro: Cr.$ 6,00 

ES!l;tERIL para limpeza 
de laminas de facas. 
Caixa: Cr.$ 7,00 

• Para o Interior acrnscem as desp3sas de frete 

• Seja um artifice da vhoria ! 
-Con,pre Bonus de Guerra! 

CASA A N G lO 8 R A S l l f I R A 
Sucessora de MAPPIN S--JORES 

l 

coltas, atn.cara1n importantes centro:..; 
fen·oviarlos dos distritos do Lyon e 
Grenoble, na França_ 

dos quais 20 foram destruldos. Dozo 
dos nossos estão clesapar.ecidos. A 
H, A. F. fez mais de 3 mil saldas. 

Outros bombardeadores pesados ata
caram acrodtomos cm Piacenza, 1\1or.

~ tefalcone e o porto e instalações de 
oleo .Pm Porto Marghera, 

Opern-.;õcs nn,·nls - Em novo ap·o10 
aos avanços <las força'.s de terra, ob-
jeti vos Inimigos na -area de Anzio fo
ram mais uma vez bombardeados clv 
mar no dia 24 e no dia 25. Bons re· 
sultarlos foram observados. Inc.en
dios e explosões foram vistos, eclifi
cios foram destruídos e posições de 
artilharia e areas de blvaques foram 
cobertas". 

DENTRO DAS POSSIBILIDADES AQUISITIVAS DE TODOS 
Oontem á noite, hombardcadores no

turnos medios e pesados atacaram es
tradas de rodagem na area de Viter
bo. Mais de 80 aviões Inimigos esti
veram ativos sobre as areas de bata· 
lha, durante as horas de luz solar, 

COMUNICADO DO Al TO COMANDO AlEMÃO 
ESTOCOLMO, (Reuters) - J'i: o se• 

gulnte o comunicado de hoje do Alto 
Comando alemão: 

"Na zona de batalha de Cisterna po
derosas formações inimigas d~ tanques 
lograram abrir caminho em direção ao 
nmt~. Em consequencia dcs..sa manQbra 
a violenta Juta que vinha sendo trava
da. nessa região foi transladacl:1 para o 
sul e leste de Veletri onde a batalha 
prossegue. Foram destruidos 80 tanques 
inimigo~. A heroica. guarnição de Cis
terna· r<-r-eliu ontem todos os ataques 
inimigos. 

vada nas ultimas semanas, um grupo 
de . batalha sob o comando do coronel 
Bode destacou-se pa1tlcularmente pelo 
herois!J1o demonstrado. 

Fiéis ao compromisso que assumimos para 
com o povo de São Paulo, de que · dentro · da · 
nova orientação· de vendas todos podem obter , 
com boas vantagens os nossos artigos de quali= 
dade, estamos apresentando os-novos sorfünen= 
tos que recebemos, para melhor demonstrar os 

Na frente oriental' o .dia transcorreu 
sem novidade de lmportancia, assina
lando-se apenas escaramuças em alglll1s 
setores. Uma formação de, bombar_dea
dores alemaes atacou novamente a noi
te, com inteiro exito, a estação ferrovia
ria de Dshankol, na Crimeia, Aviões 
alemães e rumenos realizaram violentos 
ataques as, càncentraçêies , de tropas e 
embasamento de artllharía do lnlmigo 
na zona ao sul de Dubosari. Uma lan
cha torpedeira sovietica, que tentou 
aventurar-se fora do. golfo da Finlandia, 

-naufragou depois 'de bater de encontro a. 

PREtOS BEM ACESSIVEIS 
N"a zona a leste de Litt-oria e ao norte 

de Ten'acina as nossai, tropas conso
Jidarara suas posiçõ~s na pJanicie cos
teira e nas a-lturas que se erguem por 
detras daquela, desbaratando acometi
das inimigas de menor importancia 

uma mina, No curso de combates aereo.s 
contra o~ aviões sovieticos que atacaram 
um dos nossos comboios em aguas da 
Noruega setentrional, nossos aviões de 
caça abateram 69 dos 80 à.viões sovie
ticos que atacaram as nossas forma
ções. Outros aparelhos sovieticos foram 
derrubados pelas forças de esc.olta do 
comboio. 

RlíA DIREITA~ 182 • 190 QAIXA POSTAL, _118 
A leste do rio Liri o inimigo prosse

guiu nos seus ataques ao setor de Mal-
. la com poderosas forças. No decorrer 

da luta. foram destruidos 43 tanques ini
migos. No entanto, as forças aliadas 
apesar das pesadas perdas sofridas con
seguiram conquistar posições na mar
gem setentrional do rio. Neste setor a 
[uta. prossegue com furia persistente. 

1 

a de Myitkina _______________ ,___ Ontem, foram abatidos sobre a fren
te itaiiana 18 aviões aliados no trans
curso de grandes combates aereos con
tra as formações inimigas, muito su
periores em numero ás nossas proprias 
forças. A noite, uma formação de bom
bardeadores alemães atacou tropas ini
migas e pontes de comunicação na zona 
situada. ao oeste de Cassino, obtendo 
bons resultados. 

Bombardeadores nor' J americanos ata
caram diversos pontos do territorio ocu
pado na região ocidental da Europa as· 
sim como povoaçõe&' da região frontei
rl~a do noroeste do Reich, Assinalaram
se danos materiais especialmente em 
Mulhzus, cuja. população civil sofreu Porta-voz 

'seria para 
militar japonês reconhece que a situação é 
seu país Proseg11em ôs exitos dos alia-consideravelmente. · 

As na~sa.-; defesas aereas dcsti·uíram 
26 a,iões in!migós. dos Comunicados · oficiais. 

Durante a intensa luta defensiva tra-

GONFERENGIA SOBRE A AVIA
ÇÃO NO APDS GUERRA 

WASBINGTO:-., (Reuters) - Os 
representantes russos e· chineses pa"r
tlclparão da conferencia sobre a 
avia<:ão no\ após- guerra a -se realizar 
nos Estados Uni<I,os, anunciou hoje o 
Deparfamerito ele Estado.· · 

A 11rimeira reunião e1n que tomP,.. 
rão parte tecnlcos rµssos. terá lugar 
no dia 29 proxhno. Já houve reunião 
com os representantes chineses no dia 
22, devendo realizar-se dentro em 
pouco novas conversações das quais 
participarão os delegado~ dos dois 
países, 

O úepartamento de Estado acen
tuou que as reuniões atuais são "prc.
paratorlas do terreno", não devendo 
chegar~se a uma conclusão definiti
va so_bre O assunto. 

A Argentina -e BoliVia não par
ticiparão, da an,unciada Confe
rencia Monetaria Internacional 

WASHINGTON, (Reute1•s) .. - A Ar· 
gentina e a Bolivia não foram inclui
das na lista dos governos e das autor:
dades que devem participar da anun
ciada Conferencia Monetaria Internacio
nal. 

. NOVOS PROJETEIS 
w ASHIGTON, (Reuters) - Os pro

jetels "rocket" foram usados- pela pri
meira vez pelos bombardeadores navais 
dos, Estados Unidos quando , atacaram . e 
destruiram um submarino· alemão no co
meço deste ano - anunciou o ,Dep_ar
tamento da. Marinha, que acrescenta 
que os referidos aviões surpreenderàm 
o submarino á superfície e o afundaram 
em poucos minutos. ' 

KA:NDY, (Rcuters) Continua a 
batalha J)ara a posse <le l\Iyitkina, cuia 
sorte" -estõ. sem uiivida selada e cairá 
,,e um dia _para outro cm poder dos 
aU:uios. 

Nas ultimas horas foram isolados 
rCforço;s ni:)onicos_ encaminhados pa
r2~ prestnr auxilio á. guarnição japo .. 
n es:t d;. c:<làde. Esses reforços sofre
rµH\ grandes perdas. 

DECLARAÇÕES DE POR'l','l-VOZ 
JIIILITAU NIP.ONICO 

LO:NDP.ES, (Reuters) - "A situa~ão 
no Pacifico ·central e Meridional ,, s,,_ 
ria~' - <leclatou hoje u1n porta-voz 
militar japonês citado pela "Transo
cean". 

"Ess.a ~tua<,!ão·- acrescentou o 1>or
incendio que lavrasse en1 um _canto úo 
incendio · que lavrasse e tJlll canto <lo 
Japão. Deve ser abafado dP. um» vez 
antes que se transforme em confla
gração. O Ja,pão, eleve. clete.r a .ofensivu 
aliada e passar ao ataque". 
LOYANG CON'l'INUA EM PODER DOS 

CHlNESES 
CHUNGKING, (Reuters) - Não obs-

lnimicitias _p·onam • • • 

Reproduzimos acima um vitral destinado à Capela Ca tolica de Nossa Senhora da Vitoria, da Base Naval de Nor
fo1k, na America do Norte. _Como os nossos leitores podem observar, no primeiro plano aparece a figura da Santissima 
Virgem, ladeada por um marinheiro e por um soldado em, atitude de respeitosa veneração. Em segundo plano aparecem 
tanques, aviões, canhões anti-aereos, alem· de outros apetrechos modernos de guerra, e Nossa Senhora, E'.m vez de tra
zer. nos braços o Menino Jesus, sobraça um navio de guerr_a:, como'à significar o fato de tomar sob Sua poderosa prote
ção a Marinha da grande nação do hemisferio ocidental 

Até aqui, nada de mais. E' comum nos paises , cato ljcos a invoc_ação _ da Virgem P.oderosa, da, Judith do Novo 
Testamer,to para proteger os exercitos. O ultimo grande exemplo historico tivemo.-lo na batalha de Lepanto, iniciada 
pela reci_tação do Santo Rosario. E o proprio titulo. de_ Nossa Senhora da Vitoria lembra não somente a vitoria sobre o 
mal interior, constituido pelo pecado, mas tambem a vitoria contra o inimigo externo e declarado da Cristanda.de. , Em 
luta contra o nazismo pagão, nada mais natural que o exercito· norte-americano. chame para si a proteção da Medianei-
ra de todas as graças. . , . , 

Não pensam, porem, assim os protestantes, o que, aliás, não constitue novidade .. A heresia protestante sem
pre negou o· dogma da Maternidade· Divina e não pode to] er~r Aquela clija missão. é esmÍ!gar a ·cabeça da serpente. 
Daí um grande movimento surgido entre as varias seitas norte-americanas em sinal de · protesto contra o que àchavani 
uma produção artistica "sacrilega, um desrespeito pela sa,crali,dade da devoção ••. " e outros .co!nentarios não .menos 
hipoc'ritas que desrespeilosos para com a Mãe de Deus,' :o_ orgão_ protestante "Christian Century" declarou ser "um 
tanto escandaloso ver o simbolo da graça e da delicadeza" tr.azer em· suas. mãos um navio de guerra, mas mostrou-se 
agradecido pelo fato de "a figura de Cristo não aparecer como ceritro ·de interesse ..• _ Se Ele fosse representado ..• a 
incongruencia seria muito dolorosa". Eis -em que dá a he·resfa protestante: -,- num ,pacifismo idiota que recomt>nda 
ao homem "rellgioso" cruzar os braços diai\te da onda avassaladora· da corrupção e da . barbarie e que. desfigura a per
sonalidade do Nosso Divino Salvador, negando Sua missão sagrada de Pai da Justiça e dé-Senhor dos Exercitos. 

. O sectario protestante não pode compreender uma·_ vi gilia de armas. . • . ·. . . 
. --· E· o interessante em tudo isto é ·qué, apes'àr'âe nãq :ha Vfir' 'nenhum 'protesto catol)!:o contra esse vitral, feito pa~ 

· uma Capela Catolica, as autoridad~s navais obrigaram .. o.· ~r t,ista ,a rem9v1,r. o navfo de guerra -los braços de Nossa Se-' 
hlioraieisub"StitUi'-lo pelo-MeninQ Jesus, ;Eis COnl() 0

'são.. ,"(ólera.n!~s,''; !J~ iUsci,tiulos !ie f;uterQ... ' ' 
, . . , 'E- ,\ 

tura de Loyang, a antiga capital chi• 
nesa continua B. ser mantida, p.elos 
tante os japoneses no.tlcla\"e_m, a cap
chineses. 

os nipões teem desfechado Maques 
contlnuos nos subilrblos ela cidade, , 
mas todos eles repel!ilos <'énn pesadas 
perdas para os niponicos. · 

Aliás, ás ultimas hotas anunclou 0se 
que estava progredindo satlsf<,toria
mente o forte çontra-ataque chinês, 
AS 'l'ROl'AS CHINESAS CONTINUA::11 

, ,AVAl'íC,'NDO , . ,, 
CHUNGKING, (Reuters) - As for

ças chinesas tiveram novos exltos lo• 
cais na região 'da. passa,ge1ú de !'úa· 
mien e infligiram con~ideraveis bai
xas nos japoneses .da area de Hunan, 
na frente de 'funan - declara, uin co
municado chi.nês; 

Numa tentativi. dê escapada a uma 
armadilha chinesa em 'l'atangtzu, on
tem, os japoneses. sofreram· perdas 
elcva<lissjrnas, · · 

NOVA DELHI, (Reuters) - Anun• 
cia-se que no vale de l\I;ogaung as tor
ças chinesas realizaram novos avan
ços, destruindo posições nlponlcas. 

CHUNGKING, (Reutcrs) :.-· :,'):qqul-
1·e maior intensidade a contra-of~nslva 
das tropas chinesas em HÓnan. A me
tade da 3.a Divisão mecanisada nlpo- , 
nica foi exterminada,. e .as colunas vo.• 
Jantes chinesas cortaram. a_ estrada .. de 
ferro proxlma ao. rio .Amarelo cjue ,sQ.· 
be do sul ao ·norte, enquanto o ,grosso 
das forças da China continuou av(l.nc 
çando para· leste. 

CO;\IUNICÀDOS OFICIA.JS, 
NOVA DELHI; (Reuters) :- O Q. q, 

do general St!lwell forneceu hoje o .se
guinte comunicado: 

"Reforços japoneses que se a1>ro:d
mavam da guarnição japonesa de Myit 
-klna, no norte · da Blrmania, foram, 
por s.ua vez, complet~mente ··cercá.dos 

, ,em Hamk.wi, onde as tropas aliadas 
mataram 30 e feriram .60 solclados ni
p_onic·os, 

No lado norte de l\Iyltk!na, forças 
chinesas e norte-amricanas atacaram 
º" japoneses e mataram 62 deles, á 
custa de algumas, baixa:fapenas. · 

Outra coluna do' general Stilwe1l 
continuou á..exercer pressão contra, os 

· niponicos a noroeste da cidade. 
No V'ale de Mogaung as forças· chi

nesas do general Stlhvéll realizarani 
novos a.vanços destruindo as posi_ções 
japonesas situadas a sudoeste de Ma-
lamawng. · 

A'S chuvas copiosas· que estão desa• 
bando no momento retardam o avan

. ço da 38.a, Divisão chinesa ao longo do 
rio Mogaung. 

KANDY, (Reuters) - O comunicado 
de hoje do Q. G. do 'Almirante Louis' 
Mountbatten ê o seguinte. 

"Durante as atuais operações em 
Imphal · morreram pelos .menos 8.500 
japoneses, , · 

As fÓrças do general Stilwell con
tinuam· exercendo pressão a. noroeste 
de l\{yltkina., _ 

Foram , isolados os reforços' japone• 
ses que se aproximavam de Myltklna 
procedentes do oeste e aos quais se 
infligiram grandes· balx_as. Pros_segue 
tenaz a Juta na zona _de Bishanpur, ao 
sul l'!á p!anlcle de Iinphal. 

Fracassaram as tentativas dos ni
pões de Infiltrar-se através· dás PO· 
sições •.aliadas". 

Não · houve môdif icações ._ . ile -importancia 
na. frente f u s s a 

· 11-IOSCOU. (Por :Meyer Han.dler. ,-cor. 
respondente da U. ,P.) - As opera~ões 

dé reconhecimento e das patrulhas 
caracteri'zaram a atividad'e na ft'ente 
oriental, transcorrendo, assim, um 
novo dia sem que se verificassem 
modifica,:ões de importancla. 

17 aviões alemães foram abati<l<>S 
ém combates 'aeréos 'e os aparelhos 
russos mantiveratn sua oferisiva sobre 
o golfo da Finlandia, afundando, dois 
na.vios-transportes .alemães com um 
de,Iocamento total de 7.QQtl, toneladas. 

Os russos desfecharam ataqués · de 
carater local em dois setores,· lntll• 
gindo . perdas aos alemães. A oeste de 
Mozyr, os .sovleticos. cruz·aram os pa!)
tanos do Pripet e exterminaràm · 40 
combatentes nazistas em· luta corpo a 
c•rpo. A sudeste de Vitebsk, na freil~. 
te da · l'fossia Branca, os· · hâtedore·s 
russos Irromperam nas trincheiras 
alemãs, mataram Go alemães e· regres
sa•am ás suas ·unhas com' présá' ·d-e· 

CONSELHO · DE UBERTACÃD 
DINAMARQUÊS. oi 

ESTOCOLMO, ' (Reuters) - o con
s~lho de Libertação O'lnamarquês - · )'.Íe• 
queno grupo. de cidadãos . dinamii;tque$e~ 
que dirige os patriota.'! do país em sua 
lu~ contra o invasor alemão - acha
se atua!me,;,te . reunido na. proprla ci
dade de Copenhague. Diariamente che
gam Informações ·· clandestinas sobre es• · 
sas reuniões, trazidas por via maritilna 
até a Suecla. 

Um correspondente especla'I do Ser
viço de Imprensa Dlnamai:ciuesa:- {oi en
viado. da Suecia á Dinamarca, tendo· 
feito ·a travessia_ por uma · rota secreta, 
conhecida apenas, dos pati;lotas, ,afim 
de assistir ás reuniões que se estão rea
Ieando no propi:lo -. coração da i;apltal 
da · Dinamarca. 

tentarem . os nazistas empreender no• 
YOS àssaltos em pequena escalá, 
ATIVIDADÉS DOS GUÊRRILIIEIROS 

RUSSOS 
MOSCOU, (R.) - A emis$ora so

vietlca anunciou que os g·uerrilhei• 
, ros dá. Blella - Rtissia - mataram 
grande numero de alemães, Inclusive 
:n generais, e fizeram saltar . . em con• 
sequencia de explosões mais de 8,000 
tanques militares nazistas em apenas 
um ano e meio de atividade, 

PIANOS SCHWARTZMANN 
Inrtuslve tipo apa.rtamP-nto. VIS!teni nos.~a exposlc;iil'- sem compromisso 
Rua D. José de Barros, Z,li2 - Av, fgua Branca,_ 524 .Tel_efone 5-6981 
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O principal empenho da propagan
cla protestante. . . consiste em nao 
parecer -protestante. Parn isto, utili
sa-se de toda especie de artificios, 
desde as omissões cautelosas, os ro
deios sorrateiros e inteligentes, que 
se notam nos prospectos e folhetos da 
"Associação Cristã de Moços", até a 
contrafação vulgar empreendida pelo 
sr. Salomão Ferraz, em sua conheci
da "Igreja Catolica Livre". O obje
tivo. disto é muito claro. O Brasil 
tem uma graça especial: a Providen
cia dotou seus filhos de um faro anti
protestante que os faz discernir pron
tamente 'o cheiro ácido da heresia, 
em todas as obras das seitas, e 
os leva a fugir como da peste. de 
qualquer ·instituição clara ou velada
ment'e eivada de protestantismo. Os 
rotulas protestantes fazem automati
<:amente o vacuo em torno de si. . Se 
uma'. obra deixa. transparecer que é 
protestante, está condenada a vegetar 
à sombra de colonias estrangeiras. 
sem nenhum repeÍ·cussão entre os bra
sileiros. E, por isto. o primeiro pro
blema da propaganda · protestante, 
consiste, não em apresentar suas dou
t,inas sob aspecto favoravel, mas em 
esconde-las. 

NUMERO AVULS() l 
CR.$ 0,40, 
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Alo~Ução do Soberano PoDtiflce ,.ao· Sacro Colegio · Cardinalício 
No dia 2 p.p. Nosso Santíssimo 

Senhor o Papa, agradecendo''ãs fe. 
licitações que, por< motivo de seu 
onomast,co, lhe foram apresenta
das pelo Eminentissimo Senhor 
Cardial Enrico Gasparri, em nome 
do Sacro Colegio Cardinallcio, pro
feriu importante alocução, que hoje 
transcrevemos. · 

Segundo informam as agências 
telegráficas, a oraç{10 foi pronun. 
ciada em afo intimo, _se'l'l') pompa 
alguma, 

* * * 
:J 

Ê o seguinte O texto do diséurso 
pontifício cohforme o transm'it'.ram 
as agências tele,-ráficas. · ·· 

O Soberano Pontífice, rodeado 
dos Eminentlssimos Senliores Car

•de:;iis, falou no salão de sua blbliri• 
teca privada que osténta moveis 
so!'Jrio::;, Er.~uanto fafava, Sua San
tidade permanecia em pê de traz 
da mesa principal do seu escrito, 
rio com um dos seus camareiros ao 
lado. Em torno se sent.ivàm dezes• 
seis Cardiais. 

tado' em outros tempos, exigindo do 
nosso 'ivlinisterio dias e dias, horas e 
horas de incessante vigilancia e uma. 
iucançàvel predisposição espiritual 
para a ação, servida por infatigavel 
grandeza de coração, _aberto a todas 
as almas que sinceramente ansei$Ul 
pela verdade é pela bondade. , . 

Quem poderia deixar de reconhe· 
cer hoje que a falta clé constancia. 
na fé e . de resistencia às inflU,f)11Cias 
anti-religiosas é a causa de toclos os 
nossos desasfres '? '}i . ' 

. ' . ':" ,, 
Uma prova viva destas realidacres 

dolorosas constituem o naeli)];ialismo 
e .o ·racionalismo avassaladores nos 
ultimas tempos. O .i·acionallsmo, aclo· 
tando mil formas diferentes, penetrou 
o interior, o coração e as mentes 'de 
muitas afmas ·que se' chamam a si 
mesmo cristãs. ·,vias as palavras 'úe 
Cristo · e · de -São · Pedro não deixam 
duvida alguma á respeito do seu sig· 
nificado. O intento de criar um abis· 
nú entre Cristo é seu Vigário. na. 
terra como tambem o de ver na afir· 
n.-..àçã~ de ur.t a negação de outr;o,. é 
desintegrar a verdade .exposta no 
Evange1ho e privar o cristianismo d!:! 

/;~i;t; ,,· * * * 
Ao contrario ds· anos anteriores 

não foràm lnstàlados alto.falantes 
para a Praça de. São Pedro, ohtle, 
em épocas normais, uma .multidão 
de fieis acorria para ouvir a pala· 
vra do Santo Padre na -data · de 
hoje. 

Realmente, em poucos lugares áa 
Italia - pal'a não dizer do munclo -
se ·verifica uma tão grande carencia 
ele artigos essenciais c-0:rúo a que 
ocorre agora em Roma e e1n sua zona 
circun vizin·ha. A esta situação, acres· 
ce ainda o fundado tmnór de· <Jue .a 
mesma .se agrave mais e ·que canse . 
o empobi;ecimento de. toda a ·sua pó· 
pulação. Algu1nas vezes · se apresen· 
tam como 'insoluvei9 os problemas de 
alojamento e de álimentação surgi
dos em consequenc1a do afluxo ele 
multidões de refugiados para· Roma. 
E, ao par dos constantes esforços 
desenvolvido·s pelas autoridades. e 
centros de benefice'ncias, ·o numel'o . 
de· indigentes cresce d.e dia para dia 
·e inais clamorosas se tornam as invo
caçõe$, e as súplicas, como tambeill 
é maior o numero dos braços que se 
levantam pedindo auxilio. do Pai Co· 
mum. Muitos· ·se encontram hoje na 
triste conjuntura de apelar para a 
caridade que eles uiesmo, ·ha ·pouco 
tempo, prestavam generosame1íte .aos 
outro:l. Todavia, graças à- liberal aju
elà de muitos e sobretudo .graças ao 
concurso dispe1isa·do com um valor 
achuiravel pelos trabalhadores- roma· 
nos - aos quais rendémos nossa gra,. 
ti<lão do furtdo do coração - nos 
tem sido possiVel acudi!· tais neces
sidades na maxinia, medida da: nossa 

sua preciosa herança. · · 

O PROBLEMA 00,FUTURO 

, 

~:i,/·'. .. ;~·t··-· Sabe-o muito bem o Exercito da 
~alvação. E, por isto, se bem que ele 
seja incapaz de esconder inteiramen
te seu carater heretico, fa-lo quanto 
possivel. Seu rotulo é o de "cris
tão". E porque sabemos que os uni
cos cristãos no sentido pleno e f!.C
nuino da palavra somos n6s, catoli
cos, temos por vezes a ingenuidade 
de pensar que tudo que é cristão é 
.nosso. Por · isto, ainda ha muitos que 
recebem como . uma simpatica propa
ganda càtolica. os folhetos do Exer
cito da Salvação, os pagam. e 
por ·vezes os leem. A "Saivation Ar
my" sabe muito bem disto, pelo que 
evita cautelosamente todos os ataques 
diretos à Igreja. em seus folhetos. Ela 
ministra a heresia ao publico, dei
xando.;o entretanto mal informado 
sobi·e o verdadeiro carater heretico de 
seu material de publicidade. 

Que o Exercito da Salvação proce
iila assim, ainda é explicavel. Menos 
<;xplicavel, · é que as pessoas alheias 
ao corpo de .propagandistas dessa or
;;:anização - ao menos as supomos 
tais - m,, ntenhm!1 (,uidadosamentc o 
~quivoco astuto ein que aquela insti-
tuição !!,e envolve. , 

U111.·aJY;i~;o._,_i)O~ .deu. llm, ___ rec,e~te_ ar-
' t.Jgó da . es,;i·ítorn 'l'c.ii:il::( cio Ainarai; · 
!:.\ .. ii:,j~e o ({Lar dn:1 n'Io,~as" ro'?.tiUdv D~> 
lo Exercito da Salvação. E' um lau'
datorio ~lgum tanto extenso, em esti
~o sentime1ifal. sobre o abdgo que a 
"Salvation Army" mantem: para as 
gestantes solteiras. De principio ao 
:fim, elogios. Todos ,.s aspectos da 
instituição foram analizados, descri-

(Conclne na 2.ª ·pag.) 

* * * 

Ao contrario dos anos anterio1·es, 
não foram instalados alto;; falantes 
para a Praça de Si\o Pedro, onde, em 
1pocas nornrnis, uma multidão ele 
fieis acorria para ouv:il· a palavra do 
Santo Padre na data· de hbje. 

''Mais um ano transcorreu e embo
r;i, se trate de um · ião breve lapso 
de tempo - · esse ano .f.icou marcado 
por acontecimentos tl'istes e aurnr
guissimos, de ·invisíveis e incomensu• 
rnve's sofrimentos. A- terrível tra
gedía de um mundo em guer!'a, que se 
desE:nrola ante nós é em torno . ele 
nós, alcançou seu -·ponto' culminante 
nestes tempos pavorosos que fazem 
estrêmecer todo o cristã:o de humano 
sentimento · "i · 

É por isto que, neste L dia· de .festa, 
quando vos conteÍnplamós Mngrega. 
dos aqui mais uma vez, sentimos de 
novo a necessidade de manifestar a 
a!'lgustla · infinita de Qiíe ·· ie 'tornou 
presa a nossa alma e cié d'epforar a 
incessante acumulação dé d~stru:ções 
crueis, de dan0s lll~t~ria.is .e àP selva .. 
geria. Ha um ano, a n1ulto1;1 .de Hó;; 

parecia imi;i,...;slvol OH imnrovavd 
coúct·,)En· effci'tiê\y" b.s -"~rckccíi¾é:S":~71ét:.-
truícõe~. r11inas, . trngedius · é _mortes 
que ·agora constituem, apezat' de tu·Jo. 
a rer.lielade uua e füigrànte. . 

ESPERANÇA DE. QUE:~ GUERRA 
SEJA AFASTADA D.E ROMA 

A Cidade Eterna, . mãe e . servidora 
da civilização, inclusive ·o .solo sa,, 
grado que circunda o .tunrnlo. ele• S. 

Visita do Exmo. · e Revmo. Sr. . · Nuncio 

• 

\ 

, Anostolico a esta · Capital 
. Deverá chegar a esta Capital, na proxima quarta-feira, S. Excia. 
Rev1úa. o Sr. D. Bento Aloisi Masella, N uncío Apostolícó no Brasil. 

S. Excia. Rcvtna. virá fazer a entrega ao Colegio Santo Agos
tinho; elas H.vdas. Conega:'s de Santo Ago:;tinho, <lesta Capital, <la 
bandeira Missionaria. · 

A bandeira l\'lissionaria é disputada entre os colegios catolicos, 
üurantc a Campanha ~Iissionaria, em que são angariados· auxilias 
para as i\lissqes. 

Disti,nguiram-sc as alunas do tradicional estabelecimento de 
ensino da rua Caio Prado, pelo ardor e entusiasmo co,111 que traba
lharam em pró! elas i\lissõcs, conseguindo assim o. almejado trofcu; 
cuja entrega o Exmo. e Rcvmo. Sr. Nuncio ApostolicQ virá fazer 
pessoalmente. 

Ha quarenta e quatro anos reuma-se 
o . · 1 Congresso Catolico · Brasileiro 

o que foi esse 
se vai 

certame 
réalizar 

de Fé que dentro 
pela segunda vez. 

em breve 

Ha quarenta e quatro anos atrás, de 
3 alO de junho de 1900, realizava-se na 
Baía o primeiro Congresso Catolico 
Brasiieiro, promovido pelo Apostola
do da Oração, a cuja frente, alem de 
inumeros e ilustres membros do Epis
copado nacional e do Clero. vemos a 
figura do Padre ·Bartolomeu Taddei. 
·s. J., o grande e virtuoso propugnador 
·da devoção ao Coração de ,•2sus em 
nossa patria. 

Tomaram ·parte pessoalmente nas 
Sessões o Arcebispo da Baía e os Bis
pos do Pará e S. Paulo e representações 
do Clero e do laicato de todo o Bra
:il, recebendo sua Comissão Diretora 
inumera.~ adesões por telegramas e 
~artas enviadas de todos os recantos 
do solo patrio. 

FINALIDADE DO CONGRESSO 

Teve por fim esse Congress.o estu
dar as iniciativas e obras cato!icc;;s do 
Brasil. concorrer .para sua maior difu
são. concertar os modos e os meios 
com os quais as asso<'iações e os in-, 
.:lividuos' pudessem concorrer mais 
eficazmente- para reanimar e fortale
cer o espírito ·catrilico no Brasil. con
forme as declarações e os desejos do 
Sumo .Pontífice .. e .sob sua direção .,e a 
do Episcopado nacional ~ do. Clero. · 

• 
- , .L .. ,__. ______ .. 

Desse certame foi exc!Úida toda dis
. cui'.lão politica, no· sentido partidario 
da palavra. 

O PROGRAMA 

P f 'd" d . , ar,1 se• azer uma 1 eia a unpor-
tancia e do ·alc~nce das qµestões tra
tadas nesse Primeiro Congresso . Ca
tolico Brasileiro, basta que façamos 
uma lir•1ira referencia ao seu · progra
ma. Dividiu-se este· em .cinco secções. 
A primeira secçilo tratou das. Obras 
Religiosas: - o Apostorado da Ora
ç.ão. Congregações, Propagação da Fé 
e Santa Infa'ncia. Culto externo do 
SantissiI'70 Sacramento.· Obrà · dos·· 
Taberna~.1los para igrejas pobres, Pro
cissões e outras' funções religiosas, 
Confrarias e Obras para a santüica
ç,.., das Festas. A segunda ·secção tra
tou das Associações: - circulos p~ra . 
a ;nocidade e para·· operarios. etc. ft.. 
terceira secção se ocupou das Ob1·as 
de Caridade: - Sociedades Vicentinas, 
de socorro· 'llUtc~.> entre ·os Ôi:t,rarids, 
Prot~torado dos · meninos pobres 
Asilo Bom Pastor, etc. · A qu~:ta sec
ção teve a seu cargo a ·. Instrução e 
educàção, - Instrução primarin, esco
las noturnas e festivas; fundação:· de 
asilos infantis,. ,a1.1xilio, aos,. mehµios :;;€. 

,(Conclue na V~ª parfna,1 . · 

capacidade, . 
Des.sa maneira temos podido levar 

,ufu;i'ifib<âe sol à maior e mais espan
\t'osá. à.às }niserias e aos mais crueis 
. dos \.sofrJinen tos. .Assegura1nos ainda 
que:·' sêíii pensar em nossos sacrifj· 
cios, nem nos desalentarmos com à 
·repu!rn alheia ou. acobraclados · ))elo 
perigo -da violação. dos nosGos direi· 
tos, c"ontinuaremos a ajudar, com o 
maximo dos . nossos recursos, a po. 
pulação de Roma e das zonas circurt· 
dantes, atendendo até a ultiína. tle 
suas ne~essidades. 

Já -começamos, dentro desse pro
grama, negociações para o, transporte 
de ai'imentos em .navios protegidos 
,pela ban(\.eira do Vaticano e agpra 
estamos ésperando a. aprovação: _de 
1!m dos beligerantes para· esse trafico 
piedoso e altamente necessario: Não 
nrredaremo3 pé no nosso esforço ele· 
n1elhorar a sitnaçã() de Roma, oucie 
~e refugiam hoje multidões de todas 
as · partes da ItaHa como · nunca se 
verificou em qmúquer época anterior. 

Nesse tumultuoso . periodo se l&
vari tam ' vozes en1 todas as nações 
clamando por rima nova. .ordem. A,s; 
sim, . é· de . interesse transcendental 
acom1muhar como as idéias cristãs 

(Conclu• na 7." página.) 

Semana Eucaristica ·na Paro
·quia do· carmo da---Uberdàde· 
EM COMEMORAÇii,O DO CENTENA
RIO _DO APOSTOLADO DA,.ORAÇÃO 
.. . . 

· Para solenizar o centenario do Apos• 
talado da, Oração, a Paroquia de, Nossa 
Senhora. do Carmo da Liberdade, or
ganizou. uma Semana Eucaristica a .se 
realizar de 4 a 11 de junho do corren~ 
te mês.· 

A Semana terá inicio hoje, às. 8 ho .. 
ras; com l\'1issa e comunhão geral, da 
Cruzada Eucaristica, das crianças da 
Paroquia e dos alunos do Grupo Es
colar "Campos Sales". Às 10 horas, 

A SITUAÇÃO INTERNACIONAL l\'1issa •. càntada. pelas intenções .d<;> 
Apostolado. _·Às 19,30 ·horas,. prt'fação 

Passemos a considerar agOi'a ô es• e benção solene. 
ta,clo atual .dos acoiltecimf;lntos atra- Nos dias ,5, 6, 7, 9 ,e 10 o programa 

'.· -),é~-- no·. mundo .. ,EncoAti:alilo,noâc co_n' ··será. o· s~guinte: .. 
, , "''i'í"ffcfõs"ê9rirsu"té'ss6·~\\~;''ffti.YS'i'?iii:' · d .. ~: Vl:mr.as ...... -.. M1s.·m. fcst.i;..'ii:. .Á.1f. 
· smis aspectos espirituais como. mate, 19,30 horas -< Reza solen.e com pre

. riais, provocam em nossas'almà.s uma gação e benção.· 
n:1siedade bém justificad1;. . ' 

0

Di:. 8, festa do Corpo de Deus; ha-
• d"s -e e c1·sputas f t a; verá, às 8 horas, Missa e comuuhã_o ,,s I seu ço s . 1. u u1· t 

travadas entre filhos do mesmo 110• geral das senhoras e senhodtas da Pa• 
vo, levando em si O germe de ulte- roquia; às 14 horas, benção e cón• 
riores . conse·quêricias mais graves, .sagração das cdanças; às 16 horas; .im-

'' 
!!t'iirç;, 'teve niie ·ap'r0 iH1.er, '101' rua c'l.'.>',n~;,;.,;,,)_'· CÍV'i, 'li.zad',é> h. al].ti;o ,ete1.·_110 . t º t . 

. ponente · procissão Eucaristic'à. · · 
contribll,irão para criar um ,ambieri- Após a entrada terá lugar a Con• 
te. no qual a autoridade da Igreja, sagração da Paroquia: _aós Sagrados 
que sé eleva sobre todas· as corren- Cor<1ções de Jesus e Maria; 

. . ., .,, , . .. . " _ "" .s~m preceqr,n,.e.s c_onms o em consa. 
prop:·ia expe1·fencià, ,o· .prQcessd '\·er.'· · ·Jtifao';de• Delis,:· · · , gr,ar, o. nossq .zelo pastoral a todas as 
tigihoso elos· aÚu1is metodo~ :'d<:lit);er:: '. Cabe ~à:q~Ú re.é0rda1i a· :·csp~itQ ·O vozes qne de:todas as partés.seJ(lvan- tes do pensamento que passam pela 

· térra, se encontrará as1i'ediada · por No dia 11, proximo domingo, será 
amlios os lados e situada na Voragem encerrada a Semaná Eúcaristica, com 

rn., àtravés. de .. uma varieclade· de···Ji .. ·• pl' 43cede:,to .::JS:tor'foo· registi-.icto ·.em tá111,c\ama.nd9 pc.,r ,;-Ocorro. Dia e. noi-
çües, cacla, ,;éz mais a lrnzeir·o dési1L' _·449 e ó faço, ,·ileúdo-rire· d:µ:• e:,,:preG- te, .não: devem.os abrigar,n1a:s 'do que· 
elas· daqúe.Jas .normas. att.íagora. il()lll· Í:t;;es .6,r:::.r;i'cfa!.'- JjOI', uin• A1·c~J:Ífapo · o~-j. . "'.'llUl. só pen,~mento: devemos onde 
p,re acataclas e que e111 outr'.o Í.en1p9 flritalnnma cai:ta·.qtie então:cljrigfu ao seja:possive! ali1·iar o s~ifrimerito; .de
se ·e mm1t'11llàm · · cm110 um imperativo· rapa ·i\Ta~nD; E/'11 tal. ca·rta e~crevia 0 . .vemos ajudar, a todos sem distinção 

ci'e agudas controversias, fazendo ve- as seguintes sólenidadés: 
rlgar o ideál essenéial de justiça. 8 horas ~ Comunhão geral dos furi-

de,·.;1.e,i,s i11violaveis. . .. · ·. '· · · O d.. té t· . d t t a-:cemspo O s·egmntc:. " _ü·?no a:pos·. e 'l'aças, a . ·qne es e mun o or u-
Disso resulta uma responsabilidade donarios publicas, homens e moços da 
que gravita pro(ui,damente sobre, os Patoquia.· · · 

··!le . outra. ,parte. ''"m meio .ele tanto: .. tollco, .,,em:átíec.éudirm'e·. desde. o ,co- · raclo ·r.ecobre por fim ·a paz. 
horror: não queremo~ passn1•- por ·RI· 1neço, e defe.n.deu aqueJés,.,qúe. sofre; . / éonseqtie1iteménte, nossa esi1ecial 
tó:1ie10 fato.de·qn~ :i. aiiie::l,'a Je·:ita. · rán:1: injustiças,._ná mdida em quê ,é· atenção deve_/lstar voltada para Ho
<.tÍ<S;o; :i.erecs contra a area .dé Roma· ·r,oll$Jyel Jà:i;er 1s·s.ona . .'fe1Ta.,O trono: .... 1na, que é tani);>em a nossa diocese e 
càrncterizoti-se por te1;em · sido réalk · :a,pos~oEco .ta1uµ.eiµ poude,. <'.-0m. efe)- onde tão grande proporção de l1abi· 
zados com: o maibr. cÍlirlado., eyicl~1Í· .· ,to, ,estender .u.>a mã·o ,a .todas· e a ca- tan'tes · Yive ·em circunstancias. as 

nossos fracos ombros, a qual se acres- .10 horas - Missa solene cantada 
ee e avulta a . um grau nã,o suspei· ein ação _de graças. 

cJando uma cónclut<1.qué se reve1à dig- da ,mria cl11,s nécessic]ad_es senti.dali". Ínais terríveis, . . · ·· 
nà· das nossas: referencias· e qU:e,.cle. ·Fôi por-isto· que, 110 seéulo XIX; um, Não. é certamente esta. a primeira 
monstra a maior consideração· para dos -lllais ·· ilustres histo1'iadorés, ao vez·. em que a Cidade Eterna· se. viu 
com os nossos apelos. · e:;tu!lar o rcspeito.,votado: à. cidade .. presa ,de s.e~elhante agjtação. Roma 

·, AÍ:mentamos: a espernnça ele. qu'e· ele Roma du·raute a Idade l\Iéc!ia, es° Cristã, através :elo prolongado curso 
és.ta teildencia mais moderada e e:qui· creveu. ·o .seguinte:. "A. historia.· não da historia, c9nheceu. mitrás e. bem 
fativa · prevalecerá _sobre as éonsi(fo.. eles venda com 'éxp,ressõt1s sufic!i:;utes · amargas aclversielades. Pode:se recor. 
rà'ções a ela opostis e que objetivam· ele elogio,. nem'.siquer um C(uadro .par-: . dai·· que, 'durante o pontificado do as cllamadàs exigencias militarec;.As- ciat da 'grand.eza ·. de.;RQma Ponti- Papa Clemente, . .160 mil pessoâi; fu-

Festas jubilares do Exmo. · Sr. O. Mauricio 
,osé da Rocha, Bispo de Bragança 

siiú, a Cidáde Eterna se eximirá.. Plll. fic(a". . . . . giram de To'scana e de Napoles para 
tÓda· a eventna!Ídàâe,, dé V_Ír a, CÓIJS· refug:ar-se .. em Roma; Entretanto, 

Em 20 de Julho proximo ence.rrar-se
â o ciclo das solenidades co_m · que 'tódas 
as Pa.roq11ias da. Diocese de Bragança 
vem ha um ano homenageando o Exmo. 
Revmo. Sr, D. Mauriclo José da Rocha, 
eni comemoração. de· seu jubileu . êpis
copal. 

tituk um .teatro. de guet;a .. ~Iàs n.ão ATUAL,M,1::N:f,E, · Jt ·T.E.R.RIEL A · SI· : que.{\ istçi comparado com as circuns. 
d,uvidamos eni repetir, uma vez, m~is, · TÚAÇÃ0,.-0.E '..ROMA tancias hoje reinantes? Que· é isto 
com completarimoarcialidade: e com 'ante ó grànde' numero ele habitantes 

'. lllspiÍ•ados por nossos. grandes pi•c. que hoje arrostam na Cidade, )!:tel'lla 
absoluta firmeza: Quem quei: "que· se . · decescires, · tàri1be!Í'i nós soinos c_Óll• os riscos da guerra, a angustia da se• 

. Um grupo de amlgos,. porem, desejou 
prestar homenagens ao· ilustre Prelado. 
a.Jefo das religiosas .. · Oados os primeiro.~ 
passos, verificou-se que com entusia,s-

atreva a alçar. a mão contra· Roma cientes .de· gue. o nosso· dever nesta paraçilo de ·rami!Ías e oilfros. horro-
séf/t, culpado ele matricidió aos Ólhós hora atual, de-sacri(icio e ele pobr~za · res -de toda especie? 

O orbe catolicô resa pelo Santo Padre 
Vibrantes apelos idas. Autoridades.· Eclesiasticas· em favor· do Soberano , PontifE.ce. 

' ' 1 
:f, "' t 

O Exmo. , Revmo.' D: José Mauril'io da. Rocha, Bispo de Br~gança, d'ecli
nou as expressivas e· merecidas homenagens ·sociais.' que• sêriàni prestàdas 
a; S. Excia. Revma. por. ocasião de seu jubileu episcopat. · O nobre gesto. do. 
ilu$tre . Prelado foi .. tomado por motivo da situação . àrigustiosa em ,que· se 
acha. o ·Santo .. Padre. S. Excia. Revma.· d~eja. ·que· todas as.' manifestações 
ténham carater exclusivamente .sobrenatural· e··piedoso •e péde, só· orações 

,· * '*' ,* 
. · Na II Concentração l\'1ariana· Diocesana· da; Diocesa. de, Gu.axup:é, reali
,:ada .. a 21 de maio p .. p., em Mol')te. Santo,· sci b . a. presidencia , do · Exrno'., Revmo 
Sr. D. Hugo Bressane de Araujo; Bispo, ·Dio,cesano; · foi. aprovada, entre .our 
tras, a seguinte resolução: · , . , . . . . . . 

· .. · "1 - Amor ~o Papa - Os Congregad9s Marian11:i, ;coci:9 ht:>J.'\len,agem,ko 
Santo Padre. Pio XII, por ocasião do ·seu jubileu · como Congregado Maria
no e como conforto filial em dias. tão tristes· para. s~u, corasã.o. de P.ai,,.reno
vam seu amor sem limites, st1a .dedicação sem, esmoreci_me:qto, e sua .obe~ 
diéncia sem restrições à pessoa augusta , do Soberanó. PolJtµice : e :protestam 
con.tra as jnter:pretações. tendenciosas a,sua.·atitude imparcial e desassom
brada no. desempenho da divina missão de Pai comum de todos os fiéis e 
na defesa dos direitos inalienaveis outorgados por Jesus. C~isto à sua I~e- . 
ja, de que o Papa é Chefe Supremo e o Pastor Universal". , 

· Publicamos em outro local a integra das demais·· resoluções. · 

Realizou-se n~ dia 3, às 20 horas, no Teatr~ ai' Ltce.u:-Coi-açãÔ. de .. Je~ 
sus, . tirita .· coriferencia promovida pela . l'ia União dos , Cqoperâdores . Salesia
nos.· · O· tema· desenvolvido nessa re.uni;io, pelo .dr,,. Vicente l\'1elilo, foi: "O 

Sob o titulo "Pelo 
0

Papa! Por Roma'\ o "Lar Catoltco", de Juiz de Fora, 
ti'ub1foou' o seguirite··artigo: · · · ' · 

·"São' 'horas d_e aflição para o mundo, não por ultimo para o chefe. da 
Cri;taridad~, · cabeça visi:vel· da Igreja catolica, 

, Terem.9s.: um Papa.-martir? E' possível; ~m, todo o caso já temos um 
... Papç1-defen,sor dos fracos; um. novo João Batista qúe, aos mais poderosos do 

, mundo- diz, o seu "non . tibi licet!" "não'' te é permitido!" e que sempre ,de 
· n9vo .. levanta. sua voz , - · respeitada ou não - pelos f111cos, em defesa da 

, justiça,. em prol. da civilização. - . . . 
São duros e amargos os frutos da ~cupação de Ror..:i, a 20 de sé~em

., b.ro .. de '1870,. pelas tropas: itàlianas. Ro.m11 papal, centro do mundo ·cristão, 
· talvez hoje, jamais teria' sido. ocupada pol' beligerantes da guerra ama!; -
· Roma, capital . da Italia, arrancada ao Papa (abstraindo. do, restinho · da mi

nuscµla Cidade Vaticana) vê diante de si, com pavor, e com. aflição· de todo 
. o mundo culto, para não dizer cristão, a possibilidade da destruição ... 

Possibilidade? Bons observadores das coisas dizem. ''.pfobabii>ldade''; al
. gµns: ''~erteza" ••• 

· E o· Papa• a levantar mãos e coração ao· céu; a· pedir, sempre de novo, 
a todos os beligerantes que respeitem a cidade de mais preói.osos 1-\0numen-
tos histori~os em todo. o .mundo. Será ouvido?... . . . 

. Receiamos que não, a não .ser que Deus, atendendo a tantos pedidos, 
''urbis .et orbis", intervenha, salvando o que homens não re9Peitam, 

·De.joelhos! -Mãos postas! Merece-o o Papa, merece':,.o Roma, merece-G. 
o :cristianiSn10!" · 

"' . . 
Cooperador Salesi.1no e o Papa". . .. , . . , .... , . , . . 

• ·.A, importànte · reunião foi,· realizàda . em, hm.nen?-gem, aoi Sumo: Pontífice, -
a,·quem todo' cooperador: salesiario 'deve. consagrar.-'esp(lcial ~yenerasijo. ' ' ' ; '.i .' ,, -. . . . ,. ., • . . • . .. . , ' 

· De 1,1\n. artigo sabre a festa dos Apostolas São Pedro e São Paulo, pu
º blicado pelo '.1Mensa11:eiro do Sánto .. Rosarjo'',. deste mês, extraimos os se-
"'\Úintes topicos: ' . '' ' . 

1- 't ·t' ,' ' . 
· ·· , (Cõriclúe · na 2.~ tiag.>, 

-... _ .·,,__ 

mo a população correspondla aos, · pro• 
jetos das Eolenidades, a eles aderindo 
grande ritimero de entidades de toda a 
Diocese-. ' ' , 

Constituem a · comisi;ão de hOnra os 
srs;: dr. Vlrgil!o Manertte, DD. Juiz de 
Direi~, qr. sampaio . Formosinh_o, ~ro• 
motor Publico da. Comttrca. José de M• 
sis Gonçal;ves Junior, Prefeito Munici• 
pàl, Dr. Ernesto Leme, Dr; Va.ldemar 
Ferreira, dr. Otavlo Lacorte, dr. ·Ciro 
Berlinck, Desembargauor ·Joaquim Ea.r• 
bosá .de Almeida, dr. Adriano : Marrey 
Junior, Cel. Artur Rodrigues. de Siquei• 
ra, Ismael Leme,. José Ferraz. Gonzaga 
Cintra, Abel de Assi.s Gqnçalves, Angelo 
F:tefani, Luiz Leme Ferreira, dr. Renato 
Dantás, Cel .. Francisco , Martins Ferrei
ra, c!r. · Flavio Aguiar Leme, Candldo 
de Moraes Leme, Teodoro Quillci' e sras. 
Das. Maria .das· Dores Assis -Freitas, Ma
ria de Moraes Dàma.sio, · Marlà · Leite 
Leme, Ercll!a Vaz . d€ . Lima. . Benéélita. 
Campos Freire, Maria Ródrigues de Oli· 
veira, Maria Rosa Raposo, Maria . José 
Camargo Fernandes, · Eufrosilla F!guei~ 
redo, Augusta · Dantas, Arminda Quilict. 
Lucila. Cintl'a, Julia Molin, Encarnação 
St<farit, Maria da Gloria Leme Olivei
ra. 

Tudo já estava organizado quando 'à.. 
nova das manifestações chegou aos ouvi~ 
dos de S. E:xc!a. Revma. Pediu o Sr. Bis• 
po que o desobrigassem de receber as · 
homenagens ·soéiais, pois no momentó 
em que o Santo Padre sofre na suá Dio
cese de Roma, .. quer orações e mais 
oraçõe.s. ' 

S .. Excía .. Revma. .i!ssr. ainda .. que .fi.,. 
cava.· profundamente· grato a quantos· se 
incumbi11.m de levar a. vante · a ide lá · mas 
querja; em união com o. Santo Padre, 
· que tudo fosse religioso e singelo. · 

A Diocese de Bragança continua.rã 
pois a. SOlenisa.r o j ublleu episcopa.l de 
S. Excla. n.evma:, com · todo o fervor 
iÍspiritual, esperando ocasião. mais opor
tuna para· hO!Úmat . f_ socll,.ls. 

· A comissão 8.<'J.ma.. despojada: embOra · 
da. sua missão, · continua na, medida do 
pôssivel a colaborai-· para ·o esplendor 
dOS atos religiosos, (' 'lUt.'os do progta.• 
ma. Assim, Bragança prestará sempre 
ao seu BlspQ. uina. carinhOl!lli. h(!mena .. 
gem. · · · 

'· 

j 



•'LIVRAI-ME DE TODO PECADO 
AMEN". 

Durante o mês de maio chegou-noi 
llma carta, em que se nos pedem es
clarecimentos a cerca do Compromis
so dos membros da Juventude Femi
nina CatoliCa~ (lue terffiin:1- cc:n as ~e
guintes expressões: "Atendei, ó Mãe, 
à minha suplica e l,ifi-ai-me de todo 
pecàdo, Ameh". Diz o missivista que 
certo seu amigo ateu vem procuran-

,; elo convence-lo de que os catolicos, 
ao· contrario do que afirmam, adoram 
Nossa Senh01·a, dando-lhe o culto só 

' clevido a Deus. Aquelas expressões 
finais vieram embaraça-lo nas d.is-

• cussões que sustenta, · obrigando-o a 
·· explica-Ias por uma "reservatio menta
_ !is," pela qual todos os catolicos ente~
. <leriam implicitamente que, na reali-

dade, só ha· Um que livra dos pecados. 
O ·que· não deixou certamente de co
loca-lo em posição fraca em face ~o 
ateu ( que, seja dito entre parentes1s, 

. mais parece protestante), e o levou a 
escrever-nos: 

Ora a questão é extremamente sim
ples. ' Quando um doente atacado de 
arave enfermidade conseg1;1e r~stabe
lei:er-se, diz-se que o medico livrou-o 
da morte. Porem, ma_is do que- o me
dico, agiu o remedia; e mais do q:ue o . 

. remedia a natureza; e muito maIS do 
que tudo Deus. Mas não deixa de 
ser verd;de sem · ser ''in reservatio
ne mental/, que o medico_ •l(vrou-o 
da morte, embora em grau mf1mo. , 

· Do mesmo modo, quando um reu 
é ·absolvido, diz-se que seu advog~qo 
livrou-o da pena. Em realidade, ? o 
juiz ~e o absolve, e po1i::mto so o 
juiz pode livrar alguem da pena. Con
tudo, quem po~eria. achar e1Tada ou 

., impropria a afirmaçao de que o, ad
. vogado livrou o réu da pena? Ve-se, 
imediatamente, que se trata de dois 
modos distintos de livrar da pena, um 
principal, · exercido pelo juii:; outro 
ministerial exercido pelo advogado. 

' E isto já ~os aproxima consideravel
_: mente da solução do problema, pos
. to que Nossa Senhora é chamada, na 
Salve Rainha, "advogada nossa". 

. Mas vamos mais longe, porem. 

. Quando um amigo co~e?ue afastar 
· alguém da senda do v1c10, pode-s~ 
· dizer que livrnu-o do vicio, o que ~ 
um modo de livra-lo do pecado. E 
vérdàde que este amigo foi apenas 
instri.únento da misericordia .de Deus; 
.mas é verdade que o instrumento 
tambem realiza, de certa forma, a obra 
produzida pelo agente principal. E' 
assim qU(l 'todo mundo concorda. em 
qúé a conversão· de Santo Agostmho 
foi devida às orações de Santa Ma
nica· o que evidentemente quer di-
2er 'que Santa Manica liv!ou Santo 
Agostinho do.· pecado e do mforno. 

Mas ·ain.da ha mais. Não é apenas 
em relação aos pecados futuros que 
se pode ser livre pelo ministerio dos 
homens . mas tambem em relação aos 
pecados' passados. Isto é, ha: homens 
com o poder de perdoar os pecados: 
os Padres. E' fato que eles perdoam 
em nome de Deus, mas o poder de 
perdoar os pecados está neles, é de
les, embora por outorga divina. Por 
isso, pode-se dizer perfeitamente 
que. o Padre livra dos pecados passa
dos, que o Padre pei:doa, em~ora 5' 
perdão dos. pecados seJa, antes, de mais 
nada, obra de Deus;. Obra de Deus;· 
confodo;·que se efetua pelo ministe
rio do Padre, ministro insubstituível 
e essencial do Sacramento da Peniten-, 
eia. Isto posto: 

Livrar dos pecados, presentes, P,as~ 
·:sados ou futuros, é o efeito da graça 
de Deus. Ora, tima das verdades mais 
consoladoras· de nossa Fé está na me
diação universal de Nossa Senhora. 
fsto quer dizer que nenhuma graça 
vem . até nós que não . tenha passado 
pelas mãos de Maria Santíssima. Es-

. ta é a· economi.a'estabelecida por Deus 
para a nossa santificação. Isto quer 
dizer t.ambem que Jesus Cristo não 
recurn a sua Mãe nenhuma das gra
ças qu· Ela lhe pede, Esta situação 

· privilegiada de Nossa Senhota é a 
consequencia da intima 1·elação que 

· Ela tem nos misterios de nossç1 salva
ção. Assim sendo, nada mais na
tural que recorramo~ a Ela, pedindo
lhe que nos,livre de todo pecado_, pois 
que Ela tem nas mãos os recursos di
vinos paraisso. Ela é .a nossa advo-
gada in:alivel junto a --Deus. 

Se depois disto ainda houver quem 
:ache· idoÍatria esse modo de invocar 
:a Mãe de D·eus, ache. · Neste mundo 
ha gente par-- achar tudo. Os cor.i
ções endurecidos e cbcecados se 
agarram sempre aos mais miseraveis 
sofismas para ·sustentarem a sua má 
vontade. Porem ..• Porem ...• 
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los, "comovedoramente" elogiados pe
la escritora que tanto ruido causou nos 
tempos da Alia.1ça Libertadora. Nem 
uma vez, nem por descuido, lhe ocor
reu dizer que a instituição era prntes
tante. Foi só o que ·ela não viu ... o 
que ela teria, entretanto, cultura su
[iciente para ver e saber, .. ~ 

Cof(ita-se agora da constituição de 
um Estado judaico na iPalestina. O 
sr. William Bevel'idge, de cujo plano 
já se fala um pouco menos, pos no 
cartaz o problema. E iá se agitam 
os cronicas partidal'ios de tudo quan
to ele escreve e diz, para sustentarem 
que esse é o grande ovo de Colom
bo de nosso tempo. 

O LEGIONARIO Ja tem escrito 
muito contra a idéia de um Estado 
mussulmano na Palestina, e é tam
ben;1 contra a constituição de um Es
tado judeu. Só a cristãos catolicos, 
pode pertencer o gove1:no dos. l_:1ga
res santificados pela _Vida, Pa1xao e 
]\,forte de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Renovou-se o milagre da lique
facão óo sangue de s. Januario 

N. C. informa em telegrama de Na
poles que o milagre da l~quefação ~o 
.an"Ue solidificado de Sao Januano, 
mactil' do seculo IV, patrono ela ci
dade de Napoles, produziu jubilo ex
traordinario entre o povo da cidade. 

A liquifação foi aclamada pelos fiéis 
napolitanos como um augurio de me
lhores tempos. 

Presididas pelo Exmo .. Cardial Ales-
sio AscaleEi e numerosos Prelados 
elevaram-se. ~ .,orp.ções tr.adicio'- · 
nais da Catedral ,de Napoles, com tô- · 
do povo de j.oelhos ante Q. altar onde 
se ha.viif. colocado as duas. _ninpolas que 
guardam o sangue solidific~do ~o 
,;anto-matir. A portentosa hquefaç1J:o 
não teve lugar senão 22 horas depoIS 
que se anunciara a cerimonia anu'.'-1. 
.:lobreveio ela no momento cm que 
um antigo Prelado, Mons. Giovanni 
Batista Alfano, oferecia as ampolas à 
veneração dos fiéis: repentinamente 
se observou a mudança e pouco a 
pouco o conteudo se torn?u liquido 
e vivamente roxo. O antigo Sacer
dote levantou no alto as relíquias, 
para que todo o povo pudesse ve-las, 
enquanto os sinos das igrejas tr:m~
mitiam jubilosos a boa nova, atraves 
de toda a cidade. 

-oOo-
Pouco se· sabe u respeito da historia 

e da vida de São Januario, Bispo de 
Benevento que, segundo se crê, so
freu o martit·io nos tempos do impe
rador Diocleciano, no ano 305. O cor
po do Santo lVIartir foi trazido a Na
poles, onde se lhe deu sepultura. . 

A liquifação de seu sangue, conti
do em 2 ampolas, ocorre publicamen
te umas 18 vezes 1ior ano, entre elas 
no primeiro domingo de maio e nos 
oito dias consecutivos, e, particular
mente, no dia em que a Igreja come-

. mora o martírio de São Januario, is-' 
to é, aos 19 de setembro. O aconte
cimento tem sido estudado e com
provado, sem que ninguem tenha po
dido explica-lo por meio do 'causas 
naturais. 

" EIS A TUA MÃE! " 
P~. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 

_ No Congresso Mariano de Sevi-
lha, .Espanha, realizado no mês de 
jµnho de 1929, o Ministro da In~tru, 
ção Pµblica; Pqnte, narrou aos con· 
gi•essistas de Maria· um fato muito· 
jnt(lress<1-nte · acontecido nos primei
ros anos de sµa infancia. 
-Era muito Jovem, quando veio a per• 

der a mãe, que lhe dera a existen• 
. eia, lhe ensinara o catecismo. Ul~a 
dor.dµra e cruel para o $CU coraçao 
tenro e ,ainda não afeito aos gran• 
des golpef' da vida terrena. 

Seu pai, grande cavalheiro espa• 
nho) e :;rande devoto de Maria, per• 

· cebendo a aflição do filho e sentin
<10 a {alta que a mãe, ali. sem vida 
no caixão mortuario, lhe ia fazer, 

· condú·lo a rim beio quadro da Mãe 
de Deus e lhe diz: "Meu filho, não 
fic~s-te sem mãe, pois alf está. a 
Virgem Maria!" 
··Momento feliz o deste homem de 
IJ'é para amenizar a dor qye o filho 
~omeçara a sentir com. a pa,tida da 
mãe teri:estré para a outra vida! E 
toda· a vez que a saudade da mãe 
f!Ueria abater o animo de ~eu . cora
filo.· Ponte lemb1·ava-se da frase elo 
pai querido. E procurava o artísti
co quadro da Mãe do Céu. E queda• 
va-se em doces eoloquios co'm a sua 

'Mãe e Advogada. · 
S:m, não fica1nos totalmente OJ:• 

fãos, quando não· mais sentimos 0s 
afagos maternos, . os conselhos .segu
l'os e certos de uma m;l°e ·piedosa e 
foa. H~ auem venha substituir-lhe, 

C, 

se a nossa Fé ainda for sã e n!lo 
estiver mesclada com o erro do Pro
testantismo. que repele a interven· 
~ão da nossa l\'Iâe do .,Céu .. 

Como é bela e lrístrutiva a tradi· 
ção que nos legaram os nossos ma
iores - hoje infelizmente tão ra
ra! - quando nos ensinavam e nos 
falavam, em idade ainda bem tenra, 
da Mamãe do Céu . 

- 01Íde está a Mamãe do Céu? 
E a criancinha respondia com mui· · 
ta temura, apontando a Imagem ou 
o quadro de Maria, numa linguagem 
que somente os de c,-:.sa podiam com· 
preender. Hoje, quando temos "mães 
modernas", do seculo XX, se ensi• 
nam outras coisas aos i'ilhos e aos 
pimpolhos. Nada de "p.assadismo", 
do que foi nos seculos anteriores. Es
tamos no seculo da luz e temos que 
acompanha-lo se não quizermos pas
t•lr por atruzaclos ! ... , 

· instituto- Moderno: 
--PRAÇA 
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discurso de eh u r eh i 11 j BIOGRAFIA DE MANU~s~~~!~O 
Plinio Corrêa ,,~ê--.Oliv~'ii:a 

.... / ·r-1· · 
O curso da guerra vae Justificando inteiramente ~s Hitler imobilisa no Ocldeiltr a. S;!gunda. frente_ que os 

afirmações que fizemÔs, não ha muito. O Sr. Adolph Hi· aliados querel)l abrir;·':e,_~e;x;;i ,St<.1lin ir, Jomán.do. conta 
t 1er, _cad:i vez menos senhor da vitoria, .. continua senhor.. da E11ro.pa Oriental •e,;\ten·tral:: ·Qs dois· tQtahtar1smos, 
de a: data quem quizer. Vence~,.não p conseguirá ,mais, brigando, ,ainda colaborámi _Se ,~olabora:.~s·em em regime 
Resta.lhe desen.volvéi' de tal ,maneira ·a,~ .,op~rações, que de paz, já seria extraord:nario·:.'.;'·Mits "que '.' continuem 
em ultima ani\l:se lhe caiba de8idir dtlem Jiérã de .fato;. a coJaborar até em ~tJitre· .de ,guerr.a; .nad.a prova mais 
o venéédor. Ele,;,iinda tem forças Sl;ficienfes, o~ 'pal'f. que 'no. fundo eles sãp·JÍnão·s,; e .que; ~mi:J,01>.,.~stão muito 
conter os russos na frente oriental, ou para retardar a conscientes desta reali,dárle,; Só· .. :irri:iã.<l.f:'.qüi:-''.se ·querem 
invasão dos aliados na frente ocidental. Contra os dois muito, podem continu:t~_'a,' ii'e ;pre:star'~esses: bons :.erviços, 
perigos não p~derá resistir. Se ele retardar a invasão mesmo em plena brig~~--- ·: · '.'.', ;.:,:: .:·;: .... 
dos aliados, a vitoria favorecerá mais os ru,ssos. Se Mais uma vez, a:,·'.tese do, '.' !.;.l;:GJONARIP" se con· 
desviar suas tropas q0 Ociçente e as atirar contra os firma: o comunismo 'e,;o 'ilazisÍ'n.oisão·Jrm·ãos ·siame~es. 
russos, favorecel'á mais os aliados, Com efeito, o melnor Evidentemente, parJ;i a:._:ç'.;yil}za'ção .cristã,· o contra· 
q~inhão da vitória caberá a quem se cobrir de maiores rio é que conviria. Seria e?(cefentê que os aliados inva-
louros no campo de batalha, a quem, sobretudo, ocllpar dissem o continente, que o Sr. Hitler se· entregasse lo-
maior espaço terrltor:aJ. Nlnguem poderá forçar os rus· go que a massa da opinião publica reconhecesse que as 
sos a abandonar .as zonas que >iverem invadido. Nin· · ·vitorias russas são no -fundo conquistádas · pela: imobi• 
guem lhes dará zonas .. ciue não tivere.m conquistad,o .. Em. · lisação çle inumeras divisões ·germanicas no Ocidente e 
ultima analise, a Russia terá o que agora conseg:1,ir. que o exe·rcito rus·so luta Inteiro contra um toco de exer• 
Depois, será tardo. O sr. Adolph Hitler ,cabe dl:ft?. E ·cito ·teutonico; que assim o prest'gio 'bolchev.ista dimi-
:, que faz esse "cruzado", esse "campeão anti-comunista", nuísse. Os escombros. do 'nazismo se dissolveriam. O 
esse ''defensor óa civilização europela e-cristã con~ra a comunismo ficaria relativamente contido nos limites 
barbarie mongolica"? . lmobilisa na frente ocidental territoriais ainda possiveis. E a civilisação cristã po-
tán10s recursos, que até agora a invasão não foi possiveJ; '. deria· cuidar, tranquila, .de preparar o ex1erminio do boi
E lent~mente vai cedendo o terreno aos russos. Sei"·· · chévismo·. da face da terra. 
lhe-ia facil atirar contra os russos algumas das,,divi- :. lllada disto estã sucedendo .. Nosso "inimigo n. 1,'' 
sões . que tem imobilisadas no. Ocidente,: e ,defcnde,r-se o. nazism,(?. moribundo, constitue o comunismo, que e 
assim contra um adversaria cada· vez mais próximo, :Ca· .. nosso 111·imigo n. 2, seu .herdeiro universal. Os comunistas 
da vez mais insolente, cujas vitorias ·cada véz m'àis o ·· conquistam todo o seu to!!o o seu poder à custa de um 
desprestigiam aos olhos de seus. amigos e ;de seus hii· ·'ato de· simpatia c;uasi postumo, do- sr. Adolf Hitler. E, 
migas. Ele ace.ita o risco, sofre a humilhag~o, .sujeita-se-, ,em ultima analise, o perigo comun·1s~a assoma a!jora nos 
a tudo: mas não quer um desembarque aliado no Conti•_ hor.izontes, politicos como um verdadeiro· esp·antalho. 
nente europeu, · Êspantalho, sim; e e3pantalho tanto ·mais p~rigoso,-

A frente italiana, ele a defende palmo a pa'irno"com quanto só pode ·ser discern:do pelos argutos. Certa politi· 
uma pertinacia. sem precedentes. E, para conserv~ir ai· 'ca· procura alcançar, até entre os catolicos. (terribile 
guns quilometres na ltalia, entrega provlnc;as ,in.tei~as. dlctum) ._simpatias para o regime de Moscou. É uma 
na -Europa Oriental. Não vê ele que, com isto, dá a alma raça ·de catolicos invertebrados - de catolicos sem &s· 
da vitoria aos rum;cs? Evidentemente. Mas se ele vê pirite catollco portanto,. que· prec:sar., sempre apoiar-se 
isto, e ·fa;: isto, êle quer foto, Lo9.o, Hitler prefere que nos poderosos do di~. pensam que a Igreja é uma tre-
vençam os r!.lssos, a que vençam os aliados. Como sem- padeira, à procura de _uma arvore ,à qua.J se· agarrar 
pre su,;t~ntamos, os na~istas e comunistas. _são .irmãos .para subir .. Não compreendem que il Igreja é, pelo con• 
gemeos que estão b1•'gando. Inimigos ·um do· outro;·são· · trario, 'a coluna do Céu e'ª rainha do mundo; e que 
no ainda mais dos extranhos, que tenham a irisolencia ela não precisa do :.apoio de ·seus aclversarios. Ontem, 
de se metter em suas br.ig·as. E, por isto, o nazismo está esses Invertebrados namoriscavam com o totalitarismo, 
cometendo a su;,~ema ti•aiçtio de entregar a Europa e por·.m-,Jo de toda uma tecnica d~ subtilezas e de bi· 
lentamente .ios bolcl1evist.as. Hitler não poude _ l.anç:ar o zat:iti_nismos arranjavam pretextos para patuar com ele. 
mundo inteiro no nazismo, isto é no comunismo pardo? .. Hoje 'pelo contrario, oom a mesma tecnica, procuram 
Lança-o então no comunism'o, isto é o nazismo vermelho, · ar'ranJar rr,eios de_ patuar com o comunismo. Ventoinhas 

E o mais curioso 6 que, a ecta altura 'dos aconteci·· .. sem·' cõnstancia nem espírito de. Fê, precisam lembrar-se 
mentos, 0 sr. Stali,i parece não ter muita ·pressa .de d.e ·que o Santo· Padre .Pio XI condenou a "politique de 
derrotar a Aleman;1a, Em lugar de prosseguir no seu . fa·main· t'endue", e que portan'.o•ent_re comunista:. e Cá· 
'' putch" con,tra o Reich, atira suas. divisões sqbr.é. os : tolicos. ·não ha o1cordo ·, possível,' (?nt~in ainda, eles esta· 
0alkans. A Alem;inha satisfeita deixa-o estrangulai• os vam 'aterroris!ldOs com o perigo comunista, e apregoa• 
seus pequenos aliados. A pr~ximidade das tropás russas · vatn úma entrega· ao n-azismo, · com armas e bagagens., 
da fronteira {;ermanica si:'-ria provavelmente O · sinal de Hoje,· 'tem terror do nazismo já e!;\YJacado, e apreeoam 
uma formidavel insurreição_ contra o sr. Hitler. fyla~ ,_o uma- reconciliação com o c~munismo, . . · , , . 
"camarada" Stalin ná:lo tem pressa de que isto aco.nt~ça, Se Deus quizer, ·a politlca do "LEQIONARIO" con· 
É que ~e ele der·rubar agora o sr. Hitler, não ·poderá ·tir!Úarã se·mpre' a mesma: confiar na !!]reja, e em Deus, 
ocupar depois a Hungria e os Balkans. Mas,se ocupar os fazendo pactos só .·com Deus, seus Anjos e seus San'tos, 
Eail~ans e a Hungria agora, poderá não libertar' mais 'desprezando pois inteira.mente todos cs •sofismas que o 
esses países. depois da guerra. E, por isto, num taçito levariam a marear a pureza irnaculaC:a da doutrina 
acordo, Stalin deixa. prolongar-se a agonia de Hitl~r.. catolica, 

------------~~-------.. ------·-----------------------------·---
e. O L. t·c ,O 

C·omprem exsl1sivame!de s~as · fóias. ·. e· seu;; presentes na conhecida· 
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DOS relogio~ . '• F L E e T .tl 4 •. 

O . orbe... cato!to . .Jasa'"pWo, Santo Pad(2 ~~-~. = ~ftlp:f :sa ~ª 
(Conclusão da 1.a p2.gfüa'); ;..' .. L·.· ,; · t' '- ',.; t "'..-" !i.'E:'Cc'li. R~vitt. ~; filrng Jõsé ·soa-

J res realizou no 1nês . de rr.;;.b vfaita 
"Ainda que· ·em absoluto··nfürpossa: ·"dizér "q'u&"'o destin6' da· Igrejà''~n- .:;p;isfor,<,r:a 11:pi:ü;'R.ibé:ra e Iporanga. 

ela da e,tada de seu chde s•.1r,rerno em Roma, tudo indica -qU(l lá el(lc,4!i<VC (,,,,;,,Na-.~:anhãsde-C:l,2-rde maiO' chegou a 
estar, como q•Jis a Provi:.Jen~b: E' direito que lh:e deu a antiguid,à.,de e}11;1e ;.:Ribdra; .,,,nco:'fosth·amente recebido 
os seculns, lhe reconheceram. Convem a seu apostolad9 uniyersal.. •.,· :q·;gue pelos Revmos. Mis5ionarios, Assccia-
ninguem r,ode negar é que a Igreja eleve ter ,completa independen~ià e livre ções Religiosas, autoridades civis, alu-
comunicação com todos os povos... · Se houver boa vontade facilmente. se nos da~ escofos e fiéis, e saudado pe-
enco;,!rará uma rnlu5ão justa úqude magno problema. lo Prefeito Munioipill, sr. Frederico 

E' esta justamente a 'preocupa,ão maior dos filhos da Igreja: Bispos. e - Dias Batista, 
Can:fois, chefes de Estados, cristãos e fiéis e de outros que vêm.na Igreja. uma Durante a sua permancncia em Ri-
instituição d~ grande valor divino e humano ... em .. horas em.. q_tie Roma se bdra o E;~nfo. Sr. Bispo realizou'va-
eneontra sob a 2,ncaça de destrnição, o Papa. tolhido. em sua açao e à mer- rias vi3.il11.s. 
cê dn fo1·ça bruta'. ... • . . . , . Prosseguindo em suas incursões, S. 

Ha de vir uma intervenção do mesmo Cristo Jesus, à maneira de Deus, Excia. passou por Lageado, celebran-
como ele só sabe mais forte ainda que súàve e definitiva. . Vfrá ~ téii).po, do Missa, depois por, Capoeiras, onde 
temos a certeza. ' Mas segunclo' os prindpios_ cristãos, ',esta intervenção d_ eve D. ldilio José Soares foi entusiastica-

. · ment_e recebido no largo da Igreja e 
6er solicitada com. todas as energias de nossas almas ·crentes: .. · _Assun ora-

. b l • , · · saud;ido pelo provisionado sr. Manoel va outrora O povo de Deus cm suas tri .u açoes, ass1m .orou sémpre o povo Pa~heco de Carvalho. 
,,ristão. · " 

Oravam e se penitenciavam e Deus os ouvia; após. a tempestade vinha 
a bcnança. 

Não é bastante lastimarmo-nos. E' mister agir e no caso, agir para 
quem não pode atuar diretamente nos negocios· do inundo~ ,é rec~nhe?cr 
fran..:amente os erros causadores de tantos males, . fazendo · e.ada qµal os sa
crificios ao seu alcance. . . Ensinemos às' crianças' a faz_çr 'i Deus,; seus pe
didos inocentes, aos quais Deus não.• resiste. O 'homem do:tl'abalho apre
sente seus·· suores e· privações. -O desvalido; o doente e · quantos são incapa
zes de dtividades maiores, ofereçam . o rico tesouro destes .sofrimentos. ' 

Tudo isso em união com Cristo Jesus que dá valor a ·n~sas obras mais 
insignificantes e sem cessar intercede por nós junto ao Pai. . . Tambem por 
mãos de Nossa Senhora, Medianeira de todas as graças... De Nossa Se
nhora do Rosario, Rainha das Vítorias, Auxilio cios Cristãos. 

Não ignoramos quanto se faz atualmente eni' todo· o universo: catolico. 
Preces, missas, comunhões, sacrifícios... Sabemos de m_µitos que, movi
dos pelo mais sincero amor à Igreja e ao seu· supremo Pastor, oferecem 
por . eles a propria existencia. . · · 

O bom Deus ouvirá preces tão ardentes que ele mesmo segreda em 
nossos corações. Pio XII será protegido. · A Igrejà sairá ;desta provação tre
menda, talvez machuc,ada mas purificada ai~da· e çom um D;OVO . vigor: para 
prosseguimento de sua ação divinamente. 'bénefica no mu!')do:_,_ · , 

Tais devem ser nossos sentimentos na festa dos grandes , Apostolos Pe
dro e Paulo ... e sempre." 

• •••• 
"A Imprensa", semanario editado pela Pia Sociedade. de., São .. P.iulo, pU• 

blicou em seu numero. de 31 de maio p. p., com o tittilo. "Oremus pro- Pon
tífice nostro", um artigo de que destacamos .. o seguinte trecho: 

"Desde o dia em que São Pedro, guiado ,pela Providencia, escolheu. a 
cidade de Roma, para a sede de seu governo, esta cidade santificada pelo 
sangue de tantos martires, pela. tradição ~e , tai;tos sect1los, tor~~u-sl:. o ce_n
tro do mundo espiritual, a capital do Crrnt1an1Smo, numa pos1çao tao u111ca 
no meio das capitais deste mundo, que dum certo modo não parece per
tencer ao espaço e ao tempo matel'ial, eis porque · o povo á Ghamóu de· "Ci-
dade Eterna". ' . . _ 

Para lá convergem os olhares e os col'ações de.· todos: .. os fiéis . de qual
quer nacionalidade,· pois a Roma dos Papas não, pertence a nen)mmª. nação 
em particular, pois é patrimonio l'eligiosó e cultul'Bl d_e todos os povos, . Ela 
11ão é internacional, mas supernacional. . . . ., 

Podemos, porelli, distinguir erri todqs os p.ovoJ uma class_e qt1e. mais d~ 
que as Qutras deye . cumprir o pi:eito de vent?raç_ao e fie aiµor :.à, Sari.ta ~e 
ApostoHca é à Cidade Santa; está cl~~e. escolhida çomo sua .cla~se soCia! 
pelo Verbo humanado, esta claS$e ·:à' qúal pertenceu .O hl.\lllilde pescador da 
Galiléía, o primeiro Papa, · é ,a clã~se elos tr~halhadpres. . . . , 

: Na historia de. todos os · seculos do .. Crisdanisnio, · foi . de . lá, do. poder e 
'do prestigio papal, que irradiou. a forçá ·. protetora ~ .ele;vàdóra: da nobreza 
do trabalho. · . . · .. . . . .. . . 

Foi de lá que se iniciou, de modo esp1=cial nos ultimas }(lmpos, . o )110-
vimerito de de{esa e de l'eerguimento do Operariad<>. . , ... 

Lá, na Cidade Eterna na:1ceu a Carta ,Ma~na: .. dos .d~reito.s, e, .dos ~evj;res, 
enfim o codigo da felicidade do trabalhador, pa Enç!chca Rerul)I Novaruin, 
Por tantos motivos tão elevados \i nobres, ,deve· suri:# ,dos .corações 'dos ope
rarias, nestes dias angustiosos, a prece pélo Pontífice Supremo: Oremos pelo 
nosso Santo Padre PIO .XII:, Qiie o Senhor .o· ,conserve e. o .vtvifique;, con
sc1·ve o Santo Padre, a Santa . Sé é a Cidade Eterna, par'!\ a· honra -~f' ~ivi
Iizaçãó para' a gloria da reli~ião e, Dàra a felicidade de nosso~: _corações:'agra-

. 4ecidoi,.'A · · · .. · · ·· '· · · ' · · · 

De G:apoeh'as, S ... Excia. seguiu pa
ra· Apiaí, o_nde teve uma não menos 
brilhante recepção. Foi então sauda
do pelo Congregado Mariano Aníbal 
Ferreira de Souza, que intcrp~etan
do ·'o jubilo'dos'.fíéis de Apiàí, disse a 
S. Excia. como todos se sentiam .hon
rados. e felizes pela visita do pá1i . e 
Pastor... · 

Após a saudação, D. Idilio dirigiu
se à residencia do sr. Prefeito Munici
pal, sr, Alberto Dias Bàtista, onde re, 
vestido com as insígnias Pontificais se
guiu pro_cissionalmente acompanha
do .. pelas .Associações Religiosas e fiéis 
à Igreja Matriz daquela cidade, anele 
iniciou· à visita pastoral nàquela Co
marca. 

Na manhã seguinte S. · Excia. rezou 
Missa e distribuiu' ·a Sagrada Comu-
nhão. · 

Aos 25 de maio no Grupo Escola 
"Gonçalves Dias", professores e alu
nos prestai-aro homenagem ao queri
do Pastor, e .no dia_ seguinte, visitando 

. o Forum, S. Excia. foi alvo de home
nagem pelo MM. dr. Juiz de Di

,•reito,. dr. Promotor Publico, advoga
dos e pessoas gradas. 

Aos. 27,' após o criasma, as crianças 
de catecismo prestaram, no Cine 
Apiaí, filial homenagem ao Exmo. Sr. 
Bispo, e its l9 horas ho;.ive grandiosa 
manifestação de despedida a S. Excia., 
que foi saudado pelo Congregado Ma
riano dr. Italo Galli, D. D. Juiz de Di
reito da Comarca. · 

Conferencia catolica de Pro
blemas Industriais 

Pela terceira vez ,em sua histol'ia, a 
Conferencia · CatoUça . cie Problemas 
Industriais, se reuniu em Brooklin, 
Estados Unidos, sob os ;rnspicios do 
Éxmo. e Revmo. Mons. Thomas E. 
Molloy, Bispo ·de Bí:ooklin, e da As
sociação de Caridade Catolica da mes-
ma Diocese. · ' · 

O Exmo. Mons. J. Jerone Riddy foi 
.. o presidente. da C5mierencia, que se 

reuniu nos dias 25 e 26 de abril. 
-, . . . ' . . / ... 
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:\cabo de re·ceber, e releio, á.S pressas, 
o estudo de João Vasconcelos - Ma• 
11uel Lubambo. - editado pela revista 
Tra.dição, de .Guilherme Auler. O es
tudo . já fora publ' no,. quasi todo, na 
tàtima edição daquele mensario _unice 
que possuímos, agora, no genero. 

Estamos a 13, o primeiro aruversario 
da morte de Manuel Lubambo r= a 
14 de Março: quero prestar à sua me
moria, a homenagem destas, linhas -
que eu não chamarei de. - "palidas", 
como é de praxe no estilo dos. imortais 
das Academias de Letras urbanas e su
burbanas, porque não creio na sinceri
dade da modestia. 

Ao eiwiar-me um exemplar do. seu. es
tudo, João Vasconcelos fê-_lo. com esta 
ctedicatoria, que justifica, por .outro la• 
do, o meu parecer .sobre o mcrito do li
vro, ainda em jntima coneJação com a 
ainizade que me prendia a Manuel Lu• 
bambo: "Meu caro dr. José Campeio 
(que mau gosto este, em chamar-me 
Vasconcelos de doutor!) - Ninguem 

, mellho cio que o ilustre amigo podel'á 
julgar do merlto deste livro, pela in
timidade em que esteve com o querido 
Manuel Lubambo. 

Ter razão·, o autor. ·Estás linbas aten
dem · à dedi;:atoria e a.o dever da per· 
severante · e funda amizade· que me li
gava a essa extra:irdinaria figura de 
homem de ideias, lnteligencia e cara
ter que João vascor.celos tão· bem, e 
agudi:.mente. fix: u nas paginas . claras 
e slntetica.5 do .seu estt1do. E tanto mais 
· extraordinaria, era essa. figura, quando 
Lubam!Jo poude sobrepor-se à chatice 
di::iJlve!'lt~ e ao cr--ou-morre de uma 
meia aitiflcial, ch.nric..turado, e apres
sadamente vestido de sovietlsmo para 
produzir, aos · quarenta anos, a obra 
mais solida de reação e brasilidade de 
que há memoria em nosso tempo. 

O Manuel Lubambo que eu conheci 
- culto, espontaneo, aspero, brasileiro 
e catolicq. - é modelarmente o ·mesmo 
da síntese biograflca. de João Vascon
celcs. 

Di.ria. melhor - musicalmente, se me -
permit,:;m o emprego arbitraria do ad
verbio - por que os motivos _de uma 
vida igual à de Lubambo'· só, podem ser 
apreendidos e <lesenvolvidos' como nos 
ritmos dM sinfonias heroicas de um 
Beet11.ovem ou de um Wag11e1· - ainda 
que o tumulto das suas harmonias apa
rentementti dispares, pouco se perceba 
neste "deserto de homens" e neste am
biente de fealdades lncrlvels. 

Grande parte do livro de João Vas
conwlos são flagrantes de reminiscen
c!as das suas relações com Manuel Lu
bambo, desde a formação mental e mo-

. ral do escl'itc1·, quando este começava a 
vida nos escritorios sist~ma carro-de--: 
bois da Grnat Western que o automo• 
biÍi.stico dir,3tor da empresa, apesa1· · de 
mecanico, nã, poude transformai-, pelo 
menos, nu)ll outro, bem diverso, .. de mo
tores de 30 cavalos. E esse é- o mellwr, 
o mais fecundo e plastico n1:a.te:·ial a,e 
que um escritor, da.<; e;-;cepcionai.s qua• 
!idades. de João V1sconcelos possa. lan
çár mão para zscrever .uma biografia tão 
fiel e viva,. tiío. habil no desenho e tão 
original na violencia ou na. suavidade 
<10 caJorido. 

Ç:rt,'1ecj Lubambo muito depol.s,. quan
do ~ie. começava o exercicio _do cargo 

:, ctô'' seé'rétât'io da. 'Fazenda do atual 'go
verno -de Pernambuco e eu dirigia, co. 
mo reáatOl'•Cllefe, a }'olha. da. ~anhã. 

· "iZ'cl;lava-rne ,.#o gabinete do lnterye1itor, 
qualitfo' eie ::\Jrgiu.~: parta sobraçándo a. 
r,asta ·do ex,~-edimt~. E ao ver-me, com 
e~sa esponta1ieidade que ~ um· ~~itecto 
das grandes. :in',l)Jigencias e• dos ,grand~s 
corações: 

- "Olá, "seu" Jornall.sta, estava pa
ra dar-lho um abraço pelo .seu artigo de 
hoje. É natlj.vel ". E exll:lia-me o artigo,· 
frr,o:-tado, com muitas linha.<; marcadas 
a lapis vermelho. 

Tratava-se de uma estu·acta.' contra a 
flutuação de ideias, que tanto e triste
mente marca o .carater de muitos po
llticos e escritores brasileü·os. A ver
satilidade,. a par do torpe complexo de 
desconfiança permanente, que vincava. 
a psicclog!a dos elementos infiltrados 
no caldeamento etnico do nosso povo, 
concorre, certamer.te para a nossa ex
pant~a, futilidade .deante dos pensa
mentos -altos e nobres -da vida . 

Mas, apesar de o ter conhecido a~im 
tanto~ anos depois de J.>ão Vasc:mce
los, aprendi, num relance, a pureza e 
a firmeza das suas ideills que eram, 
tambem, na sua. quasl totallclac'l.e, as mi-
nhas. · 

Como toda iliteligencir poderosa, ori-

Triduo Eucaristico na Prelazia 
de Cruzeiro do Sul 

Realiza-se nos proximos dias 26, 27, 
28 e 29 um Tríduo Eucarístico na Igre
ja Prelatícia de Nossa Senhora da 
Gloria, na Prelazia do Cruzeiro do 
Sul. 

Na Sessão Magna, que· encerrará o 
Tdduo Eucarístico, vão ser tratados os 
seguintes temas: - "O Papado na His~ 
teria", pelo Revmo. Mons. Henrique 
Klein; "Historico dos Congressos 
Eucari&':icos", pelo Revmo, Pe. João 
Kleffuer. O discurso oficial será pro
nunciado 1pelo sr, Honorio lUbeiro 
Dantas. presidente dos · Homens Cato
licos da cidade prelatícia. 

ginal e vibratil, Manuel Lubambo pOS• 
suia, em grau desconcertante, a. pre
ciencla dos acontecimentos. 

Mas, a deserção de .elementos. em que 
ele confiava ".por excesso de fé"· por 
lhe faltar, como observa .o autoi:,' ''. uma. 
dose maior de malicia, sempre que se 
tratava de medir a· 'dureza, 01; a tenaci
dade de. um cara ter", carisava~lrai uma. 
irritação mal sopesa.da ·~ gritante. Eu 
prefiro calar e aguardá-los, um <!ia, na 
. volta da estrada ... · 

Certos filosos ,não perdoariam ja
mais a fidelidade. metalica o:les,se ca
ra ter às ideias pollticas e sociais de um 
programa que eles sabem ser o unico 
digno de Deu.•, do Br;isil e d!t Bumani• 
dade, mas que não têm. aquela· soberba 
coragem . moral de Lubambo para :pre
gá-lo à luz do sol e' defendê-lo contra. 
os que ameaçam ou abusam da forç.a, 
e da vioJencia a serviço das causàs du,
vidosa.s. 

Estes e aqueles levavam ,i.té · à estu• 
pidez e à cánalhice'maLs abjeta o seu 
despeito raivoso contra o Intransigente, 
o Bravo, o Intangive1, .. o Desprendido 
das causas que .Impunham: muitas ve
zes aos seus abencerragens a renuncia. 
às posições por , fidelidade à pureza e à 
força da.-; idéias. . 

Formulavam até, .·contra Ltibambo, 
esta especie de dupla ,condenação,, que 
seria. irrlsoria, se nã<> denotasse um es• 
tado atual de infe;·ioridade.: . mental e 
moral alarmante:. ele era nin homem de 
cor e um auto-(idàta... como se nes
·te país de ensino em . demorá.da disso• 
lução, onde rarisslniimente haverá uma 
e~cola canaz de ministrar . cultura .-;J:s
tematizadâ e r1ca, · não fossem a,u~o-di
datas quasi todos os homens de valor 
na ciencia e nas artes. E até nos mais 
avançados países europeus, fontes, d!I. 
verdaàeil·a cultura humana, auto-dida• 
tas são um Pasteur, um· E.i.stein e tem• 
to's outros ... 

,Quanto à cai', · ·mentindo à realidade 
da nossa historia e end~Eando, · .5.ubre• 
ticiamente, a exace~baçúo racista, sa• 
xonia ou ni,o saxonia, 0.5 inimigos· de 
Manuel LubambO não são apenas ill• 
congruentes, mas estupidos. . ·. 

Este, talvez, o mais solido la.QO 1de li• 
· ga<)ão que me prendia a Manuel Lu• 

bambo: a fidelidade às ideias, sem te-
mJr dos . adversarias ou receio de ·per .. 
der a receita da.s transigcp.ci.as. ;E quan
do, certo dia, em fase dificil da. minha. 

· vida, publiquei, neste jornal,· uma apre
ciação critica ao livro (lo . Visconde de 
Carnaxide sobre o Marquez de Pombal, 
uma das figuras ma.is hcqionda.s da. 
h11toria, Lubambo, um tanto: .surpreen• 
ct!do, talvez, -ia à miÍ11::i. casa, radiante, 
abraçar-me com uma, cfusiio que-. nos 
comoveu ató as lagrimr Ele estava ao 
p,ar da . minha vida, das Õific\!Idà<le.t 
que eu atravessava, em. silencio,. .mai3 
sempre cheio dv meu velho e lnsoplta• 
do orgulho. E esse artigo ;era uma. rea• 
firmação núa e crúa das ideias que ia• 
zem o desespero dos : nossos: adversa-
1·los e constituia um desafio .. à torpei:a • 
àll truculencias dos mai.1 ousados.· · 

João vascno~eros evoca epi,sodlos he• 
roicos ou curiosos da vida de Manuel 
Luba.m)lo: traços interessantes, Óngl
nals e unicos. da sua . psicologia, da sua. 
alma radiosa~ da sua pOdero.s.a. intellgen• 
eia,. do se11 modo de ser ; e , de el).ca.ral" 
a,. vidf!.. E tudo lseo com, Wll& exati_dão 
e uma vibração. ~ropria, : .. qe, jun :ver• 
dag«J,i,r5)"~.scriíor. e. dé. um tiel. amigq •. 
,.,.Po;,so.ceu acrescer, .ainda mais, o -nu• 

· me1:o desses ep!s<>dlO!! e avivar as co• 
''í:~f "à~~ reminiscencias. Alguns .mesea 
ant.;:s. cta,.molestl que o vitimou, Lu))amb11 
e:,t;:.'1elecera coni!go encontros·· ;.SCll1A• 
naL1,' quási sempre aos s11,bados, na :Phe• 
nix, à-rua Nov·a, para comentar os acon• 
tecl~ntos, bebçndo uma. ou -duás .. gàr .. 
rafas de cerveja ó que e,e fazia questão 
fo.,:,ie a melhor e a mais .cara da cida• 
dJ. As vezes, para esses outros amigos 
que nun.ca passa.am · de três, quatro no 
maxtmo. Então a reunião. tiriha. lugar,na. 
Helvetica. onde .o ,espaço era maior .. e os 
inctiscrntos podiam· fi~ar à distancia. 

Dois dias antes de adoecer estivemos 
juntos na 1. he1úx:, Tratamos··. dos Wl'.Jlal 
mais graves e dos assuntos e figuras 
mais triviais daqui e de alem. frontei• 
ras... Lubambo, exp1.nsivo, alegrll, an!~ 
ma.va a minha in·everenc!a e a:. sattra. 
com que eu· teria . até o amago, · os . s1• 
muladores do _amor ao proximo, d~ in• 
teligencia e cto civlsmo. · . . 

Com aquela preciencia de ;que !ala, 
João Vasconcelos no seu. estu(io, Lu• 

· bambo la fixando os. acontecimentos fu• 
-turos, que se vão agorá realizando 
ta1 qual ele os previra, com uma exatl• 
dão surpreendente e amarga. 

Em dado momento; lembro-me bem, 
entrav.i, na Pllenlx um . daqµe)e.s maiS 
odiosos 'inimigos de Lubambó - odioso 
por ser o adversaria solerte, turtuoso. 
covardlsslmo, que até o cumprimentava, 
sorrindo. 

- f; um dos piores ".seu" Campeio, 
Era capaz: de ir ao enterro de · wn ini
migo, derramando e enxugan>!o lagrl• 
mas. 

Creio que foi a presença desse e. OU• 
tros adversarias semelhántes no ente1·ro 
de Manuel Lubambo que atenuou á mi~ 
nha angustia pela i:ie1·da irreparavel do 
grande brasileiro. 'A , indignação 'foi, 
afinal, um derivativo para o sofrimen-. 
to que m, cortava· o coração e ·exaltava 
a inteligencia, ao verificar surpreso, que 
a preclencla de Lubambo tomava -corpo 

e era uma µolorosa realidade,., 

CAMP.ANHA PARA DESPRIS.lt
G 1~ A R · O G~~O V E R N O P O l O N Ê ,S 

O escand;ilà pelo julgame.nto 
marcial de alguns soldados polóne

. ses desertores, repercutiu pessima
mente n>' capital' Londrina, · mas, é 
ainda um esforço dos totalitarios 
desejosos de estabelecer um gover
no· títere polonês - em, J\loscou, pro .. 
c1.1ralÍdo assim· desprestig-iar o gó-

• Ven10 polonês do . -exilio. 
... O: jornal . comun:sta ''Pravda", 
01·gão oficial do g'overno bD'lchevis
ta, teceu c:omentarios falsos sqbre 
esse· incidente, vizando sempre em
panar o prestigio da· Polonia como 
nação llvre e independente. 

o· jomàl "Catliolic Hernld" dando 
uma YC,rsão mais razoavel ao caso, 
explica o incidente da seguinte for-
ma: "alguns dos desertores são ju
deus, q\1e· não podendo prosperar ná. 
Argentina e outros palses sul-ame
ricano8, 1n8creveram-se no exército 
polonês com a unica finalidade de 
cqnsegulrem transporte !àcn para. 

a Inglaterra, onde · supunham· ser 
mais facil o seu enriquecimento. 
uma vez chegados a Inglaterra,. de• 
sertaram alegando quando. apanha• 
doa a dlrimente de estaren.1 ·ser,.do 
perseguidos, por se tratar . de ju, 
deus". ' · 

O escandalo produzido pj,la ·1m· 
prensa bolchev{sta. não obtevê ó re
sultado desejado na lnglate1Ta, on• 
de o "lavo apezar de não ter muito 
boa memoria, não se· esquece 'do aU• 
xilio prestado pelos pilotos polone
ses. duranle os mais arduos ataques 
da· "Luftwaffe" a Dunquerque· e. a 
Londres. Não fora a dedicação das• 

· tea ,iabeis e .dedicados. Pilotos, que 
em grande numero o/lgrossaram ·as 

• fileiras ' da "RAF" naqueles. dias ne• 
gros de 1940 em que as forças ae• 
reas Inglesas c9ntavam coh1 um nu, 
mero muit peqiH,no· de , n viadorea 
de caça, bem diyerso terla sido a 
curso da batalhái da Grã' B~et'1Uba • 
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::ião Paulo, 4 de Junho de r9-i4 -3-· 

PIEDADE .·SUBJETIVA 
.E' com prazer que o· iEGIONARJO 

·publica hoie ~te artigo. Com prazer, 
<dizemos, porque e esta publicaçã:, 
'ltmá das provas do grande '1eseio 
que 1tsta folha sempre teve ele um a es
tr.eita. união entre· todas as 1orças cn
tolicas. o LEGIONARIO, quando sai 
e, càmpo para o combate e a powmi-

, ca é exclusivamente em . defesà da Fé 
·e .do& . bons· costumes, miitto esrecial
mcnte quando 1ima e outros se en
contram ein maior perigo, como acon
tece todas 1U vezes em que o erro se 

·mffüra sorrateiramente entre os meio., 
catol!cos para ai abalar a soliuez · do· 
edifício .sobrenatural que é a Igre/a de 
Deus, assentada sobre a lntc1ridadc 
do Dogma e firmeza da Moral, 

Quando; porem, as divergencias não 
·atingem estes pontos }unda111e,1tai~, 
e não. põem em perigo a edificação do 
jiel, compreende bem o LEGIONA
:R.IO que• não estamos em ocasiáo pa
ra tertuZias academicas. Folgamos as
sim.. ilm apresentar aos nossos lettc,
res u:riia exposição seguramente /ôÍ• 

ta das 'relações necessarias entre a 
:piectade chamada liturgica e a pieda
de alcl\'lhada .de individual e pri11ada. 
Uma não pode subsistir sem a outra, 
pqis · que nlio seria piedade verdad~:
,ã â piedade que se limitasse iis 1or
, mulas extern.as da liturgia, e nlio pro
icuras'st, no esforço individual, purift
<ear: seu coração para que sua oblaçãa 
seja realmenie pura; como é quaJt 
inipossivel uma . piedade que não se 
sirva. elas /Qntes sacramentais da gra

, ça para se: manter e desenvolver-se. 
Algu11ias reticencias que o LEGJONA
RIO teriu.' a-·!àzer. come p ex. a "ma 
certa. restrição temvoral ao metodo 
ascetico· do. Sto. !na.cio, ou a uma, ao 
11umos· na exposição, exclusão da Ji
gui-a histortca de Jesus Cristo, mesmo 
na Sagrada· Lit1.rgia, não impedem 
,que este artigo seja uma "profunda e 
brilhante .contribuição para o esclareci
mento dos e pir· ;os. 

~a 'hoje já celebre. questão da pieda
de subJ.e.tiva. e;· objetiva, antropocentri
ca.. e téócentrica, Individual e Hturg1ca, 
})areé~-nos quf; o -problema todo - si 
problema.. existe nesre assunto - é mal 
postv e. a:;s!m, desde o · inicio adultera- · 
do, porquanto opõem-se os dois coiitr2s
t:os como. si, tossem contracjitorlos. quan-
. o,o na realidade lm!JOrtam soment(' em 
·c6ntrarios· deb.a!xo do mesmo genero e. 
· portanto, pe1·felta,nehtf> co,wiliaveL:; en
tre si. . E m11-is ainda : são contrastrn 
não só· concll!àveili, mas que .se Inferem 
mütuamente, 

O .. ama,go central da. s. religião é o 
Reine éie Deus dài.tro de nós ( Lc 17, 
21( o que, vem a. ser: Cristo o funda
mento do n0.$$0 ,>ensàr; Cristo nosso 
oaminho · e. nesta vida terrestrt, nossa 
iínalirlade; . Cristo a fonte energetica. da 
nossa vida. espiritual. Fé. esforço a.~ce
tlc:i. vida. Interior de oração e sacramen
tal. tcidos. eles valores •ntimamente li
gados à a.lmt. indivi<IU'al, representam. 
})JiS, em· CÓnéreto, O .JUe se entende pO! 
l"eljglão. cristã. 
. À 1iorn1a deste Reino. de Deus den
tre). de n'ós, por · sua vez, não é subjeti
va.,. t1'Í3.S algo de. 0bJetiV0 e abS-:Jluto: a 
Religião rev~ladai 

Piedade subjetiva -'igna de ser ener
gicamente .repelida seria uma tellgiosi
aiide · lndlvldua.1. ae fabricaçíio prciprla, _ 
mero sentimento rellglosc- que seria urna 
religiosidade · Individual. de fabricação 
prop1·1a. mero .sentimento religioso· /lUe 
$e· mantivesse esquivo às verei.ides reve• 
·ladas por N. S .. Jesus Cristo e explicadas 
ir,falivelmente pelo '1:a.gisterio da Igre
ja:. ·entregando-se s.<,im aos err<is ihevi
taveis dum lndivldual!Sr.10 descontrola
do e .às prat.lcàs ez,erlnrisc .as dum cul
to hfürido. A verdadeira piedade cristã, 
n,cessàriamente -subjetiva _porque atltu
.de da .alma .individual tocada indlvi
dua;Jinehte pela graça, é vida Interior 
de fé, esforço · moral e. crescimento so
breliaturaf; e1n conta.to vital com Cristo 
e. sua. Salitá. 'Igreja. ou seja.; álgo de. 
sumàmertte antropocenti-ico e individual, 
elevado. no. én,retantc., e objetivado pe
los valore,s absOiutos divinos. 

,o . fator mediador entre o momento 
subjetivo , da v.idà interio'r e a norma 
objetiva , da verdade e vida divina é a 
recepção quanto mais compreensiva e 
assiihlla.tlva µosslve' das verdades e 
energi.às divinar reveladas por Nosso 
Senhor .ª adininlstradas pela s. Igreja., 

. Assim: éla. •ll.fa da. fé brota a vida cris
ti'>· pe1;!eita que é harmoniosa slntese. 

· · de subjetivo e objetivo, .Interior· e exte
rior.' alma . e corpo, convição é açãt\ 

1Cont.inuação) 

§ 3 - PROVIOENCIAS DOS SUMOS 
PONTIFICES RELATIVAMENTE AO 

USO E DIF'USAO DOS LIVROS 
SANTOS 

Nim se ·deve aqui. passar em silencio 
([uantu os . mesmos . Nossos. Predecesson s, 
sempre· <,ue se lhes oféreceu ocasião, 1·e

. comendil.ram o estudo, a pregação, a li
ção e .me<Ílta.ção das sagradas Escritu-

. rás · com efeito Pio Ã aprovou caloro
samente a Sociedade. de S. Jeronln10 que 
te.m por fim propagt<r •. tre o, fieis o 
lou.vável costume de ler . e meditar os 
~antos Evangelhos · e facilita1 quanto 
possível este pio exerciclo. E~ortou-a a 
perseverar i:onstantementt. na empre
sa·.arfrmando que ... era a coisa mais utll 
e adapta.da. aos· tempJs ", pois cont:·ibul ' 
·.nãc, pouco .• a desfazer o preconceito 
que ·a . CgreJa. se opõe à leitura da sa-

. gra.d'a · Escritura em 1ingua vulgar € 

.procura. impedi-!<>". <20) Bento XV no 
XV cen,enarlo da morte do Doutor Ma
;,ilmo n·a expos!cão .das Sagradas Escri
Úu·a$, dep:>l~ de ,nculcar es::rupulosa
nient(;• os en.slrtll.mentua (; exemplos do 
mesmo Santo Ooutcr e os :>rincipios e 
.-.~rma~ dltadob por Leão XIIl e pn 
c:e proprlo e depois de outras oportu
rd~s!mas. recome.ndações dest<: genero 
que. é preciso não esquecer nunca, ezor
bu, "todos .is filhos da. Igreja e espe
clalqiente· o Olero à ven<Jra.ção · da Sa

:.grnda Escritura ;unta com a. devota !ei
·'tura e medlt<ição essidua ". fa•ze~do no
tar ... que nestas •paginas se deve .procu
rar .o allmênto at:•' suster.ta e aperfei
çoa a. vida. dõ espirlto" e q1~ "o prin
cipal us:> · c!a. Escritura é o que tem por 
fim exercer santa ~ rr'utuosa.mtnte o 
misterlo da. divina. r"' a.vra " .. OepoL:; lou
vou novamehte. a atividade da Socies 
daàe que to·... O .1ome do mesmo . s. 
Jeronimo, que em . larga escala. à lfunde 
os Evangelhos e os ,\Los dos Apostolos, 
"por forma que já nãu há fimllia crii .. 
tã · que os não possua e t;o_dos re vãn 
habituando a. lê-los e mc,jitá-Jo.s todos 
os dias". (21> 

§ ~ .!._ FRU').'OS .JESTA MUL'l'IPLICE 
ATIVIDADE 

É p'orem Justo e grato. reconhecer que 
e>s nota.veis progressos feitos pela.· ctcn
Cia e uso.~- Sagradas Escrltu;:as entre 

PIEDADE OBJETIVA 
sentimento rellglooo . e exprf.ssáo 'CUituai, 
antropocentrL:;mo e t€ocentrismo. . , 

A liturgia. é o conjunto .i:Jasslco des
sas atitudes · religiosas, que ganhou sua 
forma definida da. vida. interior plerta 
dos fleili. Po, Jsto mesmo, ,ela é capaz 
de dessedentar a.s l\linas de todos os, 
tempos nas fontes daauela mesma vida. 
A pledade llturgica nade ·~m de 'hoi;t!I 
à religiosidade Individual. Pelo contra
rio, ·supõe-na e, sem ela, nada mais se, 
.ria do que urna esplendida mentira, uma. 
blasfemia qualifica.da. li. ll~urgla não se 
cinge às a.pa.renclas e:icternas. Como pa
lavra e gest:i da· Igreja, e!i é o cami
nho universal e, portnn, ., objetivo pa
ra Cristo e, comu o proprlo Cristo e 
com Cristo., o. Caminho wr excelenc!A. 
Assim. ela ·é a. -expressão dos sent.imen
tos internos, das atitudes · ·exteriores 
classl~ que cada individuo remido pe
lo precloslsslmo sangue de NoS$0 Se
nhor Jesus Cristo experimenta por obra 
da graça no intimo dP. sua· alma e deve 
senti:·, viver e prom•-, :lar. eni ~ua vida 
cotidiana subjetiva e carrega.da de mi
serias humanas, em que .os pról:>lel)'llls 
do homem ocupam a pQSlção central: a 
união yitàl com Cr!st'.), Deus, FllhO de 
Deus e Redent-0r u;-, peca,:Jo. 

Não existe oposição · contradltorla. en
tre o esplrito llturgico, · a p!edâde obje
tiva e o ~splrlto de devcx, .. o particular, 
a. piedade subjetiva,· Como pela graça 
da vida sobrenatural Deus toca e vivifi
ca o centro vital do homem a tensfio 
oposlcional do contra~té: antropocentri
co e teocentrico enc,mtra na .. religião 
cristã sua distensão 11t1.amica. em que 
consL:;te a vida. cristã pienr e genulna: 
Existirá o contraste Irr:;<Jutlvel a.penas 
onde faltar a piedade sub_ict!w. verda
deira., Isto é, a h(1mllde coor,eraç2.o com 
a graça. AI, · o llúmem se it;)'a no seu 
ser criatura!. d'lcllnancto a,. entre.r em 
contato vital c9m o polo divlno. L~to é;_ 
o homem. por snu livre '.\-lvcqrhl, recusai 
a graça de Deus. 

Este péÍ'igo do lsoiamento num an
tropocentrismo esterll é lnegavelment<l 

(cor:cluP. na S.a pagina) 
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Não Desper<:Hce! ·• 

. 9 Deposite s·uas Economias n~-

1 PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO. 
. . ' . . . 

CONF EDERAÇAO . CÁTOLICA 
Realiza-se hoje, às 16 horas, "no .. sa

lão nobre da Curia Metropofüana, a 
reunião mer.sal c!r Confede~ação Cà
tolica, secção masculina. A essa reu'- · 
nião, que será presidida pelo Reymo. 
Sr. Conego. Dr, Antonio de Castro 
Mayer, deverão . comparecer todos. os 
presidentes das Assoéiações auxilia
res, fa:i:endo-.se representar aqueles 
que se acharem impedidos. 

PUBLICAÇõES ,R~G.EBIOAS 
R\'cebemos o Eqletim eia Associação 

das S::-manas Eucàri.sticas, pttbJiêa~ã~ 
trimestral, revista coin material de 
Qttalidade superior e bem executada, 
c'.lntendo diversos artigos, .entre . eles· 
o "O Coração Eucarístico de·Jesus" é 
"M:.!!'ia Santi~sima, medianeira de to-· 
diis 1>.s graças", 

F elicitaçõss recebidas pelo 'legionarío" 
por . · motivo .de seu aniversario 

Pela. pas~agem do seu 17;o anlversa
rl~. recebeu o LEGIONARIP os seguin• 
tet telegramas; 

'' Dr. Pllnlo corrêa _ 
Com minhM bençãos -apresento ao 

Ilustre amigo e · auxilla.re:, ealoi;osas fe
licitações por mau; · um ·e.úlve!saí-:o do 
grande paltdino · da. causa da Igreja 
LEGIONA.RIO. Abraços afetuosos. EislK> 
de Rio PrE.to." · 

'* *~ "Dr. Plínio Corrê;a, 
Que.ira aceitar tcÜélta.ções apW.uoos 

vostos a.niversarb benemel;ito · LEGIO
NARIO defensor fiel verdade ·cato!lcá e 
dlreltoo Sagrados t;3anta Igreja. - Pa.
dre Luiz Riou superior' Jesuítas B1·as11 ". 

'* . * :l:' 
"Ao LEGIONARlO 
Deus Nosso senhor abençoe brllhànte 

semana rio . pas.sagém àn!versarlci run<la-

cjão. Ablas Filho pelq- C.2ntro Fredt!ico' 
01.a.nari." 

* * * · "·Dr .. Pliiüo C:;rrêa . 
· l"~deraçã<1 diocesr.;ia das Con~rega.

çõzs Marlan:a.s. Rlbeirâo Preto cu©IJrl
mcnta direção O LEGIONARIO '·nôWI 
jornal c'atollco." 

* . . . ~. 
"Dr, Plinin C:>t.ri\a Oliveira . 
Queira aceit:1-r hana1n!tir bons coin. 

-pan:1-?it-Js parr.bens passagem aniversa• 
rio LEG!ONARIO. Reyna.ldo, Cruz.". 

* .. * 
"LEGION;\IvlO 
"Felicitando. P\\!Ad!nlt . imprensa. . cato

l!cà. formulo v9tÔs 1r· . Sil}CerOS J;)rógrES• . 
to sempre' crescente para. <lefesa> 11\te- . 
gral prihciplos .doutrina catolica. Vlceri-. 
'te·. M6re:l," · · · 

1(to AN.JVERS.ARIO DA CittNGREGIÇAO
M ARIANA D E I N DIA NO P O LJS 

Comunicam-nos: 
A Congregação Mariana de Nossa 

Senhora Apare<'~dà e São Bcrnàrdino 
de Sena, da Paroquit de Nossa Senho
ra Aparecida de I11dia11opolis, come
morará hoje, dia 4 de junho. o 10.o 
aniversario da sua fundação. Afim 
de comemorar esta auspiciosa data 
mais di<'namente. os marianos. le In
dianopolis estão convidãndo seus 
amigos e parentes para os festejos. ' 

Em preparação deste feliz dia, hou
ve um tríduo de Conferencias . no sa
lão Paroquial da Matdz. nos dias 1.o, 
2_·e 3 de junho, Estai c~nferencias ·es-; 
tiveram a cargo cl<> ·.dístmtos e proemi
nentes membros <la. Federan.ão. Maria
na da capital. O Revmo. Pe .. Agosti
nho Mendicute, S. J., DD. Diretor das 
CC, MM. da Arnuidioce5e .. atendendo 
ao pedido que lhe , fora apresentado 

pelo Revmo. Pe. Vilfrido Wieneke, . .S. 
D. S,, DD. Diretnr C:a Cu'.'lgregàção · 
Mariana de Indfanopolis; .enviou os 
três confonor:cistas nos dias ilc;ma 
mencionados, Começando . às. 20 ho
ras; M conferencias estavnm ·assim 

• dist!"ibnidas: 
Dia 1.o: Dr. Vicente MeHlo, s~bre 

o tem'! - "A Familia e Nossa ·se
nhora". 

Dia 2: Dr. José Amadel, sobre .. "A 
Formação Maria11a e ó Anior .aô Papa"; 

Dia 3: · Dr. Arm·ando Silveira; ·sobre 
. o tema .~ "O Fundàinento . da devoção 

a .Nossa Senhora". · · 
· Hoje, em. ação de grnças, .haverã · 

uina Mi.srn festiv'à, às T horas. c:mta
da pelo côro dos C.mgregados, ocupan-· 
do o pulpito :o ·Revmo. Pe, A:dàl
:berto de Paulo Nu:ies·. S. D. s, Ài; 19 

METROP-OLITANA 
PRO·CfSSÃO DE 

-CORPUS CH RlSTI 
-EDITAL 

M oJ~ s t.N H o it J o s t M AR I A 
Vigario Geral 

MO N.T.E IR Ó 

' . . . . l•âzenios saber que no di.a 8 de Junho celebra ·a Santa Igreja a ·solenidade de CORPOS CHRISTl. E sendo desejo Que 
t~os os Eié=s;~omem -~ na grandiosa procissão do SANTISSIMO SACRAMENTO, havendo por bem transferi-Ia para o 
dom_ingó ·,~qintes; dia U -~ Junho. . . , . . . 

' · A próci~aão · sairâ ·~ 14 ··hotas, da _.nova Catedral, e percorrerá o· seguinte· itenerário: . · · · . · . 
· · ' "Prata:' élá Sé,· ~5 ·de .Nov~pibro, • .João Brciola, Boa Vi11ta, Largo de São Bento, Libero Badaró, Direita é Praça da ~é. H_averá 

.umà 's~ ·bênçãó no pó:-tico ·da Catedral. De conformidade com o cânon 1291, § 1.o do C. D. C., manda,nos a t~dos e quais,quer clé
rigos âe'6r~á m~nôres on sacras, e,tjstentes ~esta Capital e não legitimamente impedidos, que t•:>mpar~am às u horas e meiá do 
dia u:~a·tatedral no~a. r-evestidos'de l!Obrepeliz, r,ara acompanharem a procissão, ná segumte ordem: Exros. Prelados. da Casa 

· de Sua '$,ntidade, em 'habitos prelatícios, atraz do:~álio; adiante: .Colendo C-;bido; ·necanos, Pál'.ocos, Vigários Econômoii,;,'Vigário~ 
Cóoperadóres, 'Reitóres de Igrejas, 6.pelães, Clero Secular, Clero Regular, r..a or~em de ~recedência tariônica: Cônegos Regulares, · 
Monjes~ Cl,ngos · feguJares, Congregados, Religiosos · leigos. . . . . · . . , . . · 

Deyerãó tàfubém comparec,er tôdas' as .Ordens Terceiras, Confrar:as, Irmands<les e Associações Religiosas de fiéis de um' 
. e. outro sexo,' · · · 

,· · ... R~omendamos · a t~os ,,!)s fi~is o maior tespeito para com .o Augustí:simo Sacramento em que está realmente presente 
'o l)rópdô: Filho ele Deus, >Jesus Cfistó Nosso Senhor e Rei dos po vos, pelo que fizemos lavrar :, presente Edital, dado _e passado na 
Clíria Metrouólitana:.de São.Paulo, aos 18 de ~aio· de 1944. · 

M .ANDAM EN To ·s 
. . . 

SUk EXCIA., ,REVJ\1,(: MONSENflQR' VIGÁRIO CAPITULAR, PARA A BOA ORDEM. E D.ISCIPLlNA DA PROCISSÃO. 
., DE CORPUS' CI-IRISTI, DETERMINA O SEGUINTE: . . . 

As r3 h9tas e meià.do qia u de junho, todas as Associações Reli
giosas· devem êncQntrar-se ll()S lugares· qtie abaixo lhe são 

, indicados, .corri ós réspectivós. estandartes. 
Ca'cl~ grupodé as_sociações, se.rá guiado por dois ·sacerdotes e três 

•. derigos \ttxiliares, . . . 
Toda's~ às :assoêia~ões deverão formar em co:~nas de 6, sendo 3 de 

cada laq.o, .r.es.er,•ando, no centro, o espaso neccssario para
esta.n<lar.tes: e'Pª!ª' a loconioçãó dos encarregados da direção, 

D~vcrá hav,ér. quanto' ,possiYel, uniformidade nos canticos dos 
. yadós'grlipõs. de á.~'s6ciações. · · · 

,Nã'o havén.do l>enção, .no· trajeto· da procissão, deverá e,sta desfj
. ' -Iar 1~iha. ,:cont~nta e orden~damente, evitandci~sc interrup-

\;õés. na marcha. . . .· · . . . . · 
Os fi~i~ e,·fà.111iEa:s\que ... não pildetem 11conipa.nhar a' procissão, 

,pósfar~se'-ão nos J)assefos, das .ruas ><lo itinerario para assim 
.. · íJrestarem a sua honiintj.gem a Jesus Sacramentado, . 
Os .Colegfos Catolic.os dé.vetão igualmente formar ao longo das 

. . , r.~ras ·J)?r· onde a·, pro.cis~ão, desfila. . . 
Aclmiteri1'.-:;se -cri;mçàs ve$tidas'. de Anjos; mas, proihem-sc termi

na11t:emÇ'ple m;ertinos e meninas cont . instriimentos <la Pai
xão; . r~pre:scntações · dê misterio_s. e·. car,aéterizações de San
'tos, éo1no, ,por exemplo, Santa Térc>zirtha., Santo A1úonio, etc. 

' '·'Na. Praçâ qa Sé, os canticos · deverá.o ser rigorosamente uni-
. formes> obedec_en<lo às • ord·ens transmitidas pelos alto-

. . ;falantes. . .. · . . .. . ·•·. . .·.··, 
• Ao, chegar(lm à, <lit~ J>raça, ocuparão as associações os lugares 

· , qUe ,lhes . forein_: dcsign(ldos na ·ocasifio.. . ' ·· · ' 

• ,Ant~oJJ;Jfj/!;{~éYsenfs~i1~~~~~~~~l;t;:s~1~fil:~rtti:~
1!: .. res-

.. . ' '. .· ; . . . . , 

DIRIGENTES: 
Cônégo .:João ·Pavesio,' Goneg~ · Pedro Comes 
.:e Padre. Vicen~M. Zioni 

horas,. tÔtnará ,POS!e a nova -Diretoria, 
com a renovação ~os compromissos do 
Congregado, · conforme · os regulamen
tos do Man~al. Màriano, e. Benção do 
Santi.'i.'limoi Em ·seguida, .haverá ·no 
~~lão Parôqliial,. uma Sessão .. Solene 
pàrà. o · qual' estão êonvid._àdas. as. de
mais .. Congrega~óes da capital. 

A Congregàçãó Mariana de India
nopolis agradece,: aSiim, os. beneficies 
recebii:Ios durimte:. e~ses . 10 anos d.e 
v'ida 'mariana. sêni :as' benção.$ de 
Deus e .da Rainha dos Céus~ a tepra . 
planti~l)à . plailt~da, ·. em '1934, · pelo 
Revmo. Pé. Roberto. Waltz, S. D. S., 
ihesquecivel. V.igario ·da Paro.guia,· não 
teria venciqo: tant;,.s dificuldades,. tão 
comuns às,obras de Deus.· Um novo 
impúlso · tomou a Córigregação sob a 

1 - . ••• . .. 

direçiio do lkvmo. Pe. Burcl!rdo 
Scheller, S .. D, S., grande .amigo da 
mocidade mariana, continuando, com 

· o mesmo erit1.1siasmo sob a direção do 
Revmo. Pe. Belarmino Krau.se S. D. S. 

A todos . elés t cernais amigos da 
Congregação,. ,os ,agradecimentos . dos 
Congregad,os ·Marianos de Indianopo
lis, no, seu Vigario, Pe. Cecilio Geid, 
S. D; S., e do .se~ Diretor; 

L.i,;K li l'IWl'l\ti.\li O 

'~LI: (,il()N ARI()" 
~ DE:vER OE lO'OOS 

. 0.S C A l O L I C OS 

Deverá ser a seguinte a . disposição. das .diversas asociações: ,. 
Revmo. Clefo secular e regular ~ na Catedral riova. ' . 
Ordens T<i!rceiras. (São Francisco e Carmo) acompanhadas dos · respectivos 

Comissaries :.... na Praça da. Sé, junto à escadarià. . . . . . 
J'.rmandade do SS, Sacramento, dirigicla pelo Conegó Aguinaldo. J; úon-

çalves - na Praça de Sê. . . . •· . · '·. . . 
Irmandades: dos Passos, :Boa Morte, Nossa Senhora das Dores, Ros;,.rio dos 

-Homens Pretos, Rein!ldios, Divino &pirita· ~fanfo, .sob , a direção- dos 
PP .. Luiz de Faria .Cardoso e .-Mario arques Serra '--'- na .Praça da .Sé.· 

F1·aternidade Eucarisfü:à, Arquiconfrari:t dà Sagrada · P_ciixão, · do· Coração 
de Maria, Apostolado ~ Oração, soba direção dos PP.:Jósé Germano 

, e Luiz G. de Moura :- na Práça da Sê. · , . . . 
Guarda _de Honi:a, Confrarias ·do Rosario, Damas de· Caridade, Mães Cristãs; , .. 

Côrte de São José, Atquiconfrarias das Almas, sob a direção dos pP. Luzi. 
Gonzaga Biazzi · .e Manu'e! . de . Carvalho · N éves - na Praça · da Sê;. · · 

Obra d~ Vocações, .Cruzada Eucarística e · outras Assocjações · cnjos nomes 
não figurem nesta lista, sob .a direçãQ dos ,PP: Paulo Machado Bar
bosa; S. J., Frei Eriiilio Wienk, O. Carm.,.F1·ei Lucio. O. F. M, .e Rubens 

· Azevedo dos Santos ,..:.. da Praça da Sé até à. Rua Anchieta. . · 
Congregações Marianas .e .J. U, C;, sob.a. direção do P. Agostinho Mendi-. 

cute, S. J. e D. Teodoro Kock,' O. S;- B. - da Rua Anchieta até .. à: 
Rua dá Quitanda. . .· · . . · ~ · 

Ligas .Cato)il:as J: ll'I. J,, sob a direção do P. ·Miguel Poce, C, SS. · R ,_ da 
Rua da 'Quitanda até à Rua ·3 de .Dezembro, . · 

Filhas de Maria, J. F. C. e J. O. C, F., sob a direção. dos PP. Eduardo Ro
·be1;to, Salesiano e Geraldo P.: Sigaud,. S. V. -D . ...:. da Rua. 3 ·de Dezembro 
até à Praça Antonio Pr.ado. . · . . ... · · .· 

Cil"culos Operarios e J. O .. C,, sob. a direç~o., dós PP; Jeronimo Vennin, 
M. S. C. e . P!ldro Balint, P. de S .. - na Ruá João .Bricola. . . . 

Colegio Arquidi9ccsano: e Lic~u do ·coração de Jesus - na Rua. Boa Vista . 
e Largo. de São Bento. .· . · . · · . . ··, , . . 

As Escolas de· cantores , dos Seminarios formarão adiante do . Palio; .atrás· 
<leste, a Guarda_ de Honra .. da. Adoração_· Noturna Bràsil~ira di_rigid~ ·· 
pelo P. Ditino. · de la ; Parte, C. M: :R · . · • · . . . . ., · · · . ' 

Tanto no trajeto dá procissão como_ n('Prãçâ da .S6;,;sàb:erão .todos guàr.,. 
; dar profundo ·recolhimento e religioso respeito; proibé-se, pois,:.ei.c-

pressainE1nte dar vivas é Rate~ ~lmas.- _ ' · · · ' ' 

Curia Metropolitana; 18 ·de.maio de· 1944. 
De ordem de S: Excia .. ~evmà, 

(a.) Conego Paulo Rolini Llmreiro 
Chancelei- do Arcebispado 

Os naiis violam novamente a 
extrat-irritorialldade do 

Vaticano 
Um individuo não uniformizado de

~e·ve .e prendeu ·a· um ReligiÓso · proxi~ 
mo à Basilica Romana de Santa Ma

. ria Maior. Sobre · este fato, as àuto..: 
ridades do Vaticano dão à seguinte in
formação: 

Quando o Religfoso tentou defen- · 
der-se, o. tal individuo jogou-o con
tra a escadaria do templo. · Dois. guar
da~ palatinps ccineram em seu auxi
lio e o transportaram pnra dentro dos 

· porticos da BasiÍica, tlegando"."sé a. en
trega-lo a quem o reclamasse · eín 
nOmE/ ·das· trppas alem~es ·s. ·S. . Os 
gnardàs palatihos· alegaram ser •. ilegal 
a prisão, U!11â vez: QU~ (). ~éJi::_ 
gi(lso .estava dentro dos. limites extra
teftitoriais. O. comandante· d~·· Guar
da Palatina explicou ao atacante que 
a 'zona proxima à Basilica gÓ~ 'dos. 
direitos de extraterritorjalidade, se
gundo o Tràt;1do · de. Latrâo. A,cres::. 
centou qu~ 'a queixa: devia ser enca
minhada às altas autoridades do Va
ticano; Sem erl'lbàrgo~ ·a. Basílica 
foi cercadà por, forças miÍitares; tro
pas S, s; nela pentraram pelá força e 
prenderam -.tr religioso. · · · 

os catollcos se devem não .' somente .a. 
estas disposições, prescrições e exorta.
çõe.; de Nossos Predecessores, m.as tam
bem ao concurso e colaboração de to
dos os que, com pronto acatamento, 
copsagraram ::.s :.uas . fadigas tanto a 
meditar, investigar e escrE'Ver, como a. 
ensinar. pregar, traduzir· e propagar os 

CARTA ENCíWCA SOBRE OS ESTUDOS BIBLICOS 
emendados cedam o lugar aos· e~enda:. 
dos". (23J· Hoje em dia est~ arte, que 
sói chamar-se Critica textual e nas édi
i;õe.s de autores profanos ~e emprega 
com grande louvor e fruto. éom toda 
a. razão se aplica tambem aos Livros 
Santos, precisamente pela · reverencia 
devida. à palavra .de i:' .us; De fato o 
seu fim é reconstruii- com .todl!, a possi• 
vel · perfeição o texto sagrado, . expur
gá-lo das alterações nele introduzidas 
por culpa dos copist~s, mondan<'. 1•0 das 
glossas e lacunas, tnnsposlções e · repe
tições de palavras, e de toda a especie 
de .erros que costumam infiltrar-se na 
transmissão plUI·lsecular de obras· ma
nuscritas .. Nem quase é preéiso advertir 
que esta. critica, que alguns decenios. 
atraz muitos emprega·.am . de . modo 
colllpleta.mente arbltrario, tanto' que 
muita vez parecia não pretenderem ou
tra coisa senão introduzi! no texto sa. 
grado as sua.s opiniões preconcebidas, 
1,.1oje chegou a tal consistencia e segu
rança. de .regras que se tornou um mag
nifico instrumento para a edição da di-, 
vina palavrà em forma ma;s exatà e 
mais pura. e é tacil descobri.t qualquer 
ab; .o que dela se raça. Nem é necessa
rio lembrar aqui - pois· é 'coisa. conbe
cl_da. e -manifesta a quantos· estudam· a 
Sagrada. Escritura · - qu,mto a.preço fez 
sempre· i Igreja, desde · os primeiros se
culos ate aos nossos tempos, dos estu
dos crlt!cos. Portanto -1uje .que esta ar
te a.tingiu tão grande perfeiçãc, é um 
dever de honra, oem qu:? não sempre 
facil, para. os .especialL:;tas na. · Sagra
da. Escritura, procUI·ar· po1. tOdos os 
meios .qµe . quanto 2 ·ltes se prepart'm 
edições catollcas dos • 'vros Santos e 
das ant!ga.s traduções, feitas segundo 
estas · normas, de modo qu~ com uma 
reverencia suma para. coin o t.exto. sa
gra.do unam uma. exata observa11cia de 
toda.~ as leis da cri tlca. E ~iba.m bem 
todos que oote; longo tra ba.lho não, só é 
necessarlo parr . bem compreender ··os 
escritos divinamente Inspira.dos, mas . é 
Imperiosamente · exigido pela piedade 
com que hos devemos mostra~ suma~ 
mente agradecldc:.. à amoros!s.~ima Pro
. vlctencia de Deus:' que d;i trono da s.ua 

ma.Je!>tade nos. mandou este~ livros. co• 
mo cartas do' pai celeste aos propriOIJ 
filhos. 

Livros sant-0s. · 
Com efeito das escolas superiores ·de 

Teologia e Sagrada. "'.scrit1U"a e prlnci
ralmente do Nosso P<intlficlo Institu- · 
to Blbllco tem sa-ido já e saem muitos 
cultores das Divinas, Letras, que anima
dos de ard,:,.nre amJI dos. Llv.ros Santos 
Infundem o mesmo amor na. Juverttu
de eclesiastlca e lhe ·o .. 1unicÍ!,m diligen
temente a doutrina que aprenderam. 
Não poucos têm .telto. e fazem. progre
dir as ciencills bibllcas. nomeada.men
te com seus escritos. · quér publicando 
edições criti~ do sagrado texto, expU
cando-o. ilustrando-o, traduzindo-o, em 
tulgar, q~1er propondo-o à de.vota. leitu
ra e meditação dos fiéis. ·4uer f!nalinen
te aprendendo. e cultiVl\,'ldo as· clenclas 
_profa ".las que servem à lntellgencia da 
F.-crltura: · 

Estas I' outras obras que cactâ dia. 
maili se .vão propa.ga.ndo e desénvolvcn• 
do, quais· são por exemplo as reuniões, 
congressos, semanas. i'lc estudos· blbllcos. 
bibliotecas. assoctaçõef .. p11ra · a medita
ção dos evangelhos, tazem-Nqs ccince
b~r certa.~ esperanças <!~ que, para o. fu~ 
turo a vEneração:- uso e clencla das sa
grada~· Letras progredirão· cada. vez mais 
pa.ra bem. das alma.: - com tanto que 
todo.s com firmeza. entusla-smo .e con
fiança se atenh~m ao metodo de estu
dos bibllcos traçados por. Ler.<:>, XIII, :por 
teus Sucessores declarado e. ··aperfeiçoa~ 
dq, e p~r Nós confirmado e acrei;ccn
tado: metodo que é :> unico seguro e 
c•\nprovado pela ·expericncia: · nem se 
deixem desanimai· pelau. dificuldades, 
que co.,_o sucede n~ coisàs · humanas, 
nunca hão de faltar nesta tão grande 
obra. 

II 
PARTE OóUTRINAL 

O Estndó da. S. Escritura nos nossos 
, tempos 

Estado a.tua} dos estudos bibllcos 
Nestes: cinéoenta a.nos · as -condições 

dós estudos biblicos . e cienclas · auxilia.-

DE·JO DES.EtEMBRO'DE 1943·-

1es, não há quem o não veja., mudaram 
considerivclmente. M.Slm, para. não fü

. Íar de outras · coisas; quando No.sso , Pre
decessor pub)lcou a. Enclcljca. Provlden-: 
tisslmus Deus, ape11as .um ou outro. lu
gar da Palestina se .ti11ha começado a 
explorar com ·exca,•açõel, orientadas nes
te sentido .. Agora. tais .explorações ;têm• 
se multiplicado enormemente ·e ra2em
se com metodos mais rigorosos e ,arte. 
aperfelçoàda· pelà \lxperlenéla, · de mOdo 
que os- resultados são multo nia!s a.bun• 
dantes e certos. Quanta. Inz se tire . de 
tais Investigações para.· compreender. me• 
lhor e· ma.Is perfeita.mente os Livros 
Santos, sa.bem-nos. os. doutos, sabemLna 
todos os · que se dão a este genero de 
estudos. Aumentam ,o vaiar destas ex
plorações· os monuín.entos . escritos por 
vezes encontràdos. ·que. ajudam muito a· 
conhecer as llnguas, a literatura, a. · his
toria, os costumês, os. cultos. daquele! 

' antiqulss!mos: povos. Nem é menor a· 
lmportancla da. · lnvesaga.ção e· descQ
barta dos papiros, tão treguente em· nos~ 
sos dias, e 1i'ue tanto · tem contribui do 
_pa.ra .melhór· conhecimento. das letra.s. e 
instituições publicas e particulares, esa 
·peéialmente do tempo de . nosso divino . 
Salvador. Encontr11,r1tsn-se ainda e. ·pu
blicaram-sé, conforme ·a.s exlgencias da 
critica antigos manuscritos dos Livros 
Santos; a. exegese· de,.; Padres da . lgre
fa foi ma.Is larga· e· profundamente es
tuda.aa; tnumercis ~xemplos vieram a 
ilustrar o modo de falar, de na.rrát e 
de escrever dos antigos. Tudo Isto que, 
não .sem providencia. · especial de Deus, 
conseguiu a nossa Idade, ,.convida e 
acollSelha. aoo interpretes · dás· sagradas 
Letras a a.provéitar diligentemente tà.n
ta luz para perscrutar ma,ls a· !ul\do os 
Divinos Ora.cuias, ilustrá-los com ma!Or 
cli:.reza, expo-los coin ·maior· precisão. 
Vemos com suma. comp!acencl!i. da nos
sa. a.lma que os· jnt~rpre~s têm corres-

. pon~ido e c<>ntlnuam .• a corresponder . 
com lóuvavel.zelo a.este couvite.; é este 

um fruto, e/não dos ultimas. nem. dos 
menores,. da. Enctcilca· Provfdentisslmus . 
Oous. com ;a. qua:J ·o NoliSO Predecessor, 
como· pr~go desta nova prlmJLverá de 
estudós 'bibllcôs, ..• eh.· mou os .. exegetas , . 
ca.tollcós.· · ào: . trabafüo . e · lhes . iraçou. o· 
caminho -e·· métodos de :trabalhar: Ora 
(jué o· trabalho .-não só . continue'.. cons
tantemente mas fr-itlfiqU'c e -,e -aper!el
ç~ éada.· vez. mais 6° .o · que• Nós ta:m-. 
bém· deseja.mos· conseguir com esta,- En~ 
ciclica.: na. ·qual '·t;Q&.·. propÔmoo. sóbretu- . 
di> .nostrar a todcis o que falta ainda. 
por . fazer ·e qual 9 esplrito COO) que o 
exegetà oa011co .de ·1ojê d~ve a.pllcar
se a um ,niunús. tão' grande e .. tão ex• 
Celso, e- infu_ndir: nove.. ,animo. e ·/1ov,l>s 
~timulos !i.Oll . operai ios qil'e .estreniia.;. 
mente trabalham na. . vir.ha. do ~nhor, 

§ l .... uso I)OS' TEXTOS ORIGINAIS . . ·. 

.. Estudo · das llnna; bibllcas · 

ir.elos · .p;,.ra. a,prendér aquéla.s JlhgUdS 
que· o· Interprete · da. Escritura , que com . 
deséurá-las se feche ll, si mesmo o aces-
so a:os textos originais, não pode evi
tar .a taxa. de. · Inconsideração e indo
lencla. Dever; do exegeta é aproveitar 
com · a.- max!ma. atençãe, e· veneração 
a.Inda · a.s maL:; pequenas mlnudencias 
provenientes· da pena. do haglografo · sob 
a lnàpiração do J)lvino Esplrito, . afim 
de penetrar a fundo. e plena.mente o 
seu pensamento, Por Isso trabalhe por 
~dqulrir .uina · pericia cacia. vez maior: 
das, llnguas biblica.s .e ·tambem dos .ou
tr~ Idiomas orientais e apoie a. sua. in-

. terpreta.ção com ·todos os recurSJs sl.J• 
ministra.dos .por toda a especle de filo
logia.. Foi · o que s, Jeronimo se esfor
çou por cónseguir, quant,, o cor.sentiam 
os con,.ecirnentos· daquela epoca. • ,e o 

. mesmo. procuraram com indefooso 'estu-
do e fruto mais que. ordlnarlos os gran
des exegetas dos séculos XVI e XVII, se· 

Ao 'tnterprete ca.toaioo · que se a.plica 
a . iiltender e expor as sa,gtada.s Escritu-

. raa, jâ' ós Padres da Igreja ·ci sobretuc:lo 
Agostinho.-. recoméncta.i-a.m vivamente · o 
estudo. daa linguàs antigas e o tecurso 
e,cis · textos · originais.· (22} Toda Via as 

1 
bem que fosse então menor do que. ho
je a ,clencla. 11nguis' ca.. Deve pois com 
(? mésmo inetodo .expu~ar-se o texto orl

. ginal, o qua.J por lssO mesmo que· foi. 

. condições · dos . estudos naq\lele11 tempos 
érà.ni ta.Is que só poucos· e .esses. tnes
?nos "imperfeitamente conheciam a Jin'• 
gua, Na, Idade. -Media, quando mais flO~ 
rescia ,a Teologia · Eseolastlca, . tinha de• 
caido tanto ta.mbern o conhecimento do 
grego · entre os I ocidentais, que· até · os 
maiores Doutores ·daqtÍele ~p0; ao ex
'pllcareni · os Livros.· ~ntus, . deviam bli'
sea.r-se. únicamente u, tradução· latina, 
da Vulgata, Ao contrario em ·nossos 
dias não só a lingua. grega;' cjue com a .. 

. Renucença, réssurg1ú por 'assim dizer . à 
~ova, vida, é fammar .li- _quase todos_ ~s 
literato,, e cultore.,, dá ,ar.tlgutd~e; mas 
-fumbeJJ\. a: hebraica e as outras Jlnguas 
ofÍénta.iíi" são, tà.rgamente . ecnhecl~ dos. 
erudito,,. Alem -disso .sao hoje tant-Os os 

escrito ·pelo Àutor. sa,.raclo, ·. tem maior 
· a.utoÍ:ldade e peso ciue qualquer tradu
çíi<i · antiga ou . moderna por otima que . 
seja.; .é, isto pciderá obter-se mais facil 
e. proveitosa.mente se . ao· . CQllheclmenlo 
das .liriguas se tinir uma solida pe,.Sciá 
da arte· critica. aplicada ·ao mesmo. téi,-· ~ . . . 

lmportancia. da crlticll textual 

Quanta seja a. importa.nda desta cri
tica., bem. o dá a enter.der s. AgOsthi.ho, 
quando" entre · as normas que Inculca ao 
estudioso dos' Livros Santos, põe em pri
meiro · lugar o cuidado de· próourar um 
,texto · correta. "A emendar os cod!ces, 
.dÍ3 aquele ·prec!arlss!mo Doutor dà Igre
ja; deve· antes: de ma.ir . : nada atender a 
sagacidâ.de ; d0S:. qué desejam c6nhccer 
'u Divinas Escrituras, para· que os não 

Valor do. decreto Tridenti110· sobre o ··us11> 
da. VitJgatà. 

Traduções· nas. ling_nas ri.,dernas. 

Nem Vá · a.lguem pensar que o !()b~ 
d·ito uso cl'ôs tex,tos originais, feito se
gundo as regras da cl'itica, é cüntrarió 
a quanto o . Concl!lo de• Trento, sabia.
mente. decretou a. respeli, da:·, Vulga
ta latina .. (24> € um ·rato. atestadt pe .. 
los documentos. q,,e · os Presidentes do 
Concilio .. receberll,ni o. encargo, · por eJes 
fielmente. cumprid().: ele pedir ao Suino 
i>ontüice : em nome · do s: . Sino.dó 
que mandasse. 'corrigh o •. melhor · pos• 
sivel, primeiro a edlrão . Làtlnà; depois · 

, tambem ,. Qrega e ·a ·Hebraica .. e as Pu
blicasse para proveito. da · Santa . tgre-. 
.ia. de Deus. (2/'il A ?Ste desejo. se ei1tão 
pelas, diflculdadt'l' doi, tempos e ·.outros 
obstaculos não se !)Orle . _dar plena sa.
tisfa.cão. atuaímente .. com a. colabora
ção de doute>-5 ca.tolicos peide ,daí->se. · e 
confia ili.os que · se · dará· ·execução mal.e 

· vasta e (lerfélta. 

" ~<;ont:nua) 

(18) Cinta' ao Revn10. ·n. ·Aii18no 
(i-~squet. ,lo :i. rle f)ez .. <la 1 :101·• PJ 1 ·X 
A.-tn rv, .pn. 11'7-11:1; ·i,:n<•h. 1111ii. n. 
285 ·S .. , i 

( 1!J) Con~t. Apo~t. lnttt-r · 01•1if>f"1• 
1nuls du H,. tle .J üuhn df3 l!JíH;· ;r\4!Ül • , 

A, St'1lls XX\11. 1_1!1~4/, 111i. · ~5 ~l. 

(·~0). Cà.l"ti1, a,., -J~t'n'l .Cu.rrl c,_;;-J.f:S~_t..-: 
ta._ ~ui 1thuu dê ·2l ·<1~ ,!;1..n. de tb<~,?: 
P.~o x:A~tn IVi·Pp._-~!¾~!!5_. 

(21 ). J~1~_efcl. S1>il.:Um-: 1•11ra~li.1!H dê. 
'lã rte ·s,.t de lV2ll: &.,ti, A 1,; 11 .. ,11~ ·x 11 

. ( 10:!lH, 1•1•- ::~~-42:,h J-1n<"h IUhl. n-n. · 
4 ·;7-~508;', v. · nn, 451_, -.405, 4!11, -i91~ 

122) cr:. v. g-rc s, .. JJ,;t!ONli.\10: 
P,ra'-•f .. ln-. JV ,~,•nug ... nd ·uuouomm. 
I>L, XX!X,. c_oL. _

1
fi2~.-:n:n; . ..;_ .\Gf5,Tl

NHO, "" 1lodr. <!ht"ist,. · 11. 16: PL. · 
XXXIV, ~nl, .-!J-43. . . 

(2:1) lll' ,'loétr. <'hrlst, II, ~1 PI,. 
XXXIV, pol 46. . . 

/'24) ·u .. c,,. ,te· edltfone .et 'lsU · ~n-· 
.er-o.-um f,fhroru,n:: Cont". -'l'_;if.1 •. e-d .:;<,C .. 
Goerre:::·, t. V~ <1 •. :) L s. ·/ · 

(~5) Ih, 1 . .X. p.'.,17\ i ct'.'t, V;pp.·2~, 
s- .5_:, •. ü5, t;· X, p. 446. s, 

\ . .. _ _, \. 
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OS CATOLICOS E O CINEMA 
de perceber os enos porque aprese!,ta
dos de modo muito semelhante à ver
dade aceitam e defendem as te01·ias 
mais absurdas, os i,rinclp!os mais em 
contradição com os principios da I6re
ja e ofendem-se quando alguem mais 
autorisado ou mais ~reca vldo os adver
te sobre a sua rid!cula atitude ou so
bre o ·mal que causam a Igreja defen
dcn::!~ doutrinas contarias à doutr!na 
tradiciorial ao catolicismo. 

A FAMA PROCEDE DA VERPA,DE JUVENTUDE FEMININA CATOLICA 

Todas as pessoas d• bom s~nso. re
ccnhecem que a influencia do cinema 
sobre a sociedade é grandissima. E so
bretudo, reconhecem que esta influen
cia é na maioria das "ezes má, pais os 
principios sobre '" quaes ·se vasam os 
filmes, .são em geral contrarios à. moral 
e aos principios tradicionais da Igre
ija. 
· Apesar deste reconhecimento, pouc'l.s 
isão . as pessoas que resolvem tomar, 
diante deste mal, uma atitude firme. 
resoluta, procurando por todos cs mo
dos impedir o progresso do cinema imo
ral. Em virtude dest;e relaxamento por 
'parte dos· interessados, sobretudo dos 
catolicos, o cinema faz inovações e ma·
glcas no campo da imoralidll.de, · capazes 
de fazerem corar um frade de pedra. 

Mas, si a cousa ficasse apenas nista, 
r,or pa.l'te dos frequentac'vres, ainda se
ria pouc.J, Pois que, pelo menos, seria
mos levados a c;·er, ciue os catollcos, em 
vista dos perigos clnematograficos, se 
,abstivessem de ass~ti,los. Ta-! porem 
não se da, e, infelizmente, encontram
se varios catolicos dispostos a "justifi
car" as imoralidade. e os enos clne
matograflcos: Não poucas pessoas, têm 
protestado contra algumas· criticas ci
nematograficas, por acha-las "excessi
vamente rigorosas", · • intolerantes ", 
'' atrazadas ·, etc. etc. Mal sabem estas 
pessoas, com quanta tolerancia ainda 
.são feitas e~sas criticas ... 

Porem, ·si tudo Isto acontece, num país 
catolico, por incrivel que pareça, devé
Sll ao pouco .cuidado com gue · se pro
cura ler os -escritos Pontifícios, ao pou
co desejo que se tem d, "sentir com 
a Igreja". Não import2. ao espetador 
catolico, sàbem que com a sua assisten
cia a um filme imoral, ele concorre pa
ra dificultar a expansão do reinado de 
Cristo, pouco lhe importa saber que 
com a sua aprovação a um espetaculo 
contrario aos principlos da Igreja ele 
ajuda os seus inimigós na sua obra des
truidora; o que lhe importa é divertir
re, é. "acompa,nhar q seculo" não ser 
passadista: o ma:ís, são c~= bonitas 
para as criancinhas •o càtecismo. 

Conviria · a estas pessoas, sobretudo 
aos. pais e mães catolicas. lerem atenta
me-nte a enciclica do Santo Padre Pio 
XI "SOBRE os ESP.ETACULOS cr-· 
N·EMATOGRA.il'ICOs··•. para poderem 
est~r melhor informa.'os quanto à ação 
deleteria do mau cinema 

Em vista da, crecen·,~ Indiferença com 
qu~ os catolicos em· geral tem assistido 
aos espetaculas cinematograficos achel 
interessant9 repassar· alguns trechos da 
Enciclica e confronta-los com as opi
niões hodlernns dé var!os "catolic08 
prMicantes", para ver o quanto os mes
mos estão divorciados da opinião do Su
mo Pontifice Pio XI de gloriosa memo
.rla. 

Vejamos, iniclahne:rte· a parte intitu
lada "Influencia do cinema". 

Não faltam· catolicos que negam a 
~fluencia !l,o cinema, alegando ser o 
mesmo, apenas um mero passatempo, 
sem maiores consequem·ias. Não condi
vide o Papa esta opinia,., "não ha hoje, 
um melo mais poderoso para exercer 
influencia sobre as m:issa.s ''. A . .J:nclclica 
fal escrita em 1~37, portanto na· epoca · 
do xadi9. e no seculo em que os ro- · 
mitnces, conseguem a.s maiores tiragens, 
seqdo vendidos por . preços acessivels a 
todas as. bolsas. E no entretanto o san
to'; Padre .'não titubeia er.. Mlrtnar que 
de todos o.s meios de influencia sobre 
t1s· massas,-' o· ~inema é o mais poderoso. 

·conhecedor das suas ovelhas. o santo 
Padre apress·a-se em axplicar tal afirma
ção: "o poder do cinema provem de que 
elJ fala por meio da imagem, que a 
1nteligeilcia. recebe .. com alegria e SEM 
ESFORÇO, MESMO SÉ TRATANDO 
DE. UMA ALMA RUD~ E PRIMITIVA, 
desprovida de ca;pacl. :a.de ou ao menos 
de Q)!'.:SEJO ·de fazer esforço para a 
abstração e a. deduçãQ que acompanl}a 
o t'aciocinio. Para a LEITURA E 'AU
DIÇÃO. sempre se 1·equer um esfo1·ço 
que, no espetaculJ c!nematografiéo, é 
substituido pelo PRA:ZER CONTINUA
DO, · resultante . da sucessão de figuras 
concret.as. No cinema falado, este podei 
a,~ua AINDA COM M .. IOR FORÇA, 
porque a. lnterpretâção doe fa,tos se tor-· 
na fa.cil e a musica junta novo encan
to à ação dl'amat!ca •·. 

A· expllca~ão não poderia ter sido 
mais real.. e concreta, não poderia ser 
mais corivlncente. 

Terminando esta prirte diz ainda S. 
S.: "A cinematografia ·REALMENTE é 
pa1·a a maioria dos homens UMA LIÇÃO 
DE COISAS QUE INRTRUE MAIS 
EFICAZMENTE NO BEM E NO MAL, 
DO QUE O Rl.CIOCINIO ABSTRA
TO". 

·Diante de.stas palavras, devemos pen
tar naqueles pais, que le•1am, ou pior, 
mandam seus filhos n1enores, crianças, 
a qualquer espetaculo, excusar.do-se 
com a alegação de que "ehs não en
tendem o que veem I tela". Esta idta 
absqlutamer.,e não concorda cotn a do 
Se.~_to Padre quando afirma que o cine

. ma age até oobre as "almas desprovi-
das do desejo de , fazerem o esforço para 
a Btls'tração e a éledu~_ão" Os espetacu
los, con!ltroem na mente da criançr.. e 
dcs .a.ctolécentes a primeira camada. ca
mada onde se a.sentar, o s\.ta.5 crenças e 
seus ideacs futuros, ConáJderem pois os 
responsa.vets. como p.>derá erguer um 
jovem, um e<lificlo cristão, cheio de no
_bres ilrhtclpios e sent.imentos sobre uma 
)llse pa$ã, concretada com doutrina .. i 
el'l'one:is, Imorais VPrc!ade!ras antiteses 
da moral cristã. r.iúantos pais queixam
se hoje amarf!Ul'ados de ·desobedlencia.~ 
e desrespéitos por parte dos fllhos. sem 
s1cet onde descobrir a causa deste m~!. 

· E~a no entretanto está. muit.. niais pro
x1ma do que pen~am~ Quizei·am eximir
se de velar para que a ec•ca,; o dos fi
lhos, fo~se realmente catolica e a-gora 
queixam-se dos monstros qi;e-. eles mes-
1nos criaram. Mirem-se "!estes espelhos, 
qu~ são n\u',1s os que andam. pur ai, 
os. pais que ten\ criabças >,inda no rc
giço materno e procurem não· seguir :i 

me.sma trilhai para que a 1.woxima ge
ração não .seja cor. 1 ituic',:1 i,\· mente:; 
bichadas. incapa~·s de um sentimento 
ou .ideal mais t1obre. i Jbre Isto lemos 

-nl. Encicl!ca uma expressão profetica do 
Santo · Padre, "Ü'n povo que em seu,. 
'i:iomentos de repouso. se entre~a a pra
·z.1res que ferem o pudnr. honra. a mo
ral. divertimentos quP. constituem uma 
ocáslão de ptcado, especialmente parl\ 

-·ti mocidade, corre o pérlgo de pe1·der a 
sua grandeza . e :, seu 1:>0der." 
· E.5té peri~o. é·· em geral r~conhecido 
s~~ maiores· discussões. porque cs m3-
les causa.dm;. s'lbre a juvc.1·tad2 s~o dia 
a dia, mais evidentes. 

,!, - • 

P. J. G. Ghirardi 
Membro da O.M.E. 

N:i e:ü:·~t~r.t:J. ne;n só sobre a juven
tude age o cinema. Mais longe, ch1;ga a 
ação malefica dos filmes. Si é o meio 
mais p~deroso de ação sobre as massas, 
significa que ele atinge tambem .os adul
tos. Aqui, é que deveriam cs catolicos 
revelar uma obediencia ab2oluta aos di
tames da Igreja e no entr;;tanto, é jus
tamente aqui que se dt'monstram mais 
indoccis, mais orgulhosos e convenci
dos, cai1cios da sDlides de sua formaçi\:i 
"moral e religiosa.", que na maioria dós 

' cas:is não passa de um "sonho de uma 
noite de verão". Vime,, acima que o ci
nema age "até" sobre uuma ahna ru;.. 
de e primitiva". que não quer acompa
nhar o raciocínio da peça. que se con
vence pela simples contemp'lação esta
tica do suceder-se de figuras animadas, 
que dirá então de uma alma preparada, 
uma alma que foi amanhada para rece
ber a semente?! tlim, a maioria dos fre
quentadores de cinema, digo a malurhl 
dos catol!cos, p:·etendendo justificar sua 
assi.'itencia a um espetaculo indecoroso, 
engana-se dizendo, que não sofreu a in
fluencia de doutrina.s erroneas, porque o 
seu preparo religioso , suficiente para 
discernir os erros, contra os quaes opo
rão "imediatamente" o largo cabedal 
de seus conhecimentos religiosos, de tal 
forma que nenhuma influencia terá so
bre eles a tese apresentada no cinema, 
ainda mesmo que erronea. Para exami
narmos estes "especimens de catolicos" 
à luz da Enclclica, devemos Inicialmen
te dividi-los em duas categorias. Pri
mei:·a: oo que não t~ impl'essionam 
com nenhuma cena, por mais Imoral 
que. seja. Segunda: .,s que não são de
mo\ idos de seus p1 inc1p1os, por ne
nhuma teoria por mais malefica quan
do apresentada no cinema. 

Finalmente existe :.ma. categoria que 
se enquadra nas outras duas i.qto é il 
qual se filiam membros das duas ante• 
riJres, São os que •·acham" não ser ccn
veniente uma rigidez muito grande na , 
apreciação dos filme!;, pOfa" que isto · 
acanetaria um divorcio na opinião ra
tollca, que não estaria disposta a se
guir tão severos ditames. 

Estes, são os que afinam pêlo cia
pasão do seculo. Não entenderam aln· 
df'I, que em materia de moral o catollco 
não pode divergir. O que é imoral deve 
srr , condenado e o catoUco não node 
dar-lhe sua aprovaç{ó. Portanto si· al
guem achar que deve seguir outra mo
ral que não a catollca, fa~a-o por ~ua 
conta e risco. MESMO QUE TODOS 
DISCORDASSEM DA MORAL CATÓ
LICA ELA NÃO DEIXARIA POR IS
SO DE SER VERDADEIRA: De n:llis' 
,a mais diz o Santo Padre na EncirJra 
citada que ".IMPÕE-SE UMA VIGO
ROSA FISCALISAÇAO" é necesoatio 
atentar bem para. o termo . "vlgoro~a" 
e não só rigorosa. Diz mais a Enclc!ica: 
"f:. um dever que compete não somen
te a'os Bispos mas tambem a.os cato-· 
Jicos E A TODOS '>S HOMENS HO
NESTOS QUE AMAM A DIGNIDADE 
E A SAUDE MORAL DA FAMU.lA, 
DA NAÇAO, E EM 3~RAL, DA GO- · 
CIEDADE HUMANA." Qual seja este 
devei·, di-lo o Santo Padre aos Blspós 
"é tambem dever .cios l3i.'ipos de todo 
o orl,e catolico unirem-se para fiscalí
sar esta universal e poderosa FORMA 
DE DIVERSAO E DE ENSINO µam 
fas~,· prevalecer COMO MOTIVO DE 
PROIBIÇAO a ofensa. feita ao sent!men-

A Sífilis ·(Impureza rio Sangue), é o grande inimigo da 
Hurnanidacle, e sob as mai~ variadàs formas., com os maio:·es 
sofrimentos, põe em risco a propria vida. A menor suspeita 
desse horrível tirnl, deveis ouvir o medico de vos~a confiança. 

Valioso auxiliar no tratamento da Sifilis, é o medicamento 
que tem dado os melhores resultados, 

O ilustrado medico lJr. Vival Silva/especialista ém Sifilis 
e molestias de Sénhoras. clinico de alta. reputação em FOR
TALEZA, capitai <lo Ceará, afir1t1a ter colhido surpreenden
tes resultados em sua clinica particular e na, ço Hospital da.· 
Santa Casa. 

Diante de tão autorizada opinião, deveis, hoje mesmo, 
principiar um tratamento com o "CALENOGAL", para ga
rantia de vossa vida e saude~ 

N.º 85 EC 

Federação das Congregações Marianas 
PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTl 

Em conformidade com as disposições 
baixadas pela Curta Met.1-op0!itana o 
Revmo. Padre Diretor da Federação das 
Congregações Marianas determina: 

1.o) Todos cong::egadcs maria.nos de
vem. participar da Proc_lssão de Corpus 
Chrfati que se rea.1izará -no domingo !1 
de Junho;, 

2.o) Devem comparecer munidos da 
-fita mariana e levando· o manual ma
riano; 

3.o) Devem estar às 13,30 horas 

s. Excla. acaba agora de aprovar as 
resoluções toma.das na referida conc~n
tração. Essas resoluções, de palpitante 
atualidade e reveladoras de com:J as 
congregações do Brasil pensam e sen
tem com a Santa Igreja, estão trans
critas em _outro local do LEGIONA
RIO. 

Faremos 'nossas tão edificantes e 

TARDE RECREATIVA DA JOCF 
EM SANTO ANTONIO DO PARI' 

Realizou-se domingo passado, na 
Paroquia de Santo Antonio do Parí 
uma tarde recreativa da qual parti
ciparam jocistas das varias secções, 
num total de 116 jovens militantes e 
estagiarias, alem de pessoas especial
mç_nte c_on vidadas pela: Paroquia. 

Os brmquedos orgamzados de. cor:.. 
da, bola e peteca decorreram no meio 
de muita alegria e c:At-dial.idade. No 
teatro, cedido gentilmente pela Con
gregação Mariana 'da Paroquia, teve 
lugar um interessante programa que 
muito agradou a assistencia. Frei Ca
milo, que presidiu a festa, com a ben
ção do Santíssimo Sacramento encer
rou o pragrama daquele dia. 

Nessa mesma tarde teve lugar a reu
nião memal da JOCF presidida pe
lo seu dedicado Assistente, Conego 
Dr. Antonio de Castro Mayer. O 
Revmo. Sr. Assistente falou sobre o 
programa da JOCF em junho e ter
minou com sua piedosa palavra so
bre os dons do &pirita Santo, pedin
do ao Céu fizesse descer sobre as 
jocistas todas, principalmente o dom 
da Sabedoria que tem po~ fruto a ca
ridade. Com muita satisfação assina
lamos nessa tarde a presença da jicis
ta senhorinha Inês Paranhcs, d. d. pre

. sidente da Pia União das Filhas de 
'Maria daquela Paroquia. 

CAMPANHA DA FLANELA 

Para os doentinhos pobres do Hos
pital Nossa Senhora Aparecida, estão 
as jocistas angariando donativos em 
flanelas e agazalhos que venham so
correr os pobrezinhos neste inverno. 

E' necessario que todos os membros 
dos outros setores da Juventude -ve
nham em auxilio de suas irmãs, afim 
de que seja a Campanha coroada de 
pleno exito. 

A distribuição será levada a efeito 
dia 18 do conente, .às 14 horas,· estan
do desde já a Juventude- recebendo 
em sua sede aqueles donativos em di
nheiros ou em especie. 

RECOLHil\iEN'IO PARA· JOCISTAS 

Está marcado para o ultimo domin•. 
gó, 25 de junho, um Recolhimento 
para jocistas ·na- Escola Santa Monica, 
à rua Augusta. Todas aquelas que 
queiram participar desse· dia de -for
mação façam sua inscrição na sede' da 
Juventude até o dia 18 do, corrente• 

PROCISSÃO DE CORPUS. 
CHRISTI 

Para esta pi;ocissão marcada para o 
proximo domingo·, 11 do. corrente, se• 
gundo o edital da Curia Metropolita• 
na, a Juventude está solicitando o 

,comparecimento Jie todos os seus 
membros. As .joclstas comparecerão 
de uniforme, sapatos pretos, e véu 
branco. Para as jovens dos outros se:. 
tores solicita-se vestido escuro e véu 
branco. 

O ponto de encontro será . na Praça 
Antonio -Prado, às 13,15 horas. · 

CAMPANHA DA MODESTIA 

Iniciada já ha alguns anos, intensi.ó 
fica-se, nos meses de junho e julho 
quando são muito procuradas as praias 
de banho. · 

·. Atualmente, faz a Juventude pro-· 
paganda do "maillot distinto" máde-· 
lo americano que reune distinção ele
gancia e modicidade. Dirijam seus 
pedidos diretamente à sede· da Juven
tude Feminina Catolica, rua Condes .. 
sa de S. Joaquim, 215, que tem gran
de prazer e faz empenho em servir 
com a maxima prontidão os pedidos 
que lhe forém dirigidos. Ainda que pareça incrível, abundam 

os .. soi disant" catol;cos, que conside
ram um adulto, apto a assiStlr calma e 
indiferentemente as maiores nudeZ9.s e 
sensualidades quando exibidas na tela, 
justificando-se com o fato de não se
rem mais adolecentes. ou então de não 
se impressionarem com figurinhas ~ro
jetadas pela "neta" da lanterna !11.a

gica. 

, to RELIGIOSO E MORAL e a TUDO 
QUANTO ll: CO~TRARIO AO ESPI
RITO CRISTAO E A SEUS PRINCI· 
PIOS E'THICOS, NAO SE CANSANDO 
DE COMBATER TUDO O QUE CON
TRIBUE PARA ENFRAQUECER NO 
POVO O SENTIMENTO DA DEOEN• 
qA E DA HONRA". 

Com, pois por em pratica os 11ns!
namentos da Encíclica? 

(uma e mela da tarde) no local deter
. minado para IIS Congregações Marianas, 
que é na Rua. 15 de Novembro no tre
cho compreendido entre a Rua da Qui
tanda e a Rua. Anchieta; 

4.o) A ordPm de formação é a se
guinte: na esquina da. Rua da "Quitan,da 
se reunirão as bandeh·as. b) atraz das 
bandeiras, no meio da rua, formarão os 
cantores sob a regenria do maestro· João 
:Batista Curti; dê vendo os cantores da.s 
dlversa.5 congregações se incorporar ao 
Coro da Federação afim de da-r maior 
realce à homenagem a, Jesus Sacramen
tado e malcr harmonià ao conjunto: c) 
só o coro é ~ue está incumbido- de en
toar os cantlcos e as orações, às quais 
devem re.sponder todos cs marianos. Fi
ca terri1lnantemente proibido aos parti
culares ou aos grupos isolados de entoa-
1·em canticos .ou pucharem oracões por 
sua. cónta proprla, devendo todos dar 
um e:Kemplo eloquente do unlllo, ordem 
e disciplina; d) a ordem de form~ão 
geral será em duas C01unas de três con
gregados cada uma, ao long-J do meio 
fio; e) a. Diretoria. da · Federá.cão for~ 
mará na frente do cortejo mariano;. f) 
Fica encarregado da formação o con
gregado snr. Annand..:i Silveira que es- · 
colherá a.lguns auxiliares para. que tudo 
se proceda raplda e ]Jerfeitamente; g) 
J::edesse aos congregados a max!ma pie
dade e rno<lestia, as.sim como cuidado 

significative• resoluções que outra cou
~ · não traduzem senão. o sentimento do 
congrega.d:> brasileiro, já expresso inu
meras vezes desta ou daquela forma, 
mas que convem seja repetido e reno
vado a cada passo, para. incitamento e · 
conforto de todos. 

A S. Excia. Revma. D. Hugo Bressa.
ne a. Federação Mariana de São Paulo 
apresenta :suas respeitosas felicitações e 
os votos de it-rest:·ita solidariedade, 

FEDERACAO MARIANA FEMININA 
Divergem estes tambem do pema

mento do Santo Padre, pois 1:abend'l o 
mesmo que ~' cinema. '' excita as pai
xões" sabo tambem os meios de. que 
lança mão o cinema para atingir o ieu 
objetivo. "Por glorificarem o vicio e as 
paixões são ocasião de pecado". "As 
cenas no cinema são representadas p3I 

homens e mulheres escolhido.s sob o tri
teria da arte e de um conjunto de <1u.a.
lidades naturais, e tambem pelo uso ele 
meios que se tornam uma CAUSA DE 
SEDUÇÃO, PRINCIPALMENTE parn a 
mocidade". Ora a causa é princJpnl
mente para. a mocidadf', mas_ núo EX
CLUSIVAMENTE. ademais para um 
verdadeiro cato!lco, não seria néces.rn
l'io que o filme fosse uma "causa C:e 
scdu:;ão", bastaria que fosse contrario 
aos princ!pios da Igreja, para que ele 
o evitasse. Vimos pouco acima o Santo 
Padr o taxar tle "ocasiões de peca.do" os 
filmes "que ferem o pudor, a honta e 
a moral", · ningtir,.n tem o direito de 
expor-se a uma ocasião de pecado, sob 
pena. de cometer pecado. Portanto es
tes ··catolicos frios," meditem scbre il 
sua resp~nsabilidade, não só por .se expo
·1'em a unia, ocasião .de pécado mas tam
bem por serem uma causa perri1anente 
de escandalo. · 

O meio mais pratico é evitar o cine• 
ma. imoral isto é todo o cinema "c,on• 
tra.rio ao espírito cristão e a seus prin
ciplos" etlcos... que · "contribue para 
enfraquecer no pOvo o sentimento da 
decenci.ll. e da honra". Para saber quais 
os filmes que não devem ser vistos, re
corre-se à orientação moral dos espe
taculos. 

Si e.ste é o meio · mais pratico e o 
unico realmente eficaz par.a. elim:nar 
o cinema imoral, não faltam tambem os 
ca_tolicos que se negam a adota!(). 

Estes então gemem, que si. não forem 
ao cinema não terão onde e com que se 
distra!rem ! ! Sã-0 os que vivem em fun
ção do cinema. Cortado. o cinema, ~li
m!na-se a sua l'azão de ser neste mun• 
do, · 

Ainda que isto · fusi;e verdade, eles de• 
veriam ser doceis à voz do Papa 111.ta.n
do diz "O recrtio corporal e espiritual 
em suas multiplas manifestações, t.or• 
hou-oo necessario para os que se c:1.n
.sa.m nas· ocupações da vida. ,mas ele 
deve ser digno e por · isso· SÃO E MO
RAL; deve elevar-se ao 'tlivel de um fa
tor positivo s\de ·· nobres sentimentos!' 
Portanto tU:dl> 6' qúe for contraílo ' !l. 
estes princlpió:s deye ~r J:yita.dik a!gpa 
mesmo que custe muito :sacrlflcio, pois 
que me parece incrível que um rat.oll
co julgue mais fuiporta.nte um cfivétti
mento que a salvação de· sua alml\, 

Afinal, tudo se resume· 'nuiriâ,' ,.-e:rda
deira boa vontade_ por parte , dos' éato• 
licos: colab~rar cbm as autorlda.cte:s' fe~ 
nlglosas e ser doce!s aos seus ensiriàm'en
tos. 

O mais tudo é vaidade .... 

CONGREGAÇAO MARIANA DE 
INDIANO POLIS 

Completa hoje o c!eclmo aniversario 
de sua proficua existencia a Congrega
ç/io Mariana de Nossa Senhora Apare• 
cida e S. Bernardino de Siena do In
dia.nopolls. 

comemorando tão g_rata efemcride a 
Congr~ação .cita.da organizou um pro
grama do 11\1ª1 constaram três ·palestras 
que toram pronunciadas pelos segulntr, 
Congregados: dia· 1, o Dr. Vicente Me
lillo, sobr.e o tema, -"Nossa Senhora e 
a Familiá"; dia 2, o Dr, 'José Amadei, 
s:>bre o tema "As Con.;regaçõ~s de Nos
sa Senhora e o amor _ao Santo Padre". 
e, finalmente ontem, dia 3, falou o Snr. 
Armando Jcsé da Silveira. scbre o tema 
"Bues da devoção Mariana". 

A Fe<leração a.presenta à Congrega
ção aniversàr!ante os votos de longá e 
feliz existencla. · 

'.PASCOA OR.GANJZADA PELA CON
GREGAÇAO D~ /.:,. GONÇALO -

HOMENS 

em mante}' o alinhan.1ento; · de modo es- Realiza-se ho.je, às o horas. na Igre-
pecl.a.l os senrs~ presid~ntes vel:i.rão: p~la j,. de . s. Gonçalo a Pascoa dos ·l\fagis~ 
exata. obse:·vanc!a deata recomeildação. tractc.s, membros do ·Mlnisterio Publi-

E~ô~ ,~A CONCENTRAÇÃO MAR~A- .. co, AdvÇJga,éi9,f; ,'°se~\itnf)ia~!Ôs .· d( Jus- · 
NA DE. MONTE SANTO, MINAS:• .. ' tiça, Escrevenws;' Oficiai$' de'' ·Justiça; 

FÜn°.ci~µariós'· \cfo' J:la!'âi!l(Í' :at Justiça e 
Exni.aii: ,FailiiUas,' :P~oi\: 'está. ptó'movida 
pet!(· c~n_gre;tação MarJana···de s, Gon-

COnfÓrme ~ seu tempo p~bllc;biós,. : 
em Monte S11-nto, D!oc~e de GuaxuAf;_ .. ,, 
Sul de· Minas, realizou-se no domingo . 
21 de Maio ultimo, a segunda cohceri~ · 
tração Mariana, presidida po1' S; Exc'iâ:'"' 
Revma.. D. H'.ugo Bres.sane de Araujo,: 
Bispo Diocesa.no. 

çaio (Êoin~ns) ,, ·o '' , • : • ' 

O SENTIDO DA PIA U~IÃO 

:E;' a Associação das Filhas de Ma·
ria - como o indica o seu proprio no
me - uma familia, a familia sobre
natural de. Maria Santíssima, uma 
associição cuja unidade repousa nos 
laços da consaguinidade espiritual, em 
paralelismo evidente com a familia 
humana .. 

Filho de Maria, Jesus Cristo nos 
fez irmãos seus, em Maria, estenden
do-nos, a nós, por meio de João, a 
maternidade da Virgem: "Mulher, eis 
aqui o teu filho. Filho, eis aqui a 
tua mãe". 

E a filiação implica relações de su
bordinação, de dependencia, que de
rivam num processo ·educativo, de me
lhoria de valores. E, na ordem so
brenatural, como na ordem natural, 
esta educação se faz, principalmen
tE', pela imitarão. do modelo, que é 
a Virgem Santissil1\a. 
· Nisso reside .a função social da Pia 
União. . 

Recebe a Pia União a filha. quasi 
sempre, na fase complexa .da ad<>les
cencia, epoca ·em que se formam as. 
personalidades e se decidem as vo-
cações. · 

Neste periodo da vida, em que as 
almas não se ambientam no mundo 
exterior, que as . rodeia, encontra · à 
jrm~m, na Associação de Mar~;,.. a 
rcqposta para os seus problemas mais . 
inti:nos. Em pleno reinado da fan- · 
tnsia e do egocentrismo, aos. 15, . aos 
13 anos, a i;.d'llescente tem em Maria 
o cmninho divino para· as suas aspi-

Os pertencentes à ~tLunda c,,teg,Jria 
são a parte mais culta. São,a "nat.t dos 
catolicos". Quando isolad~s "pon\ifi
ca.m ", quando em conjunto, dIBCOTrem 
sobre moral com mais sabe<Ioria <JU.:! o 
"Sacro Colleglo". Todos os temas ~ão 
da sua alçada, divorcio, comun1Rmo. 
etc. Tudo conhecem e contra todas as 
argumentações têr.1 sua resposta pt:'ll1· 
ta e "ortodoxa". Só não sabem o que 
1~nsa o Santo Padre! Seria conveni1cn
te que procurassem sabe-lo. Aliás já vi
mos acima que o cinema convence eté 
os nm!s primitivos. Sendo a alma dos 
que não são primitivos, apta e re,:eber 
a boa semente, está tambem em otimas 
condições de receber a má sementf'!. O 
fato é que estes "especimens" es0ue
cem-se de que o mal é dirigido pelo de
monio. e que ele apesar de ser um anjo 
decaido é muito mais Inteligente qu<.> 
qualquer doutor e está em otimas ccn
dições para iludir qualquer homem, jcí 
incutindo no individuo o convenc!rr,en
to de sua formação inatacavel. já anre
sentando-Jhe de modo ngradavel, erro~ 
mais descabidos. Slnão, vejamos o que 
diz o Santo Padre. 

Um Bispo dos fstaâos Unidos condena 
a perseguição à. Igreja na · Polonia 

Como preparação a esta Pascoa hou
ve' 'um: trid'úi:>'' de pté'gaçãó' que esteve 
a cargo do . c·onsagrado e conhecido ora• 
rtor 'sacro o R. p; JC'se Danti, S. J., que 
falÓÜ ·M m!crofo'rie da Radio Eitcelsior 
nos dil!S 1, 2 e 3, às 12.30 horas. 

Falaram·. ainda., como preparação à 
mesma Pascca o Dr. José Gonzaga Ar· 
rnda ( dia 1 às 12 horas) ; o R. P. Ag(;S
tinho Mend!cute, s, J. (dia 2 às 13 hO
r.as); o D:-.sembargador . Pedro· Chaves. 
às 16 horas, todos ao microfone da tla
'dio Cruz.eh-o do Sul. 

A Santa. Missa de hOje ser:i. celebra
da pJr 1nten;ão dos · falecidos fu!:lcio
narios do · Palacio da Justiça. 

PAROQUIA DE SÃO PAULO 
Comunicam-nos: 
O saudoso,Arcebispo D. José Gaspar 

achou . que ·'já era tempo de São 
Paul9, Estado, pagar uma divida sa
grada ao seu Patrono, São Paulo, 
Apostolo. 

"li: geralmente sabido o mal que os 
maus filmes produzem na Rima. Por 
gt,,rificarem o vicio e as paixões. ,·ão 
ccasiões de pecado: arrastam a mocida
de parn o cnminho •o pecado; REVll:
LAM A VIDA DEBAIXO DE UM F.'\.L
SO PRISMA, ofuscap1 o Ideal OES
TROEM O A~OR f>URO, O RESPEI
TO DEVIDO AO C \SAMENTO. AS 
INTIMAS RELAÇÕES DO CONV1\.ll0 
DOMESTICO. Podem me.,mo CRIAR. 
PRECONCEITOS 11:NTRE INDIVl
DUOS. MALENTENDIDOS ENTRE AS 
SüCIEDADES. ENTRF: AS CLAS::'lES 
SOCIAIS, ENTRE A PIVERSAS R A
ÇAS ". Ora. todos estn temas, são dia-
riamente apresentados pelo cinema. po
rem não expostos <>bHtamente. l~'.-O é 
como eles. são na realidade. mas apre
sentados de maneira manhosa, COIJ'O é 
bem do costume do demonio. E :i.conte
ce então o que sempre aconteceu até 
hoje, os catolico~ "cultos", lncapa2es 

De Cleveland N. C. informa: 
Em uma r,'lissa Pontifical · que se 

celebrou aqui ao comemorar-se o' ani
versario da Independencia da Polo~ 
nia, o Exmo. e. Revmo. Mons. ,J:dwaxd 
F. Hoban, Bispo Coadjutor de Cleve
land, disse que não tem paralelos nos 
anais da historia a perseguição que 
os russos fizeram à Igreja na Polonia, 
Entre outras coisas, Mons. Hoban; Jiis
se: 

"A Russia exige hoje a região orien
tal da Polonia, cuja população é ca
tolica em sua maioria. A projetada 
anexação antecipa um obscuro porvir· 
pa1·a a liberdade religiosa desse po
vo. No solo está enraizada a liber
dade de culto, senão tambem, a liber-. 
dade de falar o proprio idioma. Se 
nesta guerra combateinos para salva
guardar as liberdades. não se pode 
desconhecer que esta liberdade, tam
bem corresponde aos. habitantes da 
Polonia O~iental". · 

Ao lamentar que nos E-s t a d os 
'Unidos haviam causado pouca indig-' 
nação as exigencias sovieticas, Mons. 
Hoban disse: . 

"Se se considerou injusto que a Ale
manha anexasse parte da Polonia, tam• 
bem deve considerar-se injusto que 
a Russia insista em apoderar-se ,da, 
outra porção desse mesmo país. Nas' 
horas tenebrosas em que a Polonia vi• 

A MAIOR CASA EM ARTIGOS PARA NOIVAS 
l:{endmi. véofl. grinalda!=!, luvas, bouquetR, LingeriE- e sêdas 

projiria;1 para VPStidos do dia e para ViagE>m. 
AcPif;im11s rw1lidos do interior, merliante o envio do numera
rii>, ad1c1nlitdumcnte, ~tr. cheque, vale p1,shd QU reg1st.raao 

c11m valor. 
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ve, a justiça peqe que não se · esque
çam certos direitos, e que · se salva
guardem as exigencias da moral. 

"Para sua gloria il1\pérccedora, a 
Polonia foi o primeiro país quE) -en
frentou a procissão, de sangrentas vi
torias· de Hitler. Seu povo se lançou 
à contenda com o proposito · ind~fec
tivel de resjJ,tir, embora não· ignoras
se que suas terras seriam temporia
mente conquistadas e que sua na
ção seria escravizada. Bem sabia que 
u_ma ppz mendigada a qualquef pre
ço' não é, a miude, uma paz estavel. 

Confiava em que . conservando-se 
leal às nações aliadas, lograria a vi
toria final contra o inimh!e comum, 
e a ressureição da Polonia". 

Mons. Hoban tambem recordou a 
S. Adalberto, Apóstolo da Polonià, 
que dedicou sua patrià à Mãe de· Deus. 
"A devoção dos poloneses á Mar/a 
Santissima, sob a inv9cação de Nos- . 
sa Senhora de Czenstothwa - asse
verou - sempre tem sido -generosa
mente premiada". 

Ao concluir, Mons, Hoban disse: 
"A Poloriia sobreviveu depois das 
epocas mais tenebrosas da súa histo
i•ia. Para · merece-lo s u s t e n to u 
g.:erras duríssimas, · defendendo com 
suas terras, a Cristàndade da Euro
pa. Dura!)te os anos da Partilha so
freu crudelíssimas e sangrentas · per:. 
seguições, porql.\e jamais deixou de 
ser fiel à Fé. Porem, os- 'poloheses 
nunca perderam a esperança, e de 
suas proprias cinzas resurgirá sem
pre uma nova Polonia, Os t,oloneses 
são homens de fé; que não desespe
ram, que sempre confiam. Por pro
pria _experiencia sabem tjue a re.srn
reiçiio só vem depois da morte, e que. 
assim como a .morte é dolorosa, assim 
6 gloriosa a ressureição". · 

TANAGRAN 
Ot11--,11 . rortiflca.nte 
temlnlno, e:riclusl· 
varnente feminino 

.vlêrce df <etu bor• 
111<inlM especta~ 
J'Rna~ran reJuve, 
riesl!e à mu1hê1 
i'anagran ~ o re• 
rvíédlo · lnrlfca.Clo em 

tod08 os · eà~os de · ahal.1mPn'to. 
ru11:a• precncea. •nvethei-trnento 
prematuro. oaheJn~ oranroá a.n• 
tes do temp0 !llm toda! u 

' 4rõgarlls, 

/ 1 

· VISITANTES ILUSTRE 

Deu-nos, o prazer de sua honros:. vi
sita o R. P ... Jooé Coelho de souza, s. 
J., DD. Direto:· da Confederação Nacio
nal da congregações Marianas, após a 
sua_ estada em M,mte santo (Minas), 
onde pregou um tr!duo preparatÓrlo à 
segunda·· con ~entração Mariana. 

O llustre visltaiite demorou-se enr·ncs-. 
sa . séde e_m palestra com o ·nosso D,i
retor sobre assuntos de grande· Interes
se para. o M.arianlsmo, . , ao seu em
b:J.rque para o Rio recebeu a despedida 
oficial desta Federaç110 por intermedi@ 
do nosso Diretor o R. P. Agostinho 
Mendlcute. 

Ao R, P. Jósé coelho de souza apre
sentamos os nossos v!vO.:Í ,cumprimentos 
e fazemos -votoo que aqui retorne com 
frequencia. , 

Assim. determinou qi,(e se erigisse 
um Templo-Monumento em tudo dig
~b d~ nossa terra e do. grande arauto 
aa Fe. 

No populo~o bairro do Belem, na 
rua Tobias Barreto, 4.a Parada, es
está. concretizado 'o desígnio de D. Jo
sé. Gaspar, que na· fibra, na pertina
cia e no entusiasmo do Padre Arnal
do Arruda encontrou o admiravel rea
lisador, 

Em pouco mais de um ano está 
construida a parte principal do Tem• 
plo-Monumento e hoje, às 16 horas, 
con:i a presença do Interventor Fer
nando Costa e do Ministro Marcon
des Filho, receberá a bençi\o do Exmo. 
Monsenhor Vi{(ario Capitular uma ar
tística Cruz de Malta que será sole
nemente colocada na nova torre. já 
concluída, Comparecerão varias auto
ridades. 

No fim- da cerimonia haverá um 
churrasco à impr-ensa, em sinal de 
gratidão e reconhecimento, 

Emprêza Auto • Viação 

S. PAULO SANTOS LTDA. 
CR. $ 12,00 
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OU R () 
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'/ ;,:. 
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DEL 

rações, para o seu mundo ideal, ~.~ 
na conciencia do vinculo, ·que ·a une 
dentro. da familia mariana:, o sentido 
universal da familia cristã. 

, Não suponha · alguem que exista, . 
nessa .educação, um fenomerio cóe1·,
citivó esmagador. Não, Os dev'eres, 
as obrigações impostas pela Pia tl:niâo 
não importam nem sacrificio penoso, 
porque a direção mariana· se faz com 
doçura e compreensão, anséio maxil1\Ó 
de um coração àdot,scente,. quiçá, de 
um coração feminino, · em qualquer 
idade: · · · 

Passado este perii>do düicil, . quan
do amainam as tempestades mais 
violentas da alma - se é que abran, 
dam - almas existem, que. as sup0r~ · 
tam a . vida inteira -- . a Associação de. 
Maria mantem a sua . razão · de· ser, 
ainda, ajudando a sustentar na .idade· 
madura, o peso das responsabilidadés 
novas, dos probÍemas insolitos cjue $Ui• 

gem. Põe, então, a moça, em Ma- . 
ria, 'a.,direção de suas aspirações, os · 

. afetos . de seu coração solitario, e, de
la, recébe - · em reciprocidade • impar 
neste mundo - a confiança t,ara os 
momentos de angustia, a fortaleza nos 
instantes . repetidos de contradi~o. 
_ E .o .. processo de aprendizage:m no 

Coí•açãf g~ Maria ·continua, a:través 
dos ariô~ ·até a· senectude.. Velhinha,';,. 
a Filhá 'dê1aaria tem, na· devoção ma
riana, uma antevivencia da feUcida
de celeste; As dores, os sofrimentos 
da velhice não .gemerão sem eco, sin
cronizarã() com as dores do coràçãa 

· d.e Maria ao pé da Cruz. O abandone 
da virgem - tão frequente e tão .do• 
loroso -na velhice - ® povoará d~ · 
imagem da Virgem · Santissitna, 
abandonada nas alturas do Golgota. 
pela morte redt.ntora, exilada, .. por. 
muitos anos, na terra, antes, que a, 
Assunção estabelebesse a união . a 
Cristo na visão ,beatifica. 

A Pia União· é, pois, a familia· espi-" 
ritual, que. recebe a moça na adoles
cencia e não a abandima jainais,-am• 
parando-a instante por instante, em 
sua vida toda. Se dela exige algÚina 
cóisa, exige-o, com tànta suavidâde· e 
tais promessas de recompens~, que se 
descoram os pequenos sacrificios da 

· vaidad_e e da moda.· que lhe pede,· 
Maria, virgem · e mãe, é o complexo 

da alma feminina em toda a sua .pro- · 
fundidade. Nos abismos duma· al
ma de mulher, em que educadores e 
psicologos -se perdem, sempre, somen
te uma figura sabe mover-se com de• 
senvoltura e sucesso: MARIA: 

Aida .,costa 

CONCENTRAÇÃO . MARIANA 
.MARILIA 

EM 

Realiza-se. hoje, na florescente ci
dade de Marilia uma grande concen
tração mariana, o primeiro ri-lóvimen
_to nesse genero que se efetua naque
la rica znna do F..stado. F.specialmen
te convidada a Federação Mariana 
Feminina far-se-á representar tiessa 
concentraqão. para cujo exito, pede as 
orações das FHhas de Mariá. 

ADORAÇAÔ PERPETUA 

No 4.o sabado do mês. como habi:.. 
tualmente estiveram as Filhas de Ma·a'.. 
ria em adoraç-:io ao Santíssimo Sa
cramento, na . Igreja de Santa Ifige
nia, a todas as horas do dia. Qas 17 1 
às 18 horas houve Hora Santa sole- :, 
ne, pre~ada pelo' f!evmo. Pe, Direío1 
da Federaçiio. cme desenvolveu qu• 
rante ós quatro quartos· de -hora di· 
Adoi·ação nm tema. em torno di! M<1' 
ria Santissima e o Espírito Santo 
assunto muito oportuno para aquel1 
dia da vii.ilia do Pentecostes. · 

O Coro esteve a cargo da Pia Uni~c 
de Nossa -Senhora · do Sanlissimo Sá, 
c1·amento, que concorreu para o bi-i, 
lho da solenidade daquela tarde .. 

BIBLIOTECA l\'IARJANA 

Einpenhada eni ·. organizar uma b!~ 
blioteca especializada sobre Nossa Se~ 
nhora a Federa~ãô está indicando o~ · 
nomes do~ livros. existentes sobre -o 
ass11nto. contando com as doações1 dás 
Fllha_s de Mi>ria, para realizar e.sse 
eniprE"endi1;1cnto. · 

CURSO DE .ESTENOGRAFIA 

Atendendo a •olicifacões feita$ po! · 
varias· Filha~ de Maria. a Acadelnis 
Mariana resolvP11 r,rg:1nizar um cur
so dessa materia. o,iÍ-a todas ,,is inté-
ressàdus nesse estudo. ' 

' 
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DOCILIDADE A SANTA SÉ 
DOMINGO OA SANTISSIMA TRINDADE 

(S, Mat. 28, 18-20) 

_ Naquele tempo, disse Jesus aos seus dlscipulos: "Fol-r,e dlldo todo po· 
#er no céu e na terra. Ide, pois, ens'inal a todQs oe povoâ, batiz!lnclO·os em 
nome do. ?acl.re e elo !"Ilho e do Esplrlto Sa11to, ensinando-os II obaervar tudo 
quanto vos mandei. E eis que. eu estou convoEco ate a consumàs,lio <10 secuto", 

COMENTARIO 

Antes de sair deste mm1do, e ir-se 
1Jara o Pai Celeste, antes mesmo te 
1111a sagrada paixão. Nosso · Senhor 
Jesus Cristo 'l)i"ometeu aos seus após· 
tolos o Espirito Sarno -afim de en, 
:sinar-lhes ttlda verdade e record1r
lhes tudo quanto ©le lhes havia trans
mitido. l>essa maneil'à Conserva M 
na Igreja. de maneira il\falivel, 1,e1a 
Dlvlnà Assistencia do l!:splrito Sm\. 
to, o depos'to de Fê que &e transmi
te de geração em geração até a con
-sumação .dos seculos. 

Depos!tarlos deste tesouro dn Ji'é 
:são os Apostolos e seus sucessort>s 
os Bispos em comunhão com o Roma
uo Pontifice, co1istituindo o corpo do· 
cente da Ig1·eja ele Dens. Segtlindo 
A ·estes guias da Fé e dos costumes 
não pode jamais o fiel vir a 'e1·rar 
eni ma_teria. de Revelação. Tem a se
gurlil\ça de estllr com Jesus Crl8t•l, 
•e, portanto 110 caminho de sua sal
-vação .eterna. 

Esta veidade que se deduz. de mo
do claro, das palavras de Jesus Gr\~· 
to. que const,tuem o Evangelho ile 
lloje,. tem SUa confirmação 110 cléCUl'· 

· so da Historia. 'l'odo o erro, to ela be· 
i-esia, começou por um afastamento 
<b Roma. e terminou numa guerra a
berta contra· o Centro da Ci·lstànda· 
de. A principlo'. uma lib.erdade de pa, 
lavras e .criticas a usanças. romanas. 
o:ue não .eram dogmas. e portanto· 110-
deriam se1• menosprezo.das: depois. 
unias afirmações já ma's ousadas, rn .. 
flin umas expressões au1blguos es
condiam j:1. o veneno de quem se 
aborieceu das a.guas crista.lhlàs da, 

ve1·dade e cleleitou-se nas loclOGaa 
obscuridades do erro. Só multo n1ai!1 

· tarde aparece. a apostastà man!fésta 
lst.o é, quando Já não é mais possí
vel manter· na ilusã.o os esp'.ritos ele 
boa té. 

-000-

Contra Mse perigo Insidioso - f> 
"t'liabolu~ quaertfüs quem devo1•111." -
ha um meio· oflcàz de a pessoa pre
munir-se, '0, alem da piHdade, e mul
ta devoção à Nossa Sc1ihóra, com 
uma colif!anca fiHal. n docilidade 
para com a, Sànta Sé. PO's que o 
Pontifice de Romo., e todo o Episco
pado ell.l Mmunhão com Ele, t0111 o 
cari$tnl), ela. tnfallbilldadll (!nl mata
\•ia dogmatl<-a. Más, nesta l)onto, é 
mister l!o.ja ·· uma ver<ladé'ra. êdUl!à· 
<ião. Isto ~;' um Mforço continuado 
para mais sê àd~nt.rar no 1111nimme11, 
to de. -Santa Sé, <lê rnaneira a. dê· 
!'Ois cJ;, algum tenlí>o, Já' 1ior MSllll 
-dizer naturalmente seguir ô l)\lllPà· 
nHmto da Santil. Sé, ltm estudo npul
xonado !las enciclléàs pontiflc!ag, 
Neste· 11ontô. é com prazer tiue reco, 
méndan1os aos nosRo!! leitores deste 
cant·nl10 <lo 1,EGIONARIO o 'i)rêclO· 
so llvro "lilm '1l elesa da Alllin Ca tólt. 
<'a" editado 11e!a "Ave i\rai•ia '', de ou
torla ile Pl!nio ,Corrêà de Oll\•e!l'ft, 
pois tálnii 11ão se tenha êlnda M• 
<1r!to· em ·oort11guês obl'a .que \)r.ocure 
l\lals de Pêrto setuir o \'léllsame11to 
da Santa Sê. atra,;es dos Mcrltos só
Ienes dos v'arios papas, 11 àS suo.s ma
rav.'lhosas enc!diMs e cartas apos
toliC'l1.l!, 

NUDISMO, ATlETISMO . E COMUNISMO 
Ti-ês IJalavras q11e tem hoje entre 

!Ili· tri·esistliel fltra~ão. Não é l!Ub o 
nudismo. e sobretudo o atletlsmo 1e
'nh1nn rela~ões tllretamenté com a 
essência poljtklt do conn1nismo: mas. 
tenHH1 com o sentido materialista 
é .:sensualista. que, na !deololtia comu, 
nista, consOtue ·o sem 110 ue toda a 
vida· e; por Isso, de toda a tiropagan
da e educação de marca comuni1rn.n
te, O culto 1dplatrico do co·t·Po e tla. 
chamada beleza plastfca represi>uta 
uma das fol'lllàs de ataque àO seu
tido esplt·itú'a! · il llristão da vltla. 

·ú claro ()ue os atuantes no$ moder
nos 1novhno,aos atlt1·cristãos l>t'O

. curam. elÍCObr:r OS seus tills, Vertla• 
deiros e fingem-se a mlnde escandali-, 
zados· com o Uõsso atraio e o nosso 
reacio.nari~mo, incapaz de alcau~ar 
a gra11deia de certas. pàlhácices 
pseudo·cientlficas que os noss.os a.vós 
admi1·11vam nos titerlteiÍ'os é. agorn 
Jn·etendem imping:r-nos 'como nWlos 
não de divertir, t11às de ,·egénerar a 
raça! · 

Podem 1irosseguir o s.eu jogo, ad
rufrado !'>elos ingenilos ()Ue este;a.m 
ou se finjam ilucl!dos; mas não t·on, 
sentiremos que posAàm rir-se à nos .. 
aa · custa, dizendo que nos comeram 
por tolos, 

Podem outros ainda dizer, em toní 
humorfst;co, que nos entrdemos a 
ln.ventar papões comunista~, qua:ido 

·& R,ussla está longe ... 
Não ê. porem. dá Rússia que té· 

· ni'os· receto mus d.o comunismo, e nüo 
do· fiilto · 11elós russos, mas pelos rus• 
sificados. · . 
~ e·ste que se disfarça sob os ro, 

. 1\ilos de nudismo ou atletismo higie• ili~ , . 
Não 1\0S ,1eixamos .. porem, Iludir. 
Sahemos muito bem o que pre

tendem e Para onde caminham. lil 

sabemo-lo- TJ\'.ll'Qlle eles p1·01wios o 
confessàram nunin hora de fral:l1tt1ê· 
ili., qo1,tudo a Pl'ilj)agantla ma~onico
ccm11\1hita se !azia h escll.ncaras un 

Uma t·êvi~t11 111a~onlca e com,ml-
1.ante, .. La Françà!sc", descobrlu
uos a relação ocutta llstabé.leclda en
tre nudismo, .. itedsmo feminino e 
corwuhlsmo hestas palavt·as textuais. 

"ô culto d/i nudez na crlan~a e na 
Mulher a b. uaenel11l para o nouo 
ttm, a liturgia pos1:ivel nesse culto í! 
o àtletismc. No dia em 11ue tivermos 
obtido a desenvoltura completa da 
mulhet Atrancando•!'! à infütencia e 
ensinamentos da l9reJ;t>,f11~endc•a 
entr:tr no culto da força pet11 b11de
u, estal"â gllnh!I pà'rli n6s a bat11lh11". 

Como se ,•ó, it ordel\\ de $érvlço é 
clara e :... devemos dize•lo é hal>ili
Jlosa. 

Desttt turma. o sentido hlàço11lco e 
comun·zantê prossei;;uido. pode ocul• 
tàr-se sob o rotulo ,1G higiene e dll 
beleza e, quando nós, oi! reaclonli
rlos, saimos em dtlfeza da virtude 
cristã, lr!'nl't gêmeli d.:i · autêntica hl
gitne e da beleza reminlnà, os gat\· 
sos maçonit:us potierâo apontar-rios 
contó Inimigos da raçà e ln 11entores 
de fàl$õS l)àtiões. · 

1':ão Sê podêrão, todavia, gabar de 
que nos l!Udltàlli; sàbemos multo 
llem para o\:l.dl\ caminham !! só la.nlt•il· 
táinos que pessoas dé boa té se dêl· 
xem ll1!t1ir até no l)õllto de. imt,1·u· 
dentemente, auxiliarem ou favorê• 
uerem as lórpes mal\Obtàs. 

mxtraido de "Fiares do 
- Càrmêlo"l 
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DO APOSTOLADO DA ORAClO 
Para que sejamos diligentes em prestar repa= 

ração aos Coraç·ões de Jesus e de Maria. 

Pe. João Batista Lehmann 5. V. o. 
O carater esse11c·a1 da devoção ao Niio é outro o pensamento elo Ap6s• 

Sagrado Coração de Jesus é repara- tolo, que o reveste destas palavras: 
ção, desagravo uos pecados que no ·• Não queirais entristecer o Espírito 
mundo so cometem .continuamente. Santo". C:IDf. 4,30) No Apocalipse de 
O culto do Sagrado Cornção não cor• São João o própr:o Jesus a.firma .. que 
responderia pcrfeit.'l.n1cnte aos dese- uma. a!mit Ubia lh·e causa l'êp11gnait· 
jos de Jesus, se lhe faltasse este mo• cià. (3, 1ü7). 1i: fato, que o pécs.clo1•, 
mento. A encíclica do Papa Pio Xr, pelo séu proceder dlaute de Deus, 
"Mis~ricordiosissirno Redentor", tem ofendendo-o, fat-lhe- Injustiça e inju-
por têma. esta dout,rina, ria o. Como assim? A única. cousa, que 

fl licito perguntar: Por que, e para Dous das criàturas pocle receber, o 
que reparacão e desagravo? - fios que a'.!â~ esfas lhe <levem, é home• 
pecados, naturalmente, De preferên- hagem, louvor é antorosa gratidão. 
eia !\:osso Senhot: 90 m:i,u:festava. a Sélldo-lhe. 11egàdÓ Isto, _ deVérá reg!s-
Santa Margarida na figura de "Ec- tra-10 como injustiça e ofensa, Com 
ce Homo'', ou cai'!'egando o pesado toda a rnzã0 disto sé queixa, emb:ira 
lenho da. Cruz. Em uma deetás ma- a, ofensa sofrida. nenhuma dor lhe 
nifestações, disse-lhe ooin muita tris- possa caUsíll·, Se Deus clwgt'l à. for· 
teza: .. Vô, como os peea,1os me Utal- mu'.ar sua que.!xa, e quereudo, que 
tratam ~ desprezam. Ni\o hn ningi:om 1:ós a cO!llpl'êelldarnôs. devê natural. 
que tenha pena de mllll e se condôa mente, fai,e-lo em termos adatados 
do triste estado a que me reduzem os às cond'ções do nosso vivêr. Oten-
pecados justama1He nestês dias sas nós· as percebemos como llolO• 
(Carnavlll)? - Não' eli.colltrei, quem rosàs ao 001.·a;;ão. Assim é explicad.o, 
ne~te doloroso e torn~entoao !lstado porque Nos~o Senhor exprimindô·,i'e 
qu!Scsse ofereceNne um lugarzinho c1está.· tlla.neira, exige i'epara~ão e ele· 
de n,pc11so". sagrava, 

Foi em 16 ele ju11ho do 1076, IJ,ue ,Outra dt1vida: Não fomos remidos 
,Jesus disse a Santa Margar:cia: "Eis por Çrlsto, e não deu Ele à divillB 
o Coração, que tant(} nmou .os !ta. justiça p!ena tatlsfaçito ))élos nossos 
llléll~ e os éutnulou de todos os bê· pecados? Pera· que illnda de· ti6s se 
ueficios, 111a~ que em troca do seu edge re!'>at•ação !)elos mesmos tiêCa-
amor infinito, longe de encontrar ai• dos? A Sng,'adà 1'Jscrltura. não de·xa 
guma gratlt ão, encontra desprezo, ln• ehhida nénhuma sobr·e a obrigação 
diferença, u!trages, e estes pratica• quê temos, de unir os nossos louvores 
dos até aliumas vezéS por almas, i1uo e satisfações àos louvorés e satiàfà· 
mais estreitàn1énte lllê deviam êS· ções, c(>mo Cristo éll\ nome doa peca-
pêclal amor. Por Isso e:Kijo de t', que dorés a Deus as oréreeeu. Escreve 
a· priu1eita sexta,félra depois desta São Pa.ulo: "l1111 ~ 4ue àgõtà litê alé• 
oitava (Córpo dê. Delis), seja fixá- gro nos sofrln:ientos P:Jt' vós, e qué 
da como festa especlàl, em. hom~na, · com1;>leto 11a. 111i11lla carne, o que tal, 
gem ao méu Cotação, para que 11egs1, ta acs sofrililelltos de Cristo pelo seu 
dia lhe seja feito solené desagravo e corpo, que é a Igreja•\ (Col., 1, 24). 
dada sàtisfação; que a santa comu- Gxiste no mundo umà lei <la revara-
11i1ão seja ·recebida ém reparâção .dos ,:tio. Certo ó, que Deus é a própria 
µecados contra ele comettdos''. .nlserieõrd:a; más, miser!c6t'dla não 

Quem· poderá contar oi!' ~ecatlos pbrle hàVet · sem gue lhe respondam 
todos desde a queda de Adão até o a ·r:enitêncht é sácrlfieios. "Os anjos 
tit11 clOij témpos? Os 1>ecaclos de um do céu se rejubilllm com um _peca. 
ano, ele nina semana, de uma, 1111'.ca Jor, que ):lel\itencla fl'lz". (Luc., .15, 
noite? Na citàdu Encíclica ô Sà1lto 7). Dos· prOl)rios qustos Deus exige 
Padre rala dos males doa noesoa l)enitênl'!là, 11ujeitàlldó-os a nmit!l13 
tills tais <!Ullls os podil ob3êrvar .do l)l'OVàt;ões ~ tr:bula(lôes. Por que? 
alto do 'Vàtlc! '.ló.; rrlza a. Impiedade l>àl'à desi!gravM0 dos peéildOs dê 
il hnoralidàde cadà vez i11a1s' ctescéll, butros, 
tes; làsthna, ttue entre os \H'6t>i·ios A rel)aràçâo têlll sna tazão de ser 
tlé'.~ reina. tr,uità !gnorancla. culp.,. na própria nilture:ta humálilL BO!ls E! 
.,a, !ndltereni;n ll Meza em matérià dedló;i.dós tilhós prôcurafil oofiiiólar 
tllllglosa, qlle a t;ir !'>Olltb chegam. de os pa·11 péló desgosto sofrido de él,U,)111 
se poder tarar das h"é'iàS ê das eo111• não 03 soube clévldament!l t·ospelta.r. 
bras da ll'lol'te en1 q1te passam os MUS Amigos sinceros 1nutuamente se cdn• 
cEa~. Dê um modo pa1.•tlcúlar ó San• so'.àm 80 sabel'ein; que a i.1Justlta 
to Padre acohnn o dêsprezo das lélll ptócurott entre olés suas vítlmits. os 
de Deus e da. Jg,rejá, à profartn11io !ló i·êrdadelros àtn!gos e devotos elo !-:a· 
n1atri111ónio e fànl!lla, o dMlelit.o llà gi·ado Coração não í!cam lnd:fer,m• 
educação da juventude, o desàpàrecl• tes \em 'face das h1j11;-las, irtsultt,s, 
lliertto do pudõr e do .téMto no modo ingratidôés, blll,sfêinias quê lhe f'âó 
da viver e \·estlr, sõbl'etudo bélli.!l i\\11· dirlgi<tas .. Seu amor a Jesus lern-ós 
llieres; censura a cl,lpldcz füaaoiaVêl a afastar do. seu Senhor tudô, qne o 
dos beni! eadnoos, o pouco caso qull possa magoar, e reparar M taitàs, 
so fae dà autol'ldade legítima e da 08 \),acados; os crhnés çontra :Ele cô-
pal!l.vra de Deus, pondo em peri~o a métl<l.os. , ,, . ., .· , , _ . . . 
pi't,pria fé. · Fai·à pqsitivar esse dMagravo, re-

Dlante de tantos mal_ell o Santo. l?à· correm à trêt práticas eminentemellte 
dr.ê leml)1•a 11ôs,tJ~111\{ dei:é)" 1'ill'iie- · .ef.lcazes: ao s.aéritfci.o da Sa:tt:). Mi~·, 
sagrava1.• o sagriuii) , c61,.a'.ção: cil J e: ,: sa, ql\e e a união admirave1, do .sacri· 
i!ils no SS. $tcrnmonto, Julga hisll• ' ficio de Cristo, cio saéer<lote e dM 
flcielite a CÔUSIÍ,gfaç'~ô 'aj) ÔQ.f(,ç'/fo a.~c fiéiÍJ;°''2. à Cól\lúnllão repanldóra 'iíaf! 
Jesus, à qul\l se !leve .acrescentar o prlnWill·as sextas-feiras.; 3, Ao exer• 
a.to da r!:)pal'ação. . .. , , ... , .'' . :,,,,., · c·c{ô"ini. Hora Sàtita e 4, à oferta.',de 

Como poderá &er ofolldido Jesúll todá'g as obras merltorias. ·· 
g!or!flcad:'> ouvimos ·. pe1·gUJ.1ta,r, .,1;el:l'. Retàraçito, satisfação, désa~1-àvo é 
do ele de todo impaasivel? It11paS· a gt·ande dívida Jiosaa ao Sagrado Co• 

· sivel. qué é agora, assim nêm úin• ração ele Jesus, e não menos áo Purís-
pre foi. Os pe~atlos, cometidos hoje. simo Coraç10 de l'l-láriá, tão intimá• 
Mtàválli présentes à sua allna, ca\l· 1n~11te ligado à JésúS Nossô Sênl\Or. 
sanllo-lhe reahnente o sofrlmertto, dé Embora exista 'di!érença enorme éh• 
que e1n suas co111unlcações á. Salltá tre a, rt1ãe, .crlaturá, .e o J:1'11110 de 
Margarida se que:xa. Quanto aqs ho- Deus, em sua Missão .se acham es·· 
mens de hoje, com seus malteitos, treitalllentê vinculados, Ninguem po, 
cruoiflcartani Nó~iiO Sé11l101•· da mes• dà ser de\•otô do Sa~l'ndo Coràção 
na formá, como estivesElé em· oomli· ele Jesus, ~em que à divina Mãe de-
çõés de sôfrer. 'têlll éste ~étlt'.do as tliqllê amor sirtcero e profülido. Mais: 
palavras de São Paido, quando tliz: Quem eat~ a procura do caminho ao 
"A(luêles .que abantlOl'tà111 a fé. tor- Córàção divino dê Jesµs, deve se cri: 
na1n a c1·uciricar o Filho de l:,leús" c11tar t)élo que o ênsino: ô coração de 
(Heb,, 10, 29), e aqtleles, · quê pécó.- sua. excelsê. Mãe. 'rudõ que ofêlldà l'.l 
dos collletem, "càlcam-no aos tiés.''. Coraçãó do divino l<'tlho, torna-se é$· 

()ada tambem a traspassar o Cora
ção ria Mãe. E qnantas ingratidões, 
vituperios não recelie o Puríssimo 
Coração de .Maria, a ponto de ;\faria 
SS, pedir culto de reparação, como 
pediu aos inocentes pastorinhos c:e 
Fátima. O espírito ,do mundo, que se 
afasta de Jesus - e lhe vota despre
JO, fel'e igualmente os sentimentos 
do Put1ssímo Coração de lHar:a -
torna•Se sacrílego de Jesns e de .'\!a, 
t'lá. E n6s <1ue nos queremos asse
gurar do amcr destes sanUssímos 
corações, devemo-nos prontitica.r ra
ta sern1ós llolocat1stos no altar àa 
reparação, do desagravo. 

FORMAÇÃO MARIANA 
A Academia Mariana, em prosse .. 

gUÍtnénto ao seu programá q11e é o 
de trtinistrat à tuventude catolica so
lida cultura étpfritual e tempornl, 1·ea
lizou · ontem mais uma aula do Curso 
de Formação Mariana. 

Na ocasião, o dr. José Azcrcdo dos 
· Santos, engenheiro e presidente do 
Instituto de Serviço Social, dissertou 
sobre o · seguinte tema: 

ós advetsarios de Nossa Senhora. 
l:'t'ótestantistno. Origem. Sumario de 
doutrinas e refutaçõ~s. Dever de com
batli~lo. 

A$ aulas de Formação realizam-se · 
todos os sabados, às 20,30 horas. 

As inscrições para o Cur/JO podetão 
ser feitas na sede da Academia Ma
riana, ·à rua Barão dé Paranapiacaba, 
50, ou, pelo te!. 3-7995. 

, CURSO GRATUITO DE TAQUIGRA
FIA PARA AS FILHAS DE MARIA 

A Academia Mariana, em prosse
gUitnéhto aõ seu programa, que é o 
de ministrar à juventude catolica, so
llda cultuta espiritual e temporal, re
solveu criar um curso gratuito de Ta
quigra,fla para as FiJhns da Maria. As 
matriculas devem ser · feitas na secre
taria da Academia Mariana, à rt•a: Ba
rão dé Paranapiacaba, 50, Informa
ções pelo telefone 3-7995. 

~.t~~N'.l;.lf,IC,lll\1ENTE 
' . . 

l\S sua.s FERIDAS 

Pregando e l\1artelando ••• 
-----· --------- ---------

OS "IDOLOS" E A CDNf'USAO 
Pe. Ascanío &-~andão, 

Quando apostatou Lamcnais Jan;and'ó confusão· e dor. na. a!m.:t dos 
amigos e admiradores e foram tontos, dizia o· Pe. Lacordaire: · - p..ne
mos nossa confianca toda num homem, e Deus nos confundio. O s~. 'll
b~·io oraculo de L~ ehesnais era o Mestre infalível para seus discipuk 3• 

Rodeavam-no admirados, :Era o ídolo. A Igreja fala, exige obedienc.-h_•. 
e o contradiz. Ei-lo rcV('Jltado, apostata e morre impenitente.. Quanta 
decepção e amargura, nos que mais confiaram no genio de um homem 
que na propria Igreja de Cristo!' 

Os "idolos" se sucedem e a historia é sempre a. mesma de· Tertu
liano a Pascal e de Pascal a Lamenais. Su~ge o• talento de escol, o ge- i 

nio, o homem do dia, o oraculo e todos os cercam de elogios e exgota-se 
o díciona.·io laudatorio, Tem-se a impressão de que Nosso Senhor Je
sus Cristo e a Santa Igreja Catolica, não' podem mais triunfar na face 
Ela terra sem o' genio!. Alguns discípulos de Pascal' e de Lmnenais; re
voltaram-se contra o obscurantismo do Papa e dos Jesuitas. Não po
diam entender corno a Igreja desprezava os gemes e·. os fulminava. em. , 
condfnações e excomunhões! 

A idolatria continua, E hoje nem se admitem obse11vações ou a 
critica doutrinaria aos ídolos! São ídolos Jntocaveis. Pbdem blafesmar 
como Peguy, desmandar-se em atrevimentos geniais como Bloy, descambar 
em erros doutrinarios graves, como o sr. Maritain, ou se fazer o roman
cista do pecado com .o si·, Mauriac. São fdolos! Sejam adorados. E' 
mister acompanhar a turba da opinião corrrente. E! mister comp1-een• 
de-los . . , Tooo está apenas em compreender. . . Nós os eru•agés da or
todo::.ia, os pomíendeurs d'heresie, os cavalheiros, do Syllábus, os "hlpo
c1·itas" dó Index, nós .os do ranço jestiifü:o, não, compreendemos atitu;. 
des nem homens e escritores de genio, . . Isto é, não sal;iemos adorar 
um idolo!... Sitn, é verdade, façam-nos esta justiça. Não queremos ê 
não podemos compreender o que não seja claro como a verdade e não 
nos resignamos a pe~car cm aguas turvas de perigosas doutrinas em 
moral e dogma, uns peixinhos doirados de fama Iiteral'Ía e genial. Aqui' 
é que a nossa atitude ha de ser a de um: Veuill8t - aspirar a· houva- de 
ser o cão do Senhor, "Ie chien duSeigneur" · e dar o· alarme; anunciar· o· 
perigo, denunciar os roubadores e os deturpadores da verdade, Não · 
tenhamos medo de quebrar os idolos. Desmascaremos. os. falsos profetas,. 
sigamos o conselho de Evangelho: -'- est., est, non, non; ·é, é, não, não; 
Seja esta a vossa linguagegi, diz Nosso Senhor,· Nada, de subterfugios. 
O que é mau, torpe, heretico, blasfemo, e sujo, dig,.mós que. assim é 
,,inda que o seja dito e escrito por algum idoto das multidões e da moda. 
E' mister não tenhamos a cobardia deste perigoso e , comprometedor 

. respeito humano que vem por aí comp,·ometend0 grandemente os. direi~ 
tos sacratissimos e inviolaveis da verdade. . · 

Nada de ccmprcensõcs e concessões ao erro. Tomemos a espada da 
verdade e a verdade, só a verdade nos· ha de .libérhü-. E' extranhavel 
versse um escritor como P~guy, legitimo falso pt·ofeta, o., homem que 
não batisava os filhos, não ia a Missa e nem freq.uentava sacramentos .e 
vivia escandalosamente amasiado! Que dizem de. 11.fousieur Peguy? 

•E' um santo, o defensor da santidadel · 
Mam1ac, o romancista do pecado, tem apologistas ardorosos de tu".'· 

ribulo nas mãos ante o idolo! . · 
E! ... longe iria se não temesse abusar da paciencia. de· meus _leitores. 

Agora para aumentar a confusão 'da hora triste em que vivemos, alguem 
chega a afirmar ser preciso arquivar as Enciclicas Rermn. Novarum e , 
Quadrao-osimo anno. Quando o bom senso, o criterio, e o sentido de res• 
ponsabilidade 'num homem foram arquivados,.· é permitido arquivar· até 
o Evangelho, quanto mais encíclicas! · 

Outro algt\,em se põe a defender a Editora- Cálvino e sorrir ao . co.· 
munismo calviniano, como se se tratasse de uma inocente Editora de livri-,. 
nhos para anjos! Ha elogios de em,basbacar a um romancista imoralís
simo como o si·. Lins do Rego. . . e num jor~al · de respon~al>ilidade. 

E' a confusão; a babel, criuda pelos falsos proktas, os' falsos prega
dores de uma democrada sovietico-cristã (?), os,idolatras, os Iiturgeiros· 
da igrejinha do "peixe", os jesuitofobos e os 'que juraram tirar ô bolor, 
o ra11co anti-modernista desta velha Igreja e desta .gente incompreensi
vel dá Igreja, que uifo se adapta, não cvolue, sempre· com aquele . Syllabus, 
e com as 1,xcomunhões do fü,nto Oficio e a eterna mania de sustentar 
verdades doi(ffiaticas que já não couvem a ,era tnodet·na das, gt·andes re
voluções do pensamento!! Não ·é. assitn que eles falam? E que labia, 
que sedução têm eles.,. . , · ' · 

Sentimos a r,ecessidade de uma reação, energica, de que sé ponha fim 
a tanta confusão. ,Tá é demais! E a essa gente nem oleo, neni açucar. 
Não p1·edsamos de mosr.as. A hora .não é de apanhar moscas. Não nos 
venham c0m a vclbà M~toria: - Não é com vinagre que se apariham . 
moscas... . 

() que precisamos é justamen~e ~. con;rario - acabar con: as mos
cas transmissoras do morbo confus10msta, aesta pest~ da confusao na ho
ra triste em que ·vamos vivendo. 

es MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PHESUN'fO E \i!UOS . ViNHOS 1!'1N0$, FU0TÀ$ 
'lllSCUU'lUS 1G UUMUUNS .-. UJJ:Nl~lWl:i' AJ.lMEN'rlC1US 

EMPORIO MONTENEGRO. 
RUA AUUUl:llA. 1.669 (Esq. & Luiz Ooelho) ........ Fone: 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV, BltlG. L.Uli A.N'1'0.Nip ~.098 - (Em frente à Igreja 

.í.maculadà OÓncei()âo) .....__ fone: ?'.645~ 

ONlUOS !JlSTRIBUIDORES DA 

MA".fTEIGA "BANDEIRA~Tf:" 
ENTREGAS A DOMICILIO FRESCA EM PACOTES 

===========================b::::=====================~=-=t_,,,.,,_,,,...,.,.,,===,:;=.,""'·'·= ====================================================== 
Nõp uos referimo~ aos precursores 

rlo tota'itur,smo tora ria Crlstandaciei 
pois na antigu,tladu pagã a tiraaia 
:otalitarta era a regra: Quere111os nos 
~cUl)o.r apeuas do qua o Apostolo São 
Pedro c,ass!fkaria ele "volta aõ vo
ntitoº isto é;, do re~surgimento do to• 
ta:Haiisnlo em plena era cristfi. ell• 
Ire os t,oVoH do Ocidente. Para isto 
ramos atlresenta)· " retrato moral de 
uni Hem•,que IV e de um f<'reder:co 
ll plutâdo pel11, t\lfio de mestre du 
Leu s Veuillot, Ve1·emos como esto 
ultimo·. prluctpqlmente é a lnrngem 
l>erfe\ta de Hltier. Veremos. ademais. 
po1• estas linh:t~. como leve inicio a 
.. to\llada <lC COllSl:il)tW 8 de SI lllCS 

ma·,-Ja Sociedade polltiC'a, germe elas 
'·s,.>luções pluralistas'· e de outros 
chavões <lerlV~dos da "Igreja liVí'e 
no !!)$lado livre; .'fle l\lontalembert. 

-o-

"As sementes lançadas pelo Reeulo 
carlo1•ingio germi11aram 110s mostel 
ros. Houve santos. la-se ver o ·-euda.· 
llsmo el'!St,\o ·oií esrt1·ilos curtos que 
d\lclirnmm co11tra o reudal'Slllll de .. 
1•\am considerar .o (]Ut• à Igreja fez 
dele. Nll augu do pHrigo, quanrlo se 
acre'rtitá va qulc\ 0 mundo ia acabar, a 
Igreja traha.ha;,a e niio desesperava. 
Os claustl'o~ encerravam ~àntos. e os 
santos sãô se111 l)l'll gramles homens. 
Delea .sl!iram esse~ bispos admira• 
veis, esses fun<ÍadureR de novos· mos
teiros que ·convertiam os harl>aros c 
mesmo os celerados, r0rreiavam o 
presente em sua decadancia, prcpara
y,an1 O futuro. 

Des<le que o seculo XI c01peçou. n 
cenà se modifica. Os reis perngr;nos 
são mais· frequentes em l{omtL O quo 
eles ali Iam busc:ar, n que eles llif 
ncha v:im. u111 clelês, no~ vai <Iizer por 
todos. Poucos 1H:i11clpes ti Ilham '~!d(I 
mais duros que óTel da f)iuàn\ái·ca .., 
chi . lnglate•·ra, .Canutô o GraíHle. st, 
ml·pagão, pllsto · que hatizád<l. l)ocit 
aos .ionselhoR rle ~unto r,:gelnoth. ar, 
c81Jlspo dé Cll,lltet·bury, foi n Rmna, dée 
onde esc1·,:,veu à toda a naçâtl dos ln, 
glésés 110271: - Qué haveurlo em, 
Pl'éét.dido · essa . santâ. .viagem pela 
remissão rle seüs pecados. fizera o 
vote> de levar ullla Viela exem1\lar e 
il2 -gover~ar segundo a jllst:ga' é a 

'tliêélaaec. !àr.ierit~ndo as !_tltas de sua 

moclclade, e reso:vldo a se co1•rigir 
com a ajuda clé Deus. Enc:ta então 
seus consetholros · e magistrados, si 
desejam ccmservar suu amizade e 
salvai· suas áhnàs, a t'.ulda1.• de n>lo 
tt·anst1redil' n(;)nhu111a lei, net11 em fa. 
vor do ·homem po'deroso, nem por te• 
mor do rei, nem no de!l!g11io de nn, 
0l1er o tesouro réal; pOrq·,.e o :·et 11ãô 
tem necessiclàdé de di11lleir0 at·t··:ica
datlo t)ela lnJusttça. 

-o-
MM essas luzes de Homn, que in

namavam santamente os reis barb1-
rns. uiio tnllis aqueciam os ·imperado
l'08. O tmp<ll'io, trnnsfericlo aos ale
ntã\is, de novo 1m tornou pagão: os 
sllocssorcs ctil Curlos Magno se com-
1iu1•tavam como herdeiros d.e Cesnr. 
Já naquela ocasl.ão fórmulavam a és· 
trauha doutrina que o lmperio é o 
uni •o sobcrat10, r, unlco l)l'Ol,Jl'ietnrio 
de todo o mm1do, a lei viva ctos· prin· 
clnes a dos particulare$. A [greja. 11-
ea va sob o jt1go. Oé$a1· desejava ln, 
vestir o~ bispos e fazer o Papu. o Pa
pado, mal sala dos laços tguobels êlll 
qt1e o ha virai 1J11lelado os fàccloSos 
,le Roma., devia lutar contra essa pt·e· 
tensão do poder secular, Pàra sur
nresa do llnr,ei·lo, do nlufidO e da 
hlstor:a, o Papado etnergfü da mas, 
morra eni ,,ue o j)rendiil uni Cres;rnn · 
cio; • · E. o inipel'àdor Hê1Wlque IV se 
,mcontra clli pí-esertça do· mtrnje Hll
chbntndo. homem obscuro, que se 
tornou OregOi·io VII, 

Orégorlo rlisslé ao lmp.éta.dor qui, 
·56mente Deus ê sóhei·àno; que J e.él\1!1 
Crli!to. FllllO dt' Deus feito 1to1ilém, 
/oi 111 vestido ri essa soberànià: é)iti-. 

.. ntlo 1111 1ioder él'lti'e os h1>1üéh~ nêm 
rl.:retto dé mandar, que não vauhà dl1 
Deus e por Slll! Verbo: é tJúê l1M ha. 
1nterpreti> illfalil•el dó Vel'bo bivino 
a nlio ser a lg1•eja Oatolic!I. Por con, 
seguti1te. acirescentà Gretorló, o lm· 
pel'adõr teptll. Mm dirl'Hó, se estal1t' 
lecer (\ómô a lei viva do Jt)Undo, o 
tenta ém vão. porqilé a éonsciéné'.Ía 
,10~ po·•os relevá dll. tgrêjà Catoli,~a 
e não <11, poder secular. A lgreJa Ca 
tolica não abandoliarâ neín os 110'\'C1s, 
Mm a si prol)l·ia, nén1 úe11s. tt'làs, y,e 
la vM de seu chefé. dêclclirá. ils ca. 

, sos tle consclencla entre os !iOVC5 é 
M t'êi~. 

p I'ontifice are11!1,_$ dispõe de ~cu 

NOVA ET VETIRA -·--------------
PRECURSORES DO TOT-ALIT·ARISMO. 
· rlirl'lito, ó ltn[lêrador dispõe cl!l toda 

11 força llulllai1a. I1íicla.-se a l\lta. 
Qua.Jquer outra pessoa, a uão Sél' 11111 
Papa, jamais a e1ilre11taria ~ ela tmt 
imt)õsslvel: mas os Pa.pàs sabén1 1111e 
eles se acham no mundo ):larà fazer 
o 1111possivel quando o interesse cias 
alma : o exige. 

{;: vontade de Deus, será obra rle 
Deus. Eles entram na lutá contra to
da esperança .de sucesso, um outro 
a retoma, um outro ainda; ~\B defro
tas se áe11mula111; e, lJm dla. quando 
todos os hetois morreram, os \•itorlo· 
sos veem estrebuchar sobre seus tu-
mulos. · 

São Gregotio VII teve cie i.nicio a 
seu favor a co11scle1\cla e á admira, 
çâo do genero h11mano, Henl'ique IV 
lhe ce11s11ra o fato de haver conquis
tado o ra vc,r do po1•0. Mas o fàvoi- elo 
povo é passageiro, ele se dá, ele lle 
retira, O gelleroso Pontifice morreu 
no ,ei.ilio, e parecia vencltlo. Teve sll• 
cessorés. Autes de ser elevado ao 
1lontificaclo, havia désignado quatró 
Papas i no molliento de morrer, de.~ig-

. nou três. que reinaram dêpois dele. v 
Que pode a fo'l'çli humana contra a ' 

_ l>rovldencia que suscita tais ·a.tl!!tàs, 
lhes dii, uma. tal constaucia e por lais 
.méios prolonga sua nolJre vida? Na 
reaildade, o pontificado de $ão Gre
gorio Vii vai de São Leão lX ( 1048-
!0ã4). sell 1wlme!l"O protetor' ll Sim 
1n·imeiro dlêcip11Jo, áo pontlt'càdo tle 
Páscoa! li. (1009-111&): 70 ános. o 
propt to Pascoal II teve sucessores 
cltéioa do me~liló es11Mto, santos e 
111ágnallin1os. qtlé; até Inocenêlô JV' 
llll43-1260. e11f1·e11taram b pOtlét'io 
dos Càsares alemâés e âbatera.m, éh· 
fitl'I, si não sUlis lil'étênsuM, pelo illé· 
nós sua és )JE!Í'at'I çíL 

,--.o-

Os Cesilres ela Alellianhá não fo. 
ràm htítriêns dé lilédlocre atnbição. 
i$\fravan1 ao imt.,erio dó n1undo, si 
1>udessen1 confar com a cotiiVenci~ 
d!>s l?ãpas, .. 

Cem àliós atiõs H~Mique lV, réi· 
nava l~rédàrico · Barbàroxa, O Papa 
erà Adriano IV, lto1.nel1\ obscuro, c6. 
1110 Hildéb'J;àlldo, Gre!llli)a, os lnolijés 
i, gfeses lhe háViam àbel'to seu ltlôS· 
teiro, à cuja tiorta 1)edll\ á eslilolà âe 
lim pâ!), Eíis o· obstaculo do Impel'iô ! 
Barba1;0:xa, tendo sido \lelamado im
perador de ROma e do muudó, pretén· 
cÜ!\ que isto não representasse um 
titulo vàsio., J?rovocou unia co.nsulta 
dos Juristas bolonheses, que c'leoldi· 
rnm que, com efeito, o Imperador 
exercià de direito 11m dominio univer
sal e àhsoluto sobre todo Individuo, 
todo povo, tOda c:dàdé, Os jurista~ se 
p1.·onunclaràni contra as eldadel!. lom
bardas, qne rêelamáva111 alguma liber
dade. Alem desses juristas, Cesar ti-
11ha. seus soldado!! e núiuerosos parti .. 
t{nrios 11a ltalia. 

Adriano, élelto . J>apa, . tez dizer a 
esse '.soberbo que lhe vle~se render 
bomellageni, e, qulz quê ele seguras
se M t•edeas tlcJ sua montaria. '.Hlt'à a 
prática legal. Eíssa pratica provava 
ao Imperadbr a éxlsleilcl11 de um ,pi-
1•eitô acillia de suà vontílde. Oa JUris
tM, . mal!Í a.Inda os. delllocra;as, ,dâo 
urros de cOlétà à lembrançti deMà.s 
e,c!géhclàs papai~. Eles desêjam ·(llle 
os lmpéràdores sejàm a iei' vMi., •. 
em sitas 111ãos.- A$ cidades lol'nbardàs 
aplaudiram o gesto do Pàpa,. o· Im-
t)erador se curvou. Mais tarde, ll p611 
dezoito anos de triunfos, depois de 
ter feito um antl-napa que não détên .. 
deu ·.às liberdàdes lombardas, Bãtba, 
roxa se ourvou a.inda 11ma vez dell.11 
te de .Aieitanclrê nt, um pobre an,. 
cião que 6 poder imperial l1avil!- per
seguido por toda a pal'te, arrazàndo 
as ei'dades qUá perrnaneciant é!\\ sua 
aliança. Quando o !m1;>e1;aclor sé viu 
com as mãos /\heras de vitorias, $e 
lot·l'tôu tlecessario despedir O i111t1,pa, 
1>a. gue aeompànha~a 0 côrtê, é cha, 
luar O Pàlla legitimo. que se• aclúwa 
foragido. Pl'OéUràràltl·l'to por nmtto 
témpo. RecusoU-sé !\. egtt:!I ~!!!. g~f'? 

ciações, a menos que Cesar admitis· 
se o direito elas. cidades. Cesar tinlm 
necessidade de paz: - e cedeu. O 
Papado hav;a libe1;tado a Igreja e 
fundado as repub}icas italianas. 

-o-

Não foi o fim. Uiu novo Cesar se 
levantou pata ser deus, e tinna um 
caracter novo. Nesse m1Üido formo.do 
pela Igreja, até aqui os proprios inl
migos da Igreja eram cristãos. Frede
rico li foi verdadeiramente uiu pagão, 
e da pcior espec:e, da especie hipoéi-V 
ta. Pupilo elo grande Inocencio tu, 
começou de joelhos suá guerra cruel 
contra a Igreja e sua longa tral!)ão 
contra a cristaudade. 'I'omou a cruz 
e maquinou a perda ele Damiette; Pll· 
bl!cou leis contra os herejes e se pro,'. 
poz introduzir o Islamismo ua Euro, 
pa, Pavorosa figura de ingrato e da 
traidor; desleal, voluptuoso, vinga
tivo, paciente, cheio ele sedução, ntéll· 
tíroso àté ao ponto de tirar a ma$ca, 
ra para melhor mentii·, p1·odigb em 
juramentos e sempre perjuro, multi· 

· p)icando os 'tratados ·e não os· execu, 
t!indo nunca, 'convlto da propr!a no• 
toriedade de sua dobrez, e ta2:endo-se 
tão temido quanto o era h1enos eaH• 
mado. Ao mêsruo tempo que comuni· 
cava à Jtalia. a Infecção dos costumes 
mussulmanos, inuncl.ava·a de livros 

. impios. Suàs cha11celârlaa aniilhavaril' 
escribas que, ·sabiam lisonjear todà 
paixão, e11ve1ienar toda verdade. Ele 
o·s fazia difamar o que cfesejava fa. 
zer moner. Al~a<ta•se a tõdós os oel'· 
v.ersos; 1 entorpecia, enganava ou .IJl, 
titn!dava os fieis, Deus o suportou 
trinta anos. 

_Elxteitua va os soberanos com sélis 
manifesto~. habilmente redigidos po,· 
Pedro Desvignes. chefe de séüs csc\'l· 
has. O Papa Inocencio IV dizia des· 
ses documentos que eram: - "o ab, 
sinto assucarado pelas séreias". Fré· / 
·d~rlen héles se apresentava como' o 
rlefensor dos reis, .como o vingador 
de Deqs~ De~ejava . impéclir que a 

lg1·eja se perdesse! Ela' se achava, 
segundo a opinião dele, esmagada pe
lo (lo der e pelas riquezas; o impera· 
dor devia alivia-la desses . bens per
niciosos. "Quando os Papas, dizia elp. 
levam vida humilde e apostolica, nes. 
se tempo eles vêm anjos, curam o; 
doentes, ressuscitam mortos e sub· 
metem os reis, não pelas armas, ma~ 
pela · ,sant:dade". A Igreja livre nr 
Estado livre! 

Ao propr!o São I,uiz, ·l<'rederico es· 
creveu nesse sentido, pedindo-lhe tra 
balhar com ele pa.r;i livrar a·, Igreja 
do pesu temporal. Enleiava tudo ero 
seus n6s; via-se ainda jovem, sentia. 
se poderoso, Excomungado · quatro 
vezie, havia exte.nuado quatro Pavas 
Mas Inocenéio IV, escapando aos 
seus juramentos e áos I seus tratados, 
vinha de fulmina-lo pela quín.ta vsz. 
Deante desse Pontifice espoliado, fu. 
gitiVo e invito, Frederico -ia ver es 
facelar-se a !ouga insolencia de sua 
fortuna. 

inocencio aceitou o delJate clean.' 
te dos reis, S11stentou o direito ailte· 
rlor e superior elo Pontitice contra as 
1irelenções ilegittmas do poder secu
lar. Colocou · clanimente a questão, 
tal qual o Papado. que não tem na• 

· ela a ocultar. sempre a colocou ,cm 
tace do mundo: - Ele disse que Je· 
sus Cristo, verdadeiro rei e sacerdo
te, fundou -nas mãos do bema ventu
ra.do Pedro, não sómente o 'p1•incipa
do sacerdotal, mas alncla o principa
do real, ê lhe confiou as redeas dos 
dois imperios. "Então foi' abolida a 
tirania. esse governo sem freio, que 
antes era g(lral sobre a· terra. Cons
tantino o abdicou nas mãos da Igré
.ja; eie recebeu da Igreja, el1) troca, 
o titulo autentico do poder cristão". 
O· Pontifice acrescenta que o poder 
da espada deriva da Igreja. Na çoro
ação ào Imperador, a lgreja lhê c)á a 
esríada; ela tem o direito de lhe di
zer: - reponha tua espada na bai
nha. Quando por.lauto o Imperador, 
em V!Jí: tle cortar o Joio, corta os ga· 
lhos ferteis. em vez da proteger os 
inocentes. protege oll, malfeitol'es, ele 
prevarica: - e n::::o é usurpação, é 
caridade retirar-lhe a espada pelo usó 
cl'l qual ele perde insensatamente o 
11\undo e sua alma. - Tal foi a Jin .. 
i,uagem do Papa aos proprios. reis, a 

. lirignagém do direito; 

Em outrás palavras, o Papa fez no• 
ta: que Frederico, tão abundante el'Jl 
falsidádes sobre os perigos com que 
a autnidade' legitima e desarmada 
eh Igreja ameaça. os :príncipes, tinha 
grande cuidado em silenciarsobre as 
p1'etenções 'dos .impera.dores ao domi• 
nio universal, Era o fato presente, 
Ji'rederlco e seus Juristas davatll MS 
soberanos apenas o titulo de reis pro• 
vineiànos; no mundo havia .apenas 
provincias do lmperio, Não podendo 
os imperadores ter a,.lgreja por cum• 
piice. desejaram cie'struna, afim da 
que ela não contrariass1, sua ambi• 
ção, 

Fntretanto os princ!pes não ousa
ram defender a' Igreja que os défen, 
11ia, e o Papa apenas era apoiado pe• 
lo partido das liberdades mnnicipais' 
na ltalia. Deus se serviu desse fraco 
meio' pàra humilhar o imperador 
apostata. Frederico. foi derrotado pe· . 
los burgueses de, Parma. Pouco de, 
pois tombou- soh O braço vingador. 

Morreu <'-lll seu lélto; <lJzem uns que · 
de morte natural, dízein · outros qúe· 
8sganado por um de seus bastardos. 
De algum tempo àqttela data os gol• 
res se sucediam ~obre · sua cabeça, 
Perdeu seus parent,;is, seu« mnigOs, 
s:ius éonsell\dros intimas, Hayia fei•. 
~o yasar os olhos do Pedro Desvignes, 
seu escriba. fa vorlto, -·Suspeitado de 
querei' envenena-lo,.' é' es·se miseravel' 
se matou. por temer os .tormentos 
que lhe podia intling:r o senhor Cltjas 
virtudes tanto havia· louvado. Ele o 
conhecia! Cmísta ,1ue ao clarão da 
colera divina. Freclei;lco caiu em si 
'e se arrependeu. DeuR perseguiu sua 
r!;ça; seus filhos 11iorrera.m. gol!)e 
sob golp ·, acusados rle fratricídio; 
nada ,·estou de seu nome. ' 

Ass:m terminou esse gi·ande epl~o
rlio da luta ào Sàcerdocio e do ltüpe• 
t·io. clepois de dois secnlos inteirós. 
Durante esse tempo, o Papado havia 
feito às Cruzadas. vencido a \1~resia 
albigense, abençoado as ordens nàs.' 
cent.er<, <le Rão· U'rancisco e de São üol 
mingos, multip!icarlo M un'ver~ida,. 
rles, fttndàdo as rtlpublltà,s Italianas, 
quasi vencido a tirania dos r<>publica
nos capitolinos· qni, "onsnira vam com'
os lmperarlores: 11· Papa lrnvia dirígJ.. · 
rio o trahalho dE' r,ivl1i.,1HJãn mais fe• 
cundo que jamais foi feito no. mundo, 
D0us l!Je co1(cedeu algum repouso',, 

. . 

I 
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T,E_l~/EGRAriiA.S DO RIO 
. . . I ,' .. 

Veio estud,7.r_a Qrganização 
· da pofilcia · brasileira 

ruo, c-A&·;~PRESS)' - ./4.!lm d~ ~s
tudar a. r.os.s,i. organização policial, 
encontra:t..;e nesta, _eapHal o general 
Santa._ C·,·uz. Bàrc.elo, , alta autoridade 
chilena, 

Sv~~erlotaçãô · de loucos 
f.UO, (ASAPl-lESS) :_ Por questões 

Q.e o.rdens tecnicas, .. o· Hospital Psi• 
·t1ulátrico da Praia 0Vermellia, não ,re
ocebG -mais· doentes· remetidós pc·la, po
]tcia, s~nd9 'q_ue os' ca..sOs -agudos são 
-envia.dos para a Colori.ia 0de-·Jacarepa-
guá, · , · · · 

' Ha. dias a'. polida teve 'de_. devol,,·er 
As respectivas fainillas diversos doen
t~s mentais recusados ,µela ·Colon ia rfo 
Jacarepaguá,, que estâ ,·suoerlota<Ía, 
1nuito -embora ·

1
0 ~s~n:hor -·l\:Uni~tro ,-'. ela. 

Educação houvess~ ·mand_aclo. em sou 
a,,·iso minlstérial :·de .16,:do Jun-lro de 
J.942.- encaminhar: para· 1á os aliena
<los que antes_•eram l'ecolhidos á Praia 
-Vermelha. . · . ' · 

;Agora· vem. a. imt)~·ensa 'de noJ.iciar, 
CQllSta_U:tes :tugàS dé-. doentes, ,lUllito~ 
dos quais ltlOF,rem·tiaS.·tnataA vizinhas;·· 

na.· uma.·· verdadeicà c1;ise ,de ·ca~as 
:r,ara Joucos .. O nov.o Hç,spí_.tal d~ _n;i,. 
genho ;de ._-Dent~o,,.-,.inaugurn<lo upétJHR 
pela metade_ abr.lu súas portas vara 
os <laiente_s rémétídos ·11ela polícia, .. -já 
esta.ndo repleto· ele. alienados, r~lne
tidos do· velho hospiçio da Praia Ver· 
:meJll_a. 

Autorização,, dada,·, à YASP 
RIO, .(ASAPRESS) _;_ O :Ut1Ll'~r. ela· 

Pastá. '.<la·· Aeronautic'a. i:t.11.tor!~u con
fÓrme Ili& ·foi soflcltado emirequêrl~ 
nientó, a VASP a lmpo~far·da Bollvh 
um a.vião JU-52-3'~1; ·eqttlpad:o;: ',:ices- . 
sorios " · tr<!s niófores -· sobre;,alen tes, 
, I , 

N~ssas pe~da.s na'M~rinha 
Mêrcante·· 

:mo. (ASAPRJ;;SS) --, Pçr a,to . ~o 
:Pre~dente da).Repu)Jl!Ga. foi rletermi · 
nad<> o pagamento ·1mec11ato na tna;,. 

. ni'2'a,çã0 _. das- faÍnilias .. dos ·tripulant~s 
d..-; navios tótr,edeadós pelos subnia-, 

· ri·nos ·. Inimigos.. · · · · 
A nossa -marinlià · mercante perdeu 

<470 ·11omeris, ,fos/qt!'als·- 9,eram · <>oman
<lantes: -tOS 'ofiéiais· e, 353 ·Praças, se.TI• 
õo. qlle ... (}as ,·tr;i,;u.l~çõe~ ·-r~os l,arc1"18 
torpedeados,, 79.J° 1wm.ens con<>gt1iram 
,sa\Yar-se, pedE\ndo.,se todas as liage. 0 

gen·s~ As· tm:íen1:i·8.~õ-eS' OOr Begnro <~P 

mort<'I ascen.derão à Cr,$ 15.100.000.00_ 
sendo Cr.$ 900:000,00 p_ara'.'aã fàmilias 
dos· co·mandarites/c'r:$ ·5,400.000,00 pa·ca. 
:as nos- oficiais e Cr$,S.80Q.Oú0,00 para. 
as d()l; pra,:is, pois tlo' n,'coi-do çom º' 
cllsr,osiflvos '1egàls/,> .. 5ei;'uro i de' 100 
mn ct'u"ZeiroS . par·a· .o~ /coman.cHint_!:3~. 
6(1.00Ó P,ara_ os Q~içiais: e •25.000 para 
05, 11r~:c~is: . . · .· .. " . ·, ·"' .... 

As_ .t.ripul~ções q~o · con11e~.uirám Sa 1-
var-se ,· r~ooberã:o. in<lenizações. pela 
J)_el'<ja d_e l)agag~ns, ctrjo;total ascen
de a/mais ou meJIOS a.,1 mil1ão de crµ_• 
zeiro_s. _ , . .. .. . . 

Todas essas. impor.tarn>ias deyerão 
l'!er cobraq,.s._l)oste.ri_prmen.te,. c.o.n;io in
<lenbaçij.o de guerra, · dos fundos dos 
proprlos ,suditos _:do ·"eixo". 

Variantes . na Central 
nIO, (ASAJ>RESS) ,. - · · 0--maior 

Alencast~o--Gu!nia-rlfes1 diretor- ela Cen• 
tràl -·do ,Brasil,. ·regre_s·sando · de sua 
via.ge .-mde in.si>eção,, declarou a· lm
preJ1,sa·. já· ·se encon·trarmn_·-r1uasi·-·con• 
eltiidos .. os. -~er.viços. ,d,i.s--.varlantes .do 
Ç;,ran_daf,. Sá..":Fort.es _,o. Sitio. 
; As·.referb:1.,i.s ".al'_i,,i.ntes. mu.ito enéur'c 

tarão o .trajeto· IUo-B_elo .-Hciriz·onte, e · 
•érão: i'n'augurad!ts• muito brevemen-' 
te; · · .. · ' 

&Cimas. invertidas em cons
truções, pelos Institutos. de 
aposentadorias e Pensões 

n10. <ASAP1tr:SS) -· Até junho rle 
1943 fora1n invertidos pelos Jnstitl1-
tos de ;AponRen'tadorias e Pensüe-s, 
Cr.$ 745.226.S31;5(). em construçfto de 
eri~as. rêsitleilciais para operarios. Ji~o
ram construidos 4,460 predios isola
dos, 32 vilas ou conjuntos de resiclen
ci.as, cotn 3.811 casas. Estão proj.J
tados ma.Is 67, cotn 22.9:30 ca~as. nc
fer<lm:se estes dados a construçües 

· n~stai"C'Í)_ilal e nos Estados. 
As.Caixas de Pensões gastaram Cr.$ 

173,2?0.897,00_· nestas construções, 
' Çou bc ao. Estado ele São Paulo, da

quéle tnont..,,ntc, a importancla de Cr.S 
58,Ci32:397,l0 e.; ao Distrito Federal 
cr.ó -·2s.6_6s.002,,o. 

.- Adiada para a segunda 
quinzena de Juiho a Con= · 

f erencia 
0

Penitendaria 
lUO, (-ASAPRESS) :.._ O l\Iinistro da 

Justiça, 'sr. ;-f,,Iarcondes Filho, aprovc,u 
, o program<1 e re.{;°ulam~nto <J.a Scgün

dn Co-nfor<'ncht Penítc-n,·:iri.ria- BrnsiR 
ietra <Jú.C foram -~'mhrneti<J,Js pela Ins
n.etorià'. Gera! Penitc-ndnria. O 1fi· 
Tllstr.O da. Just't,:?~- Coiicort.lou· no ad.ia
n1ent.o -<la rcferJrla.. confer<'ncia para 
a scglln<ia qtíinzena de julho. 

l 
l 

FRACOS e 
ANEt01COS 

lOM!:M 

, ·Vinho, CreoSBtadif 
"SII.VEIRAH 

Gra~&• · 1~_n!_c!J 
Cri:ido o Serviço de Assis" 
. tend~ religiosa às forças" 

, et,n, _operações 
.. ntO, (i\~A!'RESS) - Criando o 

~fot·Y·kn r1, ·,\s~l_:-=:ff'n·ofa ··-'R+~lig1osa jun~ 
to -fr~'· f9t~~~~ M.;? 'opr.r:1r:ô('IS de guérro, 
o P·rc>~l\1f"'r!'t.(\ cl1. T!ei,üt·,!ica assinoi.t o 
~:.::.v.1?! 11 te '«leCret.o: · ' 

Cnn!ticl.era·l1,10- <1.ue a as:slstencia. re
liC:íO~:i. _:co·ntt:ihue· para fortalecer. a~ 
en~riias mOrnls, a disdpllna·e· os bon:::1 
rostnmP.s: que· a ·Pducaçãõ··'moral ,1. 
cívica é fato, pre.ponrlerantê da for
máç~.t"I tla 'temr~ra· militar, e que po:· 
Isso, _d~v.e .··.~oi:tfrrnar a ser 1ninistcada 
sr--p1 SiJlUQfiO · de cont.inttid:i.de, âs tro-

·pas em qp.el;"Aç0e~ de. guerra: ·-que em 
oneraÇ-ões- de·. guerra as f'1rtas ~rasi
frdr'as· seti1pre:· t1v.ora1~1 _as~!.stencla .re .. 
lipioBa, i<Jec,reta:. · 

.. ,\rt. 1.0) -, Fica· lnstltu_ldo o· "~er· 
vt•,~o d~ .- !'-~sistc,rícia · R e·1 i g I os a" 

.. (S. A .. F.~), :p,ar a.s forens en1 ()p~raçõe:-:: 
· cJ.; ··g1~l:rrr.·. · · · 

Art. 2.o): - J São a triLcicões dQ 
S,A.R: . . . . . 

· a·) - prestar; Mm co11stranglmento 
011 :· coação, a,-Ss_istendn. rf!ligio'sa. âs 
tt."opas , (Juan do-. ~o e~trange)ro; · 

· h)' --- auixi_lia.-r- a r/dniSt_rar lnstr1f .. 
ção mor~l '3 c-:_y_ka.rios con;.os-õe tro·· 
pa.·-:e for:1;:1c;:ito ··d9· .. s~r~iço!-I; 

e) ·.:,_ il-':!,:·n1n1.wn~ar, em,· coop.eraç-ão 
COlll todos OS' fZCfi10es de· e.ornando, o~ 
encar~os rQ·f;:v•.ionados com a assrsten'· 
eia- rP-1ir:i"osà ·e I m·oral e <mm o 'Socot:· 
ro ·csvfrltu~l · e ,corporal dos. llom~ns. 
em n1q11alqucr: situa\~ão. 

Ar:t: 3:o) ·_·,o s. A,. R compor,sc-~ 
de Sat•p,rdotes 01.l minif;t.r·os religioso~. 
pe1:tencentes â lt;n-,~jn. · Catolica, ao.s 
cultos aclo.taclos 1iela rellg·ião protes-

tantc:, ou. a qua1qiwr outra religião, 
Uesde que: nito ofenda a disciplina, a 
moral o us leis. 

Pa r~grafo uni<'o - Os Sacerdot('S 
ou -ministros religiosos deverão ser 
brasileiros natos, uo goso dos clireitos 
politicos. 

Alr, 4.o) - -Os membros do S. A. n. 
~f'rão uomC'ados por portaria do l\li
n islro cln. C u1.~rra e farfio jus, para a 
sua manut<:nc<'lo pcs!':loal, a uma cun
grua. corrrspondeu te aos vencimentos 
o Yantagens atl'ibuiclas ao posto de 
1.o tenente. 

Al't. 5.o) - O ~Iinistro da Guer!'a 
fixar{r, o numero e capelães de acor· 
do com os quadros de cfntivos de 
g-ucri·a elas <livflrsa.s unidncles e for
rna~ões elo serviço, de modo a asse .. 
gurar a assistencin. religiosa aos 
adeptos do toda religião ou cultô que 
S{'ja professado no 1ninimo por Uln 
vigesimo de tais efetivos. 

.:\i·t.. fi.0) - o· )Jinistro da Gn<'1·ra 
krovidenC'iarfi.. t-iohre a rcgularn~nta
e:ão elo presente dcC'1'Cto-ld, que en
i..rará em Yigor na data da sua pu
Lllcação. 

O auxilio brasileiro em ge= 
neros de 

sidade 
primeira neces= 

para a Europa 
RIO, (ASAPRESS) - \ Está Sê reu

nindo no Jtamaratr, tendo ainda. on
tem, (L tar<Je rêalizaclo uma sessão, a 
Cornissão cncarreg·ada de_ fixar qual 
o auxllio cm generos de g·rlzneira ue
cc~sjdadc que o Brasil poderA pres
tar. terminada. a g;uorra, · ás nouula
ções devastadas. O auxilio visará o 
ahn.stecimento de gcncros aos poYos 
europeus que tivera1n os seus paises 
invadi cios. 

Terá. sido já. rstabclecido, conforme 
o que se a.nunia,._ que o Brasil con
tr\buir{L com 3 milhões de casas de 
arroz para. a alimentação · daquelas 
populações. 'l'ambem será incluicla 
na nossa ajuda, em total aindà não 
cspeclfkado, grande quantidade de ca
fé. Exarnina-s"e ta1nbem a p·ossibi1i
dade de enviarmos outros genéros 
alimentícios Jogo que cesse o atual 
conflito armado. 

Não serão matriculados 
n10.- (ASAPRESS) - O Reitor da 

l:ni versiclade do Brasil, professor Lei
tão da· Cunha, de acordo com a legis
lação ent vigor, determinou que ne-
nhuma matricuhL seja considerada 
efetiva. se111 que o candidato tenha 
alcançarlo no concurso de habilitação 
as medias minimas reguln.tl).entares, 
isto é, 30 por matcria e 50 em con-
junto. 

Obras na Central 
nro, (ASAPRBSS) - A Estrada· de 

FC-J:TO Central do Brasil reiniciou va
rias olJras que se .relacionam com a 
e]etrhic0çfi.o da linha- auxiliar, bc1r1 
como ren1odcJação de ._estações, an1-
r.,Jia-c:ão ,1e patios e conEtrução de pla
taformas. 

A ct;~-~:.e_:to eh Vt-~ Castilo, no entron-
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camento das linhas !tio do Uuro, cs· 
que teem que passar sobre 08 trilhos. 
t;í entre as obra:-- rnai:.; urg'entes, tu
do dependen<lo cfa Prefeitura, })ara a 
constru~ão ele viadutos, que climnen1 
verigos que oferecem aos pedestres 

Suspenso o Concurso de 
Tecnica Cirurgica e Cirur= 
gia experimental da Facul= 

dade de Medicina de 
São Paulo 

RIO, (AS,~Pr.ESS) - O Ministro 
,1,1, .Justiça endereçou ao Interventor 
11~ederal de São Paulo o seguinte te
legrama: 

11Para conhecimento de v, cxcia. (' 
~.cloçã.o das providencias que o caso 
indique, comunico que, cm face do 
processo l~SS, dê l!H3, deste l\Iiniste
rlo, relHtivo ao r~cur:1.0 do nrofP,ss0r 
Edmnnd0 <le V:i.sconce,l0!=:1 o sr. J\tinis
tro da. EducaçÕo t.elegr:~fou ao Reitor 
Jorge Americano d1.)tfr-:ninc1nõo a sus
Pl?\'.!Sâo do c.onc1.1rso 1.le r1.'ernJca Cirur
~;icn. e Cirursrla }~xepi·1mtm tr.J, - que 

constHue a 10.a Ca.deict1.. ela Facul
dade d!? ?',fe.dif"';na d~· UnfvHr~idade des
se E!-:ttarl0, fi~an<Io a so~1tçào do ca
so dP.pen<h-ntc dn.. soln~ão final ·c1a
<1uele proce-sso. Cordiais sauà?~çõcs". 

Devolução de navi.os pelos 
Estados Unidos 

nro, (ASAPRESS) - Já estão no 
Brasil, cinco navios dos troze que fo
ram empre-stados aos Estados Unidos, 
por ocasião do ataque submarino oue 
sofreu a frota norte•a.moricana.. Da .. 
queles 13 navios mercantes, foram 
torpedeados o "Asaloide", o '1Pelotas-
loide 1ie o "Suloide" que submergiu 
ao_ bater c-on1 o casco nun1 outro· na
Yio ton)edeado. Ficarm assitn dei 
na,•ios: o "Goiaslonde'", o "-N"ortel,oi-
de", o "RiolondeH e o "Cearã.loidc", 
ctue estão ein Yiagen1 de retorno pa
ra o Brasil. O· 'jBraSiloide'\ o- "Mi
nasloide", o "Pira1oide" e o "Gabea-
loide ", jâ se encon tran1 em aguas na
cionais. 

PIEDADE SUBJETIVA 
(Conclusão da 3.a pag,) 

maior para quem se bat,: pelo pan-litur• 
gismo exclusivista do que para o simples 
fiel que não emerge duma piedade pu
ramente subjetiva. A razã< é obvia. Bas
ta o individuo· perder o fervor da vida 
interior subjetiva: a fé viva, o espirlto 
de mortificação e o estado de graça 
santificante, e toda a participação na 
celebração llturgica de nada llle valerá. 
Pois as realidades Lbjetivas celebradas 
atravez da liturgia não são magicas, 
operando pai· cima da vontade criatu
ra!. Ao passo que o devoto subjetivo, 
embora todo enterrado,. aind.l', qua.ndo 
reza, em suas preocupações antropocen
t,!cas, contanto que traga sua alma ele
vada para Deus; vive Jm união com 
Daus e participa das torrentes de vida 
divina que, sem ele o saber, pervadem 
sua alma ,provenientes do S, Sacrlfi
cio. O ponto decisivo na s, religião não 
é a circunstancia de ser o fiel wn ini • 
clado ciente nos misterios divinos, mas 
membro vivo no Misticó corpo de Cris
to. E continuamos vivos em função do 
esforço ascetlco, porquanto é doutr!r..a 
assente que àquele q:ie fizer' de sua . 
parte o que pode, Daus jamais negará 
a graça necess.aria, para a saivação. 

A liturgia visa eminentemente esta 
conservação da vida sobrenatural nas 
almas. Só uma expl!cação fant.astica do 
que é a Jllmrgia pode derrogar ao são 
ascetismo cristão. O ano liturgico leva 
o cristão nas pegadas de Cristo e re• 
presenta um curso de profunda teolo
gia, pratica que ensina, edifica e vivi• 
fica a alma, A liturgia não é somente 
pedagoga, é portadora de graças nos s, 
sacramentos e, como ar.ação do Corpo 
Mistlco de Cristo, mediadora de auxllios 
divinos tendentes .a configurar a vida do 
crlstão à de Cristo ..:.. Cabeça , em · de
pendencia sempre da fiel cooperação 
voluntarista, subjetiva., antropocentrica 
dos indivíduos membros do Corpo; 

R.E.SOLUCõES DA 2.a CONCENTRAC.ÃO 
MARIANA DA DIOCESE DE GUAXUPE' 

APROVADAS PELO EXMO. SR. D. HUGO . BRESSÃNE 
DE ARAUJO, DD. BISPO DIOCESANO. 

No dia 21 de maio ultimo, realizou
se em Monte Santo, Diocese de Gua
xupé, sul de · Minas, a . II Concentra'
ção Mariana dessa Diocese.· Nessa 
grandiosa demonstração de Fé e espí
rito mariano, presidida . pelo Exmo. 
Revmo. Sr, D. Hugo Brcssane de Arau
jo, Bispo Diocesano, foram tomadas, 
com a aprovação de S. Excia. Revma., 
as seguintes importantes e oportunas 
resoluções: 

"1 - Amor ao Papa - Os Congre
gados Marianos,· como homenagem ao 
Santo Padre Pio .XII; por ocasião do 
seu jubileu de Congregado Mariano e 
como confo1·to filial- em dias tão tris
tes para seu coração de Pai, rei;iovam 
seu amor sem limites, sua dedicação 
sem esmorecimento e · súa obediencia 
sem restrições à pessoa augusta do So
berano Pontífice, e protestam contra 
as interprl)tações tendenciosas atri
buidas à suá .. atitude 'imparcial e 
desassombrada no desempenho da di
vina missão de Pai comum de todos os 
fiéis e na defesa dos direitos inaliena
vens outorgados por Jesus Cristo .à ~µa 
Igreja, de que o Papa,'é o Chefe Sú
p:remo e ,o _Pastor Universal. 
• 2 - A~ão Catolica - Os Congrega:;. 
dos Marianos, como· Soldados da pri
meira Jinµa, formarão sempre à fren
te do movimento da Ação Católica, 
contribuindo para· a causa do: Igreja 
com militantes edorçados e com os 
melhores contingentes . 

3 - Campanha contra o comunismo 
- Fazendo frente à .insidiosa propagan
da subversiva e à infiltração corrup. 
tora da literatura comunista, os Con
g1'egados Marianos se baterão pela 
continuidade das gloriosas tradições 
catolicas do nosso continente, nascido 
à !lombra da Cruz e berço fecundo dos 
expoentes maximos da nossa cultura 
e do nosso patrimonio espiritual. 

4 -l Patriotismo - Compreenden
do as circunstancias augustíosas que 
atravessa o Brasil, empenhado na de
fesa da sua honra no sangrento con
flito mundial, os Congregados Maria~ 
nos, como os melhores dentre os bra
sileiros, saberão prestigiar, com espí
rito sobrenatural, a autoridade cons
tituida e não medirão sacrificios pela 
vitoria flnál de nossas armas e do nos
so pavilhão imortal. 

5 · - Amor a Maria Santissima -
Renovados no verdadeiro espírito ma
riano de amor e vassalagem à sua So
berana Rainha, os · Congregados de 
Maria·.Santissima ,assumem o sohme 
compromisso de agradecer diarhimen • 
te a Deu~ :a~ prei:i-ogativas com que 
enriquecP.tl e exaltou a mais sublime 
das criattiras, 'Mãe ç'.o' Criador e Mãe 
no~sa, · e estar!i~ 

0

r.l~post~s a def~nde
las, como- de;:tcmidos. cavalejJ;os desta 
Senhora, cm .todos os <lias de sua vi
da,' e até mesino com o heroismo dos 
martires · da fé". 

UGA DAS, SENHORAS CATOLICAS 
ESTABELECIDO O PLANO PARA A CONSTRUÇÃO DA 
"CASA DA CRIANÇA ABANDONADA" NESTA CAPITAL. 

A Diretoria da Liga elas Senhoras 
Catolicas oferec;:u dia 31 do mês p. p., 
cin sua sede social, à Rua Brigadeiro 
Luiz Antonio, um chá aos seus ben
feitores, elementos da sociedade pau
lista e repres.:.ntantes da imprensa, 
pelo apoio que deram aos seus empre
endimentos. 

Durante_ essa reunião, a sra. d. Ali
ce de Meire1es Reis expôs aos presen
tes' ó plano que a Liga das Senhor.as 
Catolicas irá executar para· a constru
ção da· Casa da Criança Abandonada. 
Depois de tecer uma serie de conside
rações justificando a iniciativa da Li
ga e as condições em que vão ser 
construidas as cas~ em todos os bair
ros da · capital, esclareceu que a 
Casa da Criança Abandonada, desti-

...- nada a abrigar crianças de 7 a 13 
anos de .idade, constituirá um conjun
to de edificios ou vilas. Essas casas, 
verdadeiros lares, abrigarão até , · 30 
crianças; pois as dificuldades de or
dem economica imp~dem limitar, 
como se deveria; o numero de mora
dores para cada unidade, A pedagogia 
moderna tem mostrado que a educa
ção coletiva é prejudicial ao desen
volvimento da criança, que precisa 
de cuidados individuais, dificeis de 
se· . obter nos grandes internatos 
onde a quantidade sobrepujar a qua
lidade. 

Falou ainda a . sra. d. Alice Meire
les Reis sobre a localização dos gru
pos residenciais, os quais, em.hora 
isolados, não podem ficar distanciados 
de locais de movimento, o que acarre
taria dificuldades para a educação, 
diminuindo o interesse das crianças 
pelas manifestações naturais da vida, 
l"estringlndo-lhes a imaginação, o vo
cabulario, e, consequentemente, a 
aquisição de novos conhecimentos. Ha 
tarribem necessidade de pessoal habi
litado, convindo a seleção dos elemen
tos que voluntariamente se ofereçam 
para esse mister. · 

A Casa da Criança Abandonada 
compreenderá_, em resumo, um con
junto de µredios residenciais projeta
dos pela firma Barreto. Xande. e Cia. 
Ltda., sob a orientação pedagogica 
de d. Alice Meireles Reis, que contou. ' 
para. isso. com a . colabora~ão dos pro
fessores dr. Pinheiro Cintra, Hugo 
Fernandes, d, Odila Cintra Feneira e 
d. Adelaide de Sousa Arànha. 

As. características gerais da constru
ção são as se!(uintes: coniunto de sei~ 
predios residenciai~ com capacidade 
para 30 crianças cada um. dispondo 
de: af residencias para menores; b) 
idem para" maiores: c) · pavilhão cen
tral: administração e serviços espe
•''llizados: d) caoela e sajão; e) pavi-

. lhão e serviço de pessoal; f) lavanderia; 
g) play-ground; h) instalações · para 
pessoal d~ serviço· externo e i) galeria 
coberta ligando as diferentes · depen
dencias. Os predios terão dois pavi
mentos e gu_ardarão entre si uma dis
tancia · de 20 metros mais ou menos, 
com areas disponiveis para recreação, 
Internamente haverá· salas de exerci
cios e j_ogos, instalações sanitarias, 
chuveiros, vestiarios individuais e to
do o aparelhamento necessario ao seu 
funcion\lmento. O plano poderá ser 
modificado de acordo com as condi
·ções de ten:eno e localização. 

Participando da reunião, a senhorita 
Maria Helena Passos, da Escola de 
Madalena Tagliaferrc, executou ao 
piano: "Clair de Lune" (Debussy) e 
"Cordoba" (Albeniz), 

Acompanhâda ao piano por m6'ie. 
Wele, a senhorita Zilda Medieis Ham
burguer cantou "Se tum'ami" (Ped
golesi); "Rose Cherie" ( Greby) e 
''.La Campinera" (Beneditis), A se
nhorita Gracila Brasil Galvão decla
mou "Canto da Roça" (Cassiano Ri
cardo) e "Festa do Palacio .. Verde" 
(Lourival Fontes), sendo muito 
aplaudidas, 

A sra. Edite da Gama Cerqueira 
Glyccrio, da secção de propaganda da 
L. S. C., dirigindo-se aos jornalistas 
presentes, pronunciou algumas p.ila
vras de agradecimentos à imprensa 
pela colaboração · prestada à beneme-
rita instituição. · 

Para concretização da iniciativa da 
Liga das . Senhoras Catolicas, já. fo
ram enviadas it sua Diretoria vulto
sos donativos, o que revela o alto grau 
de, generosidade do povo paulista, 
sempre disposto a ápoiar as obras que 
visem o bem estar da criança, 

Con:ipareçeram a esse chá, alem de 
elevado numero de pessoas gradas de 
nossa sociedade, as seguintes dirigen
tes do belo movimento filantropico: 
sras. Condessa Amalia Matarazzo, 
Guiomar Penteado, Albertina Castro 
Prado, Olga Rezende Barbosa, Nicoli
na Soares Moreira 'Freire, Judite Pu
po Nogueira, senhora Peruche, Li
i::ia da Silveira Viotti, Zili Barbosa · 
Ferraz, · Ercilia I3rasil Gal vão, Anto
nieta Cintra . Gordinho, Nita Dias da 
Silva, Marina Malta A. Pereira, Dul
ce Sioueira, Silvia Souza Diniz do 
Amaral, Elisa Alves !!e Lima, An
tonieta Sousa Toledo, Didita Mendes 
Vieira de Sousa, Julia Mendes. Odiln 
C:intra Ferreira, Ficar<lina Foni,,-~a 
Rodrigues. Mimi Lindenberg, C:il
da Lefevre. mmL Castelh,;no, Edite> 
da Gam_a Cerqueira . Glycerio, Isabel 

- Mo,·~ira Limma e profa. Alice :fyleir,:-
les Reis. · · ·' 

PIEDADE OBJETIVA 
O carat€r objetivo do vult':) Jlturgico 

de Cristo, sul:>traido às emoções baratas 
do sentimentAUsmo, não distancia o 
Filho de Deus da vida corriquelra dos 
fieis. Pelo contrario, torna-o mais ca
tivante, no sentido proprio da palar,ra, 
fazendo-o cativar as energias indivi· 
duais e coligá-las numa só corrente uni
versal, _catollca. de todos os membro_s vi-
1·os do Místico Corpo. Os valores obje
tivos geram as comunhões de Vida. A 
ideia da familia funde os esposos. O 
ideal comum forja as amlsad~s. O su~ 
premo. valor objetivo qu, se 'lmpoz · à 
menta,lidade dos hom~ns, Deus huma
nado, gerou a comu' ião, catollca. 

A imagem oujetlva de· Cristo Reden
tor do genero humano, apresentada pe
ta doutrina e pelo. culto, congregou ao 
redor de si a. comunhão dos santos. A 
Igreja. primitiva de Jerus.a.lem que · ti
rou sua origem · do.s poucos que tinham 
seguido a Cristo corporalmente era um 
só coração e wna alma no Senhor . 
Seu amor de Cristo manifestava-se, em 
obedlencia a.o preceito do Mestre, an• 
tropocentricamente, por wn amor mu
tuo muito -delicado e esforçado. O vin
culo de união consistia na triplice co
munhão da doutrina Apostolica, da ora
ção e da fração do pão ( celebração Eu
caristica.). Desde aqueles prlmelros dias 
até hoje, Cristo vive em sua Igreja, 
subjugando-se os corações, Quándo' a 
[gr<,ia ensina, é Cristo quem ensina; 
quando a Igreja legisla, é Cristo. ·quem 
manda; qwi,ndo a Igreja comagra, ben
.ze, fomenta e resusclta a vida da ai• 
ma, é Cristo quem ·vivifica; quando a 
Igreja reza; é Cristo o Pont!fice Eter
no quem apresenta ao P.al as preces da 
hwnanldade, Dogma., .direito e liturgia 
são as formas -emplrléàs da vida e- ati
vidade de Cristo entre nós e em nó.s. 
E na. s. Liturgia ésta vida. de Cristo se 
concentra, oferecendo-se aos fieis ·-para 
ser recebida . qual ferr.1ento a transfor• 
mar a vida cotidiana • . Não admira, pois, 
que ·" o verdadeiro esplrlto · cristão tem 
sua fonte prlm.aria e lndispensavel na 
participação atlva nos,.m!stctios sBCro
santos e na Oração publica da Igreja" 
(Pio X, no primeiro Motu Proprio). 

A Oração Uturglca; não carece de 
quem a defendi, no selo da _!a.mllia ca
tollca. Isto só seria preciso si- viesse a 
infiltrar-sé o erro protestante que res
tringe o culto à prestação individual, 
ou si a piedade individual degenerasse 
em fetichismo, Urge, porem, relutar ao 
pan-Jiturgismo, à mal avisada propa
ganda contra a piedade subjetiva. 

Quando, na ,antiguidade cristã, o fer
vor religioso criou o ideru duma vida in
terior intensivlss!ma, recorreu· à anaco
rese, isto é,. ao modo de vida volunta
rista, subjetivo e antropocentrico. · O 
ambiente pagão do mundo, todo' escra
visado às tres concupiscencias, para. ser 
vencido dentro do proprlo coração do 
cristão sedento dwna. vida e.spiritual · 
mais fervorosa, Impunha o afastamen
to do mundo. Esta ylda anacoretica: era. 
uma vida a sós com Deus, wna vida em 
que o individuo, e, parte os Influxos di· 
vlnos da graça, ficava. reduzido aos· seus 
proprios recurso-. e destituido_ do· ·con
forto moral de seus. semelhantes, pre. 
vis:o e querido , pelo Criador, como fa
tor educador e regulativo d.a. vida do 
individuo. Enquanto os recursos pes
so0,is são -sempre minguados em mate~ 
ria. tão avessa à natureza. corrompida, 
os influxos divinos necessarl_os à vida 
s:11ltarla são incertos, Não existe. titulo 
por que Deµs tenha que suprir com gra
~as el{t;raordinarias .a tal¼ dos naturais, 
auxilias do ambiente humano. 

A espiritualidade eremitica era . pot 
isso necessariamente subjetiva, antro
P> e, até, egocentrica, com -o proprio eu 
como· centro e ronto de gravitação. Con
tinuos exames de conclencia, wna ri• 
gorosa disciplina voluntarista, um· es• 
forço de meticulosa perfeição indlvi• 
dual,, orações particulares frequelitisslmas, todos · estes exercícios da_ vontade 
e inte!igencia, feitos · em rigorosa soli
dão, constitu!am praticamente a reli
gião do eremita. 

Acompanhando Deus com graças es
peciais os esforços solitarios, o eremita 
havia de sentir, no curso da evolução 
de sua vida espiritual, sempre maiores 
vontades pa,r•, praticar austeridades 
inauditas de sua livre e, talvez, descon-

, trolada escolha. sabemos da .vida dos 
santos Pad~es do .. deserto a que · santos 
absurdos. de penitencia se chegou nesta 
.forma de vida. No entretanto, · foi este 
o ideal religioso por excelencia . dos pri-
meu:os tempos, · 

Na medida em que o fermento da 
religião cristã tral:>alhv.1 a sociedade, 
cristianlsando-a, o ambiente social não 
llostillsava o fervor religioso Individual. 
Já não era neces~~rio retirar-se ao· de~ 
serto para viver todo rara Deus, De
pois de ter segui lt, a vida eremltlca, ao 
ponto de até esquecer a suprema festa 
da PascJa de .ess1\nição, são B'<nto foi 
o Instrumento predestinado pela Provi
dencia para criar os m.:>ldes sociais e 
a,;;cetfoos condizentes ao novo estado de 
cousas. Organirou os manjes em fami~ 
lias, substituindo as austeridades tisi
cas tradicionais pela dtsciplina familiar. 
A santificação daque'.,~s que aspiravam 
a 'ij!lla vida espirit1:al intensiva, dos 
monjes. devia proces,;ar-se já não como 
a de elementos sepa.rados, a~ravez de 
meros esforços lndividue.it e nitidamen
te subjetivos, mas como a i!e mem• 
bros duma comunhão de· vida quanto 
possivel chegada ao natural ambiente 
dos · hOmens, à familia. O desenvolvi
mento da perfeição cristã coletiva su
broga, com S. Bento, ao. Ideal do sub· 
jetivismo ai;cetico. Os monjes assumem 
suas atitudw. em relação· a Deus e ao 
proxhno, como membros da familia mo
nastica. 

E'<tb!amente, S. Bento organiZOl' a vi
da familiar claustral ao redor . da Ora
ção Jiturgica que sem interrupção sobe 
do seio da grande familia catolica que 
é a s. !greja ao trono de Deus. Este 
valor objetivo, um dôs poucos valores 
supremos que existen neste mundo, foi 
o vinculo qur: sempre nniu a vida co
mum beneditina, determinando-lhe ein 
alto grPu a espiritualidade. No pensa
mento beneditino. todos os prestlmos, es
forças individuais e atividades coletivas 
confluem para o culto que a humanlda~ 
de remida presta a Deu·. Com este es
pírito dwna vasta ca.tollcidade formou
.se a sociedade ocidentaJ que, durante 
oito secuJos procurou, mais ,9u menos. 
possuir uma mentalidade determinada 
p,~los altos valores objetivos cristãos, 

Enfraquecendo, r.o correr CiOs tempo;;. 
o espírito cristão entre outros fenome• 
nos de decomposição apareceu este: os 
valores . materiais, externos do mundo 
cristão. em vez de serem considerados 
sempre meros meios para o fim sobe
rano do "Reino de Deus dentro de nós", 
Isto é, da união das almas individuais 
com Deus, foram ;endo tomados prá
ticamente como fü,a.Ji:!81.ie. cem isto,· 

: a humànidade cristã · ia caindo no me&· 

mo vicio pagão da. , ativação do espiri· 
tJ pelos valores :),par.entes, externos, 
Slo'nsiveis, materais. 

Scb o impulso do Divino Espirito San
to, criaram-se então novos moldes c:e 
vida religiosa, do cara ter acentuada
mente· subjetivista parque de reaçi:.o 
contra. o meb ambiente ei.t;s,riorisado. 
Surgiu com as Or.dens Me,idicantes a 
espiritualidade nova caraterl:.'9-da po1· 
uma mistica individual muito fervoro
sa,. devoções particulares, a imagem de 
cristo Crucificado ostentando o realis· 
mo do Homem rlas Dores, uma cert3 
reação contra todo esplendor externo 
das cousas sacras, '> Ideal da pobreza 
~nimoda etc. 

Seria absurdo por em duvida a pro
fidenclal e eficaclssim.a reforma da S, 
Igreja· que . dai resultou. A historia de
dica verdadelras pagina~ de ouro àque• 
la renascença do espirito cristã" 

Ao progressivo ~nfraquecimento do es
pírito sobrena_tura.l acresceu, enfim, a 
apostasia de grandes massas do povo 
.cristão, no protestantismo, e a descris
Uanisação aberta do mundo moderno. 
Então, a P:rovidencfr, s..iscltou em s. 
Inacio e a · companhia d" Jesus outro 
instrumento para agir de fermento no 
melo do mundo. Com o ·escopo· de for· 
mar pe1·sonalidactes catolicas rigorosa
mente definidas que. ao meio da disso
lução religiosa e moral; devlam segu
rar e fomentar o e-spiri• sobrenatur~I 
nos indivíduos, fora do · placido am'
blente claustral, homem de combate a 
defender o Reino de_ Deus nos pontos, 
precisamente, ·onde ameaçava ru!na, a. 
espiri~ua11dade Io1adana é de carater vo:. 
!untarista; antropocentrico etc. E com 
bOas razões. Pois os pontos de . Infiltra
ção do espirita nefasto do seculo apos
tata são, todos eles, de carater nlti• 
damente subjetivista. e antropocentrlco. 
É a dissolução dos costumes e o libera
lismo do pensamento que, ainda hoje, 
urge combater e neútralisar. . · 

Nestas ponto.s, o homem moderno, 
para voltar a ser um dla cristão !nte• 
gral, necessita do amparo que a espir~
tualldade moderna ,d' cunho :mbjetivo 
e voluntarista, lhe oferece. seria aten
tado contra o Divino Espirlto Santo 
querer subtrair às almas o remed!o_ es
pecifico que · a Providencia lhes . prepa• 

ro~ , -
A vida não só. normada pelos supre

mos · valores objetivos como a. Liturgia 
os apresenta. - que toda :vida cristã. 
está. sujeita. a estas normas -, mas va
-sada Inteiramente pJr ester moldes, uma 
vida . espiritual de intensissima · vibra
ção individual mas toda castiga.da pelas 
formas · classicas da Liturgia será sem• 
pre o ideal, como a. vida pac!iiça do 
Claustro, en famille avec D!eu, ·será 
sempre o expoente "e todos os· ideais 
religiosos porquan;;o anteclpr, de certo 
modo o bemaventm'adO descanço sa
batino da Cidade de ")eu,;. Benditós 
aqueles que Deus chamou para tàl pre
Jibação em terra da vida eterna. Cul
tivà:gdo eles os grarnl~s ·ideais . que de
vem ser sustentados, para orientação 
superior e encorajamento dos combaten
tes, prepararão o amanllã dwna nova...-. 
sociedade · teocentrica onde· reinarão de 
novo a harmonia e paz cristã. Mas· no , 
mundo de hoje, estf. llarmonia e• paz 
não existem, mas sim, o assalto dos 
poderes das trevas aos corações dos 
fieis. Cristo nos remiu e resolveu todos 
os problemas da vida humana, não ha 
duvida, Mas uma vez que, a hwnanida
de ·e suas organisações já não se en
contram sinc1·onlsadas com o EspirJto 
de Cristo, nada está. resolvido e remi
do, E -a grande· massa dos . homens mo
de.rnoi;1 . envolvida por muitos• laços na 
miseila deste mundo, só pode preservar
se . m~i ou menos incontaminada, ' à 
custá..: de . multei, exames de concien
cia, mo1!\if1cações voluntarias, devoções 
. intimas que, falam a sensibilidade,- me• 
ditaçõeir sistematica,s e concretas, rou-

. badas ào' enervante e ao mesmo tem• 
po . atraente bulicio dos assuntos mà
teriais em continuo _mov_!mento ao re
dor do individuo, 

Si bem que o Rcim, de Deus que está 
·dentro de nós não possa subsistir neste 
nosso mundo, em atitude somente de 
adoração objetiva, não dévemos esque
cer que o Reino de Deus é graça que 
jama-is merecemos po1 força da boa von
tade subjetiva. Tão pouco como a le
gitima piedade objetiva e llturgka quer 
suplantar a piedade subjetiva, ela me· 
rece ser consider~ da cousa antiquada, 
Os m!sterlos da Comnnhão · dos santos, 
de Cristo vivo nos membros vivos, da. 
oração eficientíssima · da S. Igreja, da 
eficacla dos s. sacramentos e do· s. sa
crifício Eucarístico continuam manan
ciais e escola superior· do !leroismo cris
tão, como nos tempos dos martir«,s da 
fé, . assim a.inda hoje. 

Escusado e deleterio para o qorpo 
--Místico .de Cristo é o combate açUlado 
importunamente por espiritos estreitos 
e. fracionarios, entre a atitude Objetiva 
e subjetiva na re\igião, As duas atitudes 
se completam mutuamente. Oxalá. Deus 
acorde · ao nosso tempo ·muitas almas 
que sabem rezar, não· importa si radi
cadas com . todas as fibras . nos problé
más .e miserias que experimentam nes
te vale de lagrlmas, ou si abismadas 
na contemplação objetiva de Deus! 

· Inadmiss!vel e merecedor da mais de
ciciida repulsa seria um charlatanismo 
estetisante e arqueologléo que. seduzi
do pela vaidade de ir .·ae encontro r on
da. dJS muitos. se aproveitasse do são 
movimento liturgico para, com fla
grante abuso do mll:SmO, descreditar jun• 
to ao povo catolico o que h, de muito 
salutar, oµortunissimo, pro,idencial em 
materia de devoções, -exerclclos asceti
cos e demais 1emedins espirituais con
tra. os ma.les do temPo, 

PROFESSORES DE ENSINO 
PROFISSIONAL 

Serão realiza.dos no edifício do Jn~
tituto Profissional F'~minino, a partir 
de 20 de junho, os exames do habili
ta.çãO·· para os candidatos no 1nagls

terin profiss'onal particular. 
~'.~:'-S<':'l c.x?11n~~. rf>allzados por deter .. 

minação <la. Superit1lendencia 1do En• 
sino Profissional, serão os unicos '10 
corren1E'> nno. 

Batrificação da Sorocabana 
Devei-á Sêr inaug;ura,lo na S~gUT1"

Clrt. quinzenn <lcst n tnês, :t .Jlrj,meiro 
trecho' cletrificarJo da l!lstrada. de 1:t'"'e1-
ro Sorocahnna. ífU(~ vai· de Sorocall:-t. 
a. Ama<lor Bueno, num~ <lista..nci:i n~ 
o3 qu!lometros, Possivelmente ,.in
da. este ano, em setembro. será. fnau
e:nrado o trceho rle Amaàor Bueno a 
São Patilo, enjos tra halhm:.; do clert1-r ... 
fica~ão prosse·gUfrão cóm ba"stante 
ln tênsi<la.rle. 

Trata-se !lê um 1,;ra11de melhora.
nv·nto, .da~la i). econmnia d0 _ combusH• 
vel =ctue será feita e a- rapl<lc-z das via. gens, entre "-8 suas ci'dadell-



São Paulo, 4 de Junho de 1944 

TEATROS ECINEMAS 
PROGRAMAS DE _HOJE 

PRIMEIROS EXIBIDORE!J 

ART-PALACIO - A irmã. do mordomo, com Franchot Tone, -· APA. 
BANDEIRANTES - Encontro em Berlim, com George Sanders. - APA:. 
JPIRANGA - Claudia, com Robert Young. - APA. 
METRO - E o venf;o levou, com Clark Gable. - D. 
-OPERA - Flor do inverno, com Sonja Henle. - R. 
PEDRO II - Chamando a morte, com Lon Chaney. - D. 
RITZ - A vitoria pela força aerea, com Walt Disney. - A. 
BROADWAY - Melodia das Americas, com José Mojica. -- J' · 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

ALHAMBRA. - nustrei; inoognltos, com Frank Morgan. -- APA. 
A torre de Londres, com Basil Rathbone. - R. 

AME.RICA - Crespusculo sangrento, com Merle Oberon. - APA, 
· Alarme· no Atlaptico, com John Gar!leld. - .4PA. 
ASTORIA - Atraz do sol nascente, com Tom Neal. - APA, 

Cavaleiros foragidos. com Johny Ma.e Brown. -- AMC'. 
AVENIDA - O lntrepldo general Custer, com Erro! Flyn. - APA. 
BABILONIA - Em cada coração um pecado, com Ann Sheridan. -- R. 

Ave_ntura a meia-noite, .com Chester Morris. - APA. 
.BRAS_IL - _As portas do inferno, com Robert Taylor.,- APA. , 

Sherlock Holmes e a arma secreta, com Bas!J Rathbone. - AP.-t. 
BRAZ-POLITEAMA - Dois solteiros cm apuros, com Francllot Tone. -- A,• 

Agente subterraneo, com W. Gargan. - A; _ 
CAMBUCI - Sem tempo para amar, Claudette Co!bert. - D. 

Casas de loucos, com Olsen e Johnson. - APA. · 
CAPI_TOLIO -.Sahara, com Humphrey Bogart. - APA. 

Brincando com o perigo, com W. Gargan. - APA. 
CARLOS GOMES - Avenureiro de sorte, com Gary Crant. -· R. 

Rastro de sangue, com Bob Steele. - AMC. 
CASA VERDE - Esposas em pé de guerra, com Arthur Lake. ~- APA. 
CINEMUNDI - Estrada proibida, com Robert Taylor. - . APA. 
_COLISEU - Fantasma da opera, com Nelson Eddy, - R. 

Ela é da· pontinha, com Jinx Falkembur$1). - R. 
COLOMBO - Revolta. com Erro! Flyn. - APA. 

O grande momento, com W. Gargan. - A. 
COLON - Moleque 'I'ião, com Grande Otelo. _;_ APA. 

· Ao levantar do pano, com Ida Lupino. - AMC. 
CRUZEIRO - Fantasma da· opera, com Nelson \')ddy. ~ .n. 

Sherlock Holmens e a arma secreta, com .B. Rathbone. - APA. 
ESPE,RIA - Alhôa, a ilha dos encantos, com Jean Murat ...... ii; · 

A !ô belezas, com Ann Shyrley. - APA. 
. FENIX'- Imperio da desordem, com Glen F'Ord - APA. . 
GLORIA_ - Extranha morte de Adolfo Hitler, com Dur wig Donath. -- A_P.L 

Casablanca, com Hutnphrey Bogart. - R · · 
HOLLYWOOD - Em cada coração um pecado, com Ann Sheridan. - R. 

· Senda perigosa, com Freddie Bartolomeu. - A. 
IDEAL - AIQha. a ilha dos encantos, com Jean Murat. - 1'. , 

Namoradas da marinha, com Ann Sheridan. - R. · · 
IPIRANGA-PALACIO - Nascida para o mal. com Bette DavM. - R: 

Uma.. noie em Paris, com John Crawford. - D. · 
LUX - Sahara, com H. Bogart. - AP A. 

Ela é da pontinha, com Jinx Falkemburgo. - R. 
MODERNO - Sherlock do ar, com Red Skelton. - A. 
OBERJ?AN - Adeus Mr. Chips, com Robett Doll!lt. - B. 

Rainha. das melodias, com Roy Rogers. - A. . , 
ODEON - (sala azul) - Beijo da traição, com John Cfadie1a. - AP A. 

Ai vem os touros, com os irmãos Ritz, - A. 
ODEON - 5sala ver~~lhal - Paris nas trevas; com Phllip Dom . ....,; AP;t, 

A canc;ao de Dix1e, com Dorothy Lamour. - APA. · 
OLIMPIA - Crespuculo sangrento. com Merle Oberon. --APA. 

Casa de loucos, com Olsen e Johnson. - APA. 
PARAIZO - Sangue e areia, com Tyrone Power. - R.· . 

Que pernas, com Jlnx Falkemburgo. - APA. 
PARAMOUNT - Legião branca, com Claudette Colbert. - Al'A. 

O falcão em perigo, com Tom. Comway. -:- AMC. • 
PARAT~DOS - Dois solteiros em apuros, com Franchot Tone. - Arl. 
. Arrisca-te mulher. com John Wayne, - R. - • 

· PAULI~TA -- Legião branca, com Claudette Golbert. -'- APÁ. 
Brmcando com o perigo, com W. Gargan. - APA. 

PAULISTANO - Estrada de Santa Fé, com Erro! Flynn, - APA 
Coquetel cl,e estrelas, com Dorothy Lamour. - R. 

PENHA - Cavaleiro vingador, com Charles Starrett. - AMC 
'Iratdores da lei, com Tim Holt. - AMC. · • 

PIRATININGA - Salve-se quem puder, com Gordo e o Magro. - APA. 
Sherlock; Holmes e a voz nas trevas, _com B. Rathbone; ..,.. APA. · 

RECREIO .(Centro) - Revolveres e laços, com Willlaq Boyd, -.. A 
O az da morte, com Ann Dvorac. - AMC, 

REX -- Rebecca, com Laurence Olivier. - R. 
Minha amiga -Flicka, com Prestou Foster. - A. · 

RlALTO - Tristezas não pagam dividas, com Grande ·ote10 . ...., Jj. 
Tigres voadores, com John Wayne. - AMC. · · 

ROIAL - Palheta da vida. com Monty Wooley. - APA. 
. O misterlo da cascavel, com Edmond Love. - APA. · 
. ROSAJUO - A come~a humana, com Mickey Rooney, -- APA, 
, ROXY-:- Amor d_e mae, com.Sara. Garcia, - APA. . : _ _ __ - , 

Chamas da vingança,, com Gene Autry. - ·AMC'.· _ · _:· ... · · 
SANTA ÇECILIA - As porta_s .do inferno, com Robert T11,ylor. - APA. 

. Arrisca-te mulher, com J<;>'li.~ Wayne. - R. · 
SANTA HELENA - Sina de Jogador, com James Cralg, - .t). 

Explosivo, com Chester Horris. - A. 
SANTq "ANTONIO - Sem tempo para amar, com Claudette Colbêrt. - fJ. 

A estranha morto de Adolfo 'Hitler, com Ludwig Donatl:l. _: ÂP.A 
Slf.O CAETANO.-:- Fogo sagrado, com Spencer l'raéy. - APA. · • 

Garoto prod1g10, com Donald O'Connor _ APA 
. ,slf.o CARLOS - Miguel ·strogoff, com Akl; Tamlro!t, _ AMC 

Slf.O QER~LDO - Invasão, com Erml Flyn. - AMC. • 
· SÃ.O JOSE ~- Sargento York, com Gary Cooper. - APA. 

Lua.r- em Havana, com Allan Jones. - R. 
SAO LUIZ - Na calada da noite, com Richad Olx. - AMC. 

:Fala Manilha. com Lloyd Nolan. - APA. 
SAO PAULO - Pelo sinal da patria, com Al:r.elia Benc~. - APA:. 

. Quarteto de amor, com Ann Sotllern. - APA. 
Slf.O PEDRO - Em cada coração, úm pecado, com Ann Sheridau. - .~ 

Aventura á. mela noite, com Chester Morrls - APA. 
UNIVERSO - A revolta, com Erro! Flyn. - APA. 

· O grande momento, com Bobby Read\ck A 
VILA PRUDE!"TE - Cartada de azar, com K~t Taylor. - APA. 

Ilha da vingança, com Ray Mldleton. _ R. 

EXPLICAÇAO DAS COTAÇôES 

A, .... ACEITAVEL - Filme que pode ser visto por todos et!1bor& ~em P"_.o• 
velto moral. · ' 

lJ, - BOM -- Filme que pode ser visto por todos com provelto-;moral. -
AMC._ - ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que·pefo enredo 

ou cenas, pode impressionar o publico Infantil, . . . 
BPA. - BOM PARA ADULTOS, - Filme que pode ser \isto 1:om provelt-o 

mora.! tão somente por adultos. · , 
APA. - ACEIT_AVEL PARA ADULTOS - Filme que pode .ser tjsto tân 

_somente por adultos embora sem proveito moral. 
R. - RESTltITO - Filme que pelo enredo ou cenas deve ser _estritamente 

reservado a pessoas de solida formação moral e relistosa. 
D. - PESACONSELHA VEL - Filme que pela grave !nconvenleilcla. do ·enredo 

. ou cenas, deve ser evitado poI qualquer publico. 
M. - MAU - Filme prejudicial para qualquer publico. 

NOTA: _ t importante que o espectador não se contente com a ·shnp?es cota. 
ção do filme ou peça de teatro, mas que procure <:onnece:, .;,elo 

menus a1i:uu:, ue;,a,m,~ aa cnuc" .~.u j1.1~ut1co.ra. w.na cotação que 
afirmada sem nenhum comentarlo. lJOderá ~a.recer injusta: · e SO• 
fbl'etudo, com a leitura de wna analise que põe em relovo os ele• 
mentos bons e maus do filme o espectador pouco à pouco. educarà 
sua conciencla e aprenderá a JUl(l:ar por si mesmo os outros filmes 

que lhe forem apreseptado:,.. 
o bOletlm da O!'ientação Moral Jos -..:~petaculos contem .\IJ11a 

crltir,a <1~t.r,11rnr1, rt., ~oelos os filmes exibidos em :i. Paulo. l!: publi-. 
cado semanalm~nte, e a assinatura anual custa. Cr$ is,oo na Ca• 

Jpita1 ., o,·:, .fü,•Ju para ;', mtenor_. 11.·ormações na Associação d.os 
JornaliHa~ Catolicos, a rua Qumtino Eocaiuva, 176, 3.o andar 
;,ala ::9'1 - f'one. 3-7760. · · 

As: ~lssões fo.gem ao avanço 
Japonês · 

O orgão das. missões jesuítas iníor~ 
iria que muitas escolas das missões 
catolicas da China. foram· removidas 
800 ê até 1.600 quilometras para o in
tel'ior do país, afim de impedir que os 
japoneses as destruam. Estudantes e 
professores, que transportavam con,
sigo. ,livros e equipamentos, seguiram 
pel!IS estrada's ao lado dos soldados, 
muitas vezes de baixo _de fogo, dor
mindo como podiam, comendo o pos
sivel,estudando quando repousavam. 
A guerra selvagem continua com uma 
furia.. implacavél. Os japoneses des
truiràm 79 colegios e universidades, 
i.000 bibliotecas e museus, e ~erca de 
130.000 escolas, tudo avaliado em CrS 
lO.Oô0.000.000,00 

LER é t'HUPAüAH 0 

''lEGIONARIO'' 
a_ oEv~R oa rooos 

P$ CATOJ,.ICOS 

., ·"' . 

Religiosos aprisionados. pe_tos 
nazistas, na -França 

Os "protetores da civilização" .e "ele· 
!easores da cultura" continuam in
ternando em seus terriveis campos de 
concentração todos aqueles que lhes 
podem causar embaraços. A.inda ago .. 
ra, um telegrama da N. C., trant.mi
tido de Nova York, relata que mais 
de cem ReJ1.giosos da, Congregação 
dos · "Irmãos Ci-4itãos1' · for!llll interna
dos, enquanto outl,'os cem _foram con
der.;,\dós: a trabalhos forçados. Todos 
esses Religic..:>s são de nac!ortalidade 
francesa. 

E"'as ri11Qrosas noticia.; consegui-. 
ram chegar ao estrangeiro, graças a 
uma -carta recehlqa -peÍo F-'.l~O. Ir• 
m;~. E. VictOt", d:. p1-ovncla de La Sal• 
lc, atualmente morando · em Nova 
York. 

Soube-se da mesma _fonte que dois 
Irmãos de avo:nçada i~ade; pereceram 
durs1•.e a destruição da-"ta5a de for
mação de Albano, bem. -com.ó que os 
japoneses , internaram, em campos de 
concentração, perto ge Singapura, to
dos os Ir~ãos . quê se achavam na 
zona do. Bi.µma e na pê~ ~a .. 
lua_ 

LEGIONA RIO 

Notícias d os· Esta d os Ha quarenta -e quatro anos reuma-se 
MATOGROS$.'0 

I•:XPOSIÇAO AG\tO•PÉCUARIA 
CAMPO Grt.•.KDE; (ASAPRESS) 

Encerrou-se a Expos!ção Agro-Pe
cuaria, coroada de pleno oxito. l?ora:m 
clistrlbuldos os premios qu~ couberam 
aos. campeões da ra.ç:a zebú e aos e,;_
nositores classlíie.a.clos nos -primeiros 
lugares. 
" l'OXTE IN'Arca:HADA 

CUIABA, (ASAPRESS) ~ No mu- • 
nici\lio ele Pocnné foi inaug:urada.' um~ 
r,onte ele rnadoira rle lei ::sobre o rio 
Piraputancla,. 11a. roclo,•ia -Poco11é-Ca
ce.i·cs ,e const1·uicln. pela Co1npanhia 
de ~a.padorcs tla Força Policial. 

O ato_ inaugural que foi solene, coJ1• 
tou t·o111 a pre.sença. elos governadores 
dos dois 1nunicipios e outras auto·ri
dndes. 

A· C R E 
E!\'CERRAME!\'1'0 DO )H':S Dé 

J\IARIA 
RIO BRANCO, · (ASAPRESS) 

Com grande solé11lclade oneerrâram
se as festividades rellglosas elo ulti· 
mo cloníingo do mês ele mariano, fa
zendo nessa ocasião. a vrimelra éo
nuhão, ~O crianças acreanas. 

AMAZONAS 
GOVJ•;R.:\"ADOR DO TEltRITORlO DO 

RIO BRANCO 
ll!ANAl'S, (ASAPRESS) - Está 

sonde, espera.do. nesta capital, o ca· 
pit~n Ene Garcez,. goY~erna·dor do Ter
ritori<> do Ilio Branco, acompanha
do dns seus J'rincipafs àuxiliares, cs-
<.·olhirlo:s n'> sul do pais. ' 

Depo!s d~ perma.n~cer 'aqui; àlgun!3 
dia~. E-e~uit/L r-::i.rn Boa Vista. em ·lan
chas dn notllita elo Seniço <le In<lios. 
Puranto n. Ying-en1 ir:.s11ecionará _ às 
obras que estã.o ~cndo cx.ecutnclas em 
Cara.e.arar, i'nelushe a estrada <lo ro
dagen,. 

ALA..GOAS 
r.nt-:CUA XO l\lOHRO DO F'.\TtOL DOS, 

-l'iAVI,;GANTES 
llfACEió, (ASAPm,:SS) - Cl,~gou 

a. esta ct\))ital ·iD gooloito All>crto Ro· 
clrlgues, tecnko do Ministerio da-·Agi·i
eultura, que vem a esta ç.q.pital a. con .. 
vito dO Interventor Alagoanor sr. ls
cnar de Gói:s :Monteiro, para ·o:-::al'hinnr 
a si t ua<.;ii,o do ?-i-foi-ro do F~rol dos Na
\·eg-antcs. en1 vtrtud~ d,e uma gi:-ande; 
nn~cha que apresenta. certamentt' .•.• 
dovido as ultiE1as grandes chuvas .• • 
SANTA CATARINA 
1'01-Ql.iE f;5TA T'IlESO O PASTOU 

, WER~Elt 

C':)nnn1lcaao elo Dc11nxüuuento Estndnnl 
de linr,t•en,u1 

f'L0R!Aê\"0P0LW, (ASA1"1U-JSS) -
A pron•,sito elo \1nH1. noticia, publicada 
pelo "Correio da ~raúhã/', O Uepa.rta.• 
rnento dº Imprensa o Propaganda 
<leste Estado, forneceu a seguinte 110-
ta: 

"O pastor protestante \V<>rner An
clerson foi e,lemcnto dostacado n~ 
[greja Evangellca, exercendo as fun
ç,,es de dirigente <la Sociedade .Gus
tM• Adolf, l~IU 26 ele julho ele M3S, 
fol fichado pela Defegacia de Ordem 
Polltica e Social cleste ·EstadÓ, passa:n .. 
elo, a !lartlr dessa data, suas ativi
dades a serem constanteme11te vigia
das. Pregando etn lingua alemã, nun
cit;'.· p<>rem, em -presenç,, ele· <1ual'<1uer 
nt-1torldade, atreveu-se, certa voz, po1· 
escrito, a ju~hiíieM' 'lludiJ.'>ei!O,,_qlll> Jlrn_ 
assistia .,-ue 11eaf;h-;-!',OlJtra.:2'li·rtttl-l!'-<;i!-~ 
/lo .:ove_rn9, b.,p:,~Jl~irp, ';~,\ll>.rn ,:<;> <JU,?, 
porvent<UJ•t _ di~S1f,rn JqS\{Ci~1~ .,&1,)r\~ !~, 
ele naclonaHr.ar.i\A, .. '_1A,1<sln1 ,l\, mie ]'ºX 
a11as at1,·!clades · contrarlg~- aos \111:e-
resses n::iciórúiis: -~- i_'col1ltêdldas·· 1l~elas 
autorid,ndes cat~ri.néns~s .,::a trt .. Y~ê..S ,.a~ 
seu servl·ço de lrweHctjgações, o, pasto11; 

Werner SI/, cúcontfll y_1;~~~- ha_ -d<!!~ 
anos, isto é, clesile 1942, .nc\1sad,o .. _cl~ 
rlols delito6, veJ01 CJUe se acha ll111>li
o.ltamente envolviào e111 dois proc~s- , 
sos que t'erão de ser 'julgados polo 'l'ri
uunal ile Segurançt l\',wtonal ". 

MARANHA-O 
APROVADO O ,\U:llEJ"'l'O PAnA o:

FUl'iCIONALlS~l0 
$.\Q LUIZ, CASAPHl~SS) - l•'ol rc· 

ceblda com sa tlsíaçiio,' pelos servido- · 
res do · Estado, a noticia divulga.da 
segundo a c1ual o Presidente da He• 
publica aprovou o aumento do:, ven'
<;lmentos do ftrnclonallsmo. 
l'OSTO PAltA \',l,:NDAI, Dlil PASSloJS 

SÃO LUIZ, (ASAPRESS) - A Em• 
presa ele Luz o 'l'racão. estabeleceu 
postos de venda ele passes vara bon
<les, em vh·tucle c1a falta de, troeo. 

Rio Grande do Sul 
COXCORREXCJA., NA. ''UÇ,\O 

PERIU:lA 
POUTO ALEGnE, (ASAPRESS) 

A Viação ltcrroa. do Rio Grande do 
Sul Yal. abrir concorroncla para o 
(orneclmen to de trezentos mil metros 
de trllhos, alem -de º'\trs materiais 
destinados a melhorias ele sua via 
permanente, As propostas sórlio re
cebidas atê 28 do agosto. vindouro. 
ABASTEOUll')N1'0· u1a - PI•l1'JIOI,J!;O 

PORTO ALEGRE,· (ASAPRESS) -
Um voderosQ c.onsOl'cio de petroleo 
am~ricano, sob a ju1•.lsdlçiio da Stan
dard oll Compàny Erasil, Instalará. na 1 

quarta scc,ão ela. barra. ele Rio Gran
de gigantescos tanques para oleos e· 

11etroleo, cujos produtos seril.o guar
dados nesse local. Nesse 1ncs1no lu
gar sera. construido um moderno o 
be,n aparelhado cais, afim ele receber 
os navios petroleiros. 

Todo o petroleo clestihado ao abas
tecimento cio Estado salrll. elo ·porto 
cio Rio Grande. Para abastecer Pe
lotas e Porto Alegre pequenos navios 
petroleiros serão utillzados, pro1nios 
1,a1·a navegação eT)1 lagoa. Na cfclacle 
ele Rio Grandê atncla serão construi
<los predios~ onde f.unci onarfto algumas 
fabricas de caixas e tarnbores. 

CEA~A' 
CE:\'TEXARIO DJ~ D, l'I'l'AL 

FORTALEZA, (ASAPRESS) :._ A 
Ação Catolica desta clc!acle vem pr•· 
parando varias soleni<lacles, afim ele 
come1úorar O cCntenario de D. Vital. 

E1n :sua se.de. o desembargador 
A bn~r ·Vasconcelos· fez ti1na conferen
cia, c-xaminanclo. o as11ecto juridico ela. 
questão religtosn-, en1 que se ,·irarn 
,,nvolviclos D. Vital e o Poder Impc
r;al. 
IXICIOU-SE A SRMANA. DO PAPA 

1''ORT,\LEZ,\, (ASAPltESS) - )(o 
melo ele grande vlbraçllo religiosa foi 
il~iclada, nesta capita], a Semana ao 
Papa, J)0r in_iciativa elo Arcebispado e 
com a flnali<lacle ele voltar as aten
ções dos catollcos cearenses vara o 
sumo Pontiflcé, cledicando-lhes as 
suas preces durante oito dias segui• 
dos. 

I•:rn tódns as Matrizes foram- ceie· 
brada/, Missas solénes e (citas comu
nhões coletivas ein Intenção do, Pa
pa Pio XII. Por ocasião füi adoração 
da Eucaristia, o Arcebispo D. Anto' · 
11 io Lustosa pronunciou uin belo ser
nlilo do abertura·. 

MINAS GERAIS 
CA~lPO PARA !UUllrll'LICAÇÃ

1
0· DE 

SE~U,:NTES 
BI;Lü HORIZON'l'E, (ASAPRESS) 

- · A secção de l•'omento Agricolu. cio 
l\Ilnisterio da. Agl'icultura, está. roa
liaanclo na região sul mineira do mu-. 
nicipio de Vàrgtnhn.; in11,ortantes· tra
})albos J)ara a ínst:cfação ele um gran
de e·ampo para a multlplloação ·elas 
sementes ele hortaliças .e plantas, frn-
tiferas. ~ 

PARAIBA 
CA:lfPO DE AYIAÇ.\O 

,!0ÃO I'ESSO,\, (àSAPRESS) 
lnaugurou-so o campo de pottso. ela, 
cidado de !Vlarnanguape, rcccntcn1e11-
te cons_truido. 

R .. ·. Grande do Norte 
I:XST!'rUTO 011) EDl.:CAC.:1.0 

NATAL, (ASAPIUJSS) - i,nuncla• 
se ofic)allnçnto qtto o i;o,·erno do Es
tado estâ cogitando de construir ttm 
'grandt: cüifie10·. destinado a re,Ceber 
todos. os estabelecimentos de cnsi110 
secundario e l\or1na.l, o(iciais, quo vêm 
funcionànclo c1i1 predlos inac!equados. 

O nQvo. edificio, Cfue l)a:::;sa_r{1, a. C'lla~ 
rnar-so Instituto elo Educação, vin\ 
solucio11ar um serio problema que àa
ta de -10111,0 tempo, 

A~TE-PROJETO DO Anoxo 
l'llOYISORIO 

NATAL, (ASAPRESS) - ,O InteT
vcntor I-•"edera1 nomeou u1na con1issão 
para apresentar o ante-projeto do 
abono !Jl'Ovlsorio, a ser concedido ao 
funcionalismo ··publico deste Estado, 
inclusive aos ·extra.numerarias. 
ltADIO E PARAQ,UEDAS ENCON• 

TRADO!i NA MATA 
NATAL, (ASAPRESS) - Misterio

so achado foi nncontraclo em plena 
floresta, e~ cOnstitue u1n radio ,e um 
paraquedas, os quais foram, por or
dem ela Interventoria, trazidos até es
ta .capital, afim clç que as autorida
des ·consigam determinar a proce
clcncia dos objetos mencionados. 

B.A I' A 
Ji;Jfl'JlESTDIO PUBLICO 

. SALVADOR, (ASAPRESS) - O gO• 
v~~no do Estado _vp.i lançar uni gran
de c1uprestimo, na in1portancia. ele .... 
100.000.000.00 de cruzeiros, cm titulas 
da Divida Publica. _ 

Esse emprestimo destina-se á exe
cuç.1.o de grandes obras e eSpeclal
men te l)ara a do plano, roàoviario, 
qu" estabelecera ligações com Minas 
Gerais e Esplrlto Santo. As obras 
dessa estra.rla tronco serão iniciadas 
llC•S 'l)fOXilnOs dias. 

PAR ANA' 
PRODl.iÇ,,o DE LINHO 

_ Ct:Rl'('IBA, (ASAPRI;SS) - A pro
dução de linho, no J~staílo, durante 
0 ano passn.do, ?nanteve Ul11 nivel i-e .. 
g·ula,1•, atingindo cerca do 405.000 Qui
los, tendo sido, tocla ela, vendida em 
S,'io Paulo. Não hottve exportação pa
ra. o c-x.terior, cm virtude da necessJ
dacle de atender as fabricas do pais. 

PAR -l' 
1110,·ntE:,(1'0 DO Df0:,(1'EPIO DOS 

l•'U,';CION A RIOS 
BELEil)', (ASAPRESS) - O Monte

pio elos I•unciona~ios Publicos do Es
tado, publicou o balancete do Ativo e 
Plissivo até 31 ele dezembro do ano 
passado, apresentando· u1n moVl-n1en-
to ele 8,992.000 cruzeiros, com um sal- · 
elo cm caixa e uos IJa.ncos, de •• ; , •• 
6.76a.094 cruzeiros e 50 centavos, sen
do a destacar ,1ue de juros. empresti
moms, títulos da clivíi'la pub)lea e de-
posito.sr; bancarios, atingira1u a · 
2.DOG.802 cruzeiros. 

A' S 
PREYIS,\0 DA SAFitA. Dl~ ARROZ· 

GOIANlA, (ASAPnERS) - A safra 
do arroz deste nno será 1nais· volumO· 
s.t · (lue a_ dos ·anteMores. quando a.tin
giu a pouco mais ele tn~s milhões de 
sacas. Segundo catcnlos aproximados 11 

produção <la proxima colheita elevar
se-á a 5.500.000 de $acas, unrn, vez que, 
todos os agricultores mostram-se sa
tisfeitos com o dcSM1volvhnento <le 
suas planta<;õcs. Somente pnra São 
Paulo, os exporta<lores ele .A napolis, 
jú, tê1n cneomeudadaa u1n milhão de 
sacas, vendiUas no ponto de emliar
que á. razão de 63 cruzeiros a saca de-
60 ciuilos de arroz cJn casca. 

Concentração. Mariana e Consagração de 
Campinas ao Imaculado Coraçª° de . Mtlf ia 

Crlmplnas assil;tiu dori,ingo, dia 21 do 
ilt~ p; pas.~ado um impre~ion-ante "mb';; 
v!füerito de fé Cl'istã, que con.stltttiú' ·um'à 
sc~rb!l- demonstração d t imwrtánda 
C]U~ ndquirlu n,o selo da. juvenfo,fo C,L~ 

•tiiif:4i!, ':I; Congre~ação _Mariana ':f5ti0' ijjó'~ 
çcs,,:e1ementos de varias. cidades da di~
ç~~ê,; pa capital e. de . Santos,, ~e ,TTll~i: 
ram 11uma grande concentnção atravez 
êúí. 'qúal manifestaram os seus 'senti-· 
n1entos religiosos. · 

· P1·eparando os M~rianos de campinas 
para essa concentração, foram realiza-

. das -durante a sémana rezas soiimes com 
pregação, bem co·mo uma ~rle de ses,. 
sões; sendo -tratados diversos tema-s for~ 
n1iitlvos. Coroando· todos os esforços, 
Deus' abençoou a. Concentração Maria
na, que foi, sem duvida,, um uconteci
mento de profunda, repercussão nos 
meios religiosos de todo o Estado_. 

A MISSA CAMPAL 

. Como dissemos, varias cidades do \n
te!'lor se fi~ram representar na. Con
oentra.ção, ois prlmelros a chegar_ a 
Campinas, foràm os Marianos da Dio
cese de· Ribeirão Preto, que eram espe• 
1·ados na "gare" da )\,logiana por um 
grupo da. Federação Mariana de cam. _ 
plnas e pelo Revmo. Diretor. Das 
8 ài; _10 horas, chegaram as represen
tações- ele todas às -Paroquias da Dio• 
cese de campinas, que entoando can
tice., religiosos se dirigiram ao Largo 
da cated1·a1, onde assistiram a. Missa 
campal celebrada por : S. Excia. Révma. 
D. 1'11,ulo de T!l-rso Campos, Bispo Dio
cesano. 

Terminando a Missa, os marianos di
rigiram-se ao Colegio Diocesano, onde 
lhes· foi oferecido um "lunch". 

A ~ESSÃO MAGNA NO l\IUNICIPAL 

A~ 14 horas, teve lugar·no Teatro Mu
nicipal, a· sessão magna, presidida._ por' 

S. Excia. Revmà. :o. Paulo de· Tarso 
camp:is/:Bí.~, 'i:ííoc~S2-Íló:e com a pre
sença 'ilõ'Svt.tlàs · au'tor(iiMes, e?ementot 

1 do c14i:íf;-~';.ii1M~ i;~:p'fü,entativas de 
todas as-: P.l\t.:.:ses. - · 

., ·O , -Reymo,, .. _ Cgo. -_José-- Nardin ab1iu 
,;, sessão, saudando a5 fü!torldades e S. 
Excia. Revma. D. P lo Cie Tarso Cam
pos, dando em seguida a palavra ao 
Revmo. Pe. W.a.lter Marlaux, Diretor 
do Secreta.rlado Mundial das CC. Ml\1, 
que em ·uma magnifica conferencia .sa
li<!etou a. necessidade de um esforço real 
em pró! de uma solida forml\Çáo r,ell
glosa para a juventude', tornando--a 
apta pa1'a -articipar com evidencia ua.. 
grande ob1·a de reeor_~trução do mun
do de após guerra, un!ca. solução pa~ 
ra. 'Obter a paz mundial. Mostrou a ne
cessidade da. instrução re!lglósa para .os 
meços e suas considerações valeram ço-. 
mo uma verdi.deira uçio d,e moral crili-
tã. ' 

Encerrando a sessão, s. Excia.. Revma. 
o Sr. D. Paulo de Tarso campos, Bis
pos Diocesano dirigiu a.· -palavi·a aos 
moços, dl7..endo: O mundo de amanhã, 
será o que· vós quizerdes pois depende·, 
dos apostolas de afua.n~ , esses serão 
<>s · jovens de hoje e como eles se for. 
matem· na. fé e moral, tal serâ a. !u, 
fluencia que exercerão sobre todos os -
p1·!nc!pios que regem os governoa. e os 
p~vcs. Insistiu . para que Oll jovens se , 
dediquem ao estudo. ,;c~io da Religião, 
à. sua. pratica piedosa e que amem a. 
sua. congregação coi.10 escola. de .Ma- , 
·ria· Santissima, a criatur:i quei me:Q1or . 
soube servir e amar a. DeW!, , A,gra(le• ' 
ceu as representações de São PaÚ!o, de 
Ribei1·ão Preto e de · Santoo e terminou 
deseJ11ndo que se transformem em ver
dadeiros apostolos de Joous Crlsto jun
to da mocidade indiferente de hOJe. · 

Terminada a. sessão, foi organizado · 
o majestoso desfile que percorreu. o 

o I Congresso , .. Catolico Brasileiro. 
, (continuação da J.a pagina) 

jovenS que sintam vocação ao sacer
dociô, catequistas voluntarios. A 
quinta secção tratou da Imprensa: -:
jornais diarios, periodicós religiósos e. 
cientificas, livros escolares, . bi~liots)• 
cas pop\llares, etc. 

DECLARAÇÃO DE PRINCIPIOS · 

A primeira reunião do. Congresso 
realizou-se na velha Sé dà Bafa no 
Domingo de Pentecostes, 3 'de junho· 
de 1900, presidida pelo saudoso Arce
bispo da Baía e Primaz do Brasil, D. 
Jeronimo Tomé da Silva; sendo nela 
feita a seguinte declàração de princí
pios que bem ~aracteris<1, o espirito 
com que foi realizada essa magna 
.:ssembléia: • 

"O Congresso é catoliéo e 'exclusi
vamente catolico; porque o Ça~olicis
mo é uma doutrina completa, a gran
de dO'llt:dna do genero humano. 

O Catolicismo, portanto, não admi
te idéias livres, ,,ão é tiranice, nem 
tem outro qualquer caratar que se lhe 
possa adicionar: - !)elo que erraria 
quem supuzesse que lhe falta alguma 
coisa nece.ssaria ou que contem coi
sa que seja preciso tirar-lhe. 

Quem tal afirmasse incidiria em 
gravissimo erro, que não pode dei
xar de produzir cisma e heresia. 

O Catolicismo ._ é a doutrina que e 
Sumo Pontifice, sucessor de São Pe
nro, Bispo de' Roma. Vigario de Jesus 
Cristo, Doutor irifalivel dà -Fé e da 
Moral, ensina, ou ex:.athedra, 
ou conjuntamente com · os ÉL<tios, su
cessores do:, Apostolas • 

Qualquer doutrina que destoe des-
ta é cisma e heresia. _ 

Ao supremo juizo do Sumo · Ponti
fice o· Congresso subme1,e suas delibe
rações. 

Viva Leão XIII". 

RESOLUÇõ'ES DO CONGRESSO 

Nesta rapida resenha do que foi o 
Primeiro Congresso Catolico Brasilei
ro; não podemos enumerar todas as_ 
resoluções ali discutidas e aprovadas. 
Vamos apenas citar algumas delas. 
Podemos, desse modo, lembrar a ··que 
visava encarecer a necessidade de se 
dar novo alento às Irmandades e Con
frarias existentes, que quando fiéis às 
suas regras e postas em inteira su
jeição ao Ordinario do lugar, servem 
admiravelmente para fazer florescer 
a piedade e· edificar os fiéis; as reso
luções relativas à difusão da obra do 
Apostolado da Oração; muito prati
cas e proveitosas foram tarnbcm as re
soluções votadas quanto á. fundação 
de sociedades de pt·evidencia destina
das aos operarics catolicos; as refe
rentes à instituição de escolas domi-

centr J da cidade, indo buscar na Igre
ja do Rosario, a Irnagerr do Imaculado 
Coração de Maria., que triunfalmente 
entrou na Praça (la Cated,al, rodeada 
pelos Sacerdotes que formaram a guar
da. de honra do seu . andox • 

mca:is, escolas primarias - e se_cunda• 
rias, '.d~tinadas a dar formação cato~ , 
lica à ·nossa juyentude; as tençlentes 
a criar entre nós a Boa hnprensa; ás 

-referentes à difusão de obras de_ ca
ridade, assistencias vicentinas, etc.; ,as 
referentes ao combate ao ptotestan-, 
tismo, espiriti$mo e. demais seitas 
c6ndenadas pela . Igreja; a que propô~, 
;i formação de _uma liga contra a im> 
prensa imoral e anti-catolíca; final-,,· 
mente, não, podemos ,deixar de men•, 
cionar neste. resumo, as, resoluções to•,_, 
madas pelQ Congresso quanto ao im•, 
portante pl'oblema das vocai:;ões sa• 
ccxdotais. · · · 

SESSÃO DE ENCERRAMENTO ; _ 

A ses~ão .de encerramento do Pri• . 
meiro. Congresso· Catolico Brasileiro . 
se realizou a 10 de junho -de 1900. Es~ 
tava repleta a Catedral de São Salva.; 
dor, sendo ·insuficiente 'f)ara conter· tis 
congrés3istas. Alem dos 'E:xínos •. Sts, ' 
Arcebispo e ~ispos, Secretà,ios ·. do · 
Governo, membros do Congresso 'Es
tadual, do Corpo Consular, dos:repre--:, 
sentantes da imprensa e congressis- -
tas, gra:nde massa de fiéis ocupwa a 
vasta nave, os dois. -coros e ~ tribu-, 
·nas do· vasto templo; 

Subiu à tribuna· em primeiro lu!tar 
Monserihor Camilo ·Passalacgua, _ que 
apres'.!ritou ._ um <conciencioso e . p,ofún:. 
do e~tudo _ sobre _ questões ainda 
hoje de palpitante atualidade: - "A 
Socieda_de Civil, o ~fado e a Igreja, 
o. Laicató. catolico no regime de sepa• 
ração da ~greja do Estado e a atua• 
!idade d,os Congressos Catolicos" -
sob' o titulo geral de - "Uma pagina 
de Direito Publico Cristão". -

A DIVISA. DO LA.ICATO 

No correr desse importante estu
do; diz o 0rador que a "divisa do. :I:.ài~ 
cato em ação_ ha de ser a do grande 
Carlos Magnc,: · -- Karolus, Dei · grafia 
Rex; Ecclcsiae Defcn:sor; et irt oin11i1 . 
bus Apostolical! Sedi~ 'Adjutor fide!is. 
Essa atitude'- que tanto enobrece o 
Laicato · catolico, deve. ·ser na medida"_ 
e na. manei,ra prescritas pela ~é ,que-' 
nos ensina a Igreja. O Laicato não -
pode e não deve para sua· glorifica
ção, subtrair-se à direção da' Igreja; 
antes deve, contai· com · ela ein todos 
os seus movimentos. P;. sua maior 
gloria é serem os braços potentes de
la, , cujo , chefe, invisível é Jesu,s' 
Cristo .e visivel o Sumo Pontífice'' .. 

Ao · enve:z; do eonsiderar a sepaÍ:a
ção ·da Igreja e ck Estado um fato 
consumado ren·:tinte da "diferencia-· 
ção da esfera propria" do poder es-: 
piritual é do poder . civil, confo1'.me 
querem os modernos ."c9tolicos" ·.li
berais, traça _Mons. Passalacqua a se
guinte conduta a ser adotada pelo !ai• 
cato brasileiro: 

'' Assim, pois, a. atitude dos catolicos 
deve ser, como já ilidicàinos, · a de -
reivindicarem os direito!'l de nação 
catolica; e; eriquan.to isso· não se efe
tua, suprirem, por uma ação. coletiva, 
à que nos falta por parte do. Estado~ 
- é o Adjutor fidelis, associandq-se ó. 

CONSAGR_AÇA-0 DA DIOCESE AO Laicato ao Cleri> em tudo quanto se 
IMACULADO C(l'RÀÇÂ(> ot· ·MARÍA refere 'aos interesses dá ~greja, :favl>•" 

. . , .- .-. ..- - . recendo seu min.isterio sagrado por,' .. to.4, 
Divulgamos á;-:segÜir: eo~"má!Ôfes·- (11{.." dqs -os meios ao seu alca~ce;;·con:.:" 

taihes a noticia, já publicada,. da. -con-": • c_orrendo para os atos do culto divino/ 
~nção ·da Dioce;;e .ao lmachlado -co-: afervorando~se .no espirito>çristãt> . .,-. 
ração de Maria;, · '; " ., - ,_ ---- · · na obediencia · às suas leis, na educa·:· 

A praça- ela catedral,. estava- .intei•- ,. _ç;io cristã dos filhos e em. mantel' na, 
ramente tomada por uma multidáo, cal- · pé conveniente todi>. a vída cristã ê/ 
culada. em mais de 10. mil pessoas. o~.,- catolica em suas multiplas _ manifes-: 
varias C0!eglos da DlOC~se, Pia., Unlão;.:·: taçÕes; . ' · . ' ·• /',\ . r : 
t.ção catolica, davam a nota distinta · · Parâ as 'êiicunsfartcfas atuais; se faz 
dos seus uniformes oficiais-· cercando os _ . precis,o que o Laicáto catolico apare~-
2 .500 congregados qu· tomavam p!e- , ça','e se to:rne realmente poderoso;. 
i;:amente a parte -central ,da Praça,, Em aparecimento e poder que obterá pew 
lugares reservadQS iam-se O Revmo .. _ la união de_ forçab, postas em contri-
Clero, as Innãs Religiosas e a.s auto~ buição sob a diretriz dos superiores 
ridades civis e militares. eclesiasticos.", _ 

' · · · -- · · · , ·.' · Dir-sé'-Ía utn. ·prôg. r_am_a para a Ação 
~, Academia de Gometcio· sao Luiz, 

e.~peránsto O '11:xino · Sr •. Bif;pa, .está.vllm. os Catolica Brasileira, _ qµe anos mais 
seminaristas e. Q• CQlendo- ·_ ,Cab\dc, Dio- tarde iria · ser fundada· para realizar 
rr.sano, que em proc~ão· vieram .até Q. ,este programa, segundo os desejos da 
Altar. a:rmado à frente .(la '.Jatedral .. o. Santa Sé. 
es~taculo crE'sceu -- em grandiosidade,· __ 
quandó a. chegada. _do Exmo. Sr: Blspo, - ATUALIDADE. DOS CONGRESSOS· 
a. _ multidão_ todà. entoava um hino de' CATOLICPS' 
louyot à, Nossa, ,Sep;llora'. Depois .de bre- -
ve alocução prepara.ndo os liéls _para Finalizando -esta, resenha e conside.: 
que se .consagrassem ao .imaculado CO• rando o fato" de·- que está sendo pia,;, 
ração de Maria., 0 Exmo. sr. _ Bispo leu, nejàda a realizaçlíó do 'Segundo Con~ 
acampa._ nh __ ado' por toctós O Ato_ 'Cle con~·, gresso Catolicó_ Brasileiro, seja-nos Ji,. 

· c'ito citar· o" que· esse· i;lustre orador< 
~!~r;i~\~!~º i:ielo. Santo Fadte, 0 Pa- diise a jeSPl!ilo.Aa ,atµ11lida4e desses , 
. DePols de eia.da a; benção do ssm:o: Congressos, palavras - oportunissimas 

Sacramento, falou ·sua Excla. Revníá. - numa epoca come, a nossa, ,em que a 
D. Paulo de Tars_(>, Camt)0S, Bispo oio- pérseguição ')iberãl 'éóhtrà a Igreja co-

meçn a- ceder lugar à. perseguição to-
ce,sa.no à. imensa --mµJtidíi,Q, __ rea.Içando talitâriá.:do -nàzlsmó: ' 
o valor do ato que acabavam de reali- "Os -Çoni:(ressoii .Catolicos são tam-
za:r, No CoraçãO de Mária. depositou O bem mediclas , cfe . salvação publica, 
S:into Pádre, as suas · esperanças por sempre que o Estado i:frétenda divini-

. que resurja. pela S® · Mediação a. 'paz z,ar-se e 'abrir uni·, peri.odo de lutas e 
para o mundo e os catollcos da Dioce- - . hostilidades contra a · It(reja de Deus, 
se de Campinas, atentos à voz do Papa. Então a missão' dc,s 'Cóngressos, lon .. 
yoltam--se pa.ra o Coração de Nossa 'Se-• ge _d<i,' circiµ'n;;crEiyé;-~e·, aos devere; 
nhora e a ele se cons;i,gram cheios· de _ acima, .-,rf;!fêridos."·' cumpre-lhes tomar 
coAflárçá, .a dlas iii.el,hore,s 'para, 'o· Bra~ ·. uma atitude. positiva de atual defesa, 
si! e para o nnin,;lo. -· - · · · ' - . ' energica é : continua em face de um 

';El)ce11ou-se ai!m a majesto~a · Con- . .:idve-rsario , fogoso e obstinado, para 
1 centraçã-0 Mariana., que constituiu com . g-ue se obste -U:niá 'situação anomala. 

1 o ·Ato de (:onsagração dll,- Diocese, ao . _ AI' vMes a diforençà que existe en~ 

Indicador P f 
a a · 1· Imaculado -Col'!t,Ção de Maria; o primei'- " tré o Adjutor fjdelis_'e·o Ecclesiae De• 

- , gre&ios Eucarlstiéos Regió1ials' e do tudé,' qevem -os. çongressistas assumir ro. 1 s· 5·1 o· na ro· ato Oficial em preparação dos Cort- 'fons6r; s~ni.abanqóriar a primeira ati~ 

, , , .·_· . , , : congresso Provinci!l,I que ser11' ~m. 'ui!6: re.sohitmnente a qeRÜnCÍa". 

ÀDVOGADOS - --------------Dr. Vic:ente Melilo 
Pr&()B da Sê, z:r . ~-o •ndar . Sala 246 

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 
ltua Qulnll110 Bocaluva, 176 - 11,0 

Andar - $ala 823 - 'J'et.: a0 U1G 

-- J o v ia n o T e l l e • 
e 

J. N. Cesar Leaaa 
· a clvos1ulo11 

l,.,tn ~'- ~neert,..,ordt .... ia ,... Bala ti,~ 

Dr. Franciaco P. Reímão 
' lielmeister 

fl.ua S11o Be,,10, i~~ -, ,I.O and_ar 
.,Hfa a· - 'l'el.: 3-1648 - S. E'AUl.lJ 

,Dr.· Carlos Moraes' de Andrade 
ltua l:len111m1m \)011ot11n~ o • t,o aDQ, 

&la 88 -- l'el,: d•l986 _ 

Dr .. Durval Pra'do 
Médico ueulleta 

ft. senml ,r t'nuJÓ IC,:-ldlo, u, 
ó.o o\nQ, l:!alRe 61~ • U . H 
- (J!l1q; da· tiUa J<>llê - l:l<>nlfll.Clln) 

Cons,: t4,SO . a .t?,Bo· horas ' 
Tel1 a-nta 

MEDICOS 
Dr. 'Vicente de Paulo Melilo 

CU1tlf'n · ~l~dlt•n - 'l'uberculo•e 
llnlo• X , 

Ulrrto, do "Snnurorlo \fila M11senfe" 
<.::01111.: lt. Marcoru. u - 6,o andar 

, Apart,o .63 - . 'l'el;: 4•8501 
)'l.es.: Av. AKUII l:lrnnoa n.o 95 

•· ·1•e1.1 s-&829 

Dr. Càmargo Andrade 
Doeni;oa «le 11..-nllc,rn• - l'arto11 

Ot>l!rncllea , 
Da li3en. Portu"~"'"" e <IR Maternldal!e 

d<1 8. Pirnlo 
Cona.1 tt. l:>"nttd<>1 U'etJõ n.o 30& 

Tel.: ll-11741 - Das H às 18 horas. 
S11bAdo· n»~ 111 A~ l2, horas 

Rt8. 1 tt ll8 UR f8 Ili 0e , Karros, - 01. · 
1'111,:· 7°063 

Dr. Celestino Bourroul 
Hes.: t,.an. i. l-'1tulo: , - l'el.: ~-26.Sl:I 

Cons.: tt1111 1 .ue !\brU, 28ó 
· Dap t à$ 6 ttoree, 

Dr. .Heynaldo Neves. 
de J.f'igueiredo 

no. HflSl'l'l'AL l>4.11 (.ll,IJIIICJA9 1!: 
!i'i\N1\:l'Oll10 8AN'lA IJAl'AlllNA 

1.:11:UWJIA · OAS VIAl:I BILIAHl!Jis 
Coils,': .Hua _ Marconi, _ 84 , • a.ó anda·, 
Fo11~1 ,.8117 -· DnA H âs 16 hora.~. 

-- .Rt!lJl.tnclA-; A v. Pacttemb11,- U,H 
~·one: 6-262r. 

RAIOS X . 
Dr. J. M. _ Cabelfo <.:aanpoai 

~ll~lhl,'O fl,10101,..0hlti'l'A 
.fc.Adto•Ulll&;nO•tlt••.••- -- ~aMfl,eê: 

RadiolOr;ll'oa 11 1lu111t11lllo 
ConB.: ltua Marnon1, ~4 · Utl01r10!0. 

Pasteurl • ~-º <1.nd ..• 't'et.-:. 4•0666 · . -' 
Hes,1 Rua 'l'u1,1, 693 - _'l.'el.: &.,·90 

Sã<> Paulo · · 

H O M E·O -P A TI A 

AlOCUCAO óo: SOBERANff <.PONTlFICE- AO: 
.... ·sAêRO tóttêíO éAROINAtlCIO . 

. , ... · .... , .. ,_ .. .,,, . ' ' ',, 

fCon1:l~o da 1.a pa~itià).- : <. 'd.à.de õe que se chegue a soluções: 
11\1,derJo· influir ·.em :tal ·ordeín:do/fu." . que nií.o signifiquem somente um exi-, 
turo é que esforços ,serão'feitos' pa:ra. , tó, ineramehte parcialc lilas que atin; 
.impedir a re!Jll'idencia' nos\cimcelfos- . jain, _um signo _verdadeiro e perdura,: 

Dr. Art~~ Rezende ._ Filho . falsos e natanfü:Js' 1Wà !prédomliiiintês, · . _ve!;: · testituirido · ,a famllla humana à' 
. Medico t.omoopata da e. A. P d'I. _ ·.t 'significativo·. o' fato' dê -irue;-. ao t_ra1ÍcjllHi~ade _de· secufos cie paz, semi 

Sorocab11 na. IJINtor -0llnlco do Àm<, .tn:esmo, teinpu em ·qne'·os· niefos têcnl~ . sóf,rimentos e se1n ranéores.' : 
bula~orlo li<>111eopaUcC) do Carmo .. · cor;'. de· progrêssó alclÚt~ari'i· ti'Ín gÍ'ill ' Q'.1a!l]Uer solu~âo. justa do conflitci 
Cone. ,u., Se11ad<>r IJ'eljn, 205. te!. jamais superado de :perteícãó. o l'llUli· 111u11d:a1 deve ser t1xamlnada à luz de; 
:4·0839. Res,: 8-6471. Marcar hora, do se encontre no humbral ·de ácon- _duas questões complexas e separa,' 
das 3 á.s 6 hs. pelo tet: i-0839. · teclmeutos mais dramaticos e- decisl· das: a pyi~,:iira. é -a prolongação da 

ENGENHE'IROS 
, . 

Amador Cinfra do Prado 
tcu~,~nhe1ro' àruuuetG 

Arqultetur>i ' e1t1?1-,.,,., eoléKICIII, -real• '. 
dênchlf enletlvas 

Rua Llbero,u,.,1,., . .-, tRI _ sao PaQI« 
'l'at,• ll•i au 

,lODO OAIOt..lC,ú 
dove loto 

L IC G .L O t-l A lt l -Q '' 

vos, quando a _.questão da'. pr..,,_· (lo fu- · ~uerra; · a segunda reside nos ter,· 
turo provoca o ma,lor debate é quan-- mos da.·pi,~ e das garantias para per-
do a vo1 da mo(leração se mescla com petua-los,,. 
a da_ violencia aberta. Os fatos per- Rogamos ao Al_tissjmo ·nara que o!' 
mltem:nos mesm·o releml:irar o dito ' dirigentlls dos · povos sigani 'ot pre.
hlstorlch é famoso de Ciéero: 4'Vitoria · ceitos: de Marcqs _ C!a.udim; ·Marce-' 
completa ou. destruição cómpleta»,.' tus: "Respeito ao véncidÓ. A1uda aa 
Mas um tal pensamento é ~paz de inimigo vencido para que se levante". 
modificar a reação até mesmo da- : Gom -a esperança de que a aurora: 
queles que,. por sua natureza essen' da. paz. dessa natureza surja sem per. 
cii\1. - se séntlrlam inclinados a a.cei- da. de tempo sobre as colinas ue Ro, 

' tar uma pai ral!o11vel. Assim, adquire rna. e em todo o mundo, damos a· t°' 
· a i,.1ais .oJt.a importancia a necessi'. dos a nossa Benção Apostolica", · 

,J • 
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D resultado das eleições gerais 
da Irlanda 

DOltLIN, (lleutcrs) O p;irl.lclo 
do primelro ministro Do Valera "'i1·ia
"Wla Fail ", volla ao l-'arla111_cnto Llnl 

u1na màioria de 11 votos sobre os de~ 
.· 1nals partidos da oposiçü.o, nas cici

~ües gerais que ac.a bam ele s·1r real 1-
zadàs: ' 

Os resultados .finais ~Ao os ~t:;guln
·tes; !1'iana li'ail, 76; t;'lne Url..t:•I_. :~[): 
'"l'rabalhista.s, S; Trfbal histas .l'\ac10-
nais, 4;. Agra rios, <l; · lnd,'.'nendencia, l. 
Total, 138. 

A POUCOS ijUll~Mf JROS DE ROMA AS Y.AN,UARDAS Ali ADAS 
lá avistam perfeitamente a cid ade A "ponta de ·lança''. norte•americana · .. . avança sem cessar so
bre Roma - Cortada a prfincipa I via de r~tirada de Kesselring :... Hitl er pr~cura disfarçar a .derrota. 

Q. G. ALIAD0 NA ITALIA, (Reu
ters) - Roma. encontra-se inte!J:a e 
perfeita.mente á vista das tropas nor
te- amer!can~,5 que exploram ao mo.xi
mo as consequenc.as do ~eu avanço me
diante vigorosos assa.ltos das colinas de 
sudoeste e oeste da ~rra de Artemlslo·, 
cinco quilometras ao norte de Velletri, 
revela um despacho cabografico urgen
te par,:i. a Reuters de David Brown. 
A "PONTA DE LANÇA" NORTE
Ai\IERICANA AVANÇA SEM CESSAR 

SOBRE ROMA 
Q. G. ALIADO NA ITALIA (Reuter) 

- A "ponta. de lança" norte-amerlcas 
na.. avapça. sem c=ar sobre Roma, na 
arca de Valmoutone. 

Apoiados pela "ponta de lança" en
couraçada norte-americana, os a!iados 
acham-se assim, a cavaleiro das duas 
principais cstradas que penetram na 
Cidade Eterna 

Agora, o 5.o Exercito está "varren
do·•, com colvssais banageru: de fogo, 
toda a linha c'f Kesseirir5• O inimigo é 
atacado sob1·etudo a oeste de Valmon
tone. 

Valmonlow "pivot" da linha. de de
fesa de I<f. , mg. está sorreçdG tre
mendo castili J do fogo alia.do a.o mes-

mo tempo em que as tropas do 5.o Exer
cito se infiltram pelas avenidas de Val
letri e estão "limpando" a cida.de em 
selvagens combates de nia, sendo ques
t.ão de l)jlra.s a cessaçãí> da reslstencia 
alemã nessa outra fortaleza do Inimigo. 

Noutro ponto, as tropas aliadas es
tilo quasi 9 q:.ilometros alem de Frosi
none;- captura foi anunciada ontem, 

CORTADA A PRINCIPAL ROTA DE 
RETIRAD.\ OE KESSELRING 

Q. G, ALIADO NA ITALIA, (Reu
t,rrs) - Confirma-se que a estl·ada .seis, 
principal rota de escape de Kesselring, 
fel cortada em ·,·atmontone, pela vito
riosa. arr!emelid<t das tropas aliadas. 

· l'[:\'ETRAÇAO NA LINHA VALlllON
TONE-VllLETRI 

Q. G. ALIADO NA ITALIA, (Reu
ters) - A posição d:-s tropas do 5.u 
Exercito no pico Artem!s!o, nas colinas 
de Albano, signüica a penetração 110' 
slsltema. defensivo alemão da. linha Va,
montronc-Vclletri - foi oficialmente 
revelado. 

Agora, com a triplice captura de Vel
letri, Valmontone e Ferentino, essa pe
?'·'.Mac:ão foi sensivelmente aprofunda
da. 

PLEN~~ PARTICIPACÃO DA fRANCA NAS 
NEGOCIACõES DO ARMISTICIO 

FORTISSIMOS BOMBARDEIOS ALIA
DOS AO NORTE DE ROMA 

Q. G. ALIADO NA ITALIA (Reuters) 
- Ao norte de Roma foram feitos on
tem· · novos e turtlssimoo boml\:l.rdelos 
aereos aliados. 

Diversos objetivos inimigos, inclusive 
conc.entrações de tropas; . foram ataca-
~&. . 

A força aerea aliada do Mediterra
neo fez ontem, aproximadamente, 900 
saidas. 

Por. sua:. vez, as baterias dá região de. 
Arçles dispostas pelo jnunigo' foram .on
tem de . nov.o 'canl:Íon,eadas · pOr · cahhõea 

· dos· navios. de guerra al,iados. · · 
Foram e:x:celeutés os resulta.dos. 

AS INFILTRAÇÕES NA,RETA<füAR-
. DA· ALEMA EM. VELETRI 

LONDRES, (Reutérs) _:_ Aparente• 
mente as tropas ' aliB,d~ ·. realizaram os 

. av~ços ~ais ,13,preciávels' na . frente )ta
. Liana. durante o dia, l.o do corrent~, 

CONTINUA INTENSISSIMA . A , OFENSIVA 
AEREA DE PRE-INVASÃO 

Poderosamente bombardead() o Passo de .. Càfais· e o 
entroncamento ferroviario , de ·•. ·S~wur -L·, Êstatistica 

. da ·atividade. aerea nort~.;americana - na ª Eµropa.. , .. 
. . ' . -, 

LONDR!-lS, (l{cúters) - ·Foi relnl• zeram 1:9jo9, ~.omaridÔ,o:.total recor-
clada hoje o• ofensiva de pré-invasão. de de, pert.() de:50 .. mi~;Sl),l.da-s.'.pa.raiata~ 
Poderosas ·esquadi-i lhas· de "l•'órtale- ques, 

.1:,:as Voadoras" e ·"Li berators", csc·o1- As· perdas. foràm>de .431·. hon11'!:i_rêiea-. 
ta(!as por · '"l'lrnndÚbolts••, "Light- · rlores e··n5: caçás. , .. ,Ni\QJ.1,Í\.e.,inês. os · 
nings" -e "~hlsta.ngs" à.fàúa,ra1n- b'oj<, ·aviões_ com·- ba:se .. iío .1-tei-n~Y :Uniçio· _ope ... · 
intensamente as instàla~õe.s níilita- i·ara,11 · durante.:: ·21· dfa,{ e· os · da 1tst~ 
l'úS na 7.ona elo Passo: de CaÍaiS; na· lia 21 dias, numa oÚniiya. quasi clia• 
França, • . ria. . .·. . .. · ': '·.,;···., :; · .. : 

· SOBRE A. JUGOSLAVIA. ]'lssas f~i_,<)as lanc1>,rá1_n,./nais de .63 · 
Q. G. AW.ADO l\'A · 1TAl,IA, (E-eu• riul toneladas ·de b'ombas · sobre o)~Je-

pais são de todo sat!sfatorias as indica
c·ões sobre infiltrações na retaguarda 
da.-; linhas alemãs em Vclletri nas fal
dás meridionais dos, montes, Albano. 

Se lograr abrir· uma brecha de im
portanc!a. cm qualquer parte das linhas 
germanicas de Valmontone até o mar,. 
todo o sistema de defesa dir,nte de Ro
ma será po.sto em perigo, e Kesselring 
terií.. que· se retirar pelas estradas se
cunda.rias que atravessam os Apepmos. 

Não é·provavel - se bem que com os 
afomães não se pode ter certeza de cOu-
52, alguma - que o inimigo· tene de
fender .Roma casa por casa. 

. · Mais a leste; a retirada alemã pare
ce: ter sido acel~rada porem é provavel 
q·ue · o inimigo se 1nostre firme na linha 

· Avczzano-Valmontone, que lhe servtr\a 
de eixo se suas posições no setor coste1-
r:,> rqsÚltarem !nsustentaveis, como pa

:l'ece ser o. caso. 
IÍITLER . PROCURA DISFARÇAR A 
' DERROTA 
. NAPOLES, (Reuters) - Os jornais 

ciá.. frente · alemã apreendidos recente
mente no éurso dos ultimos avanços es
tampam na primeira pagina l\ma cit~ -
çá<>:da palavra de H.itler dizendo: "Nao 
é .9 · numero .que ent~a em conta para 
ven.cer, )nas.·sim a vontade de vencer" . 

. . É.5sas· palavras apareceram num nu
méro daqúeles jornais publicados quan
do· os alemães estava>n sendo. expuls:i~ 
da.'linha "Gustav" J>a'ra a linha "A~olf 
Hitler" poí· fo1·ças aliadas numenca-
J:jlenfo si.ipériores. . . . 

Outros· jornais. estampam um edlto
rlaVCÍ:escrevendo ns defesas inexpugna
veís' de ,Cassino; justamrnt:e no momen-. 
to 'em: que o famoso baluarte ·alemão 
·caill.· em· poder cl,os. aliados. 

$1/((.!,,:,QP• 01 

MADPIN STORES 

FLANELA 
de Algodão 

Artigo de fina qualidade, de superficie 

aveludada e em belíssimos desenhos 

indicados para pijamas, peignoirs e, de 

um modo especial, para vestuários de 

crianças. 

Largura, 

Metro, desde 

0,70 

C.r$ 9, 5 O 

Casa .Angl o- Br a s i I e, i r a 
Sucessora de MAPPIN STORES 

• Comprar Bonus de Gue,rra. é abréviar a vit~ria r 

Reivindica o Comissario do Exterior, Sr. Massigli 
LONDRES, (Reuters) . - Em Argel 

)stão .se trocando impressões em torno 
da provavel chfgada a esta capital do 
general De Gaulle. 

se juntam aos sdquirid.::s no curso· d.J 
atual conflito. 

tars) ·_ Os aparelho.s co.m base · na u,;os· na· Alemanl1a· ·e·,,.1fos J)aises 
Ital!a estiYeram de no.vo sob1;e a ocÚpados, .tíem·'.éómi),.nos···,uMcãs. "l,'.o-
lugoslavia, ràm destNtidos 1.:l6~·avíõ\is,do· "eixo~',·· 

Foi intensamente atacado o .·aero- 636:.,.dos qUàls. ··1úílos· b.0J:Ull'a1·deadores 
<lromo de Bihac. Muitos "JJ.lnkel'&·" .e e -~32 petos cit.çás '.de. CS\CóJta.·. 

Favoraveis aos russos as encarniçadas batalhas. do norte de Jassy .. . 

Pouco foi dito a este respeito, mas o 
suficiente pàra que· não haja duvida de 
que o general De Gaulle deseja apro
veíta.'r-se da oportunidade dessa visita, 
depois de um,._, ausencia de quasi um 
ano da capital brita.nica, para consoli
dar suas gestÕ!ls. 

Seu desejo apoia-se em que essas 
questões não se limitam ao aspecto da 
simples cooperação francesa. com 05 
aliados, na recente administração· dos 
territorios libertados da França, mas 
sim ainda dos direitos que le· reclama 
como "Chefe do Governo" - a frase 
atualmente usada em Argel - para 
exercer uma pressão a fM'Or da conces
são á França do direito de representa
ção aquitativa em todas as discussões 
militares. 

Entre as reívindlcações feitas em no
me da F1·ança, no discurso do sr. Mas
sigli, figura a plena participação· nas 
negociações do armbtico, 

O comissari? do Exterior, sr. Massi
gli, acentuou o seguinte: 

"Por importante que possa ser a par
ticipação francesa n!I- tarefa dlél conse
guir a. vitoria final, i·eivindicamos o dl-' 
reito de determinar as condições em que 
a França - que entrou n9. luta em 1939 
.__ terá que embainha.r -de novo a sua 
espada. 

O · sr. Massigli invocou o argmnex,to 
empregado varias vezes pelo gene1·a1 De 
Gaulle, isto é, '!Ue. a guerra atual coru;
titue meramente a partida final de uma 
guen·a de 30 e.nos e que os sacrlficlos 
feitos pela França, entre 1914 e 1918, 
lhe concedem direitos e.speciais nas · nc~ 
. gociações a se 1·ealizarem para o ar
místicio. Acrescontou que estes direitos 

Ainda o Consulado alemão 
de Janger 

,,\H.GE1..1, ( 1:outers) A ractio 
"I•'rance" tnt'or1nou hoje l[Ue a liqui
da.c.~ão do Consulado alemão en1 Tan
g·or se processa. vaga.rosainente. 

"Todos os din:--; - acrescenta u, emis
sora franct!f:t -- ci<lãd.ãos g·erm·anicos 
cleixan1 Tanger com desuno a .Wspa-
nha e o ult1mos detQ~ dever~ deixar 
o tetTJtorio atê o dia· 3fJ do mês em 
Clll'SO." 

A abordagem do "Serpa 
Pinto" 

FILADE.wl•'lA, (Eeuters') _ Os pas
~agciros cio transatlantlco português 
"Serpa Pir1t<>" puclernm de$embarca~· 
hcl,e, · após terem sido interrogados· 
pelos · oficiais <]() serviço· secreto da 
1narinha e por outras autoridades ma
ritimas. 

JJec1araraJn esses passageiros que o 
vapor tinllt.t sitio intimado a parar em 
alto mar por <l,ois submarinos ale
mães e que um deles, depois de al
g1.1m tempo, submergiu abandonando 
.o le>cal. 

Um passageiro dlsse que n. at>orcta
g-em do "l'.lerpa Plnto" ocorreu em ple
na noite. 

o sr. 'J.'heodor Hobert J)eparadel, que 
foi ministro ela Hepubl!ca de São Vo
nling·os em l:-1urtugaJ, revelou ter si
do rapicla)nento inter.rogado n'o salão 
<lo navio pelos oficiais alemães e ob· 
servou: "Quando revelei mini1a iden
Hfü1de responderam que não se 1n1c·
ressa va.n1 por rlipto·matas"'. 

E obrervou; 
"O n=o direito em expor as nossn.s 
opiniões na questão germanlca baseia
se na atitude do povo francês e sua re
slstencia 'moral contra a L>i.flitração. da 
ideologia nazista: os sofriff.<>ntos de to
dos prisioneiros de guerra e de nossos 
prisioneiros pDliticos. na Alema.nha; os 
sofrimentos dos nosso~ opera1·ioi; cies
terrados e deportados; os refens que fo
ram fuzilados; os sacrifícios que se rea.
liiam diariame'lte; ~s melhores filhos 
da França. tanto dos que tenham per
manecido no solo da metropole, ocupa
da. como os que saimm dela para pe
gar nJvamente em armas. 

Massigll tam bem decllwou: 
"Nós, de nossa. parte. temos apren

dido quão ineficazes são os principios 
gerais, quando estes não são apoia.dos 
por garantias concretas". 

AI udindo á possibilidade de certas 
potencias padereni desejar reassumir a 
çlireção dos assuntos mundiàis, por. te
rem represer.tacto um papel proem1nen
te na guena :1tual, o sr. Mas.sigli sall-

' entou: 
"se há çie se criar uma diretoria, n 

França não deve .p~rder um momento 
em ocupar o seu posto". 

O sr. Massigli sublinhOu o principio 
já anunciado por De Gaulle, de que "a 
França deve ser uma grande potencia 
ou do contra!·\,· deixará de existir". 

A ocupação . da Holanda custa 
15 milhões de libras mensais 

Lü:-iDl:I~::;, (ltcuters) - O custo 
rncn~al da ocupaçã oa.lcn1ã. na Ho
lnnda ,iu,, e do 15 milhões de libro.s 
r.:stet•linas, poclúrá. ser duplicado .. - se
g·undo informa o jornal" holandês 
"Vt'i-i, l\'allerlan n, pulJllcado. nesta ci-
dade: rsso significa que os aJgaris· 
mos ·corrc~no11deria111 a Quatro veze8 
mais que às despesas normais do ~s
tado hol~nclCs. Saliehta-sc que, pro• 
·ntvctmcnto, os la.mães tcntarUo ta1n
hem <le aumcn tur a denon1inada. con
tril.>ttiçà.o voluntaria holandesa. Para a 
guerra contra a Hussia, que atual
mente ê ele S milhões de libras p.or 
mês. A clivitla nacional holandesa, 
que antes da g-uerrµ. se elevava. a 600 
rnilhões de libras esterlinas, atinP.:o 
atualmente um total de 1,500.000 li
bras esterlina~. 

Os franceses "imploram" o 
inicio imediato da invasão 

LONUIU~S, (Hcuter,;) - A propc,sl
to da tnvsão, anuncia-se (!ue o Con·
~ell10 Nacional l 1'rancês· d~ H.t~Slston-

-. eia, no qual estão rc1H;esentados e-le
nH~n tos não partidarios e todos os 11ar
tidos e sindicatos t'rance:::,)s, avrovou, 
em tmvortaute reuniã.::> secreta. na 
Françà ocupa.da, a seguinte, 1uoção: 

.. Implorau.103-c aos goverHC.1 $ a ln-:-
11;1'1terra e dos .t,;stados Uní<los par.t 
que não defraudem por 1nais tempo 
as esperanças e a confiança. tln. l4'rari
<;a. e dos outros países <•Pnmidos da 
Europa que esperam o desmorona
inento da Aleinanha nazist~, por meio 
de operações n1-Hitares en1 gra.n"de es• 
cala que assegurem a mal pronta li
~ertnção dos paises inv9.dlclos e ofe
reçam , ao n1esmo tempo Cit)ort1:nidn
des aos t"rance-ses que estilo nn. li1rn11-
ça para se unirem aos :tlia(!c:3 iias lrn
Lalhas decisivas". 

A UJTA NO EXTREMO. ORIENTE 
WASHINGTON, (Reuters) - Bom

bardeadore11 401 Estados Unidos ataca
mm as ilhll.S dll Cuam ~ de Wake. as
sim como M bases japonesas de Truk 
e de Ponape, no Pacifico Central, se
gundo foi ammclado hoje oficialmente. 

EM MYITKINA · 

kANDI, (Reute1·s; - All tropas chi· 
ncsas e norte-americanaz - informa

- se oficialment-l - fizeram progressos fo
ra e dentro da area de Myitkina. 

Metade da cidade de Myitkina já 
est \ em podei· dos aliados. 

O AVANÇO DAS TROPAS CHINESAS 
CHUNGKING, (Reuters) - Anun

cia-se oficialm~nte que as tropas chinec 
sa.s ocuparam a cidade. Tatang Tzu, 47 
quHometros a nordeste de Tcnchn.,g, 

Depois disso, essas . tropas ch~esas 
continuaram avançando· na direção 
oeste, c~,pturando mais . duas · cidades. 

KANDI, (Reuters) - .Os chlnese: 
prosseguiram em seu avanço de Mala
kawng a oeste do rio ~gaung, 

Informa-se que os "chindits" mata• 
ram mais de 700 japoneses antes dll 
evacuação do ponto situado · na estra$1a 
Mo?aung-Myitkina. 

PIANOS SCHWARTZMANN 
Inclusive tipo a.partament.o 
Rua. D. José de · Barros, · 252 

Visitem nossa ex))(1slc1fo sem compromtsso 
Av •. Agua Branca., 524 - Telefone, 6·6981 

"HeÍnlte!s" foram. Mstrúidos. Aliãs, . $6 as·rorç:is ,á.lláda.s·aerfa's M'l\!e- -------------·--no mê.s dê ,maio a a-:·i~iio, aHad:J;. des- dlterraneo Jançara.m. 50,: JnlL t-0nelad:tS 
truiu. ou danificou .. 426 vélculos auxi- . de bombas .sobr·e: a. ftállà/:a,:. Aústrfa 
lianao ericazinente. as guerrllltas do e ósiBl\,tqã:s, .réalizàrjdo i,m totaLÍi.IJr.o- _ 
marech,11 'l'ito, x1t11ado. ·de 13. 7 OQ sortidas. · · · · · 
t;OJlUXWADO DO· lUINlSTJ,;lUO .. DA. . ,\. :n1êta:de:·.daqÚi)Je .. • cÔtisÍcie'raveÍ vo--

Penetracão nas ,Jinhas nazistas ao· noroeste de Vitebsk - Repelido · um 
at~aue· ·alemão a sudoeste de Stanlislalov - Comunicado oficial alemão 

-.. .. .... , . 
A 1,JROl'iAUTICA DA JNGLA'\'EftRA . lupÍlél c1·-:· e. ~)>loslvó.s,,. foi. def'lpeJaaa;. ])e• 

LONDR!sS, (lteuters):--:- o Mfntste- : · - · · · MOSCOU. (Iltutcrsl - A emissora 
. . . . . . . - ' , ' . los bé».11,bapdeadorn. s. Jl.ell. adcú;.:. ,: 1·0· ea' ·1·.1·,·radlott ··o . ,s.<>g· ·.,1,•,1.tc com•.1nic. ado rio da.· Aeronautica . cHstti.bu~U. h,oje: o .:. Nã · · · ·b·:· · · t · · ··· õ ··· d ·· · · · ' 

" i , c.F:~ .~t_an -~' ·?l~ssa:-'s::afi. _es_~· e ·n1a_10.i.' ,·,o :A·lt'o· c·onut.n·ao·. rtu'Sso, lrojC: divu.1ga. 
seguin:te C~tp.iui1ca.rlo: , - .- -Qs . 4•a-.s.· és"/: fóf~lll/ ·Jli-~:.)\t,f(\'~de_·,·QS._ ~oin-: , 

"Na ·· ... ·no.ite .. ,;ie ontem, \isouàari.lÍ1as , ..... ,. · d ... , i·· .;,.,··. · , i:(' · b. · b cto: . . . , . · 1/,,.r,.ea. ores,: 1g~.-n1a; e.: .. <Wª& . , o:n gT- · .. ,: .• o' 'n. ·o· Hó· de JnSS", nossas · t. ropas 
<lo C0ma,1Hlo .. de -D<•mbar<leto .atacat';V!l deadóre·s./·:qúe·, m:fre. a;rafo:· )'eoo,:des.· m:ic , . " ' . ' · 
c:bjetivo~ .1~i1~1iares_._perto--·OP~·- co.stà .. _.lla · d • .. e\, · cl · - · 1 , -· 1 . · ~ ·c'ô. n .. ti:n.:1a1·n..-tn ,cn.1.penha.das ci11 · ~nc_a,.rni-

.. '.l)Ull,101'0' .!> . sortt a..~_i !J. tO)lC,l).l,l'el]t (.,P. ·.· •º .. ad".·sº.·o,ºtº, 1·11·,os co· 11tra, JlOdCl'OSaS' for-f.'rança,. e o entrç,ncamento ferrovia,-'. Í). b . ,. la ·acl,t •·,e . d<l 'ol5jetiy-os ··de• . • " <O " 

:it~:.~~1i!~;:::t\~sº~u ~!"fa :~;:r~;:~:e~ ·· t;?t:::-:l~;::,::u:g: )~it!t.{r::ar s•··.···d~: ·-;.•;1 ·••. Siti:f :~'.:?~!~ ·;s:~l,~!l:: s:~~i;~~~: 
mefl~do .mi!las· :n.v:s _. ail:U;u~~-·i.·t\}1_11Jga~: ·... '.191?.~t~QÕefS., _d·'~;_:,e~ti·~n~·lfl~nl.~1~\Q.:;,.-,.- f'>-:-_ :;:-,_r-_48· ·'.fbg·o ·<1-e a~ti-ll~aria, mortcil·.o e- -1~1 9-

'l'.odos os · aaprc.llÍós 1:~·grêssàfa'n'i ".' 1'à1iLcj<)'strufdos. '·2,60'0\vili:/!Ul<:>s·· ,nptoi'i' . · .':fr;,.lhadoras·; :Em setol'es. isolados, as 
JÇSTA'l'ISTICA · DAS . ATIVIIJADÉS ·zadoii;. co.u\,apdo-se.·,d!(~!i~.:·a··.2:200· 011.· .(ori;às rtúisas apoiadas 11or forma.&õ,,s 
nos uonrnAnnr;AnoRj~s NOR,'l'É- t,·os, at~·a,vés ,de:·M!,l/iJtts;, d<>va.~tadori:s: 'de t;,.ri<Ju'~.s. · 1,inçaram Y:crios contra-

AllU:ltlOANQS . c.on,tr.a: ~'l,tlcaJ1,1.s .. ,c.Cll).~!'Stl0.11.a.<la..~ •.lleJ-:i· :,iita,qué(s,: obt~·n<1-0 ex,ito. ·os soldaclos dn 
LON.Dl:!.J;;S, (Heuter~), ::--- •Anuncia': ti'afego n:i.· frenfe 'dê.il5a,{al\ia;: , . : . t;mií. unidad~ rechaçaram três taques 

se que os bqmbardeaclor.,,fi .nort'e- · O·numwÓ:dé 'àvii'es·.<i~\rpç.~do; ,r,a·. ,.M.ehiàes: o· i1Íjmigo <leixou 110· ~am-
nmericanos, com· base. nà lta!ia e na Ualia clura.1i.te:·:ô:n1~si:s<i.:e1i,\vi;,Ú,n·4~;1 .. )~o·(lebatalha800 mortos,·alom'dc 17 
lng.Jator.ra, nZerH!n n·o:· -n~éR". ··.oe ·. rnaio -.· cO't1tr.a.: .. =:-:85_;_~H=:1--.C1:os'~·;}l~&--: ~u-~-i.s '111-.-_~l~r-~ , ::r·àriq:ue-s e ? tr~.n_sp~i'tes -bl_ind~~s. l'Jm 
:J!J.006 sc,rticl;is. üs.ca91t11·,taml1eni· fl•. :Jo,ll,nWIJ?a\lqs: · Ot1,tr9 :;etpr,.lTTliT~i,pin~pte> ele. mfnn(a. 

. --=-=---"· -

DESTRUID.Â . ã • 'II;til DfESTE 

. . Situada nulT)a encosta, nas pr.óximi<lad~s; · de Ti;oli1 a.Vila:, d':E.ste; destrµida por uma bomba 
auada na semana p . .p.,, era: uiµ dos lugares ntat? pitorfscos do .inundo. Q seu construtor. transfor
nJara OS jaetos 'de .. agua de .. origetlL Vl,!1.canic~i q1,1e. Se desperihl!:tn vqlµmosos do dmo das escarpas, em 
milhares·. de pontes de . um jardim · de~himbrante_: ,J> qr:eri{te .. a/ppdra qa:gµa. dos i:epuchos, álteiarn-se ve
lh.as' arvôres,. qu~ eniolduram de,· verife''a .Vila,; de ,linhas sóbrias e.· eleg~nfes .. Construida em 1549 para 
o:·Gardial. H:ipolito · d'Este,; essa,,ma,n~·ãc(pririçip~s~a ... pit~nteá.v,a '.aos 'nossos ólhós,, habituados a só en-
co11trar o.féio,·o g,osto p:(;rf~jtQ gess~:;epocà.,extraorclinal'Ía.·, . . . . ·. . . . . . · 
. .· Lamentemos . o desa;pan~c,imen;ó;;d~ss,à~::;9]t~,s ·:g~. a'.r,f~;'.p.jtih •rgo1n,~!Í~,Q :tm.:qu.~ ~1ão /;C sao~ cdar 

011,traa. · · · · · ·: / · · · ·· , , ·, ,. · · ·. , · · -º 

·. -; , 

ria rt.1n1€'11a atacou riosas vosiç~es. Os 
t:Onthatente.~. sovietiçQs_· ct>ritiv~ra111 ·· ·o 
ata.que.· e se ·1anÇ'.araÍr. á contra.-ofen-. 
siva·. Os ru1nenos não pud·eram conh:-r 
0 ataquo e recuara1n, ·sen_do ·então- me
trnlhados pelas tropas alemãs de se
eurança. Centenns de soldados 1·um.e
;;os foram' mortos pelos projetls al.e
rnã.es, 

A sudoesle de Stanlislalov, um_ ba· 
ta.l!1ão a'.emão de infantaria.' aP?.:ado 
por tanqués, atacou nos;i.,; pos,~ões 
Depois de du;,s horas1.de combate, a 
maior i;>art~ do qual _c~r-))_~ ~- .corpot_ .º . 
i,limlgo roi r(cha.çado, deixando ma,~ 
.,:e. 100 mortos e feridos, a!em de 6 
tattques. 

A noroeste d.e . '['írasp.ol, tt;opas de 
u,ma de n.o·s~~s. uriid~ __ de.s. ?,-1:>r~ra~~l. to.~·u 
ele mort.,iro e .ele artilhana co.ntra ,<,
t·iÓ:-'i objetivos nas posiêões inin,igas. 
Fóra1n destr.uiil_o~ os crnba$amentos 
Lle 5 canhõeS é 82 n1_etralhadoras. Os 
n.rtilheiros do outra,_ ut:iid_ade liQuiàa
rnm cerca de 50 soldados inimigos. 

A noroeste de Vitebs.k. solda.dos de 
uma partvlha 1H~:11t~:aram nas trincei
ras ini1niga~. -dun~nte o -<li~. O~ al'el 
mães, colhidos de surprcsà :relü ata
nue · não· puders.n1 oferecer resistencia 
r{o's'sas tropas li.Cluiçlaram u · (;'1:upo 
de hitlcristas com su_as armas auto
rn:üicas e, depois de caf)_turar =1-lgun,s 
.süldados alen1ães, regresara1n ás sua~ 
i>osições"_ 

PltfS.'iO DI:) CARR,\s·co NA'ZIS'fA 
MOi::iCOU, (Reuters) - A emissora 

,lesta capital disse. o seguinte: "Em 
unl setor da ~-a-Frente Ucraniana, Coi 
capturado o sargento ,vai ter l•'raterh
,,amn. do 62.o rtegimonto da 203.a D•l 
visão de Infantaria do Exercif, · Ale
mão. Este torturador é um assassino 
alemão que segundo se comprovou fi
liou-se á Gestapo em 192? e comanda .. 
y:,, um grupo esp-eciaL 

!\a rrente 1este, Fraternamn cóntl
nuou trabalhan<lo juntamente com a 
Gestapo, denunciando soldados que·ex
presavain opiniões contra a. ,guerra. 
Este vilão fascista assassinou muitos 
eid:cdãos sovieticos, s.em .fazer dis
tinção e11tre an.ciãos, mulheres e cri-
anças. 

Quando interrogado, cleclarou que, 
que, quando os :clemães se retiravam 
de Orel, mandou incendiar a aldeia de 
Alevxandrov)m, fazendo com que· toda 
a. po1Julac;:âo civil .fosse -e-vacuada e e.n
Y íada 1>ara a retaguarda das tropas 
nazistas. Três aldeões de l..raram que 
ficariam na destru!da localidade e que 
não iria1n a parte alguma.· Por ordem 
do capitão Stelnl\letz, comandante da 
coil1panhia, eles toràrrf fuzifados. Em 
outro lugar - acrescentou 1crater
namn - levavarrios conosvo to<la a 

~~l~~l~"',,ç;ºse d:a:.:~a~º:ª
1
~ãaode~oi;:~ 

levantar-se. O fuesmo capiW.o Steit1-
metz deu ordem para que todas três 
fossein executadas, ordem esF,a. cu1n 00 

prida pelo sargenfo Leopold, Depois 
(!e algum tempo, outras crianças cai-· 
ram tambem e· me foi r<)enad que as 
executasse, o que to· feito imediata• 
1nente1. 

F'raternamn recordou a seguir to
dos os assassinatos ·cometid,,s, junt:a.
mente com o cabo Schogerr.sann, sar
gento Heinmanr, cap~tão Relchgultz • 
e outros, na região de Brlailsk, Sofllo,ll• 
ka, Novo Balta, Bobrinetz e outras 
paragens. 

Assim, Walter Fraternamn· não 
é um· soldado, mas sim um vil assas· 
sino de mulheres, crianças e velhos, 
Homens dessa categoria são unica
mente criados pelo regjme hltlerista'. 
<.:OMU~ICADO DO ALTO COMANDO 

ALE!luo· 
ESTOCOLMO, (Reuters) - :é o se

guinte o comunicado .oficial .de hoje 
do Alto Comando Alemão: 

"Na encarniçada luta travada .ontem· 
com grande vÍolenda, 'especialmente 
na região de Valmontene e· Veletri, o 
moral dos combaterttes alemães de· 
m,onst~ou ffovamente sua alta quaii
clade lutando: contra o inimigo· supe
rior em numero e. em quantidade ma
terial. Ontem. o inimfgo ataco1.1 nessa 
região com forêas concentradas de lnª · 

· rantaria e tanque" apoiadas p·or for.
mações aereas. No entanto, . o· inimigo 
foi contido lnteiramenfo.··uma brecha 
aberta pelo advetsario · a ·n·óroeste de 
Vellwtrl foi fechada: '.tendo as forças 
:cdversarias sófrldo. numerosas bai
xas. Nesse ·setor a 65,a. dlvlsã.o de ln
fantarià sob o cpmando .. dó tenente 
general Pfelffer e reforçada .C9i:n pa,r
te dos efetiveis da quarta dlvisllo d!" 
paraquedietJtB !iistingúi~-Sf< esDecia,!• 

mente. Da mesma. forma comportou-~.,,; 
heroica1nbnte a 3.a, c1ivisão granadei-. 
ros soh o comando do general de di~ 
yisão 1 Hacker e outros destacamentos 
cornposto de unhlades· do exercito . e 
<_!á"s forças paraquedistas sob .o .co
mando do tenente general Greiner 
:woiadas magnificamente pela arti
lharia o· pela artilharia anti-aereri. da 
''1.,utt,vaífe". , , 
· llombarde:cdores alemães atacaram 

con1 bomba~ e metralhadoras as ba
teiias e colunas inin1ig·as n·a zona d& 
i. rtene e na, propria povoa{lão .. 

.Nas fàldas setentrionais· elas mon
hinhas de· Lepini- as nossa~ divisõe::t: 
·se retiraram p:na a margem seten
trional. do rio l'.laco depois de rcclla• 
(arêrn numerc.isos ataq1.1es inhnigos. 
-. Na zona ele Sora, tode>s os. ataque" 

'inimigos toram rechaçados pelas t,-o. 
pas a1e1nãs en1 suas novas posi<;~eS. 

Ao lnrg"o de Lagorna, as [_orças 1!a

vais IJ[icdfas alernn1ãs afundaram Ut!!a 
lancha torpedeira britanica e avaria~ 
ram· outra. 

Ao largo da costa da. Dn.Ímr,.ci:t ll!;' 
fe>rtas alemãs. afundar,un 6 1anchas' 
toi·i)edelras e um petroleiro inimigo. 
,1,~ora:m feitos nun1eróso8 p~~Jsioneiros.: 

Na frente oriental, ª'> ni'.>rte do Jas
sy, as tropas alemãs e run1enn.s re,;., 
chaçaram contra-ata,·qués r 1.1s~os bas
tante fortes e e!ímlnaram <liYersas 
1)1·P.:cl1:1s inimigas.' Nu1nerosas fürJna
~ões d e bom !iardcadores e caças bom• . 
l;ardeullores ale1n1nães e rumenos cau
Sli.ta.n1 consideraveis perdas pata o 

inimigo em homens e material. 
Nas demais pal'tes da frente orien

tal, a não ser pelos combates locais 
travados nas faldas dos mónt.e~ Car-
1'>atos;.,... não -se· travou luta de impor
tancin. 

Na n{)ite de ontem. para hoje, IJ'J<le
rosas fo.rmações de · ilombard.endores 
alemães desencadearan1 ataques con
êentrados aos centros fcrroviar"ios de 
1\..asatin e l11àstov, No golfo da Itin
landia um barco russo afundou em 
conscquene_ia. do uma. tnina alemà. 

Quarenta aviões inimigos atacaram 
uni comboio alen1ão ao1 largo da co~-
ta oe,te da Noroega. Aartllharla m1-
ti-aerea. dos barcos de escolta abateu 
li aviões, ihcendlando outros dois", 

fi_PARELHOS 
. . . 
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Publicaremos em nossa proxima 
edição meticulosa reportagem acsr
ca da viagem de S. Excia. Revma., o 
Sr. D. Bento Aloisi :Mase!la, a Pi:·a
cicaba_ Sobre essa viagem, a Curia 
Dicesana de Campinas publicou o 
seguinte edital: 

"De ordem de S. Excia. Revma. o 
Sr. Bispo Diocesano, comunico ao 

. Revmo. Clero, às associações religio
sas e aos fieis em geral, que no pro
:ximo dia 10 de junho, às 11,10 hs., 
chegará a Campinas o Exmo. e 

. Revmo. Sr. Nuncio _Apostolico, que 
seguirá nesse mesmo dia, pelo trem 
de 15,30 para Pirá.ciçaba, afim de da~ 
execução solene f, Bula de criaçào da
quela nova Diocese e presidir às ce
rimonias de encerramento do primei
ro Congresso Eucarístico Reg'onal. 

S. Excia. o S1·. Bispo Diocesa:10 
convida, pois, ao Revmo. Clero, us 
orga11izações ele Ação Catolica e Asso
dações religiosas, aos Colegios Ca
tolicos e a todos os fieis a que coni-
11areçam · à gare da Paulista, às 11,10 
11t afim de pres_tarem homenageai 
de respeito e veneração ao Hu:,tr-e 
emb.aixador do Santo Padre Pio XII. 

De 01>dem de S. Excia. Revma. 
Campinas, 1.o de Junho de 1944 

Pe. Hilario .l<'erraz Coelho 
Chanceler do Bispado'' 

* ~; ~ / 
O -LEGIONARIO tem do°is aconte

cimentos imensamente gratos a re
gistrar nesta semana. 

A libertação da Cidade Eterna re
l)resentou para todos os corações ver
dadeiramente cato!icos um motivo õe 
gaudio extraorclinario. De ha muitos 
meses, vinhan,os oprimidos pela es

. pectativa de acontecimentos tragicos 
que se desenrolavam na ltalia e 
ameaçav;un submergir Roma. Por 
fim, não somente a Cidade fieou in
colume, como ainda e sobretudo, foi 
expurgada dos terríveis inimigos da 
Igreja, que a ocupavam, e ocupada 
pelas, tropas aliacla, das quais o San

. to .Padre já tem recebido as maiores 
manifestações de respeito. Assim, 
um· ou do:s dias depois da penetração 
de nossos aliados em Roma, o Sumo 
Pontífice recebeu em audiencia va
rias soldados anglo-americanos. 'l'o
dos se ajoelharam quando o Pontfü
ce entl'du. Alguns eram protestantes ... 
O Santo Padre 'tambem recebeu em 
audiencia · o Comandante das trooaa 
vitoriosas. 

;j,~ _!,~ ·,_ '" '.' .,_, . t"·' .· ..... *( :··· 
Roma é ·n.onia. Nem por isto,-.entrc

tanto, develllos subestimar o benefi
cio imenso que representa, para a 
cultu_ra e para a Igreja, ·a libertação 
da/ ]trança. Para os catolicos, tudo 
quanto diz respeito a Roma é impar. 
Ali está o coração da Igreja, isto é 
o maior tesouro da terra. Esta rc
salva feita, poucas coisas tão boas 

. poderimrt nos acontecer, quanto a li
bertação da Patria de São Luis e de 
Joanna d'Arc. A invasão da França, 
a expulsão dos nazistas, a modelar e 
exemplar punição dos elementos ele 
Vichy, devem representar o ttiunfo 
da França Catolica, da Franç·a de S. 
Luis, para a gloria da Igreja e bem 
da latinidade. E, por isto mesmo, 
achamos que é dever de todo cato· 
lico rezar ardentemente pela França, 
para que ela se liberte logo, se res
taure Integra, refloresça na autenti
cidade e esplendor de seu espírito, e 
veja poupados seus inestimaveis mo
numentos, no horror da presente con
flagração. 

Em São Paulo 
Pe. Arlindo 

o Revmo. 
Vieira 

Chegou na quinta-feira, p.p., a esta 
capital o Revmo. Pe. 'Arlindo· Vieh-a, S. 
J., uma 'das maiores 'figuras da Com
panhia de Jesus no Brasil. o ilustre es
critor. e educador veio pronunciar va-
1·ios sermões oo Santua1 io de St. Tere
sinha, a Rua Maranhão, a convite dos 
Revmos. Pés. carmeutas. como já foi 
noticiado. Sua Revma.. se hospedou no 
Colegio S. Luiz onde foi objeto dê va
rias manifestações de admiração e es
tima. da parte das varias pessoas de 
suas relaçõ~s em s. Paulo. 

O Padre Arlindo Vieira. falará nos 
'dias 11 a 18 de Junho, às 16hs., 110 Sa
lão Paroquial sobre s-:ihre o Culto Divino. 
Do· dia 14 a 18 ele falará às 21 h.s., só 
para homens. 
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[xultam os coracões catolicos ~ela incolumiJa~e ~e Roma 
Felicitações ao LEGIONARID 

D() Revmo. Pe. __paulo SUwinski s. s .• 
Cii,pe!íio. da /co101:üa poioI1esa · de_ São 

Paulo, recébeu o LEGIONARIO exptes
siva. carta 'de _a,grg,5léc!mento, pelo · in
·teresse que esta folha. tem. demonstra
do, pelo futuro da Po!onia. nação e.a.
tolica hoje martirisada. pel.-Os . total!ta-

1·ios; 
Desta missiva, 'transcrevemos os s~

guintes -trechos: 
"Estou muito. admirado com· o pri;,i 

gr~ci de vosso ·g1orioso perfocÚco. ;Fai .. 
tam-me palavras para expi;lmir o, lll.eu 
sincero reconhecimento em apreciar, ·a 
coragem ,intrepida que demonstrais na 
deÚsa dos ideais cristãos de verdade .· ' 
e justiça. 

Como filhó duma nação ,mar.tir, q1;1e 
com. sague e lagrimas reconquistará no 
futuro o . seu . esplendor. de outror'll, 
agradeço penhorado a grande simpatia 
do vosso jornal . pela Polonia Catolica. 

Agradece-vJs em nome de meus com• 
patricios qut chorl\m, sofrem e ·.lutam, 
pondo toda., sua confiança em Deus. : 

Pela Colori!a.. polonesa dÓ São Paulo, 
subscrevo-me com alta estima e consi• 
deração. 

de vossas Senhorias 
.servo em .Jesus Cristo 

Pe. Paulo Sliwiru;ki S. s. 

Comemora-se _ no· Vaticano a 
defesa de Roma pelos Guardas 

·_ Suiços · · 
Conforme telegrama .da Cidade do 

Vatjcàno, atr~vés da N. _ C., -chega-nos 
a noticia .de que naquela cidade, _ no 
dia 6 de maio, foi festejado o aniver:.. 
sario da heroica d'efesa da cidade sus
-tentada peleis Guardàs Suiçós, durante 
o saque de Roma em 1527. _Depois 
de uma Missa de Reguiem, pelos 
mortos, que se. oficiou rio "Cortile 
Belvedere'\ os recrutas formularam. o 
seu juramento. . Nestà ocasião as é
riinonias foram simples, sem o. colori
do de . outras' . cpocas, todavia, foram 
revestidas de solenidacJ,es. 

. A resistencia. do· Clero · italiano. 
aos , ··neo-f ascistas 

Um jornal. da fronteira, ".Popolo e 
Libértá", ndticiou a oposição úuahi· 
llle do Clúo católico contra as 1i1e'di· 
d.as introduzidas . pelos .nazistas ho ' ' 

;;~:,:7,·-~'~,;(l~:~\f9,J}%.:'?,__:.iOP,ll&l~r~*\!.!~:.:]_:~,;,,;(,:~i1 
-. "0 apoio prestado pelos ,membi'os-'do · . · -- 1 

Eis aqui o coração da Cristandade, 
a Gldade_ do Vàticano, on·de se ac~a 
a Sé de Pedro, 0 · Trono do Soberano 
Pontitlce,. Representante de Nosso 
Senhor Jesus Cristo na· terra, por 
cuja incolumidade, na recente toma
da de Roma, exultam os corações ca

tol icos. 

Muito se .te'm, falado soôre o.s· te· 
sou'ros de arte que Roma enéerra. O 
catolíco, porem, sem desprezar o as• 
pecto cul_tural da conservação da Ci-

Liga· das Senhoras Gatolicas 
ALMOÇO AO Pl!JQUENO JORNALEIRO 

,, 

Reali.zOu-se dia 6 p. p.,. às 11;30 horns, 
a. inauguração do almoço ao -pequeno 
jorn?Jeiro, promovido pela Liga das Se
nhorr.s Catolicas. 

Es~a 'contribuição d~ Liga -ao_ trnba
lho de amparo e assist~ncia dispensa
dos. a esses menores, '.1ielô soiucfonar a 
parte de alimentação ao pequenos · au'
xiliares da· imprensa · pauli:itána.. 

O menor jornaleiro atarefado na luta 
cotidiana e ria ansia de vender os jor
nal3, · geralmente )).ão. _sé alimenta su
ficientemente, passando o · dia inteiro 
comendo· ,guloseima.s, ·prejuldiciàis :à_ 
saude; 
· o sa-lão onde os' pequenos: jornaleiros 
irão receber o ·almoço diariamente é 
o que . está .Instalado no Restaurante 
Peminin<1 da tiga; à rui\ Asdrubal do 
Nascimento, '17. 

dade Eterna, ·não se deixa levar por 
, essa visão meramente 1;tilitaria das 

coisas, q'ué que~ ver na Igreja uma· 
benfeitora da humanidade enquanto 
deseti·.-olve as artes ou favorece a 
agricú!tura .. , Olhamos para Roma 
com espírito .de Fé, lembr;indo-ncs 
das _palavr2s do Apostolo das Gentçs, 
para o q·ual tuáo no ·múndo é lixo fo. 
·ra do conhecimento de Nosso Se
nhor Jesus Cristo. E é sob este pris
ma sobrenatural, pela luz que sobre 
eles projefa a figura do Reprcseritan· 
te dê· Cristo na· terra, -que os tesou
ros de Roma devem ser considérados. 

Mesmo porque,_entre _ um Bulario·.e 11111 
Coliseu,,para. o·-catolicó a escolha e.s
tá feita. 

. É!lt:as consii:ieráçõês valem. sobre, 
tudo· para· a c,:dacle dÔ Vaflcan:o, cdi-

· ficé1da- ·-pe:as·, mã·os ·don G"Cb·er.aíiOS 
Pon~ifíccs em vario~· s'e~ulos. ;Verda
cleíro· relicario: ,da :cristandade, tudo 
ai í respira o perfume do es:,irito sc
brenatural da· Santa Igreja e .nos fa· 
la de Nos~o Senhor Jesus cr:sto. 

Contemplanclo es.cas · mkravilhas e 
nos lembrando da. obra· d.e salvação 
do genero humano que parte dei 1:é. 
cinto clessas _, muralhas, melhor -c~m-

precndemos · a verdade segundo. a 
,.qual. nos.o devemos -servir das' coisas 
deste_. rtrnnc!o ·'enqvantó elas . nós con

. êuzem, ao r.osco-fim supremo, que· é 
De.u:; Nos~o .Ser.i·:or.· E no Vat'·caric 
il!do, nos fala da· missão divin;;i-.<ia 
Sánt.a Igreja. Como· frisamos cm no:
so «Cçmentando ... " dé hoje·, os te
souro·s.. do Vaticano. não se resumem 
p_a ·magestosa colunata de Bernini, na 
Cupola, d:i Miguel Angelo, na· sua Pi
nacoteca · e nos s.eus Museus, dcs 
quais· se .diz que se urn catacHsma 
.destruis~e todos os museus do mlln• 
dp, ali _se encontraria material bas-

tat\te para reconstituir não somer.~e 
-0s mon-i.lméntos da ·cultura· ocidental. 
mas. as proprias obras primas da an
tiguidade pagã; . para o catolico, o 
verdad.eiro tesouro de Roma se acha 
na figura do Santo Paclre .e em tudo 
rue ali fala ela Santa Igreja, de- sua 
'l1istoria, de· seus documentos impe, 
· reciveis, que estruturaram as bases 

. do mun ~º- depois de remido pelo 
3angue àe Nosso Senhor-Jesus. Cristo. 

Roma ê a nova Jerusalem do Rei 
Imortal; aH.oerçàda·, nó. sàngue dos 
p"rãmeiros cristãos, reliqÚia santa de 
muitos marUres. 

EM · · SAO PAULO O. · EXMO. . IEVMO. . SR. . NllNCIO · APOSTOLIDJ 
. . . . ; ,' , ... ' ·,- . ,._ .· . . . ( . - ' . . . . ' 

A chegada de Sm Excia.. _ D~c-lar~_ções ,à impr~nsa ..:.. A entrega da Ban
deira da Propagação da Fé ao Colegio de Santo Agos.tªnho - Outras notas. 

{ . . ' , . ·. . . : ' . 

No dia· 7 p. p., chegou a esta ca
pital, p1·ocedente do . Rio de. Janei
ro, e viajando pelo "Cruzeiro_ do Sul", 
S. Excia. Revma., .o ·Sr. D. Bento Alei'.' 
si Masella, Arcebispo Titular de Ce
sarea .na Mauritania, e Nuncio· Apo;;_
tolico junto, ao governo do Brasil. 

S .. Excia. Revma. veiu a esta capi
tal, . afim de fazer a entrega . de uma 
bandeira pontifícia às-·alunas do Co
legio de Santo Agostinho, das RR. 
Conegas Agostinianas, _ nesta capital, 

go Antonio de ·Castro Mayer, Auxi- mi::nto. do Primeiro CoJ1gr-esso Euca-
liar do Vigario ca·pitular; o · -Exinn. risfico . Regioilàl, · ·que ora · se réali- • 
Revmo.. Sr. D. · Domingos; · dê Silps za ali". . 
Schellhom, Abado do · Mosteiro: de S. S. Excia. Revma .. foi, t'l1(lis tal'de; vi-·· 
Bento, e grande .. numero .de ·Sacerdo.., sitado pela reportagem d_o l~GIO-
tes . e: membros. d-i Laicáto. catolico. NARIO, · ·à · qual m·aniféstou -a· simpa-
. Entre as numerosas autoridadés. ci- · tla e a sati_sfaçjio, que. sente cada yez 

vis presentes, ·anotamos o ,major. Hi- que vem a nossa_ capital. _ In-terroga.., 
palito Trigucirinho, ·çhefe da.·Ca.sa JVIi 7 mos. a. S. Excia. Revma. sobre a liber-
litar. dá Inte1-ventoria,. representando tação ·.de. Roma. 
o sr. Interventor Fernando_ .Costíl; -i:e~ . O : _Exmo. Revmo.. Sr. • Nundo 
preseptante do sr .. Gofredo .T. da. Si!- ApostolicQ. manifestou todo o seu con.., 
va Telés ,presidente do.· Conselho Ad~ tentamento i>elo . fatt:> ,de Roma estàr 
ministrativo do Está.elo;. capitão, Joii,; liv-re· de to.d<;> o perigo,. poupada as-
de Oliveira Melo, assistente militar. do sim a sagrada -pessoa do Sumo Ponti-' 
Secretario . da _ ~eguraúça, .· PúbÜca, fice,, e ilesos_. os ,Jnumeros monumen-
representando o mesmo; dr: ~&:art fos ·e tesourçs de inestimável. vaior 
Ai1d1·eucci,. ·representando ·• ó_ -Secreta- reljgi,oso,. e cultural. que' se_ enco.1itram 

eia· ao trono d?. S. Excia. o · Sr; Nun~ 
do Apostoljco. Logo após a Mis
·sa, houve no salão· de festas do. Cole
gio man.ifest11Ção ao Papa, na _pessoa 
de S. Excia. Revma. Foi · S. Excia. 
saudado por· uma· álun·a · do Cólegio, 
representando - suas colegas e o · Co
legi• todo, num belo e iinponente .Co
ro falado, disse -de s.eu. amor e dedi
cação à cam;a da Igreja. 

A. ENTREG;\ DA,. BANDEIRA 
Mas a·· sole~idade p;incipal · foi r, ~ 

14,3Q.; Foi nes:;a horii. que todo o Co
. legio, postado diant.é . do ;Rep,resen

(ConcJu, na. 7,• pàgitlJll 

Clero italiano a todos aqueles }1ua · 
i,ão perseguidos por motivos ràêt~is 
oa politicos é marcante, já que vei11 
demonstrar- a perfeita harmonia es• 
piÍ:itual existente entre o Clero e ,os 
fieis .. Essa cooperação· iutima entre 
o Padre e seu· rebanho tem a plena. 
aprovação e apoio dos Bispos. Prova;o 
a carta. do -Exmo, Bispo de 'B·erg:i.-
mo dirigida ao seu proprio ClBi'o, 
depois de 8 de setembro recomen• 
dando a pratica da caridade cristã 
apostolica ao máximo e a despeito ,de 
qualquer obstaculo erguido pelas or-
go.nizações politicas do neo,fascis:nio". 
O jornal lembrou tambem a prisão 
ào venerando D. Cazzani, Bispo ·de 
Cremona, mótivada pela sua oposiçãa 
aberta ao espirito pagão do neo-fas• · 
cismo .. -Apesar dê todas as noticiai! 
em contrario transmitidas. pelo Jor-
nal de Farinaci, apurou-se que àque-
le Prelado fora préso em seu pala; 
cio, em. circuns_tancias semelhantes 
às do Cardeal Mercier durante. a 
ocupação alemã na Belgica, na guer
ra passada. 

co~nUNHÃO P.ASCOAl 
DOS AUXILIARES DOS ARMAZENS 

CIBUS 

Promovida pelos Auxiliares dos Àr
mazens DistribuidC':·, Cibus, rea!iza,r
,e-á hOje, às 8 horru,, m, Igreja de S. 
Gonçaló, a Praça João Mendes, . a co
munhão Pascal, daqueles que trabalham. 
nessa organisàção r.ome'rcial. 

A Comunhão foi precedida de um 
tríduo de Conferencias f)l'eplÍ,ratorias a 
cargo do Revrr" Padre Manoel F'ernan
des s .. J as quais i:ealizam-se no me3mo 
toca!, às 20 horas e meill,, nos dias: 8, 
9 e 10 do corrente. 
· A Com_issão Organisadora convida 
as pessoas amigas -e as familias dos au~ 
xiliares a tomarem park neste ato: , de 
fé, ' 

Bencão da .Cruz -~a Matriz -_- ~e São· Paulo 

· exp~·essivo galardão pelo trabalho de'
serivolvido cm prol da Obra Pontifi
cia da Propaganda Fide, pelas alunas 
daquele conheéido. estabelecimento: de 
ensino, que foram as que mais se 
·destacaram· este ano, no irabalh~ ~lll 
favor diis missões catolicas. 

A RECEPÇÃO. 

do _da J ~tiça;: Otavio A. Machado de ha Capital da Cr,istandade. . O ilus.., 
Barros,· rep1'esentarido, O secretario .da ' t_r.e, d_iplomata acentJ.loU ·que a presei-~ 
Educação; sr. Mario Gúastini, 'dh'etor vação de Roma se deve. à âtitude fir-
da . Divisão de Impren's,i,, Própag;m- tiie e :elevada ''a"o Sumo fóntifice, e . A nova lei de educação inglesa não é justa . ...., . 

Com a presença·· de grande nume
ro de fessoas e altas autoridades 
eclesiasticas e civis, realizou-se do
mingo passado( às 16 horas. a ceri
monia da benção da cruz da tone 
da Igreja de São Paulo, e:n cons
trução à rua Tobias Barreto, no bair
ro do Belem. 

A benção da cruz foi dada pelo 
Exmo. Mons. José Maria Mo:•teiro, 
Vigario Capitular cl,.'l Arquidiocese, 
sendo em seguida elevada para o al
to da torre, sob os canticos de coros 
religiosos, o repicar dos sinos e acla
mações do povo. 

Elevada a cruz a,,'l cimo da torre, 
o · Revmo. Pe. Arnaldo de Morais Ar
ruda, Vigario da Paroquia, pronun.ciou 
vibrante discurso· saudando as auto
ridades e o povo presentes. 

-A seguir o Revmo. Pe. Arnaldo de 
Morais Arruda deu a (."alavra ao sr. 
Ministro do Trabalho, que em com
panhia do sr. Interventor Federal as

. sistiu a cerimonia, tendo s. excia. pr0-
nunciado vibrante oração, em que res

. saltou a formação catolica do Bra
sil,. desde o primordios da nacionali
klade, e. lembrando que falava para a 
pop~l~ção ele u.rn pai.áo opei·ario1 enal• 

O ilustre Prelado, que exerce ha 
teceu ;, esf<;>rço do· trabalhador pau- muitos ·anos em nosso país as . al-
lista. . tas funções de represen~ànte do Su-

Assistiram a cerimo.hia ainda outros mo Pontífice, dispõe· n6s altos circulas 
Sacerc,otés, é os srs.:. · chefe · ·da Casa desta capital . de grande numero · <le 
Militar dà Interventoi:ia, Secretario da. a_dmiradores, quer pelas altas quali~ 
Viação, · representantes dos Secretá-: _dades que tem demonstrado; como 
rios da Educação: e dá. Segurança Pu0 - por sua grande ·amizade , ao Brasil. 
blica,, do D .. E. L P.;·· de associações Toda,· a nossa\ popµ]ação ainda tem 
religiosas· e · de sociedades·_. beneficeri- bem viva .. a recordação. ds>s . dias festi- · 
tcs, tendo, a b;inda da Guarda · CMJ vos. do. IV Congresso Eucaristico · Na-
abrilhantado as solenidades. . cional,. em que S. Excia. R,evma. aqui 

A_Igreja de São Paulo,· da. Paro; es~eve como Legad,;, Pontificio, alvo 
quis, do B1;:lei;n,·é a-unica _na ~apitai qe11 do respeito -e · da .filial veneração de 
tem o, nqme .do _seµ ,pí\trono .. e todos. Ademais, sua .viagefn _a São 
a sua construção fo_i iniciada ha ape- Paulo se dá em uma evoca de gran-
nas dois a119S, .. estando-AIS obras bas- de significação para os. corações cato-
tante adiàntadas. · Tem."as dimen.sõeR licos, que ainda sentem bém, ardente, 
de 50 tp.etrosde comprimento .Pºl'. 18 toda a· sua solicitude pelo Santo .Fa-
de largura,. _construidà em estilo gre.'. dre e pela Cidade Eterna, · recente~ 
co-romano, -çom uma-alta torre do la- (Ilente libertados das ~eaças do bom-
do esquerdo. O : r~vestimento de su~ bardeiq. Por tud9 isto, era grande a 
facl\a.da· foi" doado :pela _coloriia._ por- ~specta_tiva geral em_. torno da via-
luguesa aqui radíçada e · que muitu · gcm _de S. Excia. Revrna; · . 
tetn auxiliado a$ ób1·as, · de um mo- Na Estação do Norte, uma extens~ 
do geral, contribuindo, igu11\menh'. fila, constituída pÓr formações .de CO· 
para o brilho das festas que a legfais, airuardava a chegada. do Em~ 
Paroqüia tem realizado. baixador. do Santo Pàdre. Nossa _re-

A crui' ela. Igreja de São l'aufo· é, portagem notou o F.xmo. Revmo. Mons 
todn de bron::i:c; _!,0bre· om ~dcbo que ,Tosé Maria Montriro .. Vigarfo- CapF 

· encima tmú ba;-e· quti<lr.u•gt•lar, trun~ -tular . dn L1r<n1idiocçse; o . Exmo. 
be~ .. de. brO_n·z_e, formant1o iun:J1aj;i: .- :Revmo. Mons. ;Nicolao Consei:itino,·Vi
éor>1t111to :a1hst1co; . : : . .-,, .. wkl. ~cpno~ó;.-Q.::;aevmo. ~r,,Ç9ne-

da .e Radio Di.fu,são do DEIP, respon- que foi o . incoiltestavel prestigio que 
<lendo pela diretoria .geral; José Vir.:. · tem em todas. as nações do muh- ' . 

' gilio V_íta, Tepresentand~ .. o. st. Ga- do. oV~garici de Cristo.-' hoje rpuito 
brieJ, Monteiro:. da . Silva, diréfor do . partic_ularmente · ..,... · que poúde alcan- . 
DePartamento . da·s. _Municipàlidades: ça'r. esse. excelente re$Ullàdo .. s. Exfa.' 

D,eclara o ·Exmo~ Sr. Bispo de Salford 
· Depois: dbs· primeiros . ctimpriinen- Revma .. manifestou seu benevolo h1- "Muitas escolas catolicas desapa,re-

. fos, o ilustré, Prelado, sob ufuà .exten~ . tere~e pelQ _ 110.ticiai;!o, .que :_~stà ·foJha. 
Ea salva· de· palmas, se · dirigiu · até-à · · -vem publicando a respeito dos .p.ro- ceram e será, impossível que· pàra ,o fu-
porta. da estaç~o, assediado. por' gran- testos- da coriciencia catolica ·do. mm1- t.uro Be fundem outras", declarou e 
de numero do·. fotografas. e jorrialistas, do · i1_1tefr6, · e · muito especialmente · do €xmo. Revmo. _ M::>1,_s. Henzy Marshall, 
que procuravam satisfazer- a ansieda- Brasil; em fav.or da _preservaçã. o_ de · · 

d l • \:3ispo de SaJford . e.m um disc_ur:o pro-
de · e :ncissa popu ação, ·pór· ouvir a Roma. e da, incolumidade .do Santo ;mnciado em -M~,nt.heiter, refermdo-se 
palavra do_ representante ·do Viga- Padre .. ;E concluiu suas palavras com á nóva lei sobr_e a.,edu. ca."ao:. · · · · 
rio de Cristo •. , . Unta· bençã<> · paternal. . " 

Em seguida,- S. Excia. Revma. se di~ "Sem duvic'.:l :· ~lguma . ....:. disse. o . Or-
rigiu para o autorriovel oficial que . o NO COLEGIO _ DE SANTO dil:*>rlo - '< p~ojetô se, converterá. em 
aguardava, rumando-- para· o· Mostei~ , AGOSTINHO .. · .l~i •. com·· con:;r~quencias·, trâgléas ·-pai-a a 
ro de' São Bento,_ oúde i;e hospedou. fé de muü;os filhQS_ qe· catolicos. :poren, 

· · Nesse ano coube a gloria. de re- estou satisfeito, sabendQ ·que a: "L\Iiso-
FALANDO, A-IMPRENSA.·. cel:ier a '.3andeira Missionaria .ao Co- ciação dos 'Pa,1:-de Pam.llias'' {nova or-

lcg\ó .. , das Conegas. de Santo _Agosti- !ianização cónstltuida pelos catollcos in-
Interrogado- pelos- jornalistas, di$s~ · nho. Motivo que J~vou O Exmo; Sr · i·Jeses para ·defender. à( escolas citoÍI-

S. Excfa. Revma.: . . · · ·. . N1.mcio Apostolico a consagrar todo cas) não reconhe~m que a .referida lei 
"Vim a .,São ·_Paulo para : dar mah:, · seu' dia de q·uinfa~feira; festa· de Cot~ seja uma solução. definit!vi; · · . 

uma· .prova da min,ha.gránde admira~ .. po de Devs;.· a esse Colegio, que s~ Susten·a. o Snr. Bispo que a 'ctausu!n 
ção por este· pqvq q1,1e trabalha· .co.ni preparou condJgnamente para hospe- do referido ·projeto que impõe às auto-
tanta energia. e oara. entregar a ban- dar. durante todo o dia, ao clignissi- ridades locais a.obrigação de coru;lderar 
deil'a . fontificia às· ·aluna's do· . colégio ,no representante do Santo Padre . em aos · desejos dós pais de familias.'" esta 
,que: mafa têm ttab;ilhado. pela. propa-- . noiasa."patda. _· · · · . CQr11tdlada em'_termos tais que em gran-
ga,;ão da -fé;_'. Em seguida h'ei a Pf.. . .Pela_ marihã .houve Missa 'Soleneí de parte•a privam; pelo menos no -que 
tacic1:1bà; afini·de,·.dar":"solene execuçã:i cantada ·pelo Revmo: 'Pe: Dif'tino·.de concerne-a,ni!hoi'!a· catolka, da prote-
à. Bulà de ériaçiió daquela. nôvá, Dio- la' Parte, Diretor da Obra da'. F'ropai-- çã.o ·que p~etende ·outórgar às. conc:e11~ 
ces~ p'a~t~. ~L·.~resi\m aoi•en'ç~fi~~ · :ga!,l~ -~la li'.~ Ui')· ~r'asil, .C9Jn<assilifen• .. :cl~- QOiS méilllQi ~~-Q~::::a!ll,~"~ 

Na . nova lei - adverte. Dom .. Henr., · 
'Marshall - "não se reconhecem coma 
determinantes os :!esejos ,de pais de. fa·
mi!ia, senão para trawr de assúntos 
compatlvéis com o que diz respeito' à 

. economia.' Esta ciompatibllade ·depen-
derá_ do Juizo das autoridades locá.is e 
dos. futllrOb Ministros ·da Educação.:_ 

Dá ihberpietação que no futuro se der 
às pa)avras "gostos lrrazoa.veis" · de
penderá que as escolas catolicas se con
siderem o_u não compatíveis com as 
exigencias que impoem a economJ.a .. 

Quando entrar em· vigor a nóvà lei, o 
Ministro da Educação terá poqe:r : àb
soluto para permitir que as escolas ca
tolicas element...r subvencionad:.s pe
lo Estado,. coptin4eni _ ou não. sendo. i_n. 
dependentes, assevera. o Redato} de 
EducaçãQ _ do .. LOndon Universe". A 
admlnistr;tção de:penderá de um compli
cado sistema de regulamentação, com· a 
unica garantia de que s,, deve consultar 
M autoridades superio1'es e de que · os 
re!(ularneutos e,starlam sujeitos -à revi .. 
são, ordinariamente · ineficáz, _,do Par• 
la.ment21 · · 

.f 
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COMENTANDO, • • 
A INCOLUMIDADE DE ROMA 

Felizmente pa1'a o mundo civi!isa
do, _Roma permaneceu iucolume, .,;m 
meio aos perigos que a ameaçavam. 
Ao contrario do que muitos temiam, 
e com razão, a Cidade Eterna não 
fô1 transformada numa nova $taliu
. grado. As orações, que se elevaram 
ao Cl\u, foram ouvidas. 'Hoje, a Sta. 
Sá acha-se em segurança, depois da 
conquista das forças aliadas, que 
afastaram para longe os barbáros do 
SêéUlô XX. 

Entrétanto, níio devemos· dar gra
ças a Deus apenas pela segurança 
do Sumo Pontifice e dos altos or
gâõs da administração eclesiastica, 
éUjo funcionamento regular está ago. 
ra garantido. ~ verdade que isto .está 
acima de tudo, pois, a Sta. Sé consti
tua o eixo de toda a vida cristã 110 
mundo: Porem, a propria cidade de 
:Roma, apezar de· despojada de st:a 
prerogativa de Capital Pontificia, que 
era o s·eu mais alto titulo, continua 
a ser, a des;ieito de tudo, a celula 
mater da civ'llisaçãÔ cristã. Nem é 
pelo tato das forças ali.ti-cristãs ha 
'Vêrêlh conseguidó lançar mão dela 
teml)"orariamente, que ela perdeu es
te carater. Qualquer pessoa que te
nha. um pouco de discernimento com
Jl'l'êêííderá prõnfamente que despres
tigio formidavel representaria para 
o Cristianismo em geral, e para a 
Igreja em particular, a transforma
!lãó dé Roma em campo de batalha, 
Cóm a. inovitàvel consequencia de 
,seu aniquilamento, dadas as condi
ç6as da gUen•a 1noderna. .lil, como o 
q~e há de melhór no patrimonio da 
huíli_&.rtidade é ô quê se chama a ci
Vilisação cristã, oriunda da Igreja Ca
tolica, compreende-se perfeitamente 
a êxPressão forte de Pio Xlt acusan
do de matricidio quem quer que le
vantasse a sua mão contra Roma.· 

ENidéntemente, ó que o Papa de
fendeu com o seu prestigio não fo
ram os aspetos urbantsticos e mate
riais da cidade, nem as ruínas da ca
pital dos Cesares, nem muito menos 
àS odiocas reminiscencias de um pas
MdO pagão, Só um espírito muito ras
teiro poderia pensar tal coisa. O qae 
o Papa cobriu com sua sombra prote
tora foi o significado espiritual ímpar 
ldé Rómà, foi a nova Jerusalem do 
ltêi Ittiôrtal, alicerçada no sangue elos 
);lriniéiros cristãos, reHquia santa de 
n'lüitoil martires: E, · se este significa
do transcendente êstá ligado, está 
Jnvlscetado à cértas coisas· materiais,' 
'vai · éOntUdó nútito àlem delas. E só 
Ulllá inteligéncia emb1·utecida pode
rlá éonfu'ndir o zêlo por este signlfi
cadó a algum êtilto à~ pedras. 

Quantp a gllétér ver na alocução 
<:ôtlsfstôrlàl, éirt que O' Sumo Pont.i
fiéé tésàlVóu os dil'eitos de Roma, 

. qualquer simpatia· com o fascismo ou 
ô liazlêl!ló, cômó álem de tudo o fez 
6 comentarista iilterdacional da "l~o
lha. da l\fanhâ", é uma coisa que Mm 1. 

merece ser co!)lentada, pois nada 
mais exprime do que obcecação. 
Aliás, os acontecimentos posteriores 
dél'llõstraram.qué a palavú do l'apa 
foi enténdida de ,uo:!o müito, diverso 
l}elôi! tesponsa veis. 
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o LEGIONA!tlü tem o maxlmo 
prazer ~rn :~cebe1 visitá., àii tnstala• ' 
ções de sua JC'. ~l'io e otlctna., maa 
pede Qm não ,Jjani aa mesma& têltas 
nas 2.a.s, U,$ e 4.8'. Mr11o, l>ói exl-
~ -nela:; do ,.erv1ço. 

O Episcopado holandês não 
se intimida co mas ameaças 

nazistas 
O jornal catollco londrino "úathólk 

Universe•· anuncia mais umà te11ta
t!va nazista para intimidar os Biai.los 
catolicos holandeses, a1rteáçándo-os 
com a prisão. 

O jornal prossegue éllzendo qu"ê, 
segundo sémiliaristas holandeses qjê 
chegaram recentemente à Inglaterra,, 
procedentes da Hàlandà-, as autí:frtda
des alemãs procuraram durante cer• 
to tempo impedir a publloação dé 
Cartas pastorais, Como as ah1éáçàs 
não produzissem resultado algutn, os 
nazistas passaram à deter alguns 
membros do Clero da diocese em que 
as Pastorais se publ!cam. 

Os Padres sãó enviados para can1, 
pos de concentração óU campos ela 
trabalho, na Aleninnba, No· entànto, 
mais uma vez fracassahi. os nazistas, 

Os Bispos continuam a publicai•. 
suas cartas, mas, são impressas no 
maior sigilo, para evitar sua ápré
ensão .A distribuição é sempre feíta 
nae ultimas horás do ilabado, che, 
gando de fato às paroqulás poUMs 
horas antes ela missa dé d0mh1gó, 
em que são lidás, · 

Estas cartas, ur,~a vez lidas dô 
pulpito, são nihUeografa~as PP.ló 
Clero e distribuidas entre os fiéis, 

Em resultado da nova, campánha 
- termino, o "Catholic Univéi'se" -
os holandeses hoje em dia llt'àtléam 
com mais zeto do que nunca os pre• 
ceitos <la Religião. 

:.~....-...;..· 

SE MANA DO ;APOSTOLADO DA ORACAO 

NA PAROQUIA DE VllA _ PRUDENTE. 
'l'rànseoncndo este ano o Centr

nario da Funclà~ão do Apo~tolado 
dá Ôi'ação, todas as · Paroquias de 
S. Pá.uh,, a <ionvite do Exmo. l\lons. 
Jôs~ }fai'ia Monteiro, DD. Vigario 
Clapitíllá'r <la Arq:üdio.ccse de Sifo 
P~ulo, é do Rev. Pe. José Viscondr, 
DlJ. Diretor· Arquidiocesano do A. 
dà O., ,.celebram solenê'mcnte uma 
''semana do Apoí\_tolado". 
· A Pltrôguià de Víla Prudentr fi
:tóil à sllà Semana ,; nara os dias 
11 a 18 do· thês · cõnentc com o se
guinte progí:anià: 

!)õMIN'GO, dia 11 - As 7 horas: 
}Iissa co1n Gc)Inunhão do to dos os 
devo~os c1o Sagrado Coração de Je, 
sus por intenç:ão do Apostolado da 

· Oração. 

nmnNGO, dia 18 --- ÀS 7 hôl'M!! 
Missa com Comunhiío geral do to
dos os ptlroquianos pela paz mUn-
rlia l. . 

Às 8 honis: 1\Iissa com Comunhão 
geral de todas as criançàs . pelo · 
Papa, 

Às 10 horas: Solene Missà can- , 
tiidit - Depois: Exposi~ão do Sim
tis~iml) Sacran1ento. 

Às 15 horas: Gt'anda procissâõ db 
~agra,lo Coração do .lesrts e eia San° 
t issi ma Eucaristia, com a partici-
1iação dó todas as associações i'eli
giosas da paroquia, Ao t'ecolher'0 se 
n pnwissão: Consagração da. Pato
qnia ao Sagrado Coração de Jesbs 
e ao Imaculado Corãçãó de Maria. · 

LEGIONA RIO "'ªº Paulo, rr de Junho de 1944 

O A-T o,·L l· C-0 S CULTURA CLASSICA 
conhecida · Comprem exclusivamente suas ióias e seus presentes ,na 

JOALHARIA 
P. Arlindo Vieira, S. J. 

CASA CASTRO ·/ 

l/riieot ~llceRiionarioa do• AFAMA IUA 15 DE NOVEMBR.0 .N. 26 
' f ~sq_11ina · · da · Rua Anchieta) 
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• 
OFICINAS 
PROPRIAS . 

• 
• , DOS relogioa • E L E C 1' a A • 

Orações pelo Papa durante a Novena do Sagrado· Coração de Jesus 
Recomenda o Exmo. Revmo. Sr. Bispo de Rio Preto em circular aos seus diocesanos. 

S. Excia. Revmà. o Sr. D. Lafayet
~e Llban!o, Bispo de Rio Preto, acaba 
de dirigir oportuna Circular aos seus 
uiocesanos sobre o Centenario do 
Apostolado da Oração, a Consagração 
da biôcesé ao Imaculado Coraçfw de 
Maria e preces pelo Santo Padre. 
Abaixo transcrevemos os principais 
tópicos desse documento: 

CENTENARIO DO APOSTOLADO 
DA ORAÇÃO 

orbe,_ assiI11 se expressa: "A tpuos 
os · que assim, por um -motivo ou por 
outro jazem Imersos na tristeza e na 
angustia exortamos com o coração 
paterno a que levantem copfiadamen
te os olhos ao céu e ofereçam os seus 

. trnbalhos àquele- que' um dia os re
compensará divinamente ... Lembrem· 
se todos tJ,ue a sua dor não ó inutil; 
mas que será proveitosissima a eles, 
e tamb~m à Igreja, se coín esta inte~
ção a sofrerem pac:entemente. Para 
isso, ajuda-los·á muitíssimo, o ofe• 

Numa casa de estudos da Compa- -rec'.mento elo Apostolado da Oração, 
nhla ele Jesus, a 3 de dezembro de pia associação que Nós aqui ·encal'e· 
1844, um homem de Deus, Pe. Fran- cldamente recoilirmdamos, como su-
cisco xavier Gautrelet fez aos estu- mamente aceita ao Senhot". 
dantes uma prat:ca· que devia ter re, · Almejando, por conseguinte,, con-
pet'cussão universal. Fundava-se por eretizar os 11ossos desejos, detenui· 
essa ocasifw, proVidenéialniente, 0 namos que se· realize em nossa sede · 
Apostolado da Oração. Pr,opunha aos eniscopa! um Congresso · Dio.cesano 
fervorosos estudantes, futuros missio- do Apostolado da Oração,· para o 
narios, a começarem des<lo então, qual. estabelecemos os seguintes pon. 
sem abandonarem seus deveres de tos: , · 
estado, um eficiente apostolado. Tra: 1.0 - Para maior fruto dó Con, 
balhariam pela implantação do Rei- gresso, que em todas as Paroquias e 
nado de Jesus Cristo, rezando cm Cenüos do A. O. da- Diocese, a partir 
união com 0 Sagrado Coração de do dl-a 7 de Junho, se faQa uma No• 
J es"us. A Oração haveria ele ser toda vena em honra ·do 'Sagrado, Córa~ão 
a, vida: oferecendo, todos juntamen- de J.esus, p1:epara~<Í'o a Concent~a-
te, às orações, obras e sofrimentos, Qão de_ repl'.esentantes de todos Cen· 

Igreja fizemos a Nossa. 1." Comunhão 
1 e cêlebramos a 1.'!- Missa. Uma càn· 
sagração que nos sentimos felizes 
em realiza-la no ano jubilar elo A. O., 
no Santuario do CoraçJio. de Jesus, 
dentro os limites ela novel paroquia . 
do' Imaculado Coração, a _ultili.a c!'ia
da. e instalada eni Nossa cidade epis
copàl. Consagraremos, sim, felizes e 
_.confiantes 'ª nossa Diocese ao lma· 
culado .. Coração, de. maneira absÓlu· 
ta e iÍ-revogavel, com todas as àuas 
almas, sem excessã"O, com todas as 
cousas e posses de agora e do fu. 
turo. E, por conseguinte, determina
mos:· 

1.0 que naquele dia, 18 de j\l· 
ilho, à tarde, em todas as Paroquiás 
e •Instituições Catolicas da Diocese, 
solenemente, se façam ou se renovem 
as. Consagrações ao, Imaculado Cora,, 
ção de Maria; · 

2.0 - sejam os fieis preparados 
para ela, de um modo .o mais piedoso 
e condigno; · 

3,0 - o àto seja 1·eglstràdo - ,a.d 
perpetú~m rei memoriam ~ nos res• 
pectivos Livros do Tombo. 

PRl:?:CES ·PUBLICAS PELO SANTO 
PADRE O PAPA suplicando e imolando-se sobre O ai- tros do A. O. da D'.ocese, a fazer-se 

tar, para a vinda e o aumento do Rei- · no 1 ·º domingo após ª Festa do Co· P~r ocasião da Novena ao Coraçãó 
110 de Deu· s. Estavam assentados o ração' de Jesus, 18 de junho. . , 

dé uesus, Congresso e consagração 
fim e os meios de tão simpatica e 2.0 - Durnnte essa No· -·na, que ao' Imàoulailo éôração de Marià, 
zelosa Obra. Era o grão de mostar- desejamos sólenissima, se ,penlui., quando· todos Ós éorações se congre-
. ela. Comemoramos agora o 1.0 Cente- rão os carissimos -Coop!3radu,'es e Fi· d ·b t ,1 fé - 1 gam para um re o rameu o ,e e 
uai·io, e a Obra já conta· para mais lhos em incentivar o amor e o ze O fervor, não podemos nos esquecer 
ele 35 milhões de associados espalha• de todos para com . tão grande Obta daquele que para nós ha-de ser sem-
elos em muito mais de 100 mi] Cen- que vive à _sombra· ela bandeira do pre motivo ele afeição toda. intensa 
tros .Rendamos graças a Deus! · , Coração de. ·J;isus. Promoverão, por· 

6 
filial, 

0 
Santo Padre. · · 

Invocando as bencf.os do sagrado tanto, iniciativas que o zelo ou a 
• b ti J ·ance·o Chamamos particulnrmente'a ate11· C·o1·a~a"o de Jesus, ·a quem já cansa• o ediencia 8ll mu arem,. num , , . ,, . 

' A o · h 'd ção de todos os-membros d ó A- o. de gramos a nossa Diocese, ao. c_ome- sincero ue tornar ó' . • . coí1 em o , 
lnol·a·1,n1os 0 Centenario' do A. o., · na st:a verdadeira finalülade ê -no nossa Diocese, lembrando-lhes ó gra-

. 1 A · ve de~er de -patrocinarem. por ·todos ardõntetne· nte desejamos, amados seu incomparaVel . va or. . ss_1m, p~r .. 
~ · · t N • os meios a nobre campanha tão. util Co·o· p·eradotés e- ]'ilhos, dar ao Ap.os- exemplo, duran e a ovena seta.o ~o- . . 

E d A O aó Papa: Preces pro Románo Pohti, toiado da Oração de nossa Diocese mentados os statutos () . , , 
v:da nova, interceptando a. ação ne- 3.0 · - Nos di.as 16, 17 e 18, dlas flce. 

. fasta de qualquer vento agrêste · que do·. Congresso, no Sant1ario _ do Cora- .· Fazemos nossas as · preciosas con• 
passe sobre O enorme campo de al- ção .de Jesus, ane:i::o ao·Colegio San,' siderações cio Revmo. Pe. 011arles 
mas que é a Diocesê, ameaçando F.:s·~ to André, haja, para todas. as Séc, · Parra, do seu trabalho apresen.tado 
tiolar flores de uma. piedade solida, i;õcs do A. O,, secçõ.es de e_ritudós e:ii um Congresso, em 19!1·9: "Oràção. 
promissoras esperanças de um ver- especializados. Para esse movimen,. à~ ordens do Papa - bração 4postó-

. dàdeiro apostolado. Desejamos que . to, virá em n.gsso auxilio utn Ré-Vtno. lica, v'.tai, organizada, · a- oração do 
circule, doravante, seiva nova em to. Sacerdote - Jesuita, -especialmente Apostolado é tambem_ uma oração 
do O organismo do nosso A. o., que, convidado. unificada. Os Associados do Aposto-· 
infelizmente, é tão pouco conhecido t.º - Para esses dias <lo Cong1·es• lado fazem spu · orerceimGnto por in, 
no seu verdadeiro . seltido, no seu .-1o. as Paroquias e Centros elo A. o. tenções i;erais e- mi3,;iona.rias (JUe 
alto alcance e pura finah!lude: ora•· c1U: Diocese, envlarã9 1·epresenta.ções são as mesmas ém todos os países. 1!l 

Publlcóu êSta folha, em sua ·edi
ção de 14 de maio, um interessante 
tópico .sobre ~- culturá clâssica: O 
góvêrno .da inglaterra, ao ter conhe
cimento ela reforma do ensino secun, 
.dário empreend:da em boa. hora peió 
ministro Gustavo Ca.panema, nµm 

ge·sto altamente ·significativo acaba 
de ?ferecet ,ªº Ilustre titular uma 
coleção de cerca de cem volumes de 
textos gregos e latinos, editados por 
uma das Universidades daquele pais. 

Ainda hojEf quem dirige a Inglater
ra; são- Ox:fárd e Cambridge, e :1ão 
Birtningham, Manchéster ou a City 
de- Lõndres. Ha 110 país .mais· de du
zentas Public Schools, qu!) acolhem 
a finà flor da mocidade e nas quais 
se ministra solida formação clássica. 
Os programas seguidos nesses giná
sios, e ginásios na verdadeira acep. 
ção da palavra, de 1864 até hoje n5.o 
sofrer,.111 a 111inin1a/alteraçãó. 1sto 
p1•ova suficientemE}llte que, nestes 
ultln1os anos, não descobriram os in- : 
gleses grandes deficiências nesse sis
tema ele ensilno. Quais são os- progra• 
mas desên volvidos em utn curriculo 
de 7 á 8 anos? Colhemos as infor
mações gué vamos aprés!mtar ao lei
tor em uma conferência feita nesta 
caplta1 9: 19 de agosto de· 193(1, na So
ciedade Brasilé'ira. de. CtJltura Ingle· 

-sa, por Mr. Hàlgh, e~tão secretario da 
Embaixada Britanica. besde que um 
menino entra para. ,uma escola pre
paratoria, na idáde de 9 o~ 10 anos·, 
até ao momento da obtençao do cer
tificado eseolltr; fia- idade d~ 17 <>u 18 
anbs, o principal Item de seus estu
dos é a linguâ latina: gramat:ca, tra
dução. de pr(/sa e verso latino, e ver
são· do Inglês em prosa e verso lá· 
tirtó; 

b. ensino do ,grego ainda ocupa o 
lugar "!mediá.to ao do lat1n1. Em adi· 
<;ão ao estudo· do grego e do tatíin, os 
programas· para a 9btençãó ·do cer
tificado incluem elementos de mate
mática (aritmót:ca, a)gebra e geome
tria), história, francês, ciência e Bí
blia .. A história· da. Grecia e de Roma 
este.nde-se tanto quanto a da. Europa 
ou da tnglàterra. A geograflá. tende a 
ser da1a Juntamente com a história. 

O ensino de ·oUt!'as linguas vivas, 
alem '"o tràücês, é facultativo. Termi
naàos esses estudos, o joveni dev!lra 
permanecer pelo fi10110s um ano ain
da na escolà, anó éónsagradà à, con. 
secuçrw elo ·certificado post-esco!ar, 
que o habilitará pará cursar a Uni• 
versldàde, · independc:mtemeute de 
qualquér eltame. 

· Não há nénhulha têação contra 
essa sisterna de énsino que poderia 
parecer antiquado. Ouçamos Mr. · 
Ha1gh: "O ai.menta .de procura do 
escolas deste tipo, hoje em dia, é 
indlc:o ele que o sistema da Publlc 
School, depois ge _sé tlir desenvolvl,:Jo 
atrávés dos séculos, veio a ~êr re·co
nllec!do na Grã-:Bretanhà. como o que 
ministra à· nio(fldade o mais elevado 
gràU·de edueação, •• Julgo que o meio 
mais slmPiés. para detinir o que têl)l. 

COMUNHÃO PASCAL DA .GUAR
DA. CIVIL 

çãô, oração l)ill cólnum, ornçfl:o .vHa(,;. que po11s.a,utJ§:i~f,{l~,l)OiS :p.i.(à _seUf a tini.:l~de na catolicidade. Ora, quem 
Fof lieihpre :nosàl?grãnde ,d·oséj.6, (le/J'.!I . Centrós~· otifl1!_)s'' reltiltl!40:ílf num so- .de~í'YiHnã·:,,êssàs Intençõeà ··gerais· .. G 
de que parti aqui viell1os;- pela Von:·· çoração e númà_ sô álmà. Sobre es·. llllss'onarias? O proprlo Papa. O Pa, 
tadc ,1e Deus,. reger nossa qllerimi sas representa~ões, . ~crifo oportuna· pa, ~!na! e instrumento da unidade Co!1tlnuando a sua já tradição, ·a 
Diocese de Rio Freto, dar ao Anos- mente envia.dr,s a1-guns avisos e '_nor- na crença e na autoriéladc. 11: 0 r,rl- ... Guarda Civil. de São Paulo, nurna de-
tolàdo o valor que elo merece:. O A. O. ma:;. · ':'-ilegi_o unico '.~~ Apostolado que ;º · monstraçãó publica de Fé ca_.tolica e· 
não _conht-ice .barreiras. l1: , uni versai, 5,0 '-'- Será cia...1o posse, por essa Sobernno _ Pon~!!ICEl seja O chefe u~ no cuniprimento dos seus devm·es 

.é fonte de solida pledar,é e centro de ócasião ao Consdho Diocesano . da s~a _oraçao_. Pw '._'l gosfava de rei- pal'a éom Deus e a Santa lgr'._lja, Yai 
Vida, sinceramente apostolica, Todos F~deração do A. o. da Diocese de vmdicar esta funçao. Ele O fez ele um levali à efeíto a sua Comunhao Pas-
os fieis e todos os membros_ de as· , Rio Pi·cto,. cujo Diretor .é O Exmo. Jilodo comovedor, a 26 de ju~ho de cal. · · 
sóciações deveriam pC?rtencer,Jhe. A · Mons. Bi'az Baffa. sendo Secretario 193-3· Recebendo uma pei:egrmaçl).o Será realizada no dia .18 elo correfü 
alma de todo o Apostolado é a vida O Revmo, Pe,- Joaé Joaquim Gonçal· francesa de Diretores·· é Assoc'ados. · te, domingo, na l\Iissa. das 8 hs., cele-
interior. E, essa vida, nós a encontra- ves. · di_zla"lJies a. este respeito: "As inten- brada pelo Exmo. Monsenhor Vig9.. 
mos abundante, e de um modo infi- ções . que marcamos cada mês para rio Capitular, .na Igreja interná elo 
nito, no Coração de Jesus. CON-SAGRAÇÃO DA DIOCESE AO vossa piedade (o que faremos tam- Oolegio Cota~ãó de Jesus, nós ·cam. 

1 IMAC_ULADO CORAÇÃO DE MARIA bein por todo o tempo que o ,bom pos. Eliseos, 
Na expressão. do Pe. Char es Parra, Deus nos suportar sobr~ -a terra), !los - As Missionarias de Jesus Crucifica· 

S. J,: "A orlgiltalidade maior elo põem em r'elações intimas co_ m o d·o J·a· -1·n1·c·iaram· a· preparaç·ao d_ e 
A., "t 1 d · d O • é 1· • , Ao culto ·dô. Sagrado Corasão de • , , ''ºº o a o a raçao - mo ue , Aposto_ la_ do_ da .Oraçã_ o". Pio X_ II _nao in·;nh·a· e· à t·ard·e nas r·eshetiv"s· n1·-t · "' tad d · J ··· • · Jésus o A. O, juntou sempre_o cu.to ~ , 1, .,_ 
ei' 1nv.,n o o Ogllla te _nossa lll· é rheno_s _cioso do exercic_io des_ te d_i- 1,1,50-es, e O Revmo. Padre A-ri·o·v·a·tcJ 0 · 1 · • e i t · d c do Imaculado Coração · de Maria. 9 

corpo ·açao a r s o e o a · o_mu- · reito. _A l4 de _mar"_ o de 193_ 9, no dia Lu'.·z do o11·ve1-1:a, que esta· d1·,,1·g1·ndo o !. · " f oferecimento quotidiano das· orações, ~ , 
. n ião dos. "antas - nias, em: uma or- pênas e boas, obras, é sempre feito séguinte à sua ~oroação,_ fc1-lh~ apre- , movím.ento, atende pai·a Instruções, 
hlilla nrnito simples e muito plena, sentado u_ m Pl'0Je_to de mtençoes _ge- ao~ "uardª." c·· 1·v· 1·s· . di·a· ri'am· e11 te a'"s ·1 o 
d t i tad A · t 1 1ior intermedio d:> "Imaculado Co· 4 º u "\º , 
ué o er or eh o pura o , pos o a- rais e _missionarias_. par_a_ 19 O. D __ ei- \ li".,· n·a· cu··ria: •1e·tt''>poli'tana, e p. ·e1•c·or-d " E it· En · l' ··d s ·t ração do Maria". Eis o motivo, ca- º " ,. 
o , , , na u 1ma · c1c 1ca o an o x.a_n_tlo de pai_'te quaisque_ r outros_ . ne- J'er." · lambem as aulas dadas--pelas P d. ..,_ XII - ·t h rissimos Cooperadores e Filhos de ,. 
a ré r,o , para nao c1 ·armvs as gó_ ci_os, se_ -oc_upou desta questao e 

111
,881·0 nai·_i·as. afirmações e recomendações que/ de consagrarmos nossa Dio_cese ao lma, 1 j t f 1 " 

cu!ado Coração, por ocasião de nos· ?1e Pí'9pr Oª un ou. e ormu ou ~1111ª Pela imprensa e peia Raciio 11:x--
modo o mais solene, fizeram do Avos- sas homenag· enll ao· A. O, 1rttençap geral sobre a . paz rehgio- éelsior serãó dadas instruções opor: 
tolado os Sumos .t>on tifices' Leão sa n:is nações onde ela está pertu-

XIII, Pio··}{ Bento XV e Pio XI, Sua As 
0

duas d~YoçÔes, a do Coração 1.Jada. Nesta circunstancia escrevia 
Santidade Pio XII, dirigindo-se às ,·f- de Jesus e do Gbriiçãà de i\'.Iaritl nüo ao M: R. p, Ledoohowski (Geral dôs 

·umas da ·guerra, que povoam todo· o vivem· separadas;'·,.6' Cofação de meu Jesuítas), por intermed:o de seu Se-
Filho. - disse Nossa Senhora a Sta. cretario de Estado: ." Se todo o res-

tunas. 
· Que cada Guarda Civil cumpra ·ale

gre e pràrttáménti3 o seú dever clê ta 
tolico, é. o que São Paulo espera, 

feito até hoje as Public Ssc.ools é re
lembrar que nelas se educaram as 
·classes dírigelltes da Inglaterra,. Qna, 
se todos os nossos estadistas,' grau, 
de maioria dos membros do . Parla
mento, nossos Bispos, nossos mai;is• 
trados, nossos jurisconsultos, os di, 
ferentes graus do serviço administrá• 
tivo - e aqui podemos incluir não 

· somente os homens que trabalham 
no Departamento do Governo· em 
Londres mas ainda os corpos dipJo. 
matices e consulares, o serviço de 
administração da India e elas ·nossas 
colonias :.... · saíram todos no passado 
das Public Schools''· Prossegue o 
oórlferéncista: "Hoje; nem todos iQS 
hàniens que governam a Inglaterra 
provem das Public Sc.hools. E aqui 
qilero chamar a vossa atenção para 
o que me parece um fato extrema, 
mente significativo. O caminho. que 
leva aos negocios publ!oos já não 
está fechado, como outrora, aos 110• 
meus que não receberam a· É!ducação
da Públio Sohool, E ao mesm:o tem
po vai crescendo cbnstantemente a. 
Iii'ocura desse sistema de educa~ão. , 
A conclusão que se deve til-ar deste 
fato é a seguinte: .que a forma de 
educação minist~ada pelas Publfc 
$chools é reconhecida como a. niais 
apta para preparar uni jovem para 
uma posição de autoridade, respon. 
sabilidadê e confla.nç~". Observ11, ·ain• 
da que hoje os dirigentes das firmas 
mais importantes do país e· dos elo, 
minfos estão semp1:e à procura de 
jovens formados. pelas Pubtic Sóhoola 
afim de confiàr·lhes a direção d!l, em
presa.' 

É digna de nota outra obsei'vàtão 
de Mr. Haigh. Diz ele: "Elll nossas 
Public Schools é raro algum alu110 
alcançar 111ais que u'm colihêeimento 
superfic;a1 dos nossos melhor'es escri• 
tores e a literatura inglesa, como uma 
matéria ·cte estudo especial, ocupa 
um lUgàr insignificante. A história 
da Inglaterra é apenas estudada CO· 
mo uma parte da história universal". 
Qual a razão dessa , avarenta sem 
razão? "A teot·ia da educação' ,segui• 
"da ei:11 nossas Public Scho_ols não é 
tanto ministrar conhecimentos quan
to adestrar ·o espil·ito [)ara adquiri: 
los e saber servir-se deles. Uma 
Public Schoo I inglesa não pretende 
abarrotar um menino de conheci
mentós ,que 1iossam SIJl"·lhe uteis, co• 
mó a história de seu, país, .de sua li· 
teratura e de. suas leis, Antes, pro
cura formai'-lhe o espirito _. para ad· 

. quirir, selecionar e ~ilbor fazer uso 
élé tais conhecimentos quando,. cm 
qualquer tempo, lhe for necessário 
assenhorear-se deles". • Entretanto 
quase todos os grandés . vultos da Ji. 
teratura inglesa sairani dessas esco
las onde. ·se dá tão pouca importan
cÚa ao estudo da· llngua vernacula. e 
se éonsomem iongo's anos no estu-
do do grego e do latim! , 

Tudo isto encerra para nós precio
sos ensinamentos. -Ao ministro Capa
nema cabe a gloria: de ter reiniciado 
entre nós os ·estu/los clá$sicos, · ha· 
ta,ito tempo substituiclos por um en• 
ciclopedismo balofo. É iirnalcula V-el 

·. o beneficio qtie <:om isso: prestou à 
nossa mocidade ê aos· inter-osses da· 
cnltúra nacional. · · 

Os frutos des~.e. ensino só milito 
mais tarde se- fa,•ão scmtír. O ensino 
do latim está. prnticamente llrnitádo 
aos quatro ano:S elo ginásio, e com 
reduzido numero <le aulas, em .razão 
da- multiplicidade de materias. Raro_s 
são os alun/Js que optam pelo· curso 
clássi.co. O francês e o inglês, que 
não c;onseguem -assimilar .np ginásio, 
os· indispõem com o · estudo das lin-

. g'uas • Só a Unificação do c?légio po. 
ileria pôr termo a esse nial. Ainda 
pre'domína em muitos programas, uâo 
obstante os coi'tes que lhes fotm11 
IEÍitos, 0 prurido · da erudição. Um 
pouco de tudo, .ó que afinal se con
verte ém nada .de nada. Multiplicam· 
se os colegios pot 'todos os· recantos 
dô_ país e poucos são aquéles onde 
realmente se ensil1à. O di1>loli1a faci!, 
e o mais depressa possivol, continua 
a sér a princi!ia.l preocupação dos 
ahiilos e das familias. Temos ainda 
muito caminho que atldàr até che
garmos a uma plena compreensão da 
iÍnportancia do ensino secundarío e 
de sua finaljdade, que não . é ·niu:ti
plicar cí).heças bem cheias, nias cab,e· 
ças hem formaclas, 

.Às S horas: !l.tissà com Comunhão 
de tõdás as crianças por intençãó 
d;,; edu<iação ~ristã das Criarn;as · 
brásiléirás. 

.Às l_O horas: Solene 11Iissa can
tada. 

Às 19,30 horas: Bên,ão Solene 
éõní sérmao sobre o Sagrado Cora
ção d!l J oous. 

\SSISTENCIA . ESPIRITUAL - NO;- . SERVl~O 

SOCIAL DOS MINORES 

Ilrigida ,.... é o. meu coração. somente to cté suas p1·éocupações é grave, a 
tehhà \tm Cotação éoni ele. Tem pór oração ó, na atividade do Vigário de 
certo que tão ardentemente ele me Cristo, 0 eleníento _mais importante: 
amava, que fomos· os dois comó um :fJ nela que o santo Padre coloca o 
coração". primeiro e o mais seguro niotiVo de 

Nas circunstancias em que vive- sua confiança em Deus". E ácrescen; 
mo~. Nossa Senhora parece querer tava: "É excusado dizer quanta con-
ser · invooadà e glorificada. sofüetUdo soiação espiritual o Soberano Ponti-
pélo seu "Imaculado Coração». A fice expe!'lmenta ao pensar que trin-

A s iA N l l O· A n E s: A e I R D. o T A l [ 
SABADO DO s·AcERDOT[!-o 

' 2.à FEIRA, dia 12 - As 7 horas: 
l\fissa com Comunhão por intenção 
·do Sagrado Cora!:âO de Jesus. 
. · As· 19J30 horas: Bên~ão do San
ti.ssimo Sacramento éom sermão so
bré ô Sagrado Cora<:ão de Jesus e 
os pecadores. 

8.a FEIRA, .dia 13 - As 7 ho
rás: Missa com Com:mhão pela co11-
vérsâo dos pecadores. 

Às 19,30 horas: Bênção do San
tíssimo Sâctãínénto com sermão so
bre ó Côração Eucarístico de Jesus. 

4,a FEIRA, dia 14 _, As 7 ho-
1·as: Missà com. Comunhão pt>la pra
tiéà da Comunhão frequente. 

Às 19,30 h~rM: Bênção do S;.n
tissimõ· Sãei'àménto com sermão so
bre .a. Comunhão reparadora. 

5.1!. FEIRA, dia 15 ~ As 7 ho
l'àij: ·Missà com Comunhão repara 
dõfa, . . 

Às 19,30 horas: Bênção do San
tissii:no Sacramento com sermão so
bre Os S~gràdôs êorações de Jesus 
e de .Maria. · 

· 6.a. FEIRA, dia 16 - As 7 horàs: 
:Missà Cõill Comunhão pelos Padres 
dôs Sági'ádôs Coi'à~Ões. 

Às 19,30 horas: Bênção do San
tissim.ó Sàérainérito cóm sermão so
bré a Ehironízação do 8agTado Co 
ràoão de Jesus - Em seguida: con 
fissões. 

BABADO, dia 17. =- Às 7 horas, 
Missa com Côtnunhiió pela Entroni 
2!áção fios lares bra~iíeiros. 

ÀS 19,30 horas: Bênção do San
Ussi!hô Sacrànientô com se1·1não so
brê o Apostolado da Orai;ão - Em 
séguida: confissões. 

O Serviço Social de proteção nos. 
menores mantem nesta capital dois 
,:illtigos para a proteção aos menores 
abandonados. O'· primeiro deleà t1.b1•i, 
ga atualmente 1.200 lne11ores é õ sé
;undo 600, são aó todo 1.800 almas, 
,ima Paroquia. A Santa Igreja como 
mãe extremosa que é, não abandona 
nei1hum de seus filhóa, Já bit l,Jêtto 
t.l 3 três anos o Revmo. Pe, Pa!\io 
Kóop M. s. e. vem exercértdo êófu 
grande carinho e ·dedicação a dire·' 
ção espiritual destes meninos aban
d,mados, tão necessitados de um có· 
ração de pai, que os oriente e os en, 
caminhe para o bem, Os t'ésUltí1dos 
imediatos de tão abençoadó apôsto,. 
lado notam-se por éxemplo nas 

edificante,· comunhões ge1·ais 
Ceita~ todos os anos. Nestes três Ulti
mos anJs de apostolado foram con· 
tadas mais de sete mil comunhões, 
das quais duas mil primeiras corou_· 
nhões. Entretanto, poucos são os ôPe· 
l'arios e ~- messe é grail(Je, Atuali 
ment~, nos a'brigos existem catequis
tas na· proporção de duàs pafa · càda 
grtipo de 300 ménlnos. Ptocuràiido 
aumentar O numctô de cateqU.lsta!l, o 
Revmo, Pe. f'auio Koop iiiiêiou üma 
:ienefica campanha visando angariar 
recursos e cônseguir novas $.desifas. 

Pa~a maior faciliC?àde dbs léitô• . 
res que desejarem se ·mscrêvÍir 'coi:no 
catequistas, ()UliHcainos àb~Jx'0 ,o hb
tari0 das aulas de. cateéifi,)lio. 

Nó ABH.IGÕ: .l:'av!lhão Üetltràl das 
Moçás, das 9,30 às . i0,30 . horas; _l'a •. 
vilhão I dos Meninõs, das 9,30 às 10.30 
noras; PavilhÍió II dos Meninos, tlàs 
8,00 às 9.0il ~.'Jras; Càsá da Criàtiçà, 
das 13.oo à~ 14,00 horas. 

No INSTl'l'U'l'O .MODELO: Nós 
Lares. das 14,00 às 15,00 horas oil das 
16,30 às 17,30 lloras; Avulsos1 das-
17,00 às 18,00 hor~si Colonia, fl',mi· 

liar li. 1, das 8,00 às 9,00 horas, (Rua 
Conselheiro Cotegipe; 1.001); Colo
nia Fam!liar n. 2,, das 8,00 às 9,00 
hotas (Rtia Conselheiro Cotegipe, 
1.009); Colonia Fàmiliar .11. 3, das 
8,00 às 9,00 horas (Secretaria do Ins
tlttito Modelo, 1.0 aµelar). 
Cáteeil!mo nas sextà-feiras: 

No ABRIGO: Pavilhão Central .dos 
Rapazes, das 19,00 às 2ó,OO horas. 

No INS'.rI'!'tJTà Íl!ODELO: 16 SR• 

las de aula e suas': respectivas clas
ses: das 8,óo às ·9,co hóras e das 
11!,oó às 14,Ó0 horas. 

SANTAS MISSAS: (regulamento 
provlsotio · até que os contribuintes 
J11elhôrén1 a. situação). 

NO ABRIGO: 'fódbs os terceiros 
dómiilgós do mês às 8,00. horas. 

NO. INSTITUTO MODELO: todos 
" os primeiros dO'n1ingos do mês ts 

1,óó horas. . 

CABELOS BRANCOS • .-.' 
Envelh.ecem 

Faz desapare~er 'e· 
EVITA-OS SEM TINGIR 

mensagem de Fatima sustenta sole- ta milhões de Associados, tódos os 
nemente a verdade a todo o orbe dias rezam pelas iiltenQC'íes do Apos, 
terr(!stre, segundo ·uma das videntes, tolado da Oração, e tambem quão vi-
Jacinta Mârto: "O Coração de Je· vci réconheéilnento tem no seu cora., · 
sus quer qiw junto com Ele seja ção para com este_ exercito que cuda 
honrado verterado e gl0!'ificádo o dia, com elé, por Jesus Cristo e pefa 
Imaculado Cõração tle Í11âtià". E é Igreja, 11.Ita com as armas ela oração''. 
a linguagem dos acontecimentos _qno . beterminamos por consegtiinte: 
nos vai convencer àihda mais.- 1.0 ..... que durante a Novena · em 

b mundo já lhe foi consagrMo pe- hortra ·do Sagrado Cótaç/i.ci de Jesus. 
lo S'anto Padre Pio XH, nó encerra, sejain feitas preces especiais pela 
mento elas solenidades do jubileu das incolumidade 'dO Papa Pio XII é pela 
Apariçõ.es de Fatlnia, consagração . càusefvâQão de Rotila; . 
esta renovada a 8 ele dezemtiro do 2.0 - se façam insti'ui;:ões solii'e a 
mesmo. ano, eín 1942 na Basílica de doutrina do Romano Pontífice: ~ua 
São Pedro do Vàtlcàno. pessoa, sua dignidade, sua autorida-

.A · revista "Là civiltá càttolica" ao ele suprema,_ sua instituição divina, e 
registrar tão providéncial a_cortteci· seu papel preponderanté n_a reconstru,-
1,1ento, te_rnUna seu coineritario, Mm ção éie uma sociedade alicerçada em 
as seguintes palavras: . "lncumbé soÍlda ;Justiça e sincera Caridade; 
agora aos povos; às dioceses, às fa· 3_0 ~ empreguem os fieis todos os 
milias, aos lndivi1luos,, · secundar o meios de piedàde e apostolado, para 
desejo e o ato .paterno do Papá"· E ª · fortalecétem sempre triais os laçàs 
lista das consagrações cresceu sem, de união. ao santo Padre, sobretudo 
pre, num~ gl!orificaç!io perene (de nesta bota, em que muitos não que-
Maria, Santissima, . para conforto e rem ver a suâ ação benemerente e 
esperança do m1.1ndo revolto. por uma alndâ pi•etelldem jl!Stiflcar as atitu-
hecatombe; a maior élos tempos, e des irisolitàs

1 
para com sua sedé epis-

para amnento da confiança filial que copa!, dé iniportartllia tranced'ente pa--
todos os nossos corações devem de- rà a vidà religiosa, cultural é social 
positar na inegualavel int_ercessão da do mund·o moderno. 
Poderosíssima. Virgem Mãe de De11s, 4_0 ~ sejá está nossa Circular lida 

A nossa· hora é solene e propicia. nas i\1issàs · de ulri domingo ou . dia 
Consagraremos nossa '.Diocese · no santo tle guarda, assim como nas ieu-

, Imaculado Coração de Maria; ti.tulo nioés -cios Centros do Apósto!ádó da 
que muito amamos é a cuja sombra Oi·ação, . . · 
cresceu Nossa juventude . e toda it E para que b v6sso trabalho e o 
Nossa.. formação sac'érdotal; em cuja vosso espiI'ltó de subn1tssão filf.al 

O. U .. · R. (_). CAtrrm.As oo ·Mú!·rÍ'E UJ!J. sucoRRO 
-- ,JOIAS UHAl>AS Ê lfüll,HANTt<;S -
Compro ongando os , melhores. . pteéos. 

aó Sumo Pontifke. seJani àbulldan 
tes. de meritos para a.s' vossas almlis 
e de glórias pará a Igréja, dá.mos a 
todos vós; car!sslmos I Cooperadores 
e Filhos, no~~a Benção Pastoral. a: Alvarés Penteado. 203 

s.0 andar. Tél 3-7720 DEL -MO,NA CO-
. 

· Rio Preto, 2G <12 'nbr:1 rle 19-14, Fes
ta elo. Patrcrir'o o~ ~'ln .Jose1 

-; Lafayette, Bispo lJiQcesúno. 

. .-. ,-
" .. ~'- .~,.-

l>e. Adalberto de · Paula Nunes, S. · D. S. 
Existe umu · necessidade imperiosa ,evttssem tttüa vida· t'ealmet1te santa. 

e expressamente querida e exigida Para que o rnunelo não os prenda etr. 
por Deus Nosso Senhor para que os suas armadilhas e seu· espírito, que 

. seus Sa.cerdotes -sejam realment~ é diametralmente opostà ·ao de Cris· 
santos. tô, nfw Ós escraviz,e, é absolutamen, 

"Sêéle. santos, por que eu sou r,an- té nécéssario esta, santidade de vida 
to. - Quem for santo, se· santifique Cítiê o diVino Mestre pede para os 
ainda mais. - Esta é a vontade ele ~!lus filhos coope.radores ria sua gran-
Deus: à vossa sanétflcaçâo, _étc.". ,iiõsa óbra redentora. Sem_ ela. ,é im-

i;uitô mais do que aos simples possível que 'um r>a"ctre possíl viver 
fieis, estes trechos da $agrada Escti nJste mundo, sem, contudo, per~en• 
i.ura se referem mais propriamente .ier-lhé. · 
àqueltl1'. que foram ; escolhidos pela. Providenclal""é, pois, ó pio exerci-
Providencia divina para ,serem. seus cio que tem por.,finalidade. angariar 

· ,> maior numero pássivel de orações 
represéntantes aquJ ná terra e gufas e sacrlflcios em prol da santificação 
seguros de seu povo. A aplicação· 
deste e d~ outros trechos escriturls ·los sacerdºtes da San ta Igreja, É 
ticos aos Sacerdotes se ressaltá aln ,m1a contribuição· poderosa dos fieis 
da maif quando procuramos- meditai· vara que o espirita gue· anima om,m, 
a oração l)Ontifical do divino . Mes là não exerça sua· influençia 'nefan• 

da e cte~truicJol'a, entre aqueles que 
tre na ·noite de quinta-feira santa. É <levem ser !l'lr vontade divitia, ó sal 
a noite da ~espedida , cruel· para o·s · 
corações !los Apóstolos, Ele deve vol preserv'1tiv-o da corrupção moral e o 

sol que tudo Ilumina e espanca as 
tar para jilntéi do Pai, enq!Íànto Os trévas do errn e da ignorancia reli
"seus diSclpulôs ,d.veriam éoiltirtuar 1 ~tosa. E este exercicio de devoção· 
a sua <Jb!'a através dos séculos ate ,iristã é O Sábado do .sacerdote. 
bs confins dá terrà. Pédé, pt'iméira Os Sacerdotes ,deviam ser os pri, 
mente aó Pai. qtié dil preserve é ós ,ueiros propagadores desta provi,den• 
guarde dds perigos do mundo. E t.er .iial devoção. para que cresça sempre 
m.iná a sua belíssima e tocattte ora ,nais O numero de almas que rezam 
ção com às séguíhtes palavras: "Eles ,neasalmente por ,eles e ()elos seus 
nãó são do ínilndo, assim coinó eil •mpreendimentos apostolicos. 
também nã" sou do ·mundo.,. San , Só assim, nós Sacerdotes poder e. 
r,ttica-ós pará a verdade ..•. Assim c0· mos viver mais• ~egm'amente na mis• 
thó tu me enviaste ao mundo, tambem ,ão divina que temos a. realizar na 
eJ os ·erlvio ao mundo. Por eles é . ter-ra - trat-,alhar pele salvação das 
que nie santificó.· para qüe sejam san · almas· num mundo sfmsuàt pagão e 
tifiéados na Vérdade". imploi sem córrer 0 perigo de ser, · 

O Divino Salvador bem sabia que ··mos· pobres v'timas rtas súas _gar'rns. 
.is seus ~uce·is,·nres não· pnrt .. iiam oJr ' Se não ro,·mos santos não' poderemos 
ma11Pr'.P< JIP>sl~ 11lll1100 SP'1} ,. '\" '! 0 VÍ~P! li,• te .mundo, llem, .pot•em, $91' 

perigo de sua contamiua.r,9 ~':' uilo do ruuuto . 
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GRANDE 
Grande 

DEPORTACÃO · EM MASSA DE POLONESES .... . 

j 

Tragicos pormenores relatados por 
!ovcin perseguida pelos sovieticos em 

uma 
1939. 

rem suas habitações· e •suas proprieda
des e foram expatriados com destino 
descon.hecido. A deportação em massa 
rJe · centenas de milhares de poloneses 
se efetuou aparentemente segundo um 
p 1 a n o minuciosamente preparado 
Não só foram exilados intelectuais, en
genheiros, medicos e advogados, como 
até os mais pobres e mais desampara -
dos . camponeses. Eis a historia de 
uma das deportadas, como foi narra
da: 

Casa Bento Lo8b 
tambem membros de todas· as classes 
sociais, desde os burgueses· e· nobres 

A 
RUA 15 DE NOVEMBRO 

Joalharia 1preferida pel!I alta 
N. 331 

HA 3 sociedade OERAÇõES 

O N. C. W. News Service espalhou, 
nos Estàdos Unidos, um artigo com 
pormenores sobre, a deportação em 
masssa da população polonesa, perpc
frada em 1939 pelos soviets. Eis o que, 
entre outras· coisas narra· o documen-
~: . . 

Nti 

Movimento .~mTiocratico em" S. Salva~or 
"A Igreja ·Catolica cumpriu admi-

1:avelmente com seu dever sem se a
fastar um só pas~o de sua missão re
dentora, afirma um editorial do Se
manario Catolico "El Criterio". de S. 
Salvador, ao se referir à forma he
roica e gloriosa com que o povo sal
vatoriano, medianto uma greve nacio
nal e pacifica, ma. poderosíssima, re
oonquistou a liberdade perdida". 

O E;,-Presidente da Republica de S. 
:salvador, General' Maximiliano Her
nandez Martinez, depois de haver go
vernado desde 1931, e contra a vonta
de manifesta do povo salvatoriano, ha-, 
via se reeleito novamente para um no
vo periodo presidencial. 

Nc dia 2 de Abr'! estalou contra e1c 
um movimento revolucionario que 
foi sangrentamente sufocado. Indignu
,do pelas crueis represalias perpetra
.ias, o pcivo salvatoriano org,mizou e 
1evou a cabo uma greve geral em to
<:la a nação. O PresidentP não poude 
sustentar-se e, depois de renunciar, 
abandonou o país. 

"O mais interessante e admiravel de 
todo este movimento cívico e patrio
tico --escreve o "EI Crit.erio" - é o 
fato de nele haver participado todo n 
povo,salvatoriano, espontanea e unani
memente, sem distinção de nenhumn 
classe; o rico e o pobre. o professional 
e o estudante, o industrial e o opern
rit. o homem e a mulher". 

A ATUAÇÃO DA IGREJA 
"Diremos lambem duas palavras so

'6re a atuação magnifica da Igreja -
continua o serríanario - desde os acon
tecimentos de 2 de Abril até o triu,,
fo do movimento libertador. A impren
'-'ª se referiu elogiosamente ao trab,,
ilho do clero e em mil ocasiões temos 
·ouvido a este proposito comentarias e· 
relatos. 

E' que a religião que professa a 
imensa maioria dos sa lvatorianos niio 
11odia estar ausente nos momentos 
transcend.entais da vida nacional. As
:sim como a fareja Catolica recebe <lm 
seu seio cada um dos salvat.orianos 
desde. que nasce ~ b acompanha e o 
auxilia atraves "de toda sua vida. ~t~ 

· ... entregar sua :,!ma a Deus na hora rl<> 
sua morte, assim tambem essa me•
ma Igreja, mãe de todas as naçõ~s. 
acompanha este povo em todos os mn
inentos de sua vida coletiva e histori
ca. Essa Igre.ia que moldou o povo s~; -
vatoriano. que lhe prodigalizou cuicl~
dos maternais durante sua infancia E'º

piritual. que o acomoa.i:ihou. nos aJbn
res de sua independencfo.. não podi,,. 
de · modo algum, estar ausente neste-.<!' 
dias historicos de dor e sacrifício, d,;i 
abne?ação e heroísmo, de gloria e de 
triunfo. 

'Em primeiro lugar a iigura pate•-

TA.NA G R A N 
ou .. rurttnrante 
/eminlno. exç1us1-
vameute temmmo 

Mêrct> df ,eu~ nur .. 
n!on1~ 1~ es\Jf'CJat.5 
l'anagi-an rejuve
nesce a mu lllet 
ranagran é o re
rnértto tndlrad< em 

todo:s . os caso~ de abattmento. 
rugas orecoces. ·n ve111eclmt>nto 
prematuro, eatJelris orancN a,n. 

· teS do tem JJO Em toda~ a.. 
drogarias 

(Contiuuação) 
' Quanto à Vulgata, se o concilie Tri-

dentino ordenou que ela fosse a tra
duçãt latina que todos usassem como 
autentica. IJ!'imeiro. t>stP. decreto. como 
todos _sabem. é só para a .grej& ·1atina, 
e pará· o uso publico da Eilscritura: de
pois. em nada dilhin li a autoridade e 1 

valor dos textos originais. De fato não 
se tratava então dos textos originais, 
mas das traduções :atinr.s que àquele 
tõmpo COiTiam, entre as quais o Conci
li:> justamente decretou se preferisse a 
que "pelo longo uso de tanto~ seculos 
na. mesma Igreja. % • va j,\ de fato a pro
vada". Portanto e.st.a. autoridade pre
eminente ou autenticicJa,Je da Vulgata 
decretou-a o concilio nã~ principalmen
te por motivos de critlc~ mas antes pelo 
uso legitimo que dela se f~c na Igre
ja durante tantos sccnlos: uso que pro
vay estar ela. no sentido em que n en
tendeu e entende a Igreja. completa.
mPn,.e tsenta. de erros no qu2 toca à 
fé e aos costumes: dP mocto qn<' r·omo 
a mesma Igreja atesta e confirma. se 
pode nas disputas, µrcleções e prega
ção alegar segura.Mente e sem perigo de 
errar; por isso esta autenticidade pro
priamente não se e,hama critica mas 
~rld~L . 

Nem a. ~ut.Jridade da Vulgata em ma
terias de doutrina i.npede - antes nos 
nossos dias quase exige - qut a mes
ma doutrina se prove _ coüflnne tam
bem com os textos originais e que se 
recorra aos ,nesmo, textos para encon
trar e explicar cada vez melhor o ver
dadeiro ·sentido das sagradas Letras. 
Anres o decreto rrldentino nem sequer 
proibe que para uso e proveito dos fieis 
e para. facilitar a ln1'<'llgenda da divi
na palavra .. s'3 façam traduções em· 
línguas vulgares, e precisamente dos 
textos origino.Is. como sabemos terem
se já feito. e muito bem. em varias 'par
tes, com aprovação da autoridac'.-e ecle

. siastlca. 

§ 2 - INTERPREiJTAÇAO DOS LI
VROS SANTOS 

Valor do sentido literal e como encon
trá-lo. 

B<>m ·preparado com o conhec:mentc, 
das linguas anugas e com os recursos 
da critica a1>lique-se o exegeta catoJl
co àquele que é ~ principal àe todos os 
seus deveres, incl.a::,;'l.r e expor o sentido 
genulno dos Livros .s.irrados, Neste. tra
balho tenl1am os Interpretes bem pre
sente que 9 seµ ffiai?r cuidl\\19 deve ser 

na! de amado Prelado, tão querida ,.. 
admirada pelos salvatorianos, se a_,:,; .. 
gantou cada vez mais nesta ocasiiiú, 
em que se manifestou novament~ seu 
amor pelo povo, sua abnegação, sna 
energia e sua caridade apostolica. E, 
seguindo seu exemplo o clero desen
volveu nestes dias- uma atividade que 
mereceu o carinho, a gratidão e a ad
miração do povo salvatoriano. 

"Nestes momentos a minha pessoa 
deve desar,·recer ante o imcnsô e su
blitne da Patria.· Nada mais sou do 
que o echo fiel do sentir de um po
vo, neste momento historico que vive
mos, momento transcendental de tran
sição, mas de fecunda tra!lsição", dis
se o limo. Revmo. Sr. Conego José 
Francisco de Castro Ramiry, na Missa 
em· Ação de Graças pelo triunfo do 
movimento nacional. 

A' Missa de Ação de Graças, cele
brada no Campo de Marte da Cida
de de São Salvador, alem do Exmo: e 
Revmo. Sr. D. Luís Chavez y Gonza
lez, Arcebispo · Metropolitano, -' que 
presi.dia ceritnonia, - assistia o no
vo Presidente da Republica, G~ner.:il 
And.-es Menendez, com todo o seu 
Gabinete, os representantes da Corte 
Sup~ema de Justiça, e da Assembleia 
Nacional. Compareceram tambem des
tacadas personali<lades do munclo so
cial, autoridades. locais - civis e m:
lita,·es, - eclesiasticos, membros do 
Chro Secular e Regular e muito povo. 

Mons. Citstro continuou: 
"A grandiosa jornada libcrtado:-a 

cuja alvorada foi tinta no sangue e 
regada pelas lagrimas das mães, or
fãos e viuvas, cujo zenit esp lendido 
foi essa formidaye) rcsistencia passiva, 
serena mas viril, tinha necessariamen
te que culminar neste divino remanso 
de paz e na bela policroma ele Fé, Es
pccança e Caridade desta r-1isrn Cam
pal, qual uma eloquente homenagem 
de gratidão e adesão inquebrantavel c:o 
Deus de riossos. avos. 

"Deus, União e Liberdade, é di
visa de nosso invicto escudo nacio..l\ 
nal sublime e de altíssimo significa• 
do que uma culpavel amnesia risca
ra da vida nacional, mas que agora é 
mister viver e realizar em toda a sua 
formosura. se não quiscrn10s ser sui
cidas ele nossas proprias esperanças. 

A maravilhorn união de todos os 
setores sociais que admi~amos cons
tituindo um só 'Jocc .uma só· alma e 
um só coração não . teria slclo possí
vel sem a ajuda e proteção divina. 

Porem não foi o deus panteísta, . 
nem o teosóHco, màs o Deus pessoal, 
Cristão, Uno e Trino, o Deus huma
nado e sua Providencia amorpsa: o 
mesmo Deus que adoraram nossos :m
tepassados, foi Quem comunicou he
l'Oica inteireza aos que sacrificaram 
suas vidas nas aras da patria ... 

Por isso ao lado do profission;il 
culto e do industrial, do estudante 
e do operaria, do robusto camponés 
e da dama ilustre, irmanados na Fé 
e no patriotismo, em prol de um ideal. 
Porque dois são os amores que ir
manam e tornam invenciveis os po
vos. se se unem: o amor de Deus e 
da natria. 

Por isso aqui estamos, em impo
nente manifestação de religiosidade 

e animo nesta enorme Sé irr:.provi
rada, presidida oelas Supremas Auto
ridades, tendo por unicas sentinelas 
os montes vulcanicos, para render 

expressivas graças ao Altíssimo pelo 
milagre de esta união, liberdade e 
paz. 

r!istinguk claramenre e precisar qual 
seja o sentido literal das palavras bi
olica.s. Procurem-i10 pois com toda a di
ligencia, valendo-se da ciencia das lin
huas. do exame do ccn_texto, da compa
ração com passos semelhantes; coisas 
todas de 4ue se costuma tirar partido 

. tu interpretação dos esc;ritores profa
nos, para tirar a limpa o pensamento 
do autor. Mas os comentadores da sa
grada Escritura. tendo presente que se 
trata de um texto divinamente inspira
do, cuja. . conservação e interpretação 
foram pelo mesm.i Oew, confiadas à 
Igreja, com não meno,5 diligencia. aten
derão às explicações e declarf'çõzs do 
magisterio eclesiasttco. t,2m como a ex
posição dos Santos Padres e "à analo
gia da fé",· com'o nJ:a sapientíssima
mente Leão XIII na Enciclica Provi
dentissimus Deus. t26) Guardem-se com 
particular cuidado de expor somente o 
que toca, à história, à arqueol0gia. à fi
lJlogia. e outras materias semelhantes 
- como com magua vemos que se faz 
em alguns comentarlos; - mas. dadas 
oportunamente tais ilOticias enquanto 
pode1.i1 servir á exe;,.~se, ponham em evi
dencia sobretuclo a doutrina teologica, 
dogmatica ou morat. de cada livro ou 
texto. Deste modo a <ua exposição não 
só aproveitará aos professores de teo
log•ia ao exporem· e provr.rem os dogmas 
da fé. mas servirá tambcm aos Sacct·
dotes para. a expllcaçã1 da doutrina 
cristã ao povo. e será util a todos os 
fieis para vivert-m uma vida santa, <l_ig
na de ur.:1 verdadeiro crisLão. 

Reto uso do sentido espiritual. 

Tal interpretação prevalentemente 
teologica. como dissemos, será meio efi
caz para fazer calar os que se queixam 
d~ n "" encontrar nos comentariçs bi·· 
blicoi: nada q_ue eleve ., t\-,e1~.e a Deus, 
alirj nt;' a alma. fomeute a ·vida inte
rior·. e por isso ctizem que é preciso re
correr a uma interpretação· que cha-
man1 espiri4.•1aJ e mistica. Ç1láo pouco 
. it.•.ta seja esta acusação. prova-o a ex
periencia de ·muitos qu~ com frequente 
consideraç~·o e mectiçoá da· pala
vra de Ueus tem santificado as - sua., 
almas P ~e ~<>m inflamado no amor dt· 
Deus; _provam-no claramPnte a cons
tante pratica da. lgreja e os· ensina
mentos do.s maiores OOut· ~ 's. 

Certamente qu" nem todo o sentido 
espiritua1 se pode exrluh da gagrl\cla 
Escritura: pois que tudo o que foi dito 
e M10. ij~ ª-:!.t!RQ :fe~~/R-._eµ.t~, . !oi por 
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Não Desperdice! 
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· Oeposite 

PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO 
--------- --

Um dos exodos mais tfagicos des
: ta g1.1,erra foi a deportação em mas
sa de 1.200.000 poloneses, procedentes 
elas regiões da Polonia que · em 1939 
foram ocupadas pelas tropas russas. 

. Ignora-se as razões pelas quais a im
prensa não descreveu, em toda sua tra
gica realidade, tão doloroso exodo. 
Pl'Ovavelmente a severissima · censura 
sovietica impediu, · no devido - tempo, 
que os pormenores se divulgassem no 
estrangeiro. 

O calculo de 1.200.000 deportados é, 
na verdade, moderado; alguns consi
deram que foram 2.000.000 os depor
tados, sem incluir na cifra os numero
síssimos jovens poloneses que tiveram 
que servir no exercito sovietico, quan
do este ocupou a região oriental da 
Polonia. 

A deportação de poloneses, imposta 
pela Russia, foi feita sistem.it;camen
te. Os sobreviventes narram que foi 
levantado. um inventario das proprie
dades e dos bens das vitimas que, lo
go em seguida,· recE'beram a ordem 
de partir imediatamente com a obri,;, 
gação de parar em determinadas es
tações. Algumas vezes. depois de efe
tuadas as investigações preliminares, 
os membros do exercito vermelho 
obrigavam os poloneses a. abandona-

A polonesa X tinha apenas 14 anos 
· quando, no dia 5 de novembro de 
1939, a policia se aproximou de sua 
casa em Wilno, e procedeu a imedia
to · inventario dos bens de sua familia. 
Sua: mãe e sua irmã permaneceram 
tranquilas, mas ·ela, porque se atre
veu a discutir com os funcionarias, foi 
imediatamente presa. A menina foi 
separa'da de sua mãe e enviada a Wi
leyka, na propria . Polonia. 

Uma vez em Wileyka, mantiveram
na na pr!Sao com outra 19 mulheres. 

· Em fevereiro de 1940 foi transladada 
a Orza, outra prisão onde permaneceu 
com outras seis jovens polonesas. Era 
acusada· de espionagem porque, ale
gavam seus captores, havia resistido 
às 'ordens dos funcionarios sovieticos. 

Se bem que tenha perdido a noção 
do tempo ela acha que. permaneceu 
6 meses encarcerada, recebendo dia
riamente 400 gramas de pão, a3ua e 
algumas vezes uma. pequena porção 
de peixe. Posteriorn'lente foi transla
dada de novo para · outra prisão, des
ta vez eni Derbent. Em 29 de dezem -
bro, depois· do armísticio russo-pola
co, logrou q1:1e a pusessem em liber-

·~dade. . 

CARIDADE ESPIRITA! ... 
A ie·tura dos escritos de São Pau

lo ao!; Cor:ntins n1ostra·uos, nu1na 
expre,:silo Cff:Ojada, porelll profunda
n1eni"2 v~ffc~ri.c1éir.a e certa, quanto era 
grar:c:e e ti·anshorrlant<i, no seu cora
çüo. a chama da cn,•idade fratei'i1a, 
bem orientada e CfJm1n·1cend'.dà. O 
Apostolo, pc,rla1;to, pode com todo o 
direito apresentar vdiosas creden
ciai5 de doutri::ador e mestre nesta 
n,âteda. 

Pois bem. Falando da caridade que 
d,we informar as ações humanas 01e 
não l'ecdR af°rmar a inanidade de to
der e qnalquel' ato bom, praticado pe, 
lls h:imP.ns, si dC'stit'.tido da verdadei· 
ra c~1.:·irlade. __ , 

•• Se eu tiver toda a. Ciência .... 
Fé... e conheéimento de todos os 
rrt1$:.'•rios .. , e não tivér caricade, na
da SO:.l,,. 

"E se eu entregar todos os meus 
bens' aos pobres e meu corpo para 
ser queimado v'.vo pels meus irmãos, 
e não tiver caridade, tudo isto qe na, 
c!a me vale.,." 

;E~tas palavras nos cljío muito que 
· pensar, quanto à. caridhdé°· eutte os· 
homens. 

Com efeito, é possivel faz·er·se ca
Tida:le humana, sem tc.r merecimen. 
to s.l;;nm perante Deus. Noutras pala· 
vras. Nem tudo o que é feito em 110-

ll,e .da caridade, é verdadeira caril:!a
de. 

Isto nos lembra a caridade espil'°ta, · 
No~sos polJ.res il'lnãos das regiões 

do erro, lambem pretendein fazer e 
realmente fazem muita e muita ca, 
ridade. Outrora êles à .denominavam 
"a3r;dade moral e mate'rial" (cf. Es· 
tatutos das várias entidades· espiri
tas); hoje pretendem aumentar-lhe 
a nobreza, apelidando·a "caridade es. 
p:ritual, moral e material" (Cf. os 
projetos ele reforma dos. estatutos Ca 
Federação espirita brasileira in: O 
Reformador. maio 1944. Nnm e nou
tro caso, porem. pertencem à catego
ria da.queles que dão seus havere3 va· 
ra alivio dos pobres e seus corpos 

Pe. Vicente Zioni 
para .as fogueiras, afim de valerem 
aos seus irmãos, e sem embargo, ne
nhum nierecimento usufruem disso 
tudo deante de Deus. 

C01iipreende-se. 
O homem consta, de corpo e alma. 

Pretender-lhe um beneficio, fazêndo 
bem ao' corpo·e prejud:cando -a alma 
ê enganar e trair aquele a quem se 
pretende beneficiar. Ou, quando mui• 
to, é cair em lamentavel e doloroso 
engano, fruto das artimanhas do. es
pilitn <las. trevas ..• 
· O Espiritismo - e os fatos o com, 
prov~m - enquando dá esmo)a .. com 
nma das niãos, aliviando o corpo so, 
fredor do proximo, senieia com a ou. 
tra o germe das dú,·idas de corisc:en
cia-- e o conseqúente desespero 'nas 
almas:· · · 

Uma que óutra vez tem palavras de 
paz. Contudo, carece de autoridade 
ou credenciais . para isso, e por esta 
razãÓ. suas palavras são vazias ele· 
sentido. 

Quando muito produzem um . vago 
'.e.· superfic.iat se.11 time1Ttalisrirn. re'igio
·:fo, níorbido,.' qúe ce<ÍÓ ·ou "târde expio• 
de sob a forma cie um ato de io.u°cura 
0~1 de :clesespero de cunho sent;men
tal,p!edcso. 

Em resumo. 

A caridade espirita, longe. de ser 
um beneficio é uma verda~eira trai-
ção e, m~leficio para a··alma. Emboi·a 
se denomine · pomposamente .coin o 
epiteto de "caridade espiritual", con
tudo itesv:a as intclige~cias e .as VO!l• 

tades do cantinho do bem e da verda• 
de, o" que equ"ivaie dizer: afasta-as de 
Deus. que é o Bem ,sumo e a suprema· 
Verdàde. 

Secundar as obras es_pirltas, ines-. 
mo em nome da humana fi'.antropia, 

. é agir c.rroneaínente; é ,inyerter a or
dem. das cousas; é matar a alma pa
ra salvar o corpo . , , 

Em Perbent soube, por outros· po
loneses errantes, que sua m&e e sua 
irmã haviam sido expatriadas pelos 
bolchevistas; e que haviam partido, 
com outros compatriotas, em vagões 
de carga é que presentemente traba
lhavam em uma granja coletiva, per
to de. Pietropowlosk 

Logo .. após o decreto de anistia dos 
poloneses, estes tiveram certa liberda
de; foi · quando centenas de milhares 
procuraram se dirigir para a frontei
ra mais proxima, isto é, a do Irã. 

A senhorita X foi a Kahkent, de on
de logrou por-se em contacto com o 
exercito polonês e obter uma passa
gem até l'ietropowlosk. 

Durante seis dias viajou sem comer; 
parte . do caminho . teve de percorrer 
a pé e o resto em trens russos, os 
ouais, narra, funcionam em grandes 
deficiencias. i 

Quando chegou á Kolkhoz, perto de 
Pietropowlosk, só encontrou algumas 
roupas e · alguns miseraveis haveres 
de sua irmã e de sua mãe.. Ninguem 
poude informa-la do paradeiro ::le seus 
seres queridos. Supondo · que tives
sem morrido e sem saber o oue fa. 
.zer. rP.solveu rep.:ressar a Kashkent. 

De Kashkent · foi a Dzallabat, onde 
se deteve por algum tempo, · servin
do· na cosinhas do hospital da 5.a Di
visão do Exercito Polonês. Diaria
mente morriam de tifo e disenteria 
u.ns trinta ou quarenta soldados e ci-

. vis. · Aí ,a 'senhorita ,X· sonhe, que seu 
irmãQ roais. velho havia ·sido oreso pe
loR russos na Lit<mnia e . que havia 
sido morto em Arkharw:el. Nada sa
bia do destino de seu irmão mPis mo
ço. o qPal ela esperava que fo•se o 
ünico sobrevivente ele· Eua familia, já 
qué seu . pai . havia sido· morto duran
te a prirr.r,ira guerra mundial. 

Em. 28 de março· ele 1942 abandonou 
Dalla, em <!ompanhia de uma ca
·ravana de poloneses que vinham do 
interior da Russia. Néssa epoca per
mitiu-se que centenas. de Póloneses 
abandonassem o territorio russo; tam
bem ela lo,irou chegar a Teerã, onde 
fo_i internada p.:ravemente enferma, em 
um hospital britanico. Em Teerã en• 

· controu, finalmente, o seu unico ir
mão.· que ia se incorporar à R. A. F. 
Desde então não voltou a ve-lo, mas 
sabe aue continua servin:do na avia
ção britanica. 

No dia 21 ·de junho de 1942. se di
rigiu ao porto de Ahuaz e em segui-

, . 

CARIA -. ENCICLICA SOBRE OS ·ESTUDOS BIBLICOS 
DE 30 DE 

Deus sapientíssimamente· ordenado e 
disposto de modo que as coisas passa
das prefigura_-,sem espiritua,Jmente as 
futuras que dev:am r oalizar-se no ·Novo 
Testamento da graça. Por isso o exe
geta como deve encontrar e expor o sen
tido literal das palavras que o hagiO• 
;r'"afo pretendia exprimir, assim ta.mbem 
deve indagar o espi, itual nos passos 
.inde realmente conste que Deus o· quis 
expressar. De fato este sentido espiri

SETEMBRO 
força divina, são poderosas pcií- si; mes
mas; ornadas de suprem:> esplendor por 
si mesmas brilhan. e resplandecem, se o. 
interprete com uma explicação fiel' e 
completa sabê desentranhar tOdos os te
souros de sabedoria e prudencia que ne
las estão êncerrados. 

Incitame,nto · estudo dos Santos Pa• 
dres e dos gra!ldes intérpretes. 

tual só Deus o pode conhecer e· revelar. Para isso conseguir poderá o exegeta 
Ora indica-o e ensina-o v proprio Sal- · catolico ajudar-se egregianfonte do es-
vad,r nos evangelhos; e seguindo o tudo inteligente dos escritos em que os 
exemplo do d_ivino l\,,estre usam-no os santos Padres e Doutores da Igreja e 
Aposto los falando e escrevendo; apon- os Ilustres interpretes das. idades pas-
ta-o a constante tradição da Igreja; e sadas comentaram.os i.,ivros.santos. Pois 
finalmente o conhecid<, principio: a lei qi.te eles, bem que talvez menos f<·rne• 
de orar é a lei de crer. cÍdos de instrução profana e de cien-

Este sentido espiritual por Deus pre- eia linguística do que os interpl'lltes .dos 
tendido e ordenado descubram-no e ex- nossos dias, co.ntudo pelo lugar que Deus 
poúham-no os exegetas catolicos · com a· lhes deu na Igreja, distinguem-se por 
dilige;1cia que requer a dignidade· de uma. suave ·intuição das colsa.s celestes 
divina palavra; guardem-se porem es- e ·por uma admiravel perspicacia com 

· crupu!Osamente d~ apresentar como que penetram a.té às mais Intimas ·pro. 
sentido g,muino da sagrada Escritura fundidádes da divina palavra e tiram à 
ouros valores figurativos das coisas. Po- . luz quanto pbde servir para ilustrar a 
de sim sor util, especialmente na prega• douL1·ina de Cristo e promover· a san-
ção, ilustrar e persuad..: as coisas da tidade da vida. Verc:ladeiramente é pena 
fé e da moral cristã com um uso maill que tão preciosos tesouros da. cristã an-
.Jargo do sagra.do texto em sentido figu- tigu!dade sejam pouco éonheddos de 
rado. com tanto que se faça com mo;. muitos escritores "do 'nosso tempo e que 
de ração e sobriedade; mas é preciso os cultores da historia . da · exegese não 
não esquecer que tal uso da Sagrada tenham ainda feito tudo para aprofun•. 
Escritura lhe é c'mo que extriruieco e dai bem e apreciar devidamente uma 
ad1monal e não le1x dL ser perigoso. coisa de tanta importa.nela. Praza a 
sobretudo em nossos dias, porque os Deus qml muitos se . dêm ·diJlgentemen-
fieis e nomeadamente as pessoii.s cultas · ,. k a explorar os 8.utores e obras· de in-
nas ciencias sagradas ou profanas. que- terpretaçãó catolica da Escritura, e, 
rem saber ·o que Deus disse nas sagra- extraindo as -riquezas . quase imen.;as ne-
ctas Letras. e não tanto o que um fe- Ias acunmladas, concorram eficazmente 
cnndo orador ou escritor usando com para que se veja cada vez melhor quão 
destreza. as palavras .da Biblia, é capaz intimamente penetn.•am e quão bem 
de nos dizer. "A . palavra de Peus viva · explicaram os antigo~· a_ divina ·doutri-
e eficaz. mais cortante que uma -espa- na dos Livros Santos: e os Interpretes • 
d:i. de· dois gumes. [)Cnetrante até dividir atuais tomem dai exemplo e aproveitem 

· alma· e espírito articulações e medulas. os preciosos materiais postoz à sua dis~ 
capaz de dest.rlnça1 pensamentos e sen· posição. Assim efetuar-se-á finalmente 
timentos do coração" (27) não preci~ a ,feliz e fecnncla combinação da dou~ 
sa de onrooéi.s e adaptaçõ~s hnmana~ trÜ\!'· e suave unção dos .antigos com a 
,para mover- e abalar oo corações: as . _mais vasta erudição e a~te mais pro
r~gradas Paginas escritPs sob a inspi- · gredida ·. dos modernos, a gual'.de ·certo 
ração do Espirita de Deus. são de per si prOduzirá n,ovos. frutos no campo .mm-

DE 1943 
§ 3 TAREFA ESPECIAL DOS EXE• 

GETAS EM NOSSOS DIAS 

Estado a tua! da exegese 

com fundada razão podemos esperar 
que os nossos tempos contribuam tam
bem com a sua quota parte para. uma 
interpreta.ção .1&.i.s completa e exata 
das i;.a,grádas Letras. De feito há não 
poucas coisas, especialmente no terre
no hlstorico que não foram explicadas 
o~ foram só imperfeitamente pelos ex
p,sitores dos seculos passados, porque 
lhes faltavam os conhecúnentos neces~ 
sarios para obter melhores resultados. 
Quão arduos e quase inacessíveis acha
ram · os mesmos Padres alguns passos, 
mostram-no por exemplo os repetidos 
esforços que muitos deles fizeram t,à.ra 
interpretar os primeiros capítulos do 
Oenesis; ou tambem as varias tentati~ 
vas de S. Jeronimo para traduzir os 
salmos dP modo que o sentido literal dó 
texto aparecesse clara~ente. 

Em outros livros ou textos sagrados 
só a Idade· moderna descobriu dificul
dades, antes não suspeitadas, depois que 
·um melhor conhecia.ente dos antigos 
ttmpo fez surgir prcbJema.s que fazem 
penetrar mais adentro· no assunto. Por 
issO erradamente vão dizendo alguns, 
mal Informados do estl\~o da ciencia 
bíblica, que ao exegeta catol!co do~ nos
sos · dias li.ada resta, a acrescentar a 
quanto produziu a antiguidade cristã: 
pelo c9ntra.rlo, a· verdade .é que o nosso. 
tempo rem chamado a arenção para 
multas coi.!Eas que ,,.requereu: nova in~ 

•vestlgação · e novo· exame . e estimulam 
· f'>rter..ente a ativid, de · 10 exegeta. 

Est.udar a, índole do. _ ltafjografo . 

. ri~ de seµ.tid.o p.oprio; dotadas ~e e(\ .~?- ~l!ltivac:lQ q~ div~as Leµa~;- · 

E realmente a nossa época, se por 
um lado acumula novos problemas e di
ficuldades, por outro, graça- a Deus, 
oferece .i1, exegese novos recursos e sub
sldios, Entre estes merece especial rele
vo o. rato de os teologos catolicos se
guindo a , doutrina dos Santos Padres 
e principálmente do Doutor Ange!ico 
e comum, terem !ndágado e exposto com 

. mais precisão e fineza · .do que nM se
cul?S · pa,s.sados, a ~tureza. ~- e!~ito µa 
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'1APP1N STORES 

Cobertores 
de p u. r a- l ,ã 

COBERTORES de 15. doei! e macia, de perfeito 
abrigo, debruados a fita de seda, 

belíssimas tonalidades ele salmon, azul-tu1·qµesa, ,. 
havana claro e damasco, 

Para criança . • . . . • Cr$ 250,00 
" casal . • . . . Cr$ 48~00 
" solteiro . . . . • •. Cr$ 580,00 • . 

l 

COBERTORES de 111. sedosa, encorpada, de otima 
qualiqade, tom tinido de havana 

com barra de côres cm àgrad;:i, vel contraste, Artigo 
de mui distinta aparencia. 

rara 

" 
solteiro 

casal 

• • , • ,. • • lt 
Cr$. 

,Cr$ 
2411,00 
290,00. •••1t•~~-

COBERTORES <le lã 
Leves, 

oferecem, contudo, um 
lindas côres darás. 

celulares, ponto ele tricô. 
permitindo a transuiração, 1 

eficiente resguúdo. Em 1 

, Para criança . .. • • . . • €r$ 300,00 
" solteiro • • • . . Cr$ 150,00 
" casal • • • . • Cr$ 250,00 

' . 

Roupa. de Cama .e,_M,~a, 3,ª sobreloja 

CASA ANGLO-HRASILEIRA: 
. Sucessora de MAPPIN STORES 

• Comprar Bonus de Gue::-ra é abreviar a vitoria·! 'l 
1 

da a Karachi, na India. Em 1943· se 
agregou a um grupo de refugiados 
que logo foram colhidos por outro 
país. 

insriração biblica. Partindo nas suas 
investigações co principio que o. hagio
grafo ao escrever o livro sagrado é or
gão ou iniltrumento de Eilspirito santo, 
mas iru;trumento vivo e racional, obser
vam justamente que ele sab a moção 
divina usa das suas faculdades e ener
gias de tal modo que todos podem fa
cilmente reconhecer do- livro por . ele 
composto "qual a sua índole propria, 
e como que as feições e traços caracte
rísticos da sua fisionomla." (28) Pro
cure por conseguinte o interprete dis
tinguir com todo o cuidado, sem descu
rar nenhuma luz for'lecida pelas re
centes investigações. qual a lndole pro
pria e condição social do autor sagrado, 
em que tem!)o viveu, de que fontes, -es
critas ou orais. se serviu, que formas 
de dizer emprégou. Assim poderá conhe
cer melhot quem foi o hagiografo e 
que quis dizer no seu e~crito. POrque 
enfim ninguem tgnora que a norma su
prema da interpretação é indagai e de
finir que . coisa se propôs di!er- o es
critor como egregiamente adverte s .. 
Atanasio: " Aqui, como em todos os ou
tros passos da Esc,rit.ura divina, deve
se notar diligente e fielmente em oca
sião falou o Apostolo qul:.I o .destinata• 
rio e qual o motivo ,:Je escrever; não se
ja que, ignorar.ido estas c0-isas ou ten
dendo umas por outras. nos desviemos 

·do pensamento do autor". (29) 

Importancia do genero· literario, espe
cialmente. n,. !Ústoria · 

Ora, qual o ser.tido literal de · um es. 
cri&o, muitas vezes nilo é tão claro nas 
palavras· dos antigos 0, ientais como 
nos escritores do nosso tempo. O que 
eles queriam s!gnlflc~t com as pa1:.vràs 
não se pode determln.ar só pelas regra.s 
da gramatiéa. e da filologia, nem só pelo 
contexto; , interprete d_eve transúortar
se com o pensamento aqueles antigos 
tempos' do Orienre e Nm o auxilie da 
historia, . dà arqueologia, etnologia e ou
tras cienc.las examinar e distinguir cla
ramente que generos llterarios quiseram 
empregar· e empregaram de fato vs es
crito1·es daquelas ·epoca_s remota.s. De 
fato os antigos orientais para exprimil· 
os seus conceitos nem sempre usaram 
das formas ou generos ie dizei d:= que 
nos ,hoje usamos: mas sim daqueles que 
estavam em uso entre · os seus contem
poraneos e conoorram >S. Quais eles fos
sem . não o pode· , exegeta determinar 
a priori. mas só por meio de um dili· 
gente exame da.s antigas literaturas ori, · 
entais; Este estuclo, feito- com maior cui
dadQ e diligencia. nos ultlmos decen!os, 

A tragica historia da senhorita X · 
não é a unica. Centenas de milhares 
de polonescs narram fatos se!llelhan .. 
tes. 

mostrou .mais '!!aramente quais as for• 
mas de dizer empregadas 'laqueies. an• 
tigos tempos quer nas composições · poe.• 
tlcas, quer na legislação ou na historia •... 
A mesma lnvest!gaçã'.l demonstro·J . jã, 
luminosamente que o '.)Ovo de Israel, en• 
tre todas as antigas na,çõe, do· °Orien
te, ocupa um lugar eminente e singular 
no escrever da nistoria, .iuer pela. anti• 
guidade quer pela fiel narração dos fa .. 
tos: prerrogativas estas . que em . ver .. 
nade se podein deduzir do carlsnia da 
divina. iruipiração e do particular fim 
religioso da histo1·1a bíblica. Contudo 
hinguem, que· tenha um conceito' JUS• 
t<o da inspiração biblica, poderá estra• 
nhar que tambem nos autores sagrados, 
comó nos outros antigos. se encontrem 
certos modos de expor e contar, · certos 
idiotismos . proprlos · 'specialmente das 
llnguas semíticas, certas expressões 
aproximativas o.u hiperbolicas e tah•e:11 
p~radoxais. :.iue- servem para gravar _'a.s 
coisas mais firmemente na memoria, 
Nenhum dos modos de falar de que en• 
tro os antigos e especialmente entre os 
Orientais se servia >t linguagem ·· para. 
exprimir o pensamento, pode dizer-se 
incompatlvel com JS Livros santos; uma 
vez que o genero a.dotado náO repugne 
à santldadé e verdade .de Deus. Adver• 
tiu-o .iá o Doutor Angellco !Om a ··ta, 

costumada persplcacia pOr estas pala
vras: •;Na Esc1itura as .coisas c!ivinaa 
são-nos apresento.das ao modo · usual, 
humano". (30) Como o Verbo su.~s,an• 
cial de Deus se tez semelhante- aos llO•·. 
meus em tudo "exceto o peéado". (31) 
assim tambem a palavra 1e Deu~ CX• 
préssa. em linguas hµmanas assem~lbOU• 
se- em tudo à Unguagem humana, ex
censo o erro. Nisto consi.sté aquel/1 pro• 
cindecial con·deseeudem (sinkatabasis). 
de. Deus. que já S. João CrisOstomo 
exaltou elOtJuentemenl,P, e qut tantas ve• 
zes assegurou encv.1trar-se_. nos Livros 
San tos. ( 32) 

(Continua) 

12G) LEO:>IIS XITT A,•ta X°[[T, PP• 
:¾45-~,rn; ,,:n<•h. Bihl. n. !l4~96. 

(27) Jl~l,r. LV, 1~. 
t2~> l_:r. Rl~NTo ..',v. l~nc. S11iritus 

Pa1•:wli1n~; r\r- AI•· !iii~diR Xll .(1!)20)1 
p. :mo; E1H"h. Bihl.·n. 4fiJ, , 

{ 29 > Contra Ariano:s I, 51-; ,._.J.>--0. 
XXVI. col. 1n. 

( 30) Conuut•nt. :ul Hel•r. dap. I, · 
lectío 4. · ., · 

01) .lkhr .. IV, 15. 
!32) Cf. , .. gr, ln G<>n, I, 4 (PG, 

f,Hf. col. :l4-:Hi): ln Ge11. II,. 21 (lb. 
col. l'll): 111 Ge11, ll, 8 (Ih., c·ol,'135); 
001. n sq.> . 
llom, 15 Jn lonu,, a\i' J, 18 (PG, LIX.. 
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A Ação · Católica é 
emineQtemente re
ligiosa. 

Pio XI 
PROB_LEMAS, 

LEGIONA RIO 

.REALIZAÇOES E ll>EAIS 

São Paulo, r r de J u.nho de 1944 

A Acão Catohca Brasileira é 
a m0icia maxima do apo~tolado 

1leigo instituída por a.to ciYletivo 
<lo Episcopado hras1leiro apro-
vado pela Santa S~. , 

____ ;.._ _______ ....,. _______________ .._ ___________ ~:..,,_------,~.:...---..,...,.._:_---~,-,-_:_------_:_---------·-------------:-
:-em parte- tambem neste anQ,'; rn~ ~á 
conheQi.da . prova pedestre .. CATHEDRA PETRI 

o '' 
"Nosso encargo apqstolico nos im

põe o dever de vigiar sobre a, pure
za da fé e a integridade da discipli
na católica, de preservar os fiéis dos 
perigos do erro e do mal, sobrct ... -
do quando o erro e o mal lhes são 
apresentados numa linguagem atrae,1-
te, que, encubrindo o vago das idéias e 
o· equivoco das expressões sob o ar
dor do sentimento e a sohoridade das 
palavras, podem inflamar os coraç0es 
p.or causas sedutoras mas funestas. 
Tais foram, outrora, as doutrinas dos 
pretensos filosofos · 'do seculo XVIll. 
as da Revolução e. as do Liberalismo, tantas vezes condenadas: tais são 
ainda hoje_ as teorias do "Sillon", que. 
sob aparencias brilhantes e· generos.is, 
frequentemente carecem de clarew, 
de logica e de· verdade, e, J;!Or este 
i:ispecto, não exprimem o genió cato
lico e francês". 

Foi assim que o Santo Padre Pio X 
iniciou a sua monumental Carta 
Apostolica de 25 de agosto de 1910, 

. . endereçada: ao Episcopado . J) ra ricês, 
/ condenando as doutrinas e ·as ptati-

. cas do movimento intitulado '·Le Sil
lon';_ Sobre o que foi ,wte'movimen
to, a continuação. da· Carta Apostoli
ca "esclarecerá suficientemente. Sai
ba~se, desde já, porem, que! se trata
va· de .urn movimento social que se 
propunha .iru;taurar uma nova civili
zação cristã, e que, portanto, dnc;ici es
te radicalismo orgánico, não podia 

. bastar-se apenas com princivios so
.. ciologicos e. políticos, mas estabelécià 
tambem postulados filosoficos e r"li
giosos. . Vê-se, por aí, a analoJ!ia 
de intenções que ha. entre a A. C. 
e· o "Sill~n", apenas, ·este colocava a 

/ enfase no ;social, e aquela põe a en-. 
fase no religioso, o que não deixa de 
ser uma notavel ·diferença. Mas o 
intuito profund9 de instaurar uma 
ordem cristã é o mesmo em . ambos, 
e para: isso amb<,s sentiram g nert'S
sidade de exercerem. uma acão · so- · 
ci!(I, · primordial ·. ou: secundariatnent;. 

i,Pode-se mesmo afirmar· que o ''Sil
·Jon1' foi, até certo ponto, o prei!tu·sor 
da A. C. na· França, pai; soo m,µi
tos · aspectos, ,se. assemelha.va aos niol
des atuais; de otganízação e ati
vidade da· A. C. fnfelizmente, e~te 
,movimento, nascido sob tão bons aus
picios, e havendo inicialrfiente .-:trai
do ,a bene.volencia, as beuçãos, ·os 

aplausos e a aprovação da· Auto ridas 
de Eclesiastica, foi . mostrando m::,i& 
tarde; uma pessima orientação. "EJh 
épnsequencia disso, após vari:is · ad
vertencias inuteis, veiu a cm1clcnarão 
formal pela Santa Sé, na Carta Ap;,s
tolica,. cujo inicio acima, trànscreve-

· :irios, E', portanto, util qµe os !llem
bros. da A. C .. J!libam .em que errou 

, o "Sillonn, afim de que o: seu apvs-. 
- tolado não venha a· ser inquinado pe

. los mesmos defeitos,. já que a. sua ati
. vidade apresenta semelhança c'om as 
do "Sillon". · 

Antes de .. prosseguirmos·. na leitu
ra da · Carta Apostoli.ca: notemos, po
rem, que o Papa começa por conde
nar, liminarmente, as doutrinas dos 
pseudos-filosofos do seculo XVI!L 
'da Revolução e do Liberalismo. Por~ 

LON '' 
tanto, os membros da A. C. devem 
vigilantemente afastar de seu cora-

' ção qualquer apego para com eftiis 
doutrinas, pois isto representaria uma 
raiz' envenenada, que, mais cedo cu 
mais tarde, iria envenenar as q1elho
res obras e as melhoras intenções. E' 
doloroso confessar que existe ho
je em dia quem queira fazer uma con
ciliação entre as dout~inas cato
licas e as da Revolução. Tal conci
liação não podê subsistir ante as pa
lavras tão claras de Pio X, e seria 
pura obstinação querer insistir nela 
Nem vale dizer que o documento vi
sava apenas os erros do "Sillon". 
A verdade é sempre a mesma e uma 
só, e o Papà, ao condenar o "Sillon", 
afirmou princípios gerais, que valem 
para todos, em qualquer tempo. Nã'.) 
adianta nada achar-se que Pio X tc
've razão ao condenar o "Sillon", Si:l 

depois se incide em muitos er
ros então condenados, embora rotu
lados agora com outro nome, ou mes
mo sem nenhum nome. A Sar:ta Sé 
r.ão precisa destes louvores e destes 
o.plaúsos; o que ela quer é a sumis.: 
são dodl, interior e completa às de
terminações. Do contrario, poderia 
até parecer que tais aplausos .se des.
tinam a encobrir, mm o seu ruido, a 
traição suhrepticia dos princípios decla~ 
rados pela Santa Sé. 

Notemo.s, ainda, que, aos membros 
da A. C., compete colaborar cem a 
Hierarquia naquela tarefa de "vigiar 
sobre a pureza .da fé e a integridade 
da disciplina catolica, de preservar 
os féis dos perigos do erro · e 
do mal", Naturalmente,. esta colabo
ração se fará nas proporções em que 
os. leigos ,a podem realiza!'. Mas de,
ve ser realizada, porque, do contra
rio, a A. C. já não tcl'ia razão de ser. 
Os membros da A. C. devem ser 
como os cães dos pastores, · que os 
auxiliam eficientemente. a proteger o 
rebanho contra a voracidade dos lo
bos. 

E'. finalmente, muito seria aquela 
advertencia do Papa a respeito das 
aparenci'as brilhantes e generosas, que 
encobrem a falta de clareza, de logi
ca e de verdade. Jamais, pois os mem
bros. da A. C. se deixarão levar por 
semelhantes aparencias que provo
cam, tantas vezes, os entusiasmoa 
mais ardorosos, as generosidades e 
até os heroísmos, Mas, com calma e 
reflexão, analizarão detidamente o que 
ha realmente no fundo de tais apa
rencias, confrontando turo, meticulo
samente, com a doutrina catolica. 'E 
se alguma coisa, por pequena que se
ja, não afinar bem com está 
doutrina, terão bastante mortificação 
para sacrificar sem detença o que} 
tanto os atraia, do mesmo modo como 
se combate uma tentacão, pois se 
trata verdadeiramente de uma tenta-
ção. . 

Por isso tudo, se patenteia a impor
tancia do conhecimento da Carta 
Apostolica em questão, de que passa
remos a estudar ontras passagens nos 
proximos numeros. 

C!RCUlOS DE ESTUDOS DA JUVENTUDE 
ESTUDANTINA CATOllCA f EMININA 

S.0 mês 

B. FORMAÇÃO ASCETICA. 

,li. Mortificação. 
/ 

'l . . A mortificação é uma prática 
qµe escapa à compreensão do mundo, 
:eralmente falando. O que normal· 
mente orienta o jui:i:o d<>s homens llo 
mundo é O bem. estar natural, a que 
pertence comó parte essencial o gozo 
e o bem-estar do corpo. Não se com
preende a vantagem de renunciar a. 
prazeres licitos hem a razão de abra
çar sacrificios desnecessarios. Com-

. preende-se apenas que se tolerem do
res inevitaveis, e se abstenha em ge. 
l'al de prazeres contrarias à lei na
tural. 

A acesa católica estabelece um ou
tro' principio. Diz que é licito goz.ar 
os p1·azeres permitidos por Deús e 
evita: as dóres 'desnccessarias. Mas 
diz, ainda que nossa natureza é i.:lo 

· prôpensa ao gozo, tã<> adversa à rlor, 
que é certo que ela abraçará gozos 
ilic'tos e fugirá de sacrifícios neces

.. sarios, se não se acostumar à renun
. eia de lícitos gozos e ao sofrimento 
de dores evita veis. 

. 2, 'Mais eficaz escola da mortifi• 
cação é a Paixão de Nosso Senhor. O 
caminho Que Deus escolheu pata o 
divino Redentor foi a Via Crucis. J e. 

. sus mesmo abraçou esta Cxuz corn 
toda· a· energia e resolução, na mais 
absoluta. e. Jivre entl'ega de sua von
tade" aos desígnios divinos. "Tendo 
diante dos olhos uma tão grande llU· 

vem de testemunhas, depondo todo o 
peso e o )lecad·o que nos cerca. corra
mos pela paciencia (mortificação) ao . 
certamfl que nos espera: coni. os 

· olhos. fitÓs no Autor da Fé, e seu 
-Consumacfor, Jesus, que. tendo antu 
si o gozQ escolheu a Cruz, desprezan
do' a lgnÓmi.nia. e· assim e$1.á. sentaJo 
à direita ·de Deus" .(He~r. !2. 1-2). 

Ele rçúarou <>5 meus pe<'ados pelo 
sofrimento. Pela Crt1z. nbteve da divi
na misericordia as graças com que me 
salvo; Seu Sangue sa lisl1'Z ao Pai 
Celeste pelas minhas ·ofensàs e ]le· 

'ias de meus irmiios .. Mas eu fjr:J}-" 
com Ele o Cristo todo, na plenitulie 
do Corpo Mistico. H;u sou membro de 

' um Corpo. cuja mística cabeça é Je-
sus Crucificado, cuja Mãe - da ca
liéta e do Corpo - é a Virgem Cas 
Dores. Este corpi:I nasceu ao som tios 
gemidos EÍ' soluços de Maria. quando 
jorrou sangue e água do lado de .fe
sus ~orto. "E sem derramamento de 
sang{1 não se faz a rémissão.dos pe· 
cadosi'. (Hebr .. 8, 22). Como é que 
nós havemos 'dé levar uma vida mole, 
~ nrocur,1r gozoii .e .a fugir ele elores, 

quanclo nosso Sumo Pontifice de~pre
zou o prazer e abrnçou a Cru:.:? 
. 3. As raízes do verdadelro esplrito 
de mortificação se encontram no amor 
de Jesu~ Cn1cificado, no zelo da glo· 
ria do Pai Celeste, na vontade fh'me 
de. crescer· em santidade para alegria 
de Deus, e na dor dos ·pecados pro
prlos e no odio do pecado. 

Os Romanos tinham o lema magni
fico: ''Mira agere et dira pati Ro, 
manum est", Realfzar maravilhas e 
suportar horrores é proprio do Ro
mano. A jee!sta deve se orgulhar de 
sofrer por Jesus, e na medida de suas 
forças realizar por Ele grandes fei
tos. Será mau soldado o que segue 
seu general a gemer. Com alegria de 
alma, com paz e serenidade, com hu· 
mild, jubilo e recatado prazer ela 
oferecerá a Jesus em cada comunhão 
as. mortificações voluntarias e invo
lmitarias feitas no dia anteriór. 

4. Se a jecista não tiver o "Amor 
Crucis", sua virtude não será sólida. 
À medida que se torna moça, o mnn, 
do exigirá que lhe pague o tributo 
da mocidad:i, insistindo por que aban
done .o seu ideal de aantidade, sua 
vida recolhida e laboriosa, .e se entre, 
gue aos capriclws da moda, aos diver
timentos desregrados e às futilida
des. Pais, irmãos, tios e primos re
clamarão, criticarão, organizarão 
ofensivas para desalojar Nosso Se· 
nhor do lugar centra) que ocupa ua 
Vida da Jecista, contentando-se com 
os deveres elementares do catolico. 
numa espessa e robusta sensualida
de, perfumada com "sentimentos 
cristi<os ". Alem dessas lutas exteJ'· 
nas, a jeck-'..a sente os atrativos ãa 
vida futil e ligeira. ' 

As renuncias são dolorosas e os' 
deveres se vão tornando pezados. 
Vêm horas de desanimo 'e de fascina, 
ção. É mister que o coração ame a 
Cruz jle Nosso Senhor. Se t'eE~dir. na 
alma tal amor, as dificuldades são· 
marteladas que enterram mais ainda 
os cravos na madeira. 

·:r;,; necesario porem, que, ao se fa
zer o sa,~flclo se tenha em vista seu 
valor aos olhos de Deus. Este p~nsa
mento enche nossa alma. de alegria. 
São Paulo enéontra as mais vivas ex .. 

, pressôes de jubilo em meio as ma ·o
res trlbulações. pois que é infinita
mente. <loco sofrer por Aquele que 
amamos. (Cfr. II Cor., 1, 3-11). 

Resolução: - Multiplicar os. pe• 
quenos sacriflcios àe acordo com os 
conselhos do confessor ou Diretor 
espiritual. e oferece-los pelos gran
des interesses da Santa lg1:eja: o Pa
pa, as Missões, a ,!I.. C., a santtrica
çi.ío elo Clero, etc,. 

LICõES DA HISTORIA Associações Auxiliares 

CLEMENTE XIII 

1 

L. VeuiUot. federação das Congregações Marianas 
Os interessados poderi:io. aprese~tii~ 

suas inscrições nos· endereços geguin·· · 
t~: aos srs .. Gregorio Colella e Walde
lnar Buhr· na Gazeta, das 14 l!.s l' 
l1.0ras, ' 

C:lemente XIII foi eleito em 6 tle romper- e perverter a nação. Clement~ 
julho de 1758. Cardial desde 1137, XIII queria .salvar es.t.e PQb1:e povo; 

, ocupava com celebridade por sua seus esforços para chegar a UIT)ª conci~ 
ciencia e suas virtudes, a Sede Epis- liação . .foram contínuos. ~crtlveu t.Q 
copal de Padua desde J.'(43, A esco- Rei s1s· cartas mais tocantes: "Anima.-
lha do Sacro Colegio deteve.se so- do de um pensamento que cremos tor 
bre ele depois de ter a frança, ru- recebido do álto, dizia ele, Nó.s deddi
morosamcnte, . foito excluir o Car- mos a fazer, nor assim dizer,. uma ir-
dial Cavalchini, · suspeito de ser 1;upção na vossa alma de· filho pela 
muito favoravcl aos Jesuitas, e de viq_lencia de No$O amor paternal, afim 
ter votado a beatificação de Belar- de conduzir, pela benção do Senhor, a 
mino. Vossa Magestade a doçura de nossas 

A Companhia de Jesus tinha ,a relações de outrora", .Mas o deboche 
sido golpeada em. Po1tugal, é o no- tinha embrutecido a eite principe. Cle-
vo Pontifíce conhecia . o espirito que m.ente XlU não se. ded.igriou de e~,cre-
dominava nas cortes da Europa. ver ao mesmo Pombal. Citaví!,-lhe as 
Não obstante a luta parecia ainda palaVTa.s da Escritura: '"I'em piedade, 
viavel: ela portanto sie impunbi.· meu fillw, da velhice de teu pai, e 
Clemente XIII c;imeçou-a logo, com não a contristes nos ultimo~ dias de 
coragem, mas sem impetuosidadt', sua vida. Pombal obrigou ao seu rei 
nem, como se diz, visando só a imbecil a responder com baixas jnju-
questão dos Jesuítas. Sua ação foi rias, forçando-ó a assinar que as c::ar-
medida e paciente. Embora o estado tas do Papa "saíam de uma oficina de 
de cousas. em Portugal lhe tivesse sl- obrep~ões e· subrepções". A corre,s-
do denunciado, ele guardava silencio, pondencia dos reis desta epoca co.m 
estudando · diante de Deus os meios o Soberano Pontüice é · notavel pela 
de fazer a um inimigo apa.il{onado marca. de orgulho igualm<mte tolo e 
ouvir a voz da razão. Pombal' o pro- grosseirci; a dos ministros entre si ~ 
vocou: pediu-lhe que ratificass.e· ignobil: são· .malfeitores qu,e se 
seus . excessos tiranicos. A paciencia aplaudem pelo sucesSQ de seus .con-
de Clemente · XIII não se desmentiu. chav-0s, e a linguagem vale os ~n- -

.Respondeu que. o Rei de Portugal de- timentos. Nada é çomparavel à bru--, 
_ via d,u: juizes àqueles que acusava. talidade de Pomba}.. Vm ,~lia, · · de-
Mas Pombal não queria juizes; ele volveu uma. carta do· Papa, fazendo 
queria era deshonrar a Santa Sé, le- .seu Rei ·escrever que a carta não po~ 
vando-a a consagrar a injustiça: pro- deria provir de um .pontifica tão san-
testou que a.s representações da cor- to e tanto venerado. Havia um que de 
te romana eram injuriosas ao ltei de lixeiro neste tirano, e foi O' homem, 
Portugal! • · de corte que mais · se pareceu. com c>S 

Mas a luz se ·fazia de todos os Ia- ho~ens de :rua da Revoluçii:o. Duran-
dos. Si o Papa tivesse podido duvi- te d'ez· imos ele arranhou com suas 
dar que ·os Jesuítas eram irrepreen- unhas venenosas o coi:,ação do Sobe-
siveis, as cartas que lhe. escreviam os rano Pontífice, insultou a esta maies-
Bispos da Península, e do mundo in- tade . paternal. Foi dessa · maneil;a . qúe 
teiro, te-lo-iam convencido; Julga- ele prolprigou a ruptura, , ápesar das 
vam-no muito íento por demais pru- queixas do povo, a principio tímidas, 
dente. Muitos Bispos o advertiram v,.:. "depois publicas e gerais", diz M, de 
vamer)te que se tratava da causa da Santi-Priest, um de seus admiradtjres, 
religião. qúe os inimigos da Campa- No fim, até. o Rei mostrou seu desÇOn-
nhia de. Jesus o eram ainda mais da tentamento, e Pombal cedeu de mau 
Igreja. Estes brados de alarme pare- , grado. As relações com. R,oma foram 
ciam inspirados pe!o temor de que restabelecidas sob Clemente. XlV., 
ele. viesse a faltar de itrmeza. Um O mal estava feito e era ii:repara• 
breve endereçado ao Bispo de Cons- vel: desta ruptura data ··a deQadenóia 
t,mça respondeu a esses temores. rapid.a de Portugal .. Os admiradores, de 

"Com o auxilio de Deus, d.izia o Pombal nãó querem e<>U$idera1' os re-
Papa, jamais 'nénhuma solicitaçijo sultados historicos de suá 'administrn-
nem rogos quer publicos, ql,ler pri- ção. Em 1730 Portugal era alnd,a, um· 
vados, Nos farão faltar aos ,deverei, istado florescente, con,siderado na Eu.;. 
de No~o minisbrio na<i necessidà- i:opa, poderooo nas Indiás; v~u-se o que 
des com.uns da Igreja, ou nas. aflições ele se tomott · na Europá · e. nas ln-
particulares de. Nossos caros filhos, dias. :Nada de mi.sslór.arios, nada <le 
os membros da Companhia de Jesus. navegadi)l'es, n<1-da de ddadãos; ma:.. 
Nós colocamos Nossa confiança nA- apenas escritores de jornais,. advoga-
quele que manda ao mar ' e ,às suas dos de tribunais, sold,ados de partido, 

: tempestades"., e a.!)raga das revolttções rilais:incura-
Esta decla1:ação, motivada pêlll.lt i·~- · '. ve.l que em i:mtt.o~ lugares.. Ponil!ttl 

clamações do Episcopado, foi' o pro.:... . perdeu ess1r po\>o, ·ool'rompen<l,o-lh1f: a 
grama do ,pontificado de Clemepte ·· seiva catolica. · Clemente XIII··· telo.aia 
XIII; ela se tinha tornado necessaria. :-:alvo. · · • 
Os -perseguidores interpretavam- ai- Ao mesmó: pas.so que e;> Papa via 
tamertte .o silencio do Chefe da lgl'e- Portugal desaparécer do numero da!1 
ja como uma aprovaçã~ tacita às suas náçães c~tolicas, a Fl'ança veiu juntár-
o bras e aos seus desígnios. Tati'ca se às suas arigustias. J\ principio pe-
muito conhecida e muitas vezes e~- diu-se-lhe que modificasse, ou mé-
pregada! Mais tarde eles gritarão que Ihot que destruissó as· constituições. da · 
<> Papa lançava um desafio ao espl.rito Ccnipanhia de Jesus, nomeandei- um 
der real. vigario do Geral para á Fran!,a,. A. 
do seculo, à opinião dos povos, ao po- fraqueza de· Luiz XV tinhà" sugerido 

E não ob.stante .nada ainda havia este expediente; a sabedo:dà ,de Cle.• 
:feito com relação a Portugal. F.sta lon• mcute Xlll regeitpu-a, e. cre~se su,e 
ganimidade irrit.iva a Pombal; ele que- foi ent~o que ele p:i:onunciou: uma ;l'ª'"' 
ria romper. com a Santa Sé; mas, para lavra ~oràiosa e prudente, muitas ·ve~ 
preparar .os sentimentos do povo, aio- zes Imputada ao ~ei:al 'da. Conrnanhia 
da profundamente católico, ele queria · como um grito de.· orgulhi:,: ~int ut 
que a ruptUl·a partisse de Roma. Criou sun1;, aut non · l!int! que sejam o . ;ue 
brutalmente o .pretexto que lhe· fal• são, oú g_ue não existam! Era o pen-
tava. Pretextando que o Nuncio Apos.- s:amento do mundo inteiro; especial~ 
tolica havia se duspensado · de um de- mente ,dos bispos franceses;, porquan-
ver de etiqueta para com o Rei, ft;-lo to Clemente XIII, sem admitir a me• 
prender e colocar na fronteira. nor du:vida acerca da plenitude de sua 

A paciencia de Clemente XIII resis- au.toridade, cercou-se não obstante, 
tiu a· esta afronta, e a muitas outras sempre dos conselhos do episcopado; 
que a seguiram: Os projetos de l;'om- sempre os procurou. Oficialmente Cle-
bal não eram mais ocultos: iam direito mente xm representou . ao Rei que 
a.o Schisma, Pombal· enchia de proles- a modificação proposta seria a dissolu. 
sores protestantes a Universidade de ção de um corpo tílo util à religião, 
Coimbra; deixava trnduzil' e il)trodu- prinçipalmente por sua inteira submis-
zir-se em Portugal os escritos mais in- são e dependencia ao Chefe ·da Igreja; 
cendiaríos dos filosofas franceses: dependencia, l'.Crescentava, que jamais 
prendia um santo bispo porque colocou perturbou a tranouilidade em . reino · 
no Indice o poema obsceno ,de Voltai- nenhum,, e que não é temivel sinão 
re. Era um designio mahüesto de cor- aos maus. 

JUVENTUDE FEMININA CATOUCA 
CAMPANHA DA MODESTIA 

Continua com pleno exito a Cam• 
panha da Modefitia. _ · 

'Foi divulgada Jina piedosa oração 
a Nossa Senhora que 'vale por um 
verdadeiro compromisso. Graças · a 
Deus, a nossa . mocidade soube com
preender o alcance da Campanha, 
dando-'ihe pleno apoio. Diariámen
te, ·chegam a nossa sede pedidos das 
referidas orações o que vem provar 
de um modo concreto a acolhida que 
este compromisso· voluntario teve no 
recesso dos corações das nossas jo
vens militantes, estagiarias e simpa
tizantes. 

O "Maillot Distinto", inteiramen
de lã e · apresentado nas cores anil. 
e marinho, tem. sido muito. procurado 
em· nossa sede, · não só por membros 
da Ação Catoliéa; como tambem por 
jovens .que não · pertencem ao nosso 
quadro sopial. 

Aquele modelo americano, · que se 
impõe p~la' éorreção das suas linhas, 
foi aceito ple'namente, tambeni pela 
Federação · Mariana Feminina, que 
conosco se irmana na defesa do nos-
so ideal. · · 

Pedidos e infQ1mações detalhadas 
diretamente à sede da Juventude Fe
minina Catolica, ru:a Conde&Sa de São 
Joaquim, ·215, todos os dias uteis, das 
14,30 às 18 horas. 

EXCURSÃO A SANTOS 

Mobiliza-se toda a Juventude Fe
minina Catolica ,para uma _excursão 
a Santos, no· proximo dia 2 · de ju
lho, 

Reina entre as acistas grande entu
siasmo. 
. O programa dessa excursão já es

tá elaboi-ado, . prometendo · ~r muito 
oroveitoso. · 

dessa primeira excursão, deixem seu.s 
nomes · na sede, porque será limitado 
o numero desse primeirb grupo de ,ex-
cursionistas. · · 

CAMPANHA DA FLANELA 
· Começam. à chegar à nossa sede 

donativos em. dinheirq e em especic 
para a proxiina distribuição que se 
fará. no domingo, · 1s do , corren~e. 
quando os membros da Juventude. Fe
minina Càtolica visitarão · o Hospital 
Nossa Senhóra Aparecida, levando ao 
lado do conforto ' moral um pouco 
de agasalho aos .pobrezinhos. · ' 
PROCISSÃO DE CORPUS CHllJSTI 

Realiza-se, hoje; a tradicional pro
cissão de . Corpus Christi que pet'
correrá as ruas de nossa cidade, se
guindo o itin~rariô divulgado pelo 
edital da Curia Metropolitana., 

A diretoria da'<Juventude pede o 
compaí·ecimento de todos os !!eus 
membros lembrando às jocistas para 
ésta procissão- o uso do unifor
me completQ (véu·branco) e .aos ou-· 
tros setores traje escuro e .véu bran
co. 

O ponto dê encóntm será na p1·a
ça Antonio Prado, às 13,30 horas, 

· FERIAS NOS CIRCULOS 
Como habitualmente, .de 10 a 30 do . 

· corrente haverá um periodo. de fetlas 
. nçs circu}os da Jicf e Jecf. 

RECQLHli\'IEN'TO 
No proximo domingo, 18 · do corren;_ 

te, realizar-se~.á a costuméira ma
nhã de recolhimento para toda a Ju
ventude, das 7,45 às .12 horas, na Ca
pela das Servas do $. S, Sacramento, · 
à rua da Go!ria. · · · 

Nessa mesma manhã terá · 1ugar a 
reunião mensal da Jicf. , 

l'Jt,OCISSA01 DE.·. CORl't!S. CHRiSTl 

De acôrdo com as instruções baixa
. das pela Curia Metropolitana, os Con
~regados. Marianos. deverãQ obsexv,at. 
as instruções · abaixo: 

1., .:._ · 'I'odos Of Congregados Ma
rianos devem · partíéipa:r da. Procissão 
'de "Corpus Chrísti"· que se reali.zar6 
hoje. . 

2.o - ,Devem comparecer munidos 
da fita · mariana e levando 9 manuul 
mariano· 

3,~ -' Devem estar às 13,30 horas 
no local determinado para as Con
gregações· Marianas, que é · a rua 15 
de Novembro no trc.cho. c.ompreendido 
entre a. rua da Quitandil e ma An-
chieta; ·.,_· 

4.~ - A. ordem qe formação; é a 
seguinte: 
. a) - na esquina d.a rua da Qui

ianda se reunh·ão as bandeiras; 
b) - atras das bandeiras no meio 

da rua, fo!trnarão os cantores sob . a 
régencia do maestro João Ba.tista Cur
ti, devenclo or:, cantores das divers.as 
congregações se incorporarem ao coro 
da Federação afim de dar maior real
ce à homenagem a Jesus Hostia e 
i;naior harmonia ao conjunto; 

e) - só o e.oro é que está incum
bido. de entoar os éanticos e as ora
ções, as quajs devem responder todos 
os marianos. Fica terminant.emente 
proibido . aos particulares ou aos gru
pos isolados de énfoar canticos e pu
xarem orações· por sua propria confa, 
devendo todos dar exemplo eloquente 
de união, ordem e, disciplina; 

d) -'- a qrdem · de formação geral 
sei:á duas colunas de tres .congrega~ 
dos cada uma, ao longo do meio íio; 

e) - a diratoria da Federação for
mará· ll,!l frente do cortejo -mariano; 

f) - fica, encarregado da · formação 
. o congrêga.do sr. Armando Silveira q-:.ie 
escolherá_ alguns· auxiliares para que 
tudo se proceda rapida e perfeita-
mente; · 

g} - pede-se ao~ congregados a 
maximà piedade e modestia, assim co
mo cuidado em mànter o dinharnen
to. D modo especial os srs. presidentes 
velarão pela exata observançia desta 

· recomendação; · . 
h) - as congreg.:ições deyem levar, 

suas bandeiras". 
' lmportante . - . 'Uma vez formados, 
os Congregados.deverão obedecer ex
clusivamente às prdensi pelo R P, Di
retQr dà · Federação, através dos auxi
liares designados para esse fim e que 
levarão como distintivo, uma braça-
deira. · 

NOVAS DIBETORIAS 

· _ 'l,'êm, llO~ ~itet?:rÍa~,,,~,,seguinteS 
CQngregaçpes ?J.l'.,ár1atias:-:;:·\:'T• .. · , 

N. · S. Aparei:ida ·. é S. Lu'iz' Gouzaga 
(S ,Uoque) - l;'tesi<J,ente;.Jos~ d.a.Si!-. 
va Morais; 1.o . ~sistente, Roque· Miz
:;:onl;. · 2.<> ·assistenj;e, ··· Manoe.l Antonio 
da Silva;. l,o secretario, OçlHón Moa
cyr Laur11nc:iano; 2.o secr.etario, .Sei·-: 
gio Silveira Jaúz; 1,o tesoureiro, Cle
me1;1te /1.lonson; ;?.o tesoureiro, Anto
rJo Mizzoni; ÇÓlll,elhei;'os, Clovis Hen
rique da Costa ·e Maria Morotti; Apon
tador, Acaçlo Carolino de Sá; 

N. S. tlo Bom· Conselho, Moóca -
Pre~idente, Julio:. P. Gouveia; Vice-, 
pre1,idente, Urbano 130.rone; l.o secre
tario, Odandd Gabrielll; l.o tesourei
ro, Raul Barone; 2.o tesoureiro, Joa
quim Faria. · · 

N; S. da 'Conceição e S. Cristovam, 
Luz - Pirctor, o R. P. Manoel Sal-, 
vador Carvalh<> Neves; Presidente, Ni
cola Nicolettl; Secretario Walter Fio
ril!Q; Tesoureiro, Francisco Serra: 

SEÇÕES EUCARISTICi\,S 

Com g1·ande ~ati,sfação vemos que 
em muitas e muitas Congregações es
tão sendo. funcl,adas Seções Eucarísti
ca~, cuja denonJin~ç&o já in~ica o ele
vadissimo escopo. e que ,c~rtamente te~ 
rão uma influencia decisiva no apri
moramento do fervor e da piedade dos 
Congregados. 

E' um elemento bási.co para a san
ticlade · pessoal que, com a frequen
cia continuá à Fonte da Vida, recebe 
a propria Santidade em Pessoa, com 
seu Corpo, Sangue, Alma e Divindade .. 

A Federação desejaria ardentemen:.. 
te ver em todaS·.a3 suas Congregações 
a existencia de Seções Eucaristicas, 
que não se limitassem em agir dentro 
do ambito das Congregaçõ.es, mas, que 
se irradi_assem pelas Paroquias, pelas 
vislnhanças · das Congrcgàções, atrain
do um numero cada vez maior de par
ticipantes do Banquete Divino. 

Sabemos, como já ficou dito, da exis
tencia de muitas Seções em varias ' 
Congregações, e, com muito prazer pu
blicaremos a. constituiç1io daquelas 

· que nos enviarem dados a respeito. 
· Hoje, . temos a anunciar a fundação 

de mais uma. Seção Eucaristica; foi a 
Congregação de N. S. d~ Carmo e Sto. 
Alberto que a fundou. 

A sua constituição é a seguinte: -
.Presidente, Sergio . de Almeida;. Pro

. pagandista, . Silvio Bortoletti: Contro
lador, José S. p; Guimarães: Coopera,
dores, Jaime Pierre, José Aletto Net-
to, Onofre. Silva Santos. ' 

ECOS DÓ DIA MUNDIAJ,. 
DO CONGREGADO 

Muitas Congregações, por motivos 
de força maior, isto é, dadas as difi
C\!ldades de transporte, não puderam 
partecipar conosco 'nas comemor(lções 
do Dia Mundial. . 

A longa di&t;mcia impediu que elas 
tomassem parte em todos . os atQs . co
memorativos, o que, porem, não as im
Plldiu d~ organizarem programas bem 
orientado.s, com que comemoraram ,,m· 
sµas . séde$ o nosso dia de gala. 

. Assim a Congregação Mariana de 
Vila ZeÍinà organizou um· otimo. pro
g1-arna de festejos, 
. Recebeu a visita da Congregação de 

. Vila Prudente, ~tendo sido celebrada 
a Santa 'Missa i:iara as duas Congre-
gações reunidas, . 

Após a Santa · Missa houve uma 
grande e cntusia~tica assembleiíl cla 
qual partir.ioaram · os Congregados· de 

Aquelas q~e quiserem _participar 

À tarde. 'às 14,30 é· às 18,45 horas, . 
. Hora Santa cpletiva, na Igreja de 

Satnta lfü:enia •. Slld~ da Ad,or11são. f e;
pe ua. . · - .. · 

· ambas as Congreções, · 
, . ~tre os v<1rios atos e resçilugÕ1!5 ie• 

.--.i. 

mos a destacar a~ orações pronuncia
das sobre a "União dos Congregados" 
e sobre "A pen;onalidade do Santo 
Padre", que merecem de fato um re
gii;tro todo especial. 

Aos R.R. . P.P. Diretores- das duas 
Congregações e aos seus Congregados 
apre~entamos os nossos aplausos e as 
nossas. felicitações pelo otimo pl'Ogra
ma e fazemos votos para que produza 
esplenqidos frutos. 

CORRIOA DE S. PEDRO . 

O veterano Santo Alberto F. C. en
viou um oficio a esta F'ederaçãó comu
nicando qu'e no proximo dia 29 do cor-

. rente, dia de S. Pedro e em homena
gem ao Grande Apostolo, realizaní, 
como o · tem feito nos anos anterio
res, a já tradicional corrida de S. Pe-
dro. · 't . , 

!numeras têm sido as adesões e co
mo cfesta prova sempre têm partecipa
do os Congregados Marianos, a Fede
ração convlda os seus atletas a toma-

FORMAÇAO MARIANA 

Continuando o seu programa ae 
formaçiio, ·si· ·t,.ça<lcmiii Mariana i;eali~ 
z.ou ontem màis uma aula do Çurso de 
Formação Mariana. · , 

Falou," na ocasião, o Dr. José Pedro 
Galvão de Sousa, advogado, proftlSsor 
e jornalista. Foi o segui.nt.e. o ~.m-io 
da aula; · 

A pureza - O preceito divino :!!Qpre, 
a casti.da.de - P~ibilidade da cairu
dade-. Autqridades cientificas que a 
confiruí.-m ·~ Necessidad~ da. cas\idª~ 
de para a conservação <la sii.Ulle monil 
e fi.sica ..,.. Çondiçi'íes p;ira a co:nse.r~ 
vação da· ,:astidacle ~ Pa resta\\i:ação, · 
da cas.tidade - Como portar-st:i ·n.a 
tentaçúo - O lã!Sl)lendor p:,.q,al da. c;a,s .. 

· tidade - O exempl,o de M!!-riii,. 
As aulas dia! for.n,açãq realizi,n1-s~ 

tol;los os sabad0$ às 20,30 hor.is. .·. 
As insc.rições pam o Cui;SQ poderão 

ser feitas na iede da './\.cademia :Nraritl• 
na, à Rua Ba.riio de Para,napiac,iba 
50; ou pelo tele{one a-7995. 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
CONCENTKAÇ<\0 J\lAlUANA EM 

MARil,fA 
ciou um!j, conferencia, subordinada ti-O 
titulo: a Jesus por Maria, mostrl!.ndo 
como a finâil<Jade da devoção à Nossa 

A cidade de lY.Larilia, que conta me- · 1 Senhora é conduzh'-nos a Jesus. E,us;a-
tios de 15 anos de existe11Gia, · está si- ristico. nesti vida, e, por Ele a Dius llfl, 

tua.da na, zona m~:s rica do Estado, Eternidade, 
oendo a mais f!orescent? da Mta Pau- Um fino programa musical foi e21e• 
lista. Sofre, como é natural. o influxo · · _cutado; nos . intervalos; dos 'discurso.j;, 
Jas ambições materiais, mRs, graçll& aos - peb Grupo Orfeontco .do. ·Co!eglo Sa-
.esforços da seus Revmos Párocos, a vidi,i. grado Coração de Jesus. 
espiritual dl). novl'l cidade vai. tambem, Enquanto se preparava .o qúac11:o vive 
ganhando desenvolvimento apreciave1. final, duas Filhas de. Maria. entretlve-

São duas as Paroquias da cidade: S. 0 ram a assistencia, comentando <is Es~ 
Bento . entregue ao zelo elo l;l.evmo. P. tatutos ela, Pia União, na ·parte dqs de-
Luiz Bicudo de Almeida e Sto. Antonio veres das .associadas, num animado e-
confiada ao carinhoso cuidadCl do Revmo. inter!lSSante dialogo do qual . resultou, 
P. José Fortunato da Silva Ramos. Aro- como era, de. e&perar-se, a ll-pQlogla (101 
bas têm Pi<l- União d.e· FilhM de Ma- Estatutos. como melo de santificaçãc 
ria, ela FUh.i. ele Maria. 

Esses dois dedicados. Sacerdotes mui- Encenou a sessão um belo qu!Í.dro 
oo traballla,ram pa.·a que este · ano, ti- vivo, 1·epresentando , Nossa ~enhora ro~ 
vesse granda brilha, o mês 'ele· Maria, ·deada ije .Anjos e de f'ilhas qê Maria, 
Atem da.s cerimonias dia.rias nai; duaa oferecenclQ Hrios à sua· M.ãe celest.e. 
Igrejas, em louvn~ de nossa. Sl:nhora, !Jogo após, 0 . I¼vmo, . Pe .. José For. 
11:>uva; todos os dias, às 18 horas o tunato da Silva Ramos agrMeceu . a· 
Quarto ele Hora Mariano, il·radiaclo pela presençà do E.xino. Réprêsentante de 
Estação local. Através desse programa, Senhor Bispo DiQcesano, da .P.résldentE 
foi feita a propaganda da grande con- dà F. M, F.de s. Paulo e de todiis aE 
ceútração de Filhas de Maria que se Filhas de Mària das cldacles proxima~ 
realizou, no dia 4 de Junho, com a pre- que . tanto haviam concorrl\io para o 
sença do Exmo., e Revmo. Mons. Vic- brilho daquela concent~ção, · 
tor Ribeiro Mazzet. . representando o · 
Ei,mo. e Revmo. Sr .. D. Henrlque Mou- Finds a assembleia dirigiram-~ af, 
rão, Bis))O Dloce,sano, F!lhas ele ,Mària~ . ~tn · pr9elssâo . p;t.ra . ~ 

Atendendo ao apelo ele .suas. Il'lllâ.s, . , Igreja, de Sto. Antonio, 4,esruanclo pe,
centenai; de moça.;' ' cíii. Altã . Páulistà, .. ' fas 'ruas da 'cltta,de,. agora' :;ob a· luz !>ri, 
reunlrain-se, domingo .• passado · em Ma- · llJ,ànte ·do· Sol· e sob um esplendidl1 céu . 

r!lia, tendo compàrecido em maior nu- ~~a,~~·:da · inlag('m dé ,NO!l!la ~nhora, 
mero; 1·espectivamente representaµtes 
de Vera cruz, Baurú. Pompeia, . Graça, da Conceição Apa,-'!cicla, que forl!, éon~ 
Galla, Doi.s conegos, Oriente · Araçatu- duzida pelo cortejo mariano, renova-,. 
ba e outras cujos nomes não consegui• ram as Filhas de Maria · O seu ato de 
lllOS obter. São Paulo esteve represen- consagração · à. Maria santl$sima. ter• 
t · mina11do, . a..sslm ... concentmçã,o·· me.ria· 
ada pela Presidente da F'l,?deração Ma- ná de Ma. rllia jà •qual. muitos frutos ·se-

rlana Feminina. 
Apesar d.a manhã chuvosa realizou

se o sa.nto sa.crificio da M!s.sa. em aJ .. 
tar artisticamente arma\lo à porta do 
belo .edifício do Ginasio Municipal, sen
do celebrante, Monsen.'lor Victor Maz-

. zei, Vigário Geral da Diocese cte càre
landia, à _qual pertence Marilia. 

Antei; do Inicio da cerimonia, ocu- 1 
poii o microfone a Srt. Maria Amelja, 
Seixas, da Pi!! União de Sto, Antonio. 
que a.presentou as boas vindai, às visi
tantes. 

A parte. coral esteve a cargo do Coro 
Paroquial e.e sto. Antonio, sob a re~ 
gência do Maestro João Amaral. tendo 
se incumbido · da Irradiação a Racfio 
Clube ele Marilia (P R. I. 2). 

Após a Missa foi servldo um lauto 
café no Colegio Sagrado Coração de 
Jesus, moc!e'lar este,belecimento de· en• 
sino. 

O ilmoço às visitantes foi servido pe
las Filhas de Maria das Pias Uniões 
locais, em su:j,11 · resiclenclas. 

As 14 horas, no salão ele festas elo rc• 
ferido Colegio realizou-se uma Se,;são 
Magna,.Sob a presidencia àe Mons. Maz-
zei. · 

S. Excla. Revma,, em pa1avrM vi
brantes. falou do quanto a Iniciativa 
dcs Parocos ele Marilla alegrara o co
ração d9 Senhor Bispo Diocesano que . 
conte. com as pledosa.s Filhas de Ma
r.la. de sua Dloce.se para a difusão do 
minado de Jesus Cristo, atravez da de
voção à Nossa Senhora. 

Congratulando-se r:eia reallzação cta
quele belo movimento de, fé, lembrou a 
memoravel concentração de congrega
dos Marianos de ;937, para dizer que 
i.'víarilia que está na vanguarda do pro
gresso material vem trabalhando para 
ter sua vida e.splritual à altura da ri
quesa que faz dela a n:ais atraente ci
dade d.a Alta. Paulista A1.Jresentuo suas 
felicitações aos Revmos. Parocos e a 
todas as jovens marianas, 'ai! presentes 
que sem !lledlr sacriflcior haviam dei
xado seus lares, para, cantandt:J a.~ 
glorias ·d~ Marta condu.i:rem as almas 
a J-sus. 

Fez-se ouvir,' tambem, a Fillla de 
Maria z .. 1ra P. Barbosa que, numa be
la oração saudou as visitantes. agrade
cendo-lhes a presença, 

Falou, errÍ segi•cla a Presidente da 
P. M. F. da Arqui__diocese de S. Paulo 
- Ernestina Giordano· - que pronun-

/ 

rão colhidos, embora perman~m tal~ 
vez velados para nós esses benefic.1011 
resu!'.ados. 

A Federação Mariana Feminina a\vo 
ele ca,hnhosa acolhida, na pesso11, de :;ua 

. presidente, agradece aos Revm~. Paro
cos de Marjlia e f;,s !<'llhas de Maria das 
Pias . Uniões locais · toda.s as . atençõc~ 
que llle foram dispensada1>. 

PIA J,)Nl}l.O DE SANTO · AGOSTlNllO 

Festejou, tambem no dia 4 de Junha, 
b 15." aniversario de· ~ua .fundação a. 
Pia. União ele Santo Agostinllo. Em nos
so proximo numero daremos noticia dai 
cJmemoraçóes reaHzadas por esse pledo• 
so, sodal!cio niariario. · '· 

CURSO DE ESTENOGRA,flA 

Acham-se abertas, na · sede ela Feae
ração, à pri,,ça ela Sé, 47, 10.0 a4"lar as 
matriculas pari,, o curso gratuito de Es~ 
tenografla, gentilmente oferecido · às Fi
lhas qe Maria. pela Academia · Mariana, 
com sede à Rua Barão · de Pí[ranapla,., 
c11-ba, 50. · 

PROCISSÃO DE CO~PtJS CHltlST~, 

Traru:mitinclo ordem ,da Cur)a. Metro~ 
poJitana devem as Filhas de I Maria 
comparecer noje ProcLs,são de Corpus 
Christi, jev!damente unlformlzaç!1tS. O 
local para a formatura é o .trecho da· 
ru>:1 Quln~ de Novembrç, . compreendi~ 
do entre a Rua Trê.s ele Dezembro e a 
Praça Antonio Pardo, · onde· as jov,:ms 
marianas receberão instruções de seu 
Revmo, Diretor 1'-. Dr. Eduardo Ro!Íer
tv, sendo necessário para a boa ordem 
q11e todas estejam a po.stos, às ~3,30 
noras, · 

Emporio, P a d a ri a e 
'Confeitaria P 'arar~· 
Gênero5 ,dimenh-ios. pâC$' e bl!• 
CIIUIOS de toi!as "5 qualidádl!$ -
Aprnnta-~e enl'o»,.·~rl,i~ para ca• 
'lamf'nt.,,~ hafü.aclós. ''sC1iri>~·· et~ 

AVt:NllJA ÚKIU~ut:a'im 
LUIZ AN'l'ONIII N.o 1197 
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São I\mlo. 1 r de Junho de 19-14 

EVAN(jl:LHO 

BONS 
DOMINGO INFRA OITAVA DO CORPO Oi::. DEUS 

· (São Lucas, XIV 16-24) 

Naquele tempp, disse Jesu1, aos Farlse11E! tst1 par.\l)()lll, ºCerto ho1,1em 
deu uma gnnde çeia, para a qual convidQu m1-1it11 gente, ~. ã hora da çei,1, 
maridol.l l.lm dos s~rvos dizer aga coi,vidaclQs qve viessem, i:orq\le tudo ei;tava 
preparado. Mas todos a um começaram a di:osculp11r-se. - O primeiro dls$e: 
compr~i uma quinta e me é preciso Ir ve-la. Peço-te que me <!esculpes. Um 
:iegundo disse: com_prei cinco juntas de bois e vou experimenta-la.s. Peç()-te 
que me desculpes. Um outro disse: casei-me, por isso não possó Ir. Voltando 
o servo deu conta de tudo Isso a seu senhor. Então, irado, o p;il de familia 
disse ao seu servo: Vai depressa às praças e ru;is da cidade, e traz-me aqui 
os pobres, os aleijados, os cegos e os CQXOS. DlsscHhe o sl!.rvo; Senhor, feit-:;c 
como ·ordenaste, e ainda sobra lugar. - E respondeu o Senhor ao servo· sal 
pelqs caminhos e pelos cercados e obriga-os a entr:.:r, para que 11e enóh;i ;:i 

minh;l' càSa, Porque vcs digo que nenhum daqueles que fcràm convidado:. 
provará da minliii ccila". · 

COMENTARlO 
"Seja tua palavra: sim. sim; não, 

!lào" - é a norma que dá Jesus 
Cr:sto aoa seus discipulos. l!l ne~ta 
simples fi-ase se contem toda uma li· 
11ha de conduta para o fiel em toda 
a eme1·gênciá de sua vida, mas, mui• 
to especialmente, nas questões reli
giosas. O Catolicismo não é uma He· 
ligião de meias 1nedidas, meia~ ver
dades, '' panos quentes". Como Ele ê 
ra ve1dade, e a verdade está sempre 
nmu ext1•emo, é sempre lntolel'ante e 
intra1'lsigente, o Catolicisirio abomi
lJa as indefinições, 'af.l titubeações, a 
tibieza intelectual. Co1no a verdade 
é uma só, ela se a!irma de modo cate, 
górico no "sim". que por sua vez é a 
negação càtegórica de todo o con
trã.rio, . ou seja o "não" para tudo o 
nials que mais não é do que êrro. 
Eis todo· o Catolicismo: Campos de
finidos, inteireza. e barinonia .de dou, 
t1'ina, um corpo compacto, um .. sim" 
que determina. necessariamente um 
"Ili\(>", 

-0O0-

Se descennos d.a parte esJ?eculutl, 
'1a para a ordem prática, af ta1nbem 
lia u.1úa intolerancia necessária: os 
3.n·h1cipios com que não se pode 
transigir. Isto não impede, em caso~ 
especiais. que se tomem em consl
deração circun$t<!ncias conéretas <Jue 
po1;1sam aconselhar atitudes brandas, 
e ·mesmo. clesd.e que nãQ se &ac.rif1-
quem 'os princípios, alguma toleran
cia. mxemplo vivr, 4á.-o a Igreja que 
tolera certa'I situaçõe~ práticas, pa• 
Ta evitar malea maiores, sempre Qllfl 
a malic'a hmnana 5e opõe à perfeita 
Tealizaçíío da lei d ivlna. A \il,erda, 
de de culto que é nm mal, tolera-a, 
Pºl' vezes a lgrej&, quando certo3 

fatos aconselh~m esta ;nedida de 
i,mtdência, 

Ser\a. porem. ê1-ro , e êno grave 
,u\gar da Doutrina Catõll<:a ].lei' es· 
sa~ medidas ,de é><ceção. 
,· Assim não se de\'e tolerar a dllni· 
cil.o da moral católica n1ln1a, bo11dii, 
de aniorf;i · que. sirv;i. ele gu!lr:tl<1 a 
todos os desvios c\o sentimental!s-
11\Cl, No caso· do Evangelho. do pre, 
sente domingo, por exemplo, não fõ. 
l'a a Qonde11ação formal· do :Olvino 
Mestre. mult;:t gertte seria levada a 
rlesculpar toqos estes ccmvidados ao 
banquete do 11on1e1u ela pat'ábola. 
Afinal, que muito havia em faltar a 
um çonvite a um banquete? É, ·de
pois, nõ.n deixavam lã· eles de ter 
suas desculµa~ ... ~llfhtl, um2, <IUil\· 
ta comprada é preciso ço1ihecer ... 
Juntas de. bois. é até perigo~Q com
pra-las ~em ei.perimenta-la~ logo,,. 
e o casam1111to e co'sa tão séria q11e 
Jesus Cristo fez at6 dei~ um «rande 
Sac1·amen,o. 

No fundo, os homens são bons. 
têm boa vontade, só lh\\s falta... a 
aprovaçãô.cl!l Nosso Senhor. · · 

Sociedade de São Vicente 
da Paula de Capivarí 

A Sociedade de São Vicente d11 :Paul!\ 
da Ciclacle <1e c,apt11e.:1 ne$~ ~~40, 
acab& de iniciar 1,1ma. campMll:\a vi• 
sane\) an!l:i.rtar r~.ur,os . pa~-a. a Q:>n,s
trnoão da. "VUa; de São Vl,;e.nte de 
Pa111a". · 
~ donativos devem 5çr encaminlia. 

dc,,s ao snr. w.~ de campes, pre$i• 
dente cla sociedade d.e são Vicente 
cte Pauta. Qflplvtu·1, ~.tacll} de São rau~ 
lo. 

CINCOENTENARlO -DA FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DAS MIS .. 
S!ONAmAs ZELADORAS DO s, CORAÇÃO DE JESUS 

Ncst•; m~$ de jmiho o bencmeri\o 
lnstitl\to ela~ Heligiosas Mi,siona, 

· ri.is Zohvlm:a,:, tio 8agrado Co1·a~ào 
de Je§U5 eelebra. .:;eu cincoentena1·io 
de fünda(ão. 

Funrlall.•ii·a clo lnstituto foi a He, 
vei·en(füsinia -.!l[ad~·e Çlelia J\Ierloni, 
nascidn iw:, lU \{e llHI ri.o -do .uno (l" 
1861 em Vorlí ( ltalia) e t'alecicla 
tlll Roma· ao~ 21 de novembro do 
:ino d~ 1930. l~~tii alma elq p1·edil~
!)Ílo, d.!· familia rir.a de bens de for, 
tunu, · no dia ele sua prinwirn C,is 
munhão prometeu consugl'nr•$e ao 
Coi;deiro lmaeula<lo na l'i<l,t religio
sn se se:x pai se converte~se. Pura 
esto fiu1 fl tamhe1n em ,,gra<lecimcn
to. a . j)eus por ter milagrosaman(e 
~ararlo ele 111nu enformir1u<le mortal, 
fuÍ1<loa o ln~tituto das ~li'3sion:i 

. 1·ii1s Zelaclorus ,lo Sag;·ado Cora~ii,, 
de Jesus em Vinrcggio ('füseana) 
aos 30 de nia.io <lo ano ele 18!)~. 

~·esta <·mpn•sa Toi particnlarm<'B· 
te auxili:adn por D. ,Jo,ío B. Seala
briüi. Bi,po ,lo l'iaccnza, As ,luas 
priineir:is Compaultciras <la. funda
dor:t t'ornm a ll[ad rn Elisa Pcclerzi
ni e Josefina <1 'lngenhin que aind11 
YÍYC e rcsi<l~ en1 São Pa11lo. 

O Insttt11tr1 re<'~lteu <la Santa Só 
o l\\,\Cfoto lmvl:\tiw 110s 17 de .iulh,, 
do 1!110 de 192l e a aprovnção ilefi, 
nit i ,·a aos 2-l de llll\l'ÇO elo ano de 
19:31. 

A Congr('gação ponsuc at·.ialnwn• 

Não, nos de\'em causar surpreza 11s 
recentes adesões de protestantes. t•is, 
maticos e "catollcos" l111res ao comu
nismo.' T.rata,se f\,i uma das etaPllS fl· 
11a•s da desagregação das he1'e$las. 

Por ·uma razão sentelhante, não 
nos sui-preeudeu · o artigo publicado 
1·ece1,temente por éloebbels ·po jQl'
nal "!)as lleich" e irradiado pela. 

, D.Na., segundo o qual "o século 1·i11· 
te, com o social:smo, ha dti afirmai'· 
Se em- de[illitiVO apesar de quantos ' 
obstáculos se· iüterponbam no seu ca
minho", Contra o erro total, somen
te pode lutar a Verdade total. ,Prntes
tantes, c.ismaticos e "catolicos" li· 
vrGs 11e une111 contra a Igreja Cató, 
lica, unma adversaria ·real do nazi
eomunlsmo. 

Valha-nos o bom senso católico. No 
século passado, unia ala ·do proies
tantismo europeu, Impressionada. çom 
03 · progressps da lepra soclalisu1. 
tentava unir-se aos católicos nara 
combater ~ que ela supunha ser um 
h1Jmlgo co\num. Os católicos recusa, 
ram essa .. ·mão estendida", por ,.1ma 
i-azão milito simples: - a heresia 
protestante estava equivocado ao COlll· 
bater o· socialismo e ,o comunismo. 
pois- trazia no bojo de seus erros teo-
1ogicos o germe dessas rlua~ prall,as. 
Ademais. disse então Louis Veuillot. 
o. Catol!alsm0 · cr.i a AutOrld!,cle. e [) 
prot1;istanti~mo o livra-exame, de mo
do que a, allança proposta entre 0>1 

discipulos da autoridade e oi parti, 
da rios do livre exame .. era falsa P•n 
sê1i principio e q.uhnel'lca e111 &ell 
o\JJeto". 

Nessa -o!'as!ão o publ:cl~ta " filo, , 
sofo católico Au~nste N!,•o!as 11ubl!· 

cou sobre o assunto uma flbra f11f.f, 
tulada: - "Du Protestanttsme et do 
toutes les Herésle8 rians leur rap-· 
port avec le ::lncialisme", do cn1al t'X· 
trai mos o trecho que a seguir pae11a · 
mos a transcrever e qae é uma ante· 
visão da atitude dos "patrlar.ca . ., • 
Scrglos, · "arcebispos" de loÍ'k. de 
Cantuar!a et caterva, na pessoa de 
sens a vós, os here.!es a 11: 1;:;ensi:,. 

. '.""PÜÓ~ 

te n Ca~as na ltalia, coin d oi$ NO• 
vleiaclos; 20 nos Estadoa Unidos da 
Amedca do Norte, ti µa J\.sill, 30 110 
Bra~il, das ql.lais 2S neste E&t.1do 
de $;10 l'a11IÕ. 

EnfrQ 'outros lugare:, ElllS traba
lhan1 !lO Iiospitaí N OS$a Se111Jqra A
pal'c.cldi,.. (Ex:-Umbl\l'tO n. 

l-,.,; prim~iras Mi_s&ionarias cliega-
1'11 m no Brasil em junho elo aí10 
190(), 

A Casa Provincial acha-se agora. 
estii\Jelecicla à Hua Coronel Melo de 
Oli vci ru, 221, na Vila· Pompeia. 

l'arn comenwrnr e agrudtccir a 
Deus, os bcneficios rccebitlos nestes 
60 anos de existenc,ia, vai ser reaJi. 
irnda uma solene novená de Prega~ 
çõeK na Capela da Casa Provincial 
Ctl\ Vi!a Pompeia, do dia 7 a 113 elo 
corrente m~s, sendo progadQi·os os · 
Remias. tlrs. Pe. In\lc~nte Hadêlriz
zani O. M. I., Pe. Angelo Scafati, 
S. S, S. e l'e. Nieola:i de S. Jos" o. <.;, ]). . 

No d.ia 16, festa (lo SP-grado Çc,. 
rnção de Jl'$U~, terá lµga1· Q en.~erra
u1011to da Novena com Missa ~ole. 
no às 8 horns, sendo celebrante o 
Revmo. Concgo Antouill Aive,:, de 
Siq11eira e à~ 1G horas d11 tarde se" 
rá eantaclo ~ole11e Te De111n com Bên
çiiu do SS. · Sacramento, cerhnouia · 
que ser.í p«:;;idida pelo E.'(1110. e 
Hev1uo, N.ons. José Maria .Montdro, 
DD. Viga,·io Capitulai\ 

"Bem pouco reflete e be.n1 pouco 
Obse.n-a, aqÍ.l.e)e que não está, con, 
vencido desta lmpo1taµte verdade, 
que o estad.ti material da,.s sociec:la
lles é ou se torna em breve confor
me às doutrina~ que se 11-g.ltaJ11 no 
u1undo superior d1.1s lnt11Ug<mcias; e 
que das idéill.s aos fatos, do gabine
te do filoijofo à, rua, µão ba, maia <llle 
a <ll$ta11c;ia de alguns !;iegrau11 rnpj, 
damo1ite v:mc:do~ pela~. na.l~ões. sem, 
pl'e à esc\lta do que. pol;\e irntortiar 
sua licença. O m1111do da~ inteligêu, 
elas nunca ~assa se11\ (!ou trinas: e. 
essas dout1'h111s nunca chillllltll de se 
trarJnzir em breve em i,co11tecimen• 

· tos, e de ínforma,r a sociedade e a 
ta~er mover ao !labor ele $U!IS in~pi
raçõe~. As·. q11estões ma!:i espec11la, 
tivas da Teologia e «a. l<'ilosotla estão 
S<;Jlllpl'II clleie.s de ordern ou de cleior• 
dem, de vida ou de ,mc,rte. · . 

.e\ época de qüe t'al11.mo$ fez disso, 
como a nosi,a, terríveis 1;3~per!êi1cias. 

J,\ uma: multi(]ão de ~el\al'., conhe· 
cidlls ~ob o nome ele C!\tarni.; ];'atari
nos, · Patri.linos, Trlav!)rel:nos. · Bul;:;a.
ros, campeaYa seu (le,Mo e ~ua r,er· 
ver:;igade por .toda. . a Europa. Seu 
foco priitlordial 1:1e acb.;i.\,i. pl'iucipal
u,eute n:i àlta ltalla e na t?ranç;J. me
ridional, de onde el!ls ae e:,pall\a v1un 

.. ari longo do Reno. pela Suabia e pela 
!nglateri·a. Vlel'alll tod<lll ie con..:en, 
u·ur nos Valdense~ e nos All:Jigenses, 
l\lle \ms<'Jram el'n risco, po1· qm 1na
tHnte, a clvlll~a~ão unlv11rsal. e con
tra os quais e:<ta tol obrlga<la a em 
Pl'!lendéi" 1nna cruzad_a. · · 

Ora. quais as doutrina~. de que 
estavam ~11ve11enadas essas ~eitas,· 
Qual a ()alàvra de ordem e o fim de 
suas e11ipre11111i? 

Todos 011 historia!)ores são n11Ml 
,nes em· nos edificar a eate respeito. 

As <lout1•h1fl~ pantelí;tal;l. que já vi 
m~.- 110 Rsta<lo tle heresia teologlNl.·. 
e que a fgreia havhi s11eess!va111e111t1 
'.11lm !nado sôh o nome de ~l:)r/onlsn,11, 

,1:~ Gnostl\;is11io, de Manlqueli1110, /la 
Mor.tantinno, r:\@ /\rlaniRmo, 1Je,Nesto, 
rianismo, da Entlq11fll111no. 00U10 atan· 
!!1:~o,lita ~.2- ll9S.lll~ d! lnc;!rn~ção1 els 

LEGtqNARTO 

AS FORCAS MISSIONARIAS o apostolado do cinema 
O clneml!, te.w ~iqo até hoj'l, uma das 

Jruj.ls pQd~Nlll\S, armE11> C:as forças do 
mal em sua ~ta pela cjescristianisação 
'd!I human.idaqc. Recentem,ente a Santa Sé ileu a 

publicidade uma estat:sticà. tle todoi 
os missionarios que se <1-cham em 
campos de ml11sõ!)s, Sacerdotes, Ir, 
mãos Coadjutores e IrU1ãs. E'mbcr~ 
-as cifras nos apresentem o numcto 
total. incluindo os missionario:, d>::f'i, 
dos em eampQ~ de concentração. ftç, 
a. estatlstica dá-nos · um conh:;lcimrm, 
to compleo c1as fo1•ças m!ss:Qnatla~ 
i:qs missões. Confrontando com a f'S• 
tatistica ele 1940, vemo& que o m:me, 
i-o cre~ceu, quer em Sacei·dote5, qu1;r 
e!ll .Irmãos e Irmã!). · 

Os Sacerdotes i:ão agora 21.915 en• 
quanto eram 20.~78 em 1940, Os Ir, 
mãos, qus 11,11tes er11-1n 8.SU, l!ÍiÓ at11al, 
mente S.835, e as Rell~!os;:i.s comtl!e, 
tam o mpu·ei·o de 5(1.025 ei1(luanto que 
em 1940 eram apenas 41.795. Sna dis
tribuição pelo~ (];versos çont\nen:.es 
(i a :se0uillte: 

Asia ............ , . 
SàcerilotQs 

10.569 
f;,ll~O 
L33:\ 

AfrJca .. , ...... , •• 
An,e1•iça ....... , .. 
Oceanlsi •.. , , .... , . 3. 652 

o,n )i:ui-cr·:i .......•... 

Jnnãoi 
3.11S 
2.G98 

679 
2.177 

263 

$.SS:í 

n.Ol5 

nc'.i;,'oeas 
:lUl44 
l0J72' 

~-8~0 
lã.lél 

~.773 

De modo que o ries$oal m!ss:o:1a-
. l'io na su:i som.a t;ital alcança a cifra 

<le 8;1!175 sem i11clulr Ós u\iilta~es 1\e 
auxiliares seculal'es · como os.,c11tequis
t?.s, os nrofe;;sores, etc .. 

Particn:armente dh11JO ele íl,ten~ã.o 
é o qqadro elas \'eli~iQs~s: 

Asia total: 
4fr: ca total: 

Nativas 
15.25ã 
l,159 

E1?tra\1gejrar. 
6,i!l2 
9,213 

Forcentag()m 
70,8 
13,7 

Repare se , na super!oridacle num"'° 
rica das rell~iQS3S nativas nqs \legu'.l.\, 
teo países; · 

lndla Inglei,à
ludoch 'na 
C!li1111, •.... , ...• 
Japão • , .•• , ... 

Nativu 
5.34(1 
4:5U8 
1.os;. 
].,077 

Eatraugeiras 
3,128 

e:11 
2.146 

58i 

Poroentageu1 
Ga,1 
92,9 
05,5 
64,6 

Estit fetatistica é n,ulto eloqµente. 
As, religiosns ,,i,.tlnis s,upe\·an1 de. m11i· 
to as estrá111,~in,s, na, !i,si11. e dcntrQ 

SCIENTll'ICAMENT8 

AS SVAS fERIDAS 
. • Pomq,lo JeççQllvct S4o S,00,11\\0 
combate t.c;li:!llifi1:qm11r,1e tQdq t 
Ql.!olq~•i ollei:çóQ çuian,.q c;Qll\O 
s<>j(lllt, rerida, <1m 1J•m1l Utce1<n.. 
Cl.01101 <!nti9~. Ee~em.01 Eir,iP'lo, 
Frieiras. ~Qchas nos pé• e nçs s.é.iqs, 
Espin~o~ Hernc,noldei: Quelmo_d\/· 
ra~. Enmc°", l'iw IOJ de 111osa•11tQt 
• it1$Qcio, venenos.o,. · · 

fJ !!!~.·~ .. .r.)l.~9_ •. 
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da A,sia brilic!pa\mente na ln<lochine, 
onde se vêm a:pe11as _351 Irmãs estra;1-
ge!ras dia11t0 de 4.563 . Religiosas na
tivas. Tambem nas lnd·;is as nativa·s 
superam M estrangeiras por 2.tU. 
!',a China O num!)rO de missiOl)ltrias 
nàt:vai; vem a ser quasl o dobro <l(l.~ 

Irrnã11 estrangejr;i.s. Me~mo n.o, if\lpE:, 
fi() Jaiiónês a pp~içiio das -rnllgiosu~ 
1,1,ativas é 111ulto v.iritajosa: São ;i.lJ7'1 
ao lí!-<lo de 594 do estrangeiro . .(i.pe\1.P.S 
na Africà à poreentagen\ é redWfda: · 
o mes!UO se verificà com cs Sacerpo· 
tes. que em sua ma_ioria são europeu~ 
ou a;nericanos. 

Finalmente olhand;; o total de Re
!rgjosas missionarias teiri~s o quad; o 
seguinte: estrangeiras, 35.67S; nati-. 
vas, 17.347, a sll.ber, 32,7%. À ter~a 
paí·te, portanto, das re!ig:osas· mfa
s'onarias são ind,igenas. (Pa "At•m· 
c!a'l\Hsslona,l" n. 2 1~44) - Acadc
n1la \VI!~slonaria - ~Ell\Jinario t\Q Jí:~· 
pi\'it:> ~anto. 

Sanatorlo s. Vioente de Paula 
de campos de Jordão 

A J\S~oo!aç~? <ias Damns de Carj(\a,. 
eh mi,.i-:tctn !lm O~mpo/i d'l Jqrdã) um 
ij!\ll11tor\o [)ll-ra cr:a.n;as tun:miulQfll.s. 

b:i relator!o ele l~i~, d~_til l)enemert? 
ta. l1'J!tltulção, PUl?licai:Io · ha ponco, vi', 
s·3 qu:mtv. cariC:a;le wm 11, meiim11, eJ~ · 
w1l1an(1Q. · 
. p~ 193S a.. 11143, ~80 }.l?quenos tub~ ••. 
ctll.osoii foram 11,tern.::dos na a.&nato:r!o, 
sendo ql!a 153 oon.selll!iram se ~e~tQJ.e• 
!eçer complt:tamentá . 

IVIufü;,s e r;mltas crlo.nç.es não poden;\ 
ser i-eoollidas no Sa.nator!o, por inst•f/• 
ci3ncta de leitos maigi;ad:> a e;enerosl• 
dllda dllS ~Ql1.I! ç~nti'i'1rn!Jlte~ c111, wth 
tuiç[o; 

Sendo tecnicamente niuito adiantada, 
~ cham\l.!lll, . arte ç\nematografioa ó err. 
vii. <:li: r~grn, m<m.Itnente má. o pre
juízo QUE! t~m • caµM,d~ às iµl\$Sl!II, çle-

. formaqgo. ll.S vlrtuâ~s, g!orl.flc11,ndo .os 
vicio11 (laria. f11rtg ma.teria! para \l- hi:1-
t:'irla gum · golorQS(l' upácto do seculo 
11,tu;11, 
. t .. principfllllen~ . sobrei ª·. juvrntuc!e 

11 ;i. i11fa11cla q11e o c\nema exerce ~ua. 
wa.is ai:1~terla aç!io, Na epoca: em i:;ue 
(r 11ome1. \ {om11, a í11tell$encüi. e o ca
i·at;e1•, . intro<lu~r os i:erml)n.s !l.o e1·ro · e 
da . Imoralidade ne$t11, for.milç!iq, ç tGr~ 
nll,,la. fúndamentalmente viciosa,. 

qra.nd~ ~ · pois · a. r:ispQ~billdade 
qµe recie sobre aquele:; . que devem 
educ;a.r: O& p11,ts, cs pf Pfessores, os ca
tcqqlsta~. etc, PevtNe lmp~dlr q\la me~ 
pores e jovens !IESis~m filmes maus ou 
ahlda as que tencjo aç,elt!l,vels p,ara. oi;· 
adultcs, nã;l, sejam toca via proprlas pa. 
ra. o seu cte,senvolvimepto mental e mo~ 
ra.J. :rara istQ é que os jomals catoll
cos, como pçir exemplQ o i,)!JGIONARIO 
p,1bliQa.111, as co.tações <los tllm<:!s, q11e em 
São . raulo, sí\Q feitas pela Aê$oçiaçãq 
dQS J,orn!lliStll.$' C!i,tollcqs. 

Alem de evit,11,r -OS m.a.u11 filmes, o ca. 
tolica deve ain4a se interessar pqr l!m 
apostolado, que, apesar Ç.jl !ncipjente, é 
li~ grartc\!l imwrtancla para a forma, 
ção ae · noiii.a · j\lVElUtti4Íl, Tra.ta-~e do 
cimm~ QªtequettcJ que. çoin~çi. a ~r 
ei,plorà.do no Brasil, 

Q1J.ein se intere.s.sar pzlo assunto, en
co11tr11.m ~l:lre o mesmo, por.me11orLg11,. 
das l,nf!lr/.llações no esplendldt;> opunu-
1'.l pu1?lic11.40 p~l3 R!lvmo, ~r. Pe. Fran
cisco Alves ~lirrelra l"liilO: "O a.poi;to
lad<I do cl.lema. çateqµeticll ". 
· O~ ~dido11 poderão i;~r feitos· à "Edi· 
tora, V~" ou du·etamimte. ao aµtar 
que resl~e 110 Palaeio EP,jscopal de Bl!r
ra. do I:'trat ·~ ~açto do · J:tio, C:tlxa· 
PÓ;;ta! mMm, 

-~- . 

O Cardial · Maglione manifesta a alegria 
do ~anto. Padre com as. consagrações ao Coração de Maria 

Com fi;tto noticiá.rio já informan~os 
í:I~ nossoi, leitora~ di,. l,Olen!s~!ma con· 
&l\gração de Mqntevldiill ao Jmaculi· 
<:10 Coraçiio. (le Maria. A il1forma9ão 
chegou at~ o Vaticano, !!\ª!!-dada. r·e
·lo próprio Sr. Nú11cio elo Urúgua!, O 
EminenU~~imo Car.deal · r,i11g)(o)le i-es, 
pond~ii à Ç~l~Q)l\dQ\'I!, nc;itifica~ao. do 
ato com um:i, c,1rt11, d11< qiml tr{lnsere
!l\QS M ~á.f;uintés f\'a§e~; 
~ "Q ÇQPS.Q\a.rlo1• .ii.otlJiãrio CQ!ll q1.1e 
su;i; mxcla. dá. cqnta. dl!. Can~agra9ão 
da A.rquidjoceae <le Montevideu ao 
cor\l.çãcí d-11 Mllr!ti, Ei Pf!l,lleira110 parên• 
teise de Jl't!closa e 11erena. al\'lf;rla em 
meio dos P!!-YQrgr;o11 )Jqrl,'Qrel! ga. guer
r;i., 

Su,a Santidade COIµPNi•Se . Viva., 
:iM1ite em vel.'ificar o fxlto obtiao por 
S.. }l:~Gi~. Revma, !! ,.P@lo 11olíçit0· sr. 
Arcebispo, êxito que çpµr;QllJ. . iu1Jta, · 
inente. o Ço\'açíjo cie \lesus Qristo, 
alEl!,ra.· o ~e. sei! Vl!iíário e. garl!-nte. te-

. soui:011 <l.e gr;.gM a tll,lltOr, !l,n\ados 
tilllo~. ·· · , .. ·, .,. 
... Q __ $1l.11-t\'.l .. .\?l\!lr~ !ll,eyJ. a. .J?~u.~, ~l\: 
preíno Doador .tle todtLbem, se~ fer• 
voroso ·agradecimento, ciesejalldo que . 

, não falte a -quantos p:e<losamente co; 
láqoraram .no émpreenilin\ento a .ex
pressão d!:l i;eu 11tngular reco)'lheci• 
inento, 
· Enq\lanto o AUl!llf!to · ,Pontífice ro, 
S!l- · à'l caiação lmacuiado· de 1\1:ar!~ 
continuar p1·odigaliz!lndo ·sôbre 11ssa.' 
áma.el11, Arqutdioce~ll ~~ tem\!ra!l de 
1:1ua Qe\e~tial prote~ão, p.a,r;i, os fru
tos da prciY!denciaJ sçlenidaC,.e serem 
~e1upre mais eoplosoij ·e ~eleto~. El~pe, 
c'ahüente 1:1nt~·e q:i JOY?Pª e itd\!lto~, 
00111 paternal carinho envia, !l Suª · 
:i,Jxcia., ªº EllmW, f1•e134Q, :i.o Çlt1·Q, 
;i.os · Ue.ll;:iosQs e J{.111lglo~;i.s e 11, to, 
dPfl os fiéis; o Pr~mio · ~ it,_ con!l9l;:i.çii.P. 
<le sua .Bênção Apoistóli~ª ", 

AS. ~R. !Rl\11,S DA Pf\OVIPENetA 
CONSACàRAPAS AO ~ORAÇÃO 

DE MA!{IA · 

-A, Citsii. ?,Iãe, da.a Irmãs dit Provi: 
dêncla, sob o pa,trncinjo de. São Ca..e· 
tall.Q lll!e11<'l, tem a, suª sede pr:1)Ci· 
pal em Tietê, ~stil.dQ rle São P?,ulo, 
li'.1111dll.d!l. !l- CJoµgre~açiíQ pejo ~evl)lo, 
J?e. T111!i; $crn~oppl, · f!llpiuo, te!ll-se 
eii;teudido por diversas naçõ~s. til ta1u, 
bem aqui aportou dando muitos dias 
de ii.)egt'ia à Igreja Catól!ça. 

C0mo 'fi!hits obedientes ao Sai1to 
P11-dre qu!sera..m <'l11tr<'l~ar-se ao Ima
'cq!11,(lq ÇoraçãQ <le M.a;i;i. e formar 
rto, coro da:i almas que <'Jxora!ll a vaz 
do m11nc:!o, conformt:l aos desejos tl\l 
$~ S. Pio :XII. Por Isso a Ca~a Ror;a, 
Mística., e Q. Or(itnato da, mesmit cicla· 
ci.e ele Tiet\i, 011de reside ll. Madre Vi, 
ce-Gera\, . consagraram,,slcl soleneiµell, 
te pQ dia ].6 ele !l-br!I cleste ano, -

Para máior brilho e mais Pledo~a 
re.Íig.io. 111.cl_a.dlJ, Uvera1n '· duran._ t(l .. º .. t!_ ia 
eiçposiçiiQ do SantlssimQ Sacrll-men
to. · Revezando,se naq11elas hora~ de 
11dore.ção. lrmã~ e Orfãzinhas, termi, 
naram a..qllelas vlsita.s com o ato de 
Coni1urnção flllto PEllO P.civmo. Pe. 
ll)ijgêuio · 'Jcol111e.r, R.lldentorista, Cª· 
pe!;i,Q clll. O.Mil, 

PA!tóQUIA DE APIAi 
Cotrt ~ra.ndes solenidades a Pdrõ, 

quia qe Aviai se çQnsii.grou ao Cor;i.- . 
gão. de Maria. . 
· :foi 11-lmâ o dirt'ição da consagra• 
çã0 Q Revmo. f. ,Tos$ Go11zá)';lz, G. 

. J.I, ,;F, qu~., ~~cqp\ro,u o. melllor- 11tiôio 
.. e. d~vota11\ento ti.o V!gât'io da·, Pitrõ; 
quia, Revnw. Pe. 'f,{l,SC':Oal Cas~ese. · 

No Sábado de Aleluja, às 7 horas 
da .noi(e, cantad~s aij ladainhas. de 
Noss;i. Senhora.. fizeram-s~ orações 
espegl~'s ao 09ração de Maria. entre
meia.das de ça1,ticos cordimarianos, 
segui11do o sermão sobre M vanta
gens, ll!clCCSgjc)ade e t,ignificação . da 

. Çons11-graçã,o. PePOlíl ,ó Revmo. Pe. 
Vigário; aeon1pa11hado do povo, reci-

. tou ~ oração ofiçial !'lntrei;a!ldo a Pa
róctu'i!. ao· Goraçli,o <le Maria. 

TE1rmj11on a cerimõni11- com a co
roação de Nossá Senhora .e com o . 
cal,lttco "G \õri~ ;i, ti coraglí-o · de Ma, 
ri!!,". · 
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NOVA ET VETERA 

HERESIA E COMUNISMO 
as origens reco11heeidas dessas sei
tas. ~ SElu nm era a destruição d.a 
religião, (!a ·familia e da proprjeqade, 
o ma:s pavoi-osi> Çomu1iismo. 

Vimos como eis . Ebionl~tas e os 
Gnosticcs maniqueus profes~avam 
abertamente a comunidade de totju 
as çoiJae: - do solQ, dos bens da 

· vida, das mulheres e pretendiam que 
as le:s humanas, Invertendo a or(lqm 
legitima, produ,:lram O pecado por 
11ua 0Poel9ão aos instint9i; rnais po •. 
dero!los depositadQs por Deus no tun,', 
do das almas (Epifa11io, da Justiça =-
Inscrições :da Cirena!ca). . 

O Catolicismo, ao na,soer, teve que 
empregai· os maiores esforços parl\ 
dominar esses mo11stros de dlssolq-
1;ão e de I.Jarbarie. 

Não toram !nteh'amentl> vencidos. 
Os restos dessa11 seitas gnost!cas, i.ob 
o nome de ·Paulfcianos, se refugia, 
ram em 11,\gunias aldeias· d:i, Ar111eliia, 
Lli,;ado$ mais tarde MIi Sarracenos e 
aos \\Jussulmarios, espal1111,ram a d~· 
vastação n?,. A11la Menor; , depol~, 
cl!lstroçados pelo im11e~ador I!azillo, 
se transferir;i.m das mitrgeus do JiJu · 
ti-ates à 'l'1·ac1a e·à BulgaÍ-ia, de omlt-1 
tomaram ;Q n.ome de Bulgaro;s; Infec
tma m em J)QIICO tempo co1n s11.ts, 
doutrinas as fronteiras da B11li;;-a.da. 
d.i. Croaci;i e da Dalmacia, <>11de re. 
sirlia se11 urimaz. o !l\'l onde, §egl!nJo 
Gihb911, penetrara111 na E11ropà: pgp 

: trê~ vias; .,... n1lstura1~elo-11ei.' às cani-
1a11as dos pereg1'II\Pl! (ia Hungr!~. 

q11e, i11do e vindo d.1;1 J?ru1311,lem, de, 
viam llfüm1r por FlliP.llPOlis; .,.. pg1• 
melo das roiações de ÇQmerclo e d<' 
tiospitalldacle que Ve11eza tinha ep
tfio com tod.:i a C<>$t.-ll do n1ar Adrif!.• 
tic:ó: ...,;._ enrim: comQ voluntarias r,11s 
tropas do impel'!o 4e B.l~11ncio, f 

tmnsportados oom · ela, ató ~s nrn, 
v~~ciªª . que 2 t111111n·a\1Qi' J,)QefHlilli fü\ 

Italia e na Sici)i;t. Em copsequencla 
dessas d-iversas ll}!grações e· conrnni, 
t:11:!lÕe~, os l\~a1Jiqut1.1s, os Paul/clawi~ 
011 ,J3u\g:i,rQs 11eme11,ram os germe11 de 

, suas ciàutrinas na alta- Ita.lia e na 
' F1•ança i:n.erjc11Ónal. Esses genne~, 
.cultivados nas sooiedades secret11-s e 
fomentados pel~s 11ovas h11resia~ EôS• 
CQlasticas (de Abe!Údo, Berenguer, 
cite.), lançaram profundas ralzes na11 
margens <lo Rhone e no terri_torlo. do!! 
Albi{l'enses, cujo pom~ passou a lndi. 
1Jar e~~l!, multi<lão !le seitas jmpuras 
que tomavltm suii, pr!gem no a,ntigo 
Maniqueis1119 gnoatlco; ~ ÍIJJe 11meaG11,, 
ram, no ii~c\!lo Xl!l, !11,nçar ele l}ovo 
a Eurgpa, m~ nplte dEl ciue o Crl3tja
nismo à ha.vla tirado, 

Tambem El!lCº1ltr11,mos nos Alblgen, 
ses as mesmas doutrinas anti-sociais 
qirn já aa§i~ªl!ll!lOS · !)O$ prime!l'OS 
!ãl10&tiGQS, . · l \ 

A,$$lll}, 01a A~!ge11se~ professavam 
Q :Pa11telsmo dua)!11ta ou o ~a11l, 
<11.!eismo. :Reje1tav11m 9 DPg!llá d!l in
carnaçã,o em tieu popt(} de· partida, Q , 

QQ~lllª' clp, !3imtii,~ima '.l'rJngad(), 11e• 
t;at1d º a jgl!aldªde das tr~s ressoas 
D!vimis çQm 9§ 1tr!111los; 1·ej11itavam· 

. no. !t-llldª ª'º negar a buman!d.a.de d@ 
,J@~u11 Qr!iito Q\1 red\lzi11do-i a uiu. Fll· 
·ro tirnt.4§ma, c0m o§ Pocetistas· ti· os 
!.'JlltiQ\leangs, P. grimllEl o~j@to 111neu 
1HiiQ ~rii.m ii, lgreia, ;i, tntcl!ção, 9~ 
Sªcrame!1t9$, a,a orll.!li.iell peJqs lllOr· 
tu~. lf.. lnterçe3~ªº d.os Santos, a.· A. ve 
·M:i.ri!h aq Per!ll!Oll!as e as 1mag1.m11, 
$Obretl!!lO o OnrnHi)lo; tim 11m1t pl/.
!,wra, t1,1!10 ii que entretJ\feijl!tJ, rnprg
_dll~imi gµ recPrtlfülijfl a t!% 1w 1aran11e 
mi~terio i111, Jnç11,rn!lçi!g, :rnpremo ob· 
~1;itg r'o · cµltP r.atpllço. 

.Pl'!r <:9Mfl!ãtilnte, 11, · tle~trufção: ra•, 
n. 11:al qe tJJYQ g 1rne UvflSl:!El fçirma fü1 
cru,lto e de r11llgião er,1 o d11slgnio !il 
n11@i trnQIH~_PJ~meut~ 9 rfJllU!t31l9 !1@ 

suas eml)reaas; e coül!>, n8ssa epoca, 
a rélii;f!!,o er11, 11, a1n1a ele tudo, ª. des
tru:çãq !le tudo em a conseq1w1wia' 
final. '. 

Alem c1a. religião, atiica,vam óutrPs 
fµ11dam1mtqs · da socló~11de. Assim, 
proscreviam -o c11-~amE;Jnto: - era 
mesmo i~i;o.' uma. copsflli.uencia. dil·cta 
<le suai doutrh1a, for motivo de sua~ 
opiniões lllll.tliquéanas, a materla ,é a 
carne era1n abri!- qe ú;u prinGil)'o 111au, 
dele estando impregna.do, e era. um
crii:ne _()ontrlbufr° para sua propaga. 
ç!ío atra viis d;i. procreação ·conjugal. 
Proscreviam, pelá ~lesma. razão, Q 

uso de carnes ll!J. alimentação, l\las, 
sob esse aup,lo aspecto, afet11va.m uma. 
contin.eneia e 1111111, tem],lerança qu<:i 
apena11 era1n aparentes, e que e11co-
briarn ois mais monstruosos eiccessos. 
Como era propr!l,l,mente a conqey~liq, 
segundo eles, de que se devia. te1· hor-. 
-ror, Pef'!llitl.am-l!e tudo, exceto o que 
era. leglti!uo; e' se entregava1,1 aos 
maiol'eij c:rlmes contra a !latureza • 

A !)ropriedacle e a. justiça não eran\ 
menos' at.aeaclo que o casamento e a · 
Religião. · fJerdeiros elos Eblonitas, 
pretendiam E)l'iglr elll lei a pobre~.i. 
~1iiversl!I, Isto é, a con1unldade .(!e 

. l)ens Jllll.lll a,bsolutá.l .-;,,_ '' Vós, dizia111 
.Eiles Ms càtollcos, unis_ c4sa a. casa, · 
can1pc> 11, · campo. Os· niai~ pei·feitos 
(lentl'e V(\$, como os 111onjes e os co-
11egos régulare~. se uada possuem en.l 
bens· prpprioi;, pelo menos os POS• 
imem em comum. Nõs que so1nQi; os 
pobres de Jesus Crísto, sem· répo\lso, 
3em <lomtell!Q certo, erram0a. de ci
(Jade em oid11,de, 1:omo oV'elhaa no 
m.elQ (lei lo])os, e !lofre·mos persegui, 
qão ei,mc> os apostolo11 e os , m;irti-
1•és" (Epervln) ~ Sob es~á. (alsa do, 
çura e sob. esse falso clespt'Pnrlimento, 
renovavam o l'!rro anti-aof11l ilnR ;\1a
l!Í4\lllll,ij e cl?~ !'el!lgianos, 11ue !la tia 

Pregando e Martelando ••• 

.TOLERANCIA E INTOLERANCIA 
Pe. Ascanio Brandão. 

«Tolcrat\ci:f' k a palavn1 magica do liberaUsmo. E' a virtu.cle <!o· "ho ... 
mem moderno", de "idéias larg/is", "mentalidade arç)<l.da", "sQrridentc" e 

. Jiber.al. De llm seclJ)O piira· c;í. sul'giram tambelll Qll chamiido~ aitolico:; 
liberais: Veuillot muito antes das cQµdenaçõe~ do Syllabu$ os per~eguju 
com· a espada · afia<la de sua dialetica formidavej · e uma ironia tão fin;i 
que os deixou estonteados e desmascarados. · Pio IX cpm os artigos elo · 
SyU;ibµs d~u a palavra p.efinitiva da Igreja em face das liberdades mo
dernas. J.tomª loçgta, çaµsa finit!l - Falou Roma, está acabada da questão, 

. Ccmo . hi!vllrnos de que1·er par,i. a Igreja \'l a sua doutrina avenas a 
folera~i;l do mµpr.lo rp.ó,:Iemo? )l: nós cr~os, np mundo ~Qvo, ha..ve
mas de mis ad!!pta,,, i!<;{!it;mdo fl.S lil:,erdades modernas . para sermo.s to~ 
lerado~? Niio tj_ueremo.s, não pi·eçis:;unos e não admitimos a "tole.rantia" 
dos maus e. do mal parll- conosco. . 

A doutrina da Igreja não se tcle1·a. Aceita-se ou não. Tolerar o bem 
e a verdade, scri<1 absurdo. Pois bem, o liberalismo quer que nos adap

tem()s, noo acomodcp1os para sermo_s tolerados no mundo novo que aí 
vem. E vivem alarmados alguns porque não nos adaptamos, não nos. 
coní<11'lllatnos, p/j.o compree)).çlemo~ o mundo novo ... 

A ve1·t'&Ó.} .foi e· ha t;j.e ser intolerante, 
Se o. mundo npvo qµiser çompreender e aceitai' a verdade, bem. 

Nós, porem, é que· não havemos. e nem podemos disfarçar, deturpar, di
minuir a verdatl.e ~ra adapta-la ou torna-la aceitavel ao mundo 11oyQ, 

Ser intransigente, · intolerante no campo doutdnario, é cum
prir um c;lever $àcratis;ilino de conciencia. Piante d? erro só ha up1a 
atitwile coerente: - a da ,absolut;i\ intransigenc.ia ou mtolerancia 
· · Os artiio:; do Syllabus . :nãp foram e não podem i.;er e,bolidos, nem 
atenuados, .nem adapü1do$ i/.s Jib\!rdades do mundo novo, à ment.i'.Udade 
do seculo XX. 

Havemos de ser lntoler-antes em· face do erro. "O Uberalisino, dh: 
Veuillot, é 1:ma fontação miseravel. ·. Gába-se de · possµir · e mundo e '(lusa 
prometer a cam1uista do mundo. E no entanto não. ha maior i:nhnil:'9 da 
Hberclade. · () libera!isP10 catolico niw tem v11l1>r .!ll~u111 11e111 coino aou~ 
ti-ir.a, nem como meio de defender a r.eligião, Ele h incapaz de garantir 
a paz, de !lar gloria à Santa Igreja de Peus. N~o ·pa~sa de 1u11a i11,1~ã!I, 
uma obstir,açiio, 'llmíl atitude ... " • 

A tokirancia é uma expressão do liberalismo. · E muito catolico · libe. 
ral (a raça não se· e'ltinguiu, mesmo depois do Syllabus) · ainda se or" 
gulha da çhamadii · tolerap,cia religiosa. 

Afini,l, refütalllos. 
A idéiii de t9lerancia, diz &lme~, anda sempre ac9mpanI:a

da da idéia do mal. Tolerar o bom, tolerar a virtude, seriam expressoes 
monstruosas quando a tolerancia na· ordem das idéia:, supõe tambwn 
um mal cio entendimento - o erro. Ninguem diria. jamais qua toiera 
a verdade, tolera~~e um · màl, t(!lera~se a dor por exemplo. Ninguem 

· . dirá que tolera a Sllú.de o o. bom nome. 
Q1,wm á.charia intolerante o medico que repelisse a teoria de al

guem que afirmasse ser o 9lho_ o ori;tão da digestão, ou o tecido mu.scula.r 
ter a mesma função que o' nervoso? 

Quem ousaria· insultar a um quimice chamando-o intolerante por
que não permite que se diga, por exemplo, ser a. agua comJ:)os~ de ni
trogenio e de carbono? 

Quem teria ;i insensatez de chamar intolimmte ao matematic.o que 
· repelisse o erro de se· afirmar que dois e clois :mo trinta? . . · 

· Pois só em doutrimi quando se trata do que- .o homem tem de mais 
serio a resolver em sua vida, o problema da veI<.:lade e da salvação, só 
então se ha ele ser tolerante. . . . . 

Erro e verdade se hão de aquh•aler nos problem;;:.s de fé e moral! 
A Igreja poderá deixa!' de ser h1tol1m1.nte quando· afirmá a verdad~? 
E poclemos nós os ·que possuímos a verclade e .. vivemos da ve:rdade., ·· 

podemos to•el'al' esta atitude acomoclaticia, rtiE;intirosa e hiPQcrit.i elo 
liben11ismo? Não é possível. 

O errQ 1,1;i.q tem direito à liberdade e nem . às;, aconrodações da to
lerancia. 

· Seria comprometer a verdade. A verdade ou se ac.eita· ou se rejeita.; 
Tolera,la é absurdo. Não se tolera Q bem. Tolerancia implfca a i.déia de 
· um mal que ~e suporta. Este é o sentido da pa!avr;i.. · .(\. verdade ~ Q · 

supremo bem de nossa alma. A . Igreja é a - depositada . <la · vei:dade, 
Diante dela só ha duas atitudes - ou se aceitª çni· §!! fejeita e o,deia a 
verdade que ela· p1·ega. 

A· tolerancia sorridEmte e ·acomodaticfa do liberalismo é. que não. 
pode ~er. · · 

O movimento. catolico dos norte~americanos: 
lnfol'l1ia a Agencia. N.C., por des

pacho proc(!d()nte ele Nova )'oi·k, · que 
nos E/itados Unidos, Alaska \'l Ilhas 
Hawai ha. :,:3.419.701 de -católiqoi;, se
gundo o Diretoria Católico oficial de 
1944 que l!Caba de ser ecl'.qida pe
l9s sri;, P, J, Kenedy &; Son!l, t-.tnda 
qúe em :rn Pioce~i;is -nãq houve a\te· 
1·ação alguma e apesar de que em 31 
Dioceses registrou uma . ligeira cii, 
minuição n:> numero de habitantes, 
em 60 Dioceses se notalll «.im com, 
pensação consideraveis progresacs. 
Atualmente ha 474.454 católicos mais 
ql!e · no· ano anterior, Q Diretoria re· 
g:stra um total ele 90,8\12 r.onve1·sões, 
o mais alto que se 11-lc;ançou 119s F.l&• 
titdos Uniqcs. · · 

Com a n101·tc de S. ll:mci;:i.. o Car, 
deal O'Com1e\ o 11µmerq.'.cle, Card~ai& 
se 1·eduziu a 1J.m. ,Qs At'()«.J\Ji!!PO!i! co11-
ti11Úan1 ~enclo 19, porem os· Bispos, 
{oi alterado, ten<:10' aumentado; atual
mente são 133, q_qatro mais que em 
1042. {\.cnando-se vacantes a Arqui
<l(oqese ele Boston e as Dioceses ele 
Columbus, Covington e l\1ancheste1•," 

O Clero Regµla,' coil\põe-se µe 
· G.i62 de Irmão~ e. de J33,985 Irmf,s, 

O corpo doc;ente de todas as lnsth 

sido vitoriosa1nente combatido nor 
Santo 1\gostinllo; ab11,s11v11111 <:las ma, 
xi.mas do Evangelllo ao iiretendér 
"que não se devia d)vl(llr as t~rras 
nem os povos". O que vis;i, (lizia Bos, 
suet, à· obrlg;ç&o de çolQc;ir· t11clQ i:m 
comum. (Bossuet, Hist. des Varlat.). 

J;iep1·ovava111 todas as magistrntu, 
rM, d.izenc!o que todos os 'pl'\ncipes e· 
todos os julzo~ estão cond~!l!l,dos, 
pQrque ·conelenam os malfeitores con,, 
tra e~ta, palavra: - A vh1g;t11ça t'l)e· 
pertence, dl;i; o Senhor; e contra esta 
out1·a: = Oei;Í(ai,ps crescer at~ ·o 

· tempo da' ·çolhelta, "Els àqqi, diz 
i10S1rnet, como eiises hipocritàs. ab11,. 
!lavam do Santo . Elvange\110, e, r,om 
sua, fingi.d?. eloçura, de.struillJll todo's 
os fundamentos da Igreja,· e dos Es
tado:, •i. 

-000-,, 

Assi111, justiça, propriedade, fami
lia, religião, todos os fundamentos d11 
sociedad,i eram at;cados por esses 
herejes nos quais tinham vindo se
re.su11l!r todas as antigas heresias. 

•••••• ~ ' • _. li.• ••• , ••••••••• • .• ~' ••••. ' ••• 

Um dos caraetereij cllstintivoi rlea, 
ses sectarlos, e que se acha igual· 
nwnte no:i prtme!l·os M11,niqueus, nos' 
llosa-Crnr.. no~ Maçou~. era o miste
rio de suas socieda(j~s. se11s il\1'ª 
mantos, seus sino.ia. · 1wa ling11.tg1?111 
convencional. sua, fraternidade sub 
terranea, sua propag~nda lnyislvel; 
e e~ses trémendos segredos q\Ía não 
e.ra. per1nitldo aó Pl1,l revelar a se.us 
filhos, aos flll:lQ!! ('~, revelar ao pni; 
esses segredos dos qua1s a ·Irmã 11âo 
deV'ia falar ao irmão, nem o irmão à 
irmã (Phllichdorf. c0nt. Wald., ç. l3 l. 

Assim Qrganlzado11 em 11mn co.:Ju· 
ração anti-social, p11n1Ja~n s11as dou
h'inas em eJ1eq1ição por to/la a par 
te em que podiatn. arra~;u1cio as igre- · 
Jas e,' as casas re.llgiQsas m.-ssacran
çlo im?iedçfarne11te a:. viuvas, os ve
lhos e as crianças, n?Ío divt'nllu:nr;,'o 
n~m idade, n<!m se,xo, comQ tn:ml~?S 

tulções cat6U('as dos l<Ji;t3dos P'ni~; 
do~ asGende lJ. 9:,:_421 Pl'lllSo~s, inclu!Jl~ 
<lo entre elas 4,617 i,acerdotes tótfl.h 
mente declicado.s ao ensino; 3.233 Jr• 
inãos.; 7UO.$ Iiel!giosas e M&6 !rt~ei• 
tres lei~Qs. · 

AC estatü;tiCllS que pela primeirll · 
vez publica o . Diretor!() :Permitem. 
comp!'ovar que o totitl de joveM C11Je 

· slc) bene{!clam com o et1slno catolico • 
a~cende l\PS :m~tat!os Vn149~, 11, ... ; 
3.037.856. -Este total não inclu& OIS 
46.178 ·meninos, que residem·· nós· &6~ 
orfanatos e asilos para a fofaµ~la, 
nem t11mpriuco 11-of? i&.91!6 m!'lnll\!>~ • 
qn!! l!ão · cOlltlo.do!! à. fa.mi!J/ts c~tóli, 
cil.s, s1,1steµtá,<;1q~ co111 pe.u~ges pro.V!:!~ 
nieltl(ls das organizaQ(ies catõliças. . 

H:i,_ J.ttµa_ hne11 t,.1e, !l. o_. s_ E_ stados .. Ut1.i• 
elos e possessõ,bs, 665 nospltai.s ca, 
tól!cris, e. ]05 sànatorlos, I*> ~ uni 
total <le 770 ( H maii, que lll!rante o · 
ano anteriQf). Coµi !!e comoda~iio '1ª• 
ra 77.389 !lnfer-i:n.os: os twspltfl.iS M 
pais assistiram <lurJ.tnt~ o ano , .•.• 

· 2,993.()1!9 iiac!eute11, em ~!'IH!dQ. par• 
te uão-catõHCQij, Os hqspltats sus- . 
~.entam atlell\ais, 3~~ esc.1ilas ll~ra en· 
fel'meirns, com; 32,lM aluno$.. , 

)uradt1s do Cristianismo, destnlind~ 
tudo, subvertendo. i1,1ç10 110 ~st;ido • 
na lgrej.i. (Glabe1·, testemunha Qcul~r 
das -primei!raij- inve$tidall ellÍ Qrlean, 
em ·1017), , 

Era,· em 11111a .palavra, 
1
a, tiervers~· 

dade human11-. dei,enclldeaclit l'!o\lre a. 
.socieda!le, pelo ranatl~m'Q Í\.Jltl·c.at6' 
l'co: - .era i> 11ocJal!11mo.· 11ascld<! sol,) 
forma de hllresi:i, '.\eologica qa.s dt
ve1•sas tentativas fiiltall contra Q .Qofi. 
ma salvai;!Qr <la Incarnação, e .cllega, 
das á toda a 1.1onful!ão do bam · e dó 
mal, à sua ma.is comp!11ta sµbven1íip. 

O' fHoso·flsmo tem proil,tg!lil~al'lo i 
Igreja, nestes ultimos tempos, ~ 
acusação. de lnto!erancla, J)Q!' haver 
autorizado a 1,oql\'lc1acle a rfll)rimir es, 

. ses l;Jarbaro$, Hoje, q11e estªlllQf s!!i• 
clarecidos Pela experlencla do mesmo 
pe1·iio, Cr!!iO nenhum si\ )lQlllem bPlle~ 
to a. ra.zoavel delxárii de 1mbscr!lve;r 
este ca,non · do Concilio mc:umenicil ele 
Latrãp, · qne consagrou a legitima de, 
f€lza dtl- <:!v'll!zaçãQ daqnel,1 epgcll: -~ 
"Quanto aos Brahanções, Arai;-011eses, 
Navarros, J3ascos, Cptteraul! e 'fria.-

- verdipps, que e1tercem tão graitde!J 
, cr\1aldadés sobre os cri~tfios, que n!io 

respelt1J.m ne111 . lgrej11s, nem ffiQJSte\, 
rils, e '!liio pot1pam viuvas, nem ot· 
fãos: nam · velhns, nem. crja.nça$1 n~.Q · 
tendo CPllflideração pein /t ld!lde nern 
fi() sexo, . ma:i, sµJ,vertel)dO l;l devas,. 
tanr!o tuc!o- cPmo pagão~. ordenamos 
a .todos 011 fieis, r,ief~ remls11!io <l,';l . 
"seus pee11~os, que se 011on1Ja111 cora. 
lo~ame11t., 11- .es~a~ sei vageria~. ~ de
fendam, os crlstãoa . contí-a es11es in~ 
felizes". ( Cone. J.,at1;3ra11.1 ll 79, çan, 
ffL . . . 

- ' ....•.. ' .••. , __ ..••• , . ' •. ,-. -" '! •• .'. f. ·"-" 

Todo golpe d.esferldo contra. Jesus 
Cristo f' <lii•\g!<lo co1~tra a . propria, 
\ferdll.de O termina direta OI! indtre. 
tarr.e11t<l,. c1ú1,1 9ll tanle, no erro totat 
que 1 o< opo11to de ,) eJ!U~ Cristo. t~to 
é, a çonfµsão e eeversão do finito e 
do lnfj;,itr dp 111,ie l!ll!l é a 111111!0 e 9,. 
personificaçfio . a<joyavr,l. · fazendo ai 
hnmanidllp(;l ~alr no . Punteismo, nq 
Coníunl~mo, tJO c!l,os,. na morte" • 

·- ~ ___ ..e_._:__' __ ·~------.. 
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T.ELEGRAM.A.S 
·um pedido 'cla Light Não podem elev:ir , os pre= 

ços os es~bélecimentos 
. ~e. ensino. 

RIO 
Troca . . . auspiciosa 

• Rlü, (ASA!-'1-:l!:SS) - A Llght, ·t~n
<lo neceSsidade U'rgcntc de quinhcnM 
'tos ho·mens para exe·recer os servi. 
~os -~1e· condútor e rhotorneiro, <..liri
:glu-se_ !ts autoridadeg mUitare~. so"'. 
Jicitando. que lhe cedessmn ·un1 'nu
Jn<:ro cqui valente · de· sol_dados. 

0 assunto foi sub.mot10 pelo gc
':neral Va.Jcntt. Be.nicio da SHva, co
:niandante da 1.a J{cg·ião Militar, ao 
J\HniSrró da Uuerra. 

HIO. (A8Al'HJ,;HS) -· O Ministro·· 
cuSt_:,,c:\'o Cap~nei-na,.-asstnou a segtliô
tc rtortar.ta: 

1\10, (ASAPHl':Hl:i J•;stá sendo fe
chado o Hospic10, dn Praia Vcrmclhn . 
O ,·cJ 110 casarão não. nrn..ls a bi:igal'á. 
loucos, mas sim, dentr<.> em pouc:o, se 
trnnsrorlnarri nun1a casa de e112tllo, 

\ pois pn.ra lá Irã. o Colegio Pedro 11. 
· OS doentes internàctos na..queJe Hos
pício estão ·sencto transportadoS -·para 
os novos hosp1ta1s de alienados df) 
,J a.rarepa gtlá e bengen l10 de U~n t ró. 

~ "\•o 1\lini~tro de 1.';staílo da l~dut:.·n
çào. e _.~aucte, :consLderanclo que ~ 1·1 .. 
xat,l0 (lo preço dos est~beleC:ilnentos 
dn· ênstl)O, m~ctí.cla que tomou em ca .. 

· ra.te1· tran:sitól·1 0 o Coordenã.dor da Embaixador . da Colombia l\!ol}n1zação. i~cºnº"'"'ª· pela portaria 
· · n:o Zl8, de t:i <le. abril de !H4, é d<1 

H!O,' lA~AJ?l-t~SS) - Con1 ceril'.no- evidente intéréSse publico: Conside-
T.ial de protocolo, entregou no l'ala- raüdo ser de justiça que O principio 
<::io do Cate te. suas · credencia1s• ao esta9~1ceidO pelo Coárdenndor da l'llo-
Presi<Ícnte da.. .H.cpq.bÚca, o st'. Afoii- _. bilyi?:aç;ãO l~eonomka·'. s01nentc vfµ-o
::rn. de· Araujo, n()'Vo -ctnJ)alxador da. re a .PÚrtír dtt ·data ·de sua publicação, 
Colon1:bia~ ,junto,, ao. gO_verno 'lffasi-· -r~S;olve ncpí•do et>m O Coordenador da 
leira. l\lobi11za~ão 1':cónomica: [ . 

Reconh~cimento do Gover .. 
no do Equador 

·. T!IO, • (ASAJ:'J:J.,;SS) - o g·overno elos 
l::stado,·; .Unido~·- ela Amer_ica cJo '-'\ar
te, o rgovcrno 'üos 11;stados Unictos do 
l1ra&'l e os gove1~nos elo. C1111e, ria Ve
l1E'7.fÍela·, e. Ko Perú · reconhet'er:u11 ori
<:hf.me·nte· O g·overno do b.:qua<IOI'. 

.Missão 
I 

·Militar Chilena 
RIO. (AS,\l'H11SS) - A mlssao 1111-

litar ·éhilena, qH.e vern ·em· visita cto. 
<·ortesia ao tlra·sil é cl1efiacla 1•elo ge"." 
J1eral Jacinto· Uchõa .. l-Uos. diretor ela 
1•'abrlca ·Nacional de .nJaterial <lú (iUN
ra do k;xercito CllUcno em ~àntrn
;;;·o. Chin1iõe-se· a mc,sma 110: tenente
coronel ·orlaríc~-o .. Jacobe:>!11 PoL1!ete, ·fio 
1najor. Carlos Contaclor 8etram (~ dos 
,capitães .. H.'Ú1nber10·. Santii1i e Henn
<nte Barrúcto U·onZ~tcz, todos tec.ni
.c.os espec.iali~~dos em material . oe 
\;ç;uerra <la..s fabricas do exeJ'Cito ch1-
]eno. _ 

Para. ficar â" d1spos1Gào do~ 1ncln
bros d_a. missão foi designado o en
tl{c·nhe1ro industrial- e artna:mentos. ·c·o
ronel José dos Santos Calheiros, <'l1C'
ie da, 3.a Divisão cie Diretoria ,lo l\la
terlal Belico. 

Os vencimentos . das enter= 
meiras convocadas 

lUO, (ASA1'ltl,;8S) ·....:. .Pelo ~li1/Í8tro 
da· Uuerra, foi· cleclara.c1o, ein ,1ay1~0. 

-,,ue ~s"e 'aplica às ··c1'Jféri11efrâs 't:oin::o .. 
<:adas, que fi1,ercm Paf',tê .das.- Yórc:-a~ 
l·lxpedícion·arlas ·Brasileiras. _ô clisp{)~
to no_s: ar-tigos 32, ~3, 3.~ .. 3g,·; i-ri e :n, 
,e as letras ll, C e J> do .?.rtigo 3S e, 

seus pa-ragrafo.s · ela , PQttarla n1in is
tierial·. 6.4~9. ele 2:1 ele maio ·u1ttmo. 

Acytfsce1ita.:':-:~·- ao ·ar.Üg·'? 3~~ ·'aa,~·l'e
t.eridá.' portai-ia. letra:~, o ·segl.linte: 
enferáieir-ct ele ·J)ri-meiia. , classe, . 40 
dolareS: _.de segunda cla$~e, 35 ·e tor-
c'eira,· .3.0. · · ·· · 

P?-~a ·o, calculo .c1os..,.;,encl111entos rta~ 
enfer.mei~as .ol)ede .:"a-se .. · ao -e~tab~J.e-
cido · no .artigq. 7 do regulamento .pa
ra o .. qu2:c1.ro. de/ enfe'rmeira·s tiara a 
Heserva do. 1•;,<:erctto (decreto-lei· de 
13 :de-dezénib/o .de 19~3), 

Xo tocant,J/ã etapa da· alin10ntac.ão, 
_ficam as 1ri....csma equiparada$ aos ofi-
ciàis. · - · · 

1 Noine,ações no Minlsterio 
./ da . Aeronautica 

:nro, -(ASA!-'Hl!:SS). - .l'or :d~creto 
,elo ~ré?idérite, dá, 1-te1iubticà, foram 
nomeá.dos.· o~_ brígact.eiros l1'ai)io ; ele 
Saerte; .Antoi1ic( ÀtwJ .N~to .. e l~·a11 ci,r
lJ~tlt~r .... ll'crrq-Jra. · '. r.es·pecth·aíliel1te, 
9':>.ma: '.1i,, i'e·:,· <la Quinta Zona. Aerea 
i'Scxta_.,·~- ,:i·'l .Aere'a 'e ·dil'etOf g~rnl d~ 
l\!ate~i'al ··•.,a : .-\crona:uticà.. 

Proinoçõ~s .. · ''post=mortem '' 
RIO; !AH,\J:'HESS) - Na ·l'asta da 

.Aeronil.Íltfca 'o· Prt>Sidentc da Hepu.
blica' -'af5stnou decreto •. P.romovendo · 
"'post-tnO_rt~1n,, . á.o, _posto -de teneüte
coron!Íl·.a..vlador o majo1:-av'iaflor !for- ' 
tencio Péreir.á de. ]3rH.o e· .o prr'n1eiro 
t')'ne!lte 'aviador; .'J>an te Isidoro· Cas- ' 
tlldL . 

Artigo J.o ~. Os e::;tabelecimcntos 
d0 ensino d<J todo o p·a1s não 'pode
rão elevar os preços cob1'ados aos SPUS 

aluno!',, alc1~1. dos Jirnites. e1n · ,·igÓr 
em 17 do abril fle l~-14, 

Artigo :?,d - .-ü Vcpartamento Na
ciohal de 1:;áucação· ex.anlinará desde 
lo;.;-o · o aurríento do p,rcço YC'rlt'icad0 

· r-m <'ada· c:Str\l~eledrnc·nto de ensino 
SCC'Ülldario e de ensino su11erior, du
rante o anp t1 scolnr íle 1943 e ele 
1'.'H·I. He·1)resentar:.'l, ao i\-tinlstro da 
l~ducac;âo contra ·a majoração por 
Ycn(ura ·exç('·ssl\:a: 

Os tecnicos da Comissão 
de. planejamento economico 

H!O, (ASAPHESS) ':e_ O Presidente 
ela. l{cpu bliCa assi rtou dCcretos no
mt'ando os · srs. Apolonio Sales, ,João 
..:\lhérto Líns ele Barros, VaJentiin 
Bouças,. Jorge Cafuri; . J orgc Latou, 
Joflo LJaurlt <le ofiveira, Artur Cas
teJho. Hc-nrique Do1·io de Vásc-once
los, liuilher111e ~a S1 lvejra, 1'.:ugenio 
t..;udin, C0~ar (lrilo, .Mario · de -Alnici
<l.1., g·encral Ca11robert i->ere.ira da Cos
ta, coronf'J Lcorii do Oliveira 
i\lqchado, tencntC'·<·oro11el 1<..':dmundo 
lÚact!do tfoares .e Siiva. tenr:nte=-eoro
nef i•;lio Macedo Soa,es da sava, ·c(t
pitâ.o de frag;aüt · Americo ·Jacques 
!\lascarenhas tiilveira, te_nen'te-coro ... 

11!-':'l nviador Arrnãnd·o _.'l'enl_Jgão e o 
<"apitão de roi"veta .. !1·e•·nanclo . .L)iúiliz 
!<'reire, membros da comissão de. pi"'• 
n(•jamúnt o economico. 

Projeto de conversão da 
divida publica do Estado 

de São Paufo 
mo, (ASAl:'lH!SS) -,- A Co;nissio 

d<:! r;studos _. dos Negocios ·r.;stadua'i~ 
· · cm t--ua., s4?ssão . de .. hÜje, _ apr·ovou . por 

unanimidade de Yotos, 'un1- longo pa ... 
recer· ·do .. relator, ··dr. ·Si1nües Lones,, 
1fropondo-se (1ue o, ·11fojeto~ ·<10 c,in
Yersa.o do L1Stado .de. Hão . .c'a\JlO, .vo·J-· 
te ao· sr.-. Interventor· .F'e<1eral,11a:quele. 

· ··1-:St8clo, aÜín do ·c1uê SCJ3.:""- re..:exailri· 
rn!dó áa luz das·.obJéçõos· que, lhe foram 

. Ot)OStas. 

"Blitzkrieg" às · formiga.s 
·em Minas· · 

TILO, (ASAP.l.{ESS) :_ 0 ·I'PéSidente 
eh llepuJ:,hca aprovou ti1llll,' lei' do go
Yct~no · elo· 1..;stado" de "i\linas .oerais. 
torna11.<lo · Obrjg_àto~ià:.·:'a,; gu:~i· r~: total·· 
[t~ for_1.ri:!g.;1s. · nos· ·mun~cipi~,.s ,. 1nin~·-i
rps -~~e São -~o~r.cn,c,;o, Horda., l\i~ta ··e 
Itapecerica. 

É IJom record:a"r~se agora. com a ·no
ticia. desta 1nu<Janc:a, .ltue o Hio ve1n 
se ressentindo de uma grande cris~ de 
aloja.mcntos -para o~ doentes mentai~, 
1101s seus hospitais ·e colontas cio alk· 
-r:ados estão super- lotad_os. 

Comunicado da emhaixada 
do Equador 

Bln. ( .. \SAl'HI,SS) - A embaixada 
· <10 f~r1unílor distribuiu ~ seguinte no

ta r1. :~11pr(insa: 
.. , ) SUi•:·c~rno g-o,.:crno d!l. J{rp11blica 

at.~ctara ::-:er nornwl sua 1)oliticn inter
E~~ctr,11;::1 n :,-('spelto dos tr:1.tados .. Vi• 
C<:111t'S (jH0. S:ÍO le-i~-- nn ~s:qulo. A~
f:('g"lll'<l' e!,·'. 1·,)odo cispí'cin I quP. o tra
l!l.rlo an }llo <!e .Janeiro, entrt:' o b.:qua
clnr e o Perú, ser..·, mnntido e dec-lnra 
:,i!ld~ •tue nfio deve ser co~licle-. 
rnc1.0 eo1n 0 f'xpi-esst.o do pensamento 
ofidal da. matl.'r1·1, internacio'ual se
n:lo o qu~ f!tnanar df'Ste governo em 
dccla:ra,:-:õcs Óficia.ie: por ele devida ... 
nH·llt() autorizaclas''. · 

Mars borracha achada em 
alto mar 

P. lO, (.\::,.\ J 'l' 1,;:,:s) _ Os pescaclores 
do ··Haud(•1 r:u1tc". t:m grundc barc-o 
<le p~sca tfr·sta capital, cncontra·ra111, 
á altura <los Abrolhos, cm1. rnar al
to, 24 f;i: rdos <le borracha, r>esandof 
apro,..imadám.!~ntP, 100 quilos cada um. 
presumf>-P:c ~-!rrm rlc barcos japone
se::; n fundado~ pr10.'.:l ali.!.dÓ:--, 

E:~ses fardos achados pelos pesC'a
dorc-:s f0ram cntr<'gncs ás autorida-
G.cs port ua ri as cariocas. 

Repercussão da invasão 
da Europa 

J:IO, (ASAPHl•JSS) -· O sr. Pre
sidente, da Ifopnhli<;!a enviou na, noi .. 
to do dia (i:. o s(\gninto tclt-g-ra..ma ao 
Prosidente ·HooSl"!\"l'lt: · 

''Congratulo-m~ com "· c-:-.:cia.., péJa. 
joronada ela invsão da J'.;uropa, paHso 
d~cisi\·o para a. \"itorin fiflnl das ar-' 
mas ?..Jia()a.~. lihP.rtnç;ã,o cio~ pni~~s 
,:_,prim!dos · e r~stituiçàÚ da tranquili
darle ao mund0, 

O governo e o povo hl'asircit~os 
l\.C'ompanha1n com (mtusiRsmo e emo
ção, hora. a:. horn, a rnarcha dos a.<'".on:.. 
teClmentos. certos (JUC para as herói
cas forças ameriC'ana3 de tern1, mar 
e ar set·ão de g(oria o::; dias dccisi
vo-s que vão seiuir, durnnti os·. quais 
repre~entam ~las nos campos de ·c:om• 
b?..te os povos do nosso c-.ontinente, de. 
scjosos. de .Paz e Justiça, 

PeGo ac.e!tc v. ex.eia., glli a do povo 
americano, a minha saurlai,::ão n1uuo· 
cordial · e transmi t~t ao gene·raJ J!1ise~ 
nJ-iowC'r o·s meus ardentes votos e Os 
do Brasil, pelo pleno sucesso das· ar
nuts sob ·o seu alt6 coman<lou. 

D. Pedro de Or!eans 
e Bragança 

')·!10, (.\S.\1-'HJcSS) -_:_ Pelo nviil.o da 
ra11iar, ·_seg-uiu, dia ·11, com-- ~l,C'~l'i110 <i 

, ·-\-Bti'rOp-/.l o principé .D.· Pedro ele ür
leans · e Braginça. 

__ , ... ~ 
l=RACOS e 
ANfM!COS 

TOMEM 

Vi.nho Creosota~o 
"SILVEIRA" 

Grand<t Tónico 

t 'E <; I O N A R I O São Paulo, II Cle Junho de· I94f 

C ú R I A METROPOLITANA 
PROCISSÃO DE 

CORPUS CHRISTI 
EDITAL 

M O N S E N H O R J O S É M AR I A M O N T E I R O 
' -.,1 i g a r i o C a p i- t u I a r 

Fezemos seber Cjue no dia 8 d~ Junho celebra a Santa Igreja. a solenidade de CORPUS CHRISTI. E sendo· desejo que 
todos os fié~s ~ornem parte na grandiosa procissão do SANTISSIMO SACRAMENTO,' havemos .por bem t~ansferi-la para 0 

domingo seguinte, dia 11 de Junho. 
A procissão sairá as 14 horas, da nova Catedral, e percor rcrá o seguinte itenerário: . . . 
Praça da -Sé, 15 de Novembro, João Brfoola, Boa Vista, Largo de São Bento, Libero Badaró, Direita e Praça da ~é. Have~á 

uma só bênção no pórtico da Catedral. De conformidade com o cânon 1291, § l.o .do C. D. C., mandamos .a todos e quaisquer cle
r:igos de ordens menores ou sacras, existentes nesta Caprtal e não legitimamente impedidos, -;úe compareçam às 13 horas e meia do 
dia 11 na Catedral nova, revestidos de . sobrepeliz, para aconipanb arem a prociMãó, na seguinte or&ni: , Exmos. P'relados da Casa 
de Sua Santidade, em habitos prelatícios, atraz do Pálio; adiante: Cofondo Cabicfo, Decanos, Párocos/Vigários Economos, Vigários 
Cooperadores, Reito~es de· Igrejas, Capelães, Clero Secular, Çlero Regular, na ordem de pl'ecedêricià canônica: Cônegos Regulare~, 
Monjes, Clérigos regulares, Congregados, Religio:ios leigos. · 

Deverão também ,comparecer tôdas r.s Ordens Terc'.?iras, Confrarias, Irmandades e Associações Religiosas de fiéis de um 
e outro sexo. · · • 

Recomendt:mos a todos os fiéis o maior respeito para com o Augustíssimo Sacramento em que está realmente presente 
o próprio Filho de Deus, Je!us Cridto Nosso Senhor e Rei dos povos, pelo que· fizemos lavrar o presente Edital, dado e passado na 
Cúria Metroi:ofüana de São Paulo, ao:; 18 de maio de 1944. · 

1 
1 • MANDAMENTOS 

SUA EXCIA. REVMA. MONSENtlOR VIGARIO. CAPITULAR, PARA A BOA ORDEM E DISCIPLINA DA PROCISSAO 
DE CORPUS CHRISTI, DETERMINA O SEGUINTE: 

is I 3 horas e meia do' dia n de junho, todas as Associa.ções Re.li
giosas elevem encontrar-se nos lugares que abaixo lhes são 
,indicados.· com os respectivos estàndartes. · 

Cada .grUpc de associações, será guiado por dois Sacen!otcs e três 
clerigos auxiliares. · 

'rodas as associações deverão formar em colunas de 6, sendo 3 ele 
cada lado, reservando, no centro, o. espaço ne·cessario para 
estandartes e para a locomoção dos encarregados da direção. 

Deverá haver. quanto possivel, uniformidade nos ~anticos dos 
vàrios grupos de associações. 

Não havendo benção; no trajeto da procissão,· deverá esta desfi
lar lenta. rnntit~ua e ordenadamente, evitando-se-· interrup-
ções na. marcha. · 

Os fiéis e familias que não puderem aco11)panhar a procissão, 
postar-se-ão nús passeios das ruas do itinerario para assim 
prestarem a sua homenagem a Jesus Sacràmentado. 

Os Çolegios Catolicos dever.ão igualmente formar ao longo das 
ruas por onde a procissão desfila, 

Admitetn-sc crianças vestidas de Anjos, mas proihem-se termi
nantemente meninos e menillas com instrumentos da Pai
xão, representações de misterios e caracterizações de San
tos, como, por exemplo. Santa:'ferezinha. Santo Antonio,-ek. 

Na. Praça da Sé, os ranticos devera o' ser -rigorosamente uni
formes, · obedecendo às ordens transmitidas · pelos alto
falantes . 

Ao, chegar·em à elita Praça, ocuparão as associações os lugares 
que , lhes forem designados na ocasião. 

Antes de se ·dar a benção com o Santíssimo Sacràmento, re·s
; , ,PÓ!ltlerão 0S' fiéis, a·s 'invocáçõcl que então SC' .fizerem. . 

Deverá ser a · seguinte a disposição 
1
das diversas associa,ões: 

Revmo. Clero secular e regular - na Catedral nova. 
Order.s Terceiras (São . Francisco e Carmo)· acompanh,adas dos respec!ivos 

Coniissarios - na Praça da Sé. junto à escadaria. 
irmandade do SS. Sacramento, dirigida pelo Conego Aguinaldo J. Gon- · 

çalves - na Praça de Sé. 
hmandades.: dos Passos, Boa Morte, Nossa · Senhora das Dores, Rosario dos 

Homens Pretos. Remedios, . Divino Espírito Santo. sob a direção dos 
PP. Luiz· de Faria Cardoso ·e Mario Marques Serra - na Praça da Sé. 

Fraternidade EúearisHca, Arquiconfraria da Sagrada Paixão, do Coração 
de Maria, Apostolado da Oração, sob a direção dos PP. José· Germano 
e Luiz G. de Moura - 11a Praçà da Sé. _ 

Guarda de Honra, Confrarias do Rosario. Damas de Cariãade. Mães Cristãs, 
Côrte de_São José, Arqujconfrarias das Almas, ,sob a direção dos .PP. Luiz 
Gonzaga Biazzi e Manuel de· Carvalho Neves - na Praça da Sé, 

Obra d:is Vocações, Cruzada Eucarística . e outras; Associações cujos noníes 
não ·figurem ne.sta lista, sób a .direção .dos PP. Paulo Machado Bar
bosa, S, J,,, Frei Emílio Wieri1', o:, Carm,, Frei Lucio, O. F. M. e .Rubens 
,Azevedo do·s Santos - da Praça. da· Sé até à Rua · Anchieta, 

'congregações Mariffnas e J. U. C., sob a direção do P .. Agostinho Mendi- · 
cute, S. J .. e D. Teodoro Kock, 'Ü, S, B. - da Rua Anchieta até à 
Rua da Quitanda. , . . . . 

Ligas Catolicas J. M.. J., sob.a direção do P. Miguel Poce, C._SS. R. - da 
Rua · da Quitanda :até à Rua 3 de Dezembro. . . 

Filhas de Maria. J, F. C. e J, O,· C. F., sob a direção dós PP. Eduardo Ro
berto, Salesiano e Geraldo P, Sigaud, S. V .. D. - da Rua 3 de Dezembro 
àté à . Praça ·Antonio. Prado. 

Circules Operarios e J. O. C., sob a .direção dos PP, Jeronimo Vermin, 
M. S. C .. e Pedro Ba'lint, P. de S. -' na Ri.ta João Bricola. 

Colegio Arquidiocesano e Liceu do.Coração de .Jesus - na Rua .Boa Vista 
e Largo de São Bento; . 

As Escolàs de, cantores dos Seminarios formarão adiante do Palio; atrás 
deste, a Guarda de Honra da Adoração Noturna Brasileira dirigida 
pelo. P. Ditino de la Parte,· C. M. 'F. . . . . . . . . 

,, Tanto no trajeto .da p:rocis,são, .c:omo. 11a .Praça .da .~é .. s,aberão todos guar
dai- profundo recolhimento ... e ~eligioso réspeito; proíbe-se, pois, ex7. 
pressarnente dar vivas. e . bater paliµas .. 

DIRIGENTES: Cúria Metr9politana, 18 ·de maio de 1944. 
De ordem de S. Excia. Revma. 

Cor.ego Joio Pnvcslo, Conego. Pedro Gomes· (a.) Conego 'Paulo. Rolim Loureiro 

1 · e Padre Vicente ·M. Zfoni · Chanceler do Arc7bispado 
l_..;...;. _____________ .;.;__ _________ -,--,-_________ ---r-_____ _____. 

I 

GOMmm · . PELA . INVASÃO ~~~~d~:- r!t d~::::ad~~:; ~a~~op~;ªja~ ·P···o· . L• .··o N· .· 1· . A'· 1\ JÍ A R. · .. T. ··.1· R' . 
R~lizou-se llilc noit:e c:e ~. ~m c:;mi- p~ne.sas iilva.dirnni a sede da missão, lf f 

cb monstro na Pra~.1. ria sé: em sinal c:estru:ndô tudo que encontr:i.vam: . Os 
de ,·egosijo pela hvas,1~· ,;a Europa,' !}3- .Pacll'es e as Freiri:s foram hcrriv'elmen-

t~ mf,ltratados. Depois i!e uma parodia lls trepas a.Uadas. In~a lcnlav,el mass~ 
po;mlar fa ·comprimiu naq_uefo l,gr.adoú- d~ julgr.mento, varios Padres foram fu• 
r:> public·:>, ·tendo usado da j:;,.lan-à r:i- zilados." ·· 
versos ·oradores, qu~ réssal(;a.rári1 a im- · O orgão das m ·ssões jesuitas infor. 
port~.ncia cksn i:wt:S'.ida. que inarca o ma .que muitas escolas da:s mis~ões, 
principio do fim do· nazi-fascismo e a catJ!lcas da China foram removidas 
proxima libertação d~ rawido. · 800 e até 1.600 quilometros para o 

MtDICOS PHEMIAOOS 
Fci conc~dido a quatro inediccs pau

listas o P1·emio "Alvarenga", um ele;; 
m~ll1ores premios qu~ a,nU2.lment'e são 
dlstribuldos pela Ac2demia Nacional de 
Medic:Ua, 

0; inedicos distinguidos s:i:> os snrs. 
J. A. Mesquita Sampaio; A. Vicente .de 
Azevedo, Ma~tos Barreto ·e J. de Paula 
e· Silv~,, autores do · trabalho ·" Amigda
las '-- Infecção focal - clinica, pato
logia e hematologia", trabalho este que 
rzcebeu os mainres. encomics da comis-. 

· são examinadora.. 
A . entregá .do !'remio aos facultativos 

paulista será no proxlmo dia 14 ele Ju
:lho, em sessão solene que. será· realiza
da. na Academia Nacional d~ Medlcina. 

Escola Tacnica de Aviação 
Muito embora tenha ap€nas seis me

ses de funcionamento, ,.. Escola Técni
ca de Aviação já conta com 455 alunos 
nos diversos cursos desse estabelecimen
to de. ensino, ·Todos os .alunos são in
ternos. e nlnda recebem vencimentos 
mens:,is. 

Quinzenalmente são admitidos novos 
candidatos .na Escola, os· qua.is devem 
contar idade entre 17 e 34 anos, ser 

· NOVAS ATROCIDADES DOS 
JAPONESES 

Um relato das at1·ocidàdes praticadas 
pelos japoneses contra missionarios ca.
tolicos foi feito pelo Revmo. Reeves em 
entrevist1. para o Dally star de Toron
to, depois de · ter conseguido fugir de 
Shangai. O Padre Reeves conta os as
sassinatos e maus tratos por que pas
saram os missionarios ao cairem nas 
mãos dos , japoneses, "Algt1ns a via.do
res aliados feridos que desceram em· 
.territo1·io ocupado · pelos japoneses· en. 
contraiam refugio na,. sede da missão 
catolica., Os Padres e · Freiras presta.
ram-lhes os primeiros socon·os e os pu
seram sãos. o !ato foi denunciado por 
espiões, que intormaram os japoneses, 
Vieram, então, a11iões japoneses que fi
zeram chover a devastação sobre o edi
fício dos mi&ionarios. Mais tarde, tro
pas japonesàs invadiram a missão re
ligiosa e mataram todos os. que encon
traram. O destino da.s moças e mu1he• 
res foi horrível." O Padre Reeves des
creveu. áinda a sorte trazica que teve a . 
missão irlandei,a em N,mch~ng, que 
ç~lqa.r?., ele ay\~ct.ores 119.,rte-;,.meri~a.go~ 

interior do pa's, afün de impedir qne. 
os japoue·ses as destruam. Estutlan
·té3 e professores, que transportavam 
consi~o livros e equipamentos, segui
ram pe!as estradas ao làdo dos solda
dos, muitas vezes' debaixo de fogo, 
dorm·ndo como podiam comendo o 
possível, estu<:lando quando repousa
vam. A guerra se!vagem ·contra a 
Igreja na China continuá com uma 
furia imt)!acavel. Os' japo:1eses des· 
truiram 79 colegios e unfrersidades, 
3.0üO bib:otecàs . e :museus, 'e .cei·ca 
de 130.000 escolas, tudo avaliado cm 

. CrS 10_000.000.000,00. 

Mexico - Gentro de · propagan
da· russa 

Informa a Agencia N. C., por um 
despacho procedente da Cidade do Me
xico, que o diarb "Uutimas Noticias" 
em um artigo sobre a propaganda. co
munista diz··o seguinte: 

"O Mexico se converterá em breve, 
no mais inip-Ortante centro distribuidor 
dr. prop,ag'anda comunista. para os Esta
c:os Unfü.os, Canadá e toda a Americ,. 
Milhares e milhares· de folhetos e Ute, 
ratura revolucionaria:: .e livros com as 
novi:s · idea.s sov\eticas em ma teria so
cial e politica salrani do nosso pais .. 
Para este efeito tem sido trazido ao 
Mcxico uma das. mais modernas ma
quinas e oR tipos mais variados, que 
importam um milhão de ·pesos. A Em
baixada Sovietica. aqui, terá ao seu car• 
go a inipressão, vigilancia e distribui
ção de toda esta propt ganda muito an
tes de que termine a guerra. Operarios 
mexicanos se encarregaram da . impren
sa. sovietica, debai],:o do cuidado, natu
ralmente, dos funcionarlos da Embai
xada, clljo proposito não . é somente o 
de propagar suas ideas sinão o de re~ 
volucionar· o sistema e os preços. do li
vro em todas as Americas, Até agora se 
tem ensaios em pequeno e. tem sido pos-
8lvel. por no mercado livros luxosamen. 
te acabados, e a um preço mínimo". ' 

' 

FATOS TESTEMUNHADOS NA . 
POLONIA 

Jerzy Jur, portador · de instruções 
para O Movimento Secreto na Polo· 
nia, enviado pelo falecido General 
Siko1·ski, acaba de regressar a Lon
dres. e. dá.-nos um , relato ocular dós 
estragos do terror aleinâo e do es· 
pl/indido E)ntusiasmo do povo polo· 
nês. Viu os alemães executarem mui· 
tos poloneses, e uma das exect1ções 
teve lugar na rua, Pulawska. em Var, 
scivia, em outtlbro de. 194:l, durante a 
qual vs alemães amordaçaram as vi· 
timas Fat'a que os poloneses !}ão mor
ressem gritando: •' Viva a ,Polonia ! " 
As pessoas que estão v ivenâo tora 
dos territórios ocupados pelo:;; ale· 
mães não podem conceuilr uma Jdéi~ 
aproximada dos abusos e crime, que 
estão se.ndo praticados ·:,eio lnrn~ór, 

IN.STITUIÇõES EDUCATÍVÁS ,CA, 
TOLICAS TRANSFORMADAS EM 

CAMPOS DE MORTE 

Segundo relata a publicação clan
destina. polonesa Ziemie Zachodúie, 
n. 8, as grandes instituições educa· 
tivas dirigidas pelos Padres Salesia
nos em Potulice, e o Seminário. Po· 
lonês de l\Iissões Estrangeirás, to• 
ram transformados cm campos pe
nais dé tortura e morte para os po· 
loneses. Atualme1lte encontram-se 
prisioneiros .nesse local mais de ..• 
17.00-0 · poloneses, contando-se entre 
eles familia" inteiras, Das 4.500. cri
anças internadas em Potulice quan• 
do o campo foi inaugurado 1·estanH1pe' 

nas menos de 700. O campo está sen
do gerido ~or jovens oficiais da Ges: 
tapo de 17 a 22 anos de idade, os 
quais tem dado larias às suas ten
d.ências deshumanas. A menor infra· 
ção contra· as regras do campo é 
castigada com açoites. jejuns força
dos· ou encerramento em recintos 
cÓmpletamente desmobillados onde 
os presos tem que dormir sobre o 
cimento gelado. As rações alimenti-J 
cias são dlsti:ibuidas uma só vez pór 
dia - 100 ·irámas de pâo e um litro 
de sopa. Muito dos· prisioneiros, es· 
pecialrnente mães que presenciam a 
morte leQta 'dos··rnhoz, eniouquecem. 
Os prisionelrói:.qué >sofrem de defei· 

tos ffsicos ou ,mentais, são asfixia, 
dos em camaras cóm gases veneno, 

'· SOS. 

CATOLICOS POLONESES DE DES• 
TAQUE FA(AM COM O ARCEBI~ 

PO GRIFFIN EM LONDRÊS 

Numa conferência organizada pelo 
Comité Anglo,Polonês. para a coope· 
ração religiosa, . alguns católicos ro• 
lonesPs de destaque discutiram :ó pro, 
grama religioso para a PolorÍia de• 
pois da guerra, Ourante a conferên• 
eia o Arcebispo Griffin declarou.-que 
ele seguirá os pàssos do seu predeces
sor, o Gardial Hinsley, e prometeu 
·ajudar a causa polonesa, ·expondo 
tambem a sua simpatia pela Polo, 
nia. O ilustre Prelado demonstrou 
especial interesse vela Liga de Assis• 
tància Religiosa para a Polonia, re• 
centemente organizada. Entre a as· 
sistêm:ia. encontravam-se presentes 
r, Bispo Castrense dás lPorças arma. 
das ela Polonia, D. José Gawlina, o 
Bispo D. Carlos ltadonski, Monsenhor 
Sighmrnndo Kaczynski, Ministro po• 
lones · <la Educação, e muitos outros 
católicos de · elevada categoria noa' 
circulos relig:osos. 

IGREJAS DES-TRUIDAS 

O mipistro do governo da Polon:a, 
sr. Cazynski. declarou que em algn• 
mas cidades cte seu pais não ficou de 
pé uma só Igreja. Durante o sitio de 
Varsnvia, quasi todos os templos da 
capital· sofreram P-normes rlanos ma
teriais, se bem que alguns deles, já 
tenham sido parcialmente reparados. 
Em ·o.utros lugares, as autoridades 
gennanicas se recusam a oerm!tir 
concertos em igrejas. assim como ·a 
ereção· de outras novas. i\l ui tos dos 
preciosos quadros religimsos, vasos 
sagrados, e imagens desse:,; templos 
foram transportados para a Alem<i,
nha. 

PRECES PELA POLONlA 

O Exmo. e Revmo. ·Mous. Edward 
i\Iooney, Arcebispo rle. Detroit e Oi· 
reto!' da ,Junta li)piscopal Administra• 
tiva ria ·' National t:athollc Weifare 
Conference", ao falar ri seus fiéis 
(\urante uma Missa que oficiava em 
sua éa'tedral,_ lhes disse: ' 

Aproveito' com gosto esta oportu• 
nidade para assegurar a milhares cte 
11atricios. do ascendência. polonesa, 
que centenas de milhares ele irmf'IS 
na· fé. que pertencem a esta diocese, 
se unem a eles em suas preces, pe
dindo justiça para a Católica Polo• 
nia. TÓdos participamos da preocupa
ção e do sofrimento de quem está 
preócupaclo pelo destino de· seus pa,. 
rentes e pelo futuro, a fé e a liber• 
dade da Santa Madre Igr~, ll-0je 
martirizada. · 

:.-1 



São Paulo, 1 r de Junho ele H)44 

TEATR05 E CINEMA~ 
PROGRAMAS DE HOJE 

PRIMEIROS EXIBIDORES 

ART PALACIO - A irmã do mordomo, com Deana Durbin. - APA. 
BANDEIRAN1'ES - Encontro em Berlim, com George Sanders. - A,PA. 
IPIRANGA - Emile Zola, com Paul MUrti. - R. . . .. . .,. 
METRO - •.. e o vento levou, com Clark Gable . .- D.· 
OPERA - Tragedia dâ França, com Raimu, - A. . 
PEDRO II - O homem intrcpido, com Richard Dlx; - APA. 
RITZ - Refens, com Arturo de Cordova. 
SÃO BENTO - Garota caprichosa, com Walter Reed. 

Paris era assim, com Ben Lyon. - APA. 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

ALHAMBRA - Melodias da .•.mcrica, com José MOJlca. - D. 
Caçando estrelas, com Virgínia Weidlet·. - AP A. 

AMERlCA - Em cada coração um pecado, com Bett;\i' Flelds. - 1t. 
Ela é da pontinha, com Jinx l."alkenburg. - R, 

ASTORIA - Comando negro, com John Wayne. - APA. 
· Chamas da vingança, com Gene Autry. - AMC. 
AVENIDA - 'l'ambore3 do deserto, com Ralph B;•rd ..... AMC. 

Cisne negro; com Tyrone Power. - D. 
BABILONIA - t>aris nas trevas, com Philip Dom. - APA. 

Sherlock Holtnes e a arma secreta, com Bru;U Rathbone. - ·APA. 
BRASIL, - Arrisca-te mulher, com Jeai;, Artur, - .R. 

Palheta da vida, com Monty Wooley ..... APA. 
BRAZ POLITEAMA - salve-se quem puder, com Stàn Laurel. - A.MC, 

Sherlock Holmes e a voz nas trevas, com Basil Rathbolle. - APA, 
BROADWAY - Estranha 1>ru;sageira, com Bette Davis. - R. 
CAMBUCt - Em cada coração Utn pecado, c,om Ann Sherldan. - 1', 

Musica da vitoria, com Ann Miller. -,-- R. 
CAPITOLJO - Arrisca•te mulher. oom Jean Artur. - R. 

Senhorita ventania, com Lana 1'urner. - R. 
CARLOS GOMES - Rebeca, com Lawrence Olivier ..... APA. 

O barqueiro do Volga, com Stan Laurel. 
CASA VER.DE - Noite seu lua, com Henry Trauers. - APA. 

Aconteceu em Havana, com Cesar Rlomero. - APA . . 
CINEZIWND! - Conquista do Atlantico, com Douglas Fàlrbauks Jt, - A, 

Nas garras do Falcão, com George Sanders. - AMO. · · 
COLISEU·~ As portas do inferno, com Robert,Tàylor. - APA. 

Bebê da discordia, com Lupe Velez. - R. 
COLOMBO· - Beijo da traição, com John uarfleld. - APA.. 

O mlsterio da cascavel, com .Edmund Lowe, - APA. 
COLON - Trl3tezas não pagam dividas, com Oran~e Otelo, .;.. /J, 

Sonsa mas sabida, com Judy Canova.. - A. . 
CRV::.EI.RO - Legião branca, com Claudette Colbctt. - APA. 

o grande momento, com William Gargan. - A. 
ESPEfüA - Os anjos e os gangsters, com os Anjos de Cara. Suja,. - ;tMC. 

Quem é o cul)'Jado, com Bud Abbott. - A, 
FENIX - Esposas em pá de gµerra. com Artur La.kc. - Â. 

'CidadD sem homens, com Linda DarneU. - APA. · 
Nossos mortos se1·ão vltlgados, com Br!an Donlevy ..... AMÚ. 

GLORIA - Drncula contra os anjos, com Bela Lugosi. - AMC:. 
Revolveres e laços, com William Boyd. - A. 

HOLLYWOOD - Fantasma da Opera, com Nelson lilddy. ~- .lt, 
Bebê da discord!a, com Lupe Velez. - R. 

IDEAL - l\:11nha amiga Flicka, com Preston ?oster. - A. 
o filho dê uracula, com Lon Chaney. - R. 

JJ:IRANGA PA/.,AC:IO - Seda. sangue e sol, com George NegreU~ • .:- lfA. 
LUX -- Em cada cotação um pecado, com l3etty Fléltl&. - 1/., 

Sher!Oék Holmes e a arma secreta, com Bas11 Rathbone. - APA. 
M.ODERNO - o grande motim, com clarke cfable ...... n. 

. Os anjos e os gangsters, com- os. Anjos de Clara SUja.; - AMC, 
OBERlJAN - Minha amiga Flicka, com Preston l"ostt!r, '- A. 

Ladrão que rouba ladrão, com Stan Laurel. - .n. 
ODEON 1Sala azul) - o grande homem, 001n Oonãld O'()onnor. - APA; 

Salve-se quem puder, com Stàn LaUrél. - AMO. 
ODEON (Sala vertnelha) - Comedia humana, com Frank Morgan ..... APA. 

1°orres de LOndres, com Boris Karloff. - .R.. · . . . · 
OLl!.iPlA - Pelo sinal da patria, com Amellá Bence. - AP..t. 

Ela é da pontinha, com Jinx I'àlkenburg. ~ R. 
PAIU!Zó - Quem ê o culpado, com BUd Abbott. = A. . 

uma noite lne~quec!vel, com toretta '!loung, - AMC. · · 
PARAMOUJVT - canção de :b!xle, com OorothY La.mout . ..., 1). · 

SherlóCk Holmes e a voz nas trevas, com Bãsll RathlXlne. -- AP.A.
PARA~'ODOS - Revolta, com Ertol Flyn. - APA, 

Ai vêm os touros, com Rltz Brothers .• - A. 
PAUUS'í'A - o fantasmas da opera, com Nelson lilddy, R, 

:::::le em11regou o patrão, com 8tuart Erwin, ~ APA, . 
PAUL!Sl'ANO - Estrada proibida, com Robert 'I'aylor, - APA. 

Adoravel vagabundo, com Gary Cooper. - R: 
PENiiA - Tudo por ti, com Fred Asta!re, - APA. · 

Miguei Strogoff. com Anton Walb1·ook. - ·ÂMO, 
PIRA1·1NINGA - óanção dê O!xie. com Dorothy Lamour. -- 11, 

Al vêm os touros, com Ritz J:lrothers. - A. · · . 
RECRtlo (Centro) - Encrenca sincronizada, cont Andre'\y Llster8, •~ At'A, 

Explosivo, éOin ôhéstél' Morris. - .A. . . 
ItECRJ;JO (Lapa) . - Sem tempo para amar, coni Fred Me.e Murr~r. - D, 

Ja1hals fomos .vencidós, com, Noah Beeey Jup!or •. - AMC, . . 
1'EX ..,.. Na luz de uma estrela. com Hugo üel catrll. - D, 
· . J-'1.petio da desordem, com Randolph SCott. - Al>Á, '· :,.· .•. 

RI ALTO - '!'rês marihheiros na chuva, com Bud· Abbott. .;;..· 4.: 
Pâixão de averttureiro. com Pédro Lopes Lega.rd, -- R. 

ROIAL. - Dama por um!I. noite, com Joart.Blon<lelL - n, 
Agente subterraneo, com Edmuúd Lowe. - A, 

ROSARiô ~ ô diàbo disse não, com Don Ameche. - D.l 
ROXI - Amor do mr,e, com Sara Garcia. - APA. 
. Trilhá ~olitarla, com· JOhb Mno Brown. - AMO, . . · . 

SAN1'A CECILIA - Dois soltell·os em apuros, oom Fr-anchot 'l'one. - APA, 
senhorita ventania, com Lnna Turner. - X .. 

SAN1'A HELENA '- Atraz do sol nascente, com torn. Neat, ..,.· Al'A. 
Audaclosà clhantage, com Leo Carrilo. ...- AMC, . . , . 

SAN'l'O ANTONIO - Crepusculo sangrento, com Mérle Qberon. - APA. · 
Gâroto prod!glo, com oonald .,•c..,nnor. - APA. · . . 

SÃO CAETANO - Casa de lOUôOS, com O!sen & Jolmson ..... APA.· 
crepuscmlo sangremo, com Merle Oberon ...... APA. 

SAO GERALDO - .Futebol em familia, com . Dlrclnha Bat,..ta. A, 
Rica sem dinhefro, com Judy Canova. - APA. . 

· SAO JOKÉ - Adora.vel vagabundo, com Oary Cooper ..... lt; . 
A garota é do barulho, éôm Joê E. Brown. - A. 

SÃ.O LUIZ - Ladrão que rouba ladrão, com. Stan LaUrel, - Jt 
24 horas de sonho. com oulcina Morais. - R. 

SAO PAULO - Alarme no Atlantlco, com John Oarfleld .. ...., APA. 
Noites 1>erigósas, com George Montgomery. - APA, 

Sli.0 PEDRO - As portas do inferno, ,com Robert Taylor. - AÍ'A, 
Quarteto de amor. com Ann Sothern. - APA, . 

UNIVERSO - Beijo da traição. com John Oartleld. - APA. 
Misterio da cascavel, com Edmund Lowe. -· APA. . 

VILA PRUDENTE - Encontro em Londres, eom Mlêhêle Móf~àfi. = Al'A, 
Turbilhão, com Bctty Grable. - D. ( 

TEATROS 

BOA VISTA - Bons tempos os nossos, com NIM Ntlél. . . 
CASINO ANTARTICA -, A can~ão de Margarida, com. eia. E'Otttlg'Ué8à. 
SANT'ANA - o maluco dá Avenida, com Procop\ô li'erretra. ,_,, A:>A. 

EXPL.ICAÇl!.O DAS COTAÇôES 

A. - ACEITA VEL .:_ Filme que pode sllr visto t,o~ todos, êmbotà Sém pro-
veiW tt1orà.I. . . 

· B. - BOM - .f'!lme que pode ser visto por todos com r,toveltó moral. 
AMC, - ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme ~ue i,elo enredo 

ou cenas pode lmpressionàr o publico intántll, . 
SPA, - BOM .PARA ADULTOS - Filme (Jue pôdé Sé?' visto é01n proveito 

moral tão somertte por adúltos. 
APA. ;... ACEITAVEL PARA ADULTOS -" FIime que fl()de $êi' Vfljt(j tão 

somente por adultos embora sem proveito mora.!. . . . . -
B •. -· RESTRITO - Filme que pelo enredo ou cê~as deve set estrittmente 
· reservado. a pessoas de sol!dá formação lhôf'ál e reliltiõsá., '. · 

·D. - DESACONSELHA VEL - Filme que pela ~rave 1nconventencla· cló enredo 
ou cenas, deve ser ev\tado por qualquer publico. 

M. - MA'O - Filme preiudiclal para qualquer pul>lioo. • 

NOTil,: - }j: Importante que o espectador não se contente com à slinplés cõtá. 
çâo do filme ou peça de teatro, mas .que procure CO~éce:, .?elo 
menos ª11'-um cte.allles cta crlt!Ca isto JUStltlCát& lllnB cotaçA.o que 
afirmada sem nenhum comenta.rio. poderá pàrecc, injusta.; e $0• 
·bretudo. com a .leitura de uma ánallse qué p~.,ê11'1· télevo õll ele
mentos bons e maus do filme o espectadqr poucc> e. , l)OUCO, educa.rã 
~ua conciencia e aprenderá a julgar por .si ffléSfflO os outros filmes 

que lhe· forem · apresentaé'.os. · 

Emprêza Auto • Viação 

S. PAUL.O SA.T\TTOS LTDA. 
CR. $ 12,00 

Onibus diariamente de hora em hora entre S, Paulo • SantolJ 

$.PAULO· 
Rua Mauá N .º 670 

Fone: 4-3676 

SANTOS 
Rua do Comercio N.º ~2 

· Fone: . 6-777 
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PARAIBA 
ALTF -ADO O REGll[E · 1·no-

MOCOES NO l<'UNCIOXALISMO 
JOAO PESSOA, (ASAPIU!:SS) - O 

[ntcrvontor Fc ,oral, ·. H i Carneiro, 
assinou decroto-lei alterando o regi
me de promoções clOS funcionar.iQS 

' 1rnbllcos estad ais. 

MARAN,HAO 
NA'UJl'ltA(ítO D11 l'.JI NAVIO 

DRJ'l'Al\ICO 
SÃO LUIZ, \SAPlrn '$) - Após ~3 

dias de penoslsslm:1.C: Vlagoríl, clurante 
a qual pó! corre.mm 1.500 milhas. cl1e.
g1trn.m a. esta M.pltàl H s.obrevivé1tt~s 
élo um navio britartico, afúndad, <::'ú 
m:ttço ultlmo. no Atlantico. EstM u·I· 
pulant~s ocupavam um barc:o salva
Vi<lns. 

Muitos desses marujos que /J.e::.a:11 
agora. i,, costa encontram-se no.. ulrimo 
estado da roslstoncia hU!m\na. senuó 
qun ali.uns em estaclo gravíssimo. 

Ao Iniciar a viagem, o barco salva. 
vldà.$ trazía 88 marinheiros, send9 <Jl;e 
a metade deles pereceu, devido a•lS ri
goros da viagem. 

ESTADO DO RIO 
ONÍBUS lêL~'l'lllCOS 

CAMPOS, (ASAPRESS) - ô gover
no í!un1incnse estll. lntci·essado em s11bs 
tituir os bondés élett•lccls desta. clda• 
de, já antiquaclos; por onlbus'I elctr!cos,- · 
afim de pro1lorcionar um sér\'lçó mais 
ra1lldo c oficiénte. 

MUNAS GERAIS 
os l'nEcos A 'UMlilN'i'Alll . .. 

.ntr.o l-IólllZONTE. (ASAPRESS) 
- O preço ,lo litro c1e l(lltc rol aume11• 
tado cm 30 1ior cento nesta capital, 
p.1.s11;,.ndo a custar C1·$ 1,30. os eng,•a
xates, íJ.cón1panhilt\do a nlta dó léit,•, 
maJo.raram o lustro nos sapatos em 
u1rta niedla tle 40 por cento. 

P E R N A M B U- C O. 
SlISPE~SO O ESClJRECIHÉX'l'O 

no r ·ToRAL 
IiEJCII<'1'1, <ASAPRESS) - A Dlrét"õ:. 

ria Regional dos Scl'viços de Défeka 
Civil Ahti-.1\.erea, está avlsa11do ú, po· 
vuln.ç;ãa qu~. de acol·clo com· instrt1• 
çllcí! recebidas da :Dirctol'la Nacional, 
fôl"tl.ln aUl!perisas ás !nécli,"·· ·o êséUl'e• · 
clt\lellt.lJ plirc!al qUe vinhill11 àen·ào 
oloedccítia~ 11a zón,, lito1·atlé!i, do i;:s• · 
tatio. P'ol restnbeleoida a luz total !lá 
Avenida .Boà Viagem e t11n outros ·lo•· 
caiÃ, qu.e apreséntavam ilun1inaçâó rc• 
du~lda ou cujos f, oos se encontravam 
})tC''•>g'ld6S. . 

ESPIRITO SANTO 
EXPOSICA~ / GRO-PECUARIA 

Vl'l"ólUA, (ASAPR!i:SS) ..... O llltiir
velltor jon·es dos. SM\toa Nevêa, liêólrí• 
pa.1\hll.do dos SeoretM!os tló ililltãdõ, 
vai \\tosidl: à lttãuguràçll.o dá Segundà 
J,xposi~ão Pecuarl11 dé Cttéltôélrô .<fo 
Ità1\'elültlm, A inaugura.ção éstll. inai-• 
cada. plitâ o dia. 28 ao é6r1•crité 1·1H\g, 

q uencla dos fortes aguaceiros desa• 
bados nesta cfapJtal, o Morro, que estií. 
localizado n<i "Farol do• Navegantes", 
sofre" é!lcr .. • ~ que rassou a 
constituir evidente. perigo aos morado
res da rua Barão de Atalaia, a. qual 
está sendo evacuada como medida de 
precaução. Em. face da situação, o 
litté~vc:mtor I•ederal, Mlicltou.,.a Yln• 
dâ. de um tocníco do Rio, afim de ver 
1'19. Muá.is 0011di<;ões do Morro . .Logo 
que aqui ·'1é;; ·ct o .$f• A.dalberto Ri
beiro Lr m~go, .•\gen' •ro d!\. D!vlsüo 
de' Geologia e Mineralogia, do Millls
t ·io da Agricultura, epois de d•mo
Tada investlgaqão ao local, declarou 
,, l 11ão se trata, 1·.ig·. ros:> 1cnte, de 

lllll dcs111orona111ento elo Morro mas 
si:n de l\111 desahamento parcial, pro
\'óM<'. 1 tlP.lll !nfllt ;ão das aguas plu
viais e con1,or1uente erosão <lo terre
no. Adlanto11 ai"··, .• <1ue nenhuma 
a,n\e/l,Qa r,e!m sobre a • ,·ea em que éstà 
situada a tór1'é do : ·aro! e as casas 
de prol'rl~cla<1P da Capitania dos Por
tos.· · Prossegtilndo · suas dec!ataçôcs, 
revolou que a, ··' ·"leira causa .do acl
dentó 1ol a. "sa,:vo." quê CàVOu· \'él'dll• 
deiras galorlas no 111:orro, comprome• 
tendo 11. ·êStáb!llrlacln do terre110. Não 
obstante, o perigo subsiste caso novas 
e ·.,tênsas chuvas ven11am a cair antes 
que se procedam• ai obras do ~scora
inentos e do!, .;à .da cncô!\ta, fato esse 
quê devei set• pr,:wlsto afir de evitar 
posslvcls desàbàl'nontos. Como Só vê 
a form!gll, é car,az de!' arraza1· uma 
c:Jade. 

B A I' A 
xovo n:l'.il:IIBJW J)A ACAJ)EnIIA DE 

l.ETltAS ~A DA'.lA 

SALVADOn, (ASAl?nESS) - Fó,I 
eleffo novo membro ela Aéademla de 
Let.-as dá ll!l.fa, o. prof. Augusto An
dr6 Maéhitdo, ntun.l Prêi!ldónte do 
Cot\Sêlhô Admllllstrativô da Cálxa 
Economléà; o que ocupará a cadeira 
dctolto, ·qll.é ·'l>ért · .éel'a a.ó. sr .. ·J, J; 
Seabra. 

SJ<m:nc;o Dia }>•lQJ'lLAXU. 
DA lllAt,Alli:. 

S.\:tN AbOR; 1ASAPÚ~SS) CM• 
g0u a esta Càf!ltal o sr. Gilc1o Aguir-
1 modico .elo De artamont · Nacional 
de S,Ú1de ,; cl\cfe- elo· setór do Sel'Vlço 
J-:a·,i6fü l . dá Malarid., sodi3edo no ca
pital dó Esplr· Santo, ·A àqul Véht 
at'!n1 dê d!iiti'.t.r o Servlçó Nacional dé 
Malàtla. · .. ,. ralttnéio a im!lrensa so
hre à, condlçõés sanltariall dô vizhiho 
Estné'•, ,,, ' rou que .,,. mesmás sâ<:t 
boas, pois o~ s, vico~ féderáis ·de Slttt• 
rle -ali, estão ein boá fila, · lla, áô laclo 
dos servlç<JS estadUa'" cleclaranao 
alh,fa.: "ó í:brvlçó de ·!'.falaria 1na!'tte°h1 
mais do sessenta postos, dos quais 
doze ostão situados nas proxlmidad<>s 
dfi, capital. .lá fõrtnl construidos tnàis 
(lo) 108 c1Ullômetr.os de éahals, e, nm 
á.btll · do a.116 proxlmo p~ssado1 o nu• 
1\\eÍ'.o ele oélltcs àtólldidoa nos póstós 
àtlngiu a 6.20v'. 

trALl!Jt:u,rniv•,._;o 1)0 Rl'lVlllÓ CGO. 
. LEOtliCIO GALVAO 

SA1,i/AtlõP., (ASA:l>RESS) - Foi 
lJástàfité . êóllôr kfo ·ó fUúêraJ dó éó• 
hégó t,éórtéió (Ja)V/1.ó, Olt•pal'lâtile,nfá,r 
bàlàno. ·.ó fa1é6!111ént.o téVé tugãt' nà 
óidàâe élê Arêla. · 

Rio Grande do Sul 
!?,n EXPOSIÇ.'lO RIO-GRANJ)ENSJ'D 

DE GADO LElTtJ:1:8.0 

PORTO .'. · EGI.E:, (ASAPRESS) -
nial!zar-se-á, no proxlmo dia 20 do 
setembro, nesta car>ltal, sob os auspl
ciÓs da Secretaria de Agricultura, In
dustrlà e Comercio, a 11 .1;1l(poslçlto 
Riogràndense d<> Gado Leitéiro. · 

E§sa . éX!)Osl~ão vem dêspértando 
grai'iae Interesse nos meios ruralistas 
gaúchos, e visa l)l'avocar o melhota
mento do rebanho leiteil'o do Rio 
Grando do Sul, vulgarizar conhêCl· 
mêntos técnicos q11é servem de base 
ao a1)(1rfelcoarnento da produ<:ão lei
teira é fàvorecer a. aquls!Qão ,Je re
proélutores pal'a 11. melhora. das táQas. 

CEAR A' 
EXPOSIÇÃO PONTlFICIA 

FOn'l"ALEZA, (ASAPnESS) o 
Arcebispo Dom Antonio LustôSII., or. 
ganizou, uma. Exposição J:>ontlfic1a, 
,que oonstitue uma das partes mais ln
teresiran tes d(> programa. de comemo
rações da Seinana l'apal. Como jll. ln• 
formamos, Sua Santidade o Papa, cn
,.,.,u sua ben~ão Papal, a. todos os 
cearenses. Nil.o será. exagero dizer-se, 
q uo gracas ao zelo- pastoral de Sua 
Exc!a. o Sr; Arceli!s1lo, a séma:, 
:na. elo Papa, pron1etó o maior brilho 
e piodot<> sUCêsso. Tem chegado a esta. 
capital peregrinos de todo o Interior, 
IJara. participar elas festlvttlades. 

SEMANA DO PAPA 
Fôll'.t'ALEZA, (ASAPltESS) - Em 

\>rôsseguimento !i.s ·comemora~õet da 
Semann '.Pontifiela, realizou-se no re
cinto da Catedral a primeira. sessão 
sl'.llene, á qual comparêCetam o Arce
bispo, o Interventor Federal, o Coman 
dat\to da 10.a R. M., 0$ 'l3!Sl)óS de Li
moeiro, Crato ê Móssorô, àlt>m de !nu
meras autoridas ecleslasllcas, civis e 
militá.rés. Pet'àilte lnéalculavei aSSIS• 
tencia., to! levado 11. efeito um grande 
programa do conferencias, das quitls 
se dest:i.catam âs pronunciadas pélo 
clr. Andráde FUi'tadO, Secretario dó 
Interior e da Justiça. <tUe versou sobre 

. a J\e$Sót1. dê SS. o Pápa, defensor do 
"n,il"citó Inté1"naciónal, é pelo Padre 
Oto.vio dé CMtro, llUJo temà foi ss. o 
Pàpa, cOITlo éetlttó. da UUiàade da lgtO~ 
ja. 

SANTA CATARINA 
SALARIO FA,UILlAR PARA OS 
S.ElR'.'IOORES CIVIS EJ MILITARES 
. l•'LORIANOPOLIS, (ASAl>RESS) -

O Intervêntor assinou decreto, insti
tuind~ o re~ime de. sala.rio familiar 
11ara os servidores civis e militares, 
ãpóMntaaos, retor· 1.dos E! em dispo
_rtlbilldàdes. O líUxllio Sól'â na básé dé 
.40 cru2~lros t)or depclndontes, éclli'l· 
!WéendentlO êstes os fiÍhos ltténoN,s dó 
Zl anos, os filhos ln 'a.lidos em <tua!• 
<tuét idade e õs filhos de qualquer con
dição, isto é, enteados e adotivos. 

l'mU ltEGOSI."O PELÁ lNVASAO 
FLORfANOPOL!S, (ASAPR~3S) -

r-:r,1 tei;·: ,:Jo pelá lnvàsílo da Eur61,a 
· Pelas fôrças allad g, o Interventor ln• 

tãtlno irtandou eneertat õ expediente 
dás répi:J.rtig~és publiôàs u primiilta!r 
h, ·M dá tà·rclé dé 6 do correnté, 

Todos se queixam de seus males, mas poucas pessoas 
fazem o tratamento devido para se livrar deles. 

Arteriosclerose, dôres de cabeça, feridas, ulceras anti• 
gas, esp.inh~s. nascidos e outras molestias da pele, anemia, 
exgotamento; dôres reumaticas em qualquer parte do corpo, 
afecçõcs do coração, estomago, rins e bexiga, etc., são alguns 
dos males origi'nados pela impureza do sangue, dos quais 
ouvimos, todos os dias,. alguem se queixar. 

Os mP.dicos especiaiistas continuam indicando o 

como a melhor medicação auxiliar no tratamento da Sifilis, 
porque, ao mesmo tempo que depura o sangue, tonifica os 
organismos debilitados. 

Usai-o sem demora, hoje mesmo, 

EM SÃO PAULO O EXMO. REVMO. 
SR. NUNCIO APOSTOLICO 

(Conclusão da 1.a pagina) 
tante do ,.Santo Padre recebeu num 
fremito de entusiasmo a ··suspirada 
Bandeira Pontificia, que, desde que 
foi instituida até o presente ano ti
nha se conser\•ado cm· Belo Horizon
te, no Colegio das Irmãs Filhas de Je
sus. Nesta ocasião íoi o· Exmo, Sr. Nun-, 
cio Apostolico.saudado por u.m dos pro
fessores do estabelecimento. Falaram 
tambem uma aluna, que disse da sa
tisfação de · receberem a : . Bandeira 
Pontificia, e do proposito de sémpre 
a conservarem, e o Revmo. Pe. Di
retor da Propaganda no Brasil, Revmo. 
Pe. Ditino de la Parte. Sua Revma. 
irradiou por toda a jovem assistencia 
o entusiasmo de que está possuido por 
urna obra tão santa, como é esta da 
caridade para com os pobres pagãos 
que ainda não viram a luz da verda
de e do bem. 

Poi' fim, falou o Exmo. Revmo. Sr, 
Nuncio Apostolico, que disse da sa
tisfação que lhe causava aquela visi
ta, e formulou seus augurios pela 
prosperidade da Faculdade mantida 
pelas benemeritas Conegas· de Santo 
Agostinho, com a Assistencia Ecle
siastica d"' ilustre Sacerdote, Reymo. 
Pe. José Dailti, S. J. 

É o seguinte o · resumo da oração 
de S. Excia. Revma.: · 

. Lavra nos dias de hoje, disse Su.:i 
Excia., grande desorientação nos es
piritos quanto aos principios morais 
e são ainda m1,1itas .as pessoas. que 
ignoram os ensinàmentos da Igreja. 
É por isso motivo de grande satisfa
ção para o representante do Santo 
Padre encontrar-se em um meio co
mo a Faculdade de Filosofia "Sedes 

G O I A' S 

· n:::::~t~:~itt::,t.::. Os prot~tantes dos EstadoS Unidos· preten• 
nó do ·tn~tàdo Iniciou côrtetrut;âó, dé · ·d · e 1 · 

Por ultimo, encerrando. a sessão so
lene, falou o Exmo. Sr. D. Bento Aloi
si Masella. · Sua Excia., numa alocuçiio 
vibrante rememorou à figura do mis
sionario que distribue beneficies de or
dem material, gerando os pobres sel
vicolas para a civilização, ao mes
mo tempo que lhes presta o auxilio 
itúinita1nente superior de traze-los oa
ra à lu1: da Fé e a esperanç[\ do Rei~ 
no de Deus. Disse S. E"cia. de sua 
satisfação por ver o entwda:sir.o do 
Colégio das Conegàs de Santo Agos
tinho para com a Santa I.,;rein e suas 
Ml$sões, e que comu11ic::iria ao Sm,tu 
Padre l!St!'s rentL'rin1 tó::i tão nobres. 
Enaltecê\l a obra do Revmo. Pe. Di
tino de la Parte, zeloso· Diretor da 
Obra da Propagação da li'é n,o Bra
sil a ctnern deve e~ta obra. o novo im
pulso· qúe vem tomando; recordou 
igualmente a pessoa do prantei;do Ar
cebispo D. José, muito amigo das Mis• 
sões, .e salientou o apoio .. quê.o Éxmo. 
Môns, Vigario Capitular dá a esta 
obra. Por íim, déu a todos os pre• 
sentes a Benção Apostolica .. 

· Sapientiae" ondé se fomentam aque
les principies e se seguem aqueles 
ensinamentos. Sua Excia •. acompanha 
com alegria a ·ida desta Faculdade: 
sabe que· ela já produziu grandes 
frutos, vê com alegria a continuação 
dessa obra·, e encara o seu futuro com 
esperanças · ainda maiores. Pode fa
ze~lo, porque. as alunas do "Sedt:d 
Sapientiae'' se destinâm à ni.issão de 
educadoras e hão de levar a um meio 
muito mais amplo os enSL'lamentos 
recebidos das ~uas Dh'etoras .e de 
seus professores.· Féllzmente para a 
nossa Patria aqtii estão prosperando 
as Faculdades católicas, e S. Excia. 
teve ha dias, escrevenào ao Santo Pa .. 
dre, ·ocasião de comu11k:âr a Sua San• 
tidade esse fato, e está certo de que 
com isso/deu a Sua Santidàde uma 
noticia que o conso_lóu no meio de 
tantas·,· amarguras. Referindo-se· ao 
que disse em seu discurso de sauda
ção o Dr. Plínio Corrêa .de Oliveira, 
declarou S. · Excia, que a aflitiva si-

utrlà grande. /otibV!a, <iu. Hgar/i, õ. sul ... em· • q·· u· e o· s.. a· to·: 1"c·o· s· . g·. zam d wval • . ::r\.~3:!\;ft;!;!,é!tó;iàs;··~:::1ttt:lb" · .. ·.;-· . . '·, .·. ' .. ,. . o . . . e pn I eg1os 
l!lssa; i,•• .. <'! Ué Mé Gohtz óm ôon-

tatô direto roclov!:irio õom a. H· fa. ê 
Mll\á.s, déstlia-se á: lnte• ~ltld1:r a vi• 
da. é a ·prodU(lãô elos tH,ntos 11wls .fiá•: 
!ltbl'és élo EstàéÍC>, JOI ',~1illdô dê fuá• 
neh'a •eci:lvn Pârà. à tnelhórl.á .dõ 
abàllteclmento ae flii, t'dllló e ifai~ 

.'ritOlltliA Dl!l AGtfA 
' \· 

MACEió, 'SAPRES$) ~ 't'éh'I uhó• 
Vldo torre11clt1.lniê11ui 1icsta Mplt/J.I, 

1'làlcilrtdó M·t esto ó nli'.tor lhVórfió 
(fU8 Ala.goas j!\. conheceu nos t1ltilrtt19 
telfillós. Dla.1\te <Íó' ·pesado agúMéito, 
o l\fotro do Fàrol est'i,, 11rêóéUpa1Íciõ á 
põ))Ulagã.o, espet'inlmêüte a!i fámlíins 
(JUé resWem na r_ua .Barão do Atall?.ffi, 
·11us fie~ lle. encostn do .téfei'!clo lnõl'• 
ró, A;;;oti\ Eiâtlió ohegahdô á esta oà:11-
tàl. àlg'Uns detalhéá <ló vlõle!itõ tt;;u• 
r,õràl que desàbou sobre todo ó. Esta•· 
dõ; tiltil'rtàhiênte; t> afüplamênte dlvo.l. 
gado pela lml>rensa e o radio cie tc,d,) 
o pais.· Ha hldlôlos seguros de qUe ,is 
recentes inundações foram provooarlns 
1iela é!'tórme trôtliba de agltà éaida 
aléfn · de Branquinha. lrifarfuaçõeil t•rn• 
cédérttes daquela lQcaildado revol:11n 

· QUe no lugar etn ciue a ti'óitt.ba ,nlU, 
abriu-se uma cratera do cerca de ,·i11-
te metros e que, apesar das aguas se 
havorMh é'i1palhado, conendo ,,arta 
para ·Murici e parte pá.tá I3'ràh
qu!fihit, ó Vóltilríe (lagUa foi tílô ·:ru.n
de que arrastou a lgre;.L deste ultimo 
povoado. 

ô 1,roprleta.t'lô da Usinll. Llirlà, 110 
1nun1c'tpio de l\Iuric'I, declarou que e 
trónibá de agua dtirou <letca de virtte 

. i:tllnutos e que uma Vel·dadeira' tnó11 • 
tá.nha de á.gua 11reólpitou-$é da secr.a. 
proXilllá, Cóill tai ftlrla qlie atràstou 
cerca de trezentos mil tijolos da ola
ria da usina. 

ÚOXSEQ,UÉNCIAS i>AS l/J;TilíAS 
CHUVAS 

MACEió, (ASAPRES$) - Cõnfói•mo 
foi a1111llahlente noticiado, êni cófiSê• 

Rêtutàndó .ás Musa.cõés formnlii,, 
·. da~ J;iót d!Vêrsriíl lldérãs do 'mov!mett• 

to protestante doíl lDstàdos Uültfos 
· da Amétjdlli do Norte, que asseve• 
rarn · que Ms Esfatlõs ·unidos os êã· 

·· totliióii ·. ~zâttí · d(t üfuil · sifoagâó de 
t1riVl1eg:!,'). l1IJ CIUé éón.óerlie a. môhl· 

. 11:ta~aó . militar dos séús . sémiMris· 
tas; o 1'1xjrto. llévitló. D, Miêliàél 
R.éàdf, SMl'étàrlo Ôél'âl dó N. Õ, w. 
d, déêlátôU I l)übliéãfn~té quê . ós 
pt'Otêa~iihtes qúé àiM'à · réêlãmam 
dévJàm apl'eãentar a "sUà ptófupdà 
t>téOéüila.ção" M oêaslão ém quê o 
aongressó dos F.istadõs Unidos dis, 
ctitlà ·a lêi de Mob!liza~ão em 1940. 

Uttia . délêgação qUe rêpresetí ' . 
ta 28 aE;ltu ·protestantes, teCiàm.ou 
ultímárriénte cóntta, ó Régulàmêiitó 
da tvrobfHzáção Militár àlhérlêlina, 

, porque a partir de. l.0 ' de julho se 
éàtléelaram as exéépgôés préparlàs, 
que alités se outorgavam aos estu· 
dantes eclesiásticos que· àincía· cur• 
âànt ifeólõitia. õs protestántes' alo· 
gafu que a "déscrimfüaçfiô" se ba
séia 110 fato de os séminaristas· ca
tólicos estudam êin institrti!:Õés 

· teológiéas muito afites de atingi
rem o· limite da ida.de milítar, e ain-

. da que os é!ltrtdantes prOtéstantés 
são catados nas eséolas publicas·. e 
colegios do país e atingem a ida· 
de 1ill!ítàr antes dé màtrieulai'éii'i 
nesses célélrós protêsta.litéií, Otà, a 
léi de mobilização militar "Séleéti
vé Service Mt" exime. dó serviço 
trtllitàr às· pes~oa.s ctue cursam teo
logia. Como os protestantes só e;,tu
da.ni uns 1·udimentos d.e teologia de
pois 11ue atingli'á111. à ldadé' milftar, 
eles não podem usar do privilegio 
da "8éiectlve Service Act" ·que re 

êonhMé aós sêmlnarlsfag ólltólioos 
ó .· direitõ .dé Sé eximir . M · aérY.l~o 
mlllrar. 

Entré outras oolilás. ·D.om Miéhael 
Réady . déclà.róti: "A ' !i.ousatão de 
que éxlste. "dlséfjmlliMãó" ertgen
dtou umà grande éót1f1isâo,. tanto no 
que se tel'Elte jao problémà. em si, 
dóliló no que éóncerne às , normas 
que gttiam 11. Mobitlz'.àção Militar. 

11 A 1el 1ie · tnóbll!za.ç!l.o militar exi-: 
tilé áàS éstude:ntes que oursam as 
fàõtilcl'UÍê$ têêOiihécldâS dé 'l'eolo
gl!i, éxMentes antM ··de 19a9. Mui
tos SéCUÍóS antes dé :rnao A lgréjà 
Cátollca ·. já hav:a estàbéléêidô · seu 

·srntema . pàtá- a.· formâ~ão de àt.Jus 
SMérdotes. · O!! . Séminárfos. Úàtoll
côs estâó cónstltuldós eit:0lustva
me11te pá.tá aquélés que querem, li• 
'Vreliiénte, cursar varios e intéüsós 

.álióS dê di~Giplltlà é êstucio, antei 
de;êxer.cer• º· Sa~rf:do MinlstéFio.·. 

Eµ1 · sua· .d,eclàraça:o os lideres pró
festán,tes cortsíderam. ·qué todos o~ 
estudantes éclesiastloos, antes dos 
estudós . de '):'Mlqgía, se . ertêo'lltrátÍl 
1íO mMmo nivél éóííi ós. de ótttros 
colegios · univérsltários. .Esta con
cepção . pr<JV'óCa confu$.ÕéS córu rela· 
çãó áO (!Ué, /Jêjà Ü!ii 'édlêglõ Mtólléô. 
Excluindo o_ :que diz, respeito ao nl
Ycl educacional, os sémínàristas 
éàtõliàó/J, .· fõrii'iãlii·Sé éótíl lnUitá dlS• 
ctplirtà e : com estudôs é!l!JMlais. , 

l\Iáis ainda, éó'llclue, nosso sís
tema. era secular qUàrldo o CongtéS· 
sô a1>rov-0u a; lei dâ mobiilzatão. mi. 
lita.r. Os funcionarios encarregados 
de . sua elaboraçãc, reconheceram um 
direito, Tudo se reduz a qué·. o· sis
tema protestante e católico são di-
versos". · · 

. Nesta solenidad<J fizeranH;e · repre
sàntàr o governo do Estàdo e o er. 
éonsul de Porlúgal. 

O dia encerrou-se com a Procissão 
E11caristica. na qual o Exmo. Sr. Nun
çio Apostolico levou o Santíssimo Sa
cramento, pelos jardins d9 Colegio. 
Conduziram o Palio professores do e,
tnbalecimento. 

OUTRAS VISITAS 

. Em companhia . do. Exmo. Revmo. 
Mons. José Marià Monteiro, Viga."
tio Capitular, ê do Révmo. S. Conegp 
Paulo 'Loureiro,. Chanceler dó Arce
bispado, S. Excla. Revma. o Sr. Nun:.. 
cio esteve no Palacio dos Campo5 
Eliseos, em visita ao. exmo .. sr. dr. Fei,
hando Costa,. Intervehtor Federal. , 
: Sextà~feira, o Exino. Sr. ·Nuncip 
ApO$tO!ico visitot. . pela manhã· o. Se"
tninario Central do lpiranga e o Ei
ternato de Silo José, um dos colegiós 
brasileiros .que muito se empenha
ram pelá Campanha em prol das:Mis-
sões. · · · 

'Depois de tér almoçado. rio Pàlace
te da exma, sra, d. Amelià Ferreii'a 
Matarazzo, visitou S. Excia. o Colegio 
São Luiz, dos Revmos, Pes.- Jesuítas, 
que ~n,n. os co1egios masculii:ios; ob;'.
teve o segundo lugar na Campanha 
Missionaria; tendo consegui40 ó pr(-
1neiro o Colegio i$anto Inacio do Rio 
de Janeiro, tambem dos. RR. PP. Je-
suitas. . . 

Às 15 _lioras,, vjgi!oU ? ColE?gio de 
Santa Ines dás · frmas ~ilhas de Ma
'ria: Auxiliadora, Salesianas, onde pre
sidiu a uma . festinha. · Este- Colégio 

Indicador Profissional 

· prépârou tambem · carinhosa· ··reaep~ão 
ao Representante do Santo Padre, que 
o honrava com sua visita por motivo 
de· ter sido este Colegio · ó · que · na 
Campanha Missionaria obteve o se
guncjo lugar . dos <;olegios femininos. 

Nó Mosteiro de São Bênto, o ilustre 
reprêsentante da Santa Sé .recébeu 
ainda. inumetas visitas de. pessoas que 
iam testemunhax a S. Excia. Revma. 
toda a' sua admitiíção •. ADVOGADOS 

Dr. Viéente Melilõ 
Fraca da l:lê. 23 l!,o andar · :saia 146 

J)r. Plínio Corrêa de Oliveira 
Rlui ~ulntlno B1>caiuvà, 11il. -- . 8.o 
Aildar - ª"'ª 823 - 'l'éM :l.•727& 

Jõviâl'lO lêlÍea. 
~ 

J. N. Cesar Lessâ 
A d vo,tado• 

t,.gr, tlá Mléértcorélta Vá - Sala 1104 

Dr. frantiaéo P. Reimão 
Helmeister • 

Rua Sã.o ti., 'º• ~~• - 1,o 1uidilr 
,!11,la. a - Tel,1 s-1643 ... s. PAULO 

Dr, Carlos l\'foraes ilê Andrade 
uÜIÍ úenJ1unlin Oôhstlint. .h ; t,o àau, 

Sala U - · !'el'., 11-10116 

Dr~ Our\1al Prado 
• Méd1cl'> oeu1tsta 

tr. !lé1111,1 ,, i'ó1füí' llls::hifa, :íb 
5.o oiftll. :,jlltâli lil:'l • U • lt 

(El9q. d1t a:ôli fo!lé Snn'ffliotl>) 
Cóiiê. ! 11,llO li ·. n .80 Ílõi'li • 

·nl, a-1118 

MEOICOS 
Dr. Vicente , de Paulo Melílo 

Gllnlca· lllédtPn - 'l'nbercnlo•e 
ll.illo• li: 

Ulrétor do •saí,afol'lo \'lhi Uali·cofe" 
CónlJ.: t:t MatMill. 1!4 - &.o. a.r1aar 

Àliart.o M .... 'l'eL: ,,Uoí 
.RE!it,1 AV .. A/1/Uá Btanoa ó.O 95 

. Tel,: 8•11821> · . 

Dr. Oianargo Andrade 
Íiôéliçna dé iienlioraa ... l"atioa 

O&iêi'liçlléli . .· 
Da Ben. Portugu.,sa e dà Materrltdàde 

. · de S. Paulo 
Cón1.1 R, . ~ê!Ulcfot J.4"atJo a:.O' toa 

Tel,: 2•ll141' - . D.as u àt 18 bora:s. 
Sabàdo, Dás to ê.li ta 11:oralll 

!tu.: RM · t:fafáel de H>irr·,;11, 461 
'l'el,: 1•4688 

Dr.. Celestino Sourroul 
fies., 1 •• ~o $. Pàtilo. < - 1•e1., ll•il62ll 
._ , Clõflli.: Rútll I dé Abl'tl. 281i 

Da• t aa li horas, 

.Dr. Reyrtaido Ntíves 
de figueiredo 

Dó IIOSl'i'l"Al.. OA!I Cl,INIVA!I .JJ 
. SANA'l'ORJO Si\N'l'A CJA1•.&1tlNA 

CrnúHGiÁ OAS Ili.AS . lnt. .. t,ÁitllJS 
Cons., Hua M11.rcon1, · 84 • a.o and11r 
Foma: 4.87U - Dás 14 âs 16 horas. 

.!tetldencla: Av. Pactietnba, !OH 
J'Ollé: 6-262' 

Dr .. J. ~- · Cabello ~poa 
' M.lllUJI .,; .Rll ~Uit.ol;fs'i'A ' 

ilâdllt-.0.tnjtnl\stl<'ooi .... lllsÍ!íinéti 
· i'llllllnlót/;lcóii à • dótÍltriUo · · 

C()11s.: ttua !VIHMnnl, · 114 . t!!ldlflok 
P11.ste:ur) .•. li.o •rn!t • 'l;e1,,., ,.og55 

!tos.: ,Rua 'l'Upt, 6.93 - 'l'él.1 6•f94J 
· SIio ~àulo. · ' 

NA. FACULDAOÉ Dt FÍLOSOFIA 
. "SÉ:PES, ·. SAPi~N'l'lAli:" 

Nçi dia 9; às· '14,30 horas, .o, Exmo. 
· Rêvmo. Sr. Nuncio Apostolico esteve 
· em visitá à . Faculdade ·de Filosofia 
Se.dés Sapient!ae, mantida pelas RR. 
Ciírtegiís de' Santo Agostinho,.· · 

À 'éheg'ada; o ilustre Prelatlô' foi te-
. éj'lblM pelas · Aut'oridadés Eclêsiasti- · 
câs ptesentes, entre às 'quais o Revmo. · 
Sr. Pe; José. Dànti. As~istente Ecle

Dt. Artur Rezend• fillió : . ·:slãs!icó· e' a Revda, Madte sto; Am-
,111ad.ico- hOmeopata dl\<c. ,.4. ·,p,; (fa .bí·9slo. ·oireiora" daquelíl >casa, bem 

Sorooa.bana., .. Diretor. clinico. dt>. Am• · · , como , pelos.: professores. ~- alüpas ·,cio 
bula.totlo Homeopa~foo _- · cfo Car,;til', . estabelecimento, . . . ., . · . 
C~ns .. 'Et, . $enador · /.i'eÍjo, go&; te1.· Em seguida, re11lizo4-se: ncL~spaço
a~os39, Res.: · S•.liÚ1., ?rfa.rcii.t . 11·orà .· so•·àtlditorio da I<'aculdade. uma Sfis
da~ 3 ãa ·6 hs. pelo i.~~:· ia'-ó.S~,tt .·, são· .solene, durante,a· ·qttaJ,S;. Excià;, 

: · . · · · · · · · · ·., · - . , Revma, foi saudâdo· pelo dr; · Pliilio. 
H N G E N H E 1 R O s. -Corrêa de Oliveira. proíessol"' dàque-,. · 

'·.· A~ade>r·.Cihtra·:do·Prâdo 
IDillili••llh.-lro A r111ttféfó. . 

Arqultótutii et1g1,.s-., eo1é,rlo1, re&l; 
dl!nc,f11s onletlll•i, · 

Rua. Libero l3Bclurõ 4111 - .1!/10 Patil~ 
. . 'i'el,• i-uu . . 

1000 OAtot..ac.·u 
déve ter o 

"! I. E ~ l Q N A. R l(>.'" 

là casa,, e diret<>r do • LltGIQNARIO: 
.eln'rtome· do .corpo docen.te, e •Pela se.,. 

· nhõritá Mària • Rósá Sálgadó: Staghet
ta · em nome do .corpo discente.' • Arii

. bds os orad6reli ·m.aniféstararn todb o 
respeito, carinho. e contentamento da 
Faculdade . ao receber a honrosa vi

. sita de. S; :Excia, Revma •• é ellterna:.. 

. rain seu• iriabalavel proposltó de ser

. vir com entusiasmo· e. inteira .submis• . 
· são a causa catolica. · · 

. tuação· por· que· passou o Santo Pa
cll'e, no meio de' tão grandes ·peri• 
gos, ligou maíS estreitàmertte a :·, ela 
os corar:;ões de seus filhos. Atenua
ram-se com os tiltimos acànteci
mentQs, ' os perigos que améáça'vam 
Sua Santidade; mas persistem muitos 
sofrimentos e. , preocupações. As noti
cias recebidas mostram o ·anseio dos 
espiritos, não tanto no Cjue se refere 
à guérra, inas · no cjué diz respeito 
aos problemas futuros que inevita
velmente se apresentarão. Declaro11 
pot fim S. Excia. às alunas que, pa• 
ra sua boa orientação, não precisam 
de mais do que seguir as diretrizes 
que lhes forem .. dadas . pelas Revmas. 
Conegàs' da Sto. Agostinho, pelo cor.; 
po docente· do 'Instituto · e pelo seu 
A!lsistentê Eclcsiá.lltico, Revmo. Pe. J. 

.Oanti. ·. · Cump,·e-lh, , tambem a.catar 
a, venerav.el autoridade de. Sua Excia. 
Revnia: ,· Monsenhol' . Vigário Capi• 
'tUlar que .orá se acha à frehte 
·da ArquidioééSê dé Sãe, Paulo. Finali
·zandó '6 seu ê!iscµrso, · ó·. Exmo. Sr. 
.Nuneio. i\tiostoljco deu a todos os pre. 
· senfos â sua· Benção. • 

'. PAR'l;:WA. PÁR;\ PIRA_CICABA 

. Sitbado. seguiu $; .E!xcia. para Pira- . 

. ~iéaba, onde vai pre.sidir as cerimo• 

.. nías fin!)is do Congresso Eucaristi•. 

. co · I>iocesano . da nova circunscrição. 
,Eclesiastica de São Paulo, recente•· 
menta, criadà · pefo · : Santo Padre 

,Pio XIL t'!1'l 26 de {êyereiro dest,e ano. 

O.•· Lf.i ,!\>!', ,x,úv' ::>!Ls· 
.NI.r JLA HuA. Ll:.l l uKA 
. . . f:'. túHMAÇAQ 

Jlu4 ~'* de l\làló. 8'1.90-S, Paufo 
\IIMI., 



Continua a retirada das tropas nazistas na frente italiana 
'cidades capturadas 

O novo governo 
pelos nazistas 

Comunicado 
A 

oficial 
renuncia do 
do Q. 6. 

Marechal 
aliado de 

Badoglio 
vanguarda 

RO"i\IA, (Reuters) - o,· alemães em 
~·e tirada estão demonstrando uma con
JSideravel desorganização - é o que se 
informn autorlzndamente. Depois dn 
ocupação e Civitta Veccl1ia e de 
llracciano, os avanços aliados se diri
giram para 'l'arqu!nia, 

.Alem de ~racciano, já foi captura
do Civittá Castellana, sobrê a auto-
pist~ n. 3. · 

A desorganização do h!migo ê evi
dente nos maltra· :os rosto, dos pri
sione!ros feitos que pertenciam ao 14.o 
exercito de •. esselring. Assinala-se, 
porem, que entre os prisioneir~s cap
turados depois da ocupação de Roma 
figuram soldados de 40 unidades di
:ferentes da "wermacht". 

Clvitta Castellana foi tomada por 
unidades leves de reconhecimento, 
pois que o grosso do V exercito con
tinua a Investir para o norte, pro
curando desbaratar as forças germa
nic .s em retirada. 

C!vltta Castellana está situada na 
auto-estrada n, 3, que controla uma 

, rede de ostrada · subsidiarias. Está 
igualmente locallzada na ferrovia ele
trica de Florença a !1om . e respecti

. vamente a 28 e 38 quilometros de Vi

. terbo e ~erni, duas lmp~rt nt, jun
<;ões feroviarlas e rodoviarlas que con-
trolam todo o trafego na Ital!a merl
di rnal. 

FABRICA Dl R ')J{A 
ESTOCOLMO, (Reutérs) - O co

me,1tarista militar da Age'l.Cia notl • 
ciosa alemã D, N. B., Karl Praegner, 
noticiou ec taru-, . O,; alemães 
evacuaram Fabrica d! Roma e que a · 
cidade <,1 ocupada pelos americanos. 

l<'abrlca di Roma r·stil. <tua.da 5 
q1'lometros a nordeste d~ Ca:,r,·, via, 
cujn. captura f, i n.nunciada hoje 1rnm 
"·· ,unload ú ela!· aliado. Fabrica rli 
Ro:na encontra-se cerca de 16 quilo
metros a sudest,· do Importante cen
tro de comunlcaçõe·s de Viterbo. 

. A RE~UNCIA DE BADOGLJO 
ROMA, (Reuters) ...., Confirmaram-

se as previsõr.s do que o marechal 
Badoglio deixaria a chefia (~O gover
no. O titular escolh.do para formar o 
g·ove~~no ó sr Bonomi, já apontado 
nas nossas !r..::·ormaçõos anteriores. 

O .OVO GOVERXO 
RO::l:lA, (Reuters) O príncipe 

Humberto ~ .. ca"; ·,:ou o antigo pri
meiro n1inistro rvn.noe Bonoini, de or
ganizar o nov0 governo. 

O sr üono1·)i aceitou R incu1nbencia 
mas declo.!"ou , · · no ca!i, ele ser bem 
sucedido, os seus n1inistros prestariam 
juramento de lcalcl_;1,de á patria e não 
á dinastia. 

Informa-se qu~ foi depvis de uma 
hora de cliscussõi's c;ue se tornou cla
ro a Badoglio que era lmpossivel res
ponder ás ob:· •1.,;Go, dos politicos ro-. 
1nanos contra ·1 sua lid ·ança. 

A conde Sf( '.. ~, o professor Dene
detto Croce & 0 velho estadista Vitto
rio Orlando, cstive!'a m presentes á 
v a reuni?.o cc-~1 nRdog-lio . .Assim, o 
n1arechal n ... a~g!iú dirigiu-se ao pala
cio do princii)C B u ir1lic:.·to, afhn de 
informa-1o a respeito ào se?..;. fracasi:o 
em conseguir ~-rn acordo t.·oru o poli
ticos 1éln"..'S, ton1andv cntf:o o lugar
t ente do R'3h a <lecis~ n de <'Ortvidar 
o sr. Bonon1í par:1, oenca.;·go. 

COMUXICAUO OlfICIA.L .-\_,IADO 
Q, Cl .. ALIADO Iifl ' _\N'GUAIUJA 

l\'0 ,fELJITgHRANE•.'·. (ltf}uters) -
:f'! o scguinto· o texto (lo conu~nfcatlo 
de hoje: 

·,•011er'nç-ões terrest~R - O inin1ig3 
continuou om sua. 1 (~ti::aéLt <levid~J ü.1) 

energico avanço de n0;;s;~s tropas, .:, 
oeste :o 'l'i' rc. _/\, lestf'.' <:0 rio, nos. 
sas tropas estão 1..,br:gr.1.ndo .o ir.imig:,J 
a reUr·: r-se. O initnigo protege-se co1;1 
fortes retaguarda::, o dcn101içêe~ im. · 
portant<.-:, Tra.vou-s~ tu· local inten-, 
sa. 

No setor r<1-~--1kn, o i!'!m!;:;o ct"'mc~o~ 
a retira e o foi or:t!i,~·,::--1. '!,ollo, ci-:-t. 
pois de se ;1avcr ubs<:-:··1,:0.do uma ser~e 
de explnsl,c-s na noite ,~._, sete pa,·a 
1 ·ito deste mês. I'->s~:-t5 ti·r·j,;,;.:; ocu1>a.-

PROSSEGUE O BOMBARDEIO SISTE~1ATICO 
DA EUROPA NÃO UBERTADA 

Munich violentamente bombardeada Novas bombas 
de 5.500 quilos - O gigantesco esforço aereo de invasão 

LONDRES, (Reuters) Prosse-
·guiu ontem á noite o bombardeio sis
tematlco, pela R. A. F., do territorio 
ocupado. 

O BO'JIIBARDEIO DE lllUNICH 
Q. G. ALIADO NA l"I.'At.1.A, (Heu

ters) - . .l:'oderosas formações de bom• 
bardeadores . · pesados! da 15.a l'orça 
aerea atacaram objetivos m!J!tárcs na 
area de Muntch. Mais. de 700 bom• 
bardeadores pe~dos participaram do 
ataque, escoltados por "Llghtnings", 
"'MU.stan·gs." e '1'J.'hunderbé>1ts". !•10} 

encontrada eonsideravel opostçã.o. 
A HIPORTANCIA DESSA CIDADI,; 

LONDHES,· (Reuters) - Munich, 
:1oje atacada pelos bómbardeadores 
pesados da 15.a Oivlsão Aerea, ê um 
dos centros . ferroviar.10s cha:ves no 
sudeste <la Alemanha,' possuindo cin· 
co linhas principais que se Irradiam 
en1 todas as direções e entre as quais 
se lnelue. a vital. linha de suprimen
tos que ,i;e dirige para a Italla, atra• 
vés do Passo de Brenner, . . 
, ,\ cidade é, alem disso, sede da ad· 
mini13tração central do Partido Na
~is~a. das "S. --s •. :;11, sendo. ainda im11or
ta11te centro Industrial. 

M:unlch . foi pela ultima vez ataca• 
<la :pelo a.r em 24 de abril· !timo, quan
do os bombardeaclores. da H. A, F. efe
tuaram pesada ·incursão. 

O reide de hoje é o 15.o Já realiza
do contra Munlch.· 

OUTROS PON'l'OS ATACADO.S 
L(./NDRllJS, (Reut&rs) - Bombardea

dores- pesados aliados atacaram na 
noite de ontem para hoje, em grandes 

Os japoneses procuram enco
rajar seus aliados nazistas 
NOVA YORK, (Reuters) - A agen

cia ji.ponesa Donei, em emissão aqui ou
vida, transmite o texto de uma "mensa
gem de encorajamento", passa.da ~lo 
primeiro ministro niponico, general H!
é.oki. Tojo, ao "fuehrer" nacional-socia• 
lista da Alemanha, Ado1f Hitler, por mo
tivo da. invasão aliada. da "Fortaleza 
Europeia". 

Esse texto é o· seguinte: . 
"Exprimo minha completa confiança 

m, capacidade da Alemanha de obter 
esmagadora. vitoria contra a invasão an
glo-americana do continente europeu, e 
garanto a estreita colabOração jcponesa 
·para o a.rrazame11to ~o inimigo comum". 

1.400 pessoas estão vivendo 
na Cidade do Vaticano 

ROMA, (Reure1:s) - . Cerca de 1.400 
pcssoM .estão vivendo dent-ro d05 muros 
do Vaticano inclusive 150 guardas suiços 
e 300 ou mais guardas palatinas. 

forma<:ões, os centros rerrovlarlos de 
Hcnne:::i, .Alençon, .Mayenno e Penitau .. 
balt. 

Dois aparelhos aliados não regres
saram âs sus bases. 

XOVAS llOllBAS 
LO.N'DHES, (Heuters) _ Informa• 

se nesta capital que aviões al!ados 
en1preiaram onte1n nova bon1ba pe• 
sando 5.500 quilos aproximadamente. 

Uma dessas supor-bombas atingiu 
um tunel ferroviario nas proximida
des de Saumur, na França. 

O ESFORÇO AEREO DA INVAS.~0 
LONDR~s: (Heuters) - Desde os 

primeiros momentos da lnvsão atê o· 
meio dia do dia 9, quinta-feira, as 
forças aereas aliadas havia,m despa• 
chado em võo, 21.000 aeroplanos. 

O custo desse gigantesco. esfo'rço 
aereo foi lnfimo, pois somente fo
ram perdidos 28~ apa1·elho<,, inolusi· 
ve os aviões rebocados utilizados. pll· 
ra o transporte de trop2.s; ou seja; 
pouco mais de 1 por cento do numP,• 

1 ro de aviões empregados. 
Durante o mesmo espaço de tempo, 

o total de aeroplanos alemães dos• 
truidos foi ele 176, o que reflete a pe• 
quena atividade de força aerea ale• 
mã. 

1 
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SÃO PAULO l -------------· 

O GENERAL . OE GAULLE CONFERENCtA 

COM OS llDERES ALIADOS 
TaOl\'DRES. (Reute~s) - O general 

Charles De Gaulle manteve uma. longa. conferencia. com o primeiro mi
:nistro Churc.hill. 

O chefE) ao Comité Fra'!lcês de Li• 
bertação · Nacional já teve em Londrés 
varla·s e f)rolongadas eritrévistas, com 
autorida.dés britanicas e amc,l'lcanas: 
Acredita-se que na lista de proble
mas a serem debat!clos POr De Gaul
le figuram destacadame11te ques'tões 
financeiras e stmilar~s, ·surgidas en1 
consequencia <las opérações tnllltares 
qu, ora se verificam · em terr!torio 
da· 1i·ranca. · , · 

Os tecnicos financeiros acham que 
oa problemas monetarios São m> mo
mento os mais urgentes, nas delibera
çõês Inter-aliadas. Imprliniramll-so 
nos Estados Unidos graudes quanti
dades de cedulas da .moeda francesa, 
para uso especia.J das forças brita
nicas e americanas. Embora seja ele
vado o nuinero dessas cedulas, hão re
presenta um total despro·.'>rcionado. 
posto- que os allados terão de dispor 
ele copiosas qua, tidades de -Slnlleiro 

'para pagar não só O· saldo dos mili
'tares, coriló o. trabalho ~~ operarios e 
outros serviços. A. fabricação de· ce
dulas no,; Estados Unidos fnl motiva
da pelo fato de não haver no· exterior 

rla !<'rança metropolitana moeda fran
cesa suficiente para fazer face ás des
pesas indispensaveis. 'J.'em-se como 
virtualmente certo a circulação dessas 
cedulas será creditada ao Banco Na· 
cional Francês, em dolares e lib:ras, 
que o futúro governo da França podc
rft empregar em devido tempo. Esse 
nrocedlmento ~ semelha:1te ao da 
guerra pas~adn. 

Com respeito ás fo1·ças a.mericanas, 
sn.be-so que pro!" cguem as neg'oc1a .. 
ções, sem que haja. ainda acordos SO• 
bre a propor\,\!l.o exata da paga dos 
soldados. 

O certo, no entanto, é qu~ as auto
ridades britanicas e americanas de· 
sejam tanto quanto humanamente pos
siv~l evita:r um desequllibrlo na vidrt 
economlca francesa, como consequen
cia da clrcnlacilo duma grande ciua11 .. 
tidade adicional de cedula. 0, nsldera
se, não obstante, inevltavel até certo 
ponto a tendenr.ia tnflacionjsta.. 

WASHit,;G'l'O.N, ( !1euters) - O ge
neral De Gaulle dever(\.· vir aos Esta
dos Unidos nas proxim,is quatro s~
manas, pai se 'l.Vistar com o presi
dente ltnosevelt. 

O proprin presidente ê que fez essa 
co1nunicaç:ão. 

PIANOS SCHWARTZMANN 
Inclusive tipo e,pa.rtamP.nto 
Rua D. .José de Barros, 252 

Visitem nossa exp,,slçãr sem com1;romlsso 
Av. Agua Branca., 524 - Telefone 5·6981 

ra1n ta1nbom Ago~fn, ---:ialomara Sabi· 
na, Sutri o Ca;>ra1 .. <~! . 

0p.-rnt;fi··:s ncrci· O:-·tc1n, a. avia-
ção. tatica. pros~~.--g-1?·:i oM m;~, arre
metid.,~ 1n~ro, as· linhas ferroviariRS 
e ponte·~. tra~~po11.rs ~-?otoriza<Jos, es
tracl~s (1(3 roda._gen1, ;1\···:··(rr:r,103 C Ql)

trns ob,ietiYos. ~!!11:i.Ílos r:~ zona. à':' 
c·,1n 1•att-' e ao lar~() ;.. ~ta ocidental 
d:t, _It::i ii.1.. Os <:ac:::i:.s bom~:·1.'rde.a.r:ort':'-J 
atacaram tmbe1n objetivos sitlld ..; ·11a 
Iub ·,sJavla. Bornbardeadoi,es pesadós 
ataco.ran1 umn, ' s·) do submarinos en1 
Pola, na Italia. 
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OS ALIADOS · AMPLIAM SUAS CARECAS DE PONTE NA" FRANCA 
A· noite. nosso~ bombardea.dores~

t,.1:1-t'arn operaçõr-s contra. objetivos en1 
K'sl1. na. Iugosl,nia ... Durante estas 
011.erar;e_s (ora.111 destruídos quatro 
aviõc~ inimigo~~ e não regressaran1 
seis dos possos aparelhos. Durante as 
hora.s do dia de onte1n, ·só se avisüt
rn1n três aparelhos inilnigos sobre a 
zona de c01n1Jate. A ·aviação aliada do 
I\Icdit_crraneo efetuou aj)ro;d1natlafnen
te LOOO sortidas". 

. Cidades capturadas - Atravessada a fer revia que se dirige a Cherbourg - Novos 
desembarques· .. aHados - Caen esfá ... em chamàs em· cQnsequencia. ·da violenta 
batalha para sua posse - Dupla retirad a aeemã na zona de Bayeux e Carantan 

· O . auxUio · dos patriotas franceses· Comunicado oficial aliado. ·· ~. 

Honrarias concedidas pelo Rei 
da Inglaterra 

LO:-SDH.l5S. e J:eutocrs) - Os servi· 
çÔs destacados prestados a.o esforç.o 
elo - guC'rra da. Grit Bretanha foram 
recon1pensados por n1eio de honra
rias do aniversario do Hei. 

O \'isconde de Hallfax, embaixador 
e-n1 \\'a.sJ,inton,· foi elevado a Conde. 
:r:: eHtn n. primeira vez ciue .foi criado 
um ccndado, desde que ·Stanley Hald· 
,vin retlrou-se da vida politicál 
6111 :] P.37. 

Entre os novos "knig;h,ts bn.chclor'~ 
está. Q p1·ofc~sor Alexander 1nem-
n1i ng. clescobriµor da peniCilina. 

O general sic. Henry J\'.laltland Wil· . 
son, comanda.nti;:, suprerilo das :forçar> 
n.liadns.· 110 &J editerraneo, foi feito 
"Cavaleiro" da·ci'ri.l. Cruz.da Ordem do 
Banho. 

Entre outras pessoas agraciadas fi
guram:· ·sr. Philipp .Uoadineecl, oncar:.. 
regado qe· ·negocios da Urã B1'€tanhn. 
no Brasil, que foi feito "comp,tnhei-
1'0" da Ordem elo S . .!\ligue! e s. J'or.- ti 

i,-e; o sr. Ernest Cunninghan, . dire.tor 
g-c_ral, da. Cia. Frigorifico Anglo, rcsi -
dento em São paulo, que foi feito 
1'co1nancJa.nte 1' da Ordém elo 1n1pérío 
Brítanlco.; o sr. lllrlc Cllurch, ex·re
pr_esellt.ante elo "British Council" no 
Brn.sil, atualmente· residindo e1n Lon
<h·es, e que foi feito "oficial" <la or
rlem c1o Imperio Britanico, e mrs. 
Hayne, reslc1ento em Belem elo J:'arri, 
que se tornou membro da Ordem do 
lmper.io J3ritanico. 

Aspecto do a.'bside da. .Jgr,eia. de ['fãO· 
Pedro, · em. Ca.en 

LON'DRi,:S, .(Heuters) - .Berlim re-. 
con)1eJc11 O fato c1é que as. ·grandes 
rctificações1 ele .. Jinhas iJor. :parte .elos 
aleznã~s tiv.erain ço1no ·c.onSeq_uCncia 

. a. ampliação c1a· cabeça. de 1>.onte alia
·da, que tem;, agora ll1a\S çle .. 57 ·, (lUÍ• 
lometros de· largura· :e ·uma ·pr.ofun
didade de 17. quilometr<>s e· meio. 

CIDADES ·coN.Q,U:ISTAD.:AS 
LONOHJ~S, . (Reutêrs) .:..;.., · As .forças · 

al\das dom:inarain até agovà: diversas 

cidades . de bom tamanho, nas suas 
op·erações e1n s_olo· f1·ancê~. e já tein 
tuna· cabeça. de vonte · substancial sob 
seu. <lomlni.o · 

Cerca cfo 80 por c.cnto das popula
ções,.·orlgínais dessas cidades litorea
nas _1)ermane:cen1 cm suas rcside"t1cias 
ou na rçgião. . Os 20 por cento rcs
tan tes . foram transportados para a 
Alemanha. para trabalhar ou fugiram 
para . as florestas para escapar a esse 
sofriine~~~-

LON'PHES, (H.euters) - O corres· 
pondente <la. imprensa combinada,jun
to, ás_ f"Or_Ças a1nericanas na :B'fa..nça, 
iÓforp.1a qÚ·e l4'orm_ignY: foi co1npleta

·n1onte o'cupada na 1nan!'J.ã de quarta
feira .. depois de terern sido elimina· 
dos ;OS. centros de resistencla alemã. 

Formigny está situada .a cerca de 
1-5 quilomctios a oeste-noroeste <le 
Bàyeux, .. e a poucos quilometros elo 
·local ·onde. ilesembarcaram, terçá-fçi
ri,, .as· ·tropas <Jue ocuparam a locali-
dàde. · 
CAEN' E:ll qU.lllA.S B~I CO:S,SE• 

·'Q,liEN'CIA :DA. LUTA P,\.RA SUA 
POSSE 

LQNDKl<JS. (Heuters) ·-' A ag.en
ciá'.nóticlosa alema "D. N. B .. " decla· 
rou. <(úe · tropas de cho(]Uíl britanicas, 
apo-iaôri:i{·J).Or (luàtr~ diYisões ele taTl-

. -qú._c.s, ·e.stão · lutando no inte·r~or d'O 
· Caen,. -a· .vellta capital, da. .Normanc11a. 

Disse: a agencia nazista que "a lu
·ta so'.trava. .nas ruínas da. ·Cidade em 
cb8..:ri1as". 

:l'ODEROSA CU~HA AJ,IA.DA 
ZURICJ;l, (Heuters) - A agencia 

"Tfansoccan" acaba de inforinar -_que 
;,~ {orças· aliá.das introduziram póde
rosa. curiha. nas linhas gernuinicas, de 
llayeux para sudoeste, na. direção ,<le 
Sai.nt ·Lo,· o quo representa um ·avan• 
<;o'·.<lo . .oito quilometros. 

GRANDE RISCO. AS REUQUIAS. DE. LISIEUX 

Nos tempos de paz, grande multidão de fieis acorre a Lisieux para venerar as reliqtiias de 
Santa Tereza .do. Menino Jesus. Atualmente, a ca sa: onde ela passotl a infancia, o C<J,rmelo, onde vi
veu como esposa de Nosso Senhor, e tantas outrás lembranças que a Providencia conservou para con
solação dos inumeros devotos da grande San'tf'; cofrem gran~le risco de serem déstruidas, estando 
a cidade, como é sabido, em plena zona de invas?í,o, · · · · · · 

Nosso cliché mostra um aspecto da procissão qi.te periodicamente pen~orre as ruas de Lisieux, 
transportando as relíquias de Santa Jerezinha, de ntro da predosa Urna de ouro· (l pedras pre.ciosas, 

oferecida pelo Brasil.. ·' 

A GUERRA 'NA FRENTE DKIENfll 
Aguarda-se .uma ofensiva em grande escal.a, dos<exercitos 
russos - A emissora· de P~ris. anunçioil u.-, podero$a 
ofensiva das tropas nazistas no setor a/ noroeste de Tajr-

napol' - A luta na região de Já,sy. 
l\IOSCOU, (eRuters) .- Existem ago-. 

ra todas as indicações ele que o ex.er· 
cito russo prov<1,velment elan(:ar(L seu 
peso numa, ofensiva. em· grande esca
la, a qualquer momento,' a qual servi
ria. de complemento a invasão aliada 
ha frente oc.iclental. 

No momento, ilíoscou continua a 
manter süenclo sobre a extensão das 
o}lerações na. frente !l,e Jas.sy. 

A RADIO DE PAltIS NOTICIA UMA 
·oFEl'\'SIVA NAZISTA 

· L01'i0Rl']S, · (Reuters) - nTarna
pol foi conquistada .pelas forçai; ale
mãs, - in(orma a .emissora de .Paris. 
ou viela hoje pela manhã nesta.· ca1>ltal. 

LONDRES, (Reuters) ,- . A emiss<>
ra de Paris, nas suas. irraqlações des
ta. - manhã, captadàs .. nesta capital, 
anunciou o seguinte: 

·"As forçás· alemãs · desencádear,ún 
&_s_·Pri~eiras· hora$ ·'d~t. maa·rUgada de 
nnje poderosa: ofensiva· iro se'tor situa
do a noroeste ile 'rarnapoi, loé:alizà.da 
na região sticloesto ·da Pofonla; As 
fOrças gern,anicas conqufstrtra1n a· Jo ... 
caJidade, !)em como todàs .as altu.ras 
.úue a ·cerca.1n". 

LONDRES. (Reut~rs) - Inform.a
se nesta canltal. con1 referencia. ri..-110· 
ticia irnvliada Pela emissora rle Pa~ 
ri.s, acerca da captara. de T'at.'nO}J01 
pelos alemâes1 qu_e aquetà ciclacle ·csH1 
h'.ituacla a cerC'á ··ae 1,r2··quílnnfeti'os H 

sw4oe~te de Lwow. 
As a11toridç1.des_ 111ilita.rcs i -~·le~as 

ma.nifPstaraq1 .a opi.niáo .. , de,que se tra
ta, ele unia tt'rí.ta'tf•·a ·;1J€fJ1â na,ra ft1ZPT 
fruSt.ar , qu,\,1-qu-cr- '-0füÚsfr'a. .' süv'ictka 
nessa . dire~fto; 

. . . 

LUTA El\l ,JASSY, SEGUNllO· 
. ·. A D.- N. n. . · , · 

_ ESTOCOLMO,. (~eut.ers) .. ~ o: coro
nel Ernest. vou Hari1meí·, co·rrespon
lldnte: . n1ilitàr· <la .agencia-,iioticiosa · 
alemã D .. N, D., 'qúe onte1n. 119ticiou 
uma, ofe:nslva ·em -amp·1a·frênte 0:-0·11.or
te de .Jassy, . escreve .. hoje:;> ' 

"Ontem· a' lut · ao norte· de JaS'sy dl
•minuiu .. um tanto ·ele' intensidade,· ds,
iiois · que fo1'a1p.' r~p.elrcíos "o;,;, ·ataquéis 
,·usso~ dos dlas·,ariJer:1p1.1es; 'Em alguns 
pontos,. as_ tror·,,s rus.Sil,S rc;peUr.:.Jlt on
tem, seus , ataqU~S· contra .. nossas·· Jj •. 

· nhaS; · nias · ·utilizando ÍQl'Ç!lS niênóres 
" sem apoio- ,de.:tanr ,es., 'l'o_dos esses 
ata:(lues foram . r.eiieUifos ·· novamçnte 
o·,· mesmo -enfrenfados.' pÔr coriti-a~ata-

· 11 ue·s"~ - · ·' · 

~NTONESCU. '.ESTARIA' PAR'A . 
. . RENUNCIAR . 

NOVA ;YORK, (Keute;s) ..!. l!;stá lll)i• 
netite· a. r,muncia, .d.o ·111arechali:Ybn 

. A.i1tone~cu, do po.sto · <1~ chete do •go
vern.o ,,a num,intit ,-.. <llz U)l;: d~SJHJ· 
cl1 o ,1e foi te .,. eixl sta' _:.., i.nrórma. · o 

,·orrespçind<,~te· d~ ·;,Ne,v'':fork '.rin\és" 
'· ''· · i~n1 i>e;:~,-~) ·~ ~. ~ 

. Antol'l~S<·u •sevá substituidoi,pel.o, fac 

móso Hora Sima, o · llder · da: "(foáràa 
. ~1e. :li'er,1~~,~~ ,_ :a:.-.:ô~g~-l}'iz~l-~}ão··:· .u·1~rà:.:i:-âs~' 

,:ista riimc{1â,- ~·,diz o·çe~p;~,\~/ ·. 

As Jorçasnipo:nicas retiram-se 
. rapidamente de Kohima 

KÁ.NDY, (Reuters) Anuncia-se 
JiiciaJmente . que as tropas· niponicas 
.:ontinuarri a se retirar rapidamente de 
.Kohima., para. o sul, na díreção de :tm-
phàt ' ' . . 

As· ·forças . aliadas já avançaram quasi 
23 qúilomctros em p(,rseguição das tro
pas niponicas, pela estrada entre Kohí• 

· ma e · Imphal. 
,·· .,i· 

·BANGKOK SOFREU PESADO 
BOMBARDEIO 

.KANOY,'' (Reuters) -· Poderosas for. 
. çi',S ,d~. bomba.rdeactores pei;ados da For
ça.· Aérea. Estrâté:gica desfecharain cotitra 
Bankok, em 5 de Junho, seu · ri18.is pe
sado golpe desta guerra. As d.efesas da 
cic}adil forJ,L.m aparentemente tollla~ de 

.' ·súrpresa:; pois as formações· convergiram 
sôbre'·o'·óbjet!vo a grandt- altitude e .de 

· tóda.s as .'direções, limçando. uma. tonela
. -·gei-n· reéótde de .bombas ·cte dc:imolição e 

iricendiai;ias, so.bre e:;se · importaµte porto 
japonês. · 

; P.recªuções . dos nazistas na 
Holanda · 

. . ·, 
. LÓNORES, (Reuté,.J - Segu11cio a 

· 'agencia 'Am,ta, o diariô de Amsterdam 
' "ti:etil. · Algemein Haldesclad •·,, controlado 
;pelos' alem~~s, ,declarou que a. qualqt1er 
· momento será . estabelec!dj o estado · de 
~:ti~ para toda a Holanda. 

Recentemente, o ' qul ·.ing" holandês, 
· Seyss Inqu:.rt, promulgou um decreto, fi-

xando os limites dÃ' "zona de batalha 
, noroe~te" • e .· <:Utando . dispçs!ções . finais 
l !l,a.\a' programá, o est.a.do . i, .sitio qi.:i,ndo 
; os exercitQS aliados· chegàrem.. , · . 

. : : ''.Tódos ~\.teles.· que . pertencerem aç 
_; n.9v.unento .de : rés!stencj .. serão- fuzj.laçl9s 
, Gem. julgamento"·: . ;foi a:.advertiúcia ·fi. 

... : ,«i.h clQ, 1'€,,ll:Jdo ,jornal,- {;{!;ando• uma .. aléÍ
......... ,J,UÇãO 0 d.o · !lide.: nazi-holahdês .BfoJtiijl. 

UUPLA. RETIRAUA· ALE)l,'l NA 
ZONA DE BAYEUX E CARATAN' 

LONDHE8, ,(Hcutcrs) - O serviço 
internacional de informações, con-
trolado pelas autoridades alemas, ad· 
1nite hoje a dupla retirada germa
nica nas proximidades de Bayeux e 
Cara.tan, segündo informa ··o corres
pondente espe·cial <Ia agencia Heu
ters em Estocolmo. 
ESTARIAl\I CONCENTRADAS DEZ 

DlVISõES ALEMAS 
LONDHES, (Heuters) - Um dêspa

cho da Imprensa combinada, recebi· 
do em Londres nas ultimas horas da 
noite, declara que os alem[es con
centraram atê agora, .ségundo se acre
dita, 10 divisões contra os aliados, ao 
longo da cabeça de praia. 

XOVOS DESEMBAltQ,UES 
ZUHICH, (Heuters) - A emtssora 

ele Berlim, confirmando .. uma· Infor
mação anterior, confeSSOÚ -c,rlle OS 
alilidos continuaram com· exlto <lu• 
rante toda. a noite ele ontem· para ho<· 
je, os c1esembarques de· tropas na 
bala do Sena. . ··· 

Segundo a. agencia nazista, àtê 
agora, desde o primeiro dia de desem
lla1'qüe· ira costa frantesa," os" alliidos· 
desembarcaram de 15 a 16. divisões 
díl tropas de todos os tllJOS. 

Segundo a. emissora de .li'~nrteS, -os 
oficiais do Bstado J\lalOl" elo ·mare- Igreja de Santo Estevão, é'nt • Caen 

chnl von H.undestdt não es·peram 110- medias de caças. Estes e outros :ca• 
vos desembarques allados, atê a con- cas "martelaram" objetivos. do .iniml• 
quista êle Cherburgo pelos .. aliàdos. , g·o em terra, abaterain 31 aviões ale• 

JUXÇA.O DOS CAXADl~NSEs· mãe• e destrulr&r,t mais de vinte de .. 
E BRl'.I.'ANICOS les, que se achavam no solo.l Após es• 

LON'DR.EJS, (ReÚt<lrs) ...:.. . .Anuncia.-se tas operações, fii.ltain três · bombar .. 
que as forças britanicas e canadenses deadores e 24 caças. . . · 
quG efetuaram junção no continente, ·Durante o· dia de ontem, houve fog1 
ambas convergindo sobr·e Caen, na · esporadléo ele algumas bateria$ cos"' 
Normandia, tee1n enfrcnta·do diversos teiras-, .que -forain nova:me11te i'edti_zi .. 
contra-ataques·· ligeiros, n.o·s · ·(Jua'ls os das· áo . silencio pelo fogo · de canhão 
alemã!lS sofreram conslde'ra'veis . per• dos navios d<• g erra allados. Bom-
das de· tanques.. ha.1·deadores medios atacaram uma. 

A junção dos canadenses e. dos bri- 11,;,nt, rodoviaria sobre o S~,t,·. em 
tanicos resultou na criagã.o de um V rnon, e caças bornbariteadores vi• 
11 cotretlorn no qual os ge"rma'nico:, . es... sar·an1 concentrações. de tropa.s e tran_s .. 
tão sujeitos se~e>n bomb'ardeados porte-·. posições ele ·canhões e veículos 
tanto por terra. como i>Or c,.r, · beÍri cnco11raçados e objétlyos f&l-roviarlos 
cón10 a serc1n, no dÕv!(Ü:/ .tc:..\}10, 'és·~ e r_O:~·óviario:::, nà. rctagua.rda da liriha 
magados, sem :·a, 'ação· alguma. de b:úalha. Aviõ.es de caça realizarain º· coxcu:riso ·DÁ ARÍlADÁ' . . pan·tilhas sobre a zona de iavegaç!i.o 

Q. G, SUPR:0:MO. DA l<'ORQA BX~ e sobre a area de assalto. ViU:te e -um 
PEDICIO::-,A.l!, A. 'A.I;JANÁ, .. (l~,qt~r·~,. aviões. inimigos .foram destt'uldos; Fo• 
- Cruzadores e destr9icr~ i1oi'te-ame- ran ·perdidos onze. ·dos nossos ·caças, 
rica nos continuam a presta.!' ·11,ti vo mas : doi.s ·dos.· pilotos ·encóntram;sa >! 

apoio e111 un1 .;s0tor. r~or.té--am_ericano sâlvo. · 
da. cahe,ça. <lo praL da. Normandia .. · ós' Aviões de caça, guarnecidos , de éa• 
c1esembarques de reforços e"suprin{en- nhõcs foguetes, atacaram· barco~ tor-
tos conti.ntian1 com ·celeridad~ e as ptidei'· ·os alemã8s1 no ··al, deixando 
praias. ·se aprcscn'nm em· ex.\:llen:tc.s um deles ·em condições ele· ·af11ridar. 
·úo~1,_di~ões. Eln · ~utro setor no7 · e-ame• Oµten1 a noite poderosas for.mações -de 
ric,.no as condlçi>,s melhoraram mui- .!Jombardeadores pesados átacaram 
to, nas uHlmas' hor. ·s, Hl'-S u.illda ex.is·: 1..'(;'ritros fcrroviarios elo Renncs, Fau .. · 
tell~ grar."des difiéuldide.s ... Os .nomú gers, 'Alencçn, Mayenne, · ,e · .. Pontau
dcsses setores não fGr,.1r<1 revelados. - liautt. Faltam ciois bombardeadores 

·coMUNIOADO OFICIAL . pesados.· Bombardeador.és leves,· ata, 
Q, u.: ::;U[>HJ,;Mo DAS l•'OWJAS E.~- caram - otiJetlvos ferroviarios, na re• , 

p;~DiC101'1ARIAS ALIADAS,.· ·(Reu-. · taguarda da area .de bàtalha, durau-
tcrs) -- li;. o. ~egulnte o texto dei' co- tJ ª 1 ·''e". 
municado oficial t.!e hoje, ··o qua.l tei:1 0 AUXILIO DOS PA'l'RIOTAS 
ó n, 7: ,v . l~ltA!\~C~SES 

''.\s tropas "liadas <!óntinuarain ·a· Co'i\1, OS ALIADOS NA FRANÇA, 
fazei' progressos em todos·· os setores, (Reuters) .,- ,Os patriotas (r,-nceses 
a; csa.1· -,ia. chcg·ada ele ·.novos :rétorçós mostram-se muito' ativos. e ajudam as 
de elementos couraçad·ós alemães .. Os tt·opas aliadas por t.odos os meios de 
dese;rnbarques continu~:ram ein. todâ>< · que, dlspõe·m. Qra1·atU:am em pe.quenos 
a-,; })raias; e os poritos, fórtes· ;ela re- grupos. cujQ:- inen1b_ros apenas _são .co
sistencta inimiga, que toram ultra•, nhecidos· pelo· dirigente -de cada ·um, 
!JitSSados, estão sendo firmemente re• o;•a ag·em ·separa.dos,. préparando, toda 
dusidos. a sorte de armadilhas e m>lpes ,i:,ossi-

A aviasão á!iàila continuou a veis. Varlos él~sses patriotas ·afirma• 
a.poir ,. as forças navais e 'terrestres. ram que já estavam preparados para. 
oi:éem, atacando numerosos objetivos. entrar em aç5.o quando· as tropa!! 
Ao fim · /:lo mesmo. dia, às ·condigões ,tl,adas desembarcaram terça-feira 
cio tempo, sobre o norte· da ·França, 1!ela manhã em solo francês. 
determinâram a redução 'da ·escala das 
operações aereas. 

Nossos bombardeadores pesados, em · 
poderosas formações, atacaram obje- · 
tivos ferrovia.rios e aerodromos, alem, 
da area di;, bat.atha... 0utem, pela ma
nhã, toram eles escoltados vor torcas 

As baixas das forças america
nas desde o inicio da guerra 

W.ASHlNGTON, (.l:teuters) - O l)e1 
partamento de Informações de Gue't-1 
.ra . anuncia que as perdas ·sofridas 
pelas forças arlnaclas dos Estado$ 
Unidos· desde o inicio da guerra, eie~ 
vam-se agora a 211:131 homenif. 
, ·O referido tota.1 Incluo: 48.754 · mor .. 
tos; 81.03\l feridos; 49.430 desapareci• 
dos; ·33,005 prisioneiros do.·guerra. Do!l · 
reridcls, 41.lOõ retornaram ao servi-, 
ço ativo. 

,=============== 
P~l'egrinação a ratlma para 
agradecer os sucessos· aliados 

LISBÓA, (Reuters)· . ...:. Mais de 150 ca1 
t-01icó.s brita.nicos · reskléntes· ·em Portu .. 
(l'al, rea.liza.ram hoje uma P!)régrinação .,ao 
~antuario de Nossa SenhOra .de. Fa,t!nla, 
e.fim de agradecer & libertação de Roma. 
e o bem sucedido inici'J da invasãq. 

r
·. ••cclocai o jórna!ism() · católico1 na. primeira 

fila d-0s ins.trurnento_s mais necessários e eficazes 
de apostolado'\ · 

í>m xn 

Leia· ·ô 

L E G I o·N A R ·I O 
:semanario católico aprovação eclesiástica. 

.T 

r 

DIS.TRIBUIDO AOS. DOMINGOS. ElVI. SANTOS-·· 
PELA 

A G E N C I A. M A G A· L H- Ã E S 
~ua Frei Gaspar n.0 ~3 . SANTOS 

J ' A .fodas as· . bancas de . . -·· 1orna1s 
1 

L Numero avulso:. Cr~$· 0,40 .. 
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CORR:füA DE · OLIVEIRA 

EmS. Paulo o Révmo. ''Le ·Doux Pay s de F"rance" 
Na iJnprensa diaria, publicou-se 

esta semana a seguinte noticia: 
"Estão sendo impressos na Casa da 

l.vloeda, devendo ser postos em cir
culação dentro de nóventa · dias, os 
selos comemorativos do Centenario da 
Associação· Cristã de Moços. A emis
são é de 1.000.000 de selos de Cr.S 
'0,40. Estes selos, de formato retan
gular, terão as cores azul, vetmelho 
-e amarelo. Na parte superior do se-· 
lo aparece; em um quadrado branco, 
o emblema da Associação Cristã de 
l\ifoços, nas cores citadas". 

* * * 
Estamos no mais formai desacordo 

com a idéia de se levantar um mo
numento ao zebú, tão larga e simpa
ticam~te noticiada pela • maior par
te dos orgãos jornalisticos do país. 

Levantai· um monumento é glorifi
-car. Glorificàr é reconher superio
·ridade. Logo, só se explicaria que 
llomens levantassem um monumento . 
ao zebú se o reconhecessem superior 
a si, se o colocassem na mesma pla
na que os grande_ homens a que, se
gundo o costume universal, se erigem 
est,ituas em praça publica. 

,:, * *, 
· Mas, dir-se-á, estamos· levapdo mui
to ao tragico as coisas. O zebú é um 
mero símbolo. Exprime a riqueza da 
:zona. Levanta-se um monumento 
não ao zebú, mas à riqueza que e 
:zebú trou?,:e consigo. 
· (Conclue na 2.ª pag } 

Pe. Arlindo Vieira 
Como nóticiani.os ·em· ri'ossa ul'.;mn 

edição, encontra-se ne~ta capital, ho:: - · 
pedado no Colegio São l,,;Ít.,' o Ri:'Ymo. 
Sr. Pe. Arfüi.do Vieira, S. · J;; educa
dor, jornalista é óradM· sacro ,~e 
grande relevo em todo· o país. 
. S. Revma. veio .a esta · capital a 
convite dos li,. R. P. P .. Ca1'.n1eHt,:is, 
afim de realizar uma sel'ie de p~éga
ções e conferencias no Santuádo, · de 
Santa Terezinha do Meniii.o Jesus. 

Como era natural, a presença de 
S. Revma. em São. Paub despertoa 
grande interesse. , Foram, . portanto, 
numerosos os elementos <ie' projeção 
e:n. nosso mundo mtelectuaL é, social, 
que aproveitaram esta oportunidade 
pàra ouvir o distinto conferencista, 
cuja intrepida e brilhante atuação na 
nicente· · polemica sobre a obra. do Sr. 
Jacques Maritain tanto empolgou 
nossos circulas· cultos. · 

S. Revma. realizou varías prega
çôcs para senhoras .e para homens. 
E, ontem, às ~4,30 horas, · encerrou 
suas pregações com Missa · e Comu-· 
nhão geral, em que se destacava' Ulll 
co!'l.Sideravel numero de homéns. . · 

,Orador de palavra fluentissima e 
atraente, de grande autoridade inte
lectual, S. Revma. · deixou íunda ~e 
agradavel recordação a qmintos•· ti
veram ocasião· de o ouvlr. 

Carta Ja Coordenação dos negocios inter
americano~ ao Exmo. Sr. Bispo de Bragança 

O Ex1no. Revmo. Sr. D. José l\Iau- Significante é e~tudar a attt!lde, p·e· 
ticio da Rocha, Bispo Diocesano de rante a Igreja!, dos pafses ora imvol• 
Bragançà recebeu da Coordenação vidos nesta luta titanica. Tristes 8á<J 

dos Negocios inter-americanos o se- as noticias que nos chegam da clla-
guinte oficio: . mada "FESTUNG-EUROPA":- con, 

"Oficio· do Comité de Coordenação tam humilhações, tortaràs, 'bai•b\Has 
Para o Brasil represalias, ·e execuções de, Sacerdo-
Rio de Janeiro, 24. de maio, de ,1944, tes e Prelados, e aJé de religiosa.ir, 
Senhor Dom José Maurlcio da Ro· livres comO' estão de cuh>a, a não'.~er 

cha, Bispo de Bragança. a de terem recusado tributar aos Ido· 
Tendo . lido na "Folha. Carioca" a los pagãos a a_doração e venera~ão 

entrevistá, que a esse orgão conce- que reservamos para ·D.eus Nosso ·se--
r1eu Vossa Excelenda, e os comenta• nhor e seu:i santos. · 
rios em torno dela pela revistá "Di· Na · minha terra, a9 ci,mtrario, -. o. 
rntr!~es", venho com11nica.r-lhc o cr,stianismo· tem encontradO·'Uni .cam-
quauto me sensibilizaram suas bon• po livre onc:!'e poúde se des'en\'"olv~i- il 

NlJl\ilERO AVULSO; 

·cR.$ 0,40 
.· 

· Diretor-Gerente: . · · 
FRANCISCO MONTEIRO. ~ACHADO• \\ 

NUM. ··fü9 

HOMENAGEM AO .SANTO PADRl • 
Por motivo do tra!Úcurso d; :,,nia)do.Papa>l. a Ação . 

· Catolica de S. p;ulo realizará no prox;imo dia ,1.3 de Julho 
·. às 20,30 horas, na .Curia l\fe.tr9p0lit~t1'.'-: ~ma se?o.,.$olene. 

, A 'saudação oficial . ao.· Sttmo. ront_lÍlC\3 . ser~. feita . pelo 
brilhante 6rador saéro Pe, Arlindo :Vi~ira S •. I!. . . ... . . .. 

A essa:' •sessão deverão. comparecer· to1os ()S membros 
das associações fttndanienta\ _e a~i.ilia1·:; homeils .·da. A_; ·e; 
J; I. C.; J. U .. C.; J.:E.; C,; J. O.'C.;.·Co~gr~gados·Mananos. 
e Filhas de •. Maria,. Apostolado ·da 91.;3.:-,;ao;. etc. · 

. A .. BELEZA. DO CANTOCHÃff. ECLESIAStlCO 
_Opiniões •. dê ·grandes:. :músicos sobre 

a m µsfca oficial da fgreja. 

'1 

o . canto-chão prescrito pela Jg)lCj;l. . dele .. Conio parte integrante . da,. H· : 
é O ·c.anto eclesiast.ico. mais perféitçii, túrgfa.·possue o.seu valor inestimavel 
Com .efeito, na .música .sacra. téii1os para tódos ·:Os tempos". . . - · ·. 
três· graus estabelecidos · pela . lei da Unia revista musical de Berlim, : 
Igreja. "0 suprem~ modelo" ~ o çan:~ .. "Echo", diz ,que. ,no. canto gregor\a- ·, 
to gregoriano, diz Pio X, e acr~~cen- · 11·0, a imr da · mafor •Singeleza e. uni• . 
ta: '/Todos fiquem certos .de que o. dade .reina a maior variedade. :rexto,. 
culto divino nada perde d_e,~ua lmpo-. .e• ineloc.la :formaU1 uma sõ.coufi8,·re•. 
nencia, em.bora seja acompanhado ;e:.- sol.vendo perfeitamente o .. problema,, .• 
clusiV'amente de mús!éa desta qunli- de,maniféstar. os .sentimentos do co~,· 
dade". Em segundo lugar vem a po· fação J)elos sons, e conservando para. 
lifonia e em ultimo são admitidas. as todo. verdadelro'perito musicai· o-· seu. 
peças da músiea sacra moderna, valor iµtrinseço, que .é incom:paxa•. 

Autoridades contemporaneas, que : · vel" · · · · · 
conhecem a música moderna, compe- · B~rlioz, ·igualmente celebre !)Oino:. 
tentes portanto para dai·: um parecet·: · critic'o .e compositor,. autor ,de um 
.iecisivo, falam 1riuito a favor do. éaiÍ• ReéJ.uiem que. não tem igual em •ma-

. · · · · jestade.· e por isso. sem duvida ilni en•. 
to-chão. tendido: de 'profissão, diz ,qu,e nada. 

Mozart dizia. que com. gosto saci:fi- na.. musica se pode co)11parar. ,com o . 
. caria todo o seu repome·, ·Se pudesse efeito. do· canto gregoriano ··"Dies: 
dizer-se compositor do· ·Pr'efacio •· gré· 
goriano. 

Halevy, o celebre ,compositor·· de 
operas; discipu!o d13 CherubhÍi,, <liz: . 
"domp podem os sacerdotes cato li• 
cos, possuidores do canto gregoriano; 
a mais linda melodia religiosa, ,que 
e:x:iste no m'mido, perniitii: nas suas 
igrejas a pobreza da nossa. musica 
moderna?". 

Qu~se. da mesma forma· fala :o. ce• 
lebre compositor de operas, · Luiz 
Spohr afirmando, · que não pode :coní.· 
l}reénder. como. "os cato}icos · permi~ 
f~i estragar a ll1 U$ica. . sac1:a;: pOf•. 

.quanto no canto gregoriano· possucm: 

\ irae,,,. 
. O· celebre . compositor · de operas, 

Gounod, gostava de falar< das -perfe.-i-: 
. ções do :can.to kregoriano, do ql)aJ rra. 
Ulll' grande- admira.dor. . : . 
. Em face do qtíe, ·cousa· sinmlár: 

.é que· pessoas, cuja competencla e 
ciencia. musi~al. ne!n da longe, se. P"• 
de·· comparar com a destes .. homens,· 
critiquem o canto gregoriano. Ê ,cir• 
gulh.o, te.stelllunho. tr_iste de ignor~u~, 
da e incompetencia, , · 

e.' R •. 
. (Transcrito do "Monitor Dioze~ 
saúé de Botúcatú). 

JÜua 1nugicâ -:°G~!csi:::.et-j_ca · ·genlllna. e. -,- 1·--dosas expressões a respeito de- nünha vontade - e ~obretudo. a Igreja· ca, 
torra e miµlla e. norte· ei·icana. tõlfca, que tiredomlna em' ,35 :ddÍ! 4~ 

~"~;{
11
:irr~~forço . . o dos. Bst~~:·' ~$~~si~~:I~r:t~~t~~:~~~~:·-t~ 

: verdadeira';. , ..• · , · . - > o , . , - - . · ·· • ·· .· : 
(; ; . ,O celebre -~scfitor .. niu;.lc:a.EAµíl:p:os' ··········.,, · .. ·· JQIDPlO. Jao:.r,aulo · .... · \
.·-;''nêG~-~:;,~·~-o,·c-'''i.#~a'.!w~'~;O.b-'(: w.~e1~í:in~~~~;~ll'i~:·'··· 

espeCifiCO,·.e. Sé algtiem ,quer, Q Ullí- do,S:··.contrlbl.llÇô<>s -!Jró '.l'emplQa~,o?',I\~ Unidos, ó sobremanÍ.lira . cvnfor-t,l.âor co Norte-AIDo?icano~· · que, ha tem- · 
,,uvir as'palavras autorizadas cte Vos, pos, tive 3 honra de ·ihe· ofer.t.àr, ~ra-
sa ,Excelcncia quando fala da Bllll zem informações que elcqueritemeri• 

, CaÚsa · cm prol de que :ravam os Es· te falam .da profunda religiosidade do. 
tados Unidos ·uma guerra justa e ne• povo americano • · 
cessaria, e na qual a minha patria se esse povo não tive~se· a mais sin· 

. hesitou tomar parte até que viesse a cera convição d.a just[çà e al~a: mora-
11rova chocante dos nefastos de· !idade de sua posição. na .guerra murí• 
signios dos que a atacaram. Sabemos dia!, nunca faria, os sacrifícios qqe· 
nós, a111erlcanos, que as nossas mãos está fazendo e ,nunca ·teria a perfeita 

. estão limpas de culpa, porem man- cooperação da Igreja; a. qual ·não• con-
cliadas pelo sangue derramado pela cede seus auxilios e seus confortos es· 
nossa n1élhor juventude. pi.rituais aos que abraçam mna causa , 

~esta de São João Batista 
na Paroquia de Vila lpojuca 

Teve inicio dia 16 do corrente, na 
· Paroquia dé Vila lpojuca, a novena 
· em honra de São João Batista, pa
' droeiro da Paroquia, constando de 

pregação e benção com o SS. Sacra
mento. 

Dia 25,. domingo, às 6,30 horas, ha
verá Missa Campal com Oomunhão 
geral de todas as associações da Paro
quia e dos devotos do• glorioso Santo, 
por intenção do Santo Padre. Às 9,30 
horas, Missa cantada, pregando ao 
Evangelho o Revmo. Pe. Walter 
Schewiora, Vigario da Paroquia. ÀS 
17 horas a imagem de São João Ba
tista. será levada em procissão pelas 
principais ruas da Paroquia. À en
trada da procissão o Revmo. Vigario 
fará o panegerico do padroeiro, en
cerrando a festa com a benção do SS, 
Sacramento. 

Calunias contra o 
A revista "Ecclesia", orgão da di

reção ce.itral .da Ação Católica Es
panh~Ja, em nú.mero recente, inseriu 
uma nota sobre a atividade de ·certa 
imprensa que circula na peninsula 
iberica, e dá informações· falsas 
transmitidas por agências pouco es
crupulosas. 

Nota que a Voz de Guipuscóa ati· 
ra-se contra pessoas e lns.tltuições 
religiosas, afirmando que na Igreja 
Católica na França, que é mais fran
cesa que católica, lia grande simpa
tia pelo comunismo, que é elogiado 
até .mesmo .dos J)úlpitos. Afirma esta 
publicação dos .Bispos franceses, que 
se não fosse a dificuldade em obter 
um salvo-condilto, alguns teria4i ido 
à União Soviética abençoar Stalin, e 
talvez. re·zar uma Missa sobre as tum
bas de Katyn. Porque, acrescenta, de• 
pois de se ter visto o Cardeal Ver
dier convertido em protetor dos eo
munistas já nada surpreende E dá 
como sabido que os Bispos franceses' 
estão em boa parte entregues à in• 
fluência semita. 

qualquer. · 
As centenas de capelães. ·1ullita.res 

acompanham os soldados americanos 
até cairem com eles dos céus, muni
dos somente de paraquedas e. umà pe, 
quena mochila, contendó• os ·objetos 
sacros, afim de atender. aós jóvéns 
guerreiros que no campo de batalha, 
requerem assistencla espiritu.al. 

É este o espirito do · povo amei·i· 
cano, o qual· prossegue.t!r1j1e111ente na 
campanha em prol dum mundo livre, 
onde a fé · de Cl'isto imperará; 

Como americano, e granc).e apaixo
nado do Brasil e de sua .gente,. de 
coração agradeço a. Vossa' Excelencia 
r.s palavras de lnteligepcia e· carida
de cristãs que proferiu com relação 
à minha patria, empenhada, ·na defc. 
sa da civilização cristã que tanto pre
za a liberdade, e. sobretudo, no rei· 
no espiritual. SubscreV'o,me,-· Senhor 
Dom José, de Vossa E:tcelencia o 

Ãmigo Admirador, 
{a) Frederlck Hull 

Divisão de lnformàções;' 

Clero na Espanha 
A respeito dessas falsidades, "Ec· 

clesia" prova: · 
I - Que os monges itàllanos não 

festejaram com um Te,Deu_m, em rw.r
te alguma do mundo, o aniversário da 
revolução soviéticà; · · · 

II - Que não reconhece ao perio
dista nenhum direito. de·. julgar ós 
Bispos de ·toda uma· nação; 

III - Que nenhuma afir1nativa 110~ 
de honestamente basaa.-:sa em um 
"dariam todas as reliq1iias", um "te· 
ria ido à União Soviética" ou um 
ºse acaso.:'; 

IV - Que é um atrevimento .in• 
qualifica vel tratar de galicana a, Igre· 
já Católica da FraIJ.çâ,. quando sabe· 
mos que é ab_solutam~pte, fiel·.à Santa 
Sé, alem da que as qualificações des
sa gravidade µão podem estar à mer
cê das redações dos periódicos, mas . 
só podem faze0las as autol'idades ,·gom- . 
pefentes na ordem dlsciplln!.r e dog-
mática; · < 

V - Que o Clero francês não sim
patiza com o comunismo, nem prega 
essa simpatia dos púlpitos; 

VI - Que "Ecclesia'.' não se intro
mete em questões puramente poilti
cas; entretanto, quando . outros pe
riõd!eos usam de seu .direito de inter• 

Quando Maria . St11art, .viuva, de 
Francisco II,-. rei. de, ,Fraça,, deixo.u.,es
se país ein' den:ial'\da \:lp r4dé e •. bru-

. moso· reino· da. Escoíi,sia, qµe . h~rda.rà 
de. seus pais, chorou· de m,ag~a por 
nàc poder jamais . rever o que ela 
chamava· .".le. douíc. pay~ de Frâncé". 
Desde a ·alta Idade Media; ;encontra0 

mós essas e:icpr,essões·'.'la: doulce ,Fran
ce", "lc doW!'. pàys ,de·: F.rançe''; na 
pena de quantos conheceram o 'esplen
dor cristão .do espirito · é da' cultura 
J:ancesa. De .Clovjs, até nossos dias, 
a historia '. da França cr"istã , e cato
lica não tem sido . senã,o uma lenga e 
ininterrupta ... cintilação . de .. qualidades 
naturais é .. sobrenaturais insuperaveis. 
Ha honic".ls· de. talentó impàr, dotados , 
de graças excepcionais. na ordem so
bi·emitural à quem Deus. inéúrr\be de 
servir de luzeiros a seus .semelhan-

tes. ' E hâ tamJ:,~m ppvo; pivHf!gia~ gXia e 'gloria do inundo ihieiro.?" . N~.o 
dó~ pelos dons. da nà.ttíreza q ,di gi-~;.; . cÍÍopw\irilOs apenas a morte da Fran,
ça, a <J.Ue Deus . jnétitnbe de,-ilumi:.. Çá; mas -nosoa· vidit ~em ela. • 
nár· o mun,do foteirô- nas.ve~dás .·da . E; ·lifüi.ln\:êrtte, a. França resurnitou . 
·.,,erdâde~ da:vrrfutle:/Eiiti-i~ssç:t5°~ô- O . deseni.bàrque"anglo-"~erkano·· nas 
vo~; está certaiqent!! ,a França; · 1 • p1àgas 'fr~ncesas, e sobretudo a via-
.· ·Desd~. a. trágica. Cíl,l;)itulasão1, /lSSi..,;· ·. gein:. do· ·gêner~ De ... Çfaulle .. às. re
'naêlà ha .· poucç,s· · .anos/em 'Compiégi;le, ·. ·. giõés . franc.esas · já libertadas, . sig11i-

. :no.proprio vagãl) q~e/1:,ervira em cir-. '.fica ·que·ª França renascerá, renasce, 
· cunst:mdás tão diversas : .en{ 1918, . à· ' iá renasceu, e qué I)1ais uma ve·z, pa-
I!'rança g<ime sob o. )nàis oprobrioso ra a glória dé.D:ms e dos homens,, ir.-
cativcir9. · E, . com eh\., : vem gemen~ radiará para "oi mundo . inteiro. o es:. 
do o· mundo inteiro; consternado com plen:dor, .. a. su.avidade, . a alta finura 
sua rulna; · A affição •. da C,ristanda- espiritual do "doux• pa:,i:s de _Fr:mée''., 
de inteira pela· hecatombe · em 'que da . França de J oanna d' Are, de S. 

. submergira ;a pr.imogénita da Igreja, · L.oui§, 4e S. Yicente de .P;,ulo e de 
só se pode éiq:il.'imir·. pelàs palavras Santa Terezin.ha, a França da "chouan-
biblicas • que '.tràéluzem· .a. consterna- netie", de Veu1llot, ~m uma palavra, 
ção · elo mundo. antigo à vista da rui- , 
na de Jerusàlem: ... " será essa a franç/1 de Jesus Cri~tci; Nosso ~e 
cidade ·· de uÍna. beleza·. perfeità;, a ale- nhor; · 

lnstalacãO da o:ocese de · Piracicaba 
\. 

l ·º Congresso Piracicabano -- Visitá ·do '·sr. N,uncio Apcs-
tolico, :D. Bento Aloisi :Masella~ · 

Coúfornie noticia.mos em· nosso nu' 
mêro anterior, realizou-se na sel'!1ana 
pp. a instalaç!Ío da Djocesé de Pira
;iicaba e o 1.° Cong.esso Elicarlstico 
piracicabano. . . 

Piracicaba viveu certanié1Íte gran· 
eles dias de sua historia, quêr pelo 
brilho e esple11dor com. que se. revea: 
tiram as solenidades, quer · pele enc 
tusiasnrn e espirito ·de fé com. que -0 · 
povo acompanhou as cerim.onlas. · 

CHEGADA DO SR. NUNCIO APOS, 
TOÍ.ICO 

os DEC~ETOS · a.dÍÍ1inistração, 'o iSanto . Pàdre . .Pio 
-. KII nomeia,. por ei;t~ decreto, o . r;x, 

: Os decret~s ~,respeito. rezall/-· o. se· ;no, e. lie:Vm(). Sr. D, Palllo de ~arso 
guiute: . _ _ . . .. . . , . . .. , . · Can1p_os, Bispo .d-e Campinas, .A:dmt

"Vis.to <1ue. o Santo Padre Pio X!I, . nistradór ,Aposto!Ícó da fnencionada 
por Divina Pr<Jvidéncia glori!)sàmaiíte Dlocése de Piràcfoaba - "ad nu
reinante, se dignoµ, nó dia 26 de feV'e· · tun1•! - da· Santa' Sé, e o estabelece 

. reiro do ano do: s,enhor cie 1944, dfyi• · com. toelos· os 'direitos, .fàcu]dades .e 
dir a Diocese de Campina,s :e11r cl11a,s pr/vilegios pfoprios de un1 Bispo re· 
,partes, ficando pircunscrita' em 11111<1, sidimc'íaC · Fica -_elestitúida de valor 
delas à propria giocese de Campinas qualquei·. disposiç.ão eiiJ . contrario. -
e, criada,.na.oiiti,a·1,arte, a no:va Dio· Rio de Janeiro,- Palácio dá Nuncia-
cese que, pela êiclaele de Piràcicaha, . tura Apostoilca, em 6. de junho óe 
será . depomi:(lada "Piracicabana" · d0- : l9ft ,:_· .. (a) . Bento, Bispo. de Cesa-
éúi.ramos Nós, . por 1nelo. do ·.presentEl • reia 7 Nuncio · Apostolico - {a) S. 

. Dia 10 de junho, às 9,30 hs .. chegouº· . 
decreto que terá, v.alor como·.se .fosse E'ortalupi-:- Audito'i:· · da Nu·nciàtura" 
uma bula, em. virtude das faculdadeij (Seló d.a Nunciaturài'. · 

Exmo. Revmo. D. Bento Aloisi Mas'ol· 
la, Arcebispo titular de Ce,sa1:eia na 
1'ilauritania, precedido elo cortejo ot'i· 
cia.l do quaUaziàm parte os Srs. Bis
pos, o· Cabido Diocesa1io e numerosos 
Pes. Ao longo das ·ruas viam-se as
sodações religiosas, Tiros de Guer
rà e numerosos coleg:os. A entr,1da 
solene do .Repr!;Jsentaúte .. Pontificio 
foi acompanhada por .vibrantes e en-
tusiasticas aclamações dos m1ll1ares 
da .fieis queiassistiam .. o acontecimen
to. Enquanto O Sr .. Nuncio. subia os 
deg:-aus do Altar-Monúmerito, ainda 
sob. os· aplausos . da massa de povo o 
8." .B. C. executou o Hino Nacfonal. 
Sua Excia. dirigiu-se, a seguir, já· 
revestido dos parainentQS. pontificios 
para o trono, em tor110 do . qual . se · 
achavam os Bispos d.e Çamplnas, B-0· 
tucatú, Jaboticabal .. e Assis, o Vigário 

. Capitular, Autoridàdes ê pessoás de 
relevo. 

INSTALAÇÃO DA Dl!>CESE 

especiais que Nos foram co'i1terldas 
pelá Sagrada Cqngregação Consisto, 
ria!, no dia . 3 de maio. dó. cor.rente . 
uno, estar erigida e estabelecida a di· 
ta Diocése.· de Piracica!Ya: · l ., · .. · 

Essa nClJ'a, Diocese· ~erú. constitui da, 
aas seguintes paroquias: Santo Anto
nio dé Piràcicàba, Bom Jesus, Vila 
Rezende, · Saltinho, :-lbitiruma ·.• ·{Serra 

. Negra de Piracicaba), Xa.rqueada, 
Santa Barbara, Rio dás Pedras;· ·São 
Pedro, Santa Maria . Capívari e Vila 
Rafard. ' · · ' · · 

Deve ser guardado com. todo O ,ct1i, 
d.ado mn exemplar autêntico deste 
decreto, tanto.'nô arquivo ela Diocese 
de Campinas como no 'dà no'v'a . Dio-
cese de Piracicaba. . . . · 
· Fica <]estituida de ,qualquer ·valor 
toda. a disposição' em' contrario. 
· Rio de Janell·o, Palacio da Nuncia· 
tura Apostollca, em 6 de J.unho de 
1944. - (a} Bento, Arcebispo de· Ce
sareia - Nuncio Apostollco.' (a} · S .. · 
Portalupi - Audit-0t ·da Nunciatura. 
(Selo da Nunciatura). 

VISITA DO SR, NUNCIC> A PRE-
. FEITURA 'MUNICIPAL 

· A ·.tarde D. Bento de Aloisi MaseHa 
realizou a visita oficial ao Prefeito 
da· cidad·e, o· sr. Jorge· Pacheco Cha
yes·, ·em ·éuja companh!a se encontra
vam D .. Luiz ae· Sa11taná. Bispo de 

'B~ttiéatú; os secretarias ela J~duea
ção ·e· da Agricultura, respectifamén.' 
te .o· sr.· sebastiã·o ·Nogueira·de Linfa. e 
o ·sr. Jbsé de l\lelo .ilforais e outras 

. percsc;,nâlidades. Acompanhando o sr: 
· Nunc!o encontrava-se , Mons. Porta
'hipl, o Vigário Geral. e outros Sacer-
. dotes.'. ' . . 

o sr .. ·Jorge Pa(Uleco •e Chaves pro-
. núnci.ou .algumas palav1'as de sauda· 

ção ao Santo Padre e aó seu digno 
representante bebéndo à sua saude 
e· do··Exmo. ·Embaixador ·do .vaticà11;i. 

A MAJESTOSA PROCISSÃO 
EÜCARISTICA 

Insiste que uma boa parte dos ca
tólicos daria todas as reliquias da 
França, para _ver o Marechal Stalin 
passear a cavalo pelos. Campos EU· 
seos., 

E termina dizendo que uma boa 
parte dos clérigos espera, gostosa
mente, a -0casião de entoar hinos de 
louvores à vitória bolchevista, como 
os monges italianos de Madonna dei . 
Carmina em Napoles festejaram cqm 
um Te,Deum ·o apiversario da revo• 
lUção so\Íiética. 

vir nos mesmos, alegrar-se-ia se. o fi. · Após a missa pontifical, a qual fôi 
zessem sem o tom irreverente, a li· acompanhada· pelo Orf.eão Marian9 e 
gelreza de juizo e a: coPtusão de Se.minaria Seraflco, foram lidos . -0s 

D. PAULO DE TARSO CAMPOS t' 
O NOVO ADMINISTRADOR· 

O ·desfile trlunfàl, realizado às j6 
horas, de Domingo dia 11 téve wo• 
porções · extraordlnarias. 1 

,.f! 

idéia11 que .devem ser lamentadas nos decretos pontificios pelo Extno. 
trechos citados. . ReV'n10 .. Monsenhor Portalupl, audi- ·«Decreto da Admfüistra!)!l.o :Apos- · 

É lamentavel que na Éspanha tais. tor 'da· Nunciatura,' pelos quais fiC?,Va. · to!Ícà da Diocese de·· Piracicàba, 
orgão~ tenham a liberdade .cÍe fazer, instalada óficialmente a Diocese de lllxmo. e Revnio. ·sr.·...,. Tendo sido · 
impunemente, afirmaçõtis, caluniosas: Piracicába ·e, ríomead.o o primeiro .ad• criada' .reéenteinente · a • DlÓéese 'de·· 
~essa.natur~~~. · · · ·. "--~@!!lia.~oi.7ª11:~~lt~l!s ' .·· , 1 P'iraciéàb'a; à'f1ÍD':àetcüida.:r·t1à\ 'sua.• 

. . . . . . . • ,.· --·-·--·-·-- l -· -"~· ·-: -::-, ,· - ........ . 

. • • 1 

Desfilando pelas ruas . · São José, 
Governador Pedro de Toledo, praças 

: Antonio Prado e D\'. Paulo de · l\forâis, 
ruas.da ;Boa ,Morte, l5•de Novembro, 
Alferes -José · Càetàno,- '13 •. de.- Mato, 

(Corcluec na· ià: iiàg.,. 

cn índubitivehqeüté . é,_\Jlélsj&s(ico. ,El_l) me11to .. a:. J:lão .. .Pf!-1.llo, cuja. c.orrita~ã<), 
está na lgi·ejà formou-se' J;iàra, as,. íie~ ex~cu tlY~ . • (:. .r,re.srdlc!<l- P<>,la . s~1)l)9rà! 

. · __ ,,_, .. · -:-_ .. , ,; - . .,-., An1ta,Jl1bas·, - . , .. 
cess1~ades. da. Igreja, •e •aq~ela fo_rça . l>lversos .~ importantes , doilM1voa 
especial que ~m. ca!la mus1.ca. res1Ue, . tíln\ sido enviados àquela ~ori1lssão~ 
e uão foi. feita, mas se forma (p', e. atingindo, o total já arrecadado a;· cr.~ 
no canto popular); tambem é propr:a. ·70.200,0,0. · · 

PA se o A. DOS E&ONUMI SlAS·E 
aos EX-AlUM,Nos·sALESlAMOS 

.. Realizou-se, a 11 do corrente, com iri'ande brilho, a;Pascoa conjunta dos 
ex-alunos sal_esianos e dos. economistas · de Sâi> , Pauli,; ,. , · · · · · · · · . 

. ~ ·missa foi oficiàqa, às 8,3l) .. horas, 'no SàiJ.úàrfo · do ·Coração. de·· Jésus, 
segumdo-se uma lauta mesa· de· doces, oferecida pelo. Liceu aos· comuríiiantés. 

. Fã:i:.ram, então, pela,· união . deis . ex;.àlunos ó;alesiarios, . o seu · presidente 
e õut~o oradol-,'. qu.e . realçaram, em.· belas palavras; ·o .. significado do ·ato· coletivt;) 
de Fe, que acabavam de presenciar. · · · . · 

Usou, âepois qa · palavra,. o Prof. Dr. Dahrio 'Belfcirt 'de Mattos, em 'nome 
da Faculdacle de Economia; Finanças· e. Administração, ~ do Siridicato · dos. Ecó• 
nomistas de _s. ·pa~o. - frizf!ndo a impcirla.ncia rdos óiinJipios católicos ·para 

. a reconstruçao soem!. e ecoi;iomica do, 1:1undo, 110 após iroerra, ·e a significação 
transcendental .da ·Pascoa dos Economistas, como pre.ito conjunto de· adoração, 

.por parte ·dos es_tudantes dos cursos superióres ele Finanças e '.Administração. . 
. . Fl\lou, por. fun, º· Revmo. Pe. Orlando C:\laves, , inspeto~ . salesiano: do sul· d() 
p_aís;,qu_e agradeceu a presença âe·todos e teéeü comeMarios sobre. a,. situa~ãQ 

, -~i> umversq 1 • : • · , , · ·· 

·Í 
\ 

/ 

/. 



AINDA O "DCG,IA" 

Nilo faz multo, o LE<hONARIO teve 
llcaslão de se manifestar a cerca do ri
diculo · "dogma'' da infal!bil!dadi- d• 
M:aritain. Multa. gente que muito pou
co caso faz da palana do Papa e da 
proprla pessoa do Papa - o que se. tor-
111ou parente na indiferença que rtrn.
nifestata.m para com a situaçáo até ha 
.bem. pouco tempo af_litlva a.a. Sta. Sé 
- explodia de indignação ante qual
quer restrição feita '.!~. ideias do "mes
tTe". Responderarn-1,os, p0rem, que não 
·era bem as.sim, que ninguem queria 
achar que Marlta1n fosse .infal1vel, e . 
assim engrolaram algumas ' desculpas 
,atrapalhadas. 

Éntretanto. o snr. ioedro Enout veiu 
agora.. pelas colunas do "Dlario" de 
.Belo · Hortzont.e, com umas ideas a res
'peito· de 1)4arttaln, que, se não fazem 
deste filosofo unia • ntoridade infaJi.vel 
í:iá Igreja.. ficam por multo perto .. Cer• 
ta.mente, e. Hierarquia '1:clesiastica foi 

· posta num chinelo. 
Em. suma. o snr. Pedl'O Enout afir· 

,tnou o seguinte: 
O E.$1)irlto de verdade exige de nós 

ums doação total. ,o mesmo modo, a 
democracia de Maritafu tambem exige 
·ums entrega. total. Por isso n,esmo, Ma
rltaln participa no Espirito de Verdade· 
e de sabedoria que é o M~tre unico; e 
quem não percebe isto. confunde-o, a 
'ele Marltaln, com qualquer mestre bur
'.guez ou revoluciona.rio. não compreen
dend,o o sentido d.a. 'sua. democracia. Em 
con®quencia, seria traidor combater a 

· ISlÍs doutrina com fogos Horais, nem 
sempl;'e. aliás. muito lea'1 e geneNsOS". 
Isto ê proprio do ·mundo, que não pode 
-receber o Espirlto. dé Verdade " porque 
não O vê e não O. conhece" (Jo. 14, 
17). Mas. aqueles que .encontraram este 
esplrito dentro da Igreja vêm .em Ma
rltaln o "irmão mais velho, aue se ali
menta ~nôàco .da mesma mesa. que é 
ma!.1 i,erfelto do que ·nós na frequencla 
da ciencia dO Espírito aue assiduamen
te ràlà com Oet!ll (sic) por meio de sua 
doutrina, repetindr e pen'1trando. à me• 
elida. ··do esforço e potencialidade hu
mana:r (slc). sua. Palavra. e sua Sa-

. bedorla.." Portanto, liorque Maritaln 
reeebeu. 11uãnto é. posslwl ,o homem. 
a '!S!!,rticlpação .do Espirito. podemos 
cl'ÍàDJ.ll·lÔ ~estre (com M maiusculo). 
'é, . porque'· 1.0 to se verifica em Marltain, 
confirma-se em nosso tempo, ape7.3.r da.<; 
trevas··,ue .cobren, o mundo. aquela pa
l&vra de ·ertsto: "Mas o Parac!lto, o 
F,spirito Sanfo. que o Pai elivia1·á em 
rtteu. nóme, VOS ENSINARA todas a.s 
cÓi..<\M ·e vos lembrará tud· quanto vos 
disse (Jo., 14.26) '.'. Apev.ar da cOnfu
sãe, "nil.o estamos sem mestres": ha 
Marjtaln, o Mestre, para NOS ENSINAR 
todas as co!,sas. 

A! está.· o artigo >;o '11'. Enout, vis
to q\Wil precisamente de traz para 
diante, 1l()ls 'é o melhor modo de evi• 
deliciar o nexo !ogico de sua.s idéas. 
Quem -duvidar que o snr Enout não te
nha dito o que ·stá lá em cima, é só 
!er _o· originar .que publicamos na Inte
gra. Para ·:i sn.: Enout, a assistcncia 
do &splrlto Sa.nt.o .à·· Igreja . não. Sé ve

. rif!Cl!>. prtmordll!,lmeni• .. :_no· Papa e nos 
Jlfsp98:,, ê em Mar1tain ·qu.e,,Jala, com 

.. _,,; DeU!.:C oart~clpa, na. mPdlda .da poten,- · 
,é:lalldade. h'.lfflana, t\e Sua. Palavra e 

t', iSa~o.ta. · 
Confereli 
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Um monumento à riqueza? Que é 
isto? Um monumento ao dinheiro? 
Eleva-se um monumento ao <linhei• 
ro? Até aqui, levantava-se ttm mo• 
numento para homenagear homens, 
ou atributos do homem: o saber, o 
talento, a piedade, a vfrtude. Mas a 
riqueza? Quem jamais ergueu um 
monumento ao dinheiro? Os adora
dores de Mamonn, certamente. Mas 
nas eras da civilização cristã, quem? 
Quem teve esta ousadia? 

aic * t: 

Que se elevasse um monumento ao 
boiadeiro, ai> criaçlor, está bem. Se
ria a glorificação simbolica de . um 
esforço honesto e fecundo. O zebú 
é um mero instrumento de riqueza, 
de produção. Teremos. amanhã, um 
monumento à picareta. outro à pá, 1 
construiremos na avenida Vieira de 
Carvalho um monumento ao bisturi 
do medico. e na praça Ramos de Aze
vedo um monumento ao ferrão do 
denti~ta? E onde se oorá o monu
mento ao coveiro, afinal, tão util 
quanto outro cidadão qualquer por
que sem ele as cidades· seriam inha
bitaveis? Se o autor dessas , linhas 
fosse coveiro, · e lhe oferecessem um 
monumento, ele o recusaria, Um mo-

. numento ao coveiro, ao ·1ado de um 
monumento ao zebú, é uma injuria 
para o coveiro, que é cristão, filho de 
Deus e ci-iatura humana, .o que por 
enqnanto não se pretende que um 
zebú tambem seja. Que fazer? Se 
os .criadores eri~e.11 um monumento 
ao bicho de que vivem, o coveiro tem 
o rnesmo direito. De que bicho vivi 
ele? A este bicho, construa-se um 
monumento. 

Mas. àir-se-á, o zebú rende, é 
"_construtivo". O bicho funerario
chàll)emo-lo assim -j- Í', "d,:!sttutivo", 
não rende. Lo,qo, nãó merecê um.mo
numento. A·-tese é discutivel. Em 
primeiro lugar, não é verdade· que o 
çicho funerario. não renda .. _ Para (1 

C[t".:eir(!, .xend,e, Ilep9ts, .. \"Sl!~S, bichÓS 
tornam fecunda a terra.,· Lo!(o. er
ga-se pela loi(ica 'do· zebú utn ·monu
mPnto a :essP bichinho' foner?~io tão 
util para fertilizar a. terra. E, aliás, 
por analo<'ia, a, , . tudo quanto tor
na a terra fertil 

Não é lo~foo? 

LEGIONA RIO Ião Paulo, 18 de Junho de 1944 

E)(agerernos! 
·--------------------

Não ! L, 1 C õ E S D A H I S T O R I A 
CLEMENTE XIII por L. Veuillot. 

Os acontecimentos que se .v~m' desenrolando. na F ran
.. ~aç:i confirmam vigorof;lamente as ·considerações que 

expcndcmos, ainda neste mês, sôbre a· p.,lítica militar 
do sr. Adolf Hitler. '. · ·, · _ 

Como dissemos, o sr, Hitler jâ' não é. senhor de ven
cer. Mas até certo ponto ainda é senhor' de· dar. a vitória 
a quem quizer. E essa vitória, ooricientemente, dei ;bera
damente, criminosamente, esse malfeitor público :a .está 
entregal'ldo nas mãos. da Rússia .f'lo ocaso· de sua longa 
e sangrenta aventura política e militar, ·o sr, ,Adoif Mi· 
tler, que ;procurara arrastar a traz. de· st.em· outros tem· 
pos toda,.a.Europa.na miragem dé uma cr4zada anti-co
imínlsta, está dando a Stálin o ceptro da-do_mlnacão Uni· 
.versal:-,Oemonstr~-se, .assim, que o'anti,co·munism~ do sr. 
Hitler n~o é senão um mero "bluff" de· propagan~a polí
tica, e que, no fundo, os nazistas preferem a· vitória do 
totalitarismo vermelho à. das deinocriicias ocidentais, A 
velha tese do LEGIONARIO se confirma: comunismo e 
nazismo são irmãos, e qualquer ·tentativa d_e nos apoiar• 
mos sôbre· um para éomt:iater o. outro ,é, no fundo, fazer 
o jogo d''e ambos. Hitler; que já não consegue guardar 
para si os louros, prefere que eles ·fiq11em nas mãos ae 
Stalin, que nas de Churchill ou ~oosevelt. Stalin certa• 
.mente preferiria que eles ficassem em mão de Hitler, a 
ve-los adornando a fronte das potêncii's "burguezas"; De
sejando para si a vit6ria, cada um dos dois ditadoro:1s, 
desde que não .. a possa. obter, prefere ve·las nas. ·mãos 
do seu sósia. " - · · 

* "'* * 
Et preciso que isso se. afirme, .se repita, se pr.oclame, 

neste momento em que certos propagandistas soviéticos 
no· Brasil começam a torpedear insidiiÍsâmente o presti• 
gio dos combatentes anglo-americ'ànos. A. <>uvi-los, a Rús· 
sla bolchevista seria o ma:or dos' colossos, ·o fator de,;;isi• 
vo da vitória .. Pelo .çontrário, as potências "burguesas", 
infectadas de' liberalismo, de moleza, d'e 'desorganização, 
estariam .. prestando 'um concurso 'perfeitàmerife secundá-. 
rio para o êxito da guerra. E, de tudo '.isto, se deduziria 
que s'ó o comunismo possue uma. organização política e 
socla! perfeita; A prova dos noves fora,· ela superioridade 
bolchevistá, se_ teria feito em Stalingra~o. , . . .. 

Esta afirmação audaciosa não,pode passar sem alguns 
reparos. -

* * * 
Afirmemos, preliminarmente, que fazemos uma distin

ção fündamental entr.e a Rússia e o comuilismo., Mu.itos 
russos poderão não compreender essa. distinção, corno 
certos italianos não comp1·eenderiam q·ue distinguíssemos 
entre Mussolini e a Itália, certos franceses não suporta
vamos que atacasse'mos Petain ama'ndo embora ;irél.mte• 
mente a França, e muitos alemães jamais puderam com
preender como, sendo nós fur1osaménte anil-nazistas; po• 
d ia mos dlzer-ncs sinceramente desejosos do bem da nação 
germanica. l!ssa distinção entre. um pais· e os aventurei
ros que sé a;:ioderam de sua direçao; ou entre ,:sse país e 
o regime político debaixo de· cuja opressão geme, é er1tre
tanto, elementar. Compreendam-rios ou não nos compreen
dam certos russos brancos, ainda ontem anti-comunistas 
e hoje entus:asmados ·com o êxito das. tropas soviéticas, 
a verdade é que o comunismo l)âo· é a Rússia, como não 
é o México, como não seria o Brasil se· desgraç:;:damente 
ele se introduzisse aquí .. O comunismo é um tipti de orga
nização polítlco-sócial diametralmente oposto à doutrina 
polít:eo-soeial da Igreja •. Ele ·é, portanto, o oontriirio oa 
civilização cristã; Et a civilização anticris~ã, ou seja a 
civilização do antj_-Cristo, Ser bom russo não é aplaudir 
o comunismo, mas combate.010 para libertar dele quanto 
antes a Rússia. Se, por~antó, · queremos lúta.r inf:exivel 
e intransigentemente contra o comunismo; não o fa.:e'mos 
porque não estimemos o povo russo, mas muito ,pelo con• 
·trário: ·. porque o amamos ardentemente. em Nosso Senhol" 

Plinio Corrêa de Oliveira 
e não obstante. tudo isto, não o.bstante a pressão mllital' 
na Itália, na Rúss·la,. os. 0nazistas re·sistem tremendame11te 
às fôrças de desem'bar<(~f~~o ~,rtttórió. g.iulês •. _. ·::'.' 

. Porque? Evidentemente, porqÚe desde o irÍícÍo o sr. 
Hitler tem concentradas na França tropas incontáveis, 
recursos sem número, de munições como de viveres, tudo 
para fazer face. a uma invasao "àfiada, efetuada· de· 
improviso. 

· ·Haveremos de· reconhecer· nos ··generais anglo-ameri, 
·. canos verdadeiros poltróes? Havemos de entender que 

·· os chefes · das nações anglo-saxónicas, nossas aliadas, 
são cretinos e Imbecis? Ou haveremos de ccnvir em que 
o sr. Adolf Hitler realmente deixou no Ocidente recursos 
imensos, e que portanto só comba'teu c·ontra· a Rússi.a, no 
Oriente,· com meios que estavam longe de representar o 
efetivo total do exército germanice? Neste último caso, 
como não havemos de reconhecer que os russos, ao con, 
trário dos franceses, não tiveram de enfrentar a plenitude 
dos .recursos militares teutos, e que portanto a resfatên· 
eia da Rú:isia não tem todo o significado que se lhe quer 
atribuir? 

Não negamos que a Rússia haja resistido com valor, 
ao ímpeto nazista. Negamos, porem, que dai se deva de· 
. 'duzir que a Rússia venceu inteiramente só, os _naziatas, 
nossos adversários comuns; que as nações burguezas fra· 
cassaram inteiramente; e ·que os atuais acontecimentos 
militares possam de um ou ·de outro modo demonstrar a 
superioridade do regime bolchevis~a sôbre o regime em 
que vivemos. 

. A Rússia lutou com ·exito. e valor é certo, mas só 
contra uma parte das fôrças germanlcas. Ter:a ela re• 
sistldo ao ímpeto-total dos nazis~as, caso estes tivesser/1 
feito as pazes com a lng'iaterra e pudessem ter desguar· 
ne·cido' o "front" ocidental? 

Este problema é muito serio, 

-~ '* * 
Notemos antes de tudo, que a Rússia recuou muito 

d!ante do· primeiro ,ímpeto nazista. Recuou ·mesmo tanto, 
que se: ela não tivesse .o território imenso que possue, 
se ela foss·e, uma nação menor, teria sido literalmente 
varada de lado a lado, 

Calculada· a extensão. de> recuo rusco, pergunta-se: 
~e as tropas soviéticas tivessem .sido obrigadas a defen. 
der •a Bélgica, te-lo-iam conseguido? Evidentemente não. 

A Rússia contou,/po's, com um primeiro fator lno:le· 
pendente do regime, que é a extensão do território. v,. 
v·esse esse regime "magnifico", "'fantástico"~· "maravi~ 
lhoso", em um país pequ.eno, o teria sido "culbutê" no 
primeiro tranco naz'sta. 

E tambem não foi o comunismo, ·que armou o outro 
grande fator de vit()ria: o "general inverno", como tem 
çlito e3pirituooamente a imprensa. Sem esse "general'' 
graças a cuja ação defensiva e protelatória foi possível 
aos russos preparar a ~esistência, o que lhes ter:a .suce
dido? O fr:;:casso que tiveram no primeiro contato com 
as tropas finlandiisas. · · 

Auxiliada pelo inverno, pela extensão territorial, lmo• 
bilização de dnúmeros ·efetivos na,zistas, dàda a iminência 
de 'uma invasão européia e a agiti:ção dos povos concjuis• 
tndos da Europa, a Rússia conseguiu, depois de· imensc•s 
cir.sastres, reag:r por fim, -Reagiu com Vêllor: aplaudam·;
la. Reagiu com êxito: demos graças a Deus, porq\fe turlo 
ser:a melhor cu menos mau que o triunfo nazista ·.110 

mundo. Mas não exageremos as, coisas: o êxito rus~o, 
que consideramos com t~o sincera satisfação, está longe, 
longe, .muito.· longe de servir de argumu,to para o regime 
comunista, 

Jesus Cristo, com aquela carl<!ade universal - católica -
que abraça todos os •povos c;riados por Oe1:1s,, ·· · · ''São ingratas ·essas discussões no moneto em que r,os 

*· * .* .o;a 1.ª tarefa deve consistir in.dubltavelmente em arrasar 
..i. 1 F ;,,t ;:. J ic. :,,;, ,,t·\ ,il.i'!l\,,o.il)jll'lig.~ 'l·ºJ ~civiliziaçãoçr,i_stã \' do Brasil:qu~.é c:>_; 

Isto post?, ~ote~i~~'..CÍ\-le J1 1~:giater'ra e ós Estados 1U;1i- . 'sr. Hltler, Por isto· rtÍesmo, é. cÓnvt:nlente ~bafa'r de vez 
dos desembarc;iram· agot,a imensos efetivos,. na França, esses. capciosos l'!lêt.gd,~,s"fl!l:,;P,f,9e~gA~~íl;:~ºIS~~vista. 

..• -.:i;,'!,....--•• 

o· 
Comprem 

J 
/ 

;::- 11 
.,. Clemente XIll ·al)oroveitava-se de to
·da.s as ocasiõe.s--pars. renovar seus avisos 
e exortações, no sentido de insistir com 
os BisMS para que recorressem ao fy,I, 
sµplic.ando-!he que ouvisse aos Bispoo ·e 
ao Papa,· e ·tomasse em mãüs a c:i,usa 
dos inocentes, que era mai.s ainda a 
causa da ,J:l.eliglão, a cal!Sas mesm9 da. 
sociedade, Sua fé lhe Inspirava profe
ticas ameaças. "Temei; dizia ele, que 

. Jesus Cristo vingue por si mesmo sua 
·. Igrejii. ultrajada; nã.o ha males que 
não se devan1·temer n~ reino." Mas'·que 
palavra poderia despertar a conscien-
ciâ de Luiz XV? · 

Deante deste rei que abandonava seus 
devel'es, o Papa não quiz esquecer o,s 
seus. Entre todos os soberanos, ou já 
perseguidores ou prestes a ~ornar-se, ou 
mdiferentes, resolveu manter s0zlnho os 
direitos da. Igreja, e, si não podia sal• 
var a vida e a liberdade dos justos opri
midos, qu!z salvar ao menos a honra • 
:tifo seio de uma sociedacl.e tão avi'ltada, 
é belo ver-se a magnanimidade per
severante deste santo ancião. Atacado 
de todos os lados, lnvencivel por . sua 
paciencia, por sua mallSiC:ão, e cora
gem, fez face a todos os perigos; sua 
voi: se ·eleva para encorajar, para re
zar, para reprimir, para punir; terno 
e quast reconhecido para com aquek:i 
que fazefu seu dever, suave com aque
les que i.,ecam por fraqueza, terrível com 
"ls que pecam por malicia. 

Os jansenl.ôtas t!n1'.am forjado o ce
lebre libelo. intitulado "Extrait des As· 
sertfons". no qual os Jesuitas são acu• 
sados de t.er ensinado e cometido to
d~ os crimes. e, por decreto · do Par• 
lamento, este livro infame fora envia
do a todos os B!l;pos. Clemente XIII 
1) condenou bem como a uma !nstruçjj.o 
pastoral de Fltz-Jam~. , Bispo de SOis
son.s, que ousava recomendar-lhe a lei• 
tura. Contentou-se com admoestar se
cretamente a dois outrns Bispos, os 
unicos que com Fitz-James, pareciam 
colocar-se ao lado dos Parlamentos. 

parlamentos taxavam de 'impíeaaae. 
Mas o Soberano . Pontífice vingava não 
somente a Igreja; a exemplo de todos 
os Papa~ que travaram semelhantes 
combates. ele colocava em abrigo a .li• 
berdade da con$cienc!, cristã. Onge es
taria o mundo, s! os poderes seculares 
pudessem . ser juízes . nestas mater!as, 
prónúnciar-se sobi·e os . caminhos da sal• 
vação, decretar que tal ma,1eira de vi• 
ver é santa, que tal outra não o é? O 
Papa ni: , · ·ú1trapassava seu direito; .'esta 
repressão era legitima, o.portuna, neces• 

· saria.. seriam estes os atos de fanatizmo 
que alguns reprovam a Clement.e Xlll? 
Todos os Papas os teriam cometido; a 
liberdade r,ristã os registra em seus 
anaia, Deus os tem validado. Quando 
atos semelhantes descem do Vatlano,. 
como o raio que desce do ceu, o erro que 
eles embaraçam, o soJi&ma que eles des-
concertam, o· orgulho que eles emna
gam se unem para protestar, uns con• 
tra o direito, outros contra o costume; 
ma.s Deus pou~o liga· aos seus protes• 
tos: Eié_ ratifica visivelmente, em tem
pO oportuno, estes de~retos, . sempre in• 
jur!ados, e sempre inabalaveis. Que é 
hoje feito dos decretos dos parlamentos? 
Uma nódoa na historia desta. magistra
tura. o quP subsiste é o decreto ponti
fício que os declarou "vãos, sem força, 
DE EFEITO NULO." 

Clerrente XUI tinha a previzão, di• 
games· melhor, a certeza deste resul• 
tado, Sua confiançà' no triunfo da jus• 
t!ça acalmava. cm sua alma, a angus• 
tia. pelos castl~s em que jneonia. o 
mundo; ela aumentava com os perigos, 
mesmo com as !ruias que via multipli
carem-se e se exasnerarem em torno 
dele. O Parlamento ditou decretos de 
proscrição mais' crueis, e Luiz XV,· san• 
cionando-os cobarJemente como aos 
primeiroe, por um édito qualificácl1, con
tra a. sua vontade de irrevogavel, orde
nou que se silenciasse em todo o reino, 
o ministerio pretendia dessa maneira. 
impor silencio tambein ...o Papa; escre• 

Usou da. mesma suavidade com o su- via ele ao embaixRdor de França em 
perlor dos Jesuita.s de Pari.s, que, sem Roma.: "Por zelo pela religião e por 
consultar o Geral e sem se consultar benevolencia para. com os Jesuitas, sua 
muito a si mesmo, •1a. vã esperança dç SP"ntidade deve prescreve,·-se à si mes• 
amortecer a persebulçãJ, . bavia subs· mo O silencio que sua Magestade or-
crito o compromisso de ensinar os· qua- denou fosse guardado nos seus Estados.,. 
tro artigos ,de 1682, fraqueza, t:.l!á.s, glo-
riosamente remida. i,nuco tempo depois. O Pape. julgou, ao contrnrio, que era o 
Cinco Jesuita.s apena.s, sobre qua.si qua.- momento d- falar; ubl'cou pois a bu• 
tr:i mil que havia na França, consenti- la "Apostoticum ", na qual, pela honra. 
ram em prestar o juramento que deles da Igreja ultl'ajada, · pela !nocencia 
se pedia para se lhes permitir a per- oprimida, pela glo1ia do Deus de jus• 

- - . . .tica, para consolação de seu coração maliencia, nao nas suas casas, mas, em • 
su?. patrla. paterno. enfim para uma justa satls• 

Quando os parlamentos, enfim, con- .-- fação de 5:us irmãos, os Bizpos ~o 
sumaram a in;quic\ade, condenando a mund) catollcc - cumprindo a missa? 
Companhia de Jesus, como um Institu- que Jhe é confiada por D:us, e que esta. 
to irreligioso e hµpio, o Papa, deixando aclma·de toda con~!deraçao humana, -
i:!~ lado toda consideração humana, con- Ele aprova e confirma de novo o Ins• 
drnou por sua vez, esta preteru;a jus• tituto da companl11a de Jesus. 
tiça. Na presença do Sacro Colegio elõ A bula ;, Apostolicum" foi um ger• 
declarou vãos, se.m força, .de efeito nu• me de ·resurreição depositadO em um 
lo, os decretos. pelos quais, magistra- tumuio, aberto precocemente; teve ele, 
,dos seculares acabavam de se imi.scuir 'alem disso, como todos. os atos de.1Cle• · 
110 .,overno das al= e reprqvar aquilo .mente XIII, um efeito- imediato, multo 
que a Igreja. tln' a , pro,:ado. !:'ara que i-mportante nesta. trifeliz epoca: a ener-
sua sentença, nã9 ._fgss_e,Jgnor~d!ll, in• gia do SQberan.i · fontlfice l~vanto11 ou 

. form.111 âa. mesmí:i; aol'-::ârêleais ftahcê- .. · 1·confirmoti ãs' 'enéi'gWi: 'exp011ta.s ;·tip, ,ae
ses. "Depois de. ter durante muito tem- .san!mo;.. Fortificadas· por este grande 

·: po. esperado, na dor, humilhação, 'e .. :iixemp1o,, os Bispos Sf prepara~m. pará 
pacienc.a, e recorrido 'WS mé!Ó$ · mais · sustent0.r· os mais rudes assaltos .. Com 
suaves pan evitar este golpe 'funesto,· · os ·olhos fixos no Ceu; 1•11àm. vir a tem• 

· eu tlve -· dlzlarlhes - afinal (lue · vin- ·· ·pesta.de?·-· souberam que· mão a enviava, 
gar a Igreja," Era, com efeito, a Igrc- e · ela,. ·não os apanhou desprevenidos, 
ja que os parlamento. acusavam e di- : Dúrante estes anos de Ultimas treguas, 
ràmavam: pois que, pelo orgão do Pa- jã cheios de tormentas e trovões surdos, 
pa e do cqncillo de Trento. a Igreja. formaram-se os .cenfessores e· os marti• 
l.lnha autorlsado, louvado, abençoado, res. cuja consta.nela iria salvar a civi• 

· durante dois seculos, o Instituto que os llzação catolica. 

A rROCURA DO MESTRE CAS 
RUA 15 DE NOVEMBRO N. 26 

§Es911in1 da Rua Anchieta). 

e 

• 
CASTRO 

OFDCINAS 
PROPRIAS· 

• 
• 

U nicoa cunclll<sionario1 do, A. F A 1-f A 
DOS relogios « F L E C T li A • 

A IMPRENSA CA TOLICA 
Pedro ENOUT 

Pe:qteci,stes ê para o Corpo Misti
co de· Cristo um sopro vivificador, 
que lhe dá càlor, vida e alma. Vi
ver com á [greja nesses dias e sentir 
que não estamos sós que não estamos 
oclãos, ei;úim, .que não estamos en
telTados vivos no meio da · confusão 
generalizada. Se não estamos en
terrados é. porque podemos respirar 
na· - atmosfera de um recinto desco
:nh~ido e desprezado, mas que nos 
é, mt!ito que11do, é como a nossa pro
pria casa, perfumadi., dia e noite, em 
:segredo, por essencias ~empre novas, 
se .não· estamos orfãos é porque sen
timos viva e visivelmente a parterni
dac1e de Cristo, é ainda porque temos 
o· Espírito ·do Cristo, .o consolador e 
o mestre. "Mas o Paraclito, o Es
pirfl;o Santo, que o Pai enviará, em 
. meu nome, VOS ENSINARA' todas 
as coisas e vos lembrará de tudo 
<Ítt11nto vos disse" (Jo. · 14, 26). Em 
poucas palavras ternos o segredo e a 
·ra~o porque os longinquos ensina
·mentos do Cristo não ficaram 
esquecidos e ,_x,rque o Seu Evange
lho, ~I de tudo, não está morto, 

. mils repetido sem cessar, no nosso re
cinto querido e vivido · até as chagas 
;nas r\18$ e nos caminhos. "En secret 
á traveis la nuit". Naquelas poucas 
palavras, temos ainda o segredo e· a 
razão porque não estamos sem mes
tres, porque não esf;llmos totalmente 
,nas trevas ªº contrario porque somos 
'luz. 

Possuimos então a certeza de que 
,nenhwn mestre será senão Aquele que 
nos_. foi enviado. Eis porque sabemos 
que nenhum mestre teremos que não 
:seja naquele Espírito, que não fale e 
eOBine senão nAquele · Espírito. Fora 
dis:!o, todas .as palavras são vãs, to• 
dos . os ensinanlentos estupidos, todos 
os Mestres, demagogos vazios que se 
incorporam definitivamente à côrte 
daqueles dez mil pedagogos, de que 
nos fala o salmista. 
. Por outro làdo, seliá ~prender pelo 
: sopro d_o Espírito qt!3lldo nos instrui-
mos . mutuamentt por meio de hinos 

' e callticos espirituais "quando ouvi
' mos a. palavra de um irmão mais ve
lho,- que se alimenta conosco na mes
ma .mesa, que é mais perfeito que nós 
na: freguencia da ciencia do Espiri
to, · que asisduamente fala com Deus 
por meio de sua doutrina, repeti.ndo 
e· penetrando. à medida do .esforço e 

, potencialidades humanas, sua Palavra 
, e sua Sabedoria. 

E\ impossível não lembrar Maritain, 
, quando imai;(inamos um Irmão como 
este que acabamos de descrever e a 
que podernos·no Espírito que nos uni• 
; fica e nos mantení chamar. nosso Mea• 

Da redação de O UIARIO 

tre. Não como a burguesia, que se 
dá aos luxos do intelectualismo como 
a outro qualquer, usa chamar os seus 
mestres. Mestre, porem, enquanto 
membro que está mais proximo à Ca
beça, ao unico Mestren do que os mem
bros comuns, no que se refere a Cien
cia de Deus. Se Maritain, premi
dos pelas circunstancias' de· filosofo 
catolico, diante do mundo de hoje, 
desceu até os problemas mais prati
cos da or~anização da cidade, não se
ja isto um motivo para passarmos a 
quere-lo ou a odia-lo como um dema
gogo qualquer. Para fazermos ·em 
torno dele um circulo de entusiasmos 
04, de combates puramente !iterarias 
separando-o da continuidade profun
da e diretamente ligada à fonte de 
toda sabedoria, de sua doutrina. Ele 
mesmo não se desligou de todo o arca
bouço de sua obra. Continua a ser, 
quando trata dos problemas de filo
sofia politica, o mesmo filosofo sere
no de "Science et Sapesse", de "Re
grés du Savoir", de "De la philoso
phie chrétienne", 

Seria odioso e traidor que encader• 
nassemos seus ultimos livros e os co
locassemos em bonitas estantes. · Se-' 
ria ainda traidor se transformasse
mos a sua doutrina em um partidç, 
a que se adere intelectualmente ou se r,. 
combate em jogos floriais, nem sem
pre, aliás, muito leais e generosos. Se-· 
ria esquecer a ligação inquebrantavel 
de suas ultimas obras com as mais 
profundas e majs antigas. Seria es
_quecer o Mestre unico e confundi-lo 
com sua particil)ação no Espirito de 
Verdade e de Sabedoria que é com 
um mestre burguês ou revolucil>nario 
qualquer. ~o contrario, a propria 
dem~cracia cristã de Ma1~tain exige 
pessoalmente de- cada um de nós uma 
gra;-le entr,.~a, uma decisão existen
cial" para tentar realiza~la. 

O Espirita de Verdade que veio pa
ra permanecer conosco exige uma doa
ção tótal, um perder-se na vida da· 
Igreja da qual Ele é a alma. E' iro-
possível combina-10 com situações 
mundanas. de concessões e combina~ 
ções, cerca-LO dos jogos. borbolean~ 
tes da del,cadeza e sorrisos das côrtes 
!iterarias. O Espiri,._ de Verdade, o· 
mundo não O pode receber "porque 
não O v& i{ não O conl:t,ce". ·(Jo. 14, 
17(. Temos que ir busca-lo dentro da 
Igreia. em sua vida intima, sua vida 
eucarística. 

Para isso, "il vous faut seulernent 
tout quitter, tout rendre". 

(Artigo transcrito do "O Dia
rio" vide Comentando.•• 
deste numero). 

A situação âos sindicatos operarios franceses 
O C~rdial Lienart apoia a íuta contra a unidade 

sindical imposta por Vichi. 
A a.locução do Eminentissimo Cardeal 

Aquiles Lienart aos Sindicatos Opera
rios Cristãos, do Departamento do Nor
te, cujo texto completo acaba ele. che- · 
gar aos Estados Unldoo, revéta que s: 

. Emlhencia continua ó trabàlho 'que o 
· tornou conhecido como "o ainlgo do 

trabalhador"· na França. Nessa · alo cu. 
ção ele defendeu a oposiçã ,- dos Sin
dicatos Operarias Cristãos à ideia de 
"um slnc!ica.to unlco ", que desde 1911 
Vichl tem tentado introduzir na orga
nização trabalhista na França, e expri
miu sua. esperança de que os sindicatos 
independentes triunfarão finalmente: 
"Se continuardes a trabalhar com ho
nestidad:}, paciencla e persistencia, ain
da podereis vencer a luta. Já vos disse 
minha opinião, , e sabels, poilÍ, que po
deis contar com meu apoio na luta que 
empreendestes." 

O movimento do Sindicato Operario 
Cristão, depois de multo s2 ter adi:m
tado na França. após a ultima guen·a, 
parou repentinam~ntR \ por ordem de 
Vichl em 1940, que dissolveu todas .as fe
derações nacionais de sindica_tO'S. Ess~ 
deqeto fez com que os chefes traba
lhista.s compreendessem claramente que 
deviam unir seus sforços coptra a ten
ta.tiva. do Estado de assumir controle 
completo dos sindic-tos e de Instigar 

um plano de arregimentação totalita
ria. 

A 15 de Nóvembro de 1940 três diri
gentes dos Sindicatos Traba,1biStas Cris
tãos procla.mavo.m sua dP.termin9.Ção de 
lutar pelo principio de sindicatos ope
rarios. in,dependentes 'e sua inalteravel 
oposição a. uma o~anização do trabalho 
compulsória e controlada pelo Estado. 

Tanto o Cardeal Gerlier cvmo o Càr
deal Llen.art exerceram toda a influ
encia que puderam sobre Vichi para pre
se1'var o principio de liberdade para os 

· sindicatos trabalhist.as. O Cârdeal Lle
nart enviou até uma carta pessoal ao 
Marechal Pétaln; Mais fOi em vão. Em 
1941 Vichi promulgou suâ Carta Tra
balhistá arregimentando' todo o traba
lho frn.ncê.s numa unica organização 
dirigida pelo Gové'rno. · Mas isso foi ape
nas no papel. Embbr:i a maquinaria es
tivesse orgànizada para i..sso, a coope
ração do trabalho era pouco mais que 
nominal. 

A· maior . parte do movimento traba
lhista. se tornou clandestina. }j; sabido 
que os cindicatos operarios catolicos es
tão particularmente ativos entre os gru
pos que propagam os. jornais da resis
tcnc!a Combat .e Libera.tion. 

·Algum.as organizações trabalhistas con- · 
tinuam a existir às clara.s. Foi a um 

. desses grupos que o Cardeal Lienart fez 

. . 

BISPOS DA 1TAUA ':OCUPADA ·coNDENJ.M CRIME's NAZISTAS 
O Unlr.erse, jornal .éatq]Jcp' .de Lon, . sã.o peloo funestos erros judici,at'los co-

drcs, escreve que "Os .. cón,ti,nuos:.esfo1·~ metidos por "particulares que determi-
ços das autoridades alemã de ocupa;. 

. ção .do norte da Italia,. para suprimir O na.m penas por · delitos· frequentemente 
.::a.tolicismo, estão causando .. profunda não existentes". 
·consternação entre. OS Dign~far!os . da AOS chamados "cr!mit1o·sos" não· é 

. Igreja", Um grupo de Bispos dessa par. permitido o consolo da presença de um 
te da Italia protestou contra a viola- Padre durante. seus . Últimos momentos 
ção dos direitos humanos e a âign!da- na. terra. Os Bispos pedem que a essea . 
de do . homem. protesto , êsti .. recente- !nfelif,es seja._ cocedido o ultimo conso-
mente publicado no Osserva.tore RCÍ• lo da ,Igrejà: .'~A.' atitude.· l!-1emã pa~ 
mano, com .os catolicus, na. Italla. e· alhures, 

Os frequentes .derramamentos de san- é a&sUI\tO que preocupa profundamente · 
gue e as repetidas torturas· de pOpula- os cir.culos ciitoliéos britanfoos, e as ora-
ções indefesas· de aldeias. pacificas cons• . .ções do poyo . brita.nico se . erguem em 
tltuem "um terrivel , regresso . à barba.· : in,tenção déuas pessoas, , de·· seus . sofri• 
rie" afirmam. os.BlspÓs Italianos. Os ,;·m~os e.·sua.s.priv~õe.s..,. tennina. di--
J'reJados revelam . tainbem sua ' apreen• . zerido Ó Universo, •: 1

. . . 't ,, 

= ....., Pe. Adalberto de Pàula Nunes, S. D. S. 

a alocução a que acima nos rcferitnos. 
Ao direr ao.:; trabalhadores catolicos: 

. "A Igreja vcs de:;m vossa legitima li· 
berdade para organ~rdes vossa.<; asso
cl:i.ções trabalhistas como quiserdes" (i, 
e., livremente, sem absorção por parte 

\ -do Estado), o cardeal Llenart. procla-
ma o principio bssico sobre o qual se 
funda a atitude do ensinamento cato
Jico em relação à associação. Contra 
a- disso!Ução dos sindicatos. indepen,:len
.tes, os sindicatos catolicoo d<Í opernrio3 
sempre puderam invocar o principio da 
"Rcrum Novarum": "As assooiaçóes 
privadas, embora existam dentr_o do Es• 
tado, não podem ser proibidas de modo 
absoluto, e como tai.:l, pelo Estado." Eles 
sabem que a observanciá. desse. princi
pio é uma salvaguarda ·sempre presen
te contra a !ntromi. são tota.!Ítaria . 

Não se pode negar ·o valor da im
prensa, na vida moderna. Um só j~r
nal pode revolucionar uma naçao . 
uma sociedade. É só conceder-lhe to• 
da a liberdade! 

O que um exercito não chegar a 
alcançar, às vezes, se obtem por in
termedio de um unico jornal. É por 
que o jornal é uma arma poderosis'.. 
sima qu~ aos poucos vai quebrando 
toda e qualquer resistencia externa e 
impondo sua doutrina, as suas ideias . 

Um homem que lê habitualmente 
o "seu" jornal, que tem suas prefe
rencias por uma determinada "folha", 
pensa o que seu jornal pensa, defen
de o que a sua "folha" defende e to
das as suas opiniões são a reprodu
ção das opiniões dos que escrevem 
em "seu" jornal". 

É .um companheiro insr,·aravel. O 

O PA TRIOTISMU- DA JUVENTUDE CATOLICA 

FRANCESA E · A RESISTENCIA AO INVASOR 
· O d:ário católico "La. Liberté'', ·de Tanto os escoteiros como os jocis· 

Friburgo, publicou ·uma valiosa cola- tas prestam valiosos serviços às vi-
bciração sobre o espírito firmement& Umas dos bombardeios aereos e aos 
católico dos jovens. católicos da Fran- refugiados. Em Lyon, quando Vichi 
ça. Estes anos de dura provação, de· ordenou a captura em massa de ju-
clara o articulista, tiveram em geral deus, centenas de crianças dessa ra-
o efeito de·elevar esses jovens a uma ça foram salvas de dep)lração pela 
vida mais cristã, aumentando ao mes, ativ;dade daqueles animosos jove.ns 
mo tempo seu patriotismo. ' cat.ólicos, que efetuaram .uma prediga 

Ao se efetivar a ocupação da Fran, busca .das presumlveis· vitimas da· 
ça, a Juventude Operâria Católica perseguição e tiveram a satisfarão 
contava aproximadamente 300.000 d'e · podei· · assim subtrair corajÓsa-

. membros, · e os escot'êiros católicos mente a muitos meninos Judeus das 
eram 100.000. Como se sabe, uma dlllgenciàr policiais, ocultando-os eni 
das primeiras providências tomadas sitias seguros. 
contra eles pelas autoridades de · 
ocupação foi' dissolver seus agrupa· Estes me:;;mos jovens 'distribuíram 
mentos e proibir a formação de no, · fp:hetos .Incitando à res!steilcla e a 
vos. corpos.' prestar ajuda, servindo. de guias, 

De acôrdo com as informações che- àtravés dê càminhos dlfkeís, aos fu• 
gadas. ao diário católico sulsso, essa· , ,giti".os: qÚe se· dirigifoí à fronteira 
iieqlÍenai élite entre a juventude fran- francesa. ,arrJséando assim suas vi• 

· cesa e.stá fovando· a cabo ·úma missão das, expondo-se·. coristantêmente à: 
importante> que exige as vezes verda· . pris~\> é ao castigo, 
·deiró heroismo: O: que na realidade Os detll:lh.es de -tão perigosas ativi-
conseguiu a 0 préssão adversaria foi tlades são pouco conheci(ias, diz "La· 
simplesmente eliminar do grupo os Llberté" pois que o êxito ·de seu ar~ 
membros menos · fervorosos e atrair dente esforço patriotico C,epende pre, 
outros· _jovens rriais capazes e leais .. :aisamente de. que· permaneça. ein se• 
os· Chefes escoteiros · já não·, usam, gredo.- · .-
por exemplo, uniformes, embora con- Os nazistas aprenderam, primãi'i-ã--
tinuem dirigln.do seus batalhões e mente na zona oaupada é depois e;m· 
organizando réunlôes, pois · sabem todo· o território francês, que têm d.e 

',muito bem que a captura· significa, enfrentar .. um ai'duo problema que: 
pelo menos • . 9 campo de concentra• lhés cria ·a· ação da juvéntude catõli-
çãc;. · · ca cie __ todo o .pais, 

velho , brocardo diga:.me com 
quem andas e dir-te-ei quem és -
poder}a ser formulado tambem da 
seguinte forma: "diga.-me · o que 
lês e dir-te-ei quem és". Por que o 
homem é aquilo que lê de preferen• 
eia. . 
' Nem é preciso perguntár o parecer 
de certos leitorei: de jornais, o que 
eles pensam e iulgam a' respeito de 
certos acontecimentos. Não é neces• 
sario extorquir-lhes · confissões deli• 
cadas e comprometedoras. Basta exa• 
minar e ,bservar o jornál ou· rei•ista 
que ele assina ou lê frequentemente 
par.a que poss81!1os fazei um iúizo a• 
prciximativo da ~ua posição em face 
de certos acontecimentos, de .certas 
d0\1trinas politica.~. ou religiosas: 

Se a influencia· da imprensa é tão 
grande e proeminente na· vida. ~ocial 
e doutrinaria da ~óciedade, po1 que 
ainda descuidamo5 tanto quanto ao 

. valor da boa imprensa. ·do nosso jor
nal catolico? Por que .é que assinamos 
e prestigiamó, com a nossa · leitura 
to.da a espec.ie de - nem sempre de 
acordo com a nossa Fé e a doutrina 
que. professamos -; · excluindo· apenas 
o iornàl catolico da cidade· onde ha• 
bjtamos ou de que temos cónheci• 
mento? 

Deviemos ser mais conciencio.sos e 
fieis no cun1primento . da·.· obrigação 
que temos em defender. prestigiar e 
amparar a 1boa imprensa. o ibrnal ca• 
tolkot Há muito desleixo' a esse res• 
p~ito por todo o· Brasil. A imprensa 
cato:foa luta com dificuldades inume• 
ras. Para ooder manter-se' é não en• 
tregar os pontos a seus · inimigqs. 
.Alem dos ataaues- inimi~os. dos ·que 
nao consti,hiem ·o birico da "boa im• 
prensa". tem que <suportam as censu-

. ras e _criti~as nem ~enípre ·iustas dos 
o'ue, deviam OaT tódO O SeU apofo, tO• 
do o ileu entusiasmo; · · · 

Se os catiilicqs brasileiros · t'omas .. 
sem mais .a.· serio o problemà da im• 
. prensa cátolica e · fossem os seus pri• 
meiros defensores. teriamós uma im• 
prensa respeitavel e temível aos olhos 
dos nossos inimigos e poderíamos im
por a nossa voz em defesa dos princi
piosl sagrados da nossa Fé, . da . nossa 
moral. . · 

E .o probÍ!'ma não,é tão düicil para 
ser resolvido! · 'Apenas.,'é ·. necessario 
quP <'iida 11m assine o seu jornal ca- . 
toH~ó é ;, leia. Ou - pelo: menos. quA 
o a~sinÉ> tamhi>m e o leia igualmente. 

·E teriamo~ em pouco tempo' uma 
. imprensa catolica valorosa. defenso .. 

ra dos> direitoF da ~anta [greja e do 
homem · e orientadora:. : segura nos 

· rh'ültiplos e variados , tiroblemai: c12 
vida. · 
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JOIAS 
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.Ultimas novidades em JOALHARIAS 
MUUERNAS de ouro, rubis-e brilhantes 
EM OBJETOS ·PARA PRESENTES 

Revmo. Padre· João de Rezende 
costa 

HOMENAGEM DA DIRETORIA DA. 
UNIÃO DOS EX-ALUNOS· 

SALESIANOS 

Grande variedade em RELOGIOS das melhores marcas suissas 

Casa Bento Loeb 
A 

RIJA 15 DE NOVEMBRO N. 331 
Joalharia preferida pela alfa sociedade HA 3 OERAÇõEs· 

A diretoria da União dos Ex-Alu
nos Salesianos de Dom ·aosco campa· 
receu, incorporada e acompanhada de 
varias amigos e admiradores élo 
Revmo. Pe.' João de·Resende Costa, 
ao Instituto Teologico Pio XI, n-o Alto 
da. Lapa, pàra prestar' homenagem a 
S. Revma. e agradecer-lhe os serviços 
prestacfos durante o. tempo em ··que 
serviu 'com.o diretor espiritual da• 

:+ iN 

O SORRISO DA VIRGEM 
Narraação historica 

Pe. Arlindo Vieira, S. J. 
Semanas após m1nha chegada à ca

pital mineira, em março do ano passa
do, afim de assumir a direção do re
cem-fundado Colegio Loiola, fui cha
mado pela superiora do sanatorlo Be

. lo Horizonte para àtender a um doente 
que manifestara o desejo de receber 
minha visita. "É um comunista - dis• 
se-me ela - que temos aqui e que o 
admira pela leitura que tem feito de 
seus artigos. É moço muito bom, dota
do de belos sentlrrientos; veja se con
segue levar essa alma para · Deus." 

Tratava-se do pintor Luiz de Abreu, 
artista prendado, a quem quebrou as 
asas a terrivel molestia que acaba de 
teva-lo à· sepultura. Devia ter uns trin
ta anos de idade e. não ollstante a 
prostração que lhe cJ.usava a pertinaz 
molestia, não aparentava ter mais que 
isso. Olhos vivos e inteligentes, simpa
tico; extremamente de:icado, quando fa
lava, ·e mormente quando se expandia 
ein um soriso acolhedor. deixava en
trever sua magnifica dentadura, coisa 
aão muito comum em 11m brasileiro 

Sua .,lmr de artista sobrepaira Ya aos 
incomodos do ma:t implacavel que o mi
nava. Observador perspicaz ia lluscar 
inspiração · para a _s'..:a arte nos belos 
espetaculos da .1ature2a e sobretudo nos 
tipos huma_~os que f1lavam mais_ à sua. 
alma: as crianças pobres e desampara
das. 

Mais tarde, quando já ia mais adian
tado o seu mal, reclinado em seu leito 
cont4tuou a.· de1;enhar e a pintar. che
gando até a fazer em Belo Horizonte 
uma exposição de seus primorosos tra
ba,lhos." Com os recursos assim obtid08 
pode mitigar .is dores de su~, forçada 
L'eclusão. Recebeu-me cordialmente, e, 
dtsde esse primeiro er,contro, me deu 
a·· conhecer seus sentimentos intensos a 
toda 0e qualquer Ideia religiosa e suas 
concepções políticas francamente revo
lucionarias. 

Os livros que jazia'n em uma peque
ne. estante, à.· .cabeceira. de seu Jeito, 
testeinunhavani em que escola tora ele 
formado. Havia lido multo, mas qua
se exclusivamente obras que condi2iam 
com suas Ideias. 

Dgtado .a~ grande facilidade. de ex
pressão, manifestaya em portugues es
càrreito e · cõm adhrirr. vel precisão o 
ql\e · ·.pensava das coisrs e dos .. homens. 

Cara.ter nóbre, coerente ·. com seus 
princípios, lamentava sinceramente. e 
co;n assJ11iJs de indignação, a fraqueza. 
cíe uns tar,tos correli6ionarios seus que, 
por. interesses rasteiros, incensavam ho
je· aqueles a. quem J1aviam combatido 
ontem. · 

DOENTE REVOLTADO 

! esae jovem desnorteado e digno de 
l'helhor sorte ia 'eu unir-me pelos la
ços da. mais estreita amizade. Acon
selhef:.o a !~r algumas óbra.s de orien
tação crl.stã, ao que eJe acecteu pronta
mente. N'a p_roJflma visita que lhe fiz 
levei-lhe a "Psicologia da Pé" do P. 
Leonel F'ranca. Restituiu-me 1-,ais tarde 

· o livro sem manifestar-me suas im
press&s ... No correr · io ano vu;ltci-o al
gumas vezes, não ,orem com a fre
quencia com que o · .. s ,iara fazer por 
estar <i sanatoric, muito fora de mão. 
Devia, para ter acesso a meu caro do
ente. tomar 4ois bOndes e fazer ·um 
bom trecho a. pé. 

. Além disso estiv" a maior parte do 
tempo fora da Capital, ne, exerclcio 
de me.us ministerios eacerdotc IS Em 
fevereiro deste ano, ao voltar de uma.s 
pregações pelo interior do Estado. !'ui 
logo chamado a.o sanatorio. Disse-me a 
superiora que meu amigo estava pas
~ando muito mal, que h•via sofrido for-

\Continuaçãi:., 

Portanto o exegeta catolico pai-a cor
responder às hodiernas exlgenc!as dos 
estudos blbllcos, ao expo1 a Sagra,ia Es
critura. e ao mostra-la ~ ctemoru;Lra.-la 
imune •de 1ualquer drl'O, use com 9 ae
vida pruc!encla tambem C!este meio exa
miüi.ndo quanto ;JUSSa. ajudar, à ,erda
deira e genuinP Interpretação a rorma 
ou genero literario empregado pelo na
giografo: e persuada-se que não pode 
descurar esta parte d<' seu oficio sem 
grande prejuizo da exegese cawlica. 
Assim para citar, um ,ó. exemplo, quan
do alguns presumem · acusar os Autores 
sagrados de erro histl)rico ou d~ ine
xatidão em referir certos fatos. exa
minado bem ve-se que se trata sim
plesmente de modos de falar ou narrar 
prjprios dos antlgvs, correntem~nte 
usaClOs para trocar Idéias e que real
mente se aceitavam comu licitas no tra
to· .ordinarlo. Quando por conseguint;, 
tais modos de falar :;,. encontram na di
vina palavra. que se exprime em lin
guagem' humana para ':>S no.mens. pede 
a Justiça que não sejam taxados de 

· erro .mais do _que quando empr<>gados 
no uso quotidiano. Conhecendo pois e 
avaliando devidamente os modos e arte 
d~ falar e escrever dos antigos o,iderão 
resolver-se muitas objeções que "" fa
zem contra a verdade e va101 lllstorico 
das · Divinas Le_tras: "!em de que este 
estudo ajudará muito a uma mais com• 
. pleta. e luin!nosa compreti.nsão do pen
samento do Autor · sagrado. 

E::tudo da. antiguidades biblicas e con

venlenci.. de_ o promover 

Portanto os nossós especialistas de 
istudos bíblicos atendam tambem com 
a. devida diligencia a este ponto. nem 
desprezem nenhuma descoberta da ar
queologià ou ela hi:,toria antiga ou da 
ciencia das antiga.s literaturas, que pos
si servir · ao· mC'lhor conhecimento da 
m:::nta;lldn.clP. dos a.ntle:_os escritores, do 

tes hemoptises e quê poderia m:irrer de 
um momento para outro, Em uma des
sas crises trouxeram para junto dele 
um venerando religioso francil;cano qua, 
com muita caridade, lhe deu a entender 
que havia chegado a hora de assegurar 
o supremo bem da vida que é a graça 
de Deus. 

O doente revoltado despediu o bom do 
Frade e ordenou que não permitissem 
mais a entrada de nenhum Padre em 
seu quarto. Lsso evidentemente não di
zia comigo, tão intima e profunda era 
a amizade que me consagrava. 

"PORQUE TUDO ISTO" 

Entrei com tod· a segurança em seu 
cubículo e fui, como de . outras vezes, 
muito bem recebido. Notei que o en
fermo decaia a olhos vistos. A falta de 
ar. as hemoptlses frequentes, o ma
lesta.r geral o tinham· reciuzldõ a extre
ma fraqueza. 

Falava entretanto com a · mesma vi
vacidade e então com 'çou a abrir-se 
comigo como nunca havia feito até ali 

Apos uma crise violenta, já mais cal
mo, voltou-se para mim e disse: "Pa
dre, &ua amizade me fez um grande 
bem.' Modifiquei miPhas ideias a res• 
peito dos jesuitas: imaglnav_a.-os uns 
homens lntolerautes, duros. s~m cQra
ção, outros tantcs Bav-i,.1arolas. e ago
ra vejo que não é asslm. O Srr. em si
do tão indulgente, tão bom para comi• 
go! ,, 

Rcvolt.av:i-se f?equenllemente contra. 
seu mal. Disse-me mail; de uma vez em 
,;uas aflições: .. Porque tudo Isto? Que 
slgntfica este pobr<> ratinho e debater
se nesta ratoeira? Isto pàra. mim nãO 
tem significação algum&. Estou à. es1)€•• 
ra de que se dissipem as . ultimas mo
leculas e que tudo desa.pareça,'.' 

ouvi essas palavras silencioso, sem 
recrlminá-lu. Em seguida tentei em vão 
dar-lhe uma melhor compreensão do 
problema da dor. Só a fé pode ilumi• 
nar u quaclro Létrlco da misera creatu
ra que gellle sob o .>es<> da, cruz e se 
estorce sob Q agullhão do 'sofrimento, 
seja ele . físico ou :moral. Compr~endi 
então que eu navla esgotado todos os·' 
recursos ditados pelo zelo é pela pru
dencia :a'flm de conquistar aquela alma 
para Deus. Não era· a primeira vez que 
eu tocava e,,m os dedos .esta v.erdade: 
so Deus tem o condão de ,nudar o co
ração aa sua creat,u,., No escrlriio s!l.• 
gradu cas almas só· ueus pode penetrar 
e Isto o faz com o podei. trres!stivel da 
sua graça, Esta graça · devemos implo
rar d' Aquele que é \i mesma. fonte da 
misericordla. Voltei-me cheio de con
fiança para Aquela que é o refugio dos 
pecadores e a. esperança dos desespe
rados. Tornei ao sana.torto munido de 
uma dessas medall;iuhas conhecidas pe• 
10 nome de medalha .milagrosa. Ao des
pedir-me de meu caro amigo, pedi-lhe. 
que acelta,;se aquela lembrancinha. e, 
diante de seu "muito obrigado" cheio 
de amabilidade, coloquei-a debaixo de 
seu travesst~iro. 

ATt AGORA !',!\DA'. 

Sai com o. firme e inconfundível con
vicçâo de que Mãe· de Deus Levaria a 
cabn a obra começa.da ou melhor, fa
ria tudo, purqw,,nto eu nada. havia con
seguido. 

Dias .a.pós, pregando em Montes Cla
ros, no norte dê Minas .. enalrecia eu o 
poder de inrercessão da ss. Virgem, 
Referi ao, fieis o caso do nosso doente, 
a resistcnci que ele opunha à graça, a 
inutilidade de mcuf esforços e o estra
tagema de , que havia lançádo mão pa-

( Conclue na 4,ª pagina) 

seu· modo e arte de t ,cloclnar, narrar e · 
escrever. 

E neste campo saibam tambem or se
culares cato1lcos qrte não só C'.lntribui~ · 
rãu para o pro~1esso da.s cienclas pro
fanas, senão que tambem prestarão um 
assinalado serviço à cnis.a cristã. 'lll com 
a devida_ diligencia e ~µlicaç!lo se de. 
rem à exploração e estudo da· arittgui
âacte. e concorrerem assim para a boa 
solução de proLlema,,. a.tê agora ainda 
mal so1ur;onadol e ot,scuros. Pois todo 
o conhecimento humano. embora não 
sag1ado. por isso mesmo que é uma par
ticipação finita. da infinita .· clencla de 
Deus. tem .lá de per •1 uma sua· digni
dade e excelencia p;opria: mas eleva
se a ·uma nova e mais alts dlgn1aade 
e quase çonsagraç;ão, quando se empre
r;,-, em fazer brilhar com clara luz as 
coisas divinas. 

§ 4 - COMO TRATAR AS QUES· 
'TÕES ,'1AlS DIFIOEIS 

Dificuldades felizme.nte resolvidas pelos 
estudos recentes 

Os progressos da investigação das an
tiguidades orientais, de que falamos, o 
estudo mais minuP.l,)so do texto or.igi
na l. o conhec ~~ento mais vásto e per• 
feito das linguas bibllcas e das orien
tais em geral. deram 'm resultado. com 
o c!ivino auxilio, que multàs' das ques
tões. que ao tempo ,e Nosso Predeces
sor de im m.. Leão <III. os crltlccs es
tranhos ou mesmo adversos à Igreja 
levantavam contra a autenticidade. an
tiguidade. inllegrldade, e valor his1,oríco 
dos Livros ,antos estão .ioje completa
mente resolvidas e l,iS!uldadas, É que os 
exegetas catolicos manejando retainen~ 
te as mesmas · armas da clencia de (!ue 
os adversa.rios não raro aousavam. en
contraram Interpretações conforme à 
doutrina ca.tolica e à. genulna. tradição, 
e que ao mesmo tempo parecem resol
ver perfeitamente as dificuldades, tanto 
as que .os ·antigos nos de~arem sem so-

- quela entidade. · 

·Hora Santa das empregadas 
domesticas 

Promovida pela Pia União das Fi· 
lhas de Mal'ia do Externato São José, 
realizar-se-á, hoje, dia 18, das 17 às 
18 horas, na capei.a elas Servas cio 
Sant:ssim, Sacramento, à Rua .Barilo 
de -Iguape, a Hora Santa para as t•m· 
pregadas domésticas. 

S. Revma. que deixou a. direção do 
Liceu Coração de Jesus para asS'umir · 
a direção do Instituto Telllogfoo, re
cebeu os seus visitantes com a. sua / 
reconhecida fidalguia; 'oferecendo_. 
lhes um almoço. Em: u~m~ dos· 11re• . 
sentes ·o D1\ Orne!Jo ·Tiani saudou· o 
Revmo. Padre. Resende Costa .. O · Sr. 
Miguel Helou falou, depois, ·em nome_ 
dos Cooperadores 'Sales:ànos é àa 
Ação .. Social da UniÍio· dos .. Ex-Aluµos 
Salesianos, agrade·cendo, tambein: a 
saudação à imprensa feita pelo· óra, 

ARTIOOS D E· INVERNO 

Instituto ·Mo~erno 
PRAÇA D/\ . sn N.0 

. 8AO l'AUl:O 
ll'undado t>tn 1!)17 

DAC11LO<.iRAJ:- IA 
r AQU IGR.\r IA 

O Melhor Ensino 
Pelo .Menor Preço r 

dor que o precedera.·.· . 
Finalmente, o ilustre homenageado 

agradeceu a homenagem que ljle ro- ' 
1·a prestada e decla_rou· que- eni seu 
novo posto, continuava, a.cont:ar co1n 
a colaboração de ·seus amigos, entre 
os quais estavam todos-. os ex-alunos · 
salesianos. · 

vt:1 '-AI t1L11 ... ,.n:1 
. LER E PHOt->AU~H O ,. , . ,. 

.. LE(1H)NAHIOº 
& OEVER UE ,ooos 
e,,~ (;AI c.,L ,cu~ 

Comunhão Pascal dos operarios de· Taubaté.·· 
O belo trabalho das paséoas opera, 

rias realizadas, anualmente, nos pro
prios ambientes ele trabalho, é certa• 
mente um dos fl'utcis -mais consola
dores e práticos do Pr:mPiro eon• 
,gresso Eucarístico Diocesaüo de Tau
baté. A alma apostólica elo Exm.o, 
t,;ons. João José Azevedo idea!izou 
este trabalho das Pascoas realizado 
nos· próprios meios fabris. 

A idéia' foi bem aceita pelos !)a· 
trões taubateanos que permitiram 
real zar-se oficialmente as pregações, 
catequeses, confissões, missa e co-
munhão nas próprias fábricas. . ' 

Esta idéia lançada com fruto no 
Congrei;so Eucarístico não· teve uma 
realiza!)ão exporádic.a e única. Já se 
estabilizou e será uma das · gloi·:osas 
tradições de Taubaté Católica. ·o. tra· 
balho in'ciaclo 110 Congresso Euca1·is-

0tico. será· perpetuado pela celebração 
·anual das páscoas no próprio am
biente das fállrica s. 

operários, facHitanclo-lQeS assim o 
cumprimento . do seu· dever pascal. 

Dia-17 foi o grande dia para 'o ·ope· 
1·ariado cat6J!co da ,Juta; Ãs :6 hpras ·, 
l\lons. Vigário Capitular qeu inicio à 
celebração do santo sacrificio ._ da. 

missa que foi explicado peio Pé. José. 
Luiz. - 952 operarios/,numai :vibraria 
te afümação , de fé ar>roximaram·s6· 
de Jesus Hostia .. · · 

NA FABRICA SANTA TEREZINHA 

Foi a segunda fábr.tca a ,;eaÍizar ~ 
páscoa. Os ope1;ários desta falirica em 
quasi sua totalidade .aproximaram-se 
de hsus Host'a, Relativaménte, foi 
a fábrica cm qué O número de · €10· 
munbões, tol maior,; Pois, apenas· 5 · 
operãrios ficaram sern comungai:. 

A preparação esteve a ca1·go ·· do 
Revmo, . Coadjutor dà ,Catedral,- Pa· 
dre José Alvàrenga. 

, ! 
• 

DENTRO. DAS POSSIBILIDADES AQUISITIVAS DE T.ô,DOS 

Fiéis ao compromisso que assumimos para 
com o povo de São Paulo, de que dentro da 
nova orientação de vendas todos podem obter 
com boas vantagens os nossos 'artigos de quali= •. 

. ' . 

dade, estamos apresentando-os novos sortimen= 
tos aue recebemo"-. oara melhQr demonstrar Ós 

PRECOS BEM ACESSIVEIS 
1. 
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·coa estiveran). sob a .responsabilidade 
,ilo. Revmo. Pe: .João Silva. 

· ÀS 6,3-0 hofas- l\1ous. _Àzevedo cele
brou o santo sac:rif'.clo da· missa, no 
qual os opei-ários. se al)roximaranr t!e 
Jesus HQstia. Ao final, l\:Ions. Vigá
rio ·capit\{lar dirigiu .a sua palavra ao 
operariado cat~Hco daquele já adian
tado ·centro. industrial 'da nossa ci
cTade: Sallen"tou s: Excia. a influên· 
eia. da religião · no operariado, mos
tra11do · a antitese. ,;,X:istente entre ·,o 
·operário com .religião e b operário ,, 
sem religião. 

REVOA. MADRE ERMELINDA lUCOITI 

NA C, T. 1. 

-------
Dados biograficos da nova . . 

das Filhàs de, Maria 
Supe.rior(l_ 4,era, 
Auxiliadorª. 

'lim comunicado procedente da Ita lo e a sua no111eação se deu ·em forma 
l:a e chegado com bastante atraso extraordinaria, isto é> pela própt·;a 
ao Drasil, traz a noticia de que. Sua Santa·:%, dada a impossibilidade de 
Santidade o Papa Pio XII designou a ' se reuni_r: o Capitulo Geral,. a-0 qu.a,l 
Revma. Madre Ermelin_da Lucotti _pa- competei'conforme as Constituiçqes 
ra o alto cargo de Superior;t Gera.! do db Instituto, a eleição ,da: Superiora 

. . E que este trabalho vem se rea
lizando com fruto e progresso foram 
test,~mnnho as páscoas deste ano ele 
1944. Não se falando das inúmeras 
conversões e voltas, de àlmas à Nos· 
se, Senhor_ só conhecidas no segredo 
da. conf:ssão, o · número das coinu· 
nhões, em algumas fábricas já, dupli: 
cad:i. atesta bem ·alto que 'os .. ot>:erá: 

Dia 20 às 6,30 . horas Moiis. · Aze
veeló cel.ebrou a santa missa,. tendo, 
sê notado ,o exemplo dos membros · 
ela fainilia cros dirigentes dà fábr.ica 
que também se it'manaràm com os . 
oi)erãdos na sua demonstràtãô de fé. 

NA FABRICA "COR,OZITA" 

No. pateo late~al à: fabr."~11 l~van 

I1ie.gavelm ente. neste ano, a pascoa 
. , ·da C. 'f. I. foi a chave ele ouro das 

·soleniáades éucaristicas do 'operar,a, 
do cató!icfr, de •raubaté. 

Instituto das !<'ilhas. de Maria Auxi- e demais memb1·os do.,Conselh<> Ge•. 
liadora; · fundado .. por S. Joâb ·Boscci. ra1; · · 

Madre· Ermelinda Lucotti substitue ' Tem a nova Superiora· uma larga· e 
no governo do Inst'tuto a R. Madre -c,mhecü!a atuação déntro <do lnstitU• 
Lufsà Vaschetti fàlecida em junho to. l)esempen.hou com proficlencia o 
do a.no passado. 11: pois, a. tercéira , · cargo .de lni;petora,na Siciliai fazen• 
súéessimi ·da'' Beá.ta Máí-ia r.iazzai·el, ·d::,· noL'escei:" :em: óbrai ·promissoras-· tou•se. mimoso, alta1:, capr:ch0Same:k 

te,. ornado · pelas operãrias .. cat6iicas · 
d.este centro· industrial. · 

· rios v_ãq_ <\Oll}jl!_tiel}de',lgo . melhor a 
necésa;dade de sua volta ,a -Jesus·Crls• 
tu e à !;~reja Católi~z. Ai, ao ar livre, foi celebrada pelo 

As páscoas operárias já i:;ão tmi . "Exilio. l\1oils.· Azevedo ,o santõ ·. i;ãcl'i· 
patrini'ô_)_J,:a de '!à.· iiliaf_é_ ca_tóJiêii:' ô_s__ fício da nfs.sa. 232 'bperários · se apJ.'o. 

· :e . ximaram de Nosf.lo Senhor Sacra-· · patrões, .. que.:·reconhecem a q.uasi to.- ·tad " t . C. hº · · · men o na c,an a · 01.nun ao, talidade católica tios seus o·perat·io~, 
compreen•kra111. r,e~fellamente, 0 .. ,de·,- : , Ao. final, Mons. Azevedo dirigiu a 
Yer de não se cw,i·cm à crença elos sua. palavra aos OJJerAr:os · mostran-
seus subalternos. · do-lhes.:a dignidade da classe a gue 
' Por isso Tanl!até Cat61ica tem cer· · pél'tcmce'ni. · 

feza de que esta re!ebração anual ·das •,: 
p4scoas lia verá de perpetuar-se, num 
belo pxe·1:1plo e illl'entivo. às fáh1'ira~ 

NA FABRICA DE LOUÇAS 

Dia 24 realizou-se a páscoa operá-· 
das cidades vizinha~ para que se 
tran~formem tam!iem, anualmeútc, 
em c,;,ted;·ais <la Divina, Eucar:st:a. 

· ria da l<'ábrka de Louças. O Trlcluo 
preµaratório e a realização da Pás-

PASCOA NA FABRICA DE JUl A 

Teve a fábrica ele Juta a felicidaclo 
d'> ser a primeira que rea'.izou, 1iest0 
ano, a páscoa operária. 

Em preparação efetuou-se 'um trí
duo de pregações pelo Revmo. Pe. 
Jo~é Luiz Ribeiro. 'Logo pe·a manhã, 
a,ntes elo inicio da labuts, diaria, 1.í 
estavam no páteo da Juta: Fabril 
aquelas · centenas. de operários qu2 
ouviram do ministro de Deus os en'. 
sinamentos que os preparavam para 
a sua com unbão pascal. 

Na vespera, · 12 sace1;dotes, distri
buídos pelos recintos ma!s' recolhidos 
ela fábrica, ouviram as confissões elos 

T.A NA G 1-l A N 

tnclos o~ 

U\. ~. tor' .. 1 n,~.ante 
feminino. exclus1° 
vam.,tJt-e temluluo 

Me1 Ct- àf <,U~ 1101• 
rU.0010F 

i ·anHgra n 
f'SJWnla!E 

reJuve-
ne.sce a mumer 
ranagra n ~-' ., re
médio mt11rat1<: em 

caso:, de '1-Uattm~t.to. 
rtn.t 9 ~ ' preC'C>r.Ps. ·nvelnt·,,~metHc 
premnt11ro cah~los · branco~ an
tes do tempo Em toda:. a:! 

drogârtas. 

As. ,pregaçõ_es nas ,duas fábricas fo
ram reallzallas por vário~ sacerdotes, 
tendo à sua frente o Revmo. Pe. Ci- · 
cero Alv·arenga que,_orientoit toda a 
preparação ·e realização deste lindo 
cel'tame ·de _fé. · 
. De véspe,ra vários sacerdo'tcs, em 

· confessi<i!lários · · adrede preparados, 
durante todo o dia. ouviram ·em. oon
fissão os ceteienses ·éat6L<'os das di• 
·versa;- ·turmas ·que, iriam comungar, 

Dia 31 às 6 .horas Mons. Azevetl:i 
Iniciava a celebraçã,) · ão santo sacri· 
ficio. o \ocal foi preparact,o com ca~ 
pricho e esmE>rÍJ. Um lindo altar cen• 
ti·allzava toda ,i.quela bela ornamen
tação inspirada em motivos nacio· 
ua;;; e ellcarísticos. 

Durante a santa lVIissa, 0 coro do 
S.e.ntuário à grande orquestra en

toou hinos a Jesus Hostia e a Nossa 
Senhora. À hora da santa comunhão, 
4 Sacerdotes se .distribuir.aro pelo re
cinto da fábrica-capela ministrandJ a 
sagrada comunhão. L452 operários ~e 
aproximaram de Nosso Senhor Sa
crameJ1tadt, · numá empolgante ele· 
monstraçãc de fé. 

Ao final da santa l\Iissa, Mons, 
Azevedo dirigiu· sua palavra aos co• 
mungântes operários, Salientou, rn- · 
bretudo, a repercussão social da ,en
cíc!icâ. "Rerum Novanim ",' a única ~o
lu-::iouadora da questão social, mos
tran_do cerno a C. T: I. tem procurado 
concretizar os ensinamentos pontifi· 
cios. 

CARTA ENCíCLICA SOBRE OS ESTUDOS BIBLICOS ---~----___ ,,_.---.;. 

i> E 30 DE S ~TEM B R·o 
luçãc-. como as que ,:e novo criarnm as 
descobertas das modernas investigações. 
Em · consequencia vemos que o creciito 
da Biblia e do seu valor historico, um 
tanto abalado na opinião de alguns' por 
tantos ataques. · hoje esta . plenamente 
restabelecido entre os catoilcos: ahtes 

• não faltam escritores acatólicos que em 
CJnsequencla de estuctos feitos · com se
riedade e animo desapaixonado, chega
ram a abandonar as opinões d<>ll mo
dernos, · para tornar, ao rííenos em · al
guns pontos, às antigas sentenças. Esta 
mudança de,ve-se em gral)de parte ao 
trabalho mdefesso dos c:imentadores ca
tolicos, que sem · se deixarem descoro
çoar d?-s ·dificuldades e obstaculos de 
toda a especie, procutaram com todo o 
afinco a,pl"OYeit.ar quanto as modernas 
investigações dos sabios· _nos varias cam
pos eia arqueologia, ia historia, da fi
lologia, forneciam para resolver as no-
vas questões. · 

Dificuldades ainda r.ão resolvidas ou 
lnsoluveis 

·Não é contudo para admirar se não 
se venceram nem resolveram ili. · todas 
as dificuldades; Ína:- há _alndà boje gra
ves questões que não- pouco agitam os 
esplritos dos ~atollco.s. Não é ,.caso pa
rn . desanimar; basta refletir que . nos 

. estudos humanos sucede como nas coi
sas natn_rals: que cresce!ll pouco a pou
co e não se colhe fruto senão depois de · 
multo · trabalho. Àssim precisamente su• 
cedeu que a m1Jltas questões controver
sas, não· resolvidas ·e lricleoi.sas - nos tem
pos passado& só nos "\Ossos dias com o 
progresso dos estu los se· encontrou fo• . 
lizmente solução, POtle-se pois esperar 

· que tambem as que ·hoje nos parecem 
sumamente complicadas. e dificllimas, 
com uma constante aplicação virão a. 

· ser um dia plenamente cii!ucidadas. E 
se a desejada. solução tardar muito, de 
modo que rtão possami:>s nós ver, mas 
esteja. reservado âos vindouros o feliz 
resultado, não é Js,so. razão para nin• 
guem se lamentar porque deve valer ' 
tambem para nós o que ao seu tempo 
advertiam os Padres e nomeadamente 
s. Agostinho: (33) ter Deus semeado 
de dificuldades os Livros santos por ele 
Inspirados, para nos estimular a le• 
los e perscruta-los com maior aplica
ção e· para. que, conhecendo por expe
rienciá o limitado da •1ossa lnteligencla, 
tivessemas um salutar exercício· de' · hu• 
mlldade. · Não ha.verla portanto-, razãO 
de nos admirarrrios, se ,a uma ou outra 
questão não se chegasse nunca.· a achar 
resposta· pl,mamente satisfatorla, por• , 
que se trata de materia.s obscuras e de
masiado remotas do nosso tempo .e da. 
nossa expêriencia; e porque tambem a 
exeg-. como as outras dJSciplinas mais 
importantes, pode ter os seus segredos · 
inaéL.>Siveis à. . nossa mente e que ne~ 
nhum , esforço c'onsegulrá penetfar. 

·como· procurar as solu~ões p115ltlvas - . 
Este e.stado. de coisas não é motivo 

para que " itite1pi-etf catollco,"·anuna
du de amor efetivo e foí-te para -·com 
a sua cienclà, e sinceramente dedicado 
à santa 11,(fadre Igreja, deixe. de arcar 
uma e outra. vez com as questões difl• 
ceis até hoje Ltisotu••eis, não só para 
rebater as objeções dos adversa.rios, lllllS 
ta.mbem para ver se encontra. uma so
lução positiva e solida; . em . nannonia. 
com 'à doutrina t_rad!cional da. 'Igreja, · 
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especialmente com a da inerrancia da 
Sagrada Est:ritura e que satisfaça con
venientemente às conclusões certas das 
ciencias 'profanas; E todos · os mais fi
lhos da. Igreja. .lembrem-se que .devem 
julgar não só com justlç• tí1as com a 
maior caridade as fadigas destes valo• 
rosôs.'operarios .dá, vinha do Senhor; 
guardando-se daquele zelo p:>\lco pru-· 
dente, que crê dever atacar ou det!a
rar suspeita q~alquer novidade unica
mente pelo. fato de ·o ser. Sobretudo 
tenham presente, qu.i nas diretrizes é 
leis. dadas · pela. Igreja se trata da dou-

. trina relativa à fê e aos costumes; e 
que entre as mu!t;a,s coisas 1ue se lêm 
nos Livros santos legais. histor!cos, sa
pienciais e profeticos, poucas são àque,
làs cujo sentido tenha slcio declarado 
pela autoridade da Igreja; · nem são 
mais numerosas aquelas .. das quais te
nhamos a sentença · un.anlme. dos ' Pa.-.. 
dres. · Restam pois muitas ·e. muito im• 
portantes ·em. cuja di.1cussão e exl)!ica
ção -se , pode -e .. deve exercitar livremen
te o. engenho e· perspicacia · dos .. interpre~ · 
· tes catolicos. para , ú: cada · um pela.· 
sua· parte contribua pará a comum uti-. 
lidade. para o progresso das. clei:icias sa..; . 
gradas, e para. . a defesa e ·· honra da 
Igreja. Esta· verdadeira. liberdade .· dos 

. filho~ de. Deus,·, que se a.tem. fielmente 
à 'doútrina da Igreja e Eicolhe e aprovei-
ta com gratidão. como dom de Deus, as 

· conquistas Ja cienéia· profana., quando 
favorecida e confortada pela bOa vo~
tàde · de todos, é a cllndição e a fonte 
de todo o fruto verdadeiro ,e de todo o 
solldo progresso na rlencia catoltca. co
mo .egregiamerit,e adverte Nosso Prede
.cessor de fllliZ · memoria, Leão XIIl, on
de se d!z:·'1 Se não se ·salva a concordi_a. 

. . .. , · aquela provincíia rel'!glosa, hoje q'.ua• 

Não ·bésp· 'erdiêef. 
. . ' . . se totalniente -destruicla, ·'0 "''-i' · ·o· 

. Chamada ' a· preencher ,-à,·vága:' àe 
Conselheira G:eral dos' 'Esfütlos se 

·houve com maestria n0,-c.exercicío;dã 
' S3U ca1•go, CÓ!ll à prepàt(IÇãQ.: COl!Se• 

guida em seus estudos ·:urii\)'ersttar!Qs, 
se1is altos d6t.es 'intelectuais. e inÓ• 
rais, .que-, enquadrados eín um' espirí-
to genuinamente sales:áno, · manti• 

veram· s\las orientações. dentro rias 
normas e diret_ivas d.e S .João Bo~co; 

Tais . ocupações nã:o. a · lmpêdir:mi · 
, de prestar a Madre Luísa Vaschetti, 
. Geral do Instituto, uma colaboração 

·, ampla, filial · e silenclosà, sobretiido 
nos L1ltimo15 anos da extinta. em 'que 
Madre Ermelinda !oi sua fiel e''ab.·. 
negada intérprete. 

, Deposite suas Economias na 

PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO 

A alta .. estima que 'as_ Superioras e 
Irmãs tinham de suas virtudes e mé• · 
1·itcis foi. tomada· em consideração 
pelo $anto Padre Pio. XII, que,, se• 
cundancló tão legíllmós . sentiméntos, 
houve .por be:m des·igna.Ja Superíora, 
Geral até a reunião do Capitulo ;Ge-
raI. 

CAIJTl<'.L~l-1 -Ll-0 I\IUNT,I<:· l)fiJ HOt"OI<íW 
- ,JOIAS llSAIIA::i !l; HHILIIANTKS -
l'ornnro · pn~11ndo OS :meJhor<'.S precos. 
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dos espilitcs.' e não se )'1antem firme
mente os priricipios. não se podem es
perar grandes progressos' dos vari,is es
tudos · que muitos façam nesta discipli• 
::.a." (34) 

r 5 - USO DA SAGRADA ÊSCRITU• 
RA 'NA INSTRUÇÃO DOS FIEIS 

Varios modos de usa,· da Escritura no · 
sa·grado ministerio. 

Considerando as imeruás flôigas 
abraçadas pela exegese catolica duran
te quase dois mil o.nos, para que ~ Pa-. 
lavra de Deus, comunicada aos llomens 
· nas sagradas Letras, se compreencta ca
da dia mais perfeitamente e mais . ar
dentemente se . ame, surge espontanea . 
a convicção de que os fieis e particular
mente os sacerdotes têm o gra_ve · dever 
de aproveitar larga -~ santamente aque
k tesouro arumuli.do durante tantos 
seculos peÍos malures talenti:>s. Deus 
não deu aos hom<'ns os Livros santos 
para satlsf~zer a sua curiosidade, ou 
pa,ra lhes (ornecer ,nàteria de estudo 
e investigação, mQ.S, como .adverte o 
Apostolo, para que estes div.lnos oracu
los nos pudessem "in.struir para a sal
'vação pela fé em Jesus Cristo" e para. 
que "seja perfeito o homem de Deus, 
bem armado para 'oda a obra" <351 
Portanto . os sacerdo~s que por oficio 
devem ·procurnr -a- eterns salvação dos 
fieis,, depois : de terem estudado dlli
gentemente as s.agr~çla.s paginas, e de 
as terem assimilado ~om .a oração e me• 
ditação. distribuam · com o devido zelo 
nos sermões. homilia.•. e pr.atlca~ as ce
lestes riquezas da divina palavra; con-· 
firmem à. ctoutrina cristã com sentenças 
dos Livros santos. ilustrem-na com os 
preclaro~ exemplos da Historia sagrada, 

· nomeact:;.-ncnte do evangelho de Nosso 
Sen >tor .Jesus Cr!J to; e. tudo- isto, -
evitando diligente e escrupulosamente 
as acomodações · : rbitrartas e; estiradas, 
verdadeiro abuso e não uso da divina. 
Palavra., - exponham-no çom tal~fa• 
c_undia e clareza, que os fieis não ~ó · 

1 • 

se movam a af_e:-vorem · a melhorar a 
propria vida, mas co_ncebam suma : ve• . 
neràção para com a. Sagrada &scrltur.B, 
A mesma. veneraçâó procurem os . sagra.; 
dos Pastores instilar e aperfeiçoar éa-da 
vez mais nos úelse confiados a<i . ~eu 
zelo pastorai, roi·ment.ancto toda.s ag em• 
p,esas de homens aposto!: 'ls

1 
que :IOu• 

vav_elniente·· se· .mforçam. por excitar e 
furpentar entre os catolicos o conneci- · 
ménto .e amor d->.• Livros Santos. F11vo• 
fççam poi,s e · auxiliem as associllções 
que tem por fim -difundir entre os 
fieis exemplares da_ Sagraçta Escritu• 
i-a, particularm<int,e c!oo Evangelhos, . e 
procurar que nas familtas cristã~.· Êe . 

· · leiam reguJa1·meute ,.xtas os dias :com 
piedade e devoção: l"P.eomendem eficaz
mente com palávra e <ixemplo, ,onde o 
consente a 6,lturgia, a Sagrada Escri• 
tura traduzida nas linguás modénas . 
com a aprovação da· Autoridade Écle• 
siastiea: façam eles . µroprios confe.ren• 

. elas · ou lições pubJi"a. de assuntos bi• 
b licos, ou éncarregúem de· as fazer a 
outros oradores bem ve1·sados ria mate. 
ria. As revistas que :om tanto louvor e 
fruto, se ·publicam nas varias. parté do 
mundo· oú · para versar c!entlflcamente 
as ,:pestões "bibllcas, ou para adatàr os 
1·esultados daquelas üive.•'igações · 1\0 · sa• 
grado mtnis.ter!o e ao espiritual apro
veitamento dos .. fieis, procurem tOdos o~ 
Ordinarios, quàrito lhes for _p0.<;1;lvel, 
ainpará-Jas e dtfundHâs ·nas·' dil•ersas 
classes dos seus rebanhos ,Ji: persuadam.
se que tudo isto. e o mais que~ :úu ' zelo 
apostolico e um ~lnceT9 amor· ::la cllvi• 
na Palavr8, sa-bt:rá encontra1 para Qbter 
tão. sublime fl{n, será para. eles: um 

. auxllto ~fica2 na cu" ... ctas ·almas. 
·· J~oritioua) 

(33) Cf. S. AGOS1'TNHO, EJ>i"t,. 149 
a<l Paullnum, 34 (KI,. XXXHI, cot 

, 644); Ue diversi~ q 11nes_tlonibus; q 
53, ll. i ( lb. _ X:L, Côl. 36); ~;llftr~t fr 
l's •. 14li, n. 12 (Ih. XXX V(l, _O().l, 1907), 

< 34) 1,elr~s Apost. ''hdlantine1 
Ll10.NIS X lll i'<"ta XXII, o. 237; Eneh. 
Dlhl. n. 13G. . , · .·· 

{3~J Cf, I1 Tim, III,.·1·5,:F;:< 
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JUVENTUDE FEMININA CAIOLICA 
CIRCULOS DE J, E. C. F. 

4. 0 mê& 

"· Formação da A. C. 

:Leitura particular: Humanum Genvs 

l. Americanismo. 

1. Ambiente em que nasceu o ame
ricanismo. O americanismo nasceu no 
ambiente euforico, agitado, sem tra
dições, que caracterisa a America do 
Korte no fim do seculo XIX. Povo 
biologicamente vigoroso, cultural-

1· lllente superfic,ial. tendo só a prco· 
cupação do progresso, da ação, do 
negoc!o, o americano procurou uma 
lllodalidade de ''catolicismo" que cor· 
respondesse ao seu feit:o, em vez de 
llloldar .. o seu feitio conforme aos di· 
tames imutaveis da fé. Tendo se for
mado a vida nacional no meio ela 
mais completa falta de tradição e au
toridadé, nasceu o fanatismo demo
cratlco, que procurou penetrar na 
Igreja e realmente penetrou nas 1·0· 
das do catllicismo, entre leigos e no 
clero. 

2. Pontos imutaveis do catolicis
mo. 

aJ O pecado original, e a necessi
dade da redenção, de graças para 
cumprirmos a propria lei natural. 

b) li. ordem sobrenatural é sup0rior 
à natural. 

c) A Igreja é uma sociedade ~s
seucialmente aristocratica, quer cli· 
zer: hierarquico-monarquica. e n:\0 
democratir.a no _sentido revoluciona·' 
rio da palavra. 
das· do catolicismo, entre leigos e no 

d) A t0leranC'ia religiosa nflo é 
permitida em materia ·de doutrina. e 
só é toleravel em materia de con viv ,o 
social com grandes resetvas. · 

3. Que é o americanismo. 
Seu arauto e propagandista foi o 

Pe. Tomás Hecker, redentori;;ta 
egresso. que .fundou a Congregação 
:Missionaria de São Paulo· parn a .co11-
v.:rsão dos acatolicos. Começou seu 
apostolado apregoando novos ca;ni-
11hos para a •conversão dos protes
fantes:O segredo do novo ·metodo era 
tirar do catolicismo as notas que os 
protestantes acham antipaticas, e 
provocar nos catolicos o .. dinamismo·, 
elo proselitismo naturalista. 

As idéia~ e os princi pios do Pe. 
Hecker encontraram entusiastico 
acolhimento por parte de muitos c·a
tolicos' americanos, chefiado~ p.elo 
Cardeal Gibbons, de Baltimore. F~?.
se· inte:isa. propaganda em torno do 
novo metodo e do novo apostolo. c1ua 
era apresentado como santo. tendo 
sido publicada uma biografia em vi
cia "canonizando" o Pe. Hecker. O 
movimento americanista, sob tão a!ia 
proteção, ganhou tanta voga, qué cs 
teologos europeus começaram a se 
ocupar . com o assunto, e a San ta ::lé 
se viu obrigada a condenar o movi
mento e sevs princípios em uma cur
ta ao Cardeal Gibbons: "Testis J.e; 
11evolentiae·•, em 1889 (Leão XlII). 

Infelizmente. porem, uma parte do 
Clero americano, tendo ainda à fren
te o Cardeal. não se· íncoh1odou com 
a intervenção da Santa Sé, e o espí· 
rito aµiericanista não foi combatido 

· con~ vigor, · '· 
· 4'_ :pouÜ-inà. 1· 

a) Pe. Hecker e os americanistas 

f) Virtudes ativas e passivas. Pe. 
Heckct faz deste ponto a chave de 
seu metodo. Diz que a Igreja fracas
sou na epoca moderna porque se obs· 
tinon a preconizar as virtudes passi
vas em vez de se concentrar nas a li· 
vas. Passivas são as virtudes que pro
curam a santificação profunda, so
bretudo pela renuncia. Ativas as que 
nos levam ao apostolado. Mortifica
ção. amor de Deus. fé, esperança, 
prmlencia. temperança. pudor, moc!Ps
tia, castidade, humildade, e((}. são vir· 
tudes antiquallas e cc,ntraproducen
tes. 

Coragem, .-1.elo, ativismo. alegria, 
soc'alidade. otimismo, liberalismo ge
nerosidade, tolerancia, vistas largas, 
são virtudes produtivas, simpaticas. 
Estas · devem ser cultuadas. pois só 
elas, diziam, sal varão a Igreja. 

g) Abolirão dos votos religiosos. 
l1: naturnl que Pe. Hecker se ocupe 
das congregações rellglosa.s já que de
seja transformar a Igreja e conquis
ta-Ia para novas formas de apostola
d·o. O americanismo reprova os votos 
religiosos e ,111~.ina que devem ser 
abolidos. p,n·t1ue são nm impecilho 
do verdadeiro espírito apostolico e 
um ,,escaudalo que afasta da Igreja 
muitos protcBlante,~ .. bons no fundo'·. 

Os ,·atos só Eerve:n pura almas me
diocres, incap[tzes de fi<-arem em pé 
sobre a..s proprias pernas, ~; (]ue por 
isto se arrimam a muletas. O cat.O· 
lico moderno nã::i se snjPita ao jugo 
constante da obediencia, pois seu 
ideal é a liberdade. Kiio necPRSita da 
pohrez?, porque quer ser rico e ben
fazejo. ü ideal meclieval de [10bre?~l é 
um espantall10 para o homem modPÍ'· 
no que vibra de entusia~rno nelPs 
bons negocios. l~nfim a silua~ão ;nor- · 
mal dCl cel'hato é um re~to de con
ceitos antiquados que a Igreja parle 
sacrificar sem perder grande c"usa. 

Assim transfigurada, a Igreja, pa
rece ~xtremainc;nte simpatiea "aos 
nossos irmãos protestantes", que, 
atraídos pelo trabalho dinamico, sor· 
ridente, agradavel dos catolicos mo, 
dernos. arejados. de vistas larg·aa, 
acorrerão aos magotes à Igreja. 

G O erro elo Amel'icanismo foi 
condenado pÓr f,eão XIII. Mas não 
morreu eam a co)1denaçflo. Na antiga 
A. C. tlc' São Paul0 grassava o espi;·i· 
to americanista. e ainda em muitas 
A. e. alhures vigora tal mentulidacle. 
Ê este o espirita "construtivo" c1ue 
110s vem de Louvain, e impregna o 
apostu!ado da A. C. francesa, que vi· 
\' a w'ando da conquista pelo sorriso 
ct<:. Os erros apontadcs pelo inesti· 
mavel livro cio dr. Plinjo Corrêa ele 
Oliveirn ·- "Bm deresa da Ação Cato· 
lica ·, - têm todos sabor e alma ame-
1·itanista. 

l'rnrosito. Ler com atenção o livro 
"Em déresa da Ação Catolica", e 
analizar as correntes de apostolado 
que aparecem por ai com. rotulo de 
modernas, para ver se são o catoli• 
cismo legit mo ou uma miseravel e 
dialJolica falsificação, à moda 11me-
1·icanis ta. 

II. Os perigos. - Indisciplina, 

1. A obediencia é a base de .todQ 
o ·apostolado; como a ,desobedieÚcH1;: 
é a mãe de todo o pecado, a seruen
teira ele perd'ção eterna. Nosso. apos-

preconizavam uma nova metodologia fofado · é à aplicação dos merecimen
_pastor~l:.L~Õ.S, ho~e. a chamariamos ª°'" tos do- D1yino Redentor. CJ,lle nos rcs· 

1 •·const:·utiva". Diziam:· Para conqu1s- gatou pela obediencia. "Feito obe-
tar as massas protestantes. é preciso die11le · at6 à morte até á morte da 
que a Igreja depon~a.teu _cunho ,rns- cru~" (B'il. 2, 6-8). 'Assim todo o Jc· 
tero, suas contrad1çoes a. natureza gitimo apostolallo é em sua essen-
humana e ao espirita moderno, ~eu eia um ato de obe'diencia .. O Papa 
pessimismo em face . do progresso c oll~deoe a Deus, os Bispos obedecem 
das forças naturais. Deve ela sacrifi· ao Papa e a Deus, os Sacerdotes a8s 
ca.r as duras e rígidas exigencias dos B:svos, ao Papa e a Deus, os fiéis aos 
dogmas que repltgnam ao homem cio S1cerclotes, aos l.lisp'Os ao Papa, a 
secuio 19: Santlsslma Trindade, in- Deus. e aos fieis que s~o postos per 
ferno, criação do homem, inspira- Deus para o governo da ram!iia e da 
ção da Sagrada Ecrltura. Note-s.e que soeiedade. Todo apostolado deve ser 
as conversões são feitas às expensas feito ~m consequencia dessa hiernr• 
da Igreja. quia e em dependencia dela .Ela Já 

Na vida social. a Igreja deve con· margem à ação individual autonoma, 
descender com os sentidos, a· sensua- que porem gira em torno de linhas 
lidade, tornando-se mais arejada, impostas pela obed:encia. 
mais larga de vistas. Servir a Deus, que é O fim de nos· 

b) É mister dar mais liberdade aos sa viela, é obedecer-lhe; tudo O que 
católicos. e destruir a preocupação da [:zermos são parcelas desta grande 
autoridade. Sem uma profunda demo- empresa, são degraus dessa escada. 
oratizaçi5'J das formas· sociais l!a Dentro lia Santa Igreja os quadres 
Igreja, esta não conquistará, a Ame- foram estabelecidos pelo. E'spin1o 
J'ica. O tom autoritario das pregações, Santo, e nós a eles nos devemos su-
as formas aristocraticas do Clero, jcitar. Dt>ntro deles somos instrumen-
(batina·, lnslgnias, sobretudo as a ti· tos nas mãos de Deus; fora deles so-
tndes aristocraticas do Clero) devem mos folhas agitadas pelo vento de 
:ser substituidas por formas mais nossas proprias paixões e capricl1os. 
".camaradas'\ Com tais instrumentos Deus não tra-
. e) Destruir a preocupação cons- ballrn, po.is que colahorandu com ta·s 
tante da ortodoxia. · Tal preocupação pessoas Ele contradiria a si proprio. 
é antipatica e superflua. Autipatic:t 2. A Ação Catolica têm mais ne-
}Jorque é um jugo perene do pensa- cessidacle de obedicncia em seus qua-
ménto individual. Superfina por uma dros. pois que ela. conjuga e dirig,i o 
razão simples. A Igreja é infali vel, movimento <·.atoli<·o em suas ações ele 
e o Papa é o guarda lnfalivel do ma· conjunto, onde a infidelidade de um 
gisterio. Os leigos po'dem portanto se agente de ligação põe em perigo lo-
ex:mir da preocupação de não espa- do o trallalbo. ~las uma segunda ra• 
lhar erros, pois que, ao assomo da zão interna exige dos membros da 
menor heresia, o Papa chamará a A. e. um grande espírito de bbedien-
atenção da ovelhinha que põe o pé eia. uma ohediencia. pronta e aleg1 e. 
fora do b.om caminho. A A. e. penetra todo o lu.icato como 

.De outro lado, porem, esta é1c~f(J1"eo• o fermento peuetra a massa. ü li\lca-
eupação areja a mentalidade católi· to u. contempla colllo seu guia e exem-
ca é lhe dá um dinamismo surpre- 1110. A indisciplina da A. C\ infeccw-
endente.. naria terrivellllenle todo o laica:o. 

··dy O Esplrito Santo e o Amer:ca· Enfim, como poder:a esperar a b~n-
1lismo. Diz o Pe. Hecker que Deus se ção de Deus para. suas empresas u-
acomoda ao espírito da epoca. Por ma associação tão alheia ao espirjto 
isto o .l!ls·pirito Santo se acomoda. ao ele Nosso Senhor Jesus Cristo Cruci-
cspirito americano, que é democra- ficado. que foi obediente desde o s~u .. 

· tico e individualista. prestando sua 11rimeiro momento de vida até ao 
assistencia e dando suas inspirações ultimo alento. 
aos individuos diretamento,, e Já não 3. Nota-se, porem, infelizme,1te 
mediante o magisterio hierarquico. em setores ela A. C. em muitos luga-

-Tal insr!.ração direta dispensa estu· res a infiltração do espírito de inrlis-
dos mais profundos da do~trina cató· cip!ina que domina a vida da as,;o-
lica e a suj3ição continua das nossas ciação e por ela é propagado. Este 
idéias ao Clero. Como fruto dos r,on- cspirito de indisciplina reveste as 

. tos "e" e·~d" a Igreja ter.r do dia pa- seguintes características: 
1·a a noite um. exercito imenso de a) Antipatía dos chefes hierarqni-
propagandistas dinamicos, cheios elo cos, do Clero. Insurgem-se contra uma 
Espirita Santo, dizia o america11ir~10. chamacli.!. "'tirania dos padres". V·3m · 

e) Apoteose das virtudes natu
nis. O ttmericano é, um cidadão que 

o padre com maus olhos, e querem 
que seja entre eles o "camaraÍla ·• 
mais velho, e não o legitimo represe11-
tante de Nosso Senhor. Querem que o 
padre evite ordens, não ton;ie ares tle 
superior. Criticam o Clero e de modo 
especial os Sacerdotes que defen•km 
a necessidade da obediencia. 

Ao lado clisso corre a mistica :los 
chefes leigos. O Sillon divinizava 
Marcos Sangnier. os liturgicos e con
generes veneram Maritain, Guardihi, 
Leon Bloy, Peguy e outros falsos pro
fetas. Veneram-nos com uma. especie 
de devoção feroz, que investe furioia
mente contra todo aquêle que tenta 
empanar a aureola dessas figuras,. 
mas, ao mesmo tempo, in'l'estem fu. 
riosamente contra Papas, Bispos e 
Padres qne não afirmam por S<fü 

diapasão, como de novo. Marita.in, 
Dernanos, etc. 

Assim se cria dentro da A. e. ·aqile
la geração de revolncionarios que ~·e 
denomil1am os· "Catolicos aht'.-cleri-. 
cais·•, que dirigem algures um perio· 
dico que se diz catollco. . 

4. Todo o trabalho da. A. C, no, 
últimos anos. .na Italia, em São Paulo 
e em outros lugares tem sido expur
gai· suas fileiras do veneno da inrlis
c:pUna q.ue a maçonaria procura la,n
çar nas fileiras catolicas. Nesta lutá 
devemos prosseguir sem descanso, 
pois que as tentativas de paralizar 
llosso movimento pela indisciplina 
não hão de cessar nunca. Variação 
imensamente de forma. Ora prega
rão a revolta, ora espalharão o d~s
contentamento, depois cr:arão movi
mentos de simpatias por cousas ccm
denaveis, criando conflitos internos 
entre os súditos e a au.toridade, óu , 
or~anizarão a resistencia passiva. Nós 
devemos nos precaver pela sele~ão 
dos ele:11ent.os e pelo desenvolvimcn• 
tn da· vida interior, mas tambem pela 
exc!u~ào dos elementos que são fo
cos do e2p,rito dE' critica, revolta ou 
resist enc;ia. 

Hf,Gn:ui;ão: - Aprender a ver os 
fat03 d:, Vida cafolica sob a luz df.S• 
SC:.·s: pl·incipios:. 

~. Cnltiva,· o espirita sobrenatu
ral tlc ck;c;p:ina. 

3. Propagar a solidariedade sobré
natai·aJ dç3 nossos quadros com· os 
chefes da Igreja, com o Santo Padre, 
po1· quem tudo damos. 

RECOLHí!llENTO MENSAL 

Rcali?.a-se, hoje, na Capela das Ser
\'as c..0 Santíssimo· Sucramento, a ha~ 
bituai manhã de formação da Ju
vent\1de Feminina Catolica, encar-
1·egando-se das praticas desse r.eco
lhimento o Revrrio. Monsenhor Dr. 
Manuel Co!'rêa de. MacedÓ, D. D.· Prn
fcsrN· do Seminario Central , do Ipi
l'ar.ga. 

Haverá Missa na Capela da rua da 
Gloria, 747, encerrando o programa 
d~sta manhã a ,benção com o Santls
simo Sacramento e a reunião mÉÍnsal 
da JICF, presidida pelo .Revmo. · As-'
:sistcnte Geral ela h,ção Catolica, Sr. 
Conego Dr. Antonio de Castro Mayer. 

HORA SANTA COLETIVA 
Na Igreja dé Santa Ifigenia, sede 

da Adoração Perpetua, haverá Hora 
Santa, hoje, às 14,30 e às 18,45 horas: 
Facultando os . horários espera -ã· Ju
ventude Feminina Catolicà ver 'ali 
tado mdtas jovens de col.nprornisso, 
reunidas aos pés de Jesus Saáa:men:- . 
estagiarias e . simpatizantes. · 

REUNIA.O MENSAL DA' JECF · · 
A reunião mé~al da .Yifr:F r~ali:. 

za-se 1-/oje, na sêde, às 1.0 horas, se11.:. 
do presidida pelo Revmo. Afil'L~tetire"' · 
Arquidiocesano, Pe. Dr. Geraldo· de· 
Proença Sigaud. 

Para as Religiosas haverá urna reu
nião espeéializada, r.o proximo do
mingo, 25 do ('.orrente, no Ginasio das 
Conegas de Santo Agostinho. 

ANIVERSARIO NATALICIO DO 
REVMO. CONEGO DR. ANTONtO · 
DE CASTRO MAYER, D. D. ASSi!S-

TENTE GERAL DA AÇÃO 
CATOLICA 

Transcorrendo dia 20 do corrente, 
proxima brça-feira, o natalício do 
Eeu dedicado Assistente Geral, Revmo, 
Sr. Cone;io Dr. Antonio de Castro 
Mayer, a Juventude Feminina Cato
lica fará celebrar na Igreja de Santa 
Ifigenia, Misrn em ação de graças, ài, 
8,30 horas daquele dia. 

RECOLHIMENTO PARA A JOCF 
No proximo domingo, 25 do corren

te, realizar-se-á, no Colegio Santo 
Agostinho, à rua Caio Prado, 232, um 
dia de Recolhimento para jocistas, es'
tando marcada a entrada para às 7,45 
horas. 

!11AILLOT "DISTINTO'' 
Tendo obtido otilna aceitação o ti

po de "mai!lot" americano que a Ju
ventude adotou, recebe a diretoria no 
lado de cartas e cartões que lhe che
t;am de todos os pontos do país, .pedi
dos dos . referidos modelos. Isto . Vem 
provar ·o elevado alcance da campa-
11ha promovida pela Juventude, em 
favor da modestia cristã. 

A Igreja, Mãe carinhosa, jamais 
cóndenou. o esporte, quando pratica
do, nos seus justos limites. Conde
nou e condena a falta de modestia 
dos trajes usados para 'os exercícios 
físicos. 

Ha dias, membros da diretoria da 
Juventude Feminina Catolica visita
ram o Colegio Nossa Senhora da As
sunção sito à alaiµeda Lorena, tendo 
oportunidade de conhecer, com: mui
ta satisfação, a magnifica piscina on
de as ahmas fazem exercicios de na
tação usando o maillot "Distinto" que 
reune elegancia, distinção e modki-\ 
dade. \ 

Toda jovem que se orgulha de seu 
titulo de cristã, nas praias e pisci
nas, deverá usar o maillot "Distinto''. 
que distingue a jovem catolica. 

l'edidos diretamente à sede da Ju
ventude, rua Condessa de São Joa
quim, 215, todos os dia~ uteis; das 14 
às 18,30 horas, onde serão dados to
dos os esclarecimentos de interesse 
individual. 

gosta da riormalida4e da vida: Boa 
. saude, boa vida, boa comida, boas di· 
versões, bons negQcios, boa socieuu
de, 'boa esposa, bons ftlllos, bons ami
gos. Encanta-o a virtude natural. Pe. 
Hecker faz o elogio das virtudes na
turais, que tor'nam f)!.gradavel a exis· 

PARlll&l'8A - PIRAPORA - CABREU'VA 

1 tencia. Manda que os catolicos se 
preocupem com estas virtudes, e não 
pensem tanto nas virtudes sobrena
turais, incompreensiveis aos .home.ns 
modernos. A continua preocupação 
de se santificar pela fé e caridade, 
faz o· catolico pouco sociavel, 11onco 
compreendido, pouco atraente. Das 
obras de miserlcordia ficam as . cor
porais e perdem-se as espirituais, 11or 
serem antipaticas. 

- SAL TO PORTO FELIZ 

PARTTDAS: 

RUA DOS 

7.30 16,30 CHEGADAS: 10,or. ...... lM! 

PROTESTANTES, 194 - TELEFONE: 4-4248 
SAO l'AULO 

LEGIONA RIO 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA .... . 

REUNIÃO MENSAL 

. Realiza-se, hoja, às 10. hOras, .na cu
ri:i. Metrop,l!_tana, a reunião mensal da 
F<lderação Mariana Feminina. s~b a pre
sideU:ctà de seu- ReYmo, Diretor P. D,-. 
Eduardo. Roberto. A finalidade desta.s 
reunlõe., mensais é aproximar caC:a vez 
mais as Pias Uniões, fazendo com qua en
trô elas exista: perfeita. unidade d.e vis

. tas. ·Para tanto toma-se lndlspensavel 
o comparecimento das sras. Presidentes 
ou d;i . suas rep1·esentootes. Apenas sã::> 
dispensadas aquelas pertencentes à.s Pias 
Unl.óes do Interior d, Arquidiocese ou 
mesmo do Município da Capital, quando 
localizadas em zonas multo distantes, 
iem. fac!Udade · de condu9ão. 

CIRCULO PARA lllEST~AS DE AS• 
PUtANTES 

com o intuito de manter unidade de 
vista~, entre as Pias Uniões, a F. M. F. 
prJmovo, · tambem; c.ircu1os para Mestras 
de 0Asplrantes, às quais, de modo espe
cia,I, está coruiada a formação das fu
turas Filhas cíe Maria. 

Tais circulo,; 'vem se rea.Jl.zando, nos 
:l.os ·domingos de cada mês, às 14 15 h;, 
nz Curla, e nas 3.~ quarta.;-feil'as. ü.s .. 
1',',30, na Sede da.. Federação à Praça d.a 
Sé; 47, 10.o andar. 

o comparecimento a esses circulas é 
vantajos) pars. as Sras. Mestras, que JXJ
derão ·se. beneficlar oom o esclarecim€n
toJ · de suas c61ega.s de cargo ou mesmo 
auxilia-IM, na soluçí10 de dificµldr.ãe~ 
comuns. 

r:: esperado, hoje, o comparecimento de 
toda.:; a& Mestras inscrita,: 110 circulo do 
3.o dcmln&O, 

marianos da Pa.roquia qu~ deram otimo 
dczempenho· aos seus papeis. . 

Usou da palavra o Revroo. P. Lauren
tino Gutierrez, D. D. Diretor d::i. Pia 
Uni2.o que estimulou as Filhas de Ma
rie\ para o prossegu_imento çle sua vida de 
piedade, mostrando o quanto é necessa
rio o aperfeiçoamento individual para'º 
floresc!mento da associação à que per
tencem. Agradeceu a dedic~ão das suas 
ovelhas .que, não medindo sacrülcios, 
atendem à voz de seu Pastor, auxma11-
do-o nos trab!Llhos paroquiais sobretudo 
no ensino do Catecismo, na Obra das 
Vocações e na Obro. dos Tabemaculos, 

Falou, tarnbem, a I .a secretaria da Pia. 
União - Srta. Maria José Fonseca. -
que relatou o lllstorico da Pia União 
qu3 conta hoje com 135 Filhas de Ma
riz ativas. E a.tivas são todas aquelas 
qw, cumprem ,om se•ts deveres de pie
dade; que têm procedimento exemplar; 
qu~. observam a "Slntese dos deveres 
social, das Filhas de !\faria"; que têm 
boa frequencla aos atos- da Associação 
Numa palavra são aquelas que tratam 
éa sua santificação pessoal,· 'pensa.ndo 

' ta.mbem, na salvação e santificação do 
proxlmo, tanto quan· J a posição social 
lho permite. 

P,eferiu-se a oradora M primeiras Di
retoriA-s, Õ$ ('.Uais, sem duvida, muito 
cieve a Pfo, Uniilo. :Poi seu ·1.0 Diretor 
o Rsvmo. Pe. Domingos Segura<l'.l, Su· 
cedeu-o o Re,nío. 'i". Apilano Alvares, · 
que fol depc<., seguid pelo' Revmo. P 
r.fi;:u,,l La.nero. Atu.aimenté dcsempenli,,. 
c:s~ cargo o R-~vmo. P. Laurentln<> Gu
tierrez que vem ·continuando com muita 
dedicação. a obra túo bem começada 
pios seuli antecessores. 

Ass!m pJis, foi condi ,namente ft>s• 
l3jaclo pclu; FilhM de Ma.ria ela Paro-

PIA UNIAO DE,STO. AGOSTINHO qui.a. de Santo Agostinho o 15.o ani• 
V?r.~ario ele sua fundação. 

.Festejou essa florescenfa Pl!l, Unijí'o· de M~?clando0 se ao jubilo dess,i. ·,. 
Filhas de .Maria, no ola 4 · r.le Jvnllo o Unir.o. µelo irnsp!ê!cso acontec!m~., 
1::-.'> aniversario de· sua flllldaçâô. a 1''e<le-r.ação,,·ap1·vsent u...J.!ae .entus!a.st.l· 

À.i; 1 3\J'. foi celebrad, o s~ntD sa.crifi ..... , c~.,c!eliclt11ç~i;.. "'°" "' .. ,, · 
r.io da Missa. durante o qual foi dist1•l· 
bufa'l. a Sagrad'a Comunhão a lllll g;tundo .· FI,1' -UNIA9,,S. JOS{c o:& 1fiitANGA 
numero ·de. Filha;; d~ Maria, pois, f,ten• .. ·,, 
(;ando ao,convite de suaa ll'más em f,\~ta;' y <rendo ·.sido muito ,consqiadora a .con-
compÁrnceram r~presen•ante3 dti Piàs trlbulç~o _que as Fi)has dê Maria ·aeram 
Uniões da C:.pital, entre as qual;;, a1gu1-;1 · para- o_:_brllllQ das cerimonias· comemQ• 
mas d2 ba!rros bem af:i.stados. ' rativas (lo 25.o aniversario da comtri.1• 

A noi:e. novamente reunidas. contl•,.,, ção.c1::.:Jo Matriz .e .. \:entenarlo da iunda
nun.ram .as Filhas de Ma.ria sua a;ão de · ção.à,o Apoit-Olad~- da Oração a F. ·M. F. 
graça:i, realfa:1.ndo um füstlvr.l. tendo si-· cumprimenta . essas piedosas e ativas 
dJ levada à cen'.l. uma b'ola f:' piedcsa moças que tanto auxilio prz.~.am ·ao 
peças teatral, intitula.da 8, ",'..<t medalha. Vlga1·io da. Paroqu!à s. José do Ipirim• 
da Virgem", represtintada por jovens ga, 

EmJrêza Auto - Vfação 
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0nibU<\ rfü1riamente de hora em hora entre S. Paulo • Santos 

S. Pt\Ul.ü 
Rua Mauá N.º 670 

Fone: 4-3676 

::iANlUS 
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Sa1Jt'.) Antonio, 7 ele Setembro e Jo,é 
Bonifacio, o cortejo constituiu. a ce• 
r'monia mais empolgante ante-ontem 
reaJ.izada. 

A apresentação do batalhão do r,i. 
cen Salesiano de Campinas, a cóla· 
horação do Semlnario Diocesano, o 
brilhante concurso da corporação mn
s:cat do 8.o B. C., o esplendor que 
emprestou. a banda "União dos Ar· 
tistas", de ltú, a extraordinaria mag
nlficencia do carro triunfal, ós gru
pos de anjos, o numero interminave! 
de assoc:ações religiosas, · corpora
ções, colegios, representações · ,Jns 
cidades viúnhas, tudo, enfim, cons
tituiu um espetaculo de beleza in
desci:itivel. 

AS COMU,NHõES 

Verificou-se no Congressó de Pl· 
ra_cicaba o mesmo fato consolador que 
ocorreu com o nosso saudoso IV Con
gresso Eucaristico Nac.ional e que 
tantas esperanças nos deu, i:;to é, a 
grande pórcentagem das comunhões 
.de .homens, pois das 30 mil comu
n.ões dadas, 14 mil forám dadas a 
homens, 

R.EGRESSO DO SR, NUNCIO A S. 
PAULO , 

D .Aloisi Masella reali;.iou dia 12 
c!iversas visitas, acompanhado do sr. 

prefeito municipal e sua comitiva. 
Ãs 13 horas O · sr. Jorge Pacheco e 
Chave: ofereceu a s. Excia. um al
moco na· Chacara Nazaré, estando 
p-res,mtes ·altas autoridades e fJ.ga
ras representatlvas da sociedade. 

Às 14 horas. em carro especial li
gado ao trem de carreira.· D. Alolsi 
lllasella regressou para São Pa:110, 
viajando ém sua· companhia D. Pau

. lo de Tarso Campos, administrador 
apostolico ela Diocese e grande nu, 
mero de Sacerdotes. 

··. Monsenhor José llfaria Monteiro, 
Vigário Capitular, regressou .às 9 hs. 
ele automovel, indo aguardar, em São 
Panlo, ~ chegada do Sr. Nuncio A!)'JS• 
tolica. 

PARTIDA PARA e, R'IO 

D.i<'. Dento Aloisi Masella permai1e
ceu ainda dóis dias em nossa capi· 
tal. onde roi alvo de· numerosas ho
menagens, em, particular a visita 
do Cabldo Metrapólitano. 

Às 10 horas de Terça-feira, pelo 
Cruzeiro .·do · Sul, ilarlíu para o Rio, 
tendo comparecido ao seu embarque 
o Exmo. e Revmo. Mons. José Maria 
'Bonteiroª . Vigário C'.apltular, Conego 
Antonio de> Castro Ma:,er, Assisten
te da A. C. de São Paulo. membros 
do Clero, aútoricla<les civis e n1illta• 
res e.·nuniero·$as pe1:spnalldades·. 

São Paulo, 18 ele Junho de 1944 

O SORRISO DA VIRGEM 
. (Conclusão da 3? pagina) 

rà Óbtel' tão desejada conversão. Sem a 
nteno, hesitação acrescentei: Pooso ga
rantir-vos quo esse rapaz morrerá nos 
braç'.)S de Deus. Se tal não sucedesse 
poderlamos dizer. e pela primeira vez, 
que alguem recorreu com confiança a 
Maria sem que tivesse sido a.tendido. 
ll: claro, é evidente que isso não pode 
acontecer. 

· Tomei a Belo Horizonte e encami• 
nhei-me no dia ~uinte para o sa.nalo
rio. ü pobre rapaz rngava ofegante um 
balão ele oxlgenlo. Passada a crise, com 
um semblante que denotava a mais prp
funda. angustia. murmurou estas pa
lavras: "Até agora nadai" compreendi 
que havia começa.d.:> <' traballlo da gra
Ç?, em sua alma. Quem assim f,alava, 
e c~m tal expressão, mostrava o desejo, 
e desejo bem ardente. de sair das tre- · 
vas e de banhar-se nas irradiações do 
sobrenatural. · 

TEN1IO SOFRIDO .VIUITO! 

Esta minha. primeira impressão fot 
logo confirmada pela preocupação do 
problema religioso manifestada pelo meu 
querido amigo, c~is:i, que até aquele mo._ 
mento nunca dera. a entender. Disse-me 
que llavia lido ~ livro do P. Franca 
e essa. leitura o deixara abs?Juta
mente insensivel. Mais que isso. Afir
mou-me que a despeito' d~ rnuitos enal
tecerem a. "Imitação de Cristo" como 
um livro sem igual. após o Evangelho, 
aquelas paginas não lhe causaram ne
nhuma impressão. "As angustias da 
morte inva<lem-me a alma, di&se-me 
ele; descreio de tu.,., tudo vai tom
bando em derredor de m.m. Só sobrevi
\'3 a imag-em de minha mãe, creatura 
cheia ele fé e de pureza mas essa mes
mp, vai-se aos poucos eclip.sando ..• 
Perdi a fé aos dez ~nos e nunca mais 
tlv~ um. pensamento para a·s coisas da 
religião. Tenho sofrido, muito ... Nunca. 
pude conbeber um ·homem com os pés 
na lama e a cabeça no ceu. Esta .car
ne mls3ravel me atormentou a vida to- ' 
d2, e até bem pouco S('ntia, eu os seus 
estimules. Mlseria. miserla profunda 
tem sido a minha vida ... " 

Depois ele o ter ouvido falar assim, 
reprimindo minha comoção, assegurei
lhe que ele não morreria naquele es
tado desesperador; possuidor de uma 
almc nobre, sua. primeira cducaçáo cris
tã faria. pulsar de novo seu coração, 
Abanou a cabeça num gesto de descren
çl e permaneceu algum tempo silen
cioso. Então prossegui eu: "Luiz, há 
em sua álma a.lgum vestígio de fé .. No
tei que seus trabalhos são multas ve
zes- inspirados em. motivo.s religiosos: 
um?. criança em oração, uma religiosa 
e .1:bretudo a ss. Virgem à qual você' 
sabe dar tanta expressão: EsSa. boa mãe 
é t~1:i terna e del1ca.da que saberá re
c'.'lmpensar esse obsequio". Notou que 
ní'.a fazia i;;so por motives ele · fé, mas 
ti!? somen¼ por amor da arte e pelos 
encantos que 'encontrava no culto da 
Virgem. simbOlo &e amor e de pureza. 

r;i,,_.e-1he então eu que havià. lido na
quel€~ .dias uma pagina comovente so
bn a morte do frio e cet!co Talleyrand, 
que em sua ultima enfermidade se com

, priz!a em repetir a ·Salve Rainha. "Oh! 
a Salve Rainha! a..;rescentou o Luiz, co
.mo achO be.la essa ·prece! Que do~µt~. 
que suavidade nesse grito -dalma ! " E 
se,m mà! começ~u a. recitf, .. Ja · com 
acentos de inrlnita ternura:· DP-pols de 
cada verslculo detinha-s,, um poucó e 
fazia seus comentaria,;. Tudo L<;SO me 
fazia sentir irem laivo.s de duvida que 
por iv;uela alma já perpassava. o .sopro 
dP, graça. ' 

EY'<'ÃO VAI, PADRE? 

Na visita seguinte a mesma preocu
pação do sobrenat· 1 · a mesma. luta 
intr~!cr. Repetiu-me. logo que notou mi• 
nha prer.ença, aquela exclamação an
gust!osa: '' Até a.gora nada, nada! ... " 
Saltearam-no novamente movimentoo 
de revolta. Como se queL-.:asse 'de um 
lndefinlvel malestar, ilsse-lhe a enfer
meira que la ·cJar-lhe uma Injeção para 
minerar-lhe os sofriment.os. Respondeu 
o enfer!no: "L1jeção, injeção!., .. Estou 
farto dls1''.J. Deem-me logo uma que po-
nha fim a este martirio!" · 

Logo após entrou e msentimentoo me
lhores e a sós comigo reenceta.mos uma 
conversa semelhante à ela visita prece
dente. Aproveitei o ensejo para pedir
lhe que ao menos con.sentisse em que 
€·11 santificasse sua união com uma jo
.. vern em extremo dedicada que. com des
velo e carinho maternal. o assistiu até 
seu derradeiro suspiro. Com grande ma
gua respondeu-me o pobrezinho que is
so não era possivel, porquanto eu co
nhecia bem o lamentavel estado de es
pírito em que ele se acha·.-a. 

AnUJlc!el-lhe meu regresso definitivo 
para · ~~ta Capital .1aque1a mesma se• 
mana. prometendo-lhe •odavia de vol
tar ainda que fosse para dizer-lhe um 
adeus apressádo. Terça-feira, 14 de mar
çe, ao cair da. 110lte corri ao sanatorlo, 
s.empre confiitdo na. onipotente Inter
venção da Virgem, mas persuadido quê 
a mim não seria concedida a felicldadê 
de atirar aquela alir.a que me era tãd 
cara no,; braços patern:i.is de Deus. En
contrei-o reclinado em uma poltrona e 
com as· pernas sobre a cama, em seu 
habitual abatimento e àflição. "Então 
vaJ, Pad.s,'? ... ·• Sentei-me a seu lado 
com o coração pesado. triste, mui· triste, 
como. se estivesse para dizer o ultimo 
adeus ao mals ·querido dos· irmãos. cer
tamente não o ver.la. mais nesta. viaa. 
E qual serla o de3fechu dessa exlsten
cia que Já er··, qualquer êoisà ela mi
nha propria vida? Oominado por es
sas Ideias dei livre curso às Iagrimas 
que dizem ser o sangue do coração.· 
Um pra.nto convulso serenou o ceu nu
.biado que me toldava o espirlto. 

Meu caro doente, tambem vivamente 
emocionado, colocou sobre meus ombros 
seus bra ;os descarnados e estreitando. 
me em fraternal abre.ço com a.s mln• 
guadas força.q que lhe resta••am,. excla
mou varias vezes: Padre! Padre! Pa~ 
dre!. .. 

Levantei-me e convld.:i-o a .arrepen •. 
der-se dP. todos os pecados :le sua vida 
afim de que eu pnriesse · dar-lhe a ab~ 
solvlção. v.:i1vendo para mim seus olhos 
marejados de tagrl.mas, con, ·um aceno 
de -cabeça dJclarou que isso era impossl-

, vel. Hor.1em reto, sincero. era inca.paz 
de fin,;ir sentimentos que não . possula, 
até em circunst•.nclas· excepcionais co
mo essa.. <C Pei:rµita-me ao menos que 
lhe dê minha benção". rendo ele ace• 
elido ·a Isto, levantei as mãos .. tracei so
mesmo M oa.lp.vras rln ritual: "A ben-

O ''I.H ,l< lN/\l<IU-' 
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bre ele ô ~inal da crt1~ proferindo a.o 
cão de Deus Onipotente, Padre Pllho e 
Éspi.rito santo, pesça sobre ti e pl?'l'ma
r,eça para sempre." 

QUEM PLANTA É DEUS 

Quarta-feira de madrugad::., ao dei• 
xar Belo HorizOnte, recJmendei viva• 
mente ao P. Tarcisio de Barros, do nos
so Coleglo Loiola, que naquele mesmo 
dia, sem ialta, fosse ao sanatorio vi.si• 
.tar o Luiz em meu nome e que o acom• 
panhMse até seus ultimas. momentos, 
Lembrei-lhe a. conv~nlencia de aguar
dar à hora da graça e de abster-se de 
qualquer iniciativa que poderia ser con• 
traproducente. 

Durante a. viagem !numeras vezes vol• 
tava.-se mell pensamento para o sau-· 
doso enfermo e mais ainda para a Vir
gem Im1culada; pedia-lhe com viva• fé 
que dissipasse a.; trevas d.aquelf. alma e 
se apoderasse do .;oração de seu pobre 
filhc. 

No dia 17 chega-me ao Rio nm tele• 
grama tra~ndo-n ° a noticia do fale
cimento do Luiz. Só alguns diM mais 
tarde. uma carta do P. Tarcis!o veio 
confirmar minhas esperanças com a co
movente narração do que se passou en
tre Deus e (l{Juela alma nos dias que 
se .seguiram à minha partid.. de Belo 
HorizOnte. 

Fora o Padre. consoante ao meu pe
dido, fazér-lhe uma v~si '1. de mera cor
tezia. No dia ·.egulnte, 16. ao terminar 
sua aula, foi chamal"o ao telefone. O 
Luil! mandava pedir-lhe que fosse ao 
sanatorio a administrar-lhe os sacra
mentos da. Igreja. Que1·ia legitimar sua. 
união, confessar-se. receber o Viat!co e 
a Extrema Unção. A> divisar o Padre, 
proferiu o enfermo estas pa]a'l';ras: "Uns 
plantam, outros colhem: o P. Arlindo 
plantou e o Sn.r. vai ~olher." Não 'é 
exato. Qu~m planta é .Deus: nót J1ãa 
passamos de simples lnstrumentos dr 
suas misericordlas. 

:) REI DO Al\IOR, ' 

' Deixemos falar ,.qui o Padre que Ih« 
levou as consolações ,;la fé: "Inclinado 
sobre o Jeito de um tuberculoso infeliz, 
grav!ssimamente. ênfermo, eu me sentia 
naquéle momento· ma:., feliz do que o 
mll!onarlo a contar seus milhões. To
da a suavidade, toê· & b1'aÍldura que 
Nosso Senhor teria , ,,. · com ele, num 
momento como aquele, foi , que me es
forcei paro llle· mostrar tambem eu. 
Instantes· a.pós. t<'ndo o enfermo o co• 
mção esplendi:iamc::ite preparad9. eis 
que lhe. entra pelo quarto. o,as mãos de 
um jesuíta. o Rei do amor!. . . O testo 
V. R. pode calcular: tudo fÓi uma doce 
preocúpação do amigo de Nosso senhor 
em conservar-se seni,>re naquela felici
dade imensa que lhe 11'111'Jdava a alma. 
Parecia, como aliâs sol acontecer. uína. 
criancinl:i.a: feliz, sorrindo. contava a 
tJdos sua veÍ,~!lra imensa. No dia se
gninte pela manhã. distribuiu um bala 
entre seus amigo,; para · solenizar o 
Mor,~ec!'!'lento da vespera.. Feia tardi• 
nha · desse dia, chamado IU'gente ..• 
Corro para lã. . . Na cama Jazia .inerte 
o corpo do que fora r,úiz de Abreu. E 
su?. alma.?. . . No ceu a .gozar de Deus!,. 

As intimas e profnnda..q alegrias que 
me· causo_lt _ésta .car~, ,s~ria ,tem~rida-: 
de tentai' descreveªlas Meu pensanieli• · · 
to efíl'WW;\*l logo para "'. "1:ãe de mi
S1Jricordia, ,ujas. mãos bêlje! dominado 
pelá 'má.~ . viva. gratidão .. Repassei em 
mlrihà" mente as hora.s uecorridas à ca-· 
bece1:ra'·a?_meu pre•ado ª111igo .. ; . 

•••••••:-~•-~•••••t••••••••••••••••••••P 1 

vII! A SALVE r:.AINI1A! 

"Oh I a .. Salve Rainha·! como acho be• 
la essa prece! Que dóçura, que suavida
de nesse grito d' almS: ! " . · 

A luz brilhOu na.s frevas. O filho pro
digCJ. que ·arrastavà. pelos descaminhos da 
descrença o péso acabrunhador de uma 
vida sumamente trifeliz e cresta.dá pelo 
fogo devorador das pa.ixões, após tant~ 
desventuras. tantas desilusões. tantas re
voltas amargas. encontrou enfim o re
pouso para. a sua. alma. Nos horlzOn.tes 
sombrios de sua existencia e, mais ainda, 
na noite trevosa que envolvie sua alma 
separada de Deus. repontou up1a estre
la. A luz suavíssima d~ estrela. pode 
e! · !obrigar qualquer eoisa. de divino- que 
revolucionou · todo o seu ser. O sorriso 
da Virgem transformou as ·1agrlmas de 
desespero que lhe queimavam o coração 

· amargurado em tagrlmas de doçura, : ta
grl.ma..~ de lnexprimlve' suavidade. ChO
rando, sorrindo. mo!'rer·' , ao mesmo 
tempo de dor e de alegria. reclinou sua 
cabeea sobre o regaço de sua mãe celes• 
te para despertar entre os anjos. · ' 
••••• - ••••••••••••••••••••••••••••• 1 •• 

"Oh! a Salve Rainha! como acho be
la _essa >Jrece ! Que doçura, que sua vida• 
de nesse grito d·'alma ! " 

(Transcrito te r4trela rJ.<> Mar, de Maio 
da l944J. · 

(Os subtítulos são nossos). 

'APARELHOS 
paraCHÁcCAFÉ 
modernos, elegantes, 
em desenhos originais · 
Nacionais e extrangeiros 
Podem 1er adquirido• 
também. em l_O P"Bª• 
mentu, pelo 0 1-'lano Suave,.. 

·1, 

ll\111 24-de Maio, 80,90-S. Paulo 
b ri a - /1t,N1,.M. 



São Paulo, r ele Junho de 19.+4 LEGIONARIO 

EVANGELHO . UM. 
COM OS PEC.t\DORES · 

CONJURADO I.MPRUDENTE 
DOMINGO INFRA OITAVA DA FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO 

DE JESUS 

(São Lucas. X V 1-10~ 

Naquele tempe, os publicanos e os fariseus aproximaram-se de Jesus 
para ouvi-lo, e os fariseus e os escriba começaram a murmurar,. dizendo: 
"Este homem acolhe os pecac!ores e come como ele". Então. lhes ·?ropõs ie
sus esta parabola: "Qual é o homem dentre vós que, -.tendo cem ovelhas, si 
perder uma delas, não deixa no deserto as outras noventas e nove, .e não v::i 
procurar a que se tinha perdido, até encontra-la? E .a tendo encontrado a 
põe sobre os hombros, com alegria; depois, voltando para· casa, chama cs 
amigos e . vizinhos, e lhes diz: Congratulai-vos comigo, porque encontrei a 
minha ovelha que se tinha perdido!" Assim, vos digo eu, haverá maior ale
gria-no céu por um pecador que faz penitencia, do que por noventa e nove que 
não precisam dé penitencia. "Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, si 
perder uma d.elas, não acende uma fampada e, varrendo a casa, nã_o a pro· 
cura com diligência até encontra-la? E tendo encontrado, chama as· suas 
amigas e vizinhas e lhes diz; "Congratulai-vos comigo, porque encontrei a 
darema que tinha perdido!" Assim, vos digo eu, haverá grande alegria, 
entre os anjos de Deus, quando um só pecador fizer penitencia, 

COMENTARIO 

A finalfdade destas parabolas é 
obvia: pretende com elas o Dil•:no 
i\Iestre salientar. a· bondade divina, (, 
sua infinita. misericordia para com 
os pecadores. Na economia da Pro·,i
dcncla nada inais logico. A incarna
ção do Verbo· em corpo mortal já . !oi 
fruto desta misericordia de Deus 
para com os pobres pecadores, pois, 
11ão fora a remissão do genero lrn· 
mano perdido pela prevaricação 'de 
seu chefe, e jamais esta incarnação 
se teria dado. Depois deste fa,t.o, niio 
lia porque admirar-se que use Deus 
de compaixão para com os tranvia
dos no mal. 

Deante desta ordem de cousas. na
da ma:s natural do que parab0las 
corilo estas duas, na pregação de Nos
so Senhor Jesus Cristo. 

Para que, no entanto, não venha 
este ensinamento ser mal entendido, 
e as tialavras· do Salvador em ,·ez 
de viela, por nossa maldade, se tran,;
formeni .. em morte, permitimo-nos al
gumas observações que auxiliem a 
compreensão da doutrina contida nas 
semelhanças propostas por Jesus 
Cristo. · 

Em primeiro' lugar, obserYa La
gra11ge, não devemos crer que os pe, 
cadores andassem assim em gn1po, 

, de maneira que, neste momento, ·o . 
Divino Mestre se tenha visto cerca· 
do apenas de homeu::; perversos, pu. 
bllcanos e pecadores. Não. O que rs
caadalizou aos fariseus e aos escri· 
bas foi a presença rreq ueute de pu· 
b:icanos. e pecadores entre os ouvin
tes de Jesus Cristo. Esta observação 
do grande exegeta dominicano já 
mostra que a perversidade destes 
pecadore~ e publicanos era mais ou 
menos relativa. Eram publicanos e 
pecadort que procuravam ao Divi110 
Mestre, e, nesta. sua atitude, já má.-
11iíestavam uma boa vontade, certa 
propensão e desejo de converter-se. 0 
estes são os pecadores que ordh1aria-

. mente devem ser objeto de nosso 
apostolado. lr 'ao encalce dos peca
dores.. assim sem a menor reflexáo, 
ou estudo do ·ambiente, exame do 
indivlduo .. 0_11 individues rifim de ver 
até on·de se pode contar .curi1 a pos
sibilidade de conversão por parte -,~a 
pessoa junto .de quem se pr·itWir:e · 
fazer apóstolado é contrário a todo 
o bom sensó, .e está longe de _ser ati
tude siquer ióuvada pela oô\itrlnÍl 
Catolica. Pois que, se a conversão rio 
pecador é cousa por demais desejada 
~ o proprlo-' Filho dé Deus pári esse 
fim veiu a esta terra - é um fato, 
doloroso muito embora, mas um ta
to que ne1r. todos os pecadoí·es che
gam à conversão. unicamente pon,,1e 
não· se pt·edispõem a ela, mas afi:·· 
·mam-se · no seu pecado. Com estP.s 
pecadores nossa .caridade ·só tem um 
meio de ·-se exercer: é pela oração. 

Tambem não é acunselhaVel, m,1ilo 
pelo contrario. é oposto a toda a 
tradição da Igreja, com pretexto ele 
fazer apostolado, expor a pessoa ~u.i 
fé ou sua virtude. Baste lembrar (Jll€ 

é doutrina certa na Igreja, e que ~e 
encontra em todos os moralistas. que 
comete falta grave a pessoa que. sem 
causa , Justa e grave expõe-se a peri
gr de peca.do mortal. E uma tentativa 
imprudente ·c1e apostolado jamais é 
c ,nsiderada causa justa. A càridade 
diz o · rifiió começa por casa. e o 
dever rle amor para com o tiroximo 
não podo ultrapassar aquele que te

. mos por nós 1nesmos. segundo o pro· 
prio preceito .divino. Ora seria gra, 
ve falta de car:dade para consi~o 
mesmo expor-se ·a pessoa a um peca
do mortal. ,. 

~· * Aliás. emhora nos pareçam _sobre· 
mod'l oportunas estas considernçô,!.s, 
não é sobre elas propriamente que 
incid3m ós ensinamentos do Evaú• 

O espirita t1eretico sempre gerou 
o panteísmo e, através deste, o so
ciaHsmo · tl. o comunismo. ~; um fato 
que se repete até à monotouia na his• 
tor!a das. varia:i tentativas feitas 1ia
ra minar a· sã 1l ou triua · catollca. 

Desta l<> • . não está lí vre o protes
tantismo. Dele saiu o Estado totali· 
t<).rio ~ociallsta em sua forma moder• 
na. 

O LEGlONARlO sempre insistiu 
nesta tese, paralelamente a outra 
não rú_enos importante segundo a quni 
nunca acreditamos· na oposição i:!ll· 

'tre nazismo e· comunislÍ10, por ser~m 
âmbos irmãos g~meos, ·rilhos da mes
ma desordem do livre-exame. 

Hoje, a titulo docurneutario, trans· 
crevemos o que sobre este àssunto Já· 
escrevia .t,uguste Nicolas ha noventa. 
anos. Mostra ele as raízes protestan• 
tes dó soelallsmo moderno então nas
cente e chama em testemunho de.~ta 
verdadE o proprlo deJ)olmento de um 
s·ectario socialista que foi o Karl 
lllarx francês. 

IIIelhor se compreenderá. a at:ial 
ofensiva pan-heretica e cismatica em 
favor do comunismo sovietieo depois 
tle ler esse arrazóado de Louis Blanc, 
em que a Igreja. catolica aparece co
mo sinonima de Opressão e 'I'irania 
- é o protestantismo como o movi
mento salvador das "liberd:frles" rd-

~ vindicadas pela revolução francesa. 
-9--

f. 

. "A queda da .autoridade na ordem 
sobrenatural acarretou a queda da 
àutoridade na ordem social O homPm 
cessou de ter · direitoi, sobre o ho
mem; ·e si ele o domina, é apenas 
1ie1a· força, Esta .deve necessariamen• . te tornar~se tiranica e. violenta, para 
obtei· uni-a súie)cão que,não mais tem 

gelho dê boje, a não ser que estabe
lecessemos, estupidamente, que o 1>e· 
cador deve ser evitado sempre e em 
qualquer circunstancia, como pre, 
tendia o orgulhó estulto dos escri
bas e dos fariseus. O que o Evange
lho salienta é a miserlcordla de 
Deus para com os pecadores, de m~
neira a propo-los à nossa piedade e 
compaixão, ao nosso amor mesmo, da 
mesma maneira como são _bjeto (]e 
amor e predileção de Deus. E e~te 
nosso amo, devé manifestar-se sem
pre por melo de ora-ções pela conver
são dos pecadores, e, frequentemen· 
te, por obras de apostolado com in• 
tuito de mover-lhes a . vontade. à pe
nitencia e volta à casa paterna, 

A expressão do evangelho para 
signHicar a alegria que ha · no c~u 
pela conversão dos· peep;dores po:le
ria levar a quem a lesse, sem maio1· 
rP.f!exão, a crer que Deus preferiria 
ter st'i pecadores convertidos do que 
justos que não têm necessidade de 
penitencia. O proprlo se11-so comum 
so revolta contra essa interpretação. 
O significado da expressão, muito vi· 
va, serve apenas para. manifestar co
mo a conversão do pecador é uma 
cousa altamente desejáda. Neste 
ponto, a parabola auxilia muito pa
ra penetrar o pensamento, do Divino 
l\lestre; por mais intensa que tf'!tlla 
sido a álegrla da _mulher que· achou 
a dracma perdida, só parn ter essa 
comoção psiéolügica, ela em abs0lu• · 
to. não desejarfa perder as outras 
nove. Parece-nos oportuno, neste 
passo, a observação que lemos num 
autor: "sr ha mais jubilo no coraçáo 
do Bom Pastor por um pecador qne 
se converte do que por noventa e 
nove justos que_ perseveram,· a c'Jll· 
sequencia logica _é que ha mais- tl'iS· 
teza no Coração de Jesus por um 
justo que apostata do que por no
venta e nove pecadores que persel'e• 
ràm no pec:ado ". 

De maneira· que, por- maiores que 
, sejam nossos cuidados com os pet.::t
ctores, ao· intllito de converte-los, ja-
1.aals percamo1;1 de vista que a perse• 
verança·, dos ,-bons deve.-i;ér .nossa. pri-.. 
melra. preocupação. · Visto como em 
gtiral nas coisas da Igreja, valê a nor· 
ma do. Salvador: "haec oportet fa. 
crere et il> non omittere". 

"E' preciso que 
viva!"· 

a, Polonia-

AFIRMA O FAMOS'.' .HISTORIADOR 
HILAlRE BELLOC 

O famoso ··t1iMori.'lJor catolicos Hilai
re ·Belloc publicou na revista Weekly 
Review , seguinw comentado: 

"Se os aliacJ.os ç.onseguirem resta urM: 
uma Polonill. livre e forte, c-am pleno 
acesso pi,ra e, ma.r mediante portos li
gados a,, re,5to d() estado p<>lonês. terão 
Yenctd" a <1:uerra se. pelo c!lntrario, 
eles aceitartm uma paz de qualquer es
pecie. bonita na aparencla, mas que dei
xé indecisa a sort.e óa Polonia, os alia
dos, co\1) t;;iâa segurançP. perderão a 
guerra. 

"Uma Polonia livre e suficientemen
te independent<> é a condição stne-qua
non da civilização ccidenta.I no centro 
da Europa. É o contrapeso necessarlo 
para o esp1rito prussiano, que conti
nuará existindo a este do Elba, ainda. 
QUI! fosse neutralizado nos outros ale
mães. A prlmelra divisão da Polonia 
foi o principio de· todas nossa.s preocu
pações. Co!or.ou-se novamente a bar
barie no coração da Cristandade: ad
mltlu-se pela primfin vez na historia 
da civilização ocident.,,1 sem pro~tos, 
a negação brutal das leis Internacionais 
e do direito à vida, duma nação cris
tã." 

objeto llloral e que ~essou de ser. vo
luntaria. A lil!erdade, por seu lado, 
11ão mais consistindo nessa sub.mis· 
são voluntaria à autoridade e na ati
vidade no selo !la ordem que dela _dc-
1·iva. não passa de uma resistencia 
ao poder . desprovido de autoridade; 
nãó passa de Insurreição e revolta. A 
superioridade, a desigualdade de con· 
dições e de riquoza, uão mais sendo 
consagradas e justificadas pela or
dem provldenclal, perdem sua razão 
de ser. A igualdade de natureza, re
duzida a si propria, acarreta a Igual
dade de dii·eilos em tudo. O socialis· 
mo que pretende regular a sat!;;fa. 
ção desses direitos de acõrdo com as 
aptidões, é, ele proprlo,, demasia<ia· 
m:mte social, e o comunismo mais 
selvagem é o fim logico a que vai 
chegar o mundo afastado da, autori· 
dade. · 

S,1 ao menos o que i;esta de Cris
tia11is1110 na .alma .dot povos moder· 
nos, depois de desaparecido o princi·· 
pio de autorlqade, pudesse temperar 
essas ,eonsequenc!as .- desa~t.rosas! 
Mas, pelo contrario - não serve se
n1i0 para Comenta-las pe:o sentimen
to de grandeza q;,e o Cristianismo 
colocou no fundo .. :üe µossa. natureza. 
que não pel'mite ás sociedades moder
nas o ,grande 1·ecu1'so da escra vattt• 
ra, sobre a qual viviam as sociedades 
antigas; e pelas noções de liberdade, 
de igualdade e ele frat.ern1dade huma• 
na, que, não mais sendo regulàd:is 
e objetivadas pela Fé, se tornam 
tão funestas quanto deviam . ser sa• · 
lutat·es, !a7.em do remf'dlo vene110; e 
colocam o proprio poder <lo céu n11s 
mãos do inferno para talar a terra.· 

Eis o que devia sair' do principio 
do ProtP.~tanti~'.11() n:.R'S CN!O ou r.l'l!S 

Pessoa. atniga. nos chamou · a atenção 
para uma serie de artigos recentemen
te pnbllcados no "Estado de São Pau
lo" sobre o barroéo, a contra:-reforma 
e a chamada. ftl(jsofla C, ,nlmbrlsense, 
da. lavra de aJ.guem-·qué ~e acobe:rta sob 
o pseudonimo de Lúls Washington, 

*. *· .,,~ 
Hou.ve tempo em que os,ataques· diri

gidos à Companhia de Jesus ·partiam 
de um antl•clericalismo ferrenho e . ge
neral!zaclo, que· às vezes chegava. a en
vergar a opa, sem contudo ocultar suas 
baterias, pois era aberta. a vociferação 
contra a "monita .;ecreta' , ou contra 
a .. alma negra dos torquem;i,das", etc. 
Esta vamos na pedra lascadà · da. luta. 
contra a Igreja, mas )â naqaela. oc;\.s)ão, 
os golpes da impiedade eram assesta
dos de preferencla cont1·a. os filhos d,e 
Santo Inacio. E a(Jui no Brasil chega
mos à fase dos· atentados pessoa!.~, co
mo se deu em RE:cif~, dUl'/1::ite o inci
dente Dom Vital, quando a ca_sà. dos 
Jcsuitas foi atacada e um dos seus sa
cerdotes apunhalado. 

. ** * 
Ultimamente,. porem, presencla,mos 

uma radical mudança de tatica; d~nun
ciada . pelo Santo Padre Pio X nas se
guint2s palavras: 

"O que .sobretudo exige que Nós fa
lemos sem detença, é que, · os artifice11 
<los en·ns, não ma_is os. devemos hcje 
prncurar entre os inimigos declarado:;;. 
'.11:les se escondem,. e· é Isto úm motivo 
de · apreensã_o e de angustia · muito· vl
ya3, tto proprio ~io e ·no coração ela 
Igreja, inimigos tanto ma.is ti:miveis 
quanto o são menos abert::.mente." (En• 
ciclica "Pascendi" contra o modernis• 
mo). 

Ora, a essa mudança de t-at!ca • no 
· combate à Igreja, correspondeu tambem 
um modJ mais sutil ·e menos ataman
cado de campanha antl-jesuitica. 

Surgiram os "amigos" da ortodoxia, 
que mÚitas . vezes têm. chegado ,ao cu, 
mulo de se declararem "amigos," da 
propria Companhia de Jesus, como Hen
ry Bremond, a levant\l,r a hoje surrada 
questão do antropocentrismo e . do teo
centrismo, a. résponsabl:llzar o espírito 
de santo .nacio pelo - ráclonallsmo que · 
vem corroendo a civilização ocidental, 
Seriam esses zelosbs · e' solertes guardiães 

· da. bõà e teocentrle!l, doutrina mais ca
tolicos i, persl)lcazes que os · Pl'9Pr!os 
soberanos Pontífices, que não soménte 
vêm confiando à companhia de Jesus 
as. mais .· uelica.das e , espinhosas mts• 
sé€s no campo doutrina.rio· e do aposto
lado. mas por mais de uma vez· têm 
louvado de .. modo ineq-aivoco 'os bene.
ficlos prestados . à Igreja · e à Cristan
dade . pela irradiação da ascatica ina• 
ciana. 

~-

J. de Azeredo Santos 
\ 

colastica assumiu uma forma. que lenta.• ,eles- e.uidado.sámente · dirigida. AI estã. 
merite ácarretou sua deslnte,gtação, por . Porqu..é um pitrceu·o como O Sl'._, Luis 
tentar se afastar da Via targa .e set,!Ul';I.\ .Wa~gton· 8e mo.stra. d~trado, 
trilhada por um Ganfraric, por um san- · · · * • ' 

· to-· A~lmo, por . um São . Bernardo, . por ·• os: . hlstÓtiádDt:es"' c*atolicos ·' cô.stumam 
um São. Boaventura, . por um. Santo To- .~e'.\Uorilltmr tonto' ao• homem decaido e 
maz, - tudo isso. peló cóntrario, é fru-, ,~-e&gttt.âd1f ,tx>i" _!':Ó~(! stnhor Jesus Cris
to da, teimosia. . dos dominicanos e ca'r.- I :t.o: ,a -.~cença Qp0Z O _Mmem nem 
melitas de Salamanca. e doa jesuitas de ,.!ecaldo·nem ~S!l3tado, que se eleva pe
Cvimbrii, . que Insistiram em . se· apegár, -las. unicas tor~· de sua· r3iZão e de sua. 
à v_elha. ·. e boiorerita ~la&,ica medie- libérdadê · de · .ionx •,;ncia. O sr. Luiil 
vai. Os jesuitas .não .erlam remado· con~ · 'w~h.in_gt,on ;nos .dá' a confirmação. das
tra a maré ren~centlsta que v1nl1a suJ , sa verd~de, ao dizer.: ~; "Se até então 
blndó desde eis, .téinpos de -Petrarca_ e a humanlcttde ocidental vira no mundo 
c:e P<>mponius -Letus, éo . qual àfirma e f\® h!sto~a ;tia4a mais que as cate-
fastor que ''jamais talvez nenhum sa- goria's do ~~do e .da,'.ll,ll,lvação, desco-
bio impregnou sua. 'Xi.stencl.a de paga- bre na cAntlguidade. de'._modo brusco, 
nlsmo antigo ao mesmo grau que ele"; ·,.um· mundo que nada sabuií, dessas cate
perderam~se os fUhos de· Santo Inacio . gorias, . dándo a i'llpressM . de que já._ 
num labirinto de discussões .estereis · so- · haviam. resolvido o problema-. da vida de 
bre Aristoteles, ao ponto qu~ "a- árruar maneira pe.rfeitametl,te Jtdegu~a." 
ça. pombalina foi antes um espanar de A expos_lção é a m~a. A 6,;.\ferença 
teias cie aranha do• que· a tomada, de· é· que as' preferencias do -sr. Lul.1.- Wa• 
uma cidadela." · shington· vão para os homens da ~~as• 

Pomb~I; po~t'a.nto, seria.· um benfeitor cenç;i.. · Assim é que ele i;nosti;a, pe;'ª~ 
da humanidade ao- éxp-ulsar os jeim!~- lisa<lo, como •· a companhja de Jesr..s 
ta.3: mostrando-se ·com isso um !lSPirito . não se limi~OU a guérre:ir ap?nas COll• 

verçiadeiram .. nte esclarecido, digno her- tra o ~pir,ito do prciteiitantismo, mas 
delro, de. Erasmo . e inimigo declarado · prlnciJjalniente contra a livre critica 
das teias de aranha·. · humanista." ·ora, nilo será o "livre 

Mais ainda. o. pril)leiro ministro de exame" 'ou a "livre ·cr!tic.i." a propria. 
D, José teria. sido um· :igilante auxiliar · es11encla , do prot-zsta.ntlsmo? Aqui · está. 
eia Inquisição, pois .o barroquismo cu!- oütro ponto em que Os ataques do sr. 
tural dos, Jesultas, aglndo "pela" e Luís Wáshirigton à .Companhia de Je-
"para" &· Contras:Reforma, acabou por smr se confundem ."Om seus ataques à 
fím voltando-se "contra." ela, valendo- Jgí:eja. Aliás,; inSinU111, · ele -cla1·amente 
s~ de metaforas para bu_rlar a.s mesas que basta uma· coisa não ser orto~oxa 
censorias. "Atr.avcz de um estilo· 1·e~ ·pai-a ser bõa- e -verdàdelra. Com ,efeito, 
buscado e hiperbOUcci, conspirava-se,. "compostos os quadros , de pensadores 
dep:ols, tambem c,ntra a fé". Eis ai uma. portugueses il.e aristotellcos e tomistas, 
acusação ·paralela à do "antropoceri- nas vezes que ·houve alguns momentos 
trismo". que procura· mostrar c1:imo oa · menos ortodoxos e de. afirmaç·ões mais 
jesuitas , desservlram a Igreja i:ia pro- ' ·individuais o genío da raça, refletiu com 
prla. missão que se própuzeram ao. na.s~. brilho diverso e fidelidade ·variavel as 
cer . a companhia: · a contra-:ae·forma.,, . principais corrén~ de ideias." · Q_uer 
Vê-se. porem, apesar de suas impru• dizer o "brilho" só existiu nos momen-
dencia::i, que o sr. Luis Washington na" toi :'menos ortodoim•·" e de "afirma
vega n'.> mesmo barco em que . se. cão mais,·indlviduals,,. Ora, si o "bar-
acham os demais inimigos da. Cómpà• 1·oquismo menta.!" se voltou "contra" a 
nhia, de Jesus. · 'contra-Reform,si,, urdindo .. conspb.~ões 

·* con~ra a. Fé· e desv~ndo a .3tenç;l.o do 
Mas um trlpula;te "'desse jaez põe em Sánto Oficio, quer . Isto dizer que a. 

perigo a travessia. Descobre de mais as . . Companhia dé Jesus foi a. fomentado
b:1terias. Para..ele, p0r exemplo, a filo•- ra de··um majo habll para "o manejo 
sofia medieval, de que Sánto , Tomaz · · do "livre ex.ame", encapuçado embo
de A.quino é o maximo expoente, n:/:da. . > ra.:" 
tem de perene. "O secuio .XVIll sepúl· . . ,., *,;, . 
tou a filosof,ia conimbrlsense, ~ com ' . Por essas contradjções se vê como · o 
ela todas as escolaf>ticas eventu::,,ls: ..,.. sr. LUis W8-$hington a cll<la. passo dei-: 
às coisas que morretn só p0defu · apa- xa. entrever que suas criticas e dedu-
recer sob a. forma ele .fantasma, ou em- çóes-contraria,s ao espirita.de Santo Ina-
palhadM nos mus.:us: é por 1i1so que 1e- .. c1o, no·fundo não pru;sam de um mero 
mos com curiosl:iade as conceµções ,fi• anti-catolicismo. E. nesta breve exposi-
losoficas ~ Ida.de Média, e. no.s · ~us~ ção de seu modo de á.preciar os fatos, 
tamos quando alg\llrt pandago faz·. an• não vlsaínos apresei:itar · argumentos 

, ,. * * dar esses bone·cos de barriga de serra.; ,, '. contra.rios ou provar como a gloriosa. 
Não quer isto dizer que a antiga po- gem dos mostruar!os para. a rua, numa Companhia. de Jesus tem sido _a fiel de-

sição tenJ:u!, sido_ abandom/.da. Foi ape· ilusão de' vida ... " · ·tensora ela· .o~todoxia catolica, ou, como 
nas \llrta · nova frente qt.a se abriu na·. Eis. ai um t-reeho canhestro, que os Santo Inacio ·concorr~'.' para dar à Es-
lúta contra a Igreja.. E ha · comblng,ções e.dvcrsario.s "ca.tolicos·" da ascese !na.~ · · colastica. seu ve'rdadeiro aspeto, !mpe-
e variações !nuineras. O sr .. Luls was- ciana e os· inventores· da novic!>!,de "an- · dtndo qué efa .-continuasse a .ser · defor-
li\ngton, por exemplo, se coloca numa tropocentrica:' não s\lbscreyerlam, por. rr'.ada até o ridiculo pelos novadores da 
pcsição intermed!a. Resvala. entre o trair multo claramenta o áSpe~o ge11er~· . Renascença pagã. Queremos . apenas. 
aprendiz· bisonho da loja provincia.na limdo · daquilo qu~:pretendem for.er crer frlsar-_.as analog_ias C:as acusações desse 
do tempo de Dom Vital e o gráu trin- ser apenas um ataque a t'i:terminada. colaborooór do "Estaêlo de São Pauío" 
ta e três dos' "arriere-lojes" mode1-nas. _espiritualidade, Pe-Jo · con~rio, · os: au~ com as ·.que são fol'inulada,s por gente 
Dá a impressão de um imprudente-•que . · tenticos pa1 l!ua.rics da nova tatlca, mui• ma.is· eredé,1.ej;l.da que procura fa,zer 
não decorou bem o reca.do, e .que amea~ to mats-:habels. na..,..i.i:te".de ... J;,scon,de~ .. ,o., · praÇll,,.de su:i, fidelidade à 'Igreja, 
ça comprometer a ·causa. Avança es- rabo, longe t1e-· Uquidi.r desse modo com .E são essas ··analoglâ.s: compromete~ · 

- touvadàinimte t'fêlm' ·~en>eno«minado,,em . cs "concepÇoos filosoficas da, Idaqe, .M:éf e_, doras :.C:Hl/ ,;n~. levii,:i:µ .ij,, f\l.zer que o SJ.'., 
qu~ cs óntros,.mals r,recavidd<i,;erisaíâm .. dia.Lílâo desconherem "s numeroso,ve. Luis \Vasllingtoné. um·conjurado. im
cautelosamente os passes. cxtraor.dtnar1os eioglos tributados Pf!la.,. prüd~nte, pqi:i ~in . i~ ·Avanços d~ina
, Para ehFã R'enascençà surg,{if :COrh O ·.r Santa· -Sé a São T:.1t1az _de ~Úino,_· os., sia.d<i;i :re~elâ :·sfr' lJID& 'há:,) a-miada. pa-
duausmo da :verdade éa fé e verdade qua.ls,. ,segundo·- o. Santo Páclré., Iiznt? ,. · ra ofensivas maiores r que atualmente 
da ciencia 'tsein"l11.daga.l''Si••esse dualts-- XVr''.''·não permitem mais a quah1uer parece um ·1ate· de ·turismo .. , · 
mo seriaAuriesto _'óú 'não) :.:.. ,às ·quais. catoliCO, por em duvida q1Je peus O e,9,~ 
conduziram: as investigações e- descober~- vio~· para que a Sua Igreja tives.se um · 
tas renascentlstis.'f , .. ; '· doutor. a quem .espec!almerite seguissa 

Vieram, porem, os jêsulta:j'e éstraga- - · em-. ·todos os tJmpos." Ma!,'; lÍt-ilados, 
ram tudo. Crearam . a crntra!wforrria1'.'", pi·efe(em de.sv!Ar. tt,mporarlamente o 
E este movlment:> trhnfou sobre a Re• ,_ assunto, e, porido. mil cuidados em res~ 
nascença: · ao pô-la às 01·dens do cris-- . · salvar o apreço· que :m pelo neo• to• 
tlanlsmo "renovado." mismo, procuram m~strar que oeu a11ti-

Por • óutras palavras, · os , jesuitas te- 'jesuitismo provem ju.:tamen:e do fato 
riam vencido completa.mente o espirita de a companhia de J ~sus ha.vér se des-

' renascentista encamado na pseudo- vlado do ;Doutor Angel!co, engendrando • 
Reforma protestantt. De forma que_ to- uma nova. doutrina teologica e 'uiná no-
dÓs 'cs males geralmente atrlbuldos ao va. ascese que seriam responsavels pela 
rttcionalism6 cujas raizes proxima.s se · dissolução moderna da Cristandade, 
achariam no livre-exame protestante e · "'* * 
remotas no humanismo renascentista. É bem verdade q,.e os &>beranos Pon-
devem ser 1ev4dos ao a.cervo da Com- tifices têm desmentido essa. versão. Pio 
panhia de Jesus. "A antiguidade, con- X!,· por exemplo, classüicou o método 
tinu:1 o sr. Luis Washington, que atua- Inaciano .como "o codigo mais sa.blo e 
ra sobre o Renascimento por seu con- absolutamente unh•ersal para. dirigir as 
teudo, igora agira apenas formalmente", almas -pelo,, caminhos da salvação e da, 
isto é, esclarece o· autor, "110 que· con- perfeiçã ,. " Mas si o;; modernistas aca-
cernc à filosofia, o novo movimento se . tassem toda:-· as pa}avras dos Pap~ on-
caracterlsà por. uma volta · às sinteses de é que iam par<tu? l1: . preciso usar de 
do seculo XIII e um cultivo _quasi mor- um cer:.o discernimento na luta que en-
bid:> da.· forma." O cultivo da forma, o cetain contra a Igreja. ".Quando oa 
palavreado ôco, as .:iuimeras no vacuo, ouvimos, quando os lemos, somos tenta.-
a. invocação insincera da mitologia pa- dos. a crer. que caem em contradição 
gã, tudo Isso que estamos habituados a consigo .mesmos,.· que são oscilantes e 
ver como fr .ito da decadencia da· esco~ incert03. Longe d!.sto :_ - tudo neles é 
lastica, com" proliferação e heran~a das· pesa:do e desejado." -<Enciclica Pascen-

. especulações racionalist s de· um Beren- · dil, De modo que no ~ombate_ à Igre- · 
ger, de um. Abelardo de um Amaury. ja ajem por partes, segundo um· pia.no 
de Chartres; de um Guilherme· de. oc- beni traçadç,, lançando rt,ão, .quando 
kam, nas mãos dos .quais a. filosofia ,es- , possivel, · da, propria opinião -catolica por · 

NOVA ET ,VETERA 

Lutero a 
tarde; não era senão questão de tem
po, Eis o que sairia Jogo no inicio, 
si, para continuar a viver, o protes• 
t.tntismo não tives~e sido forçado a 
ser incoerente. 

Não o poude ser de modo suficien· 
te para im.p'edir. que, desde seu nasci• 
met1to, dele saissem , diretamente o 
Socialismo e o Comunismo, tais como 
hoje nos ameaçam. Puzeram então 
toda a Alemanha em fogo e sangue, 

· pela celebre guerra dos camponezes,. 
seguida da .dos Anabatista.s, sob a <ii~ 
reção de Nicolas Storck, de Mí.mcer e 
de João de Leyde. Eis como a isso se 
refere um escritor protestante o• 
Callaghan: - "Os ·primeiros· reforma• 
dores proclama iam o d,ifeito d e .in• 
terpretar a~ Escrituras segundo o jnl•. 
gamento particular .de cada um; as 
c.insequencias foram terríveis::.. O 
julgamento particular de Mnncer des
cobriu nc -Escritura que os titu.los de 
nobreza. e as grandes · propriédades 
são uma usurpàção impla. e ele con
vidou seus sec,tarlos a examinar si 
tal erç1 a verdade. Os sectarios exami
naram a coisa, louvaram a Deus, e 
procederam em seguida a ferro e -lo
go à extirpação dos ímpios. e se apos
saram _de suas propriedades. - Che• 
gou nossa vez de ser senhores! di· 
ziam os camponezes a cada . nobre · 
que faziam prisioneiro. .... O juizo 

. particular acredifou tambem haver 
det1rob~rto na· Bihlla que as leis es' 

tabelecidas eram uma perruaneute 
restJ·ição à .liberdade cristã: - e eis 
que João de Ley,le jogando fola suas 
ferramentas, se c6loca à 'frente .'de 
uma populaça fanática, surpreende a 
cidade de Mnnster,. proclama-se a si 
próprio rei de Sião e liga-se · simul, 

"taneamente a quatorze mulheres, .rs
segurando que a poligamia é · uma 
das liberdades cristãs, etc.". · 

Lutero, vendo sua obra ameaçada 
· em. seu berço por suas próprias con- . 
seqtiên,cias, tentou em vão desauto-
1·a-1os: Não poude responder ·senão pe• 
l:Í. mais Impiedosa força aos anarquis• 
tas desenfreados, que se diziam, a 
justo título, autorizados por sua dou• 
trina, por seu nome e por seus e~cri
tos: _; i• Nesse tempo, diz Bossuet, 
toda Alemanha, estava em fogo. Os, 
camwneses, revoltados contra seu~. 
senhores haviam pegá.do em armas t. 
imploravam o socorro de Lutero .. 
Alem, de seguirem sua doutrina, pre 
tendia-se que seu livro "Da Liberdade 
Cristã" multo havia ·contribuído para 
lhes. Inspirar a rebelião, pela mànei· 
ra. aspera com' que falava. contra os 
legisladores e contra as leis. Porque, 
ainda. que ele procúrasse salvar-se, 
dizendo que não ·queria se referir nem 
aos magistrados nem às leis civis, era 
verdade, entretanto, que ele confun-. 
dia. os príncipes e os .potentados com 
o ~apa e .os Bispos: -, e afirmar (le 
modo geral; como ele fazia, que o 

CASPA 
Qué,da 

dos 
Gbellos 

Stalin 
cristãó não estava sujeito a homem 
algum, era, . esperando lnterp1·etação, 
alimentar o espírito de independên• 
eia nos povos, e fornecer vista$ pe
rigosas a seus condutores". (llist, 
des Variations; liv. II, XI). 

..:..000-
·.t 

É curioso vermos como ó condutor 
. letrado do socialismo níoderno, Louis 
Blanc, justifica essa sábia observa· 
ção de· Bossuet, ao perceber no Pro
testanWimo essas vistas perigosas de 
que f_ala o grande pensador. 

"A revolução, diz ele, que; prepa• 
rada pelos filósofos, continuada pela 
polftica; não se completará a não ser 
pelo Sooialismo, devia naturalmente 
começar pela teologia. ,- A tisurpa.
çâQ ,eonde!Jara, então, sob- o uome de 
heresia, o . que, em nos1:1os dias·, ela 
condena soo o nome de· revolta. - ,o. 
século dezesseis foi o sêculo, da ín• 
telígência em revolta.; ele preparou, 
começando pela Igreja. a ruipa de to· 
dos os antigos poderes: - eis O qúe 
,, caracteriza. Tais foram os prin_1iti-

.. vos dados do Protestantismo. E, 
quanto a suas · cons,equêlicias, já uão 
as pressentis? Ésse Papa que se pre· 
tende · derrubar, é um. rei espiritual, 
mas enfim é. um rei. Caldo por terra, 
outros o seguirão. Porque se acaba. 
éom o principio de aritortdade, ;mr 
-pouco que ele seja atingido em sua 
forma m!!l:3 reàpeitada; em seu repre-

-s-

Pregando e Martelanoo ••• 

-C, I N E M 
Pe. Ascariio · '3randãô 

, Na Encíclica Vigilanti Cura', Pio XI deplora os males causados pela , 
invenção .. maravilhosa do cine, a. serviço do paganismo moderno e . da 
imoralidade. E o saudoso Pontífice dizia: "Se uma quéstão angustiosa como 
a do · cine deve preocupar a todos os homens de boa vontade que amam 
a sua pátria, com maior razão, deve · acender o zêlo de to(\os os que pro
curam a elevação moral · e 1·eHgiosa do povo. Os cató!ic9s de todos os 
países devem · po11anto considerar um dever .. de conciência ocuparem-se 
deste assunto que _cada dia se torna. mais importante". . , 

Sim; cada dia Eé vai tornando mais importante o problema do cm~. 
É a escola das multidões. Não podemos ficar indiferentes cliante .. das rui
nas cat.1S3,das pelo .cine. É uma tremeu.da _calam_idade moral. .?. )nven!o ; 
maravilhoso está mais ao. serviço do mal que do !,em e da c1encia .. Nao 
choremos como os jude\.ls de Jerusalem. ante as ruinas e as· m~alhas, 
sem pensarem e trabalharem na reconstrução çlo templo. Jerem1ad~ e 
imprecações contra o mau_ cinema nada 'Valem; Lutemos para o moralizar 
ou imunizar da peste quanta gente pudermos, . 

A peste do mau cinema é hoje realmen.te a mais 'devastadora que já 
vira o mundo. Nem· a má imprensa faz tanto mal e seduz mais perigosa
mente as multidões, disse Pio XI. 

Cruzaremos os braços diante do mal? 
Não é passivei. , . ' . . , • 
·"Niío podemqs ·moralizar o cine, é absurdo pensar nesta tarefa 1rrea-

lizavel no mundo. moderno! · . . , ,.. . . 
Ninguem nos ouvirá, · cafremos no· ridículo" :murin\lram os peSSí

mistas. Pois assim não pensaram e agiram os católicos dá . terra do cinema, 
da terra da Meca dos sonhadores e dos astros e estrelas - Hollywood. 

Em 1930 os católicos estadunidenses diante do cine imoral tomaram · 
J.lma atitude enérgica de reação. o Episcopado tomou a dianteira na . luta, 
<>.t,;.;anizand~ ~ Legião ~-ª Decência para . a mor_'.1liiaç~o ;do cinema. 

.. Cada soc10 da Legiao se comprometia a nao assistll' um ftlm conde
nado. pela céns_ura, e a isto se obrigava com ,solene compromiss_o_ renovado 
cada \.;ino. Ate Judeus . e Protestantes se Juntaram aos catolicos nesta 
campani:_1a sagrada. Os magnatas do cine a ,princípio zombavam da ~egião · 
da Decêll. eia. Dentro em breve· porem ,vh:am-se as casas . de ~peta~los 
quasi vasil,,.s. quando apresentavam pehculas condenadas e mas •. Fendos 
na bolsa os proprietários refletiam, e exigiam rilms de irrepi:j'!ens1vel mo-
ralidade das~ ,'Fabricas e ll;studios. . . 

E assim f.ó.' se moralizando õ cinema yankee. , . 
E entre nós\" Que fazemos?, Já é um bem cón~dderavel a c.ensura de·. 

films · hoje bem ~yulgad~ e procurada. Todavi,1: nã~ basta. A re:-~~o ~a 
de ser mais enérgi~1 e eficaz. Formemos nossa Leg1ao da De~enc1a • Nao 
a temos em organi7.i1,,-;ão _·pacio~a!. · To~avia em c~da . paróq~ua ou . AsSQ
ciaç9es ou grupos de :._\çao Catohca, nao se poderiam o_rgam7;11r pequen~s 
nucleos de "Legião de ,;ecência" em que se ·façam c?mprom1ssos de nao • 
assistir a fihns condenadil.s pela censura? _. · • , ·• 

Orgamzem-se ,os catóD,,~os e toquem na b~lsa dos 1?ropr1e~os, de 
cine esvasiando-lhes a casa·.quando ousarem passar um film pengoso ou. 
imo;al e não mais veremos o· ,.triste espetáculo desta tremenda devastação 
moral do• cine entre nós. . •. ' . · · 

Sabem os senhores de uma ~sa vergonhos_a para nós? 
Os films imoralíssimos rejeit:aclos pela f.egião da Decência nos Est;t

dos. Unidos éncoi:itrain no Brasil o ,,lleu mercado preferido. Mais_ ainda: -
reclamam daqui estes films éomo os n,_1ais apreciados é os de· maioi; suces
so de bilheterja! Como isto é . deprimt-:nte e vergonhoso para, nos! Que 
pensarão de. nós nossos innãós católicoi,;. yankees? · · . . • . . 

· E podemos continuar in;füerêntes dianf.e desta vergonhosa s1tuaçao que 
nos humilha? . . · · . . · . · · 

Outro fato simplesmente escandaloso e ç.1e vai cada dia mais dev_as
tando nossos lares cristãos e arrancando à ju.v.entude o senso do pudor 
e do respeito, é a chaga dos namoros e escan&._los das plâtéias na_s de
moradas trevas .dos salões de cine. É um capítulo yergonhoso e depnmen
te de n,:,ssa vida moral. Não vale tecer comentár,ios em torno de tanta 
e tamanha sordidez. Tóda gente aí sabe. ·o que se passa em g'eral nas 
platéias de alguns · cines! É um . caso ~e, po_lícia . de ,~ostumes. E não ha 
severidade que baste para condenar a mepe1a, á incur:la, a f~lt~ .de senso 
de t·esponsabilidade de pais cristãos . aban~oIJando suas filhinhas nas 
trevas de um <:ine ao lado de .. um namoradmho! · . . , 

Bem; Paremos. aquí Enfim ha montada no cine moderno. uma maqui
na inl'êmal de dissolução da fantilia ~ dos bons- costumes. Ou r~agimos 
como o Papa· nos aconselhou na "Vigilanti Ctira" ou.,. Sílbe · Deus 
onde vamos . parar! 

. 

Aviso . ·. lia• . · Guria • •Diacesàna.• ·de _·. Braganç~ 
::.-..~ .-1: 

Solene 
. do 

Te Deum pela 
Santo Padre e 

incolumidad·e 
de. Roma. . . 

"De ordem do E::mo. e Revmo. Se-
nho1· Bispo . Diocesa.rio, cumpre-me co• 
zr,unicar a todo o Clero e aos fieis des
ta epi~copal cidade, que, no dia. 11, do
mingo, às 19 horas;·· será car,tado sole
ne Te Deum na Sé Catedral,. r.ómo ato 

. de ação de graçs.s pela · providencial 
preservação da pessoa augusta do Su• 
mó Pontlfice, o · Santo Padre Pio· XII, 
e pela. feliz liberta,ção de Roma. Séde 
Ep!scopal dos Sucessores de S: Pedro. 

Só ,mesmo de joelhos diante do se
nhor. a enaltecer-lhe a •1mondavel mi
sericÓrdl.., é que ·podemos pretender 
ha.ja. corre.spondencia entre nosso rego
zijo e a. importanr.!a dos acontecimen
tos. O que âcaba de se <!ar rio · inundo 
supera de muito um simples incidente 
.militar. E, porque . C<'nstltue visível be
neficio, di"ino, interessando a sorte. de 
toda a. humanidade, não ha c'.>mo fugir
lhe ao significa.do- excepcional, unlco e 
altlssimo. · 

Estava em jogo, dt tato, o que de 
mais caro possulmos sobre a terra: o Vi
ga.tio de Jesus Cristo, fundamento da 
Igreja, nossa· esi~emectda mãe. Além 
disso. sombrias previsões se acastelavam 
em nosso pe.isamento; o montão de rui
nas a que se rea·uziri' a Cidade Eter- · 
na, cidade-monumento ue fé e civi
lização, na. qual aprouve à frovidencla. 

·sentante mais augusto; e todo Lutero 
, religioso lernb.ra. tu venel.ve1m.ente o 
Lutero polft1co. :_ A àutori1iacle das 
EscritUras era apenas um ·vão imiia• ,' 
tjvo'. Que servia· affrma, a lnfalib1U-' 
dade das ffiscrituras, quando se ne• 
g\i.va o direito da Igreja e de lhe, ·c1ar 
o sentido? Colocado sem cómentáno 
sob o~ olhos da .multidão, poderia o 
texto · santo d·eixar de. d_esencadcar 
uma luta ardente; em qu_e cada um 
daria o testemuuho e o orgulho de 
sua razão·t Lutero e Calvino toram 
faltos fie lógica e de audácia: · .;_ ha· 
.viam. invotado ~ soberania da .razilo 
contra Roma, nao contra as ~~scritu• 

. ras. - Não falharam n1enos na poli
tica e nas aplicações sociais .. U povo 

· sofria pela' alma e· pelo. 'éorpo, era 
superstici.oso e miserável: ,- dupla 
·servidão a destruir! Estender-lhe-á 
Lutero a mão? • Não; porque nesse 
revolucionario perdurava .o monje. 
Em seu livro "Oi' Liberdade Crlstâ''. 
ele trata prinelpalmente da libenla• 
d• espirit.ual e interior, e parece tirar 
1>a'rtido da sujeição de uma. ·metade 
de .homem. deixando fora de sua re· 
voúa· to(!o o· lado mater1á1. qa numa-

. nidade. 
............ 1 ............................ t1 

·Quando Lutero entreviu tudó que 
podia devorar e conter esse fosso quá 
ele havia abi-,rto: quando os pressen
timentos d_e seu genio lhe mostraram, 
ao longe, todos esses prelados, todos 
esses· reis, todos esses príncipes, to
dos esses nobres. de mãos dadas, um 
apõs outro, mult1dào solidária, P cain
do enfim em nma queda comum .• , 
Lutero reC'uou espavorido. ~:is ·por
que se ap·ressou em separár. a alma 
do corp,o, aponta{ldo aos ;golpes dos 

f' 

fixar ,a .roe~, indestructivel de súll 
Igrejâ. .·. . 

Por tudo Isso. S, Ex eia, Revma. . mes• 
. ma . presidirá, na. sua.. Sánta. Igreja. ca.:.. · 
tedra.l., ao ato solenissimó, querendo que, 
a seu derredor, como imensa coroa de 

· fil.lloo, .se reunam todos: os fiel.$. afim de 
tribútai; a. Deus s louvores a. que tem 
Ele direito. em hora. tão auspiclosa.. 

Tambem de ord~m de Excla.. Revm,a..:, 
a. cucta Diocesana tem- 8- 11~ de cem~ 
vidar., para· o 're. Deum, ,todas as dlgnís• 
simas Autoridades , locals, os .represén,o 
tantes das EntldMes civis. da rmprcn• 
sa. ·e de nosso meio sociai. 

Bragança., r- d" Junho de 1944; 

Paqre Lu.lz G. Peluso 
Chancelei: do Blspe.do." 

Dr. Sergio Oarlelli 
Ciritrgião dentista 

TRATAMENTO RAPIUO 
E SEM DOR - Hua Apa. 
S 1. Atende das 8 às 18 e 

elas 19 às 22 horas. 

povos suhlev11ctos 11pena1:1 as tlr~ntas 
t!Splritua1s, e querendo que ,as tira,. 
·nias temp'irais, permaneeessem tnvió• 
ta veis... Mas. não se ctetem o peusa• · 
mento en, reyolta e. eín marcha. Re• 
clamar 11. liberdade dó cristão i:ot1• 
d uz a · reclamar a liberdade do hó• 
mem. Lutero. queréndo-o ou .Ílào, 
conduz. diretamente a Munzer. O gri• 
to que ele ·.na via dtrlgtdo contra. RÓ• 
ma, milhares âe vozes o iam repetir 
contra. os_ reis. os príncipes os d é$• 
prezadores do povo, os opressores do 
pobre: - els-nos em plena guerra 
dos campontlses: eis·nos no prólogo 
da revolução rrancesa. Doutrina · da 
fratetnidade numana proclamada :10 
tumulto dos camuos e das praças r,u• 
blicas, convlcç!'>es santas e entretanto 
ferozes,. davotamento sem limites ce
nas d.e terror, sup!iclos, grandes' bÓ
mens desprezados, prlncipes de ori• 
gem clileste lançados 'em· vão no ,san, 
gue de _seuf 'itefensores, eis por quais 
traço., a. revolução rrancesa se a.nuli• 
qia na guerra dos camponeses: efs 
por .qua,. tl'aço inflamado teremos· qu_e 
seg~lr na lll_stórfa o espírito de DO$• 
sos p~ls ! '' t História da'· Rev, ~·rauce-
sa, tómh l}. . . 

!U é ·asshr que através de três sé
culos o socialfamo é o Protestantis, · 
mu, Louis Blanc e Lutero, se a,b:ra, 
çam" . -· - . ·, 

· t A~guste Nicolas - Vu Protesta.~. • 
ti_s.me e uP. toutes le_s hérésles dans 
leur rapport ave(, te Socialisme). ;, 

-000-
l!l·~ assln,_. ta11111,,i11, que noje Ld, 

· rnro fj Staltn se abraçam. Stalin, a. 
''c~isUfo-", que segundo dPclaraçõer 
de· um clsmàt.tco · russo à imprensa 
carioca; assiste contrito, às cerimô
nias rel'giosas. oficiais... . 

. 1 

:j . 
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TELEGRAMAS DO RIO C,A ti Wfl R AS, B R I N S, -----· ·---···-----
NOTAS ECONOMICAS 

l'RODUÇAO DE G.i,,Nfüt0;3 ALH!EN
TICIOS NO DISTRITQ FEDERAL 
RIO, (ASAPRESS) - Procurando so

lucfonar com a maior rapidez posslvel 
as questões de abastecimentos de gene
ros alimentícios Jo Distrito Federal, o 
Ministerio da Agri~ltura vai adquirir 
sementes. maquin¾' ferramentas e ou
tros materiais, 1,iSi~ a -execução de um 
plano 'de ~mer6Bncia, visando a intensi
t'icação da P:toduçãô de generos alimen
tícios no ~trito Federal e arredores. 

Para ~ execução iesse plano. dispõe 
o Min,sterio de um milhão de cmzc>i· 
roo, ~mportancia essa que se acha in
clui_Ja no plano de obras e equipamen
tos _, para o corrente exerciéio. 

CONVENIO DOS ESTADOS 
C'A!<EEIRO' 

RIO, (ASAPRESS) - Sob a presi
<lencia do Ministro da - Fazenda, sr. 
Artur de -souza Costa, reune-se desde o 
dia 15 - convenio dos Estados cafeeiros. 

O a~unto que vai ser debatido é o 
<lo .aumento do produto, pleiteado os ca
feeiros de São Paulo,- que seja fixada 
a cotação de , 20 centavos à libra peso. 
Argumentamos cafeicultores paulistas 
que_ os estoques sgão muito reduzidos e 
que -as chuvas escassas i:rejudicaram 
muito a safra futura. 

A _ solução do problema ' ei:n apreço 
está despertando vivo interesse, espe
rando-se que a questão fique sôlucio,:, 
nada- antes da partida do sr. Souzi. Cos
ta pàra os Estados Unidos. 

SAL IODETADO 
RIO, (ASAPRÉSS) - O . Ministro 

João. Alberto, coordenador da Mobili
zação Economica, assinou portaria; cm 
que: , 

Jru,titue a. Iodetação do Sal a ser con-
- sumido na zona Central do pail; visan

do a incorporação a este produto, atra• 
ve,; cde -processqs industriais, de doses 
ade4uadas de Iodo. -

O · produto obtido industrialmente sob 
a dehomin:>.ção ., s, l Iodotado ", deverá 
coriter uma dose .de 1 O miligramas de 
Iodo -por quilograma -de sal. 

A partir de primeiro de Janeiro de 
1945, só será permitido o despacho pa
l'.l', _à.s zonas onde grassa o "Boclo En
dem1co, conforme relação organizada pe
no. serviço tecnico d?. aumentação na
cional desse novo tipo de sal, o sai io
detacto_. 

CARVAO DO PARANA 
RIO, (ASA•PRESS) - Afim de ei,a

:minar a p1vdução da.s minas de car
vão do Paraná, e COM o fito de incen
ti·.-ar -u . seu maior iproveitamento, pa
rn melhor aba:;tecµnento de São -Pau• 
lo, <reguiu para áquele estado sulino, 
onda se demorará 10 dias, o engenh~.
ro João Alves de souza, diretor g~,:al 
<10 Dêpartamento - Nacional de Pv·.,du
çãô Mineral. -
COMISSÃO CONSUL'l'IVA DO SER

VIÇO Dl!: ABASTECIMEMTO 
mo, (ASAPRESS} - Convocacia pe

lo Comandante Amaral. Peixr;to, reuniu
se hoje em sessf~ extraordr,,1,a,ria, a co
rr.lssã:i Consultiva do Ser•,iço de Abas- · 
teciment-0. • Ao· cohclavE>, que foi dos 
mais - importantes, cf>mpareceram o 
comdte: Amaral Peixoto, o Ministro 
João_ Alberto, o Córone! Jesuíno, repre
senf;antes dos empregados e emprega
<lo~s. jornallata.s e varios membros da. 
C!Ymissão de Abastecimento. -

êONs.ERVAÇÃ() DE GENEROS 
ALIMENTICIÓS 

RIO, (ASAPRES) - O professor Zo
:rostschenzeú, .iá conhecido como pro
:fessor_ e tecnico em- coru,ervação de ge
neros _ -alimentícios, e qu~ se encontra 
nesta capltal, sob o patrocinio do chefe 
do . Serviço de_ Aba.steclmrmto, · coman-

YCeessão :de navios yankees 
ao Brasil-

Rro ('ASAPRESS) - Perguntado 
Ilor un1 ina.tutinu · carioca se, con1 a. 

. aprovação ,feita onten1 no Cont,;res
.so. N~te•Amerlcano,- J1)vos, destrolers 
e outros navios sertafu cedidos ime
diatamente ãs forças nava'is brasilei-

, -,·as,' o atual , comandante d Missão 
Na•.-al Ianque 'recusou-se a responder. 

Aumento 
de 

do Territorio 
lguassú 

, RIO (ASAPRESS) - Incorporando 
!1.ovas · aeL~eas do 'rerritoriu Nacional 
<le ,lguassll, o Prcsídc,1to da H.eµu1JJi
<:a assinou o seguinte decreto•lji: 

Artig,o Lo - A area pertencente ao 
J)ati·imf1 .. io da União em virtuc~ db 

,<Jecretp-lei 2073, de 8 rle ma ·ço de 
1940, - limitada ao norte pela Estrada 
<le -Xtodagcm lguaSsu e ao Oc.St<~ pelo 
Rio 'Tonç~lves Dias. a_o sul pelo Rio 
l~uassu e RO oeSte pelo parque l'i:a.do
n.ál ele Iguassu, fic>e incorporada ao 
~ito parque l) sob a'dministragà.o co
lnum. O -serviço ·F"lorestn.l ·11 l\iihiste
J.'io_·da, .Agricultu1~a. haixarõ.. as instru .. 
·Ç~es que so tornarein necessarias ao 
-cumprimento desta lei bem romo a. 
J>roteção da fauna da flora e elas 
belezas naturais · existerites · na a rea. 
2-eferida. , 

Art. 2.o - Esta. lei \entra cm vigor 
na data de sua publ!cação, reyogaclas 
as disposições em contrario, 

Sr. Ar= Yisita do Exmo. 
cebispo à Light' 

RIO' (ASA PRJ;;SS) - Pro seguindo 
-,mas 'visitas. Dôm Jaime Camara es
teve_ na cidade <Ja Llght, fazendo-se 
acompanhar por varias a..11toriclatles 
e,.,IesiaQ.ti • s. s. Exoia. Revma. p1=r
cor-reu todas a instalações, n1ostru11-
<lo-se inter~ssado com tudo quanto lhe 
foi dado ,observar. Logo apos a ,·isita, 
foi oferecicl:c ao sr. Aréebls1}0' e mais 
a c0mithra de q:ue se fez a1Jo1nr,anhar, 
um ºlunch'. 

Jransformação 
Civil 

da Policia 

RIO (ASAFRl!:l:óS) - l consc-
quenéia da transformação da Policia 
Civn,-· .n1uitas _"'Ylodifi~a~ões foram in
troduzidas no Departamento d.e S<~
b·uta:i1ça Publica," sendo criadas novas 
:;essões a fim de melhorar. a capac1 -
õad"e daqUele orgão. Entr1J· as repar• 
tições reformadas está a (luarda Civ ii 
que· é agora rliretoria a.utonoma com 
adn1inlstração sujeita dir<>tamente á 
Cliefia de Policia. A direção ,da mes
ma -êstã a cárgo do sr. F'ern.ando 8.ls
tos Ribeiro que exercia •ts funções de 
Delegado Distrital. Em consequ~ncla 
da.;·, transfQrma~ões foram recolhi<!os 
os .üi.tà.rdã-Civil que se encortravain 
em. va.rios po~tos. como r~partições 
pubiicas, , etc. 08 Guardas.-Ci vis não 

, usàrão, mais cáp_aco~e branco e punhos 
,da· mesma cOr con10 antés; usando· a
,1,enas kepi, O capacete e punhos se-
1·ão privativos dos guardas da Dire
toi·ja ·do 'l'ransito; 

Manifestação patriotica 
francesa 

RIO (ASAPRESS) - Na ri'i·o~ima 
:!P-f.;~1nda _ _.feira.1 ·tar<le~ se.rá comemo

. r'lt"to o <iuart, aniversario _-do a.pelo 
do ,_general De Gaulle, no auditoril' da 
ssodaç·ão Brasileira de T,nprensa, sob 
a vresideúêia elo em)Jalx~-dor da 
1"1-raÍlç~.,·~.:s1~ .. Gillo François ·r:;1on<l;.o! 1 

dante Amaral Pe!xOto, para estudar a. 
situação do Brasil. quanto àquele pro
blema. fez ontem mais uma demostra
ção do s€u procr ::so. no frlgorlflco de 
um dos nossos estabelecimentos especia
lizados. com toda a. explicação -do me
todo daquele tecnico, nocorte, congela
ção e preparo da carne sem osso para.
exportação. 

O professor 7.orostschenzeft , durante 
sua permanencia. nesta capital ·farã no
va-s demonstrações e tambem conferen
cias especialmente para os tecnlcos bra
sileiros que se ocupam do problema, 

CONFERENCIA MONETARIA 
INTERNACIONAL 

RIO, (ASAPRESS' - O Ministro da 
Fazenda partirá ainda. este mês para._ • 
os Estados Unidos, afim de participar 
da conferencia monetaria internacl<i
nal, que se realizará em Julho proxi
mo. 

O PROBLEMA DA PRODUÇAO DA 
BOPRACHA 

RIO, (ASAPRESS) - Sob o titulo a. 
batalha da borracha e o futuro da ,\ma
zonia" a Revista Rodoviaria, · er:n seu 
numero 52, de !vfaio do 'corrente ano, 
publica um longo artigo, transcrito ho
je peh Diario Carioca, assinado _ pelo 
major Oscar Pa.ssos, el-Interventor- Fe
deral do Acre, ex-presidente do Banco 
da Borracha. -

Entre as afirmativas conticlas nes:vj 
artigo destacam-se as seguintes: 

"O ano de privações- nos ser-!ngi>/.s -e 
pouco ou -n2nhuma pro:iução_'-'. rr..,,ra o 
sr, Oscar Passos. op roblema está entre
gue a "mil e -uma organtzaçóer,, falan
do ling·uas diferentes, que forr àa.m ver-
dadeira Torre de Babel". ' 

"Não há coordenação _ 'iíe esforços, 
pore(Ue uma vaidade injr .st1fica.ve1· Im
pede a subordinação d!/ direção". 

Falando sobre serlnv ;ielros, o major 
. Oscar Passos declara.- ",Vencidos,- re
gressam às cidades, l'.1ão raro a pé, _ para 
ingressar na 1egiãt, de desocupados , e 
de pedintes". 

FINANCIAMI•'NTO DO ALGODAO 
RIO, (ASAIY.-1,ESS) - (> Ministro da 

l''azenda miv:,dou cóinunlcar â comis
são de Fln()'.,nclamento da Proditç,ão, que 
resolveu :>.,provar a sugestão da Cartei
ra de O' redito Agricola. e Industrial do 
Banco do Brasil, no - sentido de ser 
adotai.o para finac!amento do algodão 
da r afra de 1943~44, a mesma tabela 
para os diversos tipos de produto, que 
v,~gorou no ano passado. 

A ATUAÇÃO DO INSTITUTO DO 
MATE 

RIO, (ASAPRES) -- o "Dlario ca-, 
rioca" publica hoje o seguinte, topi-
oo: - - -

" A nota distribuida à , imprensa pelo 
Departamento de Estatística do Estado 
de Santa - Catarina contem acusações, 
da mais alta gravidaue, 'ao Iu.:;tituto -do 
Mate. Afirma. o referido Departamento 
que a atuaçãt do Jru,tituto )llacionil 
do Mate tem sido altamente prejudicial -
aos interesses da. industria. herva,teú'a 
catarinense, cuja produção atual _é in
ferior à metade Ja que foi alcançada 
em 1937, 

Declarou mais o Departamento de. Es
tatística de Santa, Catarina que a poda 
nas herveiras a partir de -15, de abríl, 
como foi a11-torizada pelo Instituto Na-

- clonai do Mate, constitue 'erro- palnil!J', 
pois determina a destruição -dos hçr-
vaW. · · 

"Com quem estará a razão?" orn!l~ 
se necessario um -exàme mais -detido ao 
problema, 'de for-tna a. esclarecer' oa.s
sunto, que ,ão de perto . .1.teressa à ecío-
norriia cataiinemie; , 

tiquidaçfüJ de firma , 
:r. iü r AS.\PRESS) .,;_ O" sr. -f're'51• 

dente ela Hépublk;a·· asSinou·: de(!r_eto 
na pasta ela Fa.zunda, nomeando o :sr_~ 
J{ernàni Campos -Sea-hra, pa-i·a liqui
dante da f"irrna. "Inca" -- In<lustria.-·e 
Comercio de AduhOs Lilnitada, con1 
sedo etn São .P:.:.ulo. 

Regresso 
da 

do embaixador 
Noruega 

:r.10 < AS.-\PRFJSS) - De reg·resso 
de sua viage1n a._ No"\·a York, chegou a, 
estn. capital. viajando PO.r via aereª, 
o sr, N, AAll, ministro .ilenipoten,cJa· 
rio da Norueg-a junto ao go'verno, bra .. 
sileil·o o qual reassumiu as suas al .. 
tas funçes dip1omaticas. 

Posse 
J\1issão 

do novo 
Naval 

chefe da 
Amricana 

HIO (ASAPUESS) Realizou-se' 
no salão nobre do Minis te rio da Ma
rinha, com a µresen~a do n1inistro 
da Marinha, almirantes e Outras al
tas autoridartcs navais, a cerhnoni~ 
de posse do novo chefe--da missão na
ntl .-1n1ericann, comandante Ca-:rl 
llodd, em substitui,!ãO .ao comandan_te 
l\lac A\1lay que exerçeu essas funções 
duru11te dois anos e meio .. 

Os "pontos"_ ao funcio= 
nario convocado 

RlO ( ASAPRESS) - ,Eselarcceu . o 
TlASP. que o funcionario puolico con
,·ocn<lo. ao· contrari_o dos · copstantes 
pedidos r1uo lhe tem sido._feitos, não 
po(lerão ter pontos maximOs mensais, 
durante o te1rrpo, da- convocação para 
efeito de promoção, mas apenas M

rão mantidos aqueles pontos elo seu 
11ltimo holêtim mensal, anterior- á in'.. 
cort}or;.içflo ao Bxercito. 

~-·- -"i~119)~-
~ a- TOMEM 

li -~j~.~~L~!dl -
Granel• Tónlc• ---Nomeação de liquidante 

RIO, CA8APHESS) - O sr., Pres_i--
1lcnto da Re1n1hlica assinOu ~º · decre .. 
1 o na Pa~ta da J:l'azenda, nomeando 
Pedro da. Cunha Cavalcanti, liquidan
te da firma Yemmal & Cia. Ltda, com 
sede e1n ~o Paulo. 

Inquerito no Instituto_- de 
Aposentadorias e Pensõés 

da Estiva 
RIO íASAPRESS) ..:_ O Presl_dente 

r1o Conselho Nacional elo Trabalho, 
major Filinto Muller, em consequen
cia da representação do Delegado de 
,Jogos e , Diversões rlr> Departame-.to 
Federal de St- r,-ura.nça t;·uhlica, deter
m-inou o afn~tarnento '()rovisorio do 
Presirlente ,.,.. rnstituto ,lo Aposenta
rlr,r!as e Pensões da Estl va. sr. Anto· 
nio Ferreira Filho. enqúanto 'l'erdurar 
o inquerito policial Instaurado para 
:-tpurar as irregul • Idade:; verlfiJladas 
na arrecada,:ão elas- contribui1:ôes,- fi• 
eando a direção do Instituto a_ cargo 
rlos demais membros da Comissão- Re• 
orga n iz:ulora. 

Por outro ato. o Presidente 'do Con
selho u'omeou uma comissão pará. -a
purar rio setor administrativo, as·-fr
··--··lali<la<le!-i ali verifi<'a<~a·~ .. 

Penicilina Homeupatica 
RIO (ASAPHESS) - O prof, A. No• 

gueira da Silva, descobridor _;da P~
ci!ina Homeupatlca, fez_, no· lnstliuto 
flannemanniano, a sua.; primelç(Í exs 
posição oficial. ela imP10rtantA,(desco
be1·ta. A palavrn do :lll'Of. Nogueira 
da Silva, despertou ·o 'ma,is -vivo int.e
resse. sobretudo _ porque, aquele , erilic 
nente méstre a.me'clicill,ll. do "fUmilia 
Si~lillbus CUrant),r": fez ,'<lemo)lStraçôes 
Jlt a_tlc_as, com flLnes ;<1as ~ras ol)e• 
radas, especialmente ,1<la/luberctilose, 
bem como de varias ~feccões pneu
n,onic~s estafíl coe.'--~ ,etc. 

Procissão de'Ci>J;'l)us Christi 
RIO (ASAP~ES'S) -- - Realizou~se, 

co11:. e~?rmc . ass:.itencta· é pOmpà, a 
proc1ssao de Co/pus Christl, sob a 
presldencla de .Oom Jaime de Barros 
Cai;nara, Arcep'tspo Metropolitano. 

Enorme _m ;tssa ele fieis aéompanhou 
esta ProciS,lião, lotando as- i·uas, cen• 

otra is, / 
'rodas ~ associações religio:S~s, ir• 

mandad,y; e confrarias, cleros regu-
1:~r e 3/' cular, alem de inumeras auro-
1·1da<l,t''s cfvls e -militares que' acom-
pan\( aram a procissão. · 

V Arceblspo Metropolitano, da por
tf da.' Catedral, deu a benção do San--
t isslino Sàcramenti:l. , , 

Paséoa_ 
_da 

dos funcionarios 
Aeronautica 

lH0 (ASAPilESS) ~ Os servldorê9 
civis .,,do Ministerio de Aeronaul:Jca. 
celebraram este ano, . pela prlmé1ra, 
vez, rt sua Pasco·a ·coletiVa~ 

Para. essa comunhão 'foram convia 
<la,<los todos aqueles -que, 'sob- qual• 
c1uer forma, exerçam at!vldàcles 'na; 
Aeronautlca. -

O Mlnis .. ;·o da Aero_nautlca, o _major 
hrigad~iro _Armando 'l'rampowisck, os 
bi·Igad.e_iros .li,jalmar . Mascarenh_as·, 
Jseluardo Gomes, Ivan Carpcnter Fer-
1·eira, o Coronel Cocinho dcs Santos, 
os te_nentes coronels Ararlpe Macedo 
e Gú IJ herme Ribeiro e os·' srs., Cesar' 
Gril l-0 e· Alberto Fl-0res constituem· -a. ' 
comissã;9 de honra da Pascoa, dos se-r-
vidores. - . 

Esse ato_ ele -fé cristã efetuar-se'.ã 
no .cHa_· 25. do corrente,. ás 8. lloras, na 
Catedral. Metropolitana. 

Bairros _ residenciais · parà 
· funcionarios 

nro ', (ASAPRESS) ~ o Prefeito 
Heni•ique Dodsw.oi'tlt, e11 trou -em en
tendimento com os presi<'.lentes dos 
Institutos_ de Àposentado1·!as e Pen~ 
sões elos Industriarias e dos Comer• 
c_iarios; srs. Piinlo Castanhede - e -Nel
·s011 }.,ernandes, . res1>~ct'.:ivarnerite, no 
,sentido do _ serem articulatlo~- os es
forGOS conjugados ela Municipalidade 
do Distrito . Federal e dos 'referidos -
Jnstituto's de Prevlclencia, para a 
construção de bairros residenciais 
pará 9s funcionarios municipais -dos' 
<li'versos padrões de venclm,--tos. 

·. -Cafne: a· Çr,$,/2Q,OO .:o quilo 
. ., .·, ' . ' 
Segun<lo _;noticia' u1n ·:·v':'s_riert.,i_r:.o," <"~-

tá sendo'· .;t.'éncHda ···ca1·r;e hfgenttna 
·.11e~ta· caPitál,- ·-ao ifrêto. cté_ v·int\'} cru-
ze!ios·· ó · qúi10.-

·c11l açoUguefrl). falançlo á ret1.o"rt.~-
g€:·m·· S'i)~ré o prer.o. acluulo exc~~ . .:i
vo pcló rCporter, d<'-clnrou · que a cpr-
ne d,:, Prata ê mais g0r1:-t e do a~bcc-to 
n1aiS 'àtfaerite. (i\Je a· naci!>nal ~ c1u~ 
a Sua venda va.ría de 300 a :J50 q_t1d 1)S 

:,-:;()mana.!s. 

CONGRESSO-. DOS PREFEITOS 
J1Jm re'união realizac1~ no Departtt

nu~nto das ·.Municipalidadc:s, foi ·it,s
talada: a Comls~~.o Org-.anlzadora do 
Congresso dos 1-'refettcis do ~stado, 
afini de estuO.~~r e ~stabelecer o seu 
programa de ação. O qual ser:l, sub· 
metido .{:t.> aprovaç~o do lnter\·c-ntor 
Pertlando · Costa:. J~sse Congl"essll SC\ .. 
rá .reà.lizacio ainda ·e~te a.no, esta.nd..., 
empenhado o chefe do Executivo. es-
tadual. - , _ 

H A A S S U C A A_ 
O Instituto do Açucar- e elo A lcool 

distrlbÜiu uni co1nunicado á huprtn--
sa, ·. informa ncto que não existe tal ... 
tn.·de.a.çucar _em 8:1o_Paulo. De :1cor ... 
do con1 essa comunicação, d~~cl~ o 
<lia 11 entraram em Santos 270.000 sa
cas, tendo vindo do interior para e_s ... 
ta.' capital 30,000 sacas, sendo que a~ 
Usinas patil!stas já se encontram em 
plena produção. -

O mésmo comunicado ainda adian
ta que não ha falta desse prnduto 
em ::ião Pa!JlO e que_ a sua distribui· 
~ão- aos- emporios está sendo fe,ta i e· 
gularn1en:te. · 

Visita· --_ do Delegado francês 
a esta Capital 

Dc,·er.l. chegar. a esta capital, ria 
pt'oxiµ1a' têrça-feira1. ·o sr .. Jules 
Hlondel, delegado no lJrasil do g-o-
verno provisorlo da Prança. -
· O embaixà:dor francês visitar!\, as 
altas ãutoridades paulistas e visitar:,. 
o n1onumento erigido no cemíterio 
do Araçá em IÍ'omenag-em aos que 

, 1norrer~n1, __ pela F'ranç;a, sendo home ... 
' nageado com ,um almoço no J<;splana
' da Hotel, no dia n, oferecido pelo 

co·~it6 Franc~ Amerique. 

' . 
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NO T I C I A S D A B E L C I C A 
"PONHAM TUDO POR ESCRITO" 

- t assim que a Radiodifusora Na
cional Belga, em Londres, aconselha 
que façam os seus companheiros nas 

-negociações com os alemães. 
O conselho d6 Governo Belga em 

exilio coincide · com os comunicados 
n:cébidos da Be!gica ocupada de que 

-h'á uma relutancia generalizada en
tre os alemães para assinar as ordens 
que podem mais tarde ser consi
deradas "crimes de guerra", pelos 

- tribunais aliados. · 
Os alemães estão cada vez mais 

cientes de. que documentos, desde r_e
cibos de .dinheiro até m·dens para de

, portação; podem mais tarde . ser con
siderados documentos comprometedo
res. 

serão colocadas nas ditas estradas. 
"O publico está avisado em seu 

prop1·io interesse que qualquer um 
que se aproximar de uma comporta 
a noite, estará em perigo de morte". 

* ::('. .. ~ 
CONSELHOS DE GUERRA ESPE· 

CIAIS - Os alemães na Belgica 
ocupada anunciaram que tribunais de 
guerra especiais foram institúidos, e -
que atuarão apos rapidos processos. 
As s'enten<;:as de morte pronunciadas 
pór eles serão executadas 21 horas 
apôs a detenção do prisioneiró, ,e na 
localidade onde foi efetuada a de-
tc,~nç~o. .,. .. 

Os sabotii<lores ~ncontraâós - em 
posse dê armas .e explosivos serão 

.'.i\iJre~fn.J~d.6s' â _éstés' tdSünais espe-- 'cta1s:--·- -~,,_,,,,,_, ~~- _ ·- ·-
->-,:~-,,,in; (~··::~):.~,:;~~~-- _ ';~\:;~-ÇONTINUAM OS ATOS ~E: BJ\N

-DITISMO - O relaxamento daj~ci-
plina entre forças na Belgica ocupada '.''.NOV(fS""' 'nECRlr:t'ús DÉ l\fORTE 
está se manifestando por muitos tà- - Sob :os· termos dn tun--·rti:>vó decre
sos de roubos com violencia, levado$ -, '.tb_ ~1c,ü~W 0' Jür{õ," ilé' êai'.tões de ra
a 'eféito por soldados ou oficiais d~ '. ' :ciqriaihêntó., .ri':í aêígi<'à ' ocupada será 
policia alemães. . _ castigadg com pena \ie morte no ca-

Em Kieldrecht,' na Provincia da , ,§o de t<1L furto ser acompanhado por 
Antuerpia, soldados alemães armo- ", atos ou atentados de violencia. 
elos de metralhadoras penetraram nu- Sofrerão igualmente pena de morte 
ma fazenda forçando a entrega de, "cm casos especialmente serios'', as 
4C0,000 francos. pessoas que reteem estoques, venden-

Em Bruxelas os alemães fazem pa.! dó-os no Mercado Negro. 
rar os transeuntes obrigando-os a As empresas culpadas de atos que 
entregar o dinheiro que trazem. Na os a~emães acharem transgressões, 
Rue chi Pepin membros da policia de poderao ser confiscadas e vendidas a 
campo alemã, fizeram uma busca nos proveito do Reich. · 
p1·edios com o pretexto de estarem Foi prometidá imunidade as pes-
procurando por armas. soas, que declararem aos alemães os 

Apoderaram-se de '30.000 francos. estoques clandestinos que possúem, 
Na Rue de Bosnie, a policia alemã antes do novo decreto entrar em vi-
forçou uma mulher a entregar um gor. 
aparelho de radio, alegando que ela 
tinha ouvido a radio de Moscou. 

Em Ans Província <le Liege uma 
loja foi saqueada por alemães, que 
transportaram o produto da pilhagem 
em caminhão. 

Em· St. Martens Bodeghem, mem
bros da Gestapo tentaram forçar a 
entrada numa fazenda. O - fazendeiro 
porem recebeu-os com tiro de espin
garda obrigando-os a se retirarem. 

SABOTAGEM BEM SUCEDIDA .:_ 
O Comando militar alemão no distri
to de Mons baixou o seguinte aviso: 

"A sabotagem das, reprezas está -se 
tornando tão frequente no distrito 
sob nosso comando que agora foi ne
cessario introduzir medidas para as
se!{urar a proteção destas obras. 

"No futuro os sentinelas não hesi
tarão ém empregar imediatamente as 
suas armas_ contra pessoas suspeitas 
vistas nas proximidades das compor
tas. _ 1 

"A zona de perigo em torno das 
comportas, dos cana~s será cercada 
com arame farpado. 

_"O transito em certas vias publicas 
será proibido a nciite; luzes vermélhas 

* * * 
DEPORTAÇÕES El\-1 CHARLEROI 

- Em Charleroi, Província de Hei
naut 150 rapazes belgas receberam 
ordens de deportação dos alemães 
mas no dia marcado para a partid; 
apenas quatro se apresentaram. Os 
'outros provavelmente foram entti-os
sar as fÜeiras do exercito secret~ -de 
foragidos, que se oculta nas florestas 
e campos. 

* *-º* 

PEDEM A OS FERROVIARIO:; 
APOSENTADOS QUE SE RECUSEM 
A TRABALHAR - Um -iorilal clan
destino operario belgà, escreve uma 
advertencia aos ferroviarios a!)osentá
dos, declarando que provavelni~nto 
serão chamados para trabalhar 'nóva
mente, "Para cada homem aposenta
do que aceita trabalho, outro , rapaz 
é deportado para a Alemanha ou tein 
ele aderir ao -exercito -secreto de re• 
sistencia. D:urante estes dias_ drnma
ticos, as -pessoas que - seguem - seu 
egoismo pessoal são traidores. Com-_ 
panheiros, ferroviarios tornem a vi
da impossivel para eles". 

O prnhlRma das · vocações na Alemanha 
RESUMO PARA O M:tS DE FE

VEREmo - Segundo as informa
ções recebidas recel'!temente, -durante 
o mês de fevereiro os alemães fuzi
laram 71 refensi na Belgica ocupada; 

O General Von Falkenhausen, co
mandante militar da Belgica e Fr,:inça 
setentrional deú pessoalmente ordens 
para o fuzilamento de dez destes 1·e
fens; dez outros foram executados 
pol'. ordem do comandante militár da 
região de Mons, e 51 pelo Gene,al 
von Hammerstein, - comandante ale• 
mão de Bruxelas. 

· · Declarações do Cardial 
Em sull Pastoral da· Quare~ma da 

qual' já se receberam longos trechos, 
o Eminentíssimo Cardeal Bertram; 
Arcebispo de Breslau, e Presidente 
da , Conferencia Episcopal de Fulda, 
afirma': -"hiÚmeros inimigos -ela Igre
ja .na Alemanha esperam, que em , 
breve fiquem vazios os· lugares nas · 
Igrejas, apagadas as lampadas cio 
santuário, e V'l)nclda a' _Fé cristã, pelas 
crenças anü-cristãs. Todas essas cou
sas aconteceriam se as vocações para 
o _sacerdocio desaparecessem. 

"Dada a longa duração da. guerra, · 
o Santo Padre e todos os Bispos 
estão profundame:Ílte preocupados 
com o futuro do Clero. As estatfsti· 
cas 'mostràin que está. aumentando 
consideravelmente o· numero dos' Pa
dres, e seminaristas qué estão sendo 
mo1•tos -na guerra. Tambem ~stá cres, 
cendo_,'o .numero dos Padres que mor-

Arcebispo de _Breslau 
1·em prematuramente ou são incapa
citados sob o peso crescente do tra
balho na frente interna, As vocações 
para o Sacerclocio estfto perigando 
porque as influencia_s da guerra afas
t,im os moços dos estudos mais ele· 
vados e porque a educação da juven
tude atualmente tomou um desenvol. 
vimento desfavoravel ao espirita 
eclesiastico, e tambem porque nos fo. 
ram - tomadas n1l1itas possibUida<les 
de influencia religiosa na educação. 
Nossos 'olhares se voltam, pois, na 
inaior ansiedade, para as .familias que 
sempre foram as fontes abençoadas 
de 'vocações para o sacerdoclo". 

Será bom lembrar que foram incor
porados ao exercito cerca de 12.500 
Padres e seminaristas alemães, a 
maioria deles para combater, e que 
mais de 1.200 foram mortos e mais 
de 2.400 estão feridos ou foram da
dos com<>.• desa.parecid9s. 

Estas execuções ·ó'correram em vis-, , 
ta dos seguintes atos de résisténcia: 

l) "'- Sabotagem nos esoritoriós do 
Partido Nacional Socialista alemã.:> 
em Bruxelàs; -

2) ,- Assalto _com explosivos nà se
de do ,departamt:?nto feminino de uma 
repartição· admínistrativa · alemã; 

3) - Assassinato de um oficial àle
rrião -em Charleroi; 

4) - Ato de sabotagem dirigidr, 
_contra - uma casl! de' guarda alemã, 
d11rante o- qual um soldado alemão, 
ficou seriamente ferido e outro foi 
mort_o; 

5) - A!{ressão a um soldado ale
mão em Br_uxelas; 

6) -,- Assassinato de um membro da --
Guarda, Valã (organização, fascista),· 

São Paulo, 18 ele Junho <le 1944 

O ESPIRITISMO É ARTE DIABOLICA 
' , 

Costuma-se definir o Esp'ritismo 
como uma superstição diaibólica e 
profundamente nociva ao bem indiYi· 
dual e socíal. E de fato assim o é, 

, porquanto evocar o demônio, com o -
fim expresso de obter o conhecimen
to· de cousas ocultas,, de desvendar o 
futuro e a vida do alem é cultuar ao 

- mesmo Demônio e prestar-lhe as hon
ras devidas exclusivamente a Deus. 

Donde a mallcia profunda do Espi· 
ritismo, malícia esta que necessaria
mente se extenderá a todos os as
pectos de que ele por ventura se vu· 
tler revestir: de ciência, filosofia, re
ligião e arte diabólica. 

O Espiritismo, com efeito, não é 
novidade, se o, considerarmos nos 
seus eiementos substanciais. A este 
propósito escreve o Padre Bento Ro-

- Jrigues S. J.: "Ü Espiritismo não é 
uma coisa nova em _sua essêuc'a; ape, 
nas' novo ho traje' com que o demô
nio se disfarça, enganando seus adep,· 
tos com o engodo de uma nO\·a Ciên
clá, de uma nova fonte de ·conheci 
mentós úteis para curar doença~ e ul· 
trapassar as barreiras do desconheci
do. • • tíJ umà arte diabólica e o eeu 
nso altamente pecaminoso". (Bento 
Rodrigues: · O 'Espiritismo. e a Ma
çonaria, pg, 99). 

E realmente, ex'gir, contra a von
tade de Deus, a obtenção de um efei· 
to mau, superior às forças da natu
reza é invocar impllcl~amente o de· 
mônio. _ 

Se, às vezes, os adoradores de Sa· 
tanás conseguem seus intentos, é 
por-que Deus, respeitando a vontade 
livre do homem, permite que o de1nô, 
nio responda a esses apeles culpa.• 
veis, manifestando-se externamente 
dos modos mais variados. ' 

Aliás, o Demôn:o, segundo a ex
pressão de 'bnto Agostinho, é o ma, 
caco de Deus, razão porque tambem 
tem os seus ritos e sacramentos in'. 
fernais; suas práticas· de aparente 

UNGULAR FESTA DE FORMATURA 

Pe. Vicente Zioní 
religiosidade e de fictícia caridade, 
Em todos os tempos e lugares, ma• 
gos e feiticeiros, medíuns e cartoman. 
tes, augures e pitonizas empregaram 
meios e sinais sensiv'eis para satisfa• 
zer a curiosidade cios seus adeptos. E 
em todos os tempos e lugares encon• 
traran.·se sempre almas ingênuas, 
mal intencio·nadas ou 11ositívamente 
perversas que se entregaram incon• 
dicionalmente a ta's desmando de or• 
dem moral e espirituàl. 

"Os fenômenos anormais que ~e 
produzem, nos quais ju'lgam os espí
ritas entrever os laços confusos da 
Ciência, escondem a figura odiosa de 
Satã. A 0 peração espirita é um sata
nismo sem- mescla e os fenômenos fí• 
ricos que eventualmente a acompa· 
n!1am carecem de constancia e flsica 
relação com o rito em'.tido. É uma sa, 
crflzga imitação dos símbolos que 
acompanham as 'operações divinas", 
(Jeanniard du Dot: Le Spiritisme, 
pag. 61). 

Conseguintemente: diante de um fe• 
nômeno espírita, por mais piedoso e 
filantrópico, inocente ou car:doso que 
pareça, é mister sempre estarmos 
prevenidos, porque sempre e e,m to
das as circunstancias o Espiritismo 
é obra direta ou indireta do demônio. 

Em todos os fenômenos do Espiri, 
tismo ha sempre uma invocação do 
poder oculto de Satanás, E é por esta 
razão que a Igreja proíbe, do modo 
mair terminante e categórico toda 
espécie de participação direta ou in. 
direta às sessões e experiências dQ 
Espiritismo. 

Obedeçamos à Igreja. Ela é infali• 
vel. Somente Ela é a grande deposi• 
tária das palavras de vida eterna, 
capaz de repetir, com. todo o direito: 
"quen. não está comigo está contra 
mim". Se quisermos J)ermanecer co_m 
Jesus Cristo, na Igreja, a,borreçamos · 
com toda a força da nossà alll).a a ar
t3 diabólica do nefando Espír;tismo. 

Silésia: Os silesianos •a-de!eram sua. 
batalha contra os alemães. Durante a.s 

Com as tropas polonesas na rtalia - cerimonias religiosas cantam hinos re-
uma formatura unlca. em seu genero foi ligiosos em polonês e usam 'O idioma PJ• 
levada a cabo há uns dias numa_ pJ- lonês nas ruas -desafümdc as penalida-
voação destruída. pela guena nas mon• d~ impostas pelos alemães pelo uso' do 
tanhas perto do Vale sangro na Ita- idioma polonês em publico. os membros 
lia. Quasl trezentos joveru, polonc.ses, do partido nazbt-a, estão sempre dis-

-SJldados da Divisão Polonesa chamada postos a castigar a _ mais ligeira '?iola-
,, dos Carpa.tos", receberam certificados ção dos decretos , alemães, A Gestapo 
de educação quaUficando-os para in- tem um codi~o ~speciaJ para -observar 
gressar na. universidade. Estes certlfi- durante as cer!monias religiosas e para 
cados forain dados pelo Bispo_ castren- suas relações com a Igreja. Por exem-
se -dás Forças Armadas_ po!onesa.s, Ex.mo. plo os membros da Gestapo e da orga~ 
Mo'ns. José Gawllna, e pelo General co- nização Hitler Jugend, estão de ha mui• 
mandante da. Divisão enquanto os ru- to proibidos de as.,istir a enterros ou 
gidos da. artill:.arla se podiam ouvir vin- matrimonios catclicos, mesmo dos pa- · 
do das posições polonesas •tuactas a rentes mais proximos. Os sacerdotes _ e 
uma distancia de poucos quilometros. Os as Rdlgiosas .,i.a Silesi, nãó podem sair 
s~ldados poloneses' 'tinham completado à rua com os seus trajes talares. Obri-
um '-curso-_numa escola da -frente, es- -gam-nos a levar rour,a comµm. 
t-abelecida para facllil:i.r aos soldados Plock: Nesta cidade unicamente uma 
poloneses , a cont4luação da sua educa~- 'igreja permanece aberta pará , o publi-
ção interrompida pela ruerra. A escola co. o seminario d<t Diocese foi conver-

, está debaixo _da direção de um antigo -·tfdo_º'~m quartel militar para as tropas 
professor da Uni\•ers!dade de Cracovta , 'Si---s . .--As autoridades alemãs estão li· 
q11e é agora capitão dJ Exercito e tard- "'quidiµcio atualmente todos os cemiterios 
bem representa o Ministerio polonês de catolico.s nó chamado Wal'thegau. -uma 
Eiúcação. Tanto O!;' instrutores coníó :os part~ da Polonia ocidental, incorpo!'ada. 
alui10.s estão cm serviço militar . ativo. ilegalmente· no R0íc!1. A administração 
Muitos dos estudantes levam consigo alemã dos cemlterios ~r.tolicos está' ven-
seus te>.1:os de estudo quando em pa• dcndo a )ntratadores os cemlterlos por 
trU!ha. O Diretor disse que a Divisão um preço fixo de 5,000 marcos. Os con-
dos Carpatos g:raças a essa escola está tratadores remov;:m todas as tumbas e 
disposta a lutar contra a politica ate- monumento, p~ra usa-los na pavlmen• 
mã de eliminar e'~- Polonia todo o ho- ·tação de caminhos, 
mE:m culto por melo do_s fus!Jamentos 
e dos campos de concentração. o-Exmo. 
Mons. Gawlina 'co1'l.ento<1: "No meic 
desta -guerra estes joveru, estão, se pre
parando pa1·a. a 1·l'co1istrução que cs es
pera depois da derroLP das . tropas aK• 
más numa Polonla onde -os_ homens es
tarão outra. vez em liberdade para de• 
senvolver a' sua cultura de acordo com 
os ideais da sua Fé ". 

RESUMO DA SITUAÇÃO DA IGREJA 
ÇATOLICA NA POLONIA 

LONDRES (kAP) - A seguinte no
' ticia. copllada de varl,as fontes clandes
tinas. polonesas dá-nos uma curta des
crição da situação dá Igreja Catolica 
na P-Olonia em Dêzembro de 1943 : 

Provineia de Gniezno-Poznan: Tinha 
858 Paroquias antes da guerra, agora 
tem unicamente 34 Sacerdotes. Todos 
eles óu i,ão enfermos 'ou de descenden
cla. a:lemã. De 841 lgreja,s de paroquia, 
"\ permitido unicamente o uso de 30, 
dai!;; quais 15 estavam designa.das ante:; 
da guerrra à "1inoria alemã. Uniêa• 
mente um Sacerdote polonês pode pas
torear os 30.000 fieis da cidade de Poz-
11an. Apesar destas' restrições_ o i,:ivo 
mostra. 11ma grande -ãderencia à Fé e 
as poucas igreJa.s abertas não podem 
acomodar a. grande quan;;idade de g-onte 
que deseja · assistir aos serviços divinos. 
A maior parte dos fiéis tem que esta
cionar fora:' da Igreja duran_te a cele
bração da Missa. 

Dioceses de_ Lodz: Aqui tambem as 
perdas da Igreja càtolica têm sido 
grandes: AI; unicas Igrejas aberta:; na 
cidàde de Loclz; que tinha antes da 
egurrà. a uma população de 672.000 
almas 'estão situadas nos subnrblos. A 
Igreja de Nossa senhcra em Lodz foi 
convertida em· fabrica, onde operarios 
judeus mànufaturam' chinrlas de r-1.~ 
lha. para os feridos alemães. A lgreja de 
Sànta. Ct·uz está - Jcrvada para uso 
-exclusivo dos alemães. rodas as outras 
igrejàs são usadas como. depositos para 
o Exercito alemão. P, unica lgrtja ca• 
tolica -que está aberta para uso !los 
fieis poloneses é a da. P'.i.roquia de 
Zgierz, _ alguns quilometros tora de LOdz, 
Os alemães sljprirpJram a., Escolas Fran
ciscanas em Lagiewniki, convertendo-as 
llm_ quarteis _- de treino p.ar_a as Forças 
Ae,reâs alêriiãs. . 

' ' 

AS BIBLIOTECAS DE LODZ CONFIS .. 
CADAS PEJ,OS ALEMAES 

BERNA (KAP) - A maquina des
truidorà de guerra alemã está destruin• 
do sistematicaménte todo o conjunto de 
_cultura po!Ónes,,,. As noticias do · Movi
mento Subten·aneo polonês -referem-nos 
a confiscação de todos 'os objetos de 
arte na Po!onia. Hoje temos uma. 
lista autentica de todas -as bibliotecas, 
publicas e privad.ls de Lodz, as quais -. 
foram saqueada:; pelo,; alemães. Em to
dos e em cada um dos casos, todo o li~ 
vro antigo e raro -foi roubado e enviado 
para o Relch. e o resto queimi,,do e tis.9.• 
do para manufatura iie papel: A biblio
teca do seminario da Qiocese de Loclz; 
todas as bibjlotecas · relacionadas com 
a Ação Catolica. a biblloteca dos Pa .. 
dres Jesuítas: a bioiioteca privada dé 
Monsenhor Z<lziarski, Coru,elhelro da 
curia,_ a qual continha uma- coleção 
muito valiosa de "vrus d, !itera tura po
lonesa; a blbU,,teca privada de Moru,e
nhor Wiodzimierz Jasinski, continha, 

· uma coleção preciosa de livros acerca. 
da historia das antigas Igrejas polone
sas; a. biblioteca de ll,formação da SO• 
ciedade Hi.storica Polonesa; a bibliote
ca da escola secundulr de Lodz. As bi .. 
bliotecas acima mencionadas continham 
mais _de 100.00Q volumes. incluindo mui .. 
tíssimos livros , raros, llvros antiquis
simos e outros obj~tos de valor. 

NO EXERCITO SUBTERRANEO 
,l!OLONES 

LISBOA (PAT) - Durante uma san• 
grenta batalha. entre o Exercito Subter .. 

1raneô polonês _e os alemães cerca de 
Wilno, morreu um soldado francês _ fu• 
g!do de um campo de prlS!onelros_ ale .. 
mão e unido às fileiras do Exercito Sub
terraneo. O enterro dó , primeiro soldado 
francês -caido nas fileiras do Exercito 
Subterraneo polonês. foi levado a cabo 
com honras militares. O ataude fÓI de• 
cot·ado com a Bandeira francesa. O co
mandante da •midade 'polonesa fe? um 
discurso no qual recordou o valor da. 
naçP,o francesa e expressou sua crença 
em U"'ª duradoura '.lmlzad• franco-po- -
Jonesa. setada com o ,sangue derrama
do na. Juta contra o inimigo comum. 

AGEN.CIADO,RES 
DE ANUNCI()S 

-Precisa-se, tratar na Redação dêste 

Jornal Rua do Seminario, 199 



São Paulo, 18 <le Junho de 1944 

TEATROS E CINEMAS 
PROG-RAMAS DE HOJE 

PRIMEIROS EXIBIDORES 

ALHAMBRA - Mania de antiguidades, com Jack Benny. - APA. ,· '<i: 
Beleza entre feras, com Jean Rogers. - .APA. · .. . - , ... -. .. 

ART PALACIO - Tarzan, terror no deserto, com Johnny :Welssmiµler •. • 4-l'A 
BANDEIRANTES - Destroier, com E. Robinson. - D. . • 
IPIRANGA - As três herdeiras, com Barbara Stanwlck. _;:_ D..· 
METRO - Campeão da liberdade, com Van Heflin. - A. 
OPERA - Um mundo de ritmos, com Kay Kyser. - APA 
PEDRO II - Aventuras de Jymmy Valent!ne. - APA. 

Dr. em amores, com Patrieia Knowles. - D. 
RITZ - Refens, com Louise Reiher. - APA. 
SAO BENTO - Insuspeitos, com Joan crawford. - AP ~ 

A lei das selvas, com John King. - APA. 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

AMER!CA - Demon!o do congo, com Walter Pindgeon. - D. 
Noites perigosas, com George Montgomery. - APA. 

ASTORIA - Amor de mãe, com Sara Garcia. - APA. 
Trilha solitarla, com John Mac Brown. - AMC. 

AVENIDA - Seu unieo pecado, com Ak!m Tamiroff. - APA. 
Sudão, filme natural. - A. 

BABILONIA - O grande homem, com Donald O'Connor. - APA. 
Senhorita ventania, coin La.na Turner. - R. . . 

BRASIL - Sahara, com Humphrey Bogart. -,. APA. 
Senhorita ventania, com Lana Turner. - R. . · 

BRAZ POLITEAMA - A canção de Dixie, com Dctrothy Lamour. -· D. 
Ai vem os touros, com os irmãos Ritz. - A. ·, ,, 

BROADWAY - A irmã do mordomo, com Deanna Durbln. - APA., -' 
CAMBUCt - Sahara, com Humphrey Bogart. - APA. 

Ela é da pontinha, com Jinx Falkemburg. - R. 
CAPI1'0Ll0 - As portas do inferno, com Robert Taylor. - APA

Palheta da vida, com Monty Wooley, - AP A. 
CARLOS GOMES _;. Rebeca, com"Joati Fontaine. - R. 

Barqueiro do Volga, com Pierre Blanchard. - R. 
CASA VJ!)RDE - O homem leopardo, com Denn!s O'Keefe. 

Abandonados, com Monty Wooley. - B. 
CINEMUNDI - Irmãos em armas, com Loreta Young. - R. 

Dracula e os anjos, com Bela Lugosl, - .AMC. · 
COLlf:JJW - A legião Branca, com Ola.udette CO!bert. - APA. 

Ele empregou o patrão, com Stwart Erwin. - AE'A. 
COLOMBO - A torre de Londres, com Boris Karloff. - R. 

Ilustre incogmto, com Frank Morgan. - APA. 
COLON - Chetnicks, com Philip Dom. - A. 

Juiz de Arkansas, com Roe Rogers. - A. 
CRUZEIRO - Paris nas trevas, com Philip Dom. --APA. 

Ele 'empregou o patrão, com Stwart Erwtn. - AP A. 
ESPERJA - Chamas da vingança, com. Gene Autry. - AMC. 

Caseilme com uma feiticeira, com l!'rederic March. - ,R. 
FENIX - Laços eternos, com Deanna Durbin, - R. 

Minha loira favorita, com Bob Hope. - APA. 
GLORIA - Confissão, com Hugo dei Carril .. - AE'A. 

Porta fechada, com Libertad La.marque. - It. . 
HOLLYWOOD - Arrisca-te mulher, com Jean Artur. - &, 

De Mayerling a SaraileJo, com John Lodg-e. ~ APA. 
IDEAL - Herança mesperada, com Wever Bros. - A. 

Idade perigosa, com Deanna Durbin. - A. 
Sacrificlo cte pai, com Pat O'Bnen. - R. , . 

IPIRANGA-i'ALACIO - Sob a luz de uma estrela, com Hu11.., uel car.ei.i - D. 
l!'ruto proibido, com Jean Arthur. - D. 

LUX - Demonio do congo, com Walter Pldgeon. - D. 
Quarteto de ·amor, com Ann Sothern. - APA.· 

MOJJr:RNO - A garota é do barulho, com Judy Canova - A. 
OBElWAN - Vm cientista distraido, com Boris Karlofí, - AMC. 

Não se meta, com Evelin Anko.rs. - A,1fC. 
O homem sem alma, com Johnny . Sheppard. - R. 

ODEON (Sala azul/ - Mulher fera, com Aquanetta. ~ APA. 
Caçando esti·elas, com Virgirua We!dler. - APA. 

ODEON (Sala vermelhaJ - o diabo disse não, com Don· Alllecne. - n 
Paris era assim, com Ben Llon. - AP A. 

OLIMi'lll. - Alarme no Atlantico, com John Garfield. - APA, 
Pode ser ou está difícil, com Jimmy ·Durant. -- R. 

PARAl¼O - Volta ao lar, com Danielle Darrieux. - D. 
Minha amiga .Flicka, com Preston .Foster. - A. 

PARAMOUNT -, Dois solteiros em apuros, com Franchot Tone . ..,.. ~.PÁ. 
Mares se mdono. com Valerie Robinson. - A. ' 

PARA,·ODOS - Paris nas trevas, com Ph!llp,Dom . .:.,_ AP.A. 
A ranção de Dixie, com Dorothy Lamour . .:... D. 

PAULIS1'A - As portas do inferno, com Robert Taylor. - AE'A; · 
Palheta da vida, com Monty Wooley, - APA. 

PAULISl'ANO - Quero-te como és, com Clarke Olable. - R,· 
Cisne negro, com Tyrone "'ower. - D. .: . 

PENHA - Amor e heroicidade, com Liberta.d Lamarque. - APA .. 
Falcão contra ataca, com Tom Conway, - D. . 

PJRA2'ININGA - Comedia humana, com Mlckey RWney. -- AE'.A. 
Forjador de homens, com Pat O'Brlen. - AMC. · • - · 

REQRl!;iO .(Centro) - Atraz do ·sol nascente, com-Tom· Nettl;·,--·'APA;·'''' · 
O. cavaleiro vingador, com Tim Holt. - APA. 

RECREIO (Lapa) - :&'rn c,al;la fOração .. wn pecado, com Ann Sheridan. .;... R, 
REX - Casablanca, com Humphrey Bogi1rt .. - R. . · 

A tentadora, com Rit"' Hayworth. - AMC. 
RIALTO - A garota é do barulho. com Judy Canova. - A, 

Ladrão que rouba ladrão" com o Magro e o <;iordó, - $. 
ROIAL - Noites perigosas, -com George · ,vlontgomery; - APA. . . 

SherlocK Holmes e a.voz nas trevas, co,1: Basll Rathbone . ...:.. APA; 
ROSARIO ...;. A txtranha passageira, com Bette Davis. - .E; · · · 
ROXY - Noivas de tio Sam, com Paul Muni. - D. 
SANT,. CECILIA ~ Revolta, com Ann Sheridan. - AE'A. 

O Falcão em perigo, com Tom Comway. - AMC. 
SANTA ni,Ll!;NA - Contrabando de guerra,ccom William Gargan, ..,.. ,U'A, 

Chamando a morte, com Lon Chaney, - D. · · · 
SAN,·o AN1'0N10 - Em cada coração um pecado oom Ann Sherldan. ~ B 

Bebê da discordia, com Lupe Velez. - R. ' · ·· · · · ' 
SAO GERALDO_ - Atraz do sol nascente, com Tom Nel!.l. - .APÁ. 

Uma ·noite mesquecivel, com Lureta Young, - AMC. · 
SÃ.O LUIZ - Falcão contra ataca, com Tom Comway, - D. 

D~ntro de Changai, com Kent Taylor. - AMC. 
Nao se meta, com Evellne Ankars. - AMC. 

. Slí.O PAULO - Fantasma da opera, com Nelson Eddy, - ·:R. 
·, Aventura a meia-noite, com Chester Morris. - APA, 

SAO l'ElJRO ..:.. Pelo sinal da Patria, com Amella. Bénce. -· Al'À, 
, Sherlock Holmes e a arma secreta, ,com Bas!l Ra.thbone. -' API.. 

UNIVERSO - A torre de Londres, com Bas!J Ra.thbone. - R. 
Ilusw-e incognito, com Frank Morgan. - AP . .t. 

VILA PRUDEN1'E - MUlher ciumenta, com Vlrginia.. Bruce; - AMO, 
Da justiça n!nguem escapa, com Edd!e Albert, - A. · 

TEATROS 

BOA VISTA - Filho de sapateiro é sapateiro, com Nino Neh.. 
CASINO ANTARTICA - A canção de Margarida, com (,'ia. FOrtuguesa, - R. 
SANT' ANA - Chica Boa, com Procop!o . Ferreira.. 

ÉXPLICAÇAO DAS COTAÇOE~ 

B. - BOM'. - Filme que pode ser visto por todos com proveito mora?; 
A. - ACEITAVEL - Filme que pod<l ser visto pór tódos; embora sem ptó• 

· veito moral. • · 
AMC. - au,,a.J.AVEL MENOS .PARA CRIANÇAS - Filme que_ pelo enredo· 

ou cenas pode impressionar o publico infantil. . . · 
BPA. - .BOM PARA ADULTOS - Filme que pode ser Visto com proveito 

moral tão somente por adultos. . 
APA. - ACElTAVEL PARA ADULTOS - Filme' que pO<le. ser Visto tão 

somente por actllltos embora sem proveito mota!. · · ' _ 
R • ...:.. RES:l'lU'l'O - Filme que pelo enredo ou cena.a· deve ser estritamente 

reservado a pessoas de solida formação môral e religiosa •. · . . 
D. - DE::;11.c:.;uN::;EL.l:iAUO - Filme que pela grave lnconvenienc!a do enredo 

ou cenas, deve ser evitado por qualquer publico. 
M. MAU - Filme prejudicial para qualquer publico. 

'NOTA: 

.. 

t.EGIONARIO 

Notícias 
--------·------.. 1-,•-· _ _. ______ ,.~,-.. -...-.... ,.,_. __ , __ >t.t,,~ ___ ,.., .... ________ _ 

ciarla:·de- Alagoas. ·'lJ:ss~ parecer cons
ta dé·· longa! é:..;,oslção de motivos, que ,tMINAS G~RAIS 
examiµa varlos dispositivos 1·elacio- : coN·níA A ·AltTE. MôDERNA 

GO\'E{l-NO ·DO RlO BRANCO nados a suas atribuições, apre- ''·· . .BELO .H.01-UZON'EJ!:, (AS~u.i,;_SSJ 
MANAUS,. (ASA.1-'!~SS) ,- ü -ca- ·: sentando diversas sugestões. ·.,,.::'.'\.tentado. inedito ·· acaba. de. veriíi-

·- pitão 1'lv Uarce,;,;, :,<;011~:··,Uma.,, .gran<le, Uill iU,'ROI llA. ~' ~A. F. car:.se néstà,--cl),pitat. l)esc;onhe.cldos, 
comi tivaf--dirlgiu,,se,<dla. 4l., -para o. lllAC.l!;JO, (ASAl-' lUJSSJ .- Hesld.e;,m • <ÚJjà l'tl,eniídàde a policia .ve1n t~nta.11-
TerrltÓrló::'tle . .Ltlb. Sranc&),01:1\'.fe 111.sta-.. ;nesta. capital- os pais -<le, Stanley lill,~· · : .do· descobi·fr; assaltaram durante { a. 
Jar-se-a?'o'',govetno.', ·!.::,>e:'//, ·• ·.·- ros, jovem .he1·01 da. 1-\oya! .Air Force, '··· fiolté · a É'xpõslçílo de Àrte. Mode_ina, 

'JÍRÂUt\cLH.ÜJ(ifyJlJS ,: PARA., morto quando <la in vasil.o da Europa · :êõ~é.htencio, ali unia serie dti _.dePreda· 
\· ·os stl'trirnAis·' ' pélos aliados. ' · . · .. çiiç~~\uiutt!ltrido ·a. ;;guetf'. ::i..s-nu1ne~ 

. l\1A:Sl'.<\.U8;; (J\S,\t>'füiSSJ·>,•._,.,, SêgUI's . Stanley _Barros, que pelos seus a~os - _i,',ósa:~:.t!:Tâ·s. :· ,,üs as.saltantes. 11,l}dirarn 
< raro parâv'"l-'ui:-ti~' 'c·ir6i_º' de · 150 :IÍlll-> _. de bravura; 'rapidamente · atingiu o a. yfgllâ'l)olà, do·s. zeladores penetran-
. grantes,' êncam\i1hàclos -p~jo Departa0 posto 'dê eapitão na. avia,;:ão brltani- ·do.'. sQfràte.1r{',.,m.en. te .no .... r .. eclnt·o·, an1.n 
· mento Ná.c!onn)- de l,nJgração, '.para os . ca, cr!ánça; ainda foi enviado para a de reá.llzaria)i'i,._seu. intento. . . 

trabalhQs ·.da· C1'tra.~i).o d.a. í-iorr.achà.: lni';íater-i'a, · onde cursou um coles:lo, 0 fito· está.· despertando um gr.,n· 
'\'ISl'.Í'A,:'DO ,IN'rERV,GN1'0R FJ,l• .em1irdgaÍ1do•sc;:i11a!_s· tàrde, 110 Loni)on •; ãe··eiicaqdalo:·. ;Qil prejulzo5 ·deciorrell• 

DJ,;R~J. AO. ~EltO., . . Bank,:, Com a· <exptosã9 da guer,ra '. tes das mutilaçQ,~s. elevam-se a cerca 
MAN.,\us,; (AS.Al-'H.l!:llSi ,- o ln- allstou~se, na. R. A·;. l!' ;; onde prés- · ,la _sesseiü:a · rr,,n:·cruze!ros. _ o . .alarina 

terventor AI varo Maia vai vls!tàt fou r.eievantes seriii1,Ôii. . · fÓ( dado .ao amariltecllr _ J)or ,uni. guar-
dentro ,em breve· o Pertl; D!a 11 · este• A. sua taml!la.C- · recebeu. a nottfl~a- aa· elv_ll, 0 qual. peitetrando .no·: recln.-
ve em .conrerencla com o ··mesmo'.· o ção' do seu desápàreclmento. Stan1e·y. to,. •il:escobriu_ varlos-eiua.dros dUacé• 
sr. Tori;es \;ideta, consu! peruano, que tem três irmã·os, um .dos .quais,- 1-'er•, rados. A' póllcla tecri1ca compareceu 
ti:alou ctós 'detàu,es da visita elo sr. sy de BaÍ-rós, é ofic\a.f da ·.l!'or~ Aerea ao lócal, procedendo 3; .p~r!t1la. En-
Aiva.1·o '.Mala a .. Uqultos. Brasileira, .tend,o. feito .. recentemente tr-e as.,telas mutiladas, ·encontram

0
se 

um· curso de aperfeiçoamento nos ·.i,;s• algumas de au.toria de Santa !tosa, 
:p AR A' tados Unldo·s. Outro' ct'e. seus irmãos·' Maria .Souchs, .Osvaldo .lfr<1:_t1de 1•'.lll\o, 

· pei-tênce' a.o' exercito ingJes, onde é · Witldernú costa,_ l'llar!o LevJo, <.::a.m~ 

ltF,COl,HilmN'TO PARA VEl,H()S 
BtsL.1,)l\1, (ASAP.H.1!:SSJ .:.,_ Vai ser 

inaugurado· brevcmeµte, o Asilo San
to Antonio, de Iniciativa do J,'rel An
gelo Vlnlzola.· A·· iua éonstrução , foi 
iniciada .. em. 1930, o destina-se a so•: 
correr ·a velhice, desamparada. 

Ofi1Úal. . . •: .. . . . , - pós :Sri to_ e J o~é l\iorl!,ÍS, 

SERGIPE, 

All,'-STECIIUEN'l'O DE· AGUA 
JJ!,;t,.r;M, (ASAJ;'HJ<;SS). - .l''lcou res

tabele~ldo , o abastecimento de agua 
rlesta C"ap!tal, o·, qual achava-se vra-. 
tlcamcnte jl\tcrrompldo. " 

SERl'l(iO DE '.{'RA,NSFUSXO 
. SANGU~ . 
. Ál{ACAJ ü, (ÁSA.P .H.]'}SS) - PQ.t lnl• 

ciaÚva do sr, Josê ·. Carcez, Prefeito 
desta. capital, vai ser Instalado o Ser

. \'Jço de 'fransfusão ·de Sangue !)O .Hos~ 
pHai de Pronto Socorl'o. ·· 

B A I' A 

G O I A' S 
ENTREVISTA DO R.EVl!lO,_ •· l'E, 

CHEVEI,ON 
GOIANlA,- (ASAPitESS) - Transi

tou po.r esta ca.J)ltll..l, _e.oro destino a São 
Paulo · o· mlsslc:>narto salesiano 
radre' .a111ollto Chevol<>l'l, cujo nome 

C<EA R A' 

· estâ. llgll.do á tmpc:>rtan tes . obras de 
.- catequese rellgioaa dos 1!!)1 v!cola.s · que 

hàbitain a ilha de,. ~anapal, as regtoes 
'l'E-DEt:H PELA J.IBER~AÇ.l.O i:: O do Ara._guala e do' vale do .Rio. das 

. . . . SAN'l'O PAl)RE . · . 'Mortes. . · . 
, SALVAPO.R, (ASAPRE::lS) . .,- R.ea- Abordado, 11 e1a, Imprensa., _ de~lt1:rou 

1fza-se hóje, n'a Paroquia., da. Concel- este :Padre que, segundo observa<;õe~ 
- . . -

'Í"ISITA rASTORAI, 
FOltTALEZA, (AS A P 1-l. E S 8) 

Afim· d;e auscultar as . nece~aldades 
esp!ri:uals-:. das r;oj)ulações sértane-, 
ji8, l~. AntonJq. Lusto·s_a seguiu on• 

ção da .Praia, solene '"l'e J>eum" pela' . :feitas na ·.suá. prela.sla apostollca, ns · 
libertação do Papa, das garras d.a . clia.-vánies. mo~trà.m-se .. deseJ_osos de 
t,es,tapo. , integrarem-se na.·. civillz.aç!í.o, · . pro-

curando, ainda .com certo receio, uma 
aproljCimação '.pacifica co.m os . brancos. 
, Referlndo•se As Mlssõ'es lteHgtt,sas 

tern, dia. 17 pa;·a o Interior dei Esta· ES. PIR .. · ITO SANTO.· 
do, onde rc-n.l!Zr..r{l. lri1portante visita. 
IHtSt_oml a di\'e.rsos muntriplos. o ~OYO SECRETAIUO DA· 'A.GRI-
Arceblspo cie !''ortate?.a se fará acom- cur,TUR.i\. . · 
panhar dos Padres Lazar!stas da. <.:on- VITORIA, (ASAPHlJ:l;S) ,_ 'l'onwu 
grêgação das lllissões. · lnumeras fes- posse· di,-i. 13, do· catgo · de Secretario 
tiv!dades estão sendo 01·ga.nlza<l"J" pa-. da ·Agricultura, '!'erras e Obras, ci .sr. 
ra. · rB<:epcionnr 1>. A11tonto Lustoso.. l\Ifl.1•conde·$ Junior .. ~Stivera.m -presen-

MON'Ul\JENTO PONTIFICl() tes ao ato a'!tas autoridades. 
POHTAL1EZA, (ASA.PltESS) -· ,J<'ol Duranté a cerlmQnhi. usaram da pa-

- ' .a.· .seu· '.cario, disse o Padre Cheve
lon qu·e · todas ela.s prossegue)l't sem· 
ciesa111mo,. pois :desempenham O v,er
dáde!ro papeJ de introdutores so.ciais 
<la.· civilização entre as trlbus tJ~ ln
<lios que habitam o Interior do pais. 
CONSTRUC.11.0. PE,. ESTABELEt:.:1;11t,1N• 

lnlciada a .construção do lll9l1\lmen- lavra O sr .. Eurico ~uschl, e)(•tttu)ar 
to represantatlvo da· Semana Po11t1f1- <la<Jue)a pàsta, ,e o _novo ~ecretarlo. 
ela, ha pouco realizada nesta capital ,. 

~rL~:~~::_1va do Arcebispo D. Anto- [ RI() DE: J~NEIRO; 
Possivelmente, os traballl'OS tenni- l,"'AlrQURAÇÃI) DA :CIDADE DE 

narão no proxUno dia 2~ do corrente. 'l,IDICE 
As aútoridades eclesiastlcas estão or-· Nl'l'BltOl, (ASA.l:'l·t.t,.;ss) coin gra.n· 
ganlza.ndo varias solenlda.d·es come- de soléql<!adç, foi lnaugurada,..-.h_pje, 

· moratlvas â inaugl\raçã.o do monu- a cidàde f!umine.nse: do Lldlc.e, · como 
menfo. . · : . · . uma .. 'h·oinenagem ·,á aldeia :.ch.é<:a' do 
PRE,.P.~RATl\'01! DA PASCOA DOS mesmo nome,- tnteirameúte · destruldo 

\ , . MOÇOS Esuv·e·rarri ·presentés il.· essa cerl· 
FO.K'l'ALEZA, 1ASAl'H.l!:llS) -'- A mônla. o lliterven:tor l<'ed!lra1;· o Mi•_. 

' TO DE' E\\'SINO REL,GIOSO_· _ 
GOlANlA, ·. (À::lAl-'.H.l,,SS) . - Pr~e.-. 

de;,nte dos Estados Unidos, viajando 
por via . aerea,. ch~góu a. Ana.polis o 
Missiona.rio .t,'r(l.nc1scàno, _ Frei Pau ló 
SQcnelb, · . espec!aU~ta. em . construçã.ó 
de templos ,euglosos e educanda.rio$ 
pertéiic-entes á. Ordens. Ca;tollcas. 

:i,:sse m!ss1onar!o velo dirigi:- . em 
A1tàpolls, as obras de cons_truça()· do 
eilificlo do novo estabelctmento, de 
·ensino, roa;ndad(> constru!r ;sob os 11~· 

. .. ··plclos de, D . .l<Jmanuel. Gomes de 011· 
· -veh·a· Arcebispo Metropolitano de 

G<Íta~.' 
Unta.o dos l\l.ocos Catollcos de J,'or- , nistro Pl_enlpoteúcta.r\o da Checoslo• 
taleza ·está, preparando .um. brilhante ·vaquta,. representantes dos Mlnlstrof M' ··A, T .o· GR º· ·_s ... s_. · .. o 
programa de 'fost1.vidades re'llgiosas .de Estado, alem de outras altas auto·· 
a serém reall'zadas no i>r.oxlmo dia rldades civis. e militares .. , ./ 0 lMPOSTO·DE REN.DA _NO ESTADO 
26, por oca.sião da 1-'ascoa dc>'s moços. · A' eátrega. das chaves simbólicas, .. · e CUlABA. -· (A~A!'J;tESS) - . E,m. de-

. CAMPANHA OA BORRACHA da no'va cidade ào sr, \Vadlmlr Nosek, clarações 'á imprensa, o. sr. ·Güaracl 
I!'üH.'l'AL.l!:ZA, <ASAl:'HESS) -:- .i,;s- ministro da cnecoslovaqula, constl- · de Àssls, . delega\lo _ r.egi<>nal_ do Im· 

tâ sendo incrementado no Interior 'do tuiu um espetaculo emi>ólgante, ten·_ pÓsto, de. se·nda.,'. têz seJelàçõ,es_ i!ollr<l 
Estado o plantio de àn·ores latlferas, do O · !lustre diplomata: europeu·. agra• a áes~enté .. arMcadaçfl,o :<t:. cobrança· 
prlnclp&lmente ·a plangabelra e a ma- decido, emocionado, a. . homenagem do· lrili>OÍl,to pa '1ten<1íi: n.o ,t!stado d~ 

. iüçol)a. riuo er!!, prestada pero J3rasll à-sua pa• ?,!~ t<>. Ürpsso. . ... · ·. . · .. :- __ :· :, . -
somente ·entre os .agrieúltores das trla. A seguir, .fol inaugurado um. Dcclaro.u o- sr. tfü;i.racFd_~ .,Oliveira. 

2onas .. produtoras foram- ci!str.lbu!dos· grande e moderno grupo escol!!,r; que A'ssls que, · ie~do ·_prevista: pa:ra. 19q 
q_í1Mrocentos quíl<>S de se.inentes, recebeu O nome de -Presidente Udua.r• uma ai,eêa.daçll,o de cr.i 3;30l.Zõ2,50, 

· do B,n.es. . foi, no. entanto, _àrreçíi,<la.d.,o: Cr.$ • • • · 
R Grande. do Norte De fronte A !,;;reja. foi construido 4.2..q·5;.2jj5;.10, <>.-. ·qite, Cô~.·o ~e. vê; d:l. 

• · · ' -.um"i;rande n1omimento, em cuja pia• . uma .gra·ni:fo dlferen,<;a.-. , : :. _ • 
· - · e-a ·e$tão as segul11tes. -pa,Javras: · · ·· o d,lciii.-ad9 regtoná-l"do Imposto de . 

rA!iCOA J:>OS IN'X':i,,;J..I;:cTUA,IS . "I,Íd!ce··•vlveril..-semv·re, no :çõragã.o , _ _..iienda'·prevl!···pàra e1i.te a:no :urna. .. ar-.N-A'l'AL. (A::lAPJ-tJJ,::l::l) , ...., Sob.· os · · · · 5 o t 
áuspjc!os da .lnst .. itÚ!~ll.o "A ,I\Çã.o ca- do- Bra'liil", . · . . _ recadaçãc,· de Cr.$, 4.81Z.54 ,a, P;ev -

· A cidade éle Lidtce, agora. tnaugu, @)~-!?,! <i/!e rfiJflJ:) ... u.~, f,1,:ande diferença· 
. tolica",_ J,IW•llz~~;~, ~!a..,,:);Ji.;,\'J.1!1:J:f-.,!'a.- rada.; é cortada pelá Rede M!nélrà "de sobre a do ano passad"o. • 
pltal; a "-P,:iscoií. "dos lnte'fectua: ~r,,;c,om - 1 i I d lt , .. - , -·-- · · · · r · · · · ·· 
a participação d.e elevado numero <le ,'fttçlL,o e· .e sta.. no mui) e P . .O. _e,, tve- · · , ,. · Jiatiôçi;:ío -~A JfôRRA.C:HA 
jornallstas e 11'iteJectuals. , ,· tã~· âilt!go ·mo Claro, e O ·aéu lima . cinÁBÁ.' (A!:iAt"H,!c:SS). - Este Es-

. - R · . as'sémema:sa · mut to ao de-·· Pêtfoptills.- 'tâa:o ··esta.. ág.ora p·rod .. 4.zlndo · b.orra-CRI~§ DQ.'! -~~~l~I!,l~Q.!!; r,o ,,,_,m,··:. . , d 
. · .. ~XCJilS~O ,.!l.J;!;-,.~Tpc~.,c .. _ R A N. A.· -,. cha; depois de. !'lguns llnos e parH• 
NA'i'A'.U, (ASA!-'Jtj,;:;i::l)_ .;.;,u~. 5al1Qel• · p A . · . · uià"çao. Jfl. foram produzidas 12 to-

ros' deste'• Estado· encont\'à.rn~se. em ,.,,,.;,, ,;, . 1 ... •· nélàdas e':âté o· firri do ·córrente ano 
face d·e· uma· gravê cr1se-'·pi,ts' âêtta:m. :-. A: - ·ESI'l',CULACA.O NO. CO:HERCIO 'serãô . produzidas pelo menos ma1~ 
se a.rmazehadas n'â's sâlina~'riiUfa ·the- . !IIADEIREXSJ~. . 20 tonelada.s de latex. 
nos de. um milhão. de·fonela.cías :ae sal, ,,., ,CUlÜ'l'lBA, (A$APH~SSJ - . A no- À Agencia do Banc,o de Cre.dlto éln. 
em consequencla .da-,dlflculda._de' ,., do -tlcla recebida nesta capital, s~gundo Borracha, ,lesta capital, ja. fe11 eni-
transporte. . a. quàJ a Coordenaçã.o teria. ·aprovado prestimos aos serlngallstas no va:or 

Não se t.rata de e><cesso de produ- ·o ·tabelamento <le mad~1ra prganl2adn · de tro1.e mil11ões de cruzeiros,_ 
cão, porem de absoluta lmposslb\llda- pela Comissão Heg!onal, foi recebida· 
-de· de embárque dessa mercadoria. com· satlsfàção, pois visa por um 1>a• 

A sltuacllo · é tal que esta acarre- i-adelro · definitivo á; espec-ulaçao 11'> 
tando uma seria crise financeira en- 'comercio ma.delrense, 
.trl': ,;>~ .explora.dores d.issa industria, . DÍ'FICULI>ADJ•: DE TRANSPORTl'l!, 
.a qual .ainda. não chegou a um pon• Cúl-l.l'J.'IBA, • (A:;JAPH.1!:SS) - Devido 
to agudo graças a.os auxlllos dados a, dificuldade de transl)ortes, encon-
pela Cooperativa dos Sallnelros, ·on.- tra-se , -o comercio deste Es.tado 
de se congregam, em sua' n,alorla, os em dificuldade para receber nume-
pequenos sallnelros. riograndenses: rosas mercadorias adquiridas em São 

TRABALHADORES· PARA Pau'lo, as quais não 11odem ser en-
A AlUA.ZONIA viaclas por falta de praça nos V!l-

NA'J.'AL, (ASA.PHESS) - A!lm de gões. 
melhor atender aos seus objetivos, foi 
transferida ·para a cidade· de Mossorô, ·S A N T A 
na.. i,ona oeste do Bstado; a. sede da 
comissã.o · de alistamento e énéaml· 

C A.TA RI NA 
· nhauiento de· trabalhadores -para o 
· Amazonas. 

1 
• '· 

l•'ADRICA DE GESSO 
NATAL, lASAPltESS) ..;.. l!'ÓÍ .inau• 

gurada 'n;i. cidade de Mossorõ, no oes
te · do ·estado, uma graildé · fabrica 

· de gesso, que ê: a :quarta· desse·: gene
ro, montada ·no pais. Destina-se ·a. e,-. 
plorar as grandes jazidas de gesso 
existentes em Sebast1011opol!s, naque
le munlc!plo. sua •capa.cidade inicial 
serã. de 40 toneladas mensais, flcan• 

._ .. ·do· :assim ern condições de atender em 
- parte as necessidades do norte do 
.Bras!l. 

O sr. Aldo .l<'ernandes, presidente da 
sociedade, ofereceu ao Interv'entor, 

· gratuitamente, todo o gesso ne.ces
sario para. os estuques dos salões cJo 

, · !utur:o instituto de; .i,;ctucaçã.o, cuja 
construção é atualmente , ol:)jeto · de 
cogl.tações do , governo. 

,Jt.'STA IIIANIFESTAÇÃO 
JOlNVlLJ<;, (ASAl:'.H.P~SS) -- Tra.ns

correu,. 110 dia. 9 do c.orrente, · o ant-
' versa rio natalició de s . .l!:xcià. · Hevma. 

D. Pio de J,'reltas, Bispo Diocesa.no. ' 
· O !lns.tro Prelado foi ·nlvo de lllr)
quivocas provas de silnp·atia e amor 
filial por parte dos seus diocesanos •. 

Rio Grande do Sul 
l'ROXIJIO CONGRESSO EUCARIS-

TICO. NACIONAL 
PbH.'l'O ALl,JGHM, (Al;AP!-l.ESS) -

Devia ser realizado nesta capital, no 
proximo· ano, o Y Congresso Eucarls

·t1<,o Nacional. Devido, porem, a .si
tuação atual o n1esmo, em c_onseanen .. 
ela da falta de tempo 11ara orga111za
ção dos .trabal11os preparator:os, as 
autoridades eclesiastlcas . preton<lem 
transferir, esse' conclav.e para cutra 
epoca mais apropria.da. 

PONTA PORA 
FO:!JENTO DA PRODUÇÃO 

DO TRIGO 
PON'.rA POHÀ, (ASÁl-'.KJ,li:JS) - Es• 

tâ. sendo. aguardada ne~_ta. cidade uma 
grande remessa ele sementes ele trigo, 
enviada pelo Mhüsteri~ da Agricml
tura, destinada a este município e á 
Colonia. Agrícola Nacional de Vourn
dos, onde o Serviço de Expa.naão do 
Trigo, pretende estabelec~r um cam
po de· cooperação e experlrnen t11çào, 
A àlstrlbulção ·dessas sementes fica.
rã a cargo da Secção de J,'oment(I 
Agrlcola de Ponta · !'or-ã. 

PONTA PO.H.A, (A::lA.1:'~blSS) - A 
granele remessa de sementes de trigo, 
enviada. pelo .Mintsterlo. da Agricultu
ra,. vàl ser planta.da neste munlclpto 
e· no de Dqurá.dos. . , . 

Na Colonla.·. Agrlcola Na.clonai de 
Dourados vai ser organl,2redo um cam, 
po . experimental, de acordo com as 
determinações do -Serviço· de t:xpau-

. são do'\Trigo. 

'PARAISA 
IIAYEU:X PAitAmANA 

'JoA.o Pl!ltlSOA.' ,(ASAP!-l..l!:SS) - -"
i<léla de dar a uma localidade parai
bana: o Iloró.à _·-àe 1 

.. B.aY.eux, co1no uma. 
110menagem á Jll'imelra. cidade france
sa Ubertada pélos aliados, será pos
ta em prauca pelo lntervent.or .t-:uy 
Carneiro, que asslnà.ril. um decreto 
a proposlto. 

- 'J -
TODO MUNO.O DIZ QUE SOFRE ••• 
, ,Todos se queixam ,de seus · males, mas poucas pessoas 
.fazem o tratamento :devido para .se livrar deles. 
· Arteriosclerose, dôres de cabeça, f~r~das, ulceras an~i~ 
gas, espinhas, nascidos e o_utras molesti_as da pele, anemia, 

, exgotamento, dôres reu.mat1cas ~ffi qualq~er parte 1º corpo, 
.. a.feçções do c:oraçào, estomª&º• nns e bexiga, ,~te., sao algu~s 

dos· màles originado_s pela impureza. d~ sangue, dos quais 
':ot1vi1110s, .· todos os -dias, alguem ·se queixar. ' .. _ 

. . , Ôs medicos especialistá.s continuam indica1:;do C 

f\!. • 
,,, 

como a melhor medicação auxiliar no 
porque, ao mes1no tempo que depura 

. · organismos :debilitadçs: . . . . . 

trataménto da SWlis, 
o sangue, tonifica os 

· Usai-o sem demora, hóje mesmo .. ' 

Federação das . • Congregações Marianas 
·C0NCENTRAÇAO EM CAIERAS 

NÓ proxirrio dia _2~ do c?rrente 
realizàl::-se-á, em Ca1ciras, mais uma 
concentração Mariana, dentro do pro
grama . .traçado.. por esta Federação •. 

'l'odos .os· Congregados desta Capi
tal deverão .comparecer àquele ~
tro industrial'. onde muitas çentenas 
de. o:(:,erarios labutam diariamente, o 
que representa ·'up ~,ancJ,e Cél;llPº de 
Apostolado que;· alias, esta sendo 
muito bem trabalha90 pelo esforçado 
Diretor da Congregação local, o R. P. 
Aci'4iles, · " , · 

Haverá, precedendo a concentra-
ção,._ um tridt10 de. palestr<15 . prepara
torias a cargo de varios Congte~ados, 
que abordarão temas de atualidade 
para o Marianismo. 

A's 8 horas do dia 25 será. celebra
da a :Santa Missa, com Comnnhão 
geral, sendo servido logo após,'' um 
farto. café;· . , 

Após a concentração, os que d7se
jarein participar d~ jogos 1:;spo~1vos 
terão otima ocasião, para -isso,: pOlS; no 

· local da concentração, ha uma esplen- _ 
dida · praça de e~portes .. 

A cóndução pàra o focal é farta e 
custa·_poucp. ., ... -

Os .Congregados que segmretn·. com 
o, trem que parte da Estação .da Luz 
às. 7,20 horas, chegarão a tempo -pa-
ra a Santa· Missa. ' 

Bernardo que, na Pascoa de _Hom'en_s, 
reuniu mais de mil e trezentos partt• 
cipantes; a Congregação Mariana de 
Santo Antonio do Pari, na Pasco·a Pª1:ª 
crianças levou· à Mesa Sagrada mais 

' . l de mil e quinhentas. . ... 
São apenas dois exemplos; mmt~ 

mais poderíamos. aduzir, mas ·prefer1-
inos faze-lo em ocasião oportuna q)lan• 
do, encerrado o tempo Pas,cal no Bra• 
sil, traremos a publico· por estas. coh:· 
nas o movimento de cada Congregaçao 
e a soma geral das· Comunhões- Pas-
cais .por elas promovidas. : _. . _ 

Faltá · ainda destacar,. pelo . brjlhante• 
,exito alcançado, a Comunhão_ Pascal 
dos Esportistas, que teve ma!s de mil . 
partccipàntes e foi promovida . pela 

. Congregação de N. S. da Salete em 
Sant'Ana. 

Isto é apostolado; isto é Ação·.Catoli
ca, para a qual · muito i;o:1tr~b~em ~s : 
Congrégações, como associa_çoes _ auxL• 
!lares de primeiro val;,r. , __ 

Para· qu~ a estatística que estamos . 
_ fazendo corresponda realmente,ao .111º· -
·viinento Mariano pró-Pascoa,. pedimos a, todas as Congr-egações que nos en• 
viêm relatorios das Pascoas já reatlza• 
das. 

No ··proxi.mó Boletim-circular e~ta 
Federação dará um apimhadq parcial 
do mov~ento ,fcito; _ 

A _BOÀ LEITURA-
_ Seguirá, como orador oficial da ·. F_e~ 
deração, o Congregado Dr. , Alfreao Temos recebido varias cons-ulias: so- . 
Buzaid. tire tais ou quais.Uvros, que,foram i:e• 

· · · comendados a vários Congregadds. 
CONCENTRAÇÃO NA. FREGUEZIA , Livros de formação, ·romances; t~itu- · 

DO O' ras espirituais -etc,, :são apr~erifudos . 
· · - aos ··Congregados que depois não en~ · 
No ~~s de Agosto vindouro, no-' dia contram neles o que desejavam, ou 

5 priméiro domingo do mês, ~averá .produzem efeito coritrario á boa cul- · 
·.lrna concentração Mariana.· na ·Fregue- 'tura. . 
zia do O'. . . . . . - . . . . Ê preciso que os Congregados, antes 

A Federação avisa desde iá a todas de adquirirem um Hvro que desconh:·, 
as Congregações que, êo)l).éi!ilndo esta certr de úm•-autor de que-nunca ouvi-
concentração . com o primeiro domingo- . ram' falar, tratem de se informarem 
do mês, a reunião geral será, realizada· .. , _com · pessoas· de absoluta .)4º-11~!d3;~e • 
no locaj ,e não, na;Curfa.. / ; - :. : (O R; P. Diretor; o Presidente-; etc.) Portanto os Piê.s1dentê~ .'d.;s:Cimgré'-- sobre o valqr do que querem adqui• 
gac;õés 'tóme~ ~ota desd~ já; para que rir. . ·. . 
suas Congregaçoes se façam. represen- Não basta. a . simples indicaçã:o da 
tar lá na F1·eguezia do -d'. imprensa 'profana, ler num jornal que 

COMUNHÕES, PASCAIS 

Sem duvida alguma o movimento 
,que as . Cqngregações veem desenvol
vendo, para um aumento sempre _cres
cente de Comunhões Pascais, é verda-

. deiramente edificante. 
Ni\o é sem .razão que le1nos no nosso 

-Manual que as Congregações formam 
na vanguarda dá Ação Catolica, pois 
de fato os Congregados se esforçam 
cada · vez mais para justificarem esta 
aSEerção. 

O numero de Comunhões promovi-
' das pelas Congregações cresce de ano 
para ano. · · .· 
_, Nas Paroquias, nos trabalhos, entre 
os amigos, em seus proprios lares, os 
Congregados são apostolos que procu
ram atrair ._ para Cristo aqueles que 
d'Ele se afastaram, os que vacilam, os 
que fraquejam, os que necessitam - de 
um amparo moi·al que os conforte nas 
agruras desta ·vida. 

Ou então é entre os proprios ini/ni
gos da religião que às véze.s surge o 
trabalho de apostolado e então vemos, 
com que satisfação, verdadeiras con
versões que se transformam em apos
tolos da religião; 

Neste ano, graças a Deus, pelos re• 
sultados que temos recebido, podemos 
nos ufanar·do movimento Mariano que, 
até agora, isto é, antes de se · realiza• 
rem ainda inumeras Pascoas, os Con
gregados Marianos já levaram ·para o 
Banquete Eucaristico varios milhares 
de comungantes, o· que vem quasi a 
ser um fato inedito na nossa/ terra, 

Para citar apenas dois exemplos, po
demos apontar a Congregação de · São 

tal ou qual obra .é grandiosa. :pra que 
isso constitua índice seguro .de_ boa 

'leitura .. 
Ha milhares· e milhares de- livros 

' apontados como obras de ·. excelente 
literatura e no entanto são inteira• 
mentt condenados . pela [greja. 

O primeiro cuidado a observar é o 
de que comprar um livro para si, que , 
.cuide de úm tema de interesse imedia
to, que esteja ao alcànce de quem e 
vai ler. 

Ridículo seria quem ainda nem· sl. 
quet conhece catecismo meter-sea le! 
a Suma Teologica. · 

Procurem as livrarias cawlicas, já. 
muito nossas conhecidas; peçam indi
cações ao R. P. Diretor ou a um Con• 
·gregado mais experimentado. 

. A Féderação tem o maximo pr.izer 
em atender às consultas que nésse 
sentido lhe forem apresentadas, res• 
,pondendo á cadá Congregação, ou 
pessoalmente em sua sede, sobre livro$ 
·em geral. 

Eletrificacão na Sorocabana 
Teve lugar, dia 15. a llgaçilo cta 

força il. rede eletrtca da Estra.da. ,Je 
Ferro So"rocabana, .para fins de ex• 
perlencta, 

Gontlnuando em. ritmo acelerado os 
trabalhos, é posstvel que dentro d~ 

1; dlas·possa; clrc~lar o primeiro trem 
no trecho eletr1ficado elessa ferrovia. 

l 
- É importante que o espectador não se contente com a simples· cota• 

ção do filme ou da peça de: teatro, mas que· procure conhecer pelo 
menos alguns detalhes da critica. Isto justificará . uma. cotação que 
afirmacta sem nenhum comenta.rio, poder;í parecer ·Injusta; e so~ 
l>retudo com a leitura de uma analise que põe em relevo os ele• 
mentos 1:>0ns e maus do filme o espectador pouco a. pouco, educará. 
jsua conciencia e aprenderá a julgar por si n\esmo os outtos _ filmes 
que lhe forem apresentados. · · · · · · 

PE·RN·AMBUCCl 
SUPRIME.NTO DE XAUQ.UE ' .' 

REGIFE, ·(ASA.1:'.H.l!:SS) -'- .Proce• 
dente· do sul, chegou a esta capita.!, 
um grande carregamento ·de xarque, 
cuja f(l.lta fazia-se .-sentir grandemen-

Indicador Profissiónal 
1 NOTJCIAS DO INTERIOR 

R 10 PRETO 
INAUGURAÇÃO DO SEMINARIO 
RIBEIRÃO PRETO - (ASAPRESS) 
Presidida por S .. Excia. Revma. D. 

Manuel da Silveira D'Elboux, Bispo 
Auxiliar, realizou-se a ceri.tnonia da 
inauguração do novo Seminario dos · 
RR. · PP. Estigmatinos. 

CAMPINAS 
HOMENAGEM AO EXM0. NUNCIO 

APOSTOLICO 
CAMPINAS, (ASAPRESS) - Dns 

mais festivas foi a recepção rme Cam
pinas proporcionou ao Sr. Nuncio 
Apostolico, S. Excia. Revma. D. Aloi
si Masela. quando de sua visita à 
Faculdade de Filosofia. D. Bento 
Aloisi Masela, falando. depois da ce
rimonia, à Asapress, declarou: "Não 

_ posso deixar de manifestar o meu con
tentamento e a minh al~gria, por ha
ver encontrado em Campinas, uma 

. Q?S dqádes mais prosner"r dl> Brasil. 

E quero consig~ · à Faéµldade , de 
Filosofia, os meus votos d~ prosperi
dade sempre crescentes"~ 

DmEÇAO · DA DIOCESE -·DE 
PmACICABA 

e A. MP I NAS, (ASSAPRESS) -
Causou. grande jubilo_ pesta'c!qade, a 
nomeação de S. Exc1a;· Revma.-- D. 
Paulo . de Tarso Caiµpqi;, Pª'1'il. ad•t 
ministrador da . nova Diocese de Pi
racicaba, 'l,té <pie... a $ÍU'J;ta S~ no~eie 
o primeko Bispo~- · -· 

t, 8 l'TfN:G.A. 
ENTRONIZAÇÃ() DA IMAGEM 

_ . DO ~UCinCADO. , . 
IBITINGA, (ASAP!ÍESS) - No 'clia 

13 do corrente, asslnalanâo o transcur• 
so do 30.o aniversario:'da fundação do 
"O Comercio", · · ôrgão· · · da' imprensa 
local, foi entronizado na respectiva re• 

. dação,. a imag~ do . C~çificado. P:re• 
sidiu o àto, o Revmo. Faroco da locali• . 
clo,L,._, .. , , . . .. ,. .. , .. :;.:e· •• c·c··i :.;;;, 

te po mercado. ' 
TrtANSFEllENCJA DO GENEl\AL 

CA VALCAN'.rI . 
R0t:1FE, (ASA.l:'Hb:SS) .... Por ter 

<le seguir para a capital da Hepubll
ca, para. onde !oi transferido,· o genê• 
'ral Ne,vfon Cavalcantt, que a.caba. ·de 
'cie!xár o comand~ dl!. '/.a. Héglão Mi
ntar, iniciou ·as •suas despedidas ofi
ciais. 

.A LAGOA$ 
ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA 

DO ESTADO 
·. !.tA<.:E!lO, (ASÂ,f'trnss) . ....:.. ·:m1abora.-

, iÍó' 'pôr' uina. cómlssã.o:· dJ· }ur'!sta.s de
sig-11ada.: pelo governó/ iot entregue 
pêlõ Der,artamentó do ~ervlço Publi- . 
co do Estado ao lntEU'ventoi:' Federal, 
;o. ante-projeto de organizaçlló judi-

_.' 
·Professor de :Musica 
' Fo~ài:lo, propura úri1à sala em 

. C!BSa, ge . familia, . educada, para 
· lecioiiar e residir; de preferencia 
onde haja interessado no estudo 
de Plano, Canto, . Violin", Violão 
e teroia. (Tern . piano). Telefo~ 

. ne.. 3:-7663. -

ADVOGADOS 
Dr. Vicente MelH9 

Praca da se. 23 . 2.o "ndar , :Sala. 245 

Dr. Plinio Corrêa de· Oliveira 
Rua Qutnttno Bocaluva, 176 - a.o 

Andar - ,SAIA g23 - 1.'el.: 3-'1215 

J O V .Í a D O Te'lle• 
e 

J, N. Cesar Leaaa 
Ad1>u5adoa 

r;;go da Mlsertcnrdta 23 -- Sala· ~04 

, Dr. Francisco P. Reimã~ 
Helmeister 

,Rm• São 1:$,-,.,o, ·~u - t.o a.ndar -
Sala 8 - 'l'fll,I t-16'8 "- S. PAULO 

· Dr. Carlos Morae~ de . Andrade 
Hua .1:tenJam1m \lonatant, ;1:1 . •: '-º · ana. 

1 

S11la 88 - l'el.; 1-11186 

Dr. ·ourval -Pra dó .. 
Médico oaullata 

IL Sena d ,,r l'anlo Íl;a-fdlo. 10 
5.o. anel. • l:la!ae lii:is • li . . lf' 

(l!leq. da Rua Josê 81>nlfA.c!fo) 
Co11•,1 u,ao a n.ao horas · 

TeL, ·a-n1s 

MEDICOS 
Dr. Vicente · -de Paulo Melilo 

Clinica. l!Udi.-u ~ ·i'uh~~ulo•e· 
, Raloa S 

Diretor do "Sanàtorlo VIia Ua•eo1e•• 
· · i.:ons.: R .. Marcnni. ll4 - 6.6 anelar 

Aoart.o .·63 - 1'el.: 4,8&01 
· Res,: Av. Aguá Mranoa· o.o IIS 

. Tel: 6-582& 

Dr. Camargo Andrade 
Doen\'aa ,. de· lienhoraa - :.l'artoa 

· · · · Opera(illea · 
··oa Ben: Portugues" o da Materl'.lldade 

... de . S. Paulo.... . . . , 
' . COM.: H. ·1:;enàdo1 , lt'etJO D.O. 106 
Te1.,, 2.21-n. - ua, H · a. 18· 11ora1. 

. Sa.bad1>.,,,. Das. to iU. U .11ora1 ,.-, 
R!!ÍI,:, t\ua .. ·ttar11e1 ae. Hitr.ro•,; Ji1 

... ··· . : , ., · J'et.(7•4~G3' . ,,, . 

· Dr. Celestino Bourroül · 
· aes.: t .. ii:o -~.·Paulo,·, - . l'ei.,. lÍ,8$22 

, Cclna,: Rua C· de, Abril. 33i .. 
. .- Qae .,1 .à$ ,-aorae, 

. Or •• ,Réynàtdr, -.N-e,v.e~ 
_. de _ Figueiredo 

DO .HOSl'l'l'AL. UA!I. 01,lNI0.&8 B. 
SANA'l'ORIO. SAN'l'.A CA'l'AIUNA 

GIHC:JHCJIA QAS VJAS . BU .. IARl1.1S 
CC>ns.: Ruà Marconi, 84 • · a.o :, a:11dat 

'·Fone: G87U · - Dàli '14 'la U lioras 
1

' ' .Reslcte~c!i: Av. Paeâembo; 10'6 
· · ·· · 'Fon'é: 5.;2521i' · · · / 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello l.ampoa 
&ll!lll1·c O n&UIOl,tlblS'I A 

ft.fldiu-Utn,_.n,u,tt.:•oa - f:!lsumea 
R11dlol6gl<•1,e o ~,,mtrllló 

Cons.: ltua M~rcr,nt. 9'4 ,·.1ea1rlclo 
Pasteur>· • i.o ,.nd. - l'et .. •-0666 · · 

Hes.: Rua 'l'upl, 693 - Tel.: · 6-4941 
São Paulo 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho 

Medico Jiom'eot;iata da C, A. E'. da 
Sorôcaban·a.·---u1retor' cl!nlco do.· Am• 

· biúator!ó · Homeopiittco · d1> Carmo, 
QC>iis. ' ~- i:1enador Fellô, zos, tel, 

· 2~08~~: ... ·: Rea;: · tt-6¼1_1. .Marcar . llora~ 
·da:~. 3_ as:· 6 hs. oel-0 tel.i ·2-~83.9. 

EI~' G E N H. E 1 · R o s 
.· Amador Cintra- do Prado 

toflJ,:Nsh.-•r() · & rqu.1feto · 
'Ar11utteturi:. · elt1<l--S>L, enlêtrlOB. resrt

denclas eoJetlvR~ 
,nua. ·Libero .Ba/larõ 461 - :Ião Paulo 

_ 'l'el,· a-1111 

·.1, o o o .e A· 1 o 1. • e o 
, ,d o V O 6 e J ,O . 

,,. ~ i G l Q H A & l O. ª 

SCIENTll'ICAMEN'TI 

AS SUAS fERIDAS 
• Pomada '&eCCativa Sõo Sebai.ttdo· 
.combate ác1en!Íl!ecimenle todo •. 
qu(J!quer, afleeçóó l!lllanea como 
Milam: Feridas em geral Ulceraa · 
Chagas antigas Eczemas Erysipela. 
frieiras. Rachas no, . pés e: nos- Hios . 
Espinhas . Heruono!des. Quetmadu
lCIII, Erupç6es. Pie< tas de mosq1.11t011 
• lnsectos venenosos. · · 

~ 

, !!~1• ~~~!~~.!~l! 
80 PODE FAZ.EH BEM 
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FUZILAMENTO NA HOLANDA 
LONDHJ,;S, (Reutcrs) - O cl1cfe da 

Gestapo nà Holanda, general warter 
Rauter, das tropas "S, S. ", anunclou 
'a exequção de 22· holandeses ac11sa
do's de atividades rle resistencia. 

o comunicado a proposl to f_ól pu
blicado no jornal oficial "Veutsl1e 
Zeltung ln clen Nienerlanden ", no dln 
7 de junho, Isto é, um dia depois àe 
ter -sido começada a invasão. 

1 crescente resistencia nazista não detem os aliados 
Assalto a Saint Sauver le V·icomte - Ocupado. pelas tropas norte-âmer'icanas Recapturada Monte
bourg ,... Destruição de torpedei ras nazistas - Comandàritê -__ nazista morto - Os alemães · preparam· 

- a retirada Situação geral na· Normandia. 
LONDRES, (Reuters) P.s tropas r.or

tete-atnericam.s penetraram na cidadf, 
de Saint le Viconte, C:epois de um as
salto frontal, 

sait Sauvér ·o, Vicomte é 'ifJ, chave. de 
importante est~·ada de , rodagem, su2 
çónquista comtit,,. scrii ameaça á ul· 
t!rna das rotas ele escaJX) u,)s alemães 
de Cherburgo. 

RECAPTU"t.~RA MONTEI.,OURG 
LONDRES, (Reuters) . - As' patrulhas 

norte america.nas ~ntraram novamente 
n'l. tão disputada localidade de Mont
lourg, e con.segtl!ram capturar alguns 
distritos· dos suburbios. 

Ao mesmo 'empo, outras forças c:0me
çaram a flanquear essa localidade, que. 
depois de três dia: e noites de constan
tes canhoneios, é agc~<l. pouco mais de 
que, U1JJ. conjunto de escombros fume
gàntes .. 

ANMENTA. A REi•ISTENCIA 
NAZISTA 

CO''i[ AS FORÇAS NORTE AMERI· 
CANAS NA_ NORM ,DIA, (Reuters) 
- Em ·oda a. cabeça de ponte da pe. 
ninsula de Cherburgo, os aguerridos 
soldados americanos continuam a fazer 
frente -a uma crescente reslstencia ale' 
mã e. a.o grande nu 'lero - de tanques 
que os germanicos indubitavelmente 
trouxeram das defesas de CherburgO, 
afim de conter o avanço americano. 
JUNÇAO ROUOVIARIA OCUPADA 

SUPREMO Q. G. ALIP DO DE INV A• 
Síí.O, (Reuters} - Forças norte-ame
ricanas. conquistaram uma junção ro
dovia.ria - sit•1ada a. qur,éro quilometres 
a sudoeste de Carentan. 
DESTRUIDAS A ~ LANCHAS TORPE· 

_ 1JEIRAS ALh1'1AS 
LONDRES. (Reutor.~) - . Acredita-se 

que todas as lancha.<- "E" e lanchas 
torpedeiras alemãs no Havre foram in
teiramente destruldU'- em. resultado do 
recente·ataque diurno desencadeado pe
la RAF aquele porto francês. 

RETIRADA PRi<:PARADA PELOS 
NAZISTAS 

LONDRES, (Reute1·s) - Inionr~ões 
autorizadas da França revelam que, se
gundo todos os indicios, os alemães já 
se preparam para abanaonar a penín
sula de Cotentin, a:,0 •1c1 que se produza 
ll. queda de Le m.ye, diretamente amea
~a·· pelos norte-americanos, 
VISITA DE EISENHOWER AOS SE-

TORES ~RITANICOS , 

Depois, as operações noturnas reali
zadas por bombardeadores pesados in
cluiram ataques contra centros ferro
Vial'ios e deposltos de .combust!vels. Fo
ram perdiclos 14 bombardeadores dltran
te essas ações, 

Ontem, a aviação aliada efetuou sobre 
a França mais de 3 mH saldas para ata
ques, não estando compreendidos os 

_ raides diumcs. dos bOmbardeadores pe
sados. Em relação á atividade aerea an
terior, verificou~se qqe houvê um declí
nio na. a9ão ctas esauactrilhas aliadas. 
sendo o fato devido ,ás condições do 
tempo. 

No entanto. uma. poderosa formação 
de "Mitchels" atacou o' ,quartel general 
de uma força "panzer" alemã na; 'fren• 
te d~ batalha, 

Muitos dos áparelhos deco~ram, para 
essas j)perações, de pistas já em funcio
namento na cabeça de praia.. 

Pela primeira noite, tambem, quatro 
esquadrilhas de aviões "'l'Yphoons" com 
canhões foguetes atacaram às comuni
cações fluviais do . inimiga& no . Sena, 
desde o Havre até um ponto grande· 
mente aprofundado no interior da Fra.n
ça. Muitos navios foram incendiados e 
tambem tlcaram eni-,chamas niolh,e.s · e 
edificlos fabris ribeirinhos. _ 

os mesmos aviões atacaram tambem 
uma es_tà.ção de raplo no distrito do 
Havre. 

O esfor~ mais valioso do dia.,- con
tudo, to! realizado por "Spltifires" em 
ope1·ações de pa-trulht sobre, a zona. de -
Evreux. Essa esquadrilha enlifou em re
nhido combate com âvladores alemães, 
derrubando oito aparelhos de uma for
mação mixta alemã 

o resultado global do dia foi a d03· 
truição de 15 aviões ,alemães, enquanto 
os alia-dos perderam -5, Um dos pilotos 
salvou-se. 

A:Iem dos aviões amert anos e ingle
ses, aparelhos norueguesa$, franceiie.s, 
belgas, polacos e checos, tripulados por 
pilotos das· mesmas nacionalidades, tam
bem realizaram VOO« de pa.1·ulha, de 
ofensivâ de reconl1ecirnento sobre a. ca
beça de praia e zo ..s de invasão. 

A concentração de ,tropas,e tanques - • vez mais a., res!stencla alemã. Esta tem 
na frente de batalha requ<>r tempo, -,não sido. forte· desde. os· arredores de Qui• 
sendo prov.avel, pelo menos prerente- neville e na direção ~l até Pont L' 
mente, um, ataque coordnado em grande Abbâ e la H.a.ye. 
escala. · , · , ' : . : Em um pequeno avanço a. partir de 

Os .ii-liados sondàm constatemente - 0 Carentan, as tropas aliadas ocuparam o 
terreno de vanguarda, fustigando O Ini- entroncamento rocloviario situado 4 qul-
migog, enquanto 8: · retagÚârda reajusta lo.meti'os' a.baixo da. povoação. Ao que 
suas forças para ataéar os pontos fra- · parece,,. trata-se de um centro de uma 
cos do adversaflo; - estradlt' em, forma de ferrndura que so-

No momento, o· ava.µÍ;o inals imtl<>r· lie. em direção até Bakpt cuja povoa.-
tanre é º. ré.a.llzad. ".-·.pe1as.· - . f_· or~.º ·0 .. - no .. ··.™·. · _ , ção se-, acha sobre a estrada. prlnci~I 

,...... entre Cá.rentan e la Haye. Não se· ven. 
americanas, a.té , a estrácla ·1a.tera.1 de nearam alterações na linha que se es-
primelra ordem, cüja chave é. 'a , lo~a.- - _ tende até sa!nt Lo. Ambas os a.dve~sa-
i!dade de La H.a.ye. Nas ultimas 24, ho- rios conservam sm• posições nas ime-
ras, foi reduzida. ,a.,dlstap.c'lâ que ,sepl!,Í'a dlações de ViH!ei;s Bocage onde se assi• 
as forças americanas. de:-Sa!nt 'sii.uver· Ie- nalou um--pouco mais de· atividade en-
Vicomte de mals.-de 80()-, metroo. Entre- , .quanto-:'entre- ·Béllerciy e Tilly-sur-seu-• 
tanto, enquanto .as· forças norte.ameri• , les as unidades · blindadas aliadas estão 
~anas não hajam conquista.d* as· alJ;ú~ fazendo· um .movimento de inflltração. 
ras sitnadas a oeste:'de' Là'·Háye, n~o se . · No ,setor ocidental da cabeça de· pen
pode dizer' que, se' ,haj~, conquistado, .<' te; a.' 5lttiação melhOra para os aliados. 
domlnio da estrada principal: -Do lado _ ,Alem: de. haverem limpa.do as pra.ias 
oriental da · penk;tinla. pode 'dizer•se · de - lias demollçõe~. - os aJia.dns. prosse~uem 
um modo geral que- se ~tcl.Si:floa., ca.da,, .-nà,; descarga ,de, reforços e suprimentos 

. '' ' . ' 

ROMA . -REllCAR,10: DA ·CRISTANDADE 
1 

de maneira. mais satisfatoria -po5slvd. 
Apôs a destruição em massa das pon· 
tes sobre o Sen.a, a aviação aliada pre
tende isolar as penlnsuJas de Cherbur• 
go e Brest medianw sistematlcos ata• 
ques ys pontes, pontos de comunica
ções e viadutos ao Jargo do vale do Loi
ro. 

As sete pontes-chaves atingidas ontem 
no grande ataque diurno de bombardea
dorê.3 pesados, que em numero de 1.300, 
desenvolveram essa estrategüi, receb,e
ram impactos _e- tornaram-se , impresta
veis pelo menos temporariamente. A 
leste· de Nantes, foram, c-btidos pelo me
nos 24 impactos em um.a. ponte que foi 
cortada em varies pontos sendo inuti
!isado ·um dos seus arcos, Em la. Pois
sionere, mais ao norte do rio, caiu á 
agua um arco de 30 metros. Hoje sobre 
a zona de batalha. o tempo foi ruim 
até méio gia quando a atividade .aerea 
se reduziu quasi exclusivamente em açáo 
de patrulhas permanente sobre a cabe
ça de ponte. 

COMUNIC.ADO DO COMANDO 
EXPEDICIONARIO 

. LONDRES, (Reu~e,s) _: O Supremo 
Q, 'G. das For'.)as Expedicionarias aaia
dai; distribuiu hoje oseguinte comuni
cado: 

"As' for~s aliadas prosseguiram hoje 
no seu avanço em direçíic oeste, partin
do de -Pont L'Abbe, na península de 
Cherburgo. Nossas tropas obtiveram exi
tos · 1ocais no setor de Tilly Sur Seul!es, 
mas a- c!dade,-continua em poder do ini
migo. 

Ambos os exercitos ,a.dverst.rios conti
nuaram a realizar suas atividades de 
patrulha. 

O mà.u · t!)mpo reinante durante o pe· 
riodo da manhã voltou a restringir nos
sas· atfvidades. aereas, que · se limitaram 

apatrulhas sobre as praias · de abaste• 
cimento e aguas do canal da Mancha e 

naslmedlaçoos da zona de batalha .. -
Durante o dia de ontem, o coura.çodo 

brita.nico "'Ramlliies ", sob o comando 
do cauitão de corveta N. G. B. Middle
ton, âtaccu uma bateria inimiga situa
da em Benervil!e, no ;nosso nanco ori
ental, e que foi si!encianda após um 
duelo d~ uma ·hora. o couraçado bri
tanico "Nelson:',·sob' o comando doca
pitãj de ccrveta'.A. H: Mawen - Hys
lop, abriu fop.;o sobre -outra bateria ini• 
miga, ao norte do Havre, 

CONFORTO E UTILIDADE' 

I\QUECEDO:J?, eletrf.co para 
quarto, 3 calorías, eleganta 
construção em . cobre e alu
minio, côres externas preto 
ou marron. 

Cr$ 6S0,00 ...., 

BOLSA e!etro-té1mica para 
aquecimento a uma ·tempe:.. 
ratura uniforme, em amian- -

· to com revestimento de 
mélton de lã de varias côres: 

Cr$ 120,0C 

CASA ANGL0-8 RASltf IRA 
Sucessora de MAPPIN STORES 

• Comprar Bonus de Guerra é abreviar a vitoria! 

' L.-___..;---~ 
LONDRES. (Reuter~) -- O general 

Elsenhower, comandante ~uprem<Y das 
.forças ailiadas de !nvasã,o, acompanha
do do comandante chefe_ das forças ae
reas aliadM, slr Arthur 'J;'edder, visitou 
os setores b1itanicos e canadenses nas 
cabeças de 'ponte. aliadas durante o dia. 

,oestaca.-sa que o· mencii:mado ataque 
ao porto francês de Boulogne foi rea
lizado por cerca de· · 300 bomb,ardeado
res pesados ( sob escolta de numerosls·, 
siinos caças. O bombardeio foi wna re• 
petição exata, 24 .hOraS ·depois,. do. ata
que levado a efeito con,tra. o porto do 
Havre. , 

Alias, fotografias- • tiradas do Havre, 
depoiff :desse ataque, mostrlLm- que ·10 
lanchas «E" e -três lanchas torpedei
ras foram · destruldas. 

REPERCUTE INTENSAMENTE O ATAQUE DIRETO AO JAPÃO 
' \ ' 

Os dois chefe:; ~onferenclaram com o 
;general Montg0mery, comandante chefe 
das forças 'terrestres allackl$, com o ma-
1-echal do ar Cuni-,.,,ham, chefe da for~ 
ca 'A.erea. tatlca e outros chefes br!ta
nlcos da.s :forças . àereas e ~rrest~. 
o general EisenhOwer acompanhado 
por outros chefes amer.icanos do Ei;er
cito e, da Marlnh- ., if havu. inspecio
nado os setores americanos do ca.mpo 
de batalha. e cruzou o Canal da Mancha 
em um destroier. Na quarta feira ulti
ma, o general Eisenhower a.traves.sou o 
Canal da Marcha e teve éonferenclas 
com os seus colega.~. mas não desem;. 
barcou. Nesta ultima 'l'islta . o general 
Eisenhower 't.·ouxe da cabeça .de ponte 
britanica um r,iJ.atorio pormenorizado 
da frenw de bata.1ha0 no qual vai ba
sear sua' conferencia ~om o chefe, do 
Estado Ma.for. 
INTENSO ATAQUF. AEREO A TODA 

A ZONA DA CABEÇA DE PuNTE 
LONDRES, (Reuters) - .t:{umerosa11 

fonnações de bOmbardeadores àtacaram 
na noite de ontem ini.e·isamente. sobre 
a. area. da cabeça de ora.ia, afim de eli
minar a ameaça germanica ás linhas d~ 
comunicações e á na"'egação aliada. 

O objetivo "rlnc!pal de$Se ataque fol 
Boulogne. Foram· despejadas bombas de 
12 mil libras sobre grandes concentra
ções de µn!dades ligeiras alemãs que se 
acha.vam surta.5 n. porto. 

SITUAÇÃO GE8AL NA N08MANDIA 
SUPRE!,'IO Q. G. ALIADO .DE IN~ 

VASÃO, (Reuters) ".'"" As . pntrunias 
alil\dall, llm marcM .,Q i;pl de caumont, 
çnfrentarq !)S 'lem~es, que ,.!lm.- numero 
cada vea · maior se defendem a, cerca de 
3 quilometi·oo e 1n~iC> dit pove>ação já 
menciopáda, A batalha desenvolve-se , 
agora num terreno apropriado para os 
combates· de tanques .e onde já !pram · 
travadas dul'as - luta.$ · qi.e es estende
ram até a linha Bl~Ue1-oy-Tilly>sur~seu1-
le. Alias esse contacto constltue a pri
meira indicação sobre a · localização das 
forças g13rmanicas desdl\t que elas- se_ re
tiraram para o reajusté -necessario. 

O avanço norte-america110 na penln-. 
s11la de Cherburgo· assinalou. nQvo pro
gresso, encontrandosse agora, a 4 qui• 
lometros a leste de Saint Sauveur le 
Vicente, ponto chave na· linha · de su
primentos que se dirige para o norte 
de cherburgo. 

Em outros setores da. frente não se 
ns.slnaiaram altera',ões dignas. de impo1·
tancla, embora ~r. algumas partes se 
tenha. lntensifloado a reslstencia alemã. 
Esta noite a situação, tal corr. • se apre
sentav4m no Supremo Q. G. das For
ças Éxpedlcionarias Aliadas estribava
se em uma continua preparação do ge
nera;J Montgomery para a gi:inde aco
metida .aliada, 

Entre os monumentos que Roma encerra, carissimos aos c~ra
ções de todos os catolicos, acha-se a Igreja d~- Sant~ ~faria 11ta10r, 
dedicada à Santíssima: Virgem. 'A fotografia acima ío1 tirada quan~o 
o Santo Padre.Pio XI, nó Ano Santo de 1933, do balcão dessa Igrep 
abençoava a multidão .. , · · , 

. • ' . e 

--------------
Objeti)'os importanfo's atingidos, com 
A~ çmª~~ª ªÍl!Cl!das segundo o radio 

destruição · de usinas de _ aço 
de Toqui() - ·os futuros ataques. 

NÓV'A YOHK, (HéutcrsJ - o raC!!ci 
j:Ú\onGS lUCllCIÔnPtt COlllQ O)>Jetlvo. <lo 
reide'· aere·o americano, as cidades -de 
~ÍÔjÍ: .j{çjdirn. 'e-<yatawae .. W;ta U:itl• 
1n~. sobr~q1do,. ê 'Jlll · grande centro 
sider,urgico. , , 

'SegmYdo a. emissora nipon!ca, o da· 
n_ô' n'ijlitâr 'cll,usado pêlo reide aereo 
;in1er-icano foj "insignificante". 

A IiUPj)RTANCJA DE l\IOJI 
LOND!t~S, (Reuters) - JlioJi, Ult1"' 

rla,s .-cidades que, de acordo com a ra• 
dio dP- •roquio, -101 bombardeada P.Ol' 
aviõc·s an1Cr1canos, ê um n1ovtme11ta
<lo ;ff prospei'ô porto japonês, 

•rodas· as estradas de ferro da llha 
,le Kyuslm viio dar'•a, ele. 

fJ uma cidade industrial, com uma 
popt1.la~ão àc cerca <lo 100 mil ha
bitantes. 

· Simonosol<i, outro al\•o dos ilpal'e
lhos ame1:icanos, fica no estrQi to do 
ln esmo - nome, ao lado oposto d-e M.o
ji. Possua tambem 100. mil Irnbitan
tes, sendo. como l\1oji, um importan· 
te centro industrial. 

L'SÍNAS DE AÇO J.<\PONESAS 

sendo incendiaclos em poucos miriú.tos, 
Os . 11!lotos que chegaram m.ais. taréli: 
soi>re o objetivo já enco.ntrararn 
g-randes inccndios e outros de_ m.e.no1'_ 
propor~ão, enquanto os ultimos . nil.ó 
puderam ver o alvo em virtude da;; 
nuvens baixas. x;stes descre_vei:-a~n o .. 
espacto magnifico e ao mesmo tem· 
po medonho do clarão dos inc,endios 
em. geral ru brot em contraste r1à'.'granw 
te cort1 os riscos brancos dos hôlofo· 
tes e com as explosões alaranjadaa 
das granadas anti-aereas. . 

Eu1 certas ocasiões, segundo, os trl ~ 
pulantes da. super-fotale,za., as grana
das explodiam perigosamente proxt
tnas. ~~n tre-tan to a maioria das g'raw 
nadas explodia a alguma distancia 
dos avLões. 

"A impressão guo tive era a de que 
estava assistindo ás comemorações dQ 
clla da. Indepcndencia dos Bstados Uni. 
elos" - disse o artilheiro de cauda 
de um dos a.parelhos. 

Custaram seis bilhões de. dolares chi• 
)1e,ses, o ·que equivale a trezentos. mi• , 
·1hõés de· dolares americanos. Parti~ 
é'iparam do saleiro quinhentos 'ope• 
ra1\ios ,chineses, entre os quais ai• 
gumas mulhers e crianças. Os .tra• 
llalhos tiveram inicio em princl1>1os 
de fevàelro. · 

As costas dos "oolles" foram trans 0 

portados milhões de metros cublcos 
de rocha e terra. 'Os "coo!les" tra-. 
ba,Jharam doze horas· por dia por Utll 
sala.rio dia.rio do 10 centavos e .pro .. 
visões de arroz, Bles sablam o que 
estavam fazendo o executavam sou 
traball10 de11tro do tempo marea:do, 
J,;xa.tamente 20 dias depois de se co• 
meçarem as obras em um arr.ozal..; 
Inundado, ospr !melros dos mais po .. 
tentes · bombardeadores americanos 
aterrisava,m em um aerodromo cons-. 
trnldo pelo trabalho humano, E·m 
princlpios de maio, outros.. aerodromos 
estavam em condições ·de prestar ser• 
viços. 

Prossegue rapido o avanço . ,na ltalia A. EXPECTATIVA EM TORNO DA 
ARMA SECRETA ALEMÃ 

, DES)iAN'rELADAS 
' 'NOV.i\. YORK, (lteµtcrs) - um cor• 

t·csp.ondente da C. ll. S,, qu.e acom
panhou o-'ataque das "JJ'ortalezas voa
doras" contra Ya:11:ata, no territorio 
metropolitano japonês, reve1a que to· 
11cla,das e toneladas de b.ombas foram 
·1ari1,adas . sobre os fornos de coque, 

Segundo o depoimento dos diversos 
tripulantes· que participaram do a.ta
que, este pareceu constituir comple
ta. surpresa. para os japoneses, não 
havendo oposição dos aparelhos de 
caça. 

As primeiras noticias recebidas nes, 
ta região, Informando que as bo1nba" 
haviam sido lançadas sobre o Ja. 
pilo, foi recebida por um dos, pilotos, 
que transmitiu á sua base a ·palavra 
codiflcada "Batty_" lls 10,68 horas (hO• 
ra de Nova York). ' · , 
OS APARELHOS Q;UE -. ATACARAiU 

1 Enquanto esperavam a- ordem d~ 
bombardear objetivos militares, os 
gigantes apa·relhos "B-29", foram , 
utilizados como transporte. Algum>J 
deles · foram transformados em depo .. 
sitos que. transpotaram milhões dê, 
galões de combustlvcls sobre uma ca
dela de montanhas rumo a China, en .. 
quanto outros transportavam peças 
sobressalentes e outros equipamentos 
em quantidades seis vezes maior do 
que a capacidade de qualquer outro 
aviao de transporte. Mais tarde es• 
ses àparelhos foram readaptado! 
como bombadeactores. 

Varias cidades ocupadas e ultrapassadas pefo oitavo 
Exercito - O comunicado oficial - Noticfa=sê que 
estalou uma revolta no norte do país - {, Vio= 

lentas lutas travadas pelos patriotas. 
: 1tOMA. (Reuters~ - Anuncia-se ofi• 
eialmente que "os exercitas aliados na 
Italia avançaram novamente ao lon
go de toda a. frente'.', 

OAPTUR '\DA TODI , 
Q, G. ALIADO ·. NO i\IEDITERRA

'.NEO, 'Reut~rs) - Anuncia-se oficial
mente que as tropas do -Oitavo Exer
cito capturaram Todl, após terem 
avançado mais de 40 quilometras em 
seguida !l. captura de Narni e Terni. 

E.TF.RNI 
Q. G •. ALIADO NO MEDITERRA• 

NEO, (Reuters) - Anuncia-se of!cla.1-
mente-"que as tropas do Oitavo Exer
cito cà.pturara.m Terni. 

AVANÇO ALEJIJ DE. ORVIETO 
$UPREMO Q, G. ALIADO. NO ME• 

DITERRANEO, (Reuters) - Infor
ma-se oficialtnente que as forças do 
Oitavo Exerclto que, capturaram Or
vietro jâ. avan1:aram mais. de 18 qu!. 
lometros para o norte de~sa cidade. 

VIOLE~TA LUTA NA LOMBARDIA 
ZURICH. (Reuters) - As ultimas 

recebidas da fronteira sui!)o-ltallana 
revelam que \iolenta luta éstã. sendo 
travada ha três dias nas montanhas 
dà Lombardia., onde poderosos contl• 
gentes alemães enfrentam os patr.10-
ta-s itaiianr~. . 

De acordo com a imprensa neo-fas• 
tista; os. patriotas Italianos Iniciaram 
uma rebelião que se estâ alastrando 
-rapidamente .Essa revolta, ao que se 
informa, obrigou ·a. transferencla de 
dl7ersas divisões alemães do sul da 
França para o norte··da [talla. 

REVOLTA POPUtAR NO NORTE 
DA IT .LIA1 

ZURlCH, <Rcuters)· - o jornal s,ul
i)o "Ga.zzette Tlc.inese" anu.-.;h:,u que 
um movimento de rebelião anti-fascis
ta, de carater popufar, explodiu no 
norte da ttalla., onde os atos· de sabo
tagem e -as· greves são ocorrenclas 
diarlas. 
CAPTlJRADA A . GlJARNJCãO. DE 

FIUM-E PELOS PATJiIOTAS 
ITALIANOS: ... ),.,-· 

_ ZURICH, , (Reuteri;) ..-. Notlcla.>'se 

nesta cidade que ospatr!ota s italianos 
capturaram toda a guarnição fascista 
de Fiun\e - porto italiano do Adrla
tico, na fronteira·· 1talo-iugoslàva. 

AS OPERAÇÕES 1'"' ITALIA 
SUPREMO Q. G. tlJ\,LIADO NA 'lTA

LIA, rReuters) - É o seguinte ,, tex
to do co,nunicado oficia~ divulgado: 

e "Ot)eraçõeM terrestres - Os exerci
tos aliados na !ta.lia avançaram nóva
mànto ao longo de toda. a frente: 

No setor do Adria.tico o inimigo re
tirou-se e manteve apenas contáto 
mullto ligeiro. As tropaSQdo Oitavo 
~Jxerclto capturaram Narnr e· Ternl -- e 
avançaram rapidamente mais de 40 
quilometres, apoderando-se de Todl 
durante a tardê de 16 de· junho.- ou
tros contingentes do Oitavo Exercito 
avançaram 1 6qullometros mais para 
o norte. alem de Orvieto. , 

As tropas da ala. esquerda do Quln
to.,Exercito tambem avaru:a:ram e cap
turaraw varias cldadeg, a mais lm
llOrtante das quais foi Acqua.pendente. 
Os e!Pmentos de vanguarda desse 
exercito estão se a.proxlmando de 
Gêrosetto. 

Opern~lie~ ncreas - Bombardeado
res medlos atacaram ontem certo nu
meM ele pontes Cerrovlarla~ no.: llto• 
ral oeste da ltalia e' na·,, zQJla de , Fio• 
rença, assim como :.entres ferrovia
rios de manobra em V'!aregglo,, 

Caças de gr.,,nde · ra.lo- de 11,ção ,.da 
a.viação c,atratedca atacaram avliles 
pousados no solo em ,varlos aerodro• 
mos ao sul da F'rartça. • 

Caças boonbard.tadores da. aviação 
tatlca mostrara.m-se ativos,· operando 
contra ferrovias, rottovias- e transpor
te motorizado, 

Não evantaram voo os J:iombardea-
dores . Desa.dos. 

Nas operações riue tra.rtlclpâra.m' ·os 
aparelhos aliados, foram abatidos se

- t aviões inimigos. Perdemos 18 de 
' nossos ' 'pa reir os: . 

Não , se registrou· . . a ;,i,resenga 0 de 
· li.viões adversi.rios - sobre. ,a,s_ zo~11' de º 
b:.talha du17.ante . as . horas' do'. dia."• 

, desmantelando muitas usinas de aco 
da. cidade • 

Os -- resultados -do ataque · realizado_. 
anunciados os · pontos , atingidos 

Não se - deve dar · grande 

Não foram 
Recomendações 

iniportancia. 

YAl'IIATA 1•'01 ÀTINGIDA 
WASHING'l'üN,' (Heuters) _:. 0 De• 

partamento da.. - Guerra. dos - Estados 
UnicÍós anunciou que a localldade de 
Ya.mata, na. llha de Kyus11u, no terrl· 
tori'o ri1etropolitano japonês, constl
tui'u o· objetivo do ata.que das "super· 
I<'ortaJézas" desencadeado contra o 

. . . . ' 

LONDRES, (Reuters) - O ministro 
· do Interior e Segurança da Grã Bre

tanha. sr. He.rvert l\forrison, anunciou 
hoje que os alemães ha··l_am dado ini
cio ao emprego.' de aviões ~tm' piloto 
contra a úrã Bretanha. Peq·ueno ·nu-. 
mero destes avlõee,-projetis ~ âdlan
tou - fo1·a. utifü1ado etn ataqlle efe
tua.do na ultima ter~a-feira, j,ela- m:,
nhll., potem f u'tn' total considerav'et de 
aviõeil do mesmo tipo fora lançado. em 
ação· pelo Inimigo ontem .á noite: o. na 
manhil do hoje. ,-Da. primeira ·vez -,
acrescentou o ·sr. Morr!s·on ,.,_ ltouve 
póucas, vitimas; o ataque não,.fol· 11\g
no·:de riota. O, ata:que de· ontem li., noi• 
te' - prosseguiu··- foi ·màls_ serio, 
mas.· não se receberam a.inpa 'dados 
completos sóbré as (vltin1a5, e,-:<!,anos; 
Acentuou ainda o Ministro do _Inte• · 
rlor 8 da Segurança ·,-que já, haviam 
sido tomadas, contra~medidas, -e - que 
as mesmas contin ua.rla,m , a. ser -av.lica· 
clall com tpdo o vigor. 

Esclareceu ta;mbem_, qu_e. era lmpor
tantG . que se n.ão desse .ao Inimigo 
qualquer lntr,'rniação qµe: o, ain;llia'sse 
.to dirigir os, g,_ us disparos c·omio di,
zer-Ihe · onde -os seus, -pr9je,t~s haviam 
caido.· .,, . , , . _ , . 
, "Não· deramos, pois, qualquer Indi
cação sobr~ o local do -ataque aereo, 
alem ·de dizer que o mesmo ocorreu 
no snl- ,da -Jngla:tel'ra.'- Conq11\l,n,to ,te,0 

nha eu achado, justo, pro''orç!onar á 
Gamara, :na mais: breva' oportunidade, 
a noticia sobre a Utlllzàção dessa -,no
va- arma pelo - Inimigo;·· a lnformaçâ9 
dlspo11.ivel _nã,o -pr.~ fe.nd·e .. s .. ug .. erlr.-g.ue 
se deve atribuir efâge,l'ada' jmpo_rtan
cia ·ao casoº,"-'- cónclulu'/o ·sr;_:Morrl. 
son. .- . . , ,, , ,. 
4 VIS.O SOBRJ!l A A.IJ,!11;\ SEÇR~'I'.A 

ram relativa.mente poque110s, e ela não Jal:)ão. 
Interferirá com o nosso esforço beli• ·NenJrnm aeroplano se perdeu em 
cO, -.--c01n a nossa. propria seguran:,;a .8 ~mi.seQ.uencia da ação niponica1 mas 
com a nossa. firme marcha rumo ª VI• dois destroçaram em resultado de 
to ria. aéidente. 

Em virtude da. dificuldade da sua 
situação militar, o illimigo visa. aba- rRÍllIEIRO l:lOLPE AEREO ES:UAGA-
for .nosso moral e Interferir no nosso DOR CONTRA O JAPAO 
tr;balho. J1: essencial- ·pois que haja ·' Q. G. AVAN\;AUO DO 20.6 <.:OMAN· 
a. menor ·interrupção possivel. cm todo DO DE BOMBAJ:tV.t;lO NA <.:lUNA, 
o ·trabalho vital ãs necessidades. do (Reuters) -- O primeiro golpe l).ereo 
país,, no. momento que P.assa e Q Co.n• esmagador sobre a Industria jagone• 

_ selho que :o g-ove.rno pode dar aos .ha- sa toi desferido na noite de 16, quan-
b!tantes éias . ilhas·· brita.nicas co1,1s!ste do super-fortalezas "J3-29 ", os maio• 
em -que cada Ulll continue a executar res. bombarcleadores _do mundo, bOm· 
SBU- Úabalh~ c·omo se nada houvess_e lla.rdearàm- o ,coração inêi'ust1·ial do 
acontecido'·e somente- se abrigar quan- Jai,Íio. _ , 
do o perigo for iminente. · Seus o!Jjetlvos foram as usinas de 

,N,ão, há. razões para se, acreditar que ferro e aço do Yawata, porto mariti· 
os ata.qúés desencadeados por essa mo na extremidade norte da i!'ha de 
·n·ova 11,rma ·serão pio'res ou na'-,verda- Kyushu, a mais meridional das prin· 
,fo tão pesados quanto aos que, o ·povo e\pais. ilhas· japonesas,,. situa.da a 848 
deste· pafs 'já s- habituou e .. snportou qullometros ao sul de 'l'oklo, 
tão herolca.tnente. . , Àtlm de atingirem o alvo,- const!· 

Como já é sabido, ·existe um sl9.tema tu!do pelas maiores usinas de aço do 
éficiente de alarma de perigo lmlnen" Japão, os gigantescos bombardeado--
to nas '!abridas', Para O publico, o a.vi- res realizaram a sua maior missii.o 
so é que Sê esses aviões Porem vistos,, cirçµla.r d.e . ~o.mbardelo. · 
ou, ouvidos forte canhoneio nas suas Levantando- ,..ôo dos aerodromos el· 

,Pr.oxlmidades, todos devem procurar tuadós;- nesta.- r'eglão e de 'o.utros. ,<la 
abrigo". , , · Ul'ilna;' as super-fortalezàs chegaram 

Por sua. vez a B. B. C; anunciou es- ao seu destino antes das 23 horas (ho-
ta noite que para· evitar a. transmls- rn.- locàl) depois de abrirem caminho 
são, - de Informações aos alemães,. os tttravês do violento togo anU~aereo. 
pr0gramas estaria·, su:leitos, pelo me- · "lls apaÍ'~lh'os· iléscàrreiaram, siíus, po-
nos' presentem• ,,e, a sernm lnterrom• cierps,os e,xplosivos sobre as fornalhas 
r>idos ou cancelados . a qual quem' mo- e deposltos de carvão e outros ob3eti-
mento. · , vos nas fabricas que são as mats vi• 

Pela més1na razão, as badaladas de ta.is, para · o esforço · de guerra do Ja-
Blg Ben não serã'c, irr~diadas direta- pão.- · - · 

' 11\ente, ·mas _atràv~s de' discos c'da tr- Sob o devastador ataque dos bom-
radlàção" será,: sincronizada com' :o ba- b;rdeadores, Ós ediflcios da fabrica 

, dalar. d.o gran_de 'relogio. · · estremeceram diante das explosões, 
, . , NAZ~S'.l'A: .,, .. _- ·· .. 

LONDRES, (Reuters,) •·'-'.' ,o,, ml.ntste-, . 
rio da.,S.eguran-.a, I'1t~rna,.e,í,do)nte7 ,P;I.J\·,N0'.5,_ S C'H WA R J Z MA N N 
rlor, dl13tflbulu -o.·s~gt1ln1e ~O!,ll)l!llca,~o:: , . , .- - ,.._.tem· . Aft•-. 

8
· ;...,,~,,;-
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, ".O Inimigo Iniciou· a utll!:i:á.c:ão ·de - tnclústve" :t1t>O' e,pe,rtaml!nto- v"" "...,... ~,,,..,,.,, •. ,., """' 
su'a. 'armá secreta:;',o avião ,sem''pllotó.; . - Rm(D, Jôsf de ~ãi:t:os, 252 Av, Ag11~ .B~~~ ,524 · Teiefone 5-6981 
Os danos-eansados pÓr essa,,arma,fo•-_,' <------------------------------------------' 

O TERUITORJO NIPONJCO 
CHUNGJ.<-ING, (Reuters) -·--- As 

Stiper-Ieor.talezas norte-a.mericâ11as 
que atacaram o Japão, realizando o 
segundo e hlstorlco reide desta guer
ra contra o territorlo mntropolltano 
niponlco. são aparelhos quadrl-mo
tores com maior carga de bôrúbas, 
velocidade, capacidade de altura o 
raio de ação do· que qualquer outro 
bombardeador. 

São elas armadas com metralhado· 
ras e com canhões de 20 mtn. Cite' 
garam á <.:h!na em 15 de abril e ater
risaram eni aerodrorhos construl<los · 
especialmente e que dispõem das 
maiores pistas de decolagem ate aqui 
conhecidas. 

Antes do mobrade!o, um cofrespon
rlente da l{eutes esteve .nesses aero,· 
dromos e falou com engenheiros e 
oficiais encarregados da construção 
e aperfeiçoamento dos mesmos. J!lles 
consideram a construçll.o de tais ba• 
ses como a maior ,façanha do traba•, 
lho hum.ano na· China, desde o levan-
tamento·, da grande. ·muralha, _ 

Os aerodromos fc;,ram · construidos 
e1rt pouco mais de três meses e_ pra
ticamente sem equipamento moderno._ 
Essa obra foi realizada por engenhei
ros cb..'neses sob as ordens do coro
nel no'rte-amerlcano Waldo Kenersop, 

O general Kennetlt B. WoÍfe ê o 
chefe do 20.e <.:o.mando de l:!ombardeio,. 
organizado no outono de 1943 e que . 
na primavera do ano em curso cru. 
.zou os mares e se introduziu secre .. 
t,i.mente neste teatro da guerra para 
preparar a ofensiva. contra. o Japão, 
Seus pilotos foram cuida.dosa.mente 
experimentados e trinados especial• 
n1ente para essa ofensiva aerea con .. 
tra a metropole japonesa, durante um 
minlmo de 'dois a.rios de continuo s'er .. 
ViÇO ativo, com quatrocentas hO• 
ras de manejo dé quadrl-motores. 

Por todas as partes era posstvet 
ver-se grupos de ~tripulações recem• 
chegadas da !ta.lia, alem dé outras 
unidades auxiliares e todos os que 
visitaram as instalações eos homens 

, que - lutam neste. particular setor da 
guerra, voltam possuldos do maior 
r'espelto, pelo :trabalho que os norte~ 
a}llerfoanos estã'.o , realizando, 

A potencia ofenslvá. do novo coman-< 
do de, bombardeio àurhentara a. me .. 
dida em que au)nent,em os suprlmen-< 
tos, especialmente· petroleo. Ninguém 
pode dµvldar .de que o ataque aereo 
a· Tokló consistiu uµlcamente um pre• 

'ludio .do que esta, reservado aos ja,,. 
poneses. 

kTAOUES AEREOS A EUROPA 
AERODrtOMOS NAZJjTAS ATA• 

·oADOS 
Q: G. ALIADO. NO MEDITERRA

"NEO, (Reuters' - Caças de grande 
''ralo de ação· ·da a.viação es~rategica 
at'l,caram ontem aviões inimigos no 
sul,. em varios aerodromos loc.a.Uzados · , 
no. sul da França, 
. Bomba.rdeadores medios ata-0aram 
cei•to numero de pontes_ ferrov·larlas
on - IUjpral , oeste da. ItaJ!a e na zona 

· de Florença, assim como centros .fer
rovia.rios. de ,manobras em. V!are~glo. 
ATAliUE AE: EO A J'\EFINARIAS 

DE PETROLEO DO EIXO ' 

deadores pesados, com base no Mecli• 
terraneo, atacara ni cinco refinarias 
petro!lfera região de Viena. e seis 
na região .de Bratislava, na Checosio. 
vaquia. 

, A mesma emissoda acrescentou <!UG 
os resul', ados foram bons- em todos os 
alvos visados.' . , 

Grande numero de -ap·arelhos lnlml .. 
gos foi· encontrado, e dlverso.s deles 
ab8.tidos, 

ÀR'GEL, 0(Reuters) ..., ,A emtssóra 
das· Nações . Unidas an.unclou esta-'nói
te (!UG pod~rosas forças,- de '-bómbar~ 

Quatro das cinco. refinarias petroll• 
fe.ras .de Viena foram atacadas pela. 
prim_e!ra. vez pela 15.a F'orça Aerea. 
Aliada. O ataque a Bratlsl'ava foi o· 
primeiro -deooncadeado pelos avlõei 
ela .15.a fórça, aere1, • a um objetive 

. 'cheêoi ' . ' '' 

·_\' 



.\ 
} 

. Do "Estado de S. Paulo" de Domin
go pp., transcrevemos a seguinte noti-
cia: · 

"JUSTIÇA MILITAR - Roberto 
:Henrique Sisson, ex- oficial da Marinha, 
:foi condena.do po:· ter tomado parte 
nas atividades da extinta Aliança Na
cional Libertadora. Do grupo dessa ali
ança que foi condenado, inclusive o seu 
11residente, comandante Hercolino Cas- . 
cardo, foram· todos absolvidos e rcsta
Ya apenas o comandante Slsson embar
gar o acordão de su,i.. condenação pelo 
crime do art. 20 da lei 38 de 4-4-1935 
·datado de 13 de Setembro de 1937, e, 
que fez, càlcando 3na defesa nos argu
mentos que deram liberade aos seus 
companheiros de Ideais com,><>nentes do 
referido grupo. Ontem o Supremo Tri
bunal Militar, por. •ntermedio dos Mi
·nlstros Pacheco de' Oliveira e Cardoso 
de Castro, respeti·:amente, relator e re
visor, recebeu os. emba1·gos opostos ab
soivendo assim por unanimidade de vo
tos ó 'COmanda.nte slsson. O general Sil
.va Junior, Presidente do Supremo Tri
bunal, mandou imediatamente fazer as 
devidas comunicações a \·espeito." 

*'** 1 Em um artigo· p•1blicado na "União", 
de 11-6-44, por S. Excia. Revma. o Sr. 
Dom Manuel NunP. coelho, Bispo Dio
cesano do Aterrado, lemos depois de 
numerosas e encomiast-lcas consldera
~óes sobre aquele benemeri: · jornal ca~ 
'tolice, as seguintes. palavras, que pro
fundame11te nos sensibllisaram: "Do 
mesmo modo que "A União" no Rio, em 
São Pauto se destaca o LEGIONARIO. 
sob a. sabia, firme e patrlotlca direçãc 
de Plinio Correa d. Oliveira, como sen
tinelas avançedl¼ contra as tenebrosas 
maquinações dos inimigos de Deus, da 
lgreja e da Patria." E mais a.diante 
acrescenta o ilustre Prelado: "Quanto 
sentimos que iornais da tempera e do 
'.quilate destes não sejam os mais i>re
,feridos, os mais propagados, os mais 
.i.ndispensaveis hospedes de todos os la
.l'€S cristãqs ". · 

\ *-** 
· Desenvolvem-se com sucesso altamen-
te honroso para as potencias aUadas, 
,as operações militares etn terrltorlo 
francos. Altament.o honroso, dizemos, 
não só porque os resultados obtidos tem 

. sido solidos e promissores, como, so
bretudo; porque a obtenção desses re
sultados tem· sido dificu1tada pela rea

. ção tenaz· e violenta dos nazistas. 

NU-MERO AVULSO 

CR.$ 0,40 

Al\'O XVIII r1 . . Diretor: 11
1
· .. I .. li . PLfNIO COI?ru:A' DE: OLIVE:ffiA São Paulo, :?5 de 'Jµnho de 1944. 

· Dii.-etor..:Oerente: . . 
FRANCISCO. MONTEffiO_,MACHADO.·; ·\ 
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"SUPER HANC PETRAM lEDIFUABO ECCLHSIAM MEAM" Autoridades mm~a~ aliadas enaltecem 
a caridade do Santo Padre 

40 mil' pessoas .. eram · • alim~ntadas_ . 
expensa~ dQ, . Váti~ano --- Outras 

diariamente às 
·. declarações. 

ségundo noticia. o N.c:w~c. News 
Service; o general Edgar Ersklli!! H•,i
me, oficial norte . amerrc.ano, encar• 
tegado ·. dçs. as~u11tos; dvW '.do ·(}over.· 
no Milftàr ,!\liado,,".(A~fü)-;c .. e chefe 
da . Administração.· . _Ch~V-de. Roma, 
anunciou que. o 'meslll.0. AMG utiliza~· 
rá .. no futuro . a:.etlclente. organ,lz;i.ção 
de auxillos de Sua:c Saptidàde, <Í. Pà
pa P,io XU, para aÜm~ntaf, a,. po_pjl· 
lação de !toma que a,scàmle! ;atu~l
ménte, ·a mais de 2-.090.000 ,de P7s· 
soas: · . . .. 
' o. ·Brlgadéfro 'General ·Hume- afir. • 
mou em uma . entrevistá cóletiva .à 
imp;eniÍa, que' o Vaticano .alimento•1 . 
diariamente, nos d~s qúe precede• 
·ram · à; libert:i!ião 'de · Roma;' mais .· de· 
40 mil pessoas. . · • . . . 

·· Os aliados, : continuou o general 
Hume, c<1ntribuirã,9 .c<>.íú _carnes (l Je
gumes. pàfa. que a aliinEJntatão. forne; 
cfda pélÔ Vat:cano · séJa duplkada. 
· Esta foi a·primeira entrevistá. cói1: 

ced:da. pelo general Hlime·· desde· a 
ocupação de· Roma; • Os dados. QUB 
própórcionou acerca da grariáiósa or
gáhização de aúx:il!os do Váticano 
surpreenderam os numerosds: ·corres
pondentes que. éscµtavam · suas de• 
élarações; A organização· do Vátlca• 
no"'- que dtiraiité 8'ineses:.benef!ci0\l 
incesaanfemente· ô• povo :romano .:... 
ftificiona boje CÓlll .grande'.' efieienda 
e precisão; e as autoridades allacl:as 
poderão, · por seu, JJi.terriuidio, ·au.xi
liar imediatamente os rofnan'os, mais 
necessitados. · · 

o· Santo Padre ·hávfa' assumfdo 
Por uma notavel e significativa "pedra" sóbre;a quara Igreja; de Cris~ vjno ·.Éspfrito sa~to. que batalhemos , automaticamente, do ull)il~ Petri''. pessoalmente a:- ·resp,onsàbilldáde t!e 

coincidencia, os catolicos paulist<ii; po.:. to íoi edifica~fa., o unico ·alicér- pela Sé de'.Ped1·0 c.om todo. o ai:dór, , ... Soldad9s <le Cristo, soldados de Pe- diSfribtiír viveres e·m, grailde escalá, 
dem festejar no mesmo. dia, 29 ·deju-:- ce· de . tudo qua1;1to queiril durar, o· tod~ a çombatividade, foda a fotr.e~: .. dro, é ó que .qüeremos· ser, . Dá-nos por meio de, cózinlíás· ·de'petidentes 
nho,. a festa do Pdncipe dqs.Ap<>Sfolôs, centro de; grayld_h~~ .. de t~4o qi.iànto . pidez mágnifica ,com que ll:le niel:lUo i$to, Senhor., ;''et caetera to]tc". das grandes' Baàillcas;· eÍ!tabelecidas. 

. do Apostolq das. Gentes que .deu .seu queira estar, em. orc!em,,a.,garantia 'de con,quistou 'para Pedro as naçpes gen-' .. E·a Sãi> Pedro .e São Paulo pe,çamos em di-vérsos'lµgares •. da ·cidade, ·com 
nome ao Estadó, à Arquidioce~e e.à. todos. os: sudiws;('proteçã6 de ,todas tias e manteve sob O ceptro .. ·a.e ·. gÍ!e. del'.rame ·toda a· abunqanci;i ;de a cooperação do, Circulo ~e São· Pe-
cidade, e .o. àniv,ei:sario de quem re:.. . as_- autoridad~s, a• cupula-_ e· o .illicercé Pedro a: Cristandade. nascente; ~ti~, . sui;1s gr,ac;.as · sob1:,e: a veneranda.figura dro; e· .dirigi.das.· pór Religiosos. 
presenta entre nós o Sumo :Pontífice,· do mui;ido:irtteiro;i · · · . : ':. ·: · gando · os .. erros · ,qúe começavam·· . ,fo.Exmo. Sr. :tfuncio.' Apostolicó, r(i-, O general Hume disse aos corras-
do Exmo. Revmo. Sr. Nuncio Apos.. Pôr riósso :E.,;faâq; :nossa Arquidio- a s~ insinuar entre os cristãos.· São .. compensaridoslJ.,.é todo o bêm q1,te ,tem pondentes que o AMO hà.Vla felto 
tolice. . . .· cei;e, .. no~sa .. cidaqe; para. <!':te: o Apos,.. Pau}o. é . o . tipo perfeito do .• "~iles· .· , feito· a.o Bra~il, .e dan<.l.o.-lhe forç~ .Pa- com o Vaticano· acordos "verdàdeira• 

o· 'capelão Militàr Revmo. Pe. Chris• 
tóphér E. · O'Hara, Sacerdote da Ar• 
qui4iocese de Nova York, ,tempora•. 
riàmente destinado a servir no Al\1G 
em .suas rélações' com o Vaticano. 

Em rioni.e· dà Cídade do Vaticano, 
. o ·chamou-se a atenção do AMG. -

continuou o general Rume - pelo 
fató" ·de aviadQres' aliados terem so
breV'Oa~o o' terrHorio Pontifício. O 
'general afirl;J'.lóU que estes incidentes 
não se repetiriam e explicou, ao 
mesmo.tempo, que haviam sido cau 
sados pela ·vontade de alguns avia• . 
dores de ver de perto a Basílica de 
São Pedro e os edif!cios do Vatica-
tio; · 

A SITUAÇÃO ATUAL NA CIDADE 
. DO VATICANO 

A Cidade· do Vaticano continua go, 
z·aiidó de· bom serviço de fornecimen• 
to .de âguás que correm por divel'• 
sôs ·aqúedutos,' cujo · funcionamento 
não sotreu interrupção. Outros seto
res de Roma depen.dem das .represas 
cíe · Tivol!, as quais já se encontram 
em poder dos aliados. ,;; · 

As autoridades aliadas procederam 
a reorganização do. serviço de tele• 
fones, qlie' havia sl~o prejudicado 
pelos' ,alemães. Espera-se 9ue; na 

medida. que· as circunstancias o per• 
niit:i,m, dentro de poucos dias, funcio• 
nàrá satisfatoriamente. As linhas te
lefoilicas foram cortadas pelos ale
maes antes de ·abandona{' a cidade, 

As condições b!gien1cas de ·Roina. 
.são boas,· disse o general Hume, pois 
não existem epidemias e não ha ca• 
so's dé malarià.. Isso . não·, obstante, 
advertiu,. dut'á:nte a epoca da ocupa. 
ç'ão· áleniã. aumentaram ligeiramen
te- ós ,casos de tuberculose. O indice 
de mortalidade sofreu igualmente um 
aumento mas o de natalidade conti• 

. nuà normal, . . 

MEDíDAS QÚE OS ALIADOS 
. . ADÓTARÃO 

Nesse dia, · d~vemos, ·pqis; fl~var a· to~o , das . Geritlis: nos· '9~te~füi ,_do :pj:. Christi''., e portanto, implicitamente, ra. ainda nos fazer· muito mais bem. mente excelentes", e .rend.eU:. · tributo 

P
D

1
e.
1
.cues'. Nos· .. ·so S. e·nh .. ·or,. um.·· .. ª. _-_p_r. ec.· e ·.tr.i- · . .--, --~...,.---...,..,.....~...,._,,...,.~;..;. ..... ,....._~--...,..;..;.--....; __ ...,..;......:..;:.;.......: .... ______ ..;... _____ ....; ___ ..;..._ aos serviços qtie, como· con~elhelro; . Os, aliados -,- fin\).lizou o general 

i. ·~ · prestou o Revni'o. Mons. Walter s. · Hume - se propõem a proporcional' 

Pedro, para qµe o Divino Espiritó ·, .adido à Seéretaria ae Estàldo da· soas ocupadas em tarefas que oca• 

. ~ 

A simples leitura. do .noticia.rio tele
. grafice quotidiano evidencia a aspere
za. e intensidade . a luta. que. se vai de

'senvqlvendo ', na. França . septentrional. 
De fato, as forças que o sr. Adolph Hi
tler imobnisára Íl Ocidente para deter 

(Conclue na 2.ª pag.) 

Pelo Santo Padre, Sucessor de São,· . . , .. 1 ;. 1 CaÍ'rol, Sacerdote '-norte,americano, alimentos mais con'sistentes às pes. 

Santo faça crescer. cada vez :mais em ' ·.,.. Santa Sé O· Revmo ', Mons'· Carrol . slôn'em' ·maior fâdiga, às gestantes e 

-~:s~;5ª~ir~its-~~r1tifl~~~tl!t , .. · EI. o'·tvt· ··~. :EN .. : 1· 1;· -~' ·--11-... ~ .. ~,:-:1';' -0··-...,..,:-: ··::&' .i ... N'· -~·· ' ;·. ,. -... ; ..... p·· ;·.<i,'.-.. · .. ·g'.·:1·.· :.,,; ..... E·· . -."'·'. ..: .. ,.. -~, : .. ., :.t~f.J\.l.·m. ª.·éiii::.,.~.;· l.d~.ll .• : .. r.l ... :·f·1···@·i.:lfà .• s ... ;} .. t.'.1.º.i-. .,.;'_, ... ·~.·.·tª.·m •. i.· .. :.,:. i-a. q.·.·,v·!·e·r··.1.:u .. lll·ª.·.!.:;.~et.~.;uts. ·Pi'.f~:~ ... s· '.._, '"".""'·~J .bre ,a qual;,'~e, aprià , a .salvação çla.~ . . • . . . . . ,, _f ;, , , __ . . , , __ . , . : · · ,,~.· •. · . pas cdó!! Esta(Joa. ;Unicloii,, ·aç'!ia·se. 110! . !lªº desapareceram da cidade monu-. 
almas; a ordem e a ;fdicidade mes- " , . · '. - - .. ,; ,,. ,_-·-· - ., :. ·: ,, :e:- , ' : 0 ' \í"' ··:--'· ., .. ,,n,,· "'.' · v~mén'te 'no• _Vâtiéano; 'on~ryreâsmi"" m~ntos>e obr~s~cte'. arte e· esta:mus' 
mo tempórál' deste mundó, '. E' essá ,, , · · . . -: . : . \ .. · mlu/seu posto n:~; Secre(aria. de Es• cuidando de com,provar os danos que, 

==========================~=~=~i::!:=== .. , tad.oda Sá::ita S~;.~p ~sni,o: tempô estes' sofreram durante. a ocupação' 

e. o N e R E s s o· Eu e· J\i , . s· . ·. . ... . . . quê. cótÜ!núa:;-cieseínpeiihii.n'~~· seiÍ a\'emã._.Espera-se que se• levarão a. . . : .. R · 1 · ·y ·1 ·e· o· s~~~ãô ,só!~Í)ll jíromo,vida pela Ação. Cató\iéaJIS 20:45 1111< ministério.' êom.o .. Ylgarto {;lástrensei cabo . confereu.cias .. sobre este parti• 
· ·· . · · • . .··. - : · . - ··- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· • · Quandó 0· A~f(i: 'se tilin~i#õti.·.l)a~ <iúla.r, cóm a cooperação das autorí• 

• 
. . . . .· . . . ' (A' · .. · · .. · .. · .. ·.· .. · .· ·._.·.· .. ·. ,· .... ·· . dó .• ª'~~ 1;o ·. aé .·· Julho, no. 'A~dit9rlo .. eia I Escbiã ~caêtanô, '•R'. ' . . . t ,. ' . '.. p' .. ' . ·1"v,a.· t ,. . dàde~ d Vat·c • \! . · · · · . ra, . oma, en re se .. · essoa :, u3:va. ". o, 1 ano. 

:- cíí: ~~mpôs: •. tâiãrã·. sobre· o· ,_ st.nto .. ~aJ;,~, o'. :'Fie/mo,. 

D E B A R R A D O P I R AI 

Realizar-9\l-á, de , G a 20 de Agosto 
iproximo, o Congresso Eucarlstico da 
Diocese de Br,,rra do P:mi. 

O Congresso será realizado sob a pre
·Sidencia do Exmo. e Revmo. Sr. D. JO· 
sé André Coimbra. Bu:po Diocesano. 

· As cerimonias do Congresso conta
rão com a presença dos Exmos. e 
Revmos. Srs. D. Bento Aloisi Mai;ella, 
Nuncio Apostolico ,unto ao Governo 
Brasileiro, e D. Jayme. de Barros cama
l'a, Arcebispo dO' Rio de Janeiro. 

o tema. geral do -::ong,:esso de Barra 
do Pirai será Eucaristia e Familia. 

Publicamos o cliché do escudo do 
Congresso Eµcarist!co, no qual, sobre a 
cidaqe, surge a Cruz. 

O hino do Congresso Eucar!.stico é o 
:;eguinte: 

"Jesus Hostil' do bem sois a fonte 
A sanar as torrentes do mal, 

· Concedei que nas a!man desponte 
O clarão de um celeste ideal. 

CôRO 

Triunfai ó Jesus Rei de Amo!'. 
Na . virtude firmando a inocenc!a, 
Dos fieis aumentando o fervôr 
Inspirar.do feliz penitencia 
Triunfal ó Jesus ~i de Amol' 

Jesus Hostia ó Deus escondido, 
. Sob os véus que a Fé nos desvendti, 
Perdoai ao increu que, vencido, 
Aos influxos da Graça se renda. 

Jesus Hostia noss'álma . prelilJa 
As doçuras do Céu 10 altar. 
ó caudais Pirai e Paraíba, 

·, lde;. prestes, narra-laf ao mar. 

Jesus Hostia reinai por Maria 
Que de ,Deus tod., graça nos trai! 
E fazei que por ..ia valia 
Desça ao murdo a ventura da paz.,. 
. ·o Exmo. · Revmo. sr: Bispo de Barra 

s;lq ~irai :fez distribuir ~ · segulnteí 

· ORAÇÃO 

pelo bom r . :altMO. da · 

CONGRESSO EUCARISTICO moc1-,.:. 
SANO DA BARRA ·no PIRAí' 

Senhor Jesus - no..<:SO Deus e .Rederi .. 
to1· - que para alimE>.ntar nossas a1. 
mas - nos· destes o pão ciivino da; San
ta. Eucaristia. Abençoai a hoineriageni 
solene - que em bi'eve ws !remos· ptés
tar - com a celebração do :congresso 
Eucarlsticq J:?!oces.9,no. · · . . . . . 

·para muitos - sois ·aind.~ o "Deus 
desco9hec!do" - outtos 'há .que absor
vidos· pelas cousas ela terra - ,ou le
vador ·pela c9rrenteza · do e1To·;· - . se 
destlgaram dÔs sagridos compromissos 
~ tomados no dia do sarito. batismo. 

Perdoai a todDs, Senhor,. -.e dai que 
abram os olhos à . Fé, "."" ouçam a voz 
da Graça - e. se reso!vam de. vez -'a 
cumprir com fidetldade· - os preceitps 
da vossa Lei e da vossa , Igreja, Aben,-. 
çoai as crianças, - . guiai. a juventude, 
- santificai os lares, - consolai os atri
bulado.s, - cristianizá! a sócíedade, · -
aumentai . o nwn~ro dos operarios , da 
vossa grande messe - e· trazei ao redil 
- as ovelha.s que os maus. conselhÓ.S e · 
os maus exemplos - fizeram tresina
Jhar. 

Marque a solenidade .desse .congressc 
- uma nova era de v'..'.J. e-restauração· 
cristã - de toda a· n005a diocese, · 

Dai ao mundo - angustiado .pele 
flagelo da guerra · - a· suspirada pa·z, 
- duradoura . - e vasa.da nos moldes 
- da justiça e da c:arida.!e, · 

Reinai enf.im sobre ·nós•- porq1.1.e,.8ó 
Vós, - que tendes. palavras de vida 
etemr, -'- sois o Caminho, a Vetdade e 
a Salvação. 
Coração Eucarlstico de . Jesu; - tende 
· piedade de nós. 
:No.ssa Senhora da. Pa.z - togai por nós. 
Sant'Ana e S. Benedito - rogai por nós. 

• (100 dias '.de indulgencias) 

PROSSEGUE . A REVISÃO 
DA VULGATA 

Amda que os 'impecilhos sejam 
graves, contiriuam no entanto, na 
Cidade Eterna; os trabalhos da Co· 
missão · Pontlficia para a revisão e . 
correção da Vulgata, com o- intuito 
de publicar a. edição critica da ·m · 
Nia Latina de São Jeronimo .. Esta
belecida a Comissão em · 1907, pele 
Santo Padre P!ô X, e confiada· aos 
cuidados dos RR. PP. Beneditinos, o 
Pontifica Pio XI transformou a Co· 
missão em Abadia de São Jerpli.!mo 
para a revisão da Vulgata:; fücando 
submetida diretamente .à: Santa Sé. 

lJ:é o presente publ!caram-se . oito 
livros sagrados, eE;tando .. Pronta · a 
preparação do Livro -1 . dos; Reis, 
cilj(ls orii;ina_is. já, foram ' entregues 
ª1 im11r~llSI!, : ;FgligE>tª' V!l:tI~ · · 

. · '-. ·:P. .. ,:·:Á··•rf .. i.· ...... E: .·. Á. ·R' .t, <1:N· D· ·.:•'.O,_:-: ·v·: .. ·1··E' .,···R· ···A·,.• 
.. .· . . . . .. ·' A Historia dôs franciscanos · nas .Americas · 

A N I V.-I R S A R JO O O E X M O-~ 
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• 

No :dia 29'.p;'f.,'trnnsc;:rrerá· o ~nivmario natalicio"de S. Excfa. 
Revma, o Sr.,b. Bento Aloisi Mase!Ja, kcebispo Titular de Cesaréa .·. 
ri:1 Ma~ritanfa, ·e Nunpio Aposfolico do Santo Padre Pio XII; glo-. 
riósamente reinan.te,;jun.tà 'aà governo brasileiro. 

Oriundo d~ à:11tiga e :iid~lg~ familia, o ilustre Prelado alia, a' 
-toda a nobreza ,ele .porte e -atitudes, que lhe vem do berço,. as inésti- · 

· mav~is qilalidadé:s,.de•ahna e inteligencia, que tem l'.evelado r10 exer-
cicip de súa,àrdÚa .missão. . . . . . 

.• Só.qtlem:c;nh~ça:dé perto.a•extensão e ~avidade dos encar~os 
4Ue· .telll ria $anta Igrefâ um Npncio Apostolico, pode aquilatar de- . 

. vidameil.te o peso ·iior v:ezes .acabrunhador dessas funções, a com
plexidade· ·inexaurivêl, do~ problemas qÚe dependein delas, e.a rele
vanéía dás ,qualidades. pessoais.'que elas exigem. 

,P,elâ :si;ra .ii'iteligétjciâ penetrante e viva,' seu senso diplomatico 
~otavel,. seu . trato att1,eno, e acolhedor, e . sobretudo·. pelas suàs : qua ... 
lldades sobrenaturais· de. Erefadó, o Exmo, Revmo. Sr. D.· Bento·· Aloísi · 
Masella )em e~ riÔsso i>iís ,foiuneros e _calorosos ·adínir~d,t>res,' qye: 
cei;raµi~nie,s~ · pre,v~lêçei:~o .. d\!ssadata, para testemunhar a. S. ,ExCia, · 
Re.vma. · .. toda.' a, a~ir~ção; e ·.reconhecimento , que· lhe tributam·· coino 
catolico.s,e' bra.siléifôs.· ' . ' . , . . . . ' ; ... " 

. ,Womeado Bispo de· Uruguai~na 
. . À Santa s~ nofueou o r1ovo/Bispo 

de· ilfruguaianà., ' no . · Estado. lo. Rio 
l:lrande do SÚl. . Súa Santidade ó Pa.:. 
pa .Pio. X:II, vein de. nomear, para 
aquela Sé Episcópal.gaucha; o Revmi>. 
Cónégo José Newton de Ahneida Ba

,tista,: pertencente ao Cabido. Metro-. 
• p9.lita,iio aó Rio · de, Janeiro.. • . . . 

,' s.· Excia".Revma. ,Mons. José New-
. tón d~ .(\]meida Batista, é filho do sr. · 

Salazar <ÉleÍ:nardino . Batista ·Pereira· :e 
da ·exina. sra .. dona'· Caroiina de 

: Alm~ida .· Batista,. O no\'!> . AntisHte, 
q\lé pa.'3sóÚ por .varios cargos na'.'.Ai·- . 

· quidiocese. do Rio. de Janeiro,. seIX"do 
Pa:r:oco, : sucessivamente, ... de Sarita 

·Cruz,. Paqu~tá.·.e .. Osváldo. Cruz, .de
, sei:np·enhava, present'emerite, as fun
çõ~s de presidente da Obra das Vo-
câç§es Sacérdótah; eí,:i toda a Arqui
dioçesé dó Rio, Capelão do Colegio de 
No.tr~ .. ·Dame .de .. Sion e ·professor de 
Apologetíca, · Arqueologia e Arte 

. Sacra,' · no Seminario · Arquidiocesa\Io. 
S .. Excfa. ,Revma .. obteve, na Upi

. versidad·e .. Grego dana, .. ·dirigida'· pe)os 
RR. PP .. ;Jesúitas; 'a•laurea de Doutor 
em . Teologia.. · · 

Fundàda. · em.· Washington uma 
estudar··· ·es.~e .. iµteressa;tte · 

Academia 
assunto • 

para 

WASHINGTON, . é-(Inter~,(\.m~rfoa~a)· · 
A .Academia dé História Atnl)ritana cl.93 
RR, PP; :Pnnciscanos, .. · l'\lCentemeÍ)-t3 
instalada. aqui, eà~4nulará' e .Cóordei:iará 
a. pesquisa e · a, pul)licâçãq do: inestmia~ 
vel legado. ·· da. histori,â;/do : Hemlsferio. 
Ocidenta;l, . compllatlo , pelá , C>rdeni . cltjs 
Frades .Mêriores durlÍnte ·.mais. de 400 

· a.nos de apostotAdo n.o Novo :Mun.dà. 
Destacadas· · persônal!dadeii. · das .. · outtàs 

repubUcas. amertcà11as, é . C&lllÍ.da, coni.
parecer,í.ni. às ce}'.imónía,s ina\Ígurais· nó 
Convé.nto Fraticlsêàni? desta . .cil.p!tal. 
Entre .. os,. convid~os . ~V~ll1 i:~pre~n
tantes do Corpo Diplomaticó, professo
res, . escritores, jornalistas e . historiado~ 
res. 

. . . 

. o PROGRAM"-. l)A ACADEMiA . 

A. Academia :foi fuudada.. pelo Revmo: 
Pé. ·frei .Màthlas. F.aust, o. F. 'M,, De
legado gerar para .. à,· · Amêrii:a dói Norte 
e .ceritr(il. Se'u · propósito é C!>locâr à 
disposiçã<\ dos hlstoriádores, ·escritõtes . 
e dos · estudiosos em ·ge~àl, ·:· ó.s • dóc~nien
toii. cfos •Padres FranclÊéâiio,s .qtie :lev~
rain . a. Fé do Meitico ià.. Càtlfomia é. à 
A_inêriC?o do ./3ul, P3:rà , exêcuião de tal 

.Pr~r~ma a Academia. visa o seguinte: 
.·1.0 Descob1ir e publicar documentos 
·2:0 · · Pubtlcar tra alhOs historiCO! 

ótjgÍllais. . . . . . 
3.{) ·· organizar wni- biblioteca em mi•· 

crófiime de fontes de materiais, 
· 4.o · , Prep~rar. um completo ln.dice bio .. 

grl!,fjco dos .Fr~nciscanos americanos. 
Num sermão pi;onunciado, na .Missa 

de abertura, o Exmo~ Mons. O'Hara. 
disse.: que o p1:<>grama . da , Academia "é 
um· conv,ite para. os melhores esforços 
eriticos ·dos -r.istoriadores qualifica.dos e 
copperadores para muita., decadas - e 
mesmo -par<1. o futuro seculo: e o pre
énclúmentü progressivo de qualquer 
parte deste ésbOço será um beneficio 
para .os ,estudiosos· americanos" . 

Será publicada uma. revista trimes
tral "The .. Amel'ica.s". Cuidará de his
toria'· cultural int.er-americana e ·ctas 
contribuições da Igreja a civi:Jização do 
Hemisferio. · · · 

OS MEMBROS 

··,A IG·REJA.Nl. NORMlNDlA 
. . . . ~ -

Os ··membro&. honorarios da Academia. 
incluem SS. Excias. Revmas. Mons. Mi• 
chael J: ·. Curley,. Arcebispo de BaJti .. 
móre. e de Washington,· John · Mark 
Gannon, Bispo· : de Elric, Pennsylvania, 
Ed.win V. O'Hara, Bis!N da Cidade de 
Kansas, Misso.uri e. fundador do Insti
tuto . Intér~Americr,no daquela cidade, 
ThÓma~, E, .. Molloy, Bispo de Brooklyn, 

Como se estabeleceu e desenvo!veu 
,primeira . região francesa libertada 

o . Catolicism'o na Nóvà York .. 

do. )ugo' .:nazista. tã?n:\~~ i:~:::d°: ;:~~:n:~~p::. 
. . . 

AN01mandia. foi evangeli,zada mui
to. ·antes da -invasão dos •normandos. 

.. São Nicasio, coriipanheiro de. São .Di
.niz,, en,. Paris,' didgfü7sp a Ruãçi pe
. los ·.fins , do .3,o . seculo, mas foi marti
rizado antes ·. de chegar · à atúal i5é 
Pi:in:iacial .dii Norm'andia; A Diocese 
de Ruão . foi representadà .· no . Concilio 
de. .Arles, em, 314, pelo seu segundo 
Bispo. ()s•ult4nos pagãos dàNoririan
. dia só foram cónvertidos no seculo IX. 
. Coµi os ·anos, a jtirisdiçao dó .Arce
bispo· de· Ruão estendeu~se àté· o · Ca
naliá,' até a ~reação da· Vigararia 
Apo11tolica de Québec.- Atualniente a· 
· Província Eclesiastica de Ruão · inclue 
as Dioceses de Bayeux, 'Lisieux, Cou
tancés, Evreux. e • Sey. 

Zelosissin:ios para com a . Fé, recente. 
e· imperfeitamente esposada . os nor
mandos quizerain enriquecer os mos
teiros que eles mesmos haviam s!I-

. :il.ieíido. Fizeram-nó; . porem,. pilhàndo 

. os de Espa.nha é . do . sul' . da Ital~a;. e 
para . expiar suas . coreriíl,S, · fundáram · 
ou. erÍJ;iqµec!lram edificios que )hês 
servissem de. mausoleu, com ia 'óbri
gáçãé) de· neles se• celebràiem , Missas 
em sufragfo '.de 'suas ·alnias. . . . 
. · ;"1'8. seéúlo éXVlI/c pórem;·. téve: a: Fé 

. -. . ' ; \ - .. ' . ' 

' ' · · · feSSOr ,:-.de, . histol'ia. na universidade do 
um grande surto· em t9da a Nónn.~~_: México; dr .. Franco V. SchoJes da Di• 
dia. , . .. . . . . . . . . . . ·. . . visão de Pesqui.~as -l';shricas da Ins• 

Câne/,riaDi.oce~·~ ~e Bayeux:, c~n- títuição CarriE.gie, de Washington; dr; 
tro da invasão',Aem !Iois mosteiros de carlos .Càstaileda, profe~or . de h.sto• 
grande. válor histmiéo: a-' "Abbaye ria .ria .Universidade de Austtn. rexas; 
aux honimes'\ iundádà por Gtiilherme dr .. John Ta.te Lanninb professor de 
o Conqúista!ior, ondl'\ está o .seu' sâr- hlstQria na Univ.•rsic!Me Duke, North 
cofagó .vasio; .e a ·~Abbaye àux da,mes'!, CaroUna; dr. J. lfant.el Esplnoza, prO'-
fundada per Mal!ilde; e.sposà· de' Gui-- f~or dá 'JniversidPdE. LoyoJa. Chlca-
lhe):me, e ;qU!l<a~f'!.da gt1;µ-da·Se)lS [eli::- go; Revmo, Fr .. Lazarl' de La Madrid, 

•tos. morta1S, .. : :· . ··, ·< ,, ' · : .· o. : F. M., ·d,' ·Guatemala; Revmo. Fe . 
··o territorio '-dâ·Pr,o~in~ii ~l~iâS~ dr. _Da.yid .Rublo. 0.:3. A., Dlret-01 do 

tiéa .. de Ruão é cicib~rto•d~· masieiros,, Dflp~rtamento .de ·L!nguas Romanas na. 
alguns ainda ,hab,U.a:dos e.· ()Utr.os em Universidade · catolic.t da America, 
ruinà,s. Sob a mflue.:nçi!\ dos M:o.nges,. · -Washlilgton;. e, snrtaYirene A. Wrlght, 

. · surgiu no Secufo .. XIII o · grandio~o és- . u~· cI.as autoridades do Departamento 
tilo- normaJJ.do. Na ~rmándia ,ha .be- · de Estato ,ria· historia do Mar cta.s ca-· 
lissima~·"igreJas. co.nsirúic:las ;'ne$se esti~ ra!b~. 

.. lo. ,Uma deias ,é .São Pedro ~ Derf)e:- :ó Révmo, Frei Roderik Wheeler .. o . 
,t;il; em Câeri.,As catedt,~is.de _Ruãoie .f. M., diretor da. t ,actvmia Jisse que 
Bayemc. destacam~.se 'pela sua ·,beleza 5. !";to fadores Franciscanos de oito 
.arquitetl'ifiCa entre OS teso;tros artfa:.. próvlil.cias dá. Order-· na Ameriça do 
ticos ·de li'rança. · · , · ·. · · Norte e ~entra. trabalharão no Colegio 

Lisieux, a cida.de onde vivéu°.:Saiíía ·do. San:to Noíne, de, Washington. que 
·Therezinhá do Miiníilo'Jesús, está si:.. será· a sede da organtzação E:ssEE nis
t1)ada: entre Caen ·. e ,Paris, 'rota : das ... torladores ' COlll,bOrarão com os men hros 

. forças a~iadas .. E.,~erefuos: que ,o Car~ · · hcinoriirios e correspondentes . em ou .. 
·m~lo onqe: viveu :a' .f(ráride-•'SaJita, ·não . ,trwf 'réptiglJcas e varlit.s parte.s dos E!,• 
seja destrui~o,; · ' · · tàdot.t'nidOG. · ' 

.1 
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'COMENTANDO. • • 
AD lMMORTALITATEM 

Estâ. causando alguma celeuma a 
quutão doo direitos a.utornis postumos 
de Humberto <lé campo&. como Já é 

· <10 conhecimento publico, apareceu no 
. int.erlor de M~ um rapaz caboclo, 
que, dlzendo-i;e :iµbvtdo pelo :;plrito da

. quele escritor, cômec;ou a escrever 11,, 
· ~- Vai dai, a famll!a de Humberto 
de Campos se · propõe _receber os direi-

. tQS · autorais• rela.ti VOS .às (lb~ "astrais" 
· de ~u falecido chefe. E é precisamente 
. ai que o carro pega, porque. o ca.bocli
. nho ·de Mlnàs, embQra. proclamando pu
. blica.mente ~ão Ger. o autor· das · tais 

obl.Wl, reiV!ndlca; contudo pa.1·a. si o;:; 
direitos autorais. . 

· Evidentemente. não ·~olve a questão 
· a solução eminentemente sabida de 
a.r1nnar que, a: lef sobre d!xeltos auto• 

.-· l·als ~ó ee refere.· aOI! àuto,:ea vivo:,, e 
l!lão aos m.oi'tqs, E~ta !listorla de matar 
um caso cómpltcado pelas pre11mina.
re3, não entl'a.ndo no merito, é um ge1-
to habll de .. certos· juristas, para tira• 

. rem o corpo e ·não .;e comprometerem com 
questões espln.hO.SIIS. Para. não acende

.. rem um& vela i1, I;)eus e outni'. áo diabo, 
não acendem togo de umâ vez nen!luma. 
veJ.a, o que &!em de tuclo é sobrema- . 
nelra. economico e recurÍlllX!davel nes
te:! tempos de racionamento. Fala-se 
sobre o assunto, e não se· di2 na.da, 

outros, porem, preferiram ta.zer aos• -
·. tração do complicado problema Jurldico 

'.: dos direitos autorais. e consideraram. 
.i apenas o fato em -i. Ter.la mesmo o 
; ca.boclo mineiro recebido. comunicações 

medlunlcas de Humberto de Campos, ou 
l terla ele mesmo escrito o livro, impln• 
.. · glnào-o eob a. responsabilidade do co

illheetdo escritor, não mais em condi
. ·ções dt: prote:itar? Ora. respondem. se 

o livro. atrtbuido .11,0 esplrlt:> ® Hum
. berto de Campos não for de Humberto 
de camws. seria, preciso reeonheccr que 

. o cab0cl6-·núne!r<> é dotaclo de s!ngU!ar 
ta,lento llterario, bem merecedor de 
uma c&deú'a no "Fetit Trianon,.,. • • E, 
~ retlcencis.8, enroscam a, in.sinuaQão 

. ma.lanctra. · 
· lsW, p0rem, vem deixar a provecta. 

Academia de Let.ra.s nuin dl!lc!l lmpa&• 
, se. ee oa bnorta!s fa.lecidos dão de con • 
j tlnull-i a. ei;creve1. <'.Orno renovará a 
· Academia os .seus qwi.dros? O.nde as 
,· vagas, com que homenagear o.:i notave!s 
. d& ep0ca.? E, depois, qual a !egithn!da-

de · dos sucessores. a. ocupar lugares não 
d.esocupadoo~ Seria -preclao d<'$dobrar 

··a. Aca<iemia, · e, alem da Academia Ba
:: 1·.ão de Prununo.,d, fundar tambem 
·'·untá· Academia. Alan Kardec. Ou então, 
"aceitando-se a tese catolléa .de que tais 
, livros postumos só podem ser obra do 
'· dui.bo ou da fraude, seria neceuario 
, C'l'lar uma. cadeira para S11,tanaz ou pa
;- 1-a ... mas para quem?' Depois d~. ~ 
. :ficaria faltancj.o uma cadeira para o 
· Zebú. Vade retro! 

" PIO X " 
· A editÓra das "Leituras Cátolicas 

l!e D. Bosco" acàba de publicar um 
inte1·essante Uvrinho que recomenda• 
mos a,;~dos os nossos .leitores. São 
U'l p~!nas escritas num estilo flu

,:.ente .. ê..àgradàvel, traçando os fatos 
·mali. interessantes da vida do Santo 
. lfa.dr.e · Pie>, X, talecido. ,em odor de 
~$.afü_ild __ · __ áde,_'-c obra .. de autoria de lienr __ í· 
;qu~~u.*~llo, . . 
,~ . Q. ,numero de .março da mesma edi· 
tora; traz varias peças para serom 
:representadas nas associações cato· 
licd,, todas elas tendo como motivo 

. ;Prinélpae a obra das vocações. 

EM . VISITA AOS PEQUENOS 
JORNALEIROS 

Encerrando as Solenidades Maria-
. ·nas;.:os pequenos jornaleiros, recebe• 

ra;n em sua Casa a visita do Exmo. 
Sr •. -D. ,Jaime de Banos Camara. Ãs 
7 horas . S. Excla. celebrou Missa e 
distribuiu a Comunhão a 150 alunos. 
Em seguida; admin.lst1·ou o Sacra-
1pento do Crisma a(ls alunos, que ti· 

· veram como padrinhos muitos. dos 
proprios companheiros .No salão Au
ditorium, alguns meninos executa-

. :Í'am· numeres de canto, flauta, violi, 
no: Um grupo de aprendizes de me
canica ofertou à S. Excia. um traba· 
lho feito por eles nas oficinas. Após 

· o café, que os pequenos jonialeiros 
.ofereceram a S. Excia. Revma. e de• 
-mais pessoas presentes, o Exmo. Sr. 
Arcebispo percorreu as diversas de• 
vendancias da Casa, ,benzendo então 
a nova Carpintaria recem-construlda. 
Sabendo como se empenha o Exmo •. 
Sr. Arcebispo em obter auxilio parn 
os Seminaristas pobres, os peouenos 
joruàleiros aproveitaram o dia de 
?!egunda,.fe!ra, cuja feria é maior· que 
a dos outros dias da semana. e num 

· .cotiz!o apuraram 50 cruzeiros, que 
·;entregaram a S, Excia. Revma. pa!·a 
aquele· fim. 

Coleglo São Luiz de Gonzaga 
de G~xupé 

soa· INSPEÇÃO Fl;DERAL 
O .Bispado de Guaxupé fez declara• 

!;ão que o r·ererido ,Coleg!o. não está 
mais sob os ausplcios da Diocese, 
nenhum Saeerdote leciona no refe
rido estabelecimento que não possua 
Capelão nem assitencla religiosa. 

"L E G I O N A R I O" 
St:MANARIO CATOLICO COM 
APROW AÇÃO ECLESIAS'l1CA 

Redação e Administração 
Rua do Semínario, 199 

relefone 4-0931 
Caixa PostaJ 147-A 

São Paulo 

Assinaturas: 
f.no • ~ •••••• J •• •••...... CrS 25,00 
Exterior ••••••• ••• ••• ••. Cr$ 50,00 
Numero avulso ....... ••• Cr$ 0,40 
Numero atrazado •••••••• , Cr$ 1,00 

Rogamos aos nossos auinantes, co
municarem a mudança de seus cmde• , 

· retos para a CiJixa Postal 147-A. 

SUCURSAL NO RIO: 
Agencia noticiosa Sul
Americana "Asapress'' 

Rua Almirante Barroso, 72 
Fones 22-.4375. e 43-6637 

Aouneios: 
Pegam tabela, sem compromisso. 

Não public1Ímo11 colaboração de 11es• 
sois eidranhas ao nosso quad.\'o de 
redatores. 

o t.EGtON IUUCJ tem o maxlmo 
prazer tm ,t:<'~be1 vtslt.as às lnlltala• 
çõea de sua ~('.oeÇão e oficina& ala., 
pede qu, nAo ,,jrun as meimas re1w 
nas 2.a.,, ~.o.i, e •.aa telr111>, por exi• 
i.'. ,:Je!D.s do .el"'tço.· 

1 DIAS EM REVISTA 
(Conclusão da l.a pagina) 

a investida dos ~\O·$axões, eram 
imen~a.s e potentls.simA.S. Do contrario, 
não se explicaria a energia eia deren
siva. teuton!ca, 

* * ~ 
E::sa observaçã<> confirma plenamen-

te o que diziarnos em nosso ultimo ar• 
tigo de fundo. Os nazistas p0deriam 
ter desviado para a. frente oriental to
dOll ou qua.sl todO.ll o:; recurros que 
imoblltsaram 110 Ocidente. com isto -
a experlencb. o prova na França - po
deriam ter CP.tardado muitQ o avanço 
das tropas bol,:hevistas. Entretanto, 
preteriram ir cedendo terreno diante 
do rolo compr,es.5or bolchevista, para que 
os louros da vitoria não coubessem às 
nações do Ocidente, Os louros da vlto
Í:ia, sim. Porque ha uma grar..de dife
rença entre a vitoria e os loltl'05 do ven• 
cedor. É á popularidade, que confere 
hoje os louros da ,·ltoria. 01'!', a popu
laridade só pode recair s~bre. aqueles 
que conquista"" oi; exltos espetaculare,5, 
que a. opinião publica di.~cern" facll• 
mente. Es5eS exltos, o nazismo, vendo
se perdido, os preferiu proporcionar aos 
inlmlgO/l elo Oriente, que aos do Oci
dente, aos bolchevistas, gue aos demo
cre.ta.s. Toda a Influencia que a. URSS 
possa ter depois da guerra. tem um .res
ponsavel capital: o sr. Adolph Hitler. 

* $t ~ 

Falando certa vez da atitude da im
prensa. · perante o comunismo, o Santo 
Pad1-e Pio Xl denunciou a· '' universal
conspiração" em virtude da qual rara
mente re publlcavàm . toda.<; as atroei• 
dades . cometit!a.s !).llos. . 'bolchev.istas, 
Lembramo-nos . invêncíV~lme!lte dessa 
"universal conlipiraçãO". vendo o silen• 
cio absolutci de ú,umeros orgãos de Im
prensa de todos os tipos, matizes e fei
tios. que parecem não ver essa. mano
bra do nazismo. 

Entretanto, a coisa é tão simples de 
se ver! Os nazistas resistem vigorosa
mente aoo aliados, na França. Ora., os 
aliados dispõem de for~ multo 1mpor
tante3. Logo, a reação contra essas !or
ças só pode ser vigorosa. se desenvol
vida por forças tambem Importantes.' 
Ora se os nazistas !mob!lisaram forças 
importantes para esperar os aliados no 
.Ocidente, é claro que combateram os 
russos com exercites desfalcados das 
"forças tmport,mtes" que estava.ui. !mo
vels na França. LOgo, de fato . todo o 
peso das tropa~ bolchevistas se ·atirou 
contra um adver$1.r!O desfalcado de for
ças Importantes O sr. Hitler, quando 
recuava diante . dos balchevlstas sabia, 
portanto, qual o meio de intensificar 
sua reslstencia. cout.-a. o rolo compres
sor russo: era reintegrar em seus exer
cites orientais as "!orças lmportantes" 
quo estavam imovels no Ocidente. Não 
o quiz fazer. · Logo, preferiu a vitorla. 
r\16S& a um cxito aUAdo. Ha · coisa mais 
clara? 

* * * 
Os bo!chevlstas deveriam estar con.s

cios do !11.est!mavel servlc;o que no::sos 
aliados anglo-saxões lhes prestaram 
com isto tudo, Pelo contrario entretan
to, a propaganda bolchevista anda. ros
nando por toda a pa1·t,e contra os alia
do~, insinuando que só a URSS tem ·ob
tido exlto:. militares reais, e que isto 
prova a superioridade do regime bol
chevista.. 

E, ao mesmo tempo, enquanto espera·c 
vamo.s uma. investida em reg-ra, cios 
bolchevistas contra os nazistas, alve
jando diretamente a. fronteira teutoni
ca, o que vemos? As hostes do "cama
.rada." Stalin. em Jogar · de se a.tirarem 
contra o colosso nazista., perdem tem
po em estrangular a formiga finlande-
za. : 

Expliquem isto, se puderem, os que· 
:,e empenham e;n ver no bolchevismo o 
inmigo "n.o l" do naz.Lsmo, e vice-ver
sa. 

GONGREGACÃO MARIANA ·DA ANUNCIACÃO 
No dia 18 p. p. foi empossada a. .nova. 

:Olret.ôrlà. . da. Congregação Mariana de 
·Anuricia.ção, da Paroquia de santa ce
cma:: cbnstituida dos seguintes congre
ga.de&:· 

D~tor: COnegó.LUi3 Gonzaga de AI• 
meida~ .. Presidente: Sergio Carletti; VI• 

· · ce,pfyslé!ente: I\r. Gil çelidc•ilo dos 
-Re~: ·comelhetros: H"vmo. Pe. José ve
·JO!io~ ):)r:: .José Dalmo''aelfôrt de Matt<>.5, 
:Fran~ls~ó Jle Paul• Ferreira, Ma-noel d' 
Ascéµç(\á Almeida, Leonel Tomiatt!, An
t.onfo P . . Collet e Silva. Egldio José Por
to; ·:· 1.9 Secretar!" Oswaldo Ribeiro. 
Bueno~ 2.0 secreta.rio: .Paulo f'er.fetti; 
Te°sóµr~iro: Adriano Perfetti; Provec.-ir 
-da.~: Hello Perfetti; Secção de me
noieG!"t>tesidente: Orlando. corre\1; Vi
ce~p~sldiente: Arnaldo Iezzi; Asslsten• 

,te:.il:io)1erto Calz.a. 
i •••• ' 

. ..0,l!lJllrt.lmen.to de Piedade: ,Assistente: 
: Lêóíiél Tomlatti; Secção da. ;!agrada 
. - •. _:, é_•_~ - • 

·! J._ 

Eucaristia: Leonel T•.ml.atti; secção de 
Zeladores: - Zelador-mór: Roberto· Ri• 
'beiro Bue!'lo: Zeladores: Angé!o Noguei
ra V!lla, Antonl~ e. Ferraz Salles, João 
B. Moreno Netto, Ma.lo campos, Luiz 
Gonzaga FernanJes Silva, Otavio Gas
par R.icardo, Scholo. Cantorum: Ama
deu lezzi. 

Departamento de Estudos: Secção de 
Instrur,,o R.ell~iosa: Cg0. Luill Gonzaga. 
~ Almeida; secção de Leituras: Dr. 
Itlbran Marconl"3S Machado, Roberto 
Ribeiro :.;1eno, Braz Alb-Jrto Gravina, 
João Estevam de Siqueira. 

l.lt1parta111ent, de Ação , SGcial; Secção 
de Psportes: Hello Pertettl, Dalzell Frei
re Gaspar; Secção e;,; Festas: Amadeu 
Iezzl. 

··DepartamElllto de Novi~os:· Assistehte: 
Or. Jo:sé :aeif~rt de Mat~ . 

LEGIONAJ?IO São Paulo, 25 de Junho de 1944 

ltATOLlCOS, ~ISMATICOS, COMUNIS-TAS] PESCANDO EM AGUAS TURVAS ... 
Pe. Arlindo Vieira, S. J. 

Na semana pas3ada, fez bastante barulho pela im• 
prensa um "Padre Dmitrio Tkactchenco" intitulado, ora 
"representante da Igreja Ortodoxa Patriarcal de Moscou",· 
ora, mais vistosamente, "Patriarca da Igreja Ortodoxa 
Russa em toda a America do Si.li", Mais p1:irticularmente, 
dpvem· destacar-se, sobre o assunto, uma extenslia .entre
vista telegráfica publicada pelo "Estado" do dia 15 pp, 
em lugar de destaque, e a reportagem 0 rganl.iada pelos 
"Diários Associados" sobre um encontro que esse "bispo", 
"padre" ou "patriarca" teria tido em certo lugar no Rio, 
com alguem, A reportagem dos "Diários Associados" foi 
publicada nesta Capital pelo "Diário da Noite" do dia 16 
proxlmo passado. 

Antes de resumir os ditos e feitos do rumoroso per• 
sonagem, convcm dizer sobre ele duas palavras, 

Antes da grande crise religiosa que culminou com 
Phocio e Miguel Cerular.lo, todos os países da Crlatan• 
dade· profeaaavam a mesma doutrina,· obedecendo 
ao mesmo Pastor, Isto ó ao Papa, vivendo· dos mesmos 
Sacramentos, e constituindo um só rebanho: era a lgre• 
ja Cat61ica. Se em todas as coisas essenciais a união era 
completa, a Igreja, amiga de uma sábia variedade cten• 
tro ,de uma forte unidade, perml.tla a existência de. 00,1-
slderavcls diferenças nas coisas acidentais. A legisla
ção canônica, os, paramentos, os trajes eeleslástlcos, a 
liturgla dos . cató.llcos do Oriente - Balkans, Rússia, 
Asla Menor, etc. - eram diferentes em muitos pontos, 
da legislação canônica, dos paramentos, ·dos trajes ecle• 
slli&ticos e da liturgia em uso no Ocidente. Essas dlfe• 
renças, repetimos, versavam sobre cols.as meramente 
acidentais, Mas, segundo elas, se dividia a Cristandade 
em dois grandes blocos harmônicos e irmãos: os gregos 
e os latinos, ambos lg-ualmente Integrados na Santa- lgre· 
ja· Cat6llca, Apostólica, Romana. 

Infelizmente, a vaidade teológica e patrioteira dós 
Bispos, do Oriente, açulada pelÔs pruridos regalistas dos 
Imperadores de Blzanclo, os matinha em estado de 
perpétua desconfiança para com o Vigário de Cristo na 
terra. Aos pouco,s, as relações entre os . Bispos, do Orien· 
ti., chefiados pelo. Patriarca de Constantinopla, e a San• 
ta Sé, se tornaram tensas. A tensão cresceu ·cada vez 
mais .E, por fl!Jl, culminou, com Phoclo e Miguel Ceru
lario, em uma verdadeira separaçã(?. Os Bispos do 
Oriente, em sua grande maioria, se revoltaram contra o 
Papa, e arrastaram atraz de si os respectivos rebanhos, 

* * * 
Apareceu, então, neste cenário torm.entoso, um pri• 

melro elemento de confusão •. Como a grande maioria dos 
Orientais se separou da Igreja, constituindo um.a Igreja · 
Independente, a opinião pública, que se Impressiona mu.lto 
mais com as aparências que coin as realidades, ldenti· 
ficou aos poucos as diferenças extern_as de liturgia e lndu• 
mentárla do Clero do Oriente, com as diferenças de .dou· 
trina. E, aos poucos, chegou a ver nas dlferéngas exte· 
riores, não só a expressão tanglvel do dissídio, mas a 
própria causa· e substancia dele, Ora, nada mais falso. 
Não é pela diferença dos paramentos, ritos e idioma , 
litúrgicos, nem por algumas diferenças secundárias do 
Direito Canônico, que a separação se deu. Nem é por ist0 
que ela se mantom. A separação se o.rlglnou do fato de 
não quererem os Orientais reconhecer o primado do 
Romano Pontífice, &ua universal e plena Jurisdição sobre 
toda a Igreja. E dai uma consequência multo importan
te: os p·oucos Bispos OrJe·ntals que, com. os respectivos 
diocesanos, ficaram fiêls a Roma, unidos a ela tanto 
quanto qualquer Bispo brasileiro, espanhol ou francê~, 
sé parecem muito mais, pela lndume·ntária' e liturgia, 
com os Bispos separados de Roma, que com os Bispos 
católicos do Ocidente. lt fácil de compreender que, para 
o povo, que tende sempre a ver nas aparências a própria 
substancia das coisas, esta situação cria um "imbrogl io" 
clificíl de esclarecer. Dos Bispos e Padres que não se 
trajam como os demais, que usam idioma e ritos litúr-· 
gicos diversos dos demais do Ocidente, alguns eão .catõ· 
llóos, outros não, Como explicar o ·fato? O modo inals 
simples consiste em apontar desdé logo o nó originário 
da questão:, uns aceitam o Papa e ,são. portanto católicos; 
04~ros r.ão aceit am o Papa, e não sã<> católicos ••.•• , ; 

Entre estes que não aceitam a aut~rldade, nem dou
trinaria, nerri Jurisdicionà1; do PáP,à, estã: Q ," p.a~re", "bis
po", ou "patriarca" · Tkacitchencô,· que .. pura .. e. .simples• 
mente nã0 :é católico,· 1:;.ssé "padre",.(.i•~ispo·", ou ''pa· 
triarca". não serido católico, ·n·ão est<\rido !:m união e 
comunhão com o Papa, tem na Igreja de Deus' tão· pouca 
autoridade doutrinária ou. governatiya, quanto o •• Fa
ther Divine", famoso medium espírita dos. Estados Uni-. 
dcs; quanto a Dalai Lama, ou o Grão Mestre da Maço-

' naria Braoi!eira. · 
* * * 

Então, qual sua posição exata perante a Igreja Catá· 
llca? A de algum "pastor" protestante, luterano digamos? 

Sim e não. Sim, no sentido de qué nem um nem out~o 
tem a menor• autoridade para ensinar. aos fiéis da Igreja 
Católica, a doutrina verdadeira. Sim, .no sentido de que 
nem um nem outro tem o direito de impôr ou proibir a 
qualquer católico algum ato com ordem à salvação eter
na. Sifn, no sentido de que o católico não pode nem deve 
participar dos atos de culto realizados por um ou <>utro 
nas respectivas Igrejas. -Não - e entra aí mais um fator 
de confusão para as pessoas Ignorantes - em outro sen• 
tido: um '.' pastor" luterano não tem do Padre senão à 
indumentária e o vão título. O "bispo" cismático pode 
ser verdadeiramente um Bispo; um "padre" cismático 
pode ser um verdadeiro Padre, Bispo rebelde, sem nenh1im 
poder de ensinar nem governar; Padre rebelde,· sem 

Plinio Corrêa de Oliveira 
nenhum poder de ensinar nem governar, Isto, não obstan• 
te, verdadeiro Bispo, .verdadeiro Padre. Comó? O que 
lhe resta de verdadeiramente ·"episcopal", de verdadeira
mente "sacerdotal", ~e não pode, nem ensinar· os tlê_ls, 
nem governa-los espirltualm_ente, nem . mesmo ,a_ssoc1a• 
los a si nos atos do culto? . 

Para maior clareza do assunto, deixemos· de fado 
es,c problema e consideremos outro, Na Igreja Católica, 
a validade de quasl todos os Saoramcntos só exlste···quan· 
do ministrados pelo Bi$po ou pelo Padre, _Assim, H um 
leigo absolver outro de seus pecados, essa absolvição 
serã nula. Se um leigo tomar . paramentos saocrdo.tais, 
e celebrar· uma Mls&a, não haverá Consag'ragão~ não ha• 
verá Sac-rlflclo nem haverá Comunhão: · em suma, não 
haverá Missa. Se um Padre crismar sem delegação do 
Bispo, o crisma será· nulo, lnéxistente •. Se um · Padre 
ordenar·Sacerdote a outro Padre, a ordenação será nula, 
Inexistente. lmagln.e·se agora um Saóerdote católico, 

. apost6llco, romano, qCle tire a batina, apostate, abandone 
o -exerclclo de &eu. Minlstérlo · iiagrado, lmaglne-ae que 
ele viaja de. bonde, no mom'cnto cm que se. dá um desas• 
tre e um passageiro católico é gravemente ferldo, flcan• 
do desde logo. em iminente risco de vida. Se o Sacerdote 
apostata lhe der a absolvição; ele morrerá com esse 
augusta Sacramento. Se não,. morrerá· sem ele, _porque não · 
ha tempo dé trazer um·. Pa.dre em situação . regular pe
rante a Igreja, O Sacerdote •postata pode e deve dar a 
absolvição ao fiel, Este a pode_ e deve. receber ,sem· 1nquie• 
tude de concléncla, O Sacerdote apostata, embora apos
tata, continua Sacerdote, porque ·o Sacerdõç_lo imprime 
carater e continua até nos excomungados .vltandôs, a 
pclor classe .de excomungados.· E, por istó, embora apos• 
tata, esse· Sacerdote pode dar uma absolv_ição vállda ln 
articulo mortis, o que o mais -santo e vlrtu.oso dos leigos 
não pode fazer, O mesmo se dá em relação .à• Sàgr:ida 
Eucaristia. Se um Sacerdote .ipostata celebrar Missa, co• 
mete pecado mortal de gravíssimo .sae:rllégio, Seu ato 6, 
pois, profundàmente__ ilicitç. Mas. ó. váHdo. O pão e o 
vinho que ele consagrar. se t~ansubstanciarão de ~ato no 
Corpo ·e no Sarigue Precioso· d.e Nosso Senhor Jes.ua Crls· 
to, Seu ato será pecaminoso, porque lnJu.rla mortal!'llente 
a Deus, Nosso Senhor, quem celebra os santos misté• 
rios· esta_ndo em estado de pêcado mortal, Maa nem p,or 
lato o ato deixa de ser válido. Ora, se o mais virtuoso 
dos leigos celebrasse Missa, o ato seria nulo. Atravb d'\ls• 
ses exemplos concretos,. po_de:.Se notar. a diferença· que 
existe entre o Sacerdote,: mesmo ·apóstata, e o le_lgo. E 
se pode ver a realidade do Sac.erd6.c.lo, mesmo nos Sa• · 
ccrdotes apostatas. 

Ora, do ponto de vista estr,ltament~ Jurldlco, todos 
os "bispos" e "padres" .clsmátic06 .são· ver.dádelros · Bis• 
pos, vcrdadelroil. Padres, mas Bispos ·e Pad.res exc:omun· 
gados, apostatas e revoltàdos. A· situagão do fiel cat6llc:o, 
perante eles, é· absolutamente a mesma que a de· ,um fiel 
católico que e&teja .diante de um Padre que tire a batina, 
ou .de um Blspo qup, eom ou &em-batina, se revolte em 
termos claroii, explíçltos e direto~ contra a Santa Sé, 
escrevendo por exemplo, em -alguma revista por ele edl· 
tada, que "as Enclcllca& de Leão ~Ili em mat~rla social 
precisam de ser arquivadas em noi;sos dias" e outras eoi• -
sas deste jaez. Nã<> ha nenhuma, nenhuma, absolutamen• 
te ne.nhuma diferença. 

Com isto, o "bispo", "padre", ou "patriarca"· ·Tkn• 
chnengo está fichado, marcado e apresentado, 

* * • 
Digamos apenas algumas palavras para encerrar o 

assunto •. 
Porque chamamos a esses Padres orientais separa• 

dos: dé Roma de cismáticos, e chamamos um "pastor" 
·protestante de herejes?-Cismáticos são os que estão em 
desobediência à Autoridad'e Eclesiástica, mas aceitam 
sua doutrina. Assim, um leigo que aceite a doutrina catõ
lica mas esteja em revolta contra seu Bispo. Hereje é o 
que nega· um ponto· da doutrina· católica definido ~m vir
tude da infalivel autoridade da· Igreja. Assim, como a lgre• 

. ja, fazénclo uso de seu ·infalivel. magistério, declarou que 
.. No$sa Senh.ora foi conce,blcla a.em .mll_nelia de pecado _cri, 
ginal desde o prime]ro Instante de seu ser, e· declarou 
ainda que. quem. desco.rde disto é · hereJe;. serã hereje 
quem disto, descorMr, "'tarit,;x 'ô' h.ereJe cí\iarito o cismã· 
tié:o não ,p,111:t,nce~fiJ'.s·r~J.~/'m~li' pofJit'ulos':'ifüerentes. 

De fat:i,· ~s· Orien1ll!;.,;.ç~:_neg11r~ri, pelo,. cisma: aceita
vam toda .,a ·doutrlna,-.mas .. se réci.lsãva:m á 06.edecer. Ma·s 
calram. na he'resl;J,,,n.\:,9,\1,l)f!_o ~p,dcfqtf.into, a lpreja defl• 
n;u depois.-de sua ,sepa-ração, .e .que eles não aceitaram. 

Qual. a .. diferença ,Sl.ll;ls\;;,1iê,i,;,:(. ent~e her-ejes protes· 
tantes, e cisrnãtloos russos? lt simples. No fundo, hoje 
são herejes tanto uns quanto outros. Mas os "cismáticos''. 
que se chamam· a~sim por impropried-'de e só por tradl· 
ção, possuem Bispos e Sacerdotes ,1utênt!cos se bem que 
r~beldes. Os protestantes possuem Bispcs e Sacerdot.:s 
que 11âo rebeldes e não são autêr.tic,:s, 

Porque· isto? Porque os Bispos i;'smáticos continua
ram a se faz(:°r sagrar de modo a que verdadeiramente 
recebeseem dos outros cismáticos, seus antecessores, o 
Sacramento da Ordem, e ordenaram tambem válida se 
bem que Ilicitamente Padres, Pelo contrário, os protes
tantes introduziram na própria substanciá da sagraçãçi 
e da ordenação, tais modificações; que essas cerimônias 
são. nulas. Isto, quan~o não suprimiram pura e &imples
mente até a .forma exterior do sacramento. 

' Apresentando, não apenas <> "cismático" Tkatchi:nco 
mas o cisma, veremos ,!lgo no próximo número, sobre os 
9J!Stos; feitos e ditos desse rumoroso, intrincado ... e in• 
Eignificante personagem. ---------------------· --'"------------------------

e. A T o· L ·1 e o .. s 
Comprem exclusivamente suas i6ias é. seus presentes na conhecida 
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DOS ~logiOII • E L E O T & .i • 

INTERESSANTE, POR[M NÃO VERDADEIRO 
• 

Frequentemente vemos. em livros e 
jornais espiritas, palavra.s de encomio e 
entusia.smo · aos espíritas do Brasil pelo 
ingente progresso que a· doutrina kar
declsta está manifestando entre nós. 
E a petulanc!a. de certos escritores par
tida.rios da III Revelação chega a pon
to de afirmar que hoje o espiritismo -no 
Brasil já é a Religião aa . Maioria dos 
Brasileiros. 

Felizmente tudo . é falso em tais aflr• 
mações. O Espiritismo nem é .da. maio
ria e muito menos é uma religião; quan- · 
do muito falsa religião de um numero 
reduzido de pobres desviados do ver
dadeiro camln.!10 9e Deus. 

Os dados estattst!cos aduzidos não 
são, em rigor de termos, senão meras 
deduções mal feitas, motivadas p::lo pre
conceito espirita ou simples afirmações 
a.pr!orlstlcas sem documentação de. es-
pecie alguma. \ 
· E Isto não é dif!cil de se provar, por

quanto o E~iritlsmo, no Brasil, care
ce de um ol:gão unificador do pensa
mento espiri~a. com autoridade . bas-
tante para coordenar todas as ativida
des espiritas do pais: Carece outrossim, 
de verdadeu-a. . organização central, su~ 
flcienre e ~em.o nece~ari~ para, orlen-

Pe. Vicente Zioni 
ta.r, numa unica dlreçõ,o, . todo o movi
mento da seita._. 

São os mesmos esplrltas qu~ reconhe• 
cem Isto, como se pode ver pelo orgão 
espirita de SãQ João da Bera Vista, a. 
Alvorada de }aneiro-!evereiro de 1943. 

Els suas palavras: 
'"Tomos entidades maximas na.· ·ca

pital da Republica, nas. capitais d~ Es· 
tados, · assim como ,entros perfeitatne.n~ 
te organ.liados. , . · Falta-nos organJza~ 
ção, somente. Não ,temos entidades que 
zelem mais diretamente pela pratica da 
doutrina, nos ~rupos .,ue funcionam tio 
pais". 

* ; 
Alem\ disso, nota':S: tambem no Espi

l'itismo a falta de uma. autoridade com
petente e suprema que alem de imprl· 
n,tr unidade e coesão a toda a doutri
na, sirva.'par!l-, controlar . e orientar to
da a. expansão do 'Espiritismo no Bra-
sil. · 

.Ai estão as !numeras seitas espiritas 
evidenciando esta afirmação. Aqui ,são 
kardeclstas; ali são os partldarlos de, 
Roustátng; acola. os defensores do Es
piritismo racional . crtst.ão; mais a.Iein 
são fonnas-apendlcês ·e, compiexas de 

· doutrinas e:;piritas, budistas, brama.nis• 
tas, ocultistas; teosoftstas, etc. eto, 

Não é posslve!, com essa. ;arledade 
imerwa. de eleiI1er .tos os mais 0postos e 
irredutlvelii, est.abelecer unidade de dou

' trina c direção. 

Po!& bem, estes tres elementos (uni
dade de doutrina, unidade de gov~n10 
e orgão unlf!cador) são estritamente 
necessar!OS para 'a Obtenção de. da.dos .es
tatlsticos certos e reais da doutrina; 
mesmo porque os pontos de contato e os 
de opo,slção entre estas varias seitas e 
formas de espiritismo são inumeros. 

Acresce outrl'. dificuldade existente 
da parte dos ml!smos adeptos do Espi
ritismo, em· gran1e maioria destituidos 
da mais rudimentar inl\truçio · e que. 
por ee_ rto. criarão gran_ de __ emba. raço. aos 
àgentes · dos seus recenseamentos. com 
efeito. tomando por ~ uma popula
ção braslle!ra. de 45 milhões de habi
tantes, els o que nos afil•mae. um dos 

· ma,is ardorosos · part!d,i,rtos dQ 'III Reve
lação, o sr. Romeu de Amaral Camar
go: 

"Segundo o c-ilculc> divalgado . pelos 
competentés, há. no BmlÍ 10 milllóes 
do. esplritas e mais de três mil centros. 
Dado que t;aja. 10% de espirltas na
queles 11 Ulilhões que sabem ler - ou 
seja, . um milha•, e ·cem ,mil, els que cer
ca. de nove milhões tle esplrlths não sa
bem ler". (Revi•ta tnterrtaclonal do Es
piritismo, Ma.tão, abrU de ,1942< pg. 64• 
65). . . 

"Conclusão l9glca, diz o me~o aut.or 
em outro artigo Ciulho_de 1942, ~· 149) 

Diante da propagancja comunista 
que se avolumá, e que prepara por 

. antithese nova "reação" fascista, é 
preciso que a opinião catolica lute 
com vigor. A Igreja, indiferente 
aós homens e aos regimes que de
caem e se mudam ;_ "tout passe, 
tout casse, tout lasse, tout se rem• · 
place" - zela pelo principio da 
autoridade civil e militar. Este 
principio ~eve ·. palrar acima das 
inevitaveis vicissitudes a que estão 

• sujeitas todas- as coisas · humànas • 
De "O Mótnento", de· Ma.io p. p,, 
transcrevemos esie corajoso artigo 
do Revmo. Pe. Arl_indo Vieira. S. J. 

. tl · do _ dominio publico a m,t11nsa. e 
tenaz propaganda que vão fazendo· os 
inµnigos de Deus e da Patria em todo 
o territorió nacional no louco afan ele 
subverter a ordem e implantar entre 
n6s o credo vennelho, 

O mal vai ganhando terreno de dia 
para dia. O cinema, o radio, a im
prensa, as sucessivas edições de obt·as 
revolucionarias, tudo está a serviço ,d!i 
horda bolchevista. Temos· até uma edi
tora que se limita, quase exclusiva• 
mente, .à divulgação de obras .que fa
zem a apologia do regime soyietico. 
· Está-se formando uma menta.lidade, 
sertão é que já.está formada na gran
de. maioria dos brasileiros, desdé os 
hwnildes-operarios até os mais Qri
lháhtes e influentes letrado~. Estabeie
ceu,-se uma confusão entre o nobre e 
vàlente: povo russo que tão galharda
mente defende a Patrja ameaçada e o 
regime nefando .que semeou tàntbs ma
les na Russia e em todo· o mundo. 

Passou-.se uma espónja sobre as 
atrocidades bastante conhecidas do to
talitarismo soVietií::o. Clamam em >Jão 

. milhões de vitimas inocentes do regi
me . vandalico e centenas dê tnilharés 
qiie ainda hoje gemem nos campos de 
conceritraçãc. . 

A· Russia vermelha passou a se.r o 
país ideal, onde· a democracia atiti
gi.u o mais elevado grau de perfeição 
a que pode -chegar um governo neste 
mundo .tão agitado. . . · 

Não há nem nunca houve- na RU{isia 
a luta de classes. Naqutik! decantado 
paraiso todos vivem -felizes: não há_ 
opÍ:essão das cónciendas, não há. po- · 
breza faminta, não há, como em outros 
países, legiões. de crianças abandona
das. 

A caterva . dos sem .Deus transfor
mou-sé em pacifico esquadrão de 
apostolos da boa causa: reina a mais 
ampla liberdade religiosa para todos, 
até para os catolic:os. As agencias- não 
disseram palavra sobre os infames ata
ques de que há pouco foi vitima o 
,Fapa · da parte dos orgãos oficiais do 
partido. · 

Faz-se entre nós a mais intensa e 
cínica propaganda comunista. Servem
~ os inimigos da Patria de todos os 
meios. Nas escolas superiores desen
volve-sé umà ativldack inteligente e 
bem dirigida.. Sji.o muitos os jovens 
que cada dia vão caindo nas redes dos 
agitadores incansavei:; •. 

Penetraram êles nos ·quarteis e ini• 
ciaram entre os convocados sua obra 
sinistra de subversão da ordem. se;. 
meiam entre nossos &oidados o derro-

.tismo, . .a revolta abe;ta co11ti:a as au
" toridades: Nãó devem êleíl ·pàttir pára 

o campo da luta em · defesa de um 
ideal que ainda não conseguúncs rea
lizar em nosso proprio país. 

Não há nisto nenhum exagero,- não 
face· afirmações gratuitas. Dezenas de 
estudantes e soldados bem intenciona
dos revelaram-me esses érimes mons
truosos. 

O mal é tão grande que alguns per
guntam porque é que os corifeus do 
movimento subversivo ainda não has
tearam a bandeira vermelha. 

O· ambiente está mais que .prepa.l'a
do pàra o advento da revolução, A 
unica razão que dão os entendidos é 
que estão eles a esperar a palavra de 
ordem, 

Conhecido agitador comunista da 
. America Latina, lá do estrangeiro, em 

entrevista amplamente divulgada en
tre nós, aco~elhou-os a não prêcipi
. tar os acontecimentos, a aguardar a 
remoção completa de wna possível 
REAÇÃO FASCISTA. . 

O tempo milita · em favor- de sua 
causa. Em consequencia das dificul
dades criadas pela guerra, a vida vai.
se tornando cada vez mais düicil; fal-

ta multa coisa e outras virão a faltar, 
Crescem vertiginosamente.os preços de 
tudo quanto é necessario para a vida 
e os salarios permanecem os mesmos, 

Em muitas familias há . pobreza 
extrema, há miseria. e põe-se ~te 
de nós o espectro da fome. Ao lado dis• 
so registam-se abusos lamentaveis, O 
mercado negro · se extende ,por todo 
o país como uma harpia infernal, • 

Atribuem eles todas essas · m!serias 
exclusivamente aos hqmens do gover .. 
no como se tais coisas não :se verifi,. 
c~sé;n hoje mais· ou menos em todos 
os ,países. . . 

S4 a revolução poderá trazer pron-. 
to remedia a -e~e inexplicavel dese .. 
quilibrlo · social. . · 

Fara isso é indispensavel indispor Q 
povo contra a autoridade co~ih;ida, 
Todos os atos do · governo sao s1ste• 
maticaní.ente criticados e de modcl 
ferino. 

Mete-se a ridículo a autoridade, 
Desde as crianças das escolas publicas 
até os intelectuais de grande nomea• 
da, do hüµúlde oper.irio àté· o · capi ... 
talista potente, todos, a · uma voz, fa .. 
zem dos que têm em mãos os destinos 
do país um objeto de ludibrio. 

Estão empenhados etn solapar pelà 
base . a ·. propria rioção da autoridade, 
Enquanto esta subsistir _não ~tão as• 

-se!!urados seus planos d1abohcos. 
Resta outra forçíl que os atemori• 

za: o .-exercito co1bervador, def~nsol' 
imperterrito . de nossas tradições cris .. 
tãs. "Charges" sobremaneira irreve ... 
1·entes contra nossas forças · armadas 
correm de mão em míio. Riem à custa 
de nossos briosos militares as crian .. 
ças, os jovens estudantes, os, operarias, 
os pais de familia e os homens'de_ca .. 
beca encanecida. 1 

Parece qtie o Brasil se -esquecect 
hem depressa das horas sombrias. d4 
35. 

Quando tudo parecia . ruir aqs gol .. 
pes ciclopicos da maquina vermelh~ 

. quando muitos se fecharam em. suas 
casas ,a aguardar apavorados o desfe• -·~. 
cho da luta, foi um pugilo de militares 
valorosos, de herois sem jaça que sai~ 
a expor a vida em defesa da Patria 
ame&çada, em defesa dos nossos bens, 
da honra da nossa familia, do patri• 
monio de nossa cultura. 

Destruido o prestigio da. autoridadtt 
e do exercito, que . ser6. do Brasil na 
hora da refrega que hoje parece· ine .. 
vitavel, dados os progressos do tnal? 

O que mais nos admira é a apati;;i 
geral, a quasi absoluta falta de. rea .. 
ção contra:- tão terriveis ameaças, Uns 
aguardam impacientes a hora. da con .. 
vulsão, outros, receiosos de se com"' 
prometerem, cruzam · os .braços iner .. 
tes ou aplaudem discretamente as es,. 
querdas. . 
· A hora é grave, mais grave do qufl 

se pode pensar. Os q'ue ainda não per .. 
deram de toclo os nobres ideais de 
um. sadio patriotismo deveriam reagil' 
decididamente contra os inimigos de 
Deus e da Patria. · t'" 

Devemos encarar. dignamente .a· rea•' 
lidade da gue.rra e empenhar todos os 
nossos esforços afim de. conseguirmos 
uma' vitoria justa e honros;i. 

Já que o Brasil foi forçado a dar 
esse passo, e -nem poderia tomar outra . 
resolução, :é., nosso-: .,devei- ir avante 
sem medir saêrifléiõs. . ' ' . 
. Nesta hora de confusão e de evi

dente··-perigo para · a Patria deveriam · 
. toêfos -prestigiar a autoridade consti-
tuicl;:t e o exercito nacional tão vilipen• 
diado pelas . hostes bolchevista.s. Pes"'. 
tniida$ essas âuas forças estara ab11rto 
o cáÍnpo para as incursões do v~aà• 
lismo .revolucionario. · 

·Há pouco, o general Newton Cav:al• 
canti, falando aos soldados do 15.o 
R.I., referiu-se claramente ao perigo 
que acabamos de assinalar e proferiu_ 
estas corajosas palavras: "Rondam, a 
Patria forças dos inimigos, inimigos da 
tranquilidade brasileira. Nós, miltares, 
temos o dever de cumprir o que pro .. 
metem:os · à Patria, dar-lhe· e;icempfos 
de abnegação e heroismo: impor a rios .. 
sa . vontade contra qualquer inimigo, 
venha donde vier, que possa ameaçar 
a nossa intel!riclade. Nunca· devemos 
pensar, no mal. É claro e reto · o nosso 
caminho". 

Essas palavras, que poderiam fazer 
suas Gaspar Dutra e tantos outros mi .. 
litares incorruptos. constituem uma 
esperanc;a para o Brasil nest!l hora 
tragica que vamos _vivendo. 

A PALAVRA DO EPISCOPADO SOBRE 
A CRUZADA NACIONAL DE EDUCACAO .-, 

· (Comunicado da Federação Mariana de Pernam~licor 
Recebem0'5: 

· "Prossegumdo a tarefa, - sobrema
neira. honrosa à mode.stia de humilde:, 
:ioldados do Cti.."to que· somos -, a nós 
confiada pelos mais precla.ros mem
bros do venerablllsslmo Episcopado Na
cional, - a de fazer conhecida ao ca
to!lco Brasil, a palavra. -de seus pasto
res sobre a. perigosa moda.l!dade de ta
ticl protestante, que é a .cruzads. Na
cional de Educação, publicamos aqui 
mais um pronunciamento episcopal ln-· 
sottsmavel. o 26.o ,em ordem cronolo
glca; o de S. Excla. Revma. D. JOSÉ 
TUPINANBA DA FROTA, Bi6po de 
SObral, no Estad9 do ceará. 

Assim escreveu s. Excla..: 
"Sobral, 18 de Fevereiro de ll)43. 
Revmo. sr. Padre Zacarias Tavares 

- Recife. 
Laudetur Jesus Christus! 
Aqui junto as respostas aos questio-

-a maioria absoluta da ·população es• 
pirita não sabe ler". 

Éstas ra1..ões, parà 1,uem raciocina sem 
preconceitos. são ma.Is do que suficien
tes para desau.torlzar toda e qualquer 
esta.tistica apresentada pelos partldarlos 
da seita. comó correspondente à rea
Jidàde esplr,ta. no BrM!J .• 

Ê posslvel que o numero ·dos espiri• 
tas a\Ímepté com a· na&a população, 
Porem não é menos verdade que a sei.~ 
ta se irá fragmentando sempre . mais. 
visto como dividir-se é proprlo do e1-ro. 
E não pode subsiStir o reinei que se di• 
vide lnterr.amente. Assim. pots. dentro 
em breve não mais poderemos falar de 
Espir!tlsn, · · no Brasil, mas de seita.e e 
corrente/l esplrltas. Dentro em breye se, 
.rã de todo !mp0ssivel montar uma unica 
estâtistica do Espiritismo, dada a sua 
extraordlnaria. fragmentação sempre 
cre®ente. ' · 

narios sobre a. cruzada Nacional de 
Educação. Esta. gente trabalha com mui• 
ta sagacidade para não despertar · re• 
cusM. 

pom grande estima. sou - .de V 
Revma. 

servo em J. e. 
t José, Bil:;po de Sob1-al", 

Com . a mesma data, recebeu a F. M. 
P. outra carta de S. Excia. Revma., qu« 
aqui transcrevemos quas! na. integra: 

"sobral, 18 de FevereírO de 1943. 

nmo. sr. Paulo Amazonas - Recu:e. 
Laudetur Jesus l"!hristus ! · 

Recebi a, sua prezada carta dé 15 de> 
mês p. passado, e sô agora me ê pos• 
sivel remeter-lhe .... respostas dos ques .. 
tlonarios sobre a Cruzada. , Nacional de 
Educação. Pelo nosso modesto jornal 
"Correio da. Semana"· combatemos ani• 
ma.damente essa malfadada Crtl3ll,da, 
que. tem· a. grande ~bllldade de disfar
çar-se aos olhos do:. catol!cos, sempre 
l.ngenuos · e descuidados. 

LI' os artigos sobre o "Rotary Clu• 
be". .:.. Essa boa. gente não se qu_er 
aperceber de que só à. Igreja catolica. 
compete saber o que lhe convem, e o 
que lhe é suspeito. - Os srs. do Rotary 
não ··saberão, porvent1.,ra., o que tambem 
Jhés convem e o que lhes é suspeito?,. 

.... ' . ' \ 

"Com estima. sou - de .V. S. 

Servo é amigo em J. e:. 
t ~osé, Bispo de Sobral 

P. S. - Os questiona.rios envief ao 
Padre Zacarias, do COleglo Nobrega:° J." 

Acompanhavam a. carta, dirigida.. ac> 
Revmo .. Padre diretor da Federação, 16 
questlonar!oo, mandados lmprtmil: . pelo 
Apostol!co Prelado norde ·tino, e. crite
riosls.simamente preenchidos por qu~l 

. todos .os !'~co., da, ,Dioceae ,de, S9bral, . 

\ 

·./ 



São Paulo, 25 de Junho de 19-1-i. LEGIONA RIO 

JOIAS 
GRANDE 

Ultimas novidades em JOALHARIAS 
MOUl:HNAS de ouro, rubis e brilhantes 

ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES 
variedade em RELOG 10 S das mefhores marcas suissas 

O EXERCIC10 DAS R,EUGJõES j 

,NO CORPO EXPED1CIONARIO 
Grande 

Bent·o Laeb 
A Joalharia 

15 DE NOVEMBRO N. 331 
HA preferida pel~ alt2 sociedade 3 OERAÇõES 

PeJa po1·taria 6573, de 8 .-de junho 
de 1944 0 Exmo. Sr. General :Euri
co .Gaspar . Outra, Ministro da Guer-. 
ra baixou um regulamento referen
te à assistencia espiritual da Reli
gião Católica e dos demais cuitos 
110 Corpo Expédicionario. 

Define esta portaria os objetivos 
do serviço de assistencia das rçiif. 
giões, regulamenta' as mutuas rela· 
ções dos ministreis de 'CUitos di!eren
tes na · força expedicionaria, descri· 
mina os deveres espirituais-· e tem
pora:s dos capelães, · sua atrlbulçõe8, 
etc .. D-OIS GRANDES APOSIOLOS 

Pe. Adalberto de 
São Pedro e São Paulo são duas 

cotu·nas iildestrutivels da Igreja de 
Deus, contra a (Jual as portas do in
ferno não prevalecerão, segundo a 
promessa divina de seu fundador 
Jesus Cristo. 

·eontr? essas duas colunas tem se 
investido em vão a Impiedade de io 
~eculos num afan louco e diabolico 
ide ve-lar t'Uida,; por terra. ·Quantas 
ttlntativas insanas já não foram 1e
vautadas no décurso desses 1944 
anos. visando a vulneração de ·uma 
dessas colunas da lgreja verdadeira 
e . unica instituida por l!eas N'osso 
Senhor! Quantos esforços mglorios 
já. não foram realizados com o fito 
ele· Mgar a São Pedro o titulo glo
r~oso de · Prlncipe dos Apostolas, a 
quem Nossr Senhor Jesus Cristo cem
fiou a chefia vislvel de sua Igreja! 
Não se admite ein pretensas .. E~<:o· 
las reptogicas ·· 0 primado cte :,ão 
Pooro, negando, truncando ou desvir
tuand!) para· isso, os trechos nw:s 
que explicitas da Sagrada ffiscntura 
re_rerentes à investidura dos pod,mis 
supremos ·que lhe foram conferidus 
pelo próprio Cristo. Noviços em ma
teria· óti Sagrada f:<Jscritura .. arvma
dqs em exegetas consumados, expií
cam. com a mais espantosa facilicla
de e de um "modo admiraveJ•·, o 
•·Tu éa Pe'tlro. e sobre esta 1iedra· edi
ficarei a minha Igreja". Tudo é apre
se,1tado e explicado a seu talante. 
1:um -eruditismo· incahivel em possous 
q11e ,.;.1a1 · L-equentaram as nos~as P.s· 

co!as Primarias ... 
Já se pretendeu ver na doutrina rio 

Apostolo da~ Ge1ites, São Paulo, um 
cristianimo diferente da doutri:ia 
11rega-da pelo Prinl!ipe aos A µosto!os, 
São Peclro. E por ai iandam os Ferui
n;\ndos Baur da Escola Neo-1'ut,,in· 
gen;;e do seculo passado a estab-,_1e
ce;- uma cisão de fé entre os dois 
gr!l,nde8 Apóstolos, .que derramaram 
seu sangu" pela mesma l<'é e pc,u 
mesma doutrina cristã, por eles pre
gadas com· tanto ardor e zelo apos· 
tolices. · 

Mas os inimigo~ da Igreja de Cris
ta, não c.essam de se investirem con-

Paula Nunes, s. D. S. 
tra os dois ma:s altos expoentes üo 
Cristianismo e os mais leais bata
llndores d~. causa de Cristo na ex· 
pansflo d::. Igreja nascente, não nbs
tante seus trabalhos lmproficuos de 
neg-aç:fo e duvida E· a Igreja, sempre 
serena no meio de insultos e am,-,a
ças. p'.>1 que, quem esta com a pO$S8 

integral da verdaêle não -teme a8 
mãos cerradas ·de seus inimigos, por 
mais feroze~ e· poderosos que estes 
sejam. 

Sií.o Pedro, o glor:oso Prlncipe do 
Cnleg'o apostolico, Ó amigo conti
dcnte de Jesus e interprete fiel dos 
S<'ntimentós· dos demais Apostolos, 
ainda hoje vive na augusta pessoa rio 
Sumo Pontifice atualmente reinante 
Pio XII. 

São Paulo, o Apostó!o das Gentes, 
o gi-ande convertido e eminellte 
evangelizador dcs povos. tem .ainda 
h1je os seus im,tadores nos 83.'/'i5 
níissionarios, que. levam O 110me r;c 
Cristo a todos os povos . ainda se
pultados no paganismo e na idola
tria A doutrina que e1>ses denoda<los 
solcladm: de· Cristo pregam nas cineo 
partes do . murido não se 'diforenda 
em nada da doutrina do 1;ra:1de 
Apostolo, nem, tão pouco, do suces· 
sor de . São Pedro ,_ P:o. XII. Assim 
como não havia discrepancla de !1011-
trina e moral entre as prei;aç,'.•es de 
Rão Pedro é São Paulo, n;as ha:-mn: 
nia, submissão pronta e incondicio
nal elo segundo ao primeiro, do m<es· 
m0 modo, os missionarias catolicos 
são os porta-Vozes da mesma Fé e· .!a 
mesma moral, propostas e defenrli· 
das pe:o Sumo Pontif r.e Pio XII. 

Todo o bom católico devià fazer, 
por ocasião da festa dos dois. incom
riaravei& Apostolas do Cristo, ,mo 
Pedro e São Paulo, os protest.1s 
mais ,·ivos e sinceros de \nteira ,uh
•nls,ão às ordens emanadas da 8a'J· 
ta Bv, amor, respeito e dedic:ação à 
Igreja Católica, a qm\m (lertencen,os 
por uma graça toda espec'al;' E onde 
estiver a Igreja venlàdeiÍ-a ele Nus· 
so Senhor, ai tambem estará Pedro · 
no seu sucessor! · 

O ºLEGIONARIO" E A CAUSA POlONESA 
Do Revmo, Pe. Estevão Siulé rc

_cebemos a· seguinte carta: ·. 
Quero-me congr~tutar com· a V. S. 

exprimir a minha profunda satisfação 
como tambem. a ·de todos os emigrantes 
Póloneses no· Brasil. pela vossa · atitude 
cti.e. tendes prestado nas paginas deste 
L]i:GIONÀH.JO, por terdes colocado nas 
co_lunas deste ,iornal tantos artigos e 
b~m fundádos ~>bre <t nação Polonesa. 

O .LEGlON ARIO no sentido dos Po
loneses é orgulho dos c;atolicos Brasi
leiro.-;, Nele exprime-se o senUmento 
Cato]lco Brasileiro rara com a na~rw 
catolica. , 

Cri:lto fo' Vf.nerado na :>olonia onten1, 
·e veneraJo rui. Polonia m.u-tirizada e 
'será venerado par~. sempre. 

Polonia sempre · 1Utou contl'a os ini
·migo~ dt.. Igreja, Polonia luta agora e 
Polonia . lutará. sempre na sombra da 
Cru~ d) Cristo P< 1·que o dilema do Po
lone~ é n seguinte'. "Polo.1es catolico ou 
traidor" - o cato•icl;n,o na Polonia 
simboliza-sn uom nacionali~mo Tirar o 

· catolioi:imo da 1:'olonn quer dizei tirar 
_.a 'tlma desta neroica nação. 

E esta alma catolica da Polonia Ca
tolica · é simbolizada pelo seu Govern•i 
Catolico que esta te>nnorariarnente exi
ladt, .em Londr..s EIP h.rdou tegitima
menlt', est.a missão rtV· reis: -- Mieczys
Jau ' I, Boleslau Chrolry. Ladislau Ja.
giellc, João Sohiekihereis. Tadeu Kos-

. c'.uszko, Pulaski, Poniatowski, ;;::,,é Pi!-

sudskl. Ignacio Padereski e o de. inesti
mave! mcmorii> - General Ladislau Si
korskL 

Pcrtanto t0r!as 1s n.spirações da Polo
nia rle a rnan hi\. .,~ » deposit:idas n::s seus 
l~g-iJ:!ir.os re;-:reszntames em ,Londres. 

Todos '>S CR (olir• e os homens de boa 
v0ntade. pe'a frat~rnal ein ,Jesus Cris
t:i, devem !emb:·ar oo uublico das fa
çanhas d-:i Pov::i P"Jones no atual con
flito em prol •a humanidade: ela sa
crificou tudo: <: seu sacrifício no sen
tido moral é 'ltaior que o das demais 
nações. Portanto seria uma injustiça 
que clamava vingança ao Ceo se ela Po
Imi?, se fizesse ainda alguma recompen
Si'> do seu proprio solo em prol de uma 
nacão que quer ~hamar-se alia.da. 

O Governo ck Lon ires que nilo con
c()rda com este plano diabolico é ch~
mado nazista -' é uma injustiça, ca
lun'.a - pois ele foi o primeil'O que 
levantou as armas contra .as aspira
ções t-,talitarias contra as aspira~ões 
anticristãs. 

Terminando venho expressar mais 
uma ve7, a gratidão mais profunda de 
1Linha partr bem co,no da dos meus 
conterraneos Palonese, pelo nobre g·es
to do LEGIONARIO com que vem de
ff:ndendo as legitimas aspirações da na
ção Mart.ir de s~ fé. 

Ca~tro. 16 dP junho '.le IS44. 

Pe. Estevâo Szulc. 

&Mit ... 

MED!GOS PERITOS EXAMINAM 
O CADAVER DE PIO X 

Noticia a agencia Noticias Catoli· 
cas, em telegrama da Cidade do va
ticano, que o "Osservatore Ro1nano"' 
informa estarem per:tos medicos 
continuando o exame. dos restos mor
tais de Sua · Santidade Pio X, para 
elaborarem o relatorio final exigitlo· 
pelo processo canonico. 

Assegura-se que o corpo do grande 
Pontífice conserva-se ·intacto e so 
encontra sob a proteção da Sagrada 

,Congregação dos .Ritos. 
Como· em todos os casos de incor

rnpçãu integral, não se admite a pre· 
sença do publico enquanto se pro. 
cede o reconhecimento. 

Não Desperdice! 

suas Economias na 

PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO 
-··-·-----·--·------'----' 

Consta-nos que, em vi.sta destas 
disposições, _apresentaram--Eo ao 
Exmo. lVIons. Vigar:o Capitular para. 
prestarem sel'viça à },'orça Expedi· 
clonaria Brasileira como capelães 

militares os Revmos, Srs. Pes. Jofo 
Plteeney de Carmargo e Silva, Ari11i• 
-fes Sílvestri e João Batista. de Car· 
valho. 

É o seguinte o texto da portaria: 

"Portaria n.o 6.573 .~ de 8 t!e 
junho de 1944 

O Ministro de Estado resolve 
aprovar as Instruções que com est:t 
baixam para o Serviço. de· Assi$hm· 
eia Religiosa junto à Força Expedi· 
clonaria Brasileira. 

General EURICO G. DUTRA 

Regulamento para o Serv:ço de As. 
sistencia Relig!osa junto à Força 
ExPédic'onaria Brasileka. 

1 - FINALIDADE 

1 - O Serviço de Assistencla Rell· 
giosa {S. A.- R.J criada pelo Decreto• 
lei n. 6.535, de 26 -de maio de 194-1, 
destina-se: 

à) a prestar, sem constraginmento_ 
ou coação, assistencia religiosa às 
tropas, .quando no estrangeiro; 

· b) a auxiliar a ministrar instrn
ção de "Educação Moral e Civica" 
nos Corpos de Tropa e. Pormação de 
Serviços; 

e) desempenhar, em cooperação 
com todos os .escalões de comando, 
os encargos relacionados com a as
sistencia religioea e moral, e· com· o 
socorro espiritual e corporal dos ho· 

' mens, em qualquer situação. . 
· A assistencla espiritual compreen• 

ele o miilisterio pessoal de feição t,a
ternal a ser exercido em beneficio cíe 

BENEFICIENCIA CAT OLICA ----
Padre J. Cabral. 

A hL~toria C:a ~aridade cristã, que pre a saviço elo miseria humana, pá-
vem a ser a mes1;1rt" cousa que a b<:ne- ra · sarar todas as chagas, curar todas 
fícencia catdlica, . enche os seculos da as enfermidades, estancar todo:, os 
vida da Igreja, de modo que: não se prantos e c:mfortar todas as. amargu-
pode separar o desenvolvimento das ras. 
!'l"i!.,llnfaações benefice11-tes do_ l?:.oprio Não admira, pois, que a Igre_ia se 
de~envolvimento .da nossa rch!!!ao. tonha conservado tiio fiel a este espi-

A br,~efÍcencj~ .ane O tiagani~~o. co- rito e que o catolicismo conte um tão 
nheceu :/da 4Ui(J;\iotél~ikt,1J,;~x'eÍl'í,Í:ilós ··grAnde numero de obras. d•.1 caridade, 
foi sempre estre,L,. Emjtad~ _ff,. i:it:,:ibs ·· . · .. l':'der:_iamos c~~~~ ~ma cente~<i ~é õr.: 
vezes, ., interésseil ;\: C;rc·unscrevra-se gamzaçoes ben, .•.• P. •. tes catohca.,, mas 
aos paf~ntcs, 'ar:-iigós,: ·"·coriheciãos; · nqm.er,·emos uma apenas. a Sociedade 
quanda m\iito• al:irtüigfáús c:mcitladãtJs · ..,,ele S. Vicente de Paulo, chamada tam~ 
e compatriotas: pa:;êm," ni'i) afingia àos hem Conferencia Vicentina. · 
estrangeiros e àos· ihimigos'_'ainâá 'me_"" · · · 'Temos em noss8:s mãos o relatorio 
noJ. Só os clientes e os naturnis do pais·· ger:1.l dessa associaçiío, no ano de 1942, 
poderiam rec2ber algum auxilio .e si:>:- no Bra~lJ. Da leitura desse documento 
corfü; os demais ficariam atirados a r<l verifica que, r:o re,pectivo é'.no, ll 

via publica e pereceriam de rhiséiia.. 800'~rJ,,.~ln arrecadou ele e~molas Cr.$ 
Somente depois elo advento do cris- 4.826.384,50. 

tiani;mo é que a humanidad2 eonhec~u É dé not:ir que dez a1.·quidioceses e 
a pratica da beneficencia, sem limites dioceses não fhuram no balanço geral, 
de familia ou de patria, nws, sim, ex-. r,0's· os seus relatrwios não foram rece-
tendic'a a quantos necessitassem do bidos pel0 Conselho Central da Socie-
amparo material. dade de S. Vicente de Paulo. Se, pois· 

o relatorio estivesse comuleto, o total 
a1·recadado pelos confradeg vicentinos 
tilt>-auassaria de cinco milhões de cru
zeb·os. 

. Não se t,·ata de puro sentimento de 
comiseracão ou de simpatia pelo sofri
msento alheio; trata-se, porém. de um 
preceito divino e de uma determi
nação cla.ra e nositiva do Divino Mes
tre, que, nos Evangelhos, deb:ou con
signada 'l seguinte 01·dem; "Meus fi
lhos, dou-vos l1m novo mandamento, 
amai-vns uns aos ontros, como eu vos 
amei. Todos hi\o de reconhecer oue 
sois meus dis<';»ulos, se vos amardes 
uns aos outros". 

E 1120 foi apenas uma ordem ou con
selho de No~so Senhor Jesus Cristo; 
tnda a sua vida terr(?na resume-se nes
tas brPves palavras: "Passou fazendo 
o bem". De fato. quando lemos _o re
lato da vida publica do Messias, vemos 
que a Onipolencia Divina estev:e sem-

E as Conferencias Vicentinaq ni:ío 
fazem alarde de sua beneficencia nem 
a aprec:omn aos ouatro ventos, ·con:io 
sÓ<'m fazer os inimigos da nossa refi
giiío. 

A bs,nefic,:,'ncia catolica é verdadeira 
e sincera: não .procura os lo1,1vores e os 
elogios desfa mundo, mas, sim. a re
comp!msa do Pai dás Misericordias. 

o o (.) C A U L e o 
d .e Y e e r o 

LRGl·ONA 1?10" 

(CONCLU~ÃO} 

Mas quem não vê ~ue i~to tudo não 
podem os sacerdotes realiza-lo de,·ida
mente. se eles .oroprios não beberam, 
durante a vida dos Seminarios. um pra

tico e perene ~mor à :,;agrada !l;scrit u
ra ·/ Por ISSO os Bispos pelo cuidado pa
terno dos Semitiarios quP lhes Incum
be: vele)l1 'ltentam~nte porque tambem 
ne;;te ponto nada se omita de quanto 
pode concorrer para a conseeuçâo do 
mesmo fim. Os. professores de Sagrada 
Esc'ritura nos Seminarios dêm todo o 
curso bibllco de tal 'tÓdo qut' Infundam 
nos 1ov,ans destinados ao sacerdocio e 
ao sagrado mlnisterio C:a divina '>ala
vra aquele conhecimento e amor das 
sagradas Letras sem o qual vão é es· 
perar copiosos frutor dE apostolado. 
Portanto. -ia exegere façam sobressair 
pnncipalmente ~ cor,teudo teologico, 
evitando as discussões supertluM. e omi
tindo túdo o que serve mais a apascen
tar a curiosidade do que a, fomentar a 
verdadeira ciencta e a solida piedade: 
exponham tão sCÍlir!a'll.ente o sentido li
teral e ~pecfalmente o telogico. de
clarem-11.> com tal mr.estrla. inculquem
no coní tal calor. que de algum modo 
se verifique nos seus alunos o que su
cedeu aos jiscipu),>-; '· & ,~allS. os quais 
ouvindo as palavras do divino Mest.re 
exclamaran,: ª ~!ão senti, ... nos nós o co-
1·ação a. arder, enqu~.ntr elt nos expli
cava. as Escrituras," (3G) Seja-.1 as
.sim as CÍivl.nas Letras para os futuros 
:so.eerdotes da Igreja fonte pl(ra e pere
ne da proprla. vida espiritual. alimento 
e alma do oficio "ª pregação que -r •. es
pera. Se . os professores desta importan
tíssima materia nos Semlnarios c~nse
gulrem este resultado. alegrem-se e con
vençam-se de ~ue contribuiram multo 
para a salvação das ai.nas. para o pro
gresso da religião catol!ca. para a hon
ta e· glorl•. de Deus e realizaram uma 
obra. eminentemente ap~stolica. 

CARIA ENCíCLICA SOBRE. OS ESTIIDOS BIBLICOS 
DE 30 DE SETEMBRO 

A pa!avrn divina n~ste tempo de guerra: 
comola'ção par:i os a~litos; 11ara todos 
ca.minho da justi<:a 

Tudo o que temos dito. Veneraveis 
Irmãos e amados C'ilho.s. se vale para 
todos os tempos. ,rnw, mais necessario 
é nos lastimosos tempos que atrave..ssa
mos, quando quase tod'.JS os povos e na
ç~~s se vêm submergido.s num mar de 
calan.idades, quandc uma guerra hor
rível acumula rui.ias sobre ruinas. car
nificinas sob:s~ carni~l~inas, quando cnn 
o atear de odios implacaveis entre os 
povos vemos com. !meus· dor extint<J em 
muitos todo o sentimento não só de mo
deração e caridade .. cristã. mas de sim· 
p!es humanidade. A estas· feridas- mor· 
tais do consorcio humano quem pode 
dar rem•lto senão Aquele a quem o 
Príncipe dos a.post.olos cheios de amor 
e confiança. Jirigia aquelas palavras: 
"Sen:1or, a quem na vemos de ir? Tu 
tens palavras de vida eterna". (37) A 
este misericordiosis.sim.' Redentor nosso 
elevemos pais COIT' toâa~ a..s forças re
cnnduzir todos os tiomenb. Ele é o di
vino ~,nsol"'dor dos aflltos; El~ que_ en, 
sina. " to<!,~- tanto ::~ autorldadl~ co
mo aos suaitos. a verdadei~a honradez, 
a incorruta justiça, e a generosa cari
dade. E',, enfim e Ele so 'que ·pode ser 
sotião fundamento e asteic seguro de 
p.1,:. e trnnqulUdnde. pois que "ninguem 
pode lançar outro fundamento alem da
quele que está já Lançado. e que é Cris
to Jesus" (~8) De-•.,, eutor da s~,·ação, 
Cristo, t&•:to :,.,rá nos hom~r.s•nrJ.s per
feito o conhecimentc. tanto mais ln
tenso o amor, tanto mais fiel a i'":,:·a
ção, quanto maior for o ~ntusiasmo com 

que s~ dém ao conhecimento e â medi
taçã:J das sagrada.s Letras. especial
mente do Novo Testamento. Pois como 
diz o Estridonense; "a ignorancia das 
Escrituras é ignorancia de Cristo"; (39) 
e "se há coisa neste mundo que sus
t211ha o sabio e o convença a perma
necer de animo sereno em meio das 
tribuiações e tempestades do mundo, 
penso que é em primeit'o lugar a medi· 
tação e ciencia das Escrituras". (40) 

Delas os cansad:s e acabrunhados· hau
rirão verdadeiras consolaç·ões ' e força 
divina para sofrer -e suportar com pa
ciencia as adversidades e desventuras; 
delas, dos santos Evangelhos, a todos 
s2 mostra. Cristo sun-o e pe1·feito exem
plar de justiça, de caridade e .de mise
ricordia; e para todo o genero humano 
jorram as fontes da · divina graça. sem 
a qual, qu:111do desprezada e desrur2da, 
nem os povos nem os reg~dores dos po
vos poderão jamais obter ou consolidar 
a tranquilidade do Estado nem a con
cordia. dos espíritos: delas enfim apren
derão todos a Cristo. "que é · cabeça de 
todo o principado e potestade" < 41) ~ 

que "por Deus -fO' feito nossa sápien. 
eia e justiça e santificação e reden
ção". (42) 

CONCLUSÃO 

Excrtação a quantos culth•am os estu• 
dos bíblicos 

Exposta.s estas considerações e reco-
. mendações relativas à.· adaptação doA 
estudos da · Sagrada Escritura às ne
cessidade3 atuais, só resta,· V€neraveis 
Irmãos e amados FilhOs, que a qÚautoi 
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cultivam os estudos bíblicos --e, como fi. 
lhes· devotos da Igreja, seguem fielmen
te os seus ensinamentos e diretrizes, 
com paterqo afeto •açamos as nossas 
congratulações por terem sido cháma. 
dos -~ munus tão sí.iblime, e os exorte· 
mos e animemos a prosseguir com toda 
a. diligencia e esmero e cada dia com 
novas energias a obra fe-lizmente come
çada. Sublime munus dizemos: pois que 
coisa mais sublime cio que investigar, 
explicar, expor aos fieis, defender dos · 
it!fieis a proprla P2 Ja vra de Deus, por 
iaspiração d) Espirito Santo, dada aos 
llC'mens? sustenta-s~ com este állmento 
espiritual e nutre-se a alm ... do ·m·esrt10 
interprete "avivando a fé, c~nsola11do 
a esperança, acen.dendo a caridade". 
<43) "Viver em meio destas coisas. me
ditá-las. os.o saber mais nada, nem mais 
nada procurar, não vos parece que é já, 
€Stando ainda na terr:i, morar no céu?" 
r 44) A;,ascentem-se tambem com este 
mesmo alimento 1S alm8'5 dos fieis. pa
ra dele :1autirem conhecimento e amor 
de Deus, aproveitamentu e felicidade 
espiritual. Dêm-se pois com todo o em
penho a. estii, · santa ocupação os expo
sitores da divina palavra "Orem para 
entender" (45) Trabalhem para pe, 
netrar cada. veQ mais profundamente 
nos segredos das sagradas pa.g-tnas; de· 
pois. ensinando e pregando . franqueiem 
aos mais os te.souros Ja divina palavra. 
ó que nos · secuios r ,s.sados realizaram 
com grande fruto aqueles Uustres .In
terprete;; da sagrada Escritura. procu
rem. emulá-lo os de _hoJe segundo a pro
pria · capacidade; de. _modo que. como no 
passado, assim tambem · no presente te
nha. a -Igrf'ja . dou~Óres eximios na ex-

todos e de .cada · um em particular; 
sem dist!nção de credos, no sentirlo 
de criar ambiente d.e cordlafida.rle, 
de otimismo, de- confiança, de sereni
dade e valor em face. dos perigos e 
provações: · 

2 - A assistencia religiosa serii, 
exercida com zelo e· num ambiente 
de mutuo respeito e sol:-dariedad·e, 

3, - A é·olaboração na educação 
moral e ciV'!Ca será prestada .de acor
do com os preceitos ·regulamentares 
e programas. de instrução dos cor· 
pos e formações de serviço. 

4 - A coopera~ão- coin os escalões 
fl.e comàmlo nos encargos .relaciona· 
elos com assistencia. e socorro será 
prestado, principalmente,· nos se. 
guintes c·asos: 

- assistenda aos doentes e fori- · 
dos nos hospitais, estac:onamentos e 
r;ampos ele bata!IJa; - id.snti(icação 
e sepultamento do.s mcrtos; ,-- as
r.fatencia aos prisioneiros e refug·a· 
dos. 

5 -, Os assuntos referidos no nu· 
mero an1:er:or serão objeto de Ins
truções baixadas pelo General Co
mandante em Chefe. 

6 - As· autoridades~eêlesiast"êãs 
competentes, - em cada religião ou 
cu!to, regularão, r,or meio de Instru
ções, os encargos puramente reli· 
g'.osos ou ·de ·culto, prescrevend3 r.03 

seus· sacerdotes ou ministros um mi· 
nimo a ser ·observado no exercício 
de seu ministerio. 

li - DA NOMEAÇ.~ DCS 
CAPELÃES 

7 - Os membros da S. A. R. serão 
ncmeado~ por• portar.'a do Ministro
dá Guenà. 

8 - O candidato a Capelão deverá. 
satiz1.1zer aos seguintes requisitos: 

a) ser brasileiro nato·, ·-110 gow dos 
direitos politieos; 

b) ser lndiell,de pela autoridftde 
eclesiastica competente, que lhe pas· 
·sará provisões espec'ais com facul· 
clades indispensavels ao exercicio de 
seu Ihlnisterlo; 

e) ter 'Vigor -compativ'el com o fer· 
viço ein campanha, comprovacio -:im 
exame medico; . 

d) ·ter entre 25 e 45 anos de Idade; 
e) fazer com aprove:tamento: um 

.estagio de adaptação ao meio m.li· 
tar · do qual vai participar. 

· 9 ·- O estagio a que se refere a le
tra e do numero precedente destina· 
se a ministrar aos capelães as noções 
ind!spensa veis sobre: . 

- organização do Exercito; Regu
lamentos militares mais usua·s e de 
emprego ·gera.!; higiene militar e· so
corros de .urgencià; assistencia ,i\0$ 
doentes e feridos, regufiados e pri
sioneiros; defeza ·contra agentes qui
micos; ·recreações (ml ·campanha; il1·. 

vinlab!lidade. dos cliréitos, dcs bens 
e ela dignidade das pessoas e das po• 
pulações; das regras de sigilo .em 
campanha, especialmente na corres
pondeu.eia; metod<is e ·.processos ele 
in:,trução adotados. no Exe,clto. 

10 -- A indicação pela autor:dadc 
eclesiastic<1. competente· d.everá ser 
encaminhada ao . Gabinete do. Minis. 
b,o da.·C-1,1ei·ra · 'e vir acompanhada 

· dos seguintes docnínentos: 
;" cci·tiélão ,.de. na~éiúiento;. 
:..:.. Jlnvà a·e qultação com o servi· 

Ço-· rnilHar; · 
. - titnlos e qua·squer informações 

referentes ·às suas atividades n,:s 
meios civil e militll.!' e que facilitem 
estabelecer a ord~m de classiffcar;ão 
para precedencia entre os .Capelães 
de 'uma mesma relig:ão. 

· 11 - A· ordém de dassificação l)a· 
ra a nomeação dos Capelães de RlH\ 

prececlenc'a será estabelecida de. 
acordo com os títulos de éada um, as 
.credenciais e info1:mações fomecir.l:is 
pela autoridade eclesiastica éompe
tente e os resultàdos do estagio. 

12 - O Ministro da Guerra de~ig• 
11ará, dentre .os Capelãe.s- norneadsi8, 
o Cal)elão·Chefe da Força em Operr,. 
ções e os Capelães-Chefes de Divi· 

· são de Infantaria. 
Pora elo Pafs. nas substituições por 

vacanc·a; ess.a atribuição caberá ao 
Comandante-Chefe da 1''orca. As é:l:2-
fias caberão ao Capelão do culto rta 
maioria. 

13 - Ficam atribuidos ao Gabin~
te do Ministro. da Guerra os encar· 
gos concernentes à m'ganização. e 
funcionamento do S. A. R.. hem co· 
mo o estabelecimento das ligações 
necessarias com as autoridades echl
siasticas·•. 

(Cont:riua no prox. num.) 

posição elas divinas Letras; e · os fieis, 
graças à sua ação e trabalho, recebam 
d~las toda a luz. conforb e alegria. 
Neste. oficio, de certo arduo e grave, te
ilham tambem eles' como sua "consola
ção os Livros San~, s" ( 46) é lembrem
se d:i premio que 0s espera, pois que 
".os doutos brilhará~ como o esplenc 
·dói· do firmamento· e os que ensinam a 
muitos a,justlça com estrelas per to
da a· eternidade". (47) 

Entretanto, - enquanto a tocl,os os 
filhos da. Igreja. nomeadamente aós pro
fessores .de Sagrada Escritura, ao clero 
em formação, e aos oradoi-es sagrados 
nrdentemenw deseja.mos que meditando 
de c:mtinuo a palavra. de Deus pl'Dvem 
quão bom e suave . é o espirita do Se
nhor, ( 48) - a todos e cada um de .. 
vós, Veneraveis Irmãos e amados Fi
lhos, como penhor das graças celestes 
e atestado da. Nossa paterna: benevo
Jencia, damos com todo o afete no se
nhor a ~ençãci ,\postolic:.. 

DadO' em Roma. Junto de S. Pedro. 
aos 30 dias do mês de -~etembi-o, festa 
de s. Jeronimo, .Doutor Maxlmo na ex
posição das' Sagradas Escrituras. do an, 
d~ 1943, quinto do Nosso Pontificado. 

PIO PP. XII. 

(!l6) uic. XXIV. · ::a. 
(!li) JOAN. VI, f.9. 
(!lS) 1 Cor. III,. L;. 
(39) S. ,TERONJMO ln Isnlnm. uro

-loi:;m, PI,. XXIV, ~oi. 17. 
( 4 O) ld., ln l:;11hcslos, urologus; 

PL. X:XVL "º], 431). 
(41) C<>I. U, íO. 

•(~2) 1 Cor. 1, 30. 
(43) CL S. AGOSTINHO. f"onfr:i 

Fnn~tum XIJI,. 18: PJ,. XLII, col. 2n4; 
cs1,;r,, XXV, p; 40. 

( 44) S. JERONIMO, l•Jp. 53, 10: PL, 
XXII, col. 549; CSEL. LIV, p .. 463. · 

(45). S. AGOSTINHO, De rlo~tr. 
cltist.· [Jl, f16: l'I,. XXXIV, eol. Sfi._ 

( 46) r l\Jneb. XII, 9 • 
(41) DAN. XIJ, 3. 
(48) cr, Snp. XII, l-

Eusino da Sag1,ad~ · Escritura, nos Se
minario$ · 

,· 
!, 

COMPRE QUALIDADE E UTILIDAÔf 
GASTANDO POUCO DINf--1-f!RO 

r'i!i.,do à secção de senhoras, d1spnmo• r.a.mb~m de d,~,_,,,.,>p· :_. ·r volvido departamento ,!e perlul'lal"Í19 (arcl,,r térreo), ~ndo_ . · .. 

_ éemos .à ve.nd~ p~rfumes estrang.eiro•_- c'rt·p·, .d·, ___ Chm····t.· _,(cs.;'.·, · ·· __ ,. · 
tojo com jogo completo)• F. MdJnc.Pam; "[),mí,/Q1t1. H~u-. · : . 
bigani; - além de variado sortimento de peduu,es n·~ciP'. . ., . 

.,•..; 

/ nai, e ~cmais artigos p~r3 1 toileu, .~ m~quila~e feminina. · . :e 
1 . .. . 1 .: L_ ~~~~ -~ ~~~EIRO ~~M-~~~-~ES t~~~TAÇ~E,.~ ~E~~-·~:' 

NOVA CONDENAClO no NAZJSI@ 
Paslc&·a! · do Exmo • . Sr. · ~rcebispo · :• .. 

FrUmrg, .. em-Br~sgau' 
"Rios espumant".s de· sangue: prisMs 

amontoadas até aos telhados;' uma mul
tidão de e,scravos a ql(em roubaram, pela 
violéncia, a liberdade, e que estão mer
gulhados nas profundezas d;.. miser:a e 
nJ pantano d;i aviltamen,o m:iral: so
mente naçõis que choram enquanto es
tão sendo desgraçadamente exploradas 
e maldizem seus senhores como flage
los de De\is". 

Esta descrição viva da nova ordem ó 
dada pelo, Exm:i. Mons. Konrad Gro'!
ber, Arcebispo de Freíburg-im-Breisgau 
em sua Pastoral da Quaresma, ·cuJo texto 
completo em alemão acaba de ser •·ece
bida nos Estados un'dos. S. Exoia. 
Revma. não pode, natu--a.lni.ente. dizer 
que esse é o estado e: , imf)eri:i da swas
ti!m. neste momento. mas adverte que . 
esses serão os frutos da negação da 
in::irtalldade da alma humana pelos que 
so creem em cousas terrenas Nisto ele 
se protege cautelosamente diz.endo: "co
m!l por exemplo os bolchevistas ·. 

' ::J. Excia. Revma. ataca os principias 
basicos do Nacionai-socialismo e do 
Fascismo, declarando: "O poder do 
proprio Estado pode tomar-se um ins
trumento brutal de injustiça. A afirma
ção de que o homem existe soment\! pa
re sua nação. equiva.le, d fato. a ateis
mo. Ouvimos por toda parte proclamar 
e glorificar a dureza de coração; ouvi
mos que esta é a nossá sorte inelutavcl, 
mas istu não é verdade e é inteira
mente inadequado ao· s, !rimento destes 
dias n~gros de s,mgue. Eles assaltam 

nessas almas, b~st!aliza.fu'-nos/ irtslJÍtain ... 
o.s maiore;; genios . de ·nossá.- ÍJi.storjà o· 
l'idioula.rtzam·. a . · Fê \1:L huma:nldâdé e 
nos rebaixllm ao nível . dÔ ·nuitér!ál!s
mo ao invés de .o cÍóni.in~~m" .. · 

Opondo . a . doufona · çrjsta .da digrµd.a
de d:i hoineni e ciâ-' imoi:tal!dàde dá ~
ma à dóutrina nazista .da · hnottá.Í!dà• 
de da ra~ e da nação, o . senhOr · Ai· .. 
cebispo diz: ' . : · · .• , : _ .. :: 

. "Milha!'es e inilharcs·-de alemães' _'frUÍ:) .. 
~a mais voltarão a'-> ;.:r::Nii_o ~e··~!)ein 
deles mensagens, ·nem carta.s,.nem cum
primentos, . Eles estão ,·mortos. :El!l·'<>p0../ 
sição à esperahçà cristã. de uma rém.liiiO 
lll'. éternidade. muitos ,entre nqs QUSllm 
afirmar absolutame;1te. O ·cpíitrar!o. 
Proclamam., r,es~e terrpo çie:eriorn1e"éfo .. 
são de . sangue, quan:t<ii . mais que· ·em 
q L1alquer outro tempo. do. passado, ·, os 
corações preclsa.m ser levantados ._e '.!m
buidos de esperança . e lPiligein, .que. SÓ· 
há uma sobrevlvencia; a sobrevivenc!a, 
da Nação alemã.· Em alguns ·amii1eht,es-, 
a maneira, de 1•iver se . baseia ,n~ta. 
crença.,. . _ 

A Pastornl assinala. que· a· n'ínguem· é 
ptrmitido escapa.i- aos frutos· dê . -éuii.s 
ações por uma· "morte lívi-e" (Fteltod 
- suicídio). Os catolicós· atemã(IS, ao 
ouvirem as refe11encias·. 00 "rios 'espu
mantes ·de· sangue'', · : ils. "niÇ.õés' _que. 
maldizem seus Sl!nhores ", e ao. Esta.d!' . 
"instrumento brutal . de injustiça••, não. 
deixarão de notar a ousadia. ápostoítea. 
com que se profligam .consequerie1a~ 
do paganismo racista. · 

O FRACASSO DA EDUCA CÃO ·· .. NAZIST~ 
Os hitleristas procuram 

Informações vind.as da Alemanha têm 
provado à saciedade que ne,• tudo ,,ai 
bem com a educação 9.lemã. A proscri
ção da Religião dos co!egios e a com
pleta suj?.ição da educação aos fins na
zista<i criaram uma situação que cau~a 
ansiedade aos educadores consciencio2 
sos alemãe;;, e que encontrou reação até 
dentro do proprio Partido. 

Os nacions,l-soc!alistas_ têm natural
mente serias dificuldades em exonerar
se de culpa neste assunto, princi)}l',!-
mente porque o i•~mpo que as a.,tivida
des da Juventud, Hitlerista roubam :',s 
horas escolares e ao curriculo tem si-
do apresentado· e.orno a ca!>,a princip:1I 
do declínio da educação na r.lem,anha. 

Agora. no entanto, parece que en
contraram· uma.desculpa, _pois ao falrsr 
aos mentores da jmientude masculina e 
feminina. em Rostock r.m meados '.e ja
neiro. o Kreisleiter Dettmann referiu
se a essas queixas, admitiu as dificul
dades, mas acrescentou ·quv "o fracas

so esporadico <la juvC'l\.t,dc (de Rostock 
rementa · à educação deficlenÍe dos pais 

· na-s familias de raça Inferior - e o ora
dor protestou en~rgi'amcnte contra o 
rato desses fracass·s serfm ocasion'aJ
mcnte e sem Jus:Wcação al1n1ma. at~i~ 

buidos ã. Juventude Hltlerlana. como ~ 
. -·9.rtida·, a Juventude Hitlerlsta-pedê ios 

pafa e filhos que cooperem voluntáriá~ 
mente - a .obstinação e. ma.llcia · mcor
rigiveJ dos lndlviduÓS i . serão: : tratadas 
apropriadamente." · . . .. 
· Tendo_ atribu;dó ·a r,ulpa aos pais, .o 

Kreisleiter pOde defender os .ÍiletodÓs 
nazista.s, e insistir . ·ais uma, vez lf.ira. 
que elementos nitidos, polltlcos e Jdéó~ 
l:igicos, em circunstancia. algwna faltem 
em qualquer · assunto que esteja · sen4<> 
ensinado - pois ·que ele. não ·concederia. 
certifira.doi; de capacidaclé !)Ojitlêa · ti; 
pretendentes, a lugares como. assistentes 
de professores que rão li.ouve~tti ela~ 
ramente demonstrado sua: devoção· aos 
principiós ná.cio:,.a!-socialista$_ ; dÔ', pôvo 
alemão, pelá. sua cooperação' qµer ,cQm 
o NSV (Sociedad~ de . Asstiitencjai,-ào. Po
vo NacionaJ-SociaJ!stal · - quer' com o 
NSF (Socieàadé de. SenhorM Na.cfo.:. 
nal-Socialistas). _Passou (lni segulda_-a, 
tratar em particular rios: pretextos'e des
culpas fureis de que ·,<Í.1$!umas ·pessóa.s. 
se .. servem para. impedic que; os· ·jov~is 
façam parte da Juventude·. Hitlérista.: 
enquanto que a todos é· dada. Uberdâde. 
absoluta em certas co~s •. a nl~~m .. 
é l'Cl''Tlili<lf' ccnfrarlár, 0 'i>scopo edt1l'a,., 
cicnal do- Partid~ · 

·:___j..c.,.c· 

/ 
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A Ação Católica é 
eminentemente re
ligiosa. 

Pie Xi 
PROBLEMA$, 

i;EGIONARIO 

Uatollea 
REALIZAÇOES E IDEAIS -

Slio Paulo, 25 de Junho de 1944 

A Açãó Catotica Brasileira ê 
a milicia· maxima tlo apostolado 
leigo instituída porato coletivo 
do Episcopado brasileiro spro• 
va.<lo prlà Santa Sé. 

C AT HED R A. P E T R 1 SEDE DA JUVENTUDE FEMININA CATO'llCA Ação. ~alolica e \"t. Interior 

o LA.D O BOM Esplrlto d·o: · m· ·. ·u. ·n': ·do···.e~ esp· irito de Jesus Cristo 
Ontem na Sede da Juveatude e•·· \ • . . · . . , 

Feminina Catolica, à. 1-ua Con
desa de S. Joaquim, 2,lj reuni-Continuemos hoje a estudar a I':n

cicl!ca do Santo Padre Pio X contra 
o "Sillon ··. Da ultima ver., d~1w.s 
unia expllcação g'cral a respeito ,lo 
"Sil!on", vimos a atualidade do e3lu
do do assunto, e, no exordio da End
clica, fomos colocados no limiar ('a 
qu<!:ctiio, avrendendo os seus traços 
mais s;iUentes. Agora, vejar.ws i:m 
rap:do historico do movimento siilo
nista, afim ele t,;imannus contato com 
a realidade concreUt. 

"Durante muito tempo hesitamos, 
Veneraveis lrmãos, em dizer publi
ca e solenemente Nosso pensamento 
su!Jre ·o. Sillon. J<'oi necessario rJt:e 
_vcs32,s preocupações se viessem .;amar 
às Nossas para que nos dccülissemus 
a faze-lo. Porque nós amamos a ,·a
lente· jui·entude alistada sob a trnn
<leira do Sillon, e nós a· julgam,Js 
(]:gna, por muitos aspectos, de elu
gb e d0 admiraçüo. l\ós ama.mos 
sous chefes. cm que Nos é grn(o r<i
conllccer almas elevadas, supcrio:i,s 
àa paixões vulgares e animadas elo 
m:,:s noore entusiasmo pelo bem. v,,s 
já O vistes, \'encraveis Irmãos, pe11e
trados ele um sentimento llluito vim 
da fl·aternidade humana, ir ao enc:::n
trn da1ueles que trabalham e sufre1~1, 
11ara os levantar, animaclos no ~eu 
devctamento pelo amor a Jesus Crls
to' e pela pratica exemplar da rclJ• 
giü:J. / 

"Foi· nos clias seguintes à me:i10. 
1·avel Encícllca' de Nosso predeces
sor de feliz memoria, Leão Xlll, so
lJrc a condição elos operurios. A IgrP.
ja pela bocB de-seu Chéfe supre111:1, 
havia derramado so!Jre os humildes e 
o, pequenús todas as ternuras do 
seu coração materno, e parecia con
,rocar, por seus anhclos, can1peó?s 
:c;ompre mais numerosos da restan
raçrw da .. ordein e da justi,a, na c!c
sorclem de nossa sucieclade. Os fm1-
<laclcres do Sillon não vinham, . ?10 
momento oportuno, culoco.r a seu SH· 

viço esquact,·ões joveus e crentes va
ra a realização de seus desejos e úe 
sua;; esperanças? 1~. dé fato, o 8il
bn levantou, por entre as classC3s 
operarias, o . estandarte de Jesus 
Cristo, o sinal da salvação para os 

'individuas e as nações, alimentando 
s11a, atividade social nas fontes (;a 
graça, impondo o respeito da r2H
gcãó nos ·ambientes menos favora
veis, habituando os ignorantes e os 
imp'.cs a ouvir· fa!ar de Deus, e, n1,1i
tas . vezes, nas conferencias comra
ditarias, e1r. face de um anditorio 
J:iostil, levantando-se, espicaçados por 
uma -questão ou por um sarcasmo, 
pai·:i proclamar .alta e orgull1osameu
te a sua fé. Eram os bons tempos do 
Sillon; era o seu lado bom, que ex-
11liea os encorajamentos e as apro
Tações gue · não lhe regatearam o 
Epi'scopado .e a Santa Sé, enquanto 
est~ fl,)rvor religioso poude encobri)' 
o verdadeiro carater do movimento 
sillónista•·. 

Ha dtias coisas importantes a ob
servar no trecho ~citado. 1~m primei
ro lugar, a hesitação do Pápa em ma-
11ifestar ·o· seu pensamento sobre o 
SH!un. Pelo que se Vê, havia maito 
tempo já que Pio X não tinha m:1:s 
jl11sões a cerca do Sillon, mas, aií
mentamlo ainda a esperança ele 1 r.
solver por meios mais brandos o ca
so criado na Igreja, não queria us.1r 
Jogo do recurso extremo e violen10 
<hl uma condenação formal, em at~n
çi:o aó entusiasmo e à generosidade 
dDs que traballiavam no 1novimcnto, 
em atenção a'os seus bons tempos 
iniciais. Assim, Pio X dilatou a sua 
m:sericordi:- até atingir os limites 
do· "dever de vigiar sobre a pn reza 
<la fé e a integridade" da disciplina 
catolica". Atingidos estes limites, o 
J>apa não teve mais contemplaçô~s. 
e fez prevalecer o bem comum da 
Igreja sobre os interesses dos sillo-

"TUDO A JESUS1 POR MARIA, 
PELO PAPA5' 

Sob este brilhantíssimo lema. a Ju
,·,311tude Estudantiua Católica do Co
légio Arquidiocesano rnob:lizou to· 
das as forças éspi,·ituais durante 0 
mês de maio, numa magnifica cum-
1ianha, visanclo maior compreensãc,, 
1·espeito, veneração e amor filial ao 
Santo Padre, o ·' doce Cristo na ler
J·a .,_ 

Apoiada pela Congregação l\Ia1·!a-
1ia. l\Iilicia Angelica e Cruzada t:!1· 

cari~tica, a J. E. C. do ArquidiOGC!sa
lJU la11çou a salutar idéia de se fazer 
um ramalhete espiritual durante o 
mês de .Maria. oferecendo tudo pelo 
Sumo Pontifice. 

Ko dia S vroximo passado, a;1ós 
so:ene procis:são eucarística realiza
<la no · recinto elo estabelec:ruento, 
fci tiacla a !Jençüo com o Santissj1110 
S2-cran1ento, encerrando-se as so112 .. 
11idacles com uma apoteose final ~m 
homenagem ao Santo I'aclre o Papa 
J>io xri. 

Foi o seguinte o ramalhete esviri
tual conseguiclo pela J .E. C. elo Ar
<1uidiocesano: 

i\Iissas .....•.......• 
Comúnhões .........• 
Com .. EspirilUais •...• 
Oferecimentos 
Orações da noite ....• 
,Jaculatórias ........ . 
Dezenas do Terço .. . 
Sacrifícios ......... . 
Atos de Apostola(.'.) ..• 

5.115 
2. {81 
3.451) 

10.500 
8.708 

126.48;; 
24.8:lll 

2.243 

nistas. Purtanto, aqueles que, neste 
intenalo anterior à condenaçfw, com
batiam os erros do Slllon, at.é então 
avrovaclo e louv~do, t.ão estavam seu
elo precipitados, mas estr.vam dentro 
das intençües do Papa, e o auxilia
vam, crianclo um ambiente favorawl 
a receber e acatar a liecisão da Santa 
Sé e contribuinâo tambem para au
vertir os seus irmãos trausv;acto~. 
São estes catolicos que colaboram 
ef:cientemente com a Santa Sé, pre
parando-Ili" os caminhos.; e algu
mas vezes tem acontecido que a p:1-
lana pontHicia não se ponde faz,,,r 
ouvir. porque o ambiente ui:-o era 
propic:o. O co.·po da Iireja não é urna 
1:1?.ssa inerte, mas se orienta instin
tivamente para o bem e para a venl;i
de. d e modo que. a palavra do Pap,t 
encontra sempre, rcssonancia, em <Jll· 

vidos que j,i a esperavam. Isto é o 
'"sent're e;im Ecclesia... Por iM.o 
mesmo, a atonia só pode ser um fo. 
nomeuo local ou momentaneo. 

A segunda observação se refere 
no lado bom do Sillon. Pio- X afir
mou q1:e este ludo bom encob1·Ju du
rante muito tempo ·o "verdadeiro ca
ra ter"' do movimento sillonista. Por
tanto. u natureza intrinseca deste 
movimcntCJ era má, e o aspecto l:llJ:'rl 
que ele tinha, o bem inegavel qae 
ele fazia., e que foi altamente elogia
do pelas Au taridades, porque real
mente era elogiavel, tambcm acahuu 
sendo um mal, feitas as contas; po:·
que serviu apenas para encobrir o 
'·venla<!6iro earater" ele uma coirn 
má, ludibrianclo a boa fé e a boa 
\·ontacle de muitos, lançando a i:01;
fusão e impedindo a ação da Auton
llade E:cles:astica. Portanto. nem tudo 
o qne tem "nm lacto bom·, presta; 
pode ser, pPlo contrarfo, uma coisa 
perniciosíssima. 

ram-se representi:ntes ele todos 
os setores <la Juventude Femi
nina Cat-0llca numa jll.'Sta ma
nüestaçüo <!e a:legrla. i,; que 
graças a Deus e à 'pr;:teção 
da Virgem nos, ul tL'llos ct!ás do 
mês de Nossa Senhora a Ju~n
tude liquidou .. sua divida deso
nerando-re da hipoteca que ta· 
muito vlnhr, preocu,;i.ndo o es
p!rlto dos ireu.s dirigentes. 

Grandes esforços !oram em
pregados coin esta finalidade 
O atual edtricio da sede da Ju
ventude fôra adquirido, gl"ll~ · 
ças a um emprestlmo. sob hipo
teca do imovel. A atual dire
toria da Juventude conseguiu 
liquidar a diV!da com o valio-. 
so e esfcrçado auxilio d~ to
do:; os membros da JuventudE, 
que neste ano reuniram os trln- . 
ta e cinco mil cruzelrcs neces
sarios para o levantamento to
tal da hipoteca. 

Acs nossos leitores a, Juvcn
tucte ap1:esenta hoje o cliché da 
sede já como propriedade sua. 

A Juventude Feminina Cato
lic:i. renova aqui cs agradecimentos que 
tem feito a todo:; os seus b:infeitores 

'que a auxiliaram para saldar o debito 
restante da: compra do ediflcio de sua 
Sé:le. Não fosre e.,--te auxilio generoso 
de n9ss:,s amigos, e cert=ente r.ão nos 
seria· possível terminar tão felizmente 
esta.·. !11i~lativa. Especialmente . agrade
cemos à. doadora. da joia &0rteada em 
fins do ano passado. pois foi a maior 
contribui11te de nossa Séde. Tambem 
não !)'.)demos esquecer o . esforço que 
noMas carlsslmas associadas emprega
ram · para que fo:...oe uma realidade a 

Séde da Juventu&!. &·m desm1cn•:cer. o 
trabalho de outros setores, pois todo~ 
se empe11har:i,n1 . com muito ardor, con
vem salientar· o trabalho das joclstas, 
para. q11em a ... tarefa era mais penooa, 
d~v!do à escassez· de tem;,<> de que di.s-

põem, e a dlf!cü!<lade do reeio·. que,Jhts 
tocou.. A todos, benfcl.tores e socios. o 
nem lhçs . :págue cordial da Juv.entude 
Feminina . .As .nOSll::s socias .. lembramos 
o emprestimo · interno ciue fizemos. e 
que ciunpre .. saldemos ainda ~te ano. 

HOMENAGEM AO SANTO . PADRE 

"EM DEFESA DA AUO CATOLICA" À homenagem da A. C. ao Santo 
todos 
da A. 

Padre deverão co1nparecer 
membros dos Homens 
Juventude Feminina, Juc, Jeç, 
e Joc, 'congregações . Maria

'' i\~iiufo ao Revmo. Ciero que S9ntente este livro e não 
cmrtrnj dt\'t ssr cv.mrpulsado, estudado e ensinado aos fieis" 

os 
e., 
Jic 

De S. &-.eia. llevma. o Sr. Arcebis
po D. Otavi:mo Pereira de Albuqun
c;uc. D,spn Diocesano de Campos, rc· 
cehemos a segu!nte carta: 

Recebi o seu livro ".Em Defesa rla 
Ac:ão Católica··, prefaciado pei'> 
Ex1110. Sr. Nundo Apostolico D. Ben
to Aloisio i\la:;e;Ja. AgradeCEndo es
se valioso mimo, cumpre-me dar-lhe 
os meus sinceros parabens, porque 
V. s com d:aletica perfeita, com cri
tcrio, com lucider. intelectual, trata 
lio momcntno e imvortante assunto. 

Deãdc, a sua de[iniçilo, criação, or
ganizaç;lo, escopo_ utilidade, oporLu· 
nidarle. tudo enfim. que está sendo, 
vivnmc,11lc, instantemente reclamado 
nos tempos correntes para difusão elo 
reino ele Jesus Cristo, na terra, ,ist:1 
mu:to · bem feito e delineado nes~e 
livro ele alta relevancia. Com mão . 
ele mestre esclarece V. s. a situação 
do, digamos assim. exercito. catolico 
leigo en1 face da sagrada Hierarquia 
estahelec,cla na igreja militante por 
Jesus Cristo, 1':é•.;so Senhor, que, so
lenemPU te disse aos seus apostoles: 
'- l ,10, ensi;1ái a todos os povos, pre, 
gai O meu Evangelho a todas o.s cri.t
turas ( rucionais 6 oovio J, ensin:rn
do·as a ol>sr-:·var todas as coisas que 
vos tenho mando.do, e ficai certos de 
que eu estou eon1·usco tdos os dia~, 
at0 a c:01,sumaç,w do seculo". 

Fora disto ,ninguem poderá ousnr 
afirmar novidades no seio da San1.a 
Igreja e sem autoridarle ele espec'e 
alguma, [)retender arvorar-se em ei.e
gcta. inlerpPctando, de acordo com 
suas [)retenções e sentimentos hu, 
mauus. as palavras e us dizeres do 
Su[lre·mo Hierarcu do venlacleiro cri:;, 
tianismo, o Papa romano. E ridicu!o 
será afirmar. indagando, se, então, os 
fieis catolicos süu apenas ovelhas 
1Írnr!as no rebanho esplr' tua! ela lgre· 
ja. Não tanto assim; as ovelhas La
h1111 clél manw. chamando carlnhn~a
rnentc umas pelas Oiltras, para que to, 
elas fiqur>m unidas. obedecendo a voz 
do p1Rtor e sem manit:estação algu
ma de autoriclade, e sim continu·an-

do na mais f!!,liz obediencia pagsiva 
a ele, r ai da pobresinhà que, atraí
da por alguma nuga se separa elo 
rebanho, porque, isolada, . vai ser, 
com certeza, vitima füdefeza do ±ni-
mi.go voraz, · · 

Aplicando esses dizeres, em cada 
seculo, a vaidade sempre preteneiosa, 
o orgulho inclomito e a lgnoranc:a 
religiosa terÍl sido causa da ru.na 

, espiritual e eterna de inumeras aj
mas, gerancio heresias> co1nó. só- pa. 
1·a referir os mais modernos tem si• 
do o luteranismo e 'ô angliÍ:ahisti11), ·· 
com as suas ·inuíneras · ve1·gontiiils'; '·· • 
o jansenlsmo · e· ainda, -ha· pouco,· o' 
modernismo .francês e· aiemão. · ·a,.,, .. 

Estejamos todos c!entes, pois, de ' 
que a simples leitura individual ,:e 
obras eruditas,·, niesmo filosoficas, 
sem mestre, sem guia, sem expHca
do1· idoneo, não gera nem um bom 
filosofo e multo menos um teologo. · 
Sendo a filosofia base.e.da na razão 
humana, n~o · exerce influencia,, se
não em um restr.to numero de pe'<· 
soas, · visto como não se firma E'lll 

umo. autoridade superior. e assuü 
"Quot capita, tot sensus", não ha
vendo devaneios que ela não tenlla· 
inventado. Que dizem·os,. então, da 
Teologia, qne é a clencla fundam~n
tada na revelação Divina feita aos 
patriarcas, aos profetas e por Jesus · 
Cristo, quL é nosso Deus e Redentor 
fe!to homem, nos Santos Padres, que 
interpretaram os Evangelhos e no,, 
doutores da Fé, nus Concilies e 110 
Suberano Pontífice, supremo e lura,. 
livel mestre da Religião verdadeira 
estatulda pelo mesmo Jesus_ Cristo?! 

Deus nós livre, portanto, de pre
tende1'mos . alterar u~na só · virgula 
que seja, em nossa s1mta Religião, 
que não muda em nada do que resp,i:
ta a fé e a moral, e se consentisse 
nisso, o que é absurdo, tornar-se-ia 
como um barco furado, a fazei· agua 
e a naufragar irremediavelmente. !,g. 
sim deve o laicato se conduzir 110 
grernio da Igreja. Levado pela voz 

'dos legitimas pastores, recebeu do 
Sumo Pontífice Pio XI; de impereci· 
vel memoria, a incumbencia sagra
da. de facilitar a ação deles, repetin
do, com carlnhc;i e caridade perene 
inalteravei às pessoas de boa vouta'. 
clE as verdades ensinadas oficialmen-

1 te pela hierarquia, e dela receb!d.as, 
com seus bons exemplos atrair todos 
ao amor de Deus, pelo abraçameuto 
da fé e pela pratica assidua dos seus 
mauda•mentos. (:;, secundando ele 10 
laicato) ass!m a ação e ensino da l;i. 
erarqu:a, Principalmente nos tempos 
atuais, quando é diminuto o numero 
de _operarios, consagrados pelo sac,~r· 
docio, que consiste a atividade bane
tica da Açiio Catolica. 

Vou términar a presente, aJ]e~:ir 
ele ainda ter muito que dizer; mas 
daria, em ·vez de uma carta, um li· 
vro, · e isso eu não quero. neceb11 
pois, meu caro Sr. Dr. Pllnio con{ 
03 meus repetidos parabens pela con
cepção e publicação cio seu utili~si-
1110 livro, que aprovo plena111;m,re' pa
ra minha D'.ocese Camposinense, 
mandando ao meu Revmo. Clero que 
somente este, e hão outro. eleve sel' 
compulsado, estudado e ensinado aos 
fiéis, 

nas, Filhas de Maria, membros 
Apostolado da Oração, etc~ do 

LICõES. DA HlSlORIA 
"' 

CLEMENTE Xl.lt,pcr -,L •. ,, 1Veuiilot .... 
, . ,, ,. :· .. ;:·:•,ff r:· ·:r; ;.7~·1 ;:·, · .· . 
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A vigilaneia de Clemente XIII "não 
se desmentiu nem um instante; J;l~. 

· aparece sempre, abarcando com seu. 
olhar o universo. Via em ·toda part~, : 
as potencias humanas conjuradas 
centra a Igreja de_ Deus. Todos os 
di;,is, e por 'assim dizer, a cada hera 
do d.ia,. declarava-se :um 'novo inimi,
go, ou tim antigo se mostrava mais · 
implacavel. Ele viu nl\scer na Ale
manha, sob a prot.eção do proprio po
der episcopal, a seita dos Febronia
nos, "escondendo sua perfídia sob . a 
.mascara ela piedade, aniquilando · a 
autoridade do Romano Pontifice sob 
pretexto de .. atrair por meio dess~ 
condescendencia os heterodoxos a 
unidade catolica; condescendencia 
maravilhosa, cm virtude da qual não 
sãô já os herejes que se convetiem, 
mos os catolicos que se pervertem 
tBullarium, II,450)". Ele viu a Espa
nha, sobl'e a. qual depositara sua es
perança, ultrapassar de um salto Por
tugal e França; Napoles imitar· a .Es
panha com refinamentos de injurias, 
un·aetando a Malta, onde dominava 
uma ordem religiosa, e Parma, feu
<latario da Santa Sé; Ele viu Venesa, 

·sua patria, seguir o mesmo caminho 
da rebelião e da defecçãc; Ele viu, 
enfim, a poderosa casa dos Bour
bons, .estabelecida sobre quatro rei
nos, tomar as armas conh·a sua he
roica fraqueza, e ocupar Avinhão, 
Eenevcnto, Pontecorvo .. e . pretender 
de&a maneira ·Obriga-lo, a ele, Ro
mano Pontífice, a pedir desculpas al> 
il)fante de Parma, a quem havia re
preendido em virtude de ·sua dupla 
autoridade, espiritual e temporal. 

Estas crueldades não o abateram, 
nem o afastarnm da causa' da .·justi
ça. Ele continuou a falar, · como si 
estivesse certo da obediencia do mun
do inteiro. Seu digno ministro, Tor
regiani, . e:::crevia aos Nunc!os: "As 
violencias não o impedirão de chamar 
os reis, seus filhos, ·ªº . cumprimento 
de seus deveres". O filosofo, Duelos. 
test1cmtmha esta calma que ele não 
podia compreender. Vira em Roma o 
Ca1·dial Forregiani: "Quando ele não 
pode negar as perdas que a Corle 
Romana sofre todos Ós dias na $tta 
autoridade entre as potencias catoli
cas, ele responde: Temos a palavra de 
Jesus Cristo: a Igreja é indestrufi
vel". Duelos se apiedava deste 'fana
tismo. 

golpe: Cl,;,mente XII!· expressou-füe 
nobrement~ sua ;urpresá e. dor. o 
Italiano e ··o-ºFrâncês · viéram depois: 
Ele os despediu como unica resposta. 
O memorial entregue pelo embaixa
dor de Luiz XV brminava assim: 

"Este pedido deve ser tanto mais 
favoravel)llente recebido por Nosso 
Santo· Padre, o Papa, pelo fato de que 
é feito por t:.-ês monarcas . igualmente 
e:,clarecidos e zelosos em tudo quan:.. 
to pode relacionar-se com a prosperi
<la:1e da Religião; os inteí·esses da 
Igreja Romana, a gloria p::ssc,al de 
Sua · Santidade e . a tranquilidade de 
todos os Estadcs cristãos'.'. 

Que· sobrecarga de desgosto não de
veria semelhante hipocrisia acarretar 
pa.ra o coração sincero do Pontífice. 

"Sua Santidade, escrevia Torreg.;a
ni, não pode explicar con10 as três 
cortes tenham tido . a triste coragem 
de acrescentar a todas as dores que o 
afligem, uma dor nqva, sem outra fi-

. nulidade a não ser a de. atormentar
lhe sempre a alma". E o Caniial Ne
groni dizià aos proprios embaixado
res: Esta ultima demarchc abrirá o 
•·!mulo elo Santo Padre. 
. Com efeito, na semana segui11tc, 
Clemente XIll .morreu: repentinamen
te, depois de um dia empregado Nn 

funções pontificais e- oração. Ele s~
cumbiu como estes herois que nao 
contam seus ferimentos, e que a mor
te não tem licença de levar a_ não ser 
em pé e · recobertos com sua,s armas. 
Era a tarde cle 22 de· fevereiro, festa 
da Purificaç.."o.1 Como ultimo ato. pon- . 
tifical, Clemente XIII tinha benzido 

. e distribuído as velas, conforme o .ce
rimonial desta festa: bela imagem da 
santa cha1ria que ·o havfa animado e 
que ele transmitia, ao morrer, sem 
temor que o mundo tivesse suficiente 
'borrascas para apaga-la! Ela havia 
chegado até ele atravcz ·dezessete se-
culos de tormentas, ele a transmitiu 
aos seus sucessores, 110 momento em 
que os venfos contrarios. iam se de-

. sencadear com vlolencia maior dQ que 
nunca·, e ela ê ainda· à luz do mundo. 

A grande figura de' Clemente XIII 
poude cpmunicar inspirações subli
mes ao ge11io efeminado de Canova. 
Sobre o tumulo elo ilustre Pontífice, 
ob.ra prima, lamenta\!el sob certos as--' 
petos, ele representou dois leões. que 
figuram bem este doce ê indomavel 
carater. 

1 
Deus continue a assistir· o ilunli·, 

1:ar V. S. afim de trabalhar ~empre 
com vigúr. pela Rita gloria e pelo 
triunfo ela Santa Igreja. 

Clemente XIII estavn no seu setua. 
gesimo sexto ano de idade, /e no un
deciino de seu pontificado. Certamen
te, estes reis, os três Bourbons pal"li
cularmente, que durante onze anos . o 
nutriam de· angustias, podiam espe-

, rar sua morte. Eles preferiram ápres
sá-la. 

t A1·~ébispo Dom .Otaviano Pereira 
de Albuquerque, n;spo Diocesano ele 
Campos··. 

No começo ele 1769. seus embaixa
dores pediram a supressão da Com-· 
pa1,hia de Jesus. ao Papa que h;:ivia 
publicado a bula: "Apostolirum'' O 
],Espanhol encarregou-se do primeiro 

OU R () UA IITl~J.AH 1>0 Mowrn ,,,.; so1·01rno 
- ,JOIAS UHAllAH li: 8H.II.IIANT1':S -
l.'ompro p/l~ll nrlu os ,melhorr•s precos. 

R Alvares Penteado. 203 
3.0 -andar - Tel 3-7720 DEL MONACO 

\ 
, · ·GNTR~CABEÜ]5.BRAJ(QS .. 

.. E QUEDA DOS CABELLOS 

uwm1m1 

É verdatie contida. nóS, Santos Evan
g~JhOs que ha · · uma flagrante oposição 
entre o espírito .d· mundo ·é.(!' esp!rito 
·de .Jesus Crist3. Ois.se ,o Nosso Divino· 
sr..Jvador: -' !! O, mun1o me odeia: por-
(!UC dou. te/ltemunlJO :il.e que as suas 
.;bras são- más." Deve. 1J;Oi"tanto, preve
nir-ss contra ele-· o · membro &!, Ação 
Catollca que rea.Íment,e ·.deseja ser de, 
N:;>sso SenMr Jesue Cristo. . 

;;, ~. * Que e, 118. ve1·dade, CJ mundo?,p m1,m-
do · é mna sociedad.o · que ,ooédece .. :a !eis 
e·· mcximas por complet9 ':diferentes: das 
ele .Jooús Cristo e. Suá Igreja.; ,seu ,fJm. 
é por complel<' difere.nte., assiro como 
w mei!).3 emprega:ios. .Jmtre o mundo e 
à Igreja, ha contradição, bO$tllldade. O 
espir!to· do mt:ndo .assim en~ndldo_ não. 
é .de Deus; o 'mundo não con.hece .Jl!

.. sus Cristo; "ele. se .achei.' eob ó Jmpe-
;;io d:> espil"lto ni,aUgno ''; nâ~., é' .. 1Sll11ão 
corÍcuplscencia da. .ca.rne: doo olhos, or
gulho d,. vida; eL1 porque eie odeia;: P. 
hsu, Crlsto·e a Sua Igreja, porque per
iegue seus· apostolós. Quein· 11m9 o mun
do, é ,inimigo· de DêUS. 

Â esse .mundo pert~ncem, no .. ~tido 
verdadeiro e . làrgo da palavra, todos 
cs que. &~ .•. obstinam na infidelidade ou 
n~ ·heresia: t'Jd06 os 1,ue, individueis, l!.O

ciédades ou- Esta.d~. ·1-ejeltam a moral 
de Jesus Cri~ e 'de. Sua IgreJli.. ~ue 
comhàtem a. orcrein legitimá e os leg!ti- , 

· mos direitos· rie'. Jesus Crist9 e de· sua 
Igreja. . 

* 
Mas todos os ln;,iigos -v!si~is da . 

Igrej, ·de Jesus . Cristo islío apenas, por 
assim. dizer, ·as 'tropa$ cde vanguarda 
dest!nadas à mascar~ o . chefe do exer-
clt.o. · · · 

Este ehefe ·não é ou,tro senão o "prin
clp';} deste mundo": esses ·ádver,sàríos 
sãCY as . po1tas do inferno. Els, pf-Opria• 
mente ra:ando, o Inimigo. · 

* ,t, "' 

Quanto à maiie!ra como o mund.o 
· c~mbáte, é a mesma gue já .empregou 
contra. o Sa!vac:'.or. O fim é ~mpre o 
ultraje felt<( à. gloru,. de Deus; o .fim 

. é liempre tanto quanto. passive! arruinar 
est~ gloriâ pelo. pecooo, pela morte, 
perd~:ndo o ruimém em sua. alma e em 
.seu e~ .. o demonio e o .mundo cOn
tlurem ao pecado pelo amor· das rique'
za.<J, 'c!M .honp- s. .\is pra;zeres, .seja que 
a tentação re apreseut.. isolada, seja ,que 

· elà tome corpo de qualguei . míme!J·a 
.ein uma pote~cia. material ou esp!rltual, 
como -0 pa.garui!inO, a beresl.a, o ràciona- · 
lismo. 'o ina.teiíalism:i e os erros .so
.clais. 

* * * 
E5Sa luta. · co •. tra Jesus Crist.o e sua: 

Igreja, nós .a r" evPU101 enfrentar com as 
·armas .soJ,renaturau a.o noss:/ a.1ca.nce: 
;_ a ~ração perseverante, a freguenéia. 
dos. sacrame11tos, a vida de união ;lnti• 
,má com Jesus Cristo e Sua Igreja.. Nun-· 
ca. por melo. d.e pactos· :e de concessões 
ditadas· ·pela _prudenr;if <ia carne, T.~
·J1hamos .sempre em nossa ineiiíoria ·a.·· 
mcditáção d~ d-·. ~standart.es: - e 
peçll;mOll à Med'laneira de totlas as Gra~ 
ças ·o· verds.delr'l esp1rito. ~e F,é. tJUe nos· 
fará. ce-.-rar fileiras sob o estandarte (lo 

· Divino B.~i: 
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Pelo Menor Freço 

MIGALHAS • • 
. Sob as espêeies <le sociedade' visi-vel e humana - disse 

aiguem ..,_ oculta-se na Igreja a substancia· divina. Tudo o 
que i1el,a possa. haver. de a\1ormal pertence às especies, não 
à subitancia. . 

Assim é qne o cQraç~~ re.to e puro sabe discernir e .amar 
a suhstanéià divina sob ,as· especies humanas, a vontade <le 
Deus sob a vontade -do homem'. 

. Quanto é nobre ,1. o!Jécliei)cia cristã, quão elevado o· seu 
iden:I !. J~ toda via, é tão facil e · tão ~omum · pretextar os de.:. 
feitos do. homem; para' fugir' à. vontade de Deus. 
. -. -,-óOo--... 

Nas· r.eqtteninas, conÍó nas .grandes ·cousas,: pode _estar a· 
vcintàclc de Deus--o·queé·sen1pre uma grande cousa:. Pois 
não está Jesus num'. simples 'fi-agm~nto como na. hosti<} 
consagrada? · '"'·" 

Assim nas pequeninas prescrições:·d«:'lei §C contem a lei,. 
. tão inteira, tão santa, tão reSi)eitavel, c911ío emtodo o Couigo, 
que â \incarna. Oh não percamos nunca uina unica parcela do 
Um sagrado; Particula boni doni non te praetereat (Não 
deixes perder ne11huma parcela ,do bem). ,__ Ecdi í4~r4 .. 

~oOo--·- · 
O que nas. pequeninas cou'sas torna mcritoria a-obedien

cia, nüo é .a prescrição ·que em si mesma· é pequenina, mas' a 
· fidelidade, que ê grande virtude. Quçd minimum e&t, mini
rnum est; sed fidelem-esse ÍJ1 minimis, magnum est (As cousas 
min:màs são minimas; é grande, pcii-em, .s<'r fiel até nas mí
nimas cousas), - S. Aug., De doct. · cl11·1st. 

D.DUARTE 

JUVENTUDE FEMININA . CATOUCA 
ANIVERSARIO NATAL! C 10 i>o 
REVMO. CONEGO ANTÓNIO DE 
CASTRO MAYER D.D .. ASSISTEN'rE 

GERAL DA AÇAO CATOLICA 

Dia 20 de Jur:ho comum<Jrou a Ju
ventud-.i :icemlnlna ca;.oiica o anlversa-· 
rio natalicio de .seu dedicado Ass!sten
t~ Geral Cônego Antoi)IO ae Caiitro 
Mayer com -solene Missa celebrada na. 
Matriz de santa Iflgenla às íl,30 . hs., 
comparécendo ~rande numero de acis
tas da JP.c, Jlc, Toe; Juc. representações 
da Cruzada Euca.ristica lnfantll. Ho
mens ·dà Ação catollca. Fedetáçiio Ma
riana · Feminina. · Filhas de Maria da 
Pia União do Eiite1,.. .to s. José, alunas 
ds\ Curso Superior Religião, paren
tes e amigos rh Revmo. aniversariante, 

Na sacristia da Igrej:. Sua Revma. 
recebeu os cumprimentos de · todos sen
do-lhe entregue \lP.Ssa. ocasião um ri.CD 
tesouro esplr!Lal que os .· ,arlos secto~ 
res da Juventude Feminina. Catolica 
com multi.:> ce.r!nho vinha. preperando 
Jjara o · seu desvelado Assistente teste~, 
munhando dessa formi, sua gratidão ao 

. Revmo. SacerdQte qut com t{.nta efi. 
ciencla, dedicação e segtUaQça. de dou
trina vem conduzindo a Ação C~tollca 
de S, I'aulo. 

. 1 
HOllA SANTA PELO l'APA 

Mais uma. Hora. Santa. pelo Sumo 
Pont!fice , fói levada. a efeito. pela. Ju• 
ventÚde Feminina C,atollca. doml11go ul• 
timo às 17 hs., na Igreja. de Santa Ifl• 
genta. .sede da Adoração · Perpetua. ' 

O magnifico templo ficou repleto de 
membros da Ação Catol!ca que . toram 
levar a Nosso Se1111or Sacramentado o 
Testemunho ela sua fé na Divlntsslma 
Eucaristia.. implorando ao mesmo tempo 
aos Ceos sua, lnconfundivel proteção 
para · a. pessoa do Soberano Pontiflce 
neste período ,de tanta amargura para 
toda a. .hurr.anldacte. 

Encarregou-se das pregações o Revmo. 
Pe. Dr. Geraldo Je Proença ·sigaud, D. 
D. Assistente Arqnidlôcesano da JEC. 
qÚe falou éom multa unção: e despertou 
sentimentos de amor e devotamento· ao 
Santo Padre.- · 

EXCURSÃO A SANTOS 
·· Estãt abertas na · Sede da Juventude 

· inscrições ·pam 11ma excur.•!iQ a Saqtoa 
no oroximo dia' 2 d.e Julho, 

O programa deste pa,sseio já esta eJ.a• 
borado constando entre os entreteni
mentos um banho de mar ein que 'as 
ac!stas · .usarão . o .nia!Uot "DISTINTO''· 

· unico modelo adotado não só pai:a, as 
jovens da Ação catouca como .tambem 
pa.rn toda e qua!q•.iqr jovem que · &e or.
gulha de pertencer ao rebanho de Nos
s~ Senhor 

CAMPANHA DA FLANELA 

Com intuito de auxiliar creanças po• .. 
bres asiladas, .a JOCF' promoveu a cam
panha da flanela, para este inverno Ali 
varia.~ secções contrlbulrani ou com. pé,; 
~as já feitas, -CO~rtores, etc .. OU com 
dinheiro para ser empregado· em aga
salhos de inverno, Desse modo poude 
a JOCF ofertai a.s criallç\lS asiladas pe
la8 . Religiosas do Sagrado Coraçãc de 
Jesus, alem de wna peça de ·nariela· de 
39,50 metros, mais ctE>, 50 éntre vesti
dos e agMalho~ 1e Inverno. Aproveita. 
ram a ·oportunidade e fizeram · uma . vi
.sitinha às crlànças do Hospital . Nossa 
Senhora Aparecida, . onde divertiram . os 
pequenos com sketch e outrn snúme1·05 
teatrais. · · · 

A alegria reinante foi um convite .e 
um estimulo para a Jocf melhorar esta. 
sua iniciativa. de carlda:de no . proximo 
ano. 

RECOLHII\IENTO 

Hoje no Coteglo Santa Montca, à. ru& 
Marquez de Paranaguá, haverá recolhi
mento para a JOCF. TOdas as jocLst.aG 
devem comparecer . Ã tarde .1averâ reu
nião, con: leitura. , do relatorio das 

• Campanhas de Plu;coas,. dos vario& nu-
cleos. · 

1 
TANAGRAN 

. . Ot; . tortlftcarite 

( ... :~,- ~f ~fif :,_ l'ân,iitran ,reJuve-
nei;ce a · mulher 
l'anagl'an ti o Í'e• 
médio II!dlcadO em 

t:odos 011 caso~ de abat11TWnto. · 
rugP< pl'Cf'nres. ·t1velhe<?lmento 
·P~mah1ro. cahf-1,,. oranool an• 
tea do teir. po Em toda~ u 

d.roga.rias. 
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FEIRA 

no· que eles t~m de pred,;\'S .e intr;m
sit-entes, para, corisei'V~n.').o .apertas 
um:a vaga lembrança. dO!Í nw~ mos, Cv· 

mo de um Jler-fUl11e sua.vê é t,:npre(:i· 
s·o, orlar uma atuiosfera de- l)L1n_g1a
çamento em- que ·não someute 10~1 ca
tólicos, mas. todos os homens de' ;.boa 
vontade se sinta1u perteltamente 1;·é,m. 
:illsta tendência se eiicohtra 11a me't.:
talidade tle 1nuitos .cat6liglls, !}ltos déi 
"vistas largas", "sem harl'eiras". 
pwfundamente impressionados com 
a miséria soclal, . q,te Julgam poder, 
desse modo~ obtetc duas vantagens; o 
aprov~üaniento do$ ,homens dá qoa 

. vontJ!>de _para o soerguimento da tfo
ciedade, nuina certa·. esp!rttualização 
da mesma, com IargO' ·substl'.afo ·de 
sentillieli_tos humnlil~ários · com rela• 
çào às clilSSéS tnals modestas; e 
maior simpatia i:ara com á Ig:i•éj:1, 
que, ,com _essàs demonstrações de lo
lerartcia não deb;arfa de atrair mui
tos éspirit.os, ent outras c:rcluilstaii· 
cias ·profundamerit~ sectár/os, q:te, 
desarmados· pela louganiruidade dOd 
católicos-, poderiam até vir a se . co11· 
verterem. 

·1 Milhão de· Cruzeiros 
c,s 1.000-.. 00·~,oo 

Els.' uina atitu<le que, à primeira 
Yista, aceitarlanios_ até com carinho, 
.Ei, realmente, que pode)'!li lmped,r ao,; 
cató,icos Úma colaboração num movi· 
mento. qµe, sem: ncgnr ·a lt.e'llgião, de-

· la. apenas.· prescindisse para .1rielllor 
tealizar úni. ideal 11uma • sociedade eul 
que houvesse • várias ~onfissões 1'8· 
ljgios;u;? Demos um exemplo. Suvo, 

Federação das Congregações MariaPas E v A N._<_,_F. l H º 
de nossos Congregados ap::sento~ n~- FORA D A IGREJA 

nhamos -um movimento dest-,natio · a 
divulgar um~ r'emodclação -ila soc:e
C:ad~. sob · seu tríplice aspecto · eco, 

. 1iômico, pol!tico e moral, procui'audo 
· flrmar-se ma.is na responsabilidade 
tio Individuo, do· <iae nas instituições 
sociais. Que teriam.os; por .exemplo, 
que opôt' a um s:stema como este: 

CONCENTRAÇÃO Et\1 CAIEIRAS 

Está sondo realizada em Caleiras, 
com grande brilho, a Concentração 
Mariana de qu:: já lemos noticias an-
teriormente. · · 
~ dizemos com grande brilho por

que ternos convicção de que assim é 
baseados no exito do tríduo pl'C,para

. torio ontem encerrado, 
, O pro~rama a ser observado hoje 
e ) seguinte: 

Às 8 horas. recepção festiva das 
autoridades religiosas; civis, militares 
e Congregados .Marianos. Em segui
da grande desfile em homenagem a 
Nossa Senhora Aparecida, no qual to
m:srão parte as. associações religiosas 
uniformizadas, as entidades esporti
vas· toe-ais, .tiro _de · ~uerra, corpo de 
clarins d;a nossa Força Policial, filar
monica do C. R. M. e povo. 

Às 8.30 hor .. , Missa campal na pra
ça de esportes da U. R. M .. S. P., 
sendo ce.Jebrante o Exmo. e Revmo. 
Vigario Capitular, Mons. José Maria 
Monteiro. 

Às 9,30 hor.is, será servido café aos 
comurntantes. 

Às 10,30 horas. Assembléia em ho
menagem a S. ,. o Papa Pio XlL Pre
sidirá a reunião festiva o Exmo. Sr. 
Dr, Adriano Marrey Junior, DD. Se
cr~tario da ,Justkà. 

Saud:irá as autoridade~ civis, mili
tares e eclesiasticas em nome desta 
Feder~,:iiu, o Congregado Dr. Alfredo 
Buzaid. 

Às 11.30 horas. lanche oferecido pe
las famili'ls e asSól'incões religiosas. 

A seguir, no- periodo da tarde, se
rã., disputadas varias provas esporti
vas. 

AS CONGREG~CõES E O Mf;S 
DE MÀIO 

lnumeras têm.· sido as carhif 'qúe 
nos che~am relat,inrlr, a esta Federa
i;ão a~ atividarlE'S das Congreitacões 
Marhuias no mês rle Mada Santíssi
ma. tódas elas edifit•antes pelos' atos 
·de apostolado e nif'dade. 

Dentre as. muitas que recebemos, 
-vam_os destacar hoje a que nos en
viou. a Congrega~ão r.hriana de São 
João Batista, .perto do Barz. 

Dos vàrio~ tÔpicn~ do oficio r~ce
hido. transcrevemos alguns. por on
de se verá a operosidade da Congre
:?ação men~ionac'h. operosidade que, 
fazemos votos. Nossa Senhora faça 
aumentar ,md~ ,,e7. mais: 

"Segundo. domingo. dia 14. Para 
-~omemornr p Dia Mundial do Congre
gado Mariano. realizámos neste dia a 
já tradicional Pas.-oa dos Homens. na 
qual, vimos participar mais de uma 
centena de hbmen, que de ha mui
to não participavam do Banquete Sa
grado, notánd.o-se que muitos dos 
·partkipantés inscreveram-se C'OUI() 
candidatfls na Cor,s>:retacãfl. inclusive 
um que. fez nesse dia a sua primeira 
,Comunhão. 

Não descm·amos das obrigações im
postas por essa Ecedera~ão e · assim 
sendo. muíto embora, 1·calizando no 
dia 13 (scli(undo s:ahado do 'mês). a ado
ração ooturna na Paroquia, fízemo
nos' repre~entar na Hora Santa por 
:intenção do Santo Padre em Santa 
Ifigenia com 43 Cong.-egados. 

Terceiro· domingo, dia 21. Empres
tamos neste dia a nossa coop<'raçf,o it 
co-irmii · dê Vil,a California. tomando 
parte, para maior incentivo. na Pas
cea de Homens ló reafü.ada. cujo trí
duo p~parntorlo· esteve a ca r!!O do 
nosso . Comiregado, dr. Felipe F. de 
l\fonezes ,Junior, Depois d;, San1a 
l\Iissa reàli?imo~ fe~tiva reunião. du
rante a qu;il alem do~ otimos orado-

nm ~rupo 

"No estado d.e evolução e de eons, 
oiencia r]P- si · mesmas. ·a 't1ue cbq;ll
ram as sociedacles modernas. urna 
discriminação social ou politica ,·1,1 
favor da Igreja. ou a outorga de IJl'l· 
vilegfos .. f.emporais a sens ministros 
ou a seus fieis, ou uma politlca clH 
clcricalis1lio. seriam precisamente 
d~ natureza a cori1prnmeter, e não a 
ajaf)ar, essa missão esp'rilual ··. 

Is~o disse Maritafn. o "Meslre--. 
Um outro "Mestre\, Blaise l'as('ài, 
levantou err seu tempo a questão cio 
espirito geometrlco e do "esprit de 
f:nesse''. Por uma cOlnciclencia inte-
1·ess!l.nte. Biais!} Pasc-al era jausenis
ta .. E l)or uma _coincidew,ia 11ão me
lJOS nota vel, a Igreja cleclarou, con
tl'a- a opiniiio desses mesmos Janse
llista:;, que o- livro "Angústinns" de 
J àusen io ( o "M estrc •, por excelcin
cia) ·devia ser interpreta.cio. segu,1do 
seu sentido ,natural' e não segundo 
a possiv_eJ inten<:ão tJue o auto1· rm

. desse ter, ao escrevei-o. · 
E. ,a Salila Sé foi mais longe:· -

afirmou qué o sentido natural era o 
que tra(ltÍzia a intenção de Janse
nius. Jj) ·. asshit. foí dado o golpe f]tc, 

miser!cordia aos sofistas de .P,~l't, 
noyal. 

,., 

meros ele musica e canto. 
Quarto domingo, dia 28. Ne5te dia 

fizemos o encerramento diurno dv 
mês. Tivemos Missa com Comunhâe> 
r;eral, às 7 horas e às 9 horas, Mis~a 
cantada''.. 

A f'ederação congratula-se com a 
C0ngrcgaçi<o de São João Batista, bem 
como com as outras que nds envia
ram ofícios no mesmo sentido, oficies 
que. na mecÜ\la do possivel, iremos pu
blicando. 
· P~dimos às demais Congregações 

que nos enviem com a urgencia pos
sivel o seu relatorio sobre o mês de 
maio, mês de Maria Santíssima, mês 
do Congregado. 

NOVAS DIRETORIAS 
No domingo passado foi solen,cmcn

te empos~ada a nova \ dirctorfo da 
Congregação Ma1·iana da Paroquiá de 
Santa Cecília, ficando assim consti
tuida'. 

Diretor. Cunego Luiz Gom;a~a de 
Almeida; P1·esidente, Sergio Carletti; · 
Vice-presidente, dr. Gil Celidonio dos 
Reis: Con~elheircs, R. P. José Veloso, 
dr. José DnJmo. Belfort de Matos, 
~·ranc1scc de Paula F'erreira, Manoel 
d' Ascenção Almeida, dr. Leooel To
m iatti, Antonio P, Collet e Silva, Egi
dic, José Porto; 1.o Secretario, Os
valdo Ribeiro Bueno; 2.o Secretario, 
Paulo T. Perfetti, Tesoureiro, Adri;i
no Perfetti; Provedor da sede. Helio 
Perfetti: Secção de menores: Presi
dente, Orlando Correia; Vice-presi
d;,nte. Arnald0 Tiezzi. e Assistent~. 
Hobeito Calza: Departamento de Pic
dad,•: Assistente. J.,eonel Tomiatti; 
Secção tla Sagrada E•1c1nistia: Leonel 
Tom!atti; Secção de Zcla,forcs: Zcla
dor-mór. Roberto Ríbe1ro-. Bueno; ze
ladores . Angelõ Nogúefra Vila, 'Anto
nio Conceição. F. Sales, João B, M<i
réllo Neto, Ma:rio Campos, Luiz Gon
iaga F. Si!v;i ~ Otavio Gaspar Ricar
do: Schnla Cnntorum: Amadeu fezzi, 
zelador: DP.nartamento de Esturlos: 
Seção de In.strução: i·eligioc.a. Co
nego Luiz Gonzaga de Almeida; Sec
~ão de Leiturns. dr. Itibran Marcon
des Marhado. Roberto Ribeiro Bueno, 
Draz Alberto Cravina e João Estcvam 
de Siqueira: Departamento de Açã(l 
Social: Secqiío de E$portP,s, Helio Per
fetti e Dalzell Freire Gaspar; Seção 
de Festas, Amadeu Iezzi; Dcparlamc11-, 
to de Novico~: Assistênte. dr. José 
Dalmo Belfort de l\Iatos. 

Tamb<:m a Congregação Mariana' do 
Liceu Rio Bi-anco tem nova Diretoria, 
cu.ia constituição é a seguinte: 

Presidente, Alhos da Silva Ferrei
ra; Lo Assistente, Vicen:e Marotta 
Rangel: 2.o Assistente, Paulo Augus
to de Azevedo Antunes; Secretario, 
Teofilo R\beíro de Andrade Filho; 2.o 
Secretario, (\rnaldo Xavier da Silvei
ra; MestrP ele Noviços, Helio Bar
bosa Fernandes; Tesoureiro, Oliverios 
da Silva Ferreira; Bibliotecario, Ro
lando Lemos: 2.o BiblioteC'ario, Os
mar Macedo Reis; Secção. esportiva, 
Renato c'e Santos Abreu e Clizio Jo
sé Scabello. 

GOflVERTlDO EM SEMANAR!O 
O '~OSSERYATDAE ROMANO" 

Durnutc a ocupação :ilemü, pelas 
dific:ul,lades q1ie se op.usei-am à ,;na 
circulação. o "Usservatore Romano·• 
passou rle diario a semanario. lsBo 
niio representa uma dimlnuiçiio, pois 
circunstancias ha em, que lllll sema
nario t<'m mais prestigio e utilidaue 
que um cl.ario. Kifo pensam. nem po
dr,rn pensar assim. os qne só vêm 11s 
cousas pelo lado material. 

~,starlo em seu livro '· Direitos elo [fo. 
mem ". alem de t.;>cla a documentaç~o 
qt1e já publicamos, contrapom,,.,s hoje 
a Cal'ta Apostolica dirigida pelo Sa;1_
to Padre Pio X ao· Eplscopado da Bo
livhi. _quando o governo desse Dais 
deixou de reconhecer oficialmente o 
Catolicismo como religião do povo 
b~livia110, lJem como extingllíu a 
imnniclarle eclesiastica judiciai-ia, 
"privilegio concedido à hierarquia 
catolica ·• 1:ela sua a11tiga co11stitu.i
ção. O do~ument.o faz tambem refe
rencia aos direitos da. Igreja sobre o 
matl'imonio, e repele o ·chamado "ca
samento civil'', assunto sobr.e • o f!UHl 
um jurista •·catollco" não lia úrn:t.o 
tempo dizia. entre nós. que o S::nto 
Padre Leão Xlll havia posto 11111-a 11e
dra e1~1 cima ... 

* * * 

Longv de considera.r' HS wis boli
vianas dR separação da Igreja e elo 
Estado como i;. base ideal sobre a 
qual <Jp;·p ser el'igi-... -i ago!'d urna .. sr,. 
ciedade 1•it.almente c:ristii ", Pio X a~ 
classirica como "uma mjnria para a 
lgre.ia. um entrave aos bons c,astu· 
mes ,1 à virtu,.·. e <'lll .. recuo 110 

verdarleiro e salutar progresso rtas 
uaçõee1 t1 cios P"'~us ". · Vejam hem: -
" Um recuo no verdadeiro e saluta 

Ao trecho citado <'le Marltain. co-- progresso das nações e dos povos". 
mo aliás a tudo n1ais ·que diz a l'es- Ou terá a Igreja visto o assunto s~rn 

. pe:to das relações da. Igreja e d9 .. 9. necessúri 0 "csprit de finessc·x 

',,>H.'c,'•• 

.. ·• 
QIJARTO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTl:S 

(São Lucas, V, 1-·1 O 
fl 

Naquele .tempo aconteceu que .a multidão ~e comprimia em torno ,,ti 
hsus, qui:ndo Ele estava junto _ao lago dé GeMzaré. E viu d_uas lia~cas que 
estac cr.avam à borda cio lago; e cs pescadores tinham ~a_'do.· e l_avavam ás 
redes. E, entrando numa destas barcas que. era a de_ Simão, rogou-lhe· que 
as afastasse U!11 pouco da terra. _ E, estando sentaôo, ensinava o. povo d·a 
barca. E, quanclo acabou de falar, disse . .1 Simão: Fazei-vos'ma:s 110 làrgo, e 
langai as vossas redes para pescar. E, respondendo, Simão, dissé-lhe: Mes
tre, tendo traba!hado toda a noite, não apanhamos nada; porem sobre· tua 
palavra, lançarei a rede. E, tendo feito ísto, apanharairi tão grande (iuanti
dade de peixes, que a rede (:C rcmpla. E fizeram s'.nal aos companheiros (lue 
estavam ria outra barca, para que viessem ajudar. E vieram .e encheram 
tanto· ambas ,as barcas, que quasi se afundavam. Simão Pedro, vendo into, 
lançou-se aos pés cle Jesus dizendo:_ Retira'te de mim, Senhor, pois. eu sou 
um homem pecador. Porque tanto ele con10 todos os que ce. encontravam 
com ele· ficaram pos:;uídos de espanto çor causa da pesca de pe!xes q·ue ·ti• 
nham feito, E o mesmo t·nha acont_eciC:o a ra~o _ e à João, fill'.l.o$ de Zebe
deu, que eram companheiros de Simão. E Jesus cN._sse a Simão: Não_ ten!fas · 
medo: desta hora em diante serás pescador de homcni,, E, trazidas às:_b~rcas. 
para terra, deixando tudo, secuiram•no. 

C O 111 E N T A R l C 

"Sub anullo piscatoristt é como as- Da tismo para , :ie uma 1iessoa. se i.~ 

sina o Santo Padre os breves pon• ~e:;Ílre a propria salvaçã~. Cllegado 
tifi<:ios. E esta praxe mult'sec,1lar a::i uso dá razão é prnc so que. o in• 
lembra o fato narrado no Evaug•.'· cliv:duo faça l'.rutlficar es_ta. gi:a~a 
lho do presente domingo e enslna a inic!::I que lhe foi comµnj.cada. · pe!o 
disposição ela Providência. na atual Sacra.monto,. é_ necessiâio · qu,e <;le 
e~onomia de sa!vaçiio dos hom,ms. a cumimi. as ·1n·cim'lSsas .do Batbmr.', 
saJHcl', que quem quir.er Chegar ao que e!e ratffiq11e, por meio de atos, 
seu destino. eteru,_, só o 'podPrá co•1- sua ·vontarl~ de permane<?er· ria Bin·· 
se;,;uir si se colocar debaixo da auto- ca de Pe,dro. 
rídacle do Papa, si se 1·ccolher_ à bar- "'* * 
ca de· Pedro. Os teólogos ré~mlie1•1 ACiui ',oco~rem-no~ . algumas .eon,.:i-
cst a doutrina no axioma seguint~: der:içQes. Notemos; __ -antes d,( ·mais 
.. F::,rn da lgi-eja _1ião ha salvaçii.ó"·. ·nad:X, que u;io. ,tes,:0i1hecemos á. c:o:r. 

A Igreja é, poi~. a ·v!a ordim\ria hnie ra ,u;st;11-çã9 __ entre a ''al.p.ia' da 
·· estabelecida por Deus na terrà paí·a · · Igreja" e o "cor,10 <la lgreja''. Pocle 

ICYar a todos o·s .. b.omens, para O Cé~. 1:!gJ!<llU ;>1,rtencer . âo corpo da !gre
A porUt da., í@.'ê'M!~:'.:t\;tlati~\o ~.-i:~- :% ja/e,;;1110 entimto,. não ser x,vmcado 
cramento. sem cujo ca.rater ninguem .. por sua alma, que é 1) .i,-;.-,p!rlt<i San-
11ode pertencer a esta socieélade vi- ;tq; :for]os os fiéis qàe virem· em es-
sll'el instituid-0. por Nosso Sen1úi'i' tado cre pecado mortal estilo nest~ 
Jesus Cris_to sobre ·,i. rocha j,naha!a- caso. São. membros mort.if!ca~o$, es-
Yel de Pe'di:o.' Não 'baslã;-"porem, {}' 'que'Cldcs, que S'é! .conseáam a!nda 

~---=-;.,., ·.,,' ·-~~-- . . presos ao f,:onco mas. já llil.O '\"·IVClll. 

~

""~""'-_ _ . ' ; f: hi\itll dizer qtie ·estas pefsoas, 
e:iq)la:nto não se convertam de sua 

· estrada de iniqu'üade, pouco lhes 
~ •'~ . i . adianta para a ralrnção eterna o fa-
,. ·~· · zerem parte do "corpo da Igreja", -

1 

•

·. ~,i '~,·,, ,i·)) ,
1

, · pois lhes falta a alma que dá ·v:é!a. 
.. \ Inversamente,· pode.' acontecer <1119 

'

, \ .1 ~ alguem pertençà à "alma· -(la !~reia·• 
· \ \ · sem quB faça 11a.rt~ de teu corpo. To.' 

'1 , "'IV· daci as pessoas que se ·eucontram fora 
1·<"/'.'-1/' 1t' , '' J /Ir. · da T::;reja, sem culpa própria, e COll• . wu· frl._.'fit, I seguiram ·a graça santificànte median

. SCIENTIFICAMENTE 

AS SUAS n:amas 
• Pomada secca!ivo Sõó Sebasflõo 
combote sc1e~Hficamen1e todo • 
qualquer ufleccó.o cufanea como 
selam: f erid<I$ em geral. Ulc..ras. 
Chagas antiga• Eczemas E, ysipela: 
frieiras. Rachas nos pés e no• seios. 
Espinhas Hemc,rroides. Quetmodu
ras. F.rupcõea Pie, \os de mosqu1101 
e tnsectos venenosos. ' 

r !!~~~-~ .l'mi 
. ~ .. . . . 

te um ato de fé sobrenatural e uma 
,;erdacleira contrição de setis : peca-.' 
dos, estão neste caso. Para. estas pesa 
soas, aincla. que não ve1,1ham· a fazer 
parte do "corpo da Igrejà","o perten
cer à alma da Igreja lhes _dá segu• 
rança de salvação. Apressemo-nos li. 
dizer que rai-as são as p·ess-oas que fe 
acham neste can1inho. Pois o contrá
rio set·:a afirnÍ.ar que'·'ª via ordin.1-
r:a de sah'ação, isto é, fazer parte' 
da· sociedade visivel

1
: que · é a Igre

ja; pertencer, portanto. ao "corpo da 
Igreja", sé to_rnaria extraordinária, 
ou ao menos tão ordinária como asta 
que aqui consideramos, e deve· ser 
tid;t como, extraordinár_ia. 

* ~ * ·_ . ' . ' 
A segunda observação, que dese-

jamos fazer, diz respeito · ao · espírito 
que d_eve animar aos fi~_ls,. para, real, 
uiente, de corpo e alma> éomo se eos
tuma dizer · pertencerem ao corpo e 
à alma da Igreja,. De fato, hoje em 
dia, ao que parer.e mais 'ao que em 
outras épocas, ha uma tendência_ P!i· 
1·a diluir a dout1'illa da Igrejá, para 
coicear na penumbra· seus princil,)ÍÇ>S, 

NOVA ET VETERA 

"O ·ideal cc-0nômico se obteria: por 
um sistema -de woperativàs, sufici
ont€-n1ente lUU!-tipJlcadl!S,· l)ara ])ro- · 
vocar uma concurrêncla_ f~n.nda· e 
para saJ.vaguardar .· a ·maependê'ncia 
eh; ·operádo.s, gµe. não .ficariam -ads
critos a nenhuma delas" • .-_~ Seria a 
solução _do .pyoblel)la econônfco. -
O problema. .po!itico estabeleceria. o 
seguinte: .''.A a_utên:idade vêm 1le 
Deus (é :doutrin_a católica, cuja 11e·· 

. ga,;ão já _Vedaria a colaboração dos 
eatóltcos), .. mas reside 11rimor<Íhl' 
ni:eute. llO poyo, 1l: preclso, pois, q11e· 
ela seja exterlo.i· só na ·aparêMia, e 
na realida().e '.·sejâ interi-0r, seja :um·a 
autorida<Ie cônzentida, ,cada cida<!fro 
seja, 1m1; isso, uma eSl)éc!e r;le rei'\ 
- Estas dua:i ordens sociais q11e 
tenderiam a -- dar 1naior .liberdade e 

. dignidade aos cidadaoa. precisam, na,. 
turaJmente, comp'.etar-se por elen1en
tos mota'.s, pois. do contrário, have• 
rLit o perigo .ele provocar anarquia~ 
Este elemento ... morai - que oporia. 
níua reação permanente . ao · ego,111no 
indi:viduai - seria ·o "amor i:1-0 lute.; 
resse profissional e do interesse PÚ• 
blico, quer dizer, o amor da Uuali
J:Ie,_de .da prof:ssão e da .sociedat'le. 
Jmagin<"-se uma zociedade onde, na 
alnÚ de cada üm, coni o amor inato 
elo be1n, !ndividÚal .e do bem fàmi
lia,·,. re.inasse, 0 a1nór _ do bem prof!s
.sfolial .e· .do .bem público, onde, na. 

.. conc.iencla _ de cada um; elf!tea am;>res 
s-e sul,Jordinassem, de tnl· modo, que, cr 
bem i;uper!or primasse seinprJl Elol>ie 
o ·. bem interlor. Es_t!\ sócledade r,ão 
r,fcricerlá. o Ideal da aocledade lrn• 
nlRna, tNHln cada <:'.:c!a.dão uni'a alma 
de rei, cada c-perárío m)la atmâ, de 

., pu.tni.o·: ,,n-a:ncarlo à. estrl)jteza <le 
seus interesses priYaclos e e:etarlu 
at<i. os. interessos de sua profisàão,, •:, 
mais alto,. âté os da naç:1o inteira, ~. 
ainda mai~ alto, até ,os da humi::nl
cJa<Íe, o cci'r'ação humano &~ alarga
ria. no bem comum". 

F,is uma déscr:ção de uma socie
dade que· realrulmle :parece ideal. Tra
bàlhar, pois, para 'sua realização, pa
receria ser obra multo nobre, tanto 
mais que, quer os meios, quer os 
fins de uma obra tal parecem não 
impedir ·a:> católico de continuar a 
ser católico.' Aliás, o 'que àfirmamos 
é -tão certo, que· não duvidamos l~a,ja 
muitos católicos e1úpenhados em ren
!_iiações sen1eu1antes: haja vista o·s 
católicos ena1,norados com O Rotari 
Club. . 

Pois, couvem lembrar, não é c,ta 
a· orientação de lloma, não é està a 
Barca de Pedro; tal orientação en· 
contra-se for_a da Igreja, não é, polu, 
caminho de salvação, nem para o in
dividuo, nem . para· a sociedade. Afl\·
ma-o ·s.s. Pio X, na Encíclica de 2ã 
ele agosto. de 1910, em que descreve, 
qtlàst com as mesmas palavras, mn 
desses movimentos de regenerat,:ão 
social, -que apelava para a colabors.
çãií de todos os homens dé boa vor1•, 
tacle, e · era chefiado por homens ca. 
tóllcos. Deste . sistema diz. o · Pontí
fice: ·., Estlt l'ápida eXj)OSiÇâO já VOS 

mostr.i, clrramente quanto tinhamos 
razão em dizer que o "Sillon" opõe 
doutrina a doutrina, ·que edifi.ca sua 

r cidade sobre uma· teoria contrãr:a à 
. verdade catóiicai (quem diria!) e que. 
falseia as noções essenciais e funcla• 
mentais· que regulam as l'elações so, 
clals e1ri ~oda .-a sociedade hum anti". 

O Pontífice mostra, depois, como 
sua asserção é verdadeira, Citemos 
apcn1;1s um 011 outro conceito eml_ti-

A I N D A O, P S E U D O-E S TA D O C.R IS TÃO 
Passemos ao texto int~gral des-;a 

Carta Apostólir:a: 
* ~:'ll * 

"A arnção que No/, caúsaram rci
centes amarguras Nos levou a Nos 
expandir junto ele vós, na esperança 
de aliviar Nossas inqufetudes e. de 
achar consolo na vossa_ pátria, como 
ém uma nação bem conhecida.da re· 
lig!ão. Pelo contrá'rio.. somos 'infor
mado que tombem nesse vafs, e com 
uma audacia que não cede a nin
guem. os cidadãos que gérem a coi~ 
sa pública e cujo· dever é· de tamlmlll 
favorecer o bem espiritual. suscitam 
embaraços íntimos sem reserva 11e;'1 
medida e com isso agravam Nossas 
i11q·u ietudes. 

Essa nação que, em sua constitui· 
çâo, _reconhec:ia unicamente o culto 
catéílico como culto públic'O, não hé· 
sita hoje em sancionar à lib~rdade · 
rlita dos cultos e· com Isso permitir 
a prática de · rellgilies falsas, lnJa 
até . a ah rogar o cav1t11!0 que dizia . 
respeito à rel'glâo do pais. 

Arlema is. justaiúente respeitosa 
até então do carater sagrado, ela 
~,oncccfia aos clérigos imunidade. 

eclesiastica judiciaria; ao ·passo .que. que é de reger ·todas as nações, tam-
agora, por uma lei ápresentada · às bem · Nos obriga a velar com cuiila-
assembléias públicas, ela declara do para que a comuilidade.cl'istã não 
não . mais desejar reconhecer ess_e sofra de ·ma·neira :alguma com quais- , 
11rivilegio conc_ed!do à hierarquia ca- guer dessas tentativas ou obras. · 
tólica. · · Ca.be•Nos, portanto, eni primeiro 

Enfim, o casamento cristão, do lugar 1·eoordat' os direitos santís8i• 
qual el.i honr.iva o cara.ter e a · dig- foos da Igreja, de os confirmar sem 
n!clade; 0 · direito natural e provrio temor de qualquer potencia que se-

. ela Igreja sobre o µiatrimonio dos. · ja, de os ·recomendar e proteger. Co
cristãos, que ela· 'cercava de respei• mo está em jogo o interesse. supre
to,, são. objeto de' iniquas- tentativas . mo do público e. dos. particulares, e 
pelas qÚais ela se ·esforça por tisur- como por esse .meio t>ode ser -estati
par ;à Igreja esse poder exclusivo, càda a fonte de . mal,é11 gravlssimos 
para conceder, impor mesmo o ··casa- .. , para a sociedade,_ e para. a--. familia,· 
mento. _ílito civil.· · . cremos sobretudo dever, expor a no-

Certamente. VÓS e VOSSO tJOVO' não . ção do mairlmonio . cristão. · fanto
deixais ele ver como essas. _leis sâo mais_' que ela'parece ser 'ignorada e 
uma lnjm•lr para· a ·lsrefa, -um entra- tem sido substit11ida por ·errds fala
v9 aos bons costumes e à. virtude, e .,ciosos por · pàrte dos qúe: :se . acl'iain 
um recuo no verdade!Í-o e salutar. encarregad-0s. do govérno. 
progresso das nações e dos povos. - Seria' necessario, · com éfeito, que, 
T13mos a c'onvicção _de que não omi- ,tivessem· olvtdadQ o carater sàgraclo 
tistes nenhuma· proyidencia. para evJ; do· matrimonio cristão e ·estivessem 
tar esses males à patrfa e à rel1gilio, 1mbUidos. de optnlões erro:nea11, âque
e que· presentemente .. i;eja coletiva• les que, p.ropondo ,.leis· che'ae de <:!i
meute. seja indlvldualmeute. tende~ ladas, se esfôt'çam por ocupar como 
protes1 ad0, contra essas leis e es~es • senhores o terreno: reael"vado do ca-
projctos. O _d.ever df l'í osso càri.O ll,írneitto. · · 

Pregando e Martelando ... 

TU ES PETR~US ! 
,. Pe. Ascanio 8randã~ 

Tu és Pedro e sobre- esta pedra· edificarei. a minha. Igreja, e as portas 
do inferno não prcvaleeei:io oontra clà". . · 

Ha vinte séculos aisse-Jesus ao pescador pobre e ignorante da Jud~ia 
~::rtas palavras t1róféticás, e até' hoje; 1944 da era do tJascimetito de Nosso • 
t~-nhor Jesus Cristo, jamais foram d~mcntidas, járrí.ais as _portas do infer• 
no'' prevaleceram contra a 'Igr:ejà. · . : ' _ · 
· ' Aí está na Cáttldra de ·Roma··o sucesso1· de Pedrô; Pio ·Xll, a ·vencer 
um;· das ,

1 
horas mais agitadas é trágicas: da história do mundo. Ainda 

agori~ ?:ais .. uina vez, n.ão .s.ubmergio a bàrca' dç,,Pedro.; - .• 
A1:t· hoJe nunca deixou de ser mau profeta e expor'-Se ao r1d1culo, 

quem ,\\•unciou a agonia .. e.·a morte ·da·Igreja. O: fenômeno histórico deste 
,;iinpléS '(i.'to ela exístfmci~ vinte v'e~es secular da .Cátedra de Pedro, numa 
succe~ão ü,riterrupta de- _266 Papas, ·é único. 

Ê imp'(\~ssionante. Um ,d~ ai·gutnentrn, mais f'ormidaveis da imorta-
lidâd~ da I-..-;.,eja. _ . _ · ... ·. 

Pas.sa.m i..,: ho~~ns e _pass?m os séculcis .. Tu és _Petrus_! 
E Pedfó ,,·ntmua a desaf1âr os homens e. os seculos. 
Levantam-,!4' im1>~rio!I orgulhosos, e lançam _a· Igreja nas catacumbas, 

derramam ,em t, t, séculc:>s, .rio.s de sangue e por fim. Diocleciano manda le
vantar as cotunru,"- famósas cem o dh;ticõ _ triuni.ante: - NQmine Christia
notum deleto! Est~ a,>àgado M Roma é do tttúndo o no1;ne cristao! 

No dia sêguintt! Pedro sal das catacunibas e o céu,·~uncia a v;itórla 
· de Cristó tlâ. Croz '.: füforiósa de Constan~ino. ' 

Tu, és Petrus! E J'edi:o· levànta seu trono nag Basílicas de. Roma. 
A het.esia sucede ·i persegui~o ·dos . Césares. •E· nunca saiu da: fronte 

do Papa a coroa de ·esp'.\1hos e nunca o .inferno 'deixou um ·instante siquer· 
de combater a obra R~1entota_ de Ct·isto, . . · _ · . . 

. M:oris. Tiamer To.th, ~ mpre eloquente _·e _sempre original' nos íala da 
.tl'iplice coroa de espinhos \ 10 ,Papa. A prin:i~lra .é ó cun-m!o de trabalhos 
e deveres pela causa de. Cri\ ~o expressa nas -palavras -de Sao Paulo: a ,so
licitude de todas as Igrejas. ~'.e<.r ~àstor d_e um rebanho de 360 m_ilhões de 
))velhas! A segunda coroá m~, dolorosa - ·a_s amarguras· e ané1edades e 
dol'es da cristandade toda. Con~~ São Paulo pode dizer o Papa é hoje. mais 
do que em tempo algum, - Q-'Qem está enfermo que não fique com ele 
enformo? : 

Como sofre nesta hora 0çie .a~&stias ·inenarrav<lis 'õ coração í:lo Papa! 
Ver· o mundo .cm eangue. e irmãos; filhos. s~m, ·que se despedaçam num_ 
odio feroz. . · · . 

Estamos . vivendo' .estes dias ;amaxzos· ·e trágicos,- e vemos o ,que sof~e 
,e· o que faz o. Papa! · , ' ·, 
· · Raratnenfo esta segunda coroa de àt_;pinhos foi mais dol,orosa na fror.• 
té de úm Papa nó deCQrrer dest.es vinte ,~éeulos de 'cristianismo, .. 

A terceim ·,coroa _de· espinhos - a pel'i..egul!,áo. Nunca _íaltou à Igreja 
-0 sangue·dós. mártires .. Noil ·primeiros sé<:uHl:s 30 )?apas martirizados e dois 
-morrem llo éxílip. E 'Através çlos séculos, c,d),o, perseguições, heresias, c111-
zes e ·amarguras ·menarraveis. . · 

Meu Deus! Meu Delis! · Q.ue Cruz· pesada! ,.chorava Pio X ao pensar· na 
cruz do· Pontificado. . · · · . . . 

Sempre · no · Calvário e semp:re triunfante. · : _ . 
Nada nos e.nehe dé tanto amor ~· entusiasmo pela Igreja de Deus como 

os ,triunfos de sua história e a firmeza dô ;roehtldó de Pedro. 
· Tu és Pétnis! · 

Quem a poderá vencer? 
Ó,Sultão Saladirto escreve .ameaçando. a. Pio m · 
Vou á Roma e hei de transfonnar em Mesquita a Da$11ica de S. Pedro. 
O Papa lhe 1·esponde: _ · · . · , . · · _ ~ _ 
A barcil de Pedro pode sel' ag1tada'pela·.tempestade mas nao· afunda •. 
E não afundou! 

· Napoleão zomba do Papa eXiél11I11ando--com altivez:. Julga o J.>apa que: 
&ua exc()munhão me irá,de:r:rubar as armas- das mãos de meus soldados? 

E as armas cairam das mãos ent!lge!adas dos soldados do Imperador 
na retirada trágica de l\loseou, E enquanto -gemia a Aguia ft:ancesa no' 
rochedo de Santa Helenà, Pio VI triunfante reinava no trono. de Pedro .. 

Tu és Petrus! . . , 
·Contra o rochedo de Pedro sé· quebram _'as furiosas ondas de todas 

as tempestades da heresia,.do· paganismo; da éstatolatría e das pai.sões hu-
manas. · · · · : ·· · . 

.Não aprendem os iníinigos da Igreja estas.Jições. tremendas da história? 
· Duas lições de, hoje; Dé, uma ~tµalidaµe· p~lpitat?-t':. · . • . 

Quando o orgulho nazista ·desencádea :a persegu1çao diabohca, hipó
crita e talvez ·a mais· insidiosa ·da história -contra a Igreja, Pio XI numa. 
encícncà desmasclira º rteo·.PJganlsmo.. __ . _. _ _ . . . 

Comentando M ptirsegúiçoes do Re1ch ao Clero e_ a JgreJa, _diz. afinal 
o wlho Papa a um. Bispo:alem_ãç num tom prof~~ico: - Vi cab,- o pri.me~o; 
vi cair o segundo ·Reicht O terceiro, .. C> terceiro: ... E calou,-se, O Re1ch 
ei-lo aí periclitanie banhado ·fim sangúe; levando um ,póvo,)ao desespêro e 
. ell) vésperas 4t,:JlPª. c:a~t,ro.fe, E ~~a li~rtada_ provou ainda mais uma 
vez -que Pedro e · invenc1vel, .. ·Pedro· nao Clll, 

. . 

Tu és · Petrusl 
Outro, fáto e'_nênisêi ·se muita gente o observou e i;neditou. Quando 

o org,,ilhcso Mussolini,. desiifiava céús e terra e ·tonitruava em Roma, cele,. 
bravarn-se em :Lisieux as festas da inaugtifação da l3asílica de Santa Te
resiriha. Pio XI devoto fervoroso do ·Anjo·· do Cannelo envia o então 
Cardeal· Pacelli, Legado. Pontifício. O governo francês o recebe .em_ triurt
fo. · Paris e Lisieux homenagearam· o Papa na figura majestosa e heraldi~a 
d-, Cardeal Secretárfo de Estado. Urrt triunfo da Igreja fi, da França cato
liea •. Pois em Roma, não multo após, Mussolini tem a incrivel petulancia,. o 

. atrevimento e a gross·eria facriveis de exclamar numa· de suas arengas: 
"Havemos de dar uma lição a_. ·purpurados que andam .a nainorar as.· 

'democracia!"· · . · · . · . . . · 
O Cardeal Pacelli em 1939. bem· contra a gosto do Duce é eleito para 

o trono de Pedro. l'io ~ll glorios11-mente reinante, · 
E, a lição ao purpurado qúe )lamorou a deffl?éraéia?, . 
Mussolini expulso de Roma. E .o "purpurado·' na Catedra triunfante 

e imortal ele Pedro salvà_ Rome. 
Quem é nestá hoi:ll MUssoliniJ . 
E quem o .Purpurado? Pio XII, Pedro imortal. 
Tu és Petrus! , · . 
.Mais uma -vez se· festeja o triup.fo de. Pedro no dia glorioso do seu 

martírio em 29 de junho que ar vêm. É o dia de nossa fé bem viva, bem 
ardente e bern ,àmorosa ,naquele .a.rtigo do credo: - Credo in Sauctam 
EcclesiaÍn Catholicàni - E\i creio na San':l Igreja Católica, E creio por..: 
que Ela é de· Cristo e ·porque k de Pecb-o! 

Tú és Petrus! · 

atividade para- o bem comum e que 
imPonhà su·a lei?... O "Sillon» qne 
ensina semelµaµtes doutrinas se• . 
meia .entre a juventude c_atóliéa no

·Çóes erradas e funestas sobre a au, 
toridade, a liberdade· e a obed!êncii", 

elo pelo Papa (um:i. refutação com, 
pleta __ desta e de teorias semelhantes, 
bem como o espjrito da Igreja, se
gundo o qual devemos fortnar nossa 
mentalidade. n·ossos le.ltores encon, 
trarã.o com facilidade. na cita:clà en· 
ciclica~ COM facilidade . dizemos, 
pois, toda e'sta eucfclica se encontra 
publieada· em apêndice d-0 ·livro do . 
'Dr .Plín:o Corrêa , de Oliveira "E:11- .. Cre:o que é suficiente para mos-
DEFESA DA · AÇÃO C-AT6LICA •,. 'trar como muita gente, rle muito boa 
e. este· livro é indispensavel a quem. fé, trabalha certa de que faz obra 
quizer ter iumá idéia ex~ta da A.C.). cat6liet., caridade cristã, e, no entun-
Assim diz s. s. Pio X: ••os cidadã,>s to, só astá concMrendo para afastar 
aí serão ,.todos livres, todos cama· o .Rel.11a_do de Jesus Cristo, que só se 
radas . todos' reis... a ·obediênüia encontra onde as pessoas "se dei- · 
uma degradação.,. .Nãó · é verdade xam ensinar e guiar por Pedro e· 

,, q1ie. toda sociedade de criaturas de- seus ·sucessores" (Pio X), "Fora .ela 
pendentes e desigua!s ten1 necessirJa- Igreja não ha salvação nem para ·o 
de de uma autoridadé ,que dirija su,;i indivldu_o. nem para a sociedade": 

:li: tido; com · efeito, para o . po\'o 
cristão, sem nenh11ma duvida possi~ 
vel, que· o, matril/:lonio, instituido .p.:r 
D~us como uma função· da natureza, 
foi .elevado à dignidade· dé Sacramen
to por Jesus , Salvador e Re!}entor 
elo genero llumano; de sorte que o 
casamt-.to · propriamente . dl~o õos 
c:ristãos não se separa da noção d'e 
Sacramento. Ora, a admiriist1•açáo 
rios 'Sacramentos, o direito que -0s re
ge, ·como a toda outra: coisa sagrada, 
sP. ii.oham sob o poder· da Igreja, ver
{iade esta m·ais clara que o dia, e ~ 
porque às leis sob1,e o càsamento; 
longe d.e· ·-ser da alçada do governo 
ciVI_J, são do , dominlo da Igreja e 
dela somente. Querer portanto le
giferar. sobre o casamento, de cris~· 
tãos, ela· parte daqueles que pre:;i
dilm os'negocios civis-, é de modo ab
soluto atacar o direito de· outrem e 
praticar um ato vicfàdo de nnUdark . 
For conseguinte, os cristã<;.,, que 011-

sassem .contratar o casamento . c>Avll 
nã:i fariam senão um simulacro de · 
casamento, não receberiam O sarra-

. menta, unico e verdadeiro· casamen
to, ê .obteriam injustamente os cfei
tog ctitos civis, visto que seu prinéi· 
pio é:nulo e de·'nulo valor. . 
' Nestas condições, : em. fa_ée dessa 

lnJ11stiça ·O;) desse sacrilégio; .Nós oáo 
podemos deixar de NoR afligir, de 
deplora-los. de reprova-lo~ e d-e "vin
d:car. · qua.nto MIP.lA · "m n<WM . td
can~e,, _ os c!J,.rdo:, sa;ill:;s,mos da 

.. _,. 

Igreja, lesados por um .governo que ... · 
se dá o nome. de católico. 

Não 'perdemos, entretanto, toda: a, 
espera1;1ça,, eonfiando · no apoio e no· 
socorro de Deus, e queremos acredi

. tar que o governo da Bollvia, insp!• 
· rando-se ein melhores. conselhos, · /la· 

· rá a cada Um o que é seu;. ao Esta· 
do o .que é do. domínio civil;. a Nõ,; 
e à [grejt O. que é do domínio sa
grado. Por::;;.a ··ele compreender e· se 
per~uadir que a prosperidade· publi~ 
'--ª decorre da pratica da justiça para 
com a religiãC>, e que· o respeito das 
leis santas é _o· mais. seguro penhor. 
do respeito das leis civis. 

Quanto a vós, VeneraV'eis Irmãos, 
que de modo imediato sois responsa
veis pela nação, Nós vos recomenda• 
mos conservar o espírito atento tan
to ao que lhe pode ser salutar· quan• 
to ao que lhe pode ser nocivo. O que 
lhe pode -ser salutar, trabàlhai poi:
firma--lo e desenvolve-lo; 0 que' lhe 
poderá ser · nocivo, procurai energi
camente afasta-lo,. por, vossa_ influen• 
eia,. vosso zelo e vossas ora.ções. 

Como penhor de graças celestes e 
testemunho especi(ll de Nossa be
nevolenoia por vós e· pela, republica. 
<la Bolivia, . Nós vos concedemos no 
Senhor e de todo o coração ·a ben
ção ap~stólica. 

Oado en•' Roma, junto· de São Pe
dro, a 44 de·- novrmbro de 1906, 4.º de 
Nosso Pontificado .. 

, . . . .PIO x; l'a.l.li;l,"
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,TEL GRAMAS DO RIO 
.•. -.,,,t_. 

N O l A S fl! C 0-N O M I C A S 
'l'IL\:\Sl'OH'l'J•;S ljo H!O (;HA:\ IH~ 

!UO, {.-.\:::iA.t~·R1<_.;;:,,:s) t\11unc1a-se 

nesta ca[)Jtal terem aportado á <."apt
tal elo H10 Gl'all<lü do ~Í.ll o:-. prunc1-
ro~ navios dcsti11ados a tran:--;portar 
J)ara o .l{.ío ria.ria meno~ rlc 111cI0 mi
lhão de coluruµ::; re artigos c11v1?rsos. 

Ao qu~ arl:ianta, f•ntrc a cai-g-a n 
ser <:1nba1·c·a<la. cncontrrun-Sl', 1H·1nci
paltnentc, gcneros a.Jin1entic1os. 

Cl,A.~Sll•~ICA(:,l.o IL\. L.t· 
HlU. l~U:L-\.1..,!U+;~S) - O Fn~st(le-nlc• 

ti.a. H.epulllica assrnou um 11nport'ante 
<lecreto-1~1, esta!;el<•cendo· a dassirI<·a
.çüo comercrnl de là de <'.arnel?'o e cl1~
JJOndo sohre o çom~rc10 des::sa mate
ria prima.. 

CURSO IH~ SOCIOUICIA 
Hlü, 1 t\!:::iAPHl!~SS) - O?ltCtl'I ô. tar

<Jc, na soct0 do Instituto lfra~i1-1~~ta-.:. 
do;-,. LnHlos, • eletuou-se n, prime11a 
aul ctao curso de Sf)Ctblogrn. que enns-. 
t.ar:i. rte 8 alltas, cio pro1essor \Villiam 
l~ex· Cra wtont. 

A aprcsentaG.ào do p1·oressor Craw
ford foi telta-' pelo protessor c:ar11f:>1ro 
Lcã.o. {l1retor cto eurs~> {H._• es:tensào <to 
ln~titutu Bra.sil-J•Jstacto~ Untdo:-:. ~C'n
do· a aula in1cin<L1. pelo sr. /\rmi1ndo 
Vida.l, v1ce--fliretor da inst1tu1<,:~io, C'Oln 
~ pr·esença de n un1eroso e selt"to· audl-
torio. · 
UESl'EIHIJA DO C}U,;p1.; 1) '- FOIICA 

A l•:RI~A ~ll•l.'UCA ~ ,{ • 
HJO, {A::::.A.1-'H.1!.i:::.;8) - u general 

Gustavo L•'allna. chele <ta l•'oi-ç:a Ae1c·.-t. 
~lex1eana. :-io f!e1xa1· i:-sta c·ap1t;11, de 

·regressri no seu pals, c!l!'1g1u ao 1\li
nistro Salga.do lt~ilho o scgu1nt1;; t(>Je
grama: 

"t ... amento grande1ncntc nn.o ter l)O

dirto i:u.;Tarleccr seu am;.1veI con\'1tr .e 
apresent~r pessof(lment<..~ os nieus rC'~
re1to.s, fa~o. por esto meto, ~\H'OYc·1-
tando-o nnra ~nvrar·Ji1c a~ mln11,1s 
ctespedicta:s e mCu~ a.gra<lecimento~ pe
las inumera::; ·atenc:Ocs dé que ein no-, 

.1ne <le v_ ,~xc1a. fui alvo, dur:1ntt~ a 
_grat..issIm~1 , .. ~ta<la no !~10 de .Jan<-'ll"f ,. 

(]orctialmcnte _ p;cn<•ral H11stn:.-o 
l 1'al1na - ('hete ela I•'ot·ca Acrea J ,I(•-
:x.icana.. 
EXPOÚ'J'AÇ,'\O l)O ARROZ 

A 11\Gl,A'l'l,JHH,\ 
H.10, .{i:\S.:\ r'I: t•;.SB) - O 1:10 t i.ran

<le do -Bul vai exportar O"::.=,te ·ano 
5.f>UU.UOIJ sacas th.' arroz para, n. lng!a
terra, numa mecJI.-1 mens:t I de :1:,1J_1100-
sacas, tipu l)enet1c1ado, S"!gun(Jo 1n
íonnaçóes prestadas pelu, lll't-•sidentt~ 
do lnst_ituto lUog'rancten~.c clf> Arroz, 
ora nesta capital. tr~1ta.n.<to cloi.tinan
ci:unento fia lavoura 'A"a11c!1a

1 
junto 

ao L\11n1st~no da b'awcitdn. ~ 0 Ba.n
co <lo J:)ta:$il, 

lnforrna taml~m. o major c:a1J(!o 
l{reUs_. 1.Jlle tt. S:J.tr,a fJeSt<:! a.no serú a 
n1úior. de tof,.'tos os tempo~ no H10 

Urande do S1:t:\. Apcs:cn d(t~ <ltt"icul
dc::3 de trant,,porte~, talta de IHar,os e 
de coinbust:tv-e1s, ehe;;a a t_z.uuo.uuu. 

U .lnstítiJ.to Cio Arroz r1xoi.1 o prec:o 
elo ar:roz. em ~u cruzeiros por saça, 

·· ·cJU:tn'do <:!lllrer-;uc na, propriu granja. 
produto~":;'~. Afirn de suprir outros non
tO;S do lla.ls será feita cxporta(!~1o pa
ra esses pontos, sendo que pa.ra 8ão 

1·1:.uio serão en\·fadas cerca dC 1.560.000 
S.:1('<l$. 

SLSPR~SOS O~ l>RSPACHOS PAR4 
A JIOGIANA 

lUU, (ASAl-'"l(J,;~;s) - .e:m const.o-
que11e1a rlo congest!onamento do. -,.t)_a
teo da J•;staçào de Camp1nas1 .co1r1 os 
\'ngúcs ü, S<'rcm ualdeados para ;J l\lo
gialla, acham-6(:~_ suspensos os /~~spa
cho.s d<! mcrcafionas para os~a. ferr-o
,·ia, eom ex('e~~ào elas que se dt:st1nali1 
ú l•'nncla<;:i.o Hras11 Central. 

~IA'l',\,l_'AS l'AllA XAU,qi.:11. 
IU(J, l:\S:\J-"l{l1~8ti) - 80f'/Un(Jo 1ri .. 

fonnni..:óc~ do .Serviço úo r;statisti~;L 
do instituto l{1ogranctensf;, de Carne, 
as. ma tan{:as para xarq'IJ.€ attngira1n 
atê o dia li") <lo <·orren'1.e, is9.18U re· .. 
~·~~. -·s(~ncto 4~:L:Hifi ou n: por cento,. po
los fng-orifico~: 6,L656 ou 22 Por cen
to, llClas firmas salJ,.<leristas; i76.l58 
ou seja 6J por centrJ, pelas orgnniza
~úes de cria.dores. 

APltO\'AllO 1) ·COXVEXIO 
CAV·t<:ElltO 

1:1,i. <A:c;,u·1u ;ss) - u sr.: .Presl
<1 ente da. l~epur fJl ica a::,;sl n ou decreto .. 
h:1 apro\"~1ntlo Q Convenio Cafeeiro 
c<del>rado enll··t· ~Elo Paulo l\lina~ Hio 
E~i\it·ito :ia.nt_(), 1:.-:nla, <to!a~ e f,0·1:lla.m~ 
IJUCO. 

PllOllV ,OGA D.\ A VIGE:'iCIA 
IJ O Dgciu,;'I'O 11.107 

J ~ 1 0. V U:-L\ l '!-a~s;-;) - Prorrogando 
a v1;::cn, !:t a. vigcncla <to decreto:..Jr-i 
fl.1:J";, o PrC>sidPnte da H.€'JH1b1iCa. assi
nou n sci;uintc deereto-lei: 

",\tr .. Lo> - Fira prorrogado até 
31 d·: (ll-;1,€'mhr·o fie 1944, a v1geucla do 
df>:t;:_·,:"-to·le1 6.111?, ele 6 de deze111bro 
tk ·;~4:J. 

,A n. ::!.o) - J•'tcarn isentos. dÓs di
t'(:ito:... de _éxponação para consu1no e 
·(1t.•n1a_1:-: taXas a<Ju:tnt·1ras, uwru~i\·e de 
~--r,:Y11:t>11C!i1 social, até ~1 de dezcm .. 
tro de 1 !J J-t, a f)at·tir da da.ta da J)u_
ldi<:a<":üo d(-·~tE· dcc-rcto-let, a· carne 
8llin:1, lrng,11:1, f11;1Hto e dr:ma1s Yicéras 
bovinaf'. ~-on:.rc:-1:ulus ou res!"riacla:-::, 
C'lass1f1('aclas rr,~pectiy.nmente noS -a.r
tlµ;o~ :rn (• tl9 ela atual tarifa das Al
Ltnlle;..;a~, importadas cotn previa 
auloriza<..;iio do chefe de Abasteci .. 
llH'nto <la Coorctenac:âo.'' 
COJll,;SAO Ili•;. l:ACJO!\AJII~XTO DI:l 

('HUBl'~'l'I\ !-:IS. UO 1':S'l',\1)0 
1:1u. íASi\PJU~SS} - ü Coordena

dor 1la 1\Jo:11Jiz1lçâo 1•;conomica resot .. 
,·eu d~spcnsar, a pedido, o coronel Va. 
b~rio Braga. dn runçfto. d.e 1;restdentt~ 
ela Comissão ct0 J~aciotn:t.mento dê 
enmbuJ:-UVei~ 11qtudos o ele -comlJusti-· 
,·c·:s ::;oltdos d~ :::Hlo Paulo; ·Q.<:'s·ignan .. 
do pa1·a, :substitui-lo o :sr. A"riúYalclo 
\" ia11a. 

llDIL\ t.:l('AO DO COXSUJ[O 
IH~ Ll•:ITg 

IUO. (.-\!:>.\PHhbB) - Durante o 
mr·s de ahril ultimo toram .rtlstribuJ .. 
llo~ 7.061.7!)1 litros de Joite para o-
consumo f!a poputaç;:lo do Uistrfto I<'e
d0ral, o que çor1·es1)0ndc a n1c:-clfa dia
ria d(• :!:3:\.:J~1~ 11t:--os, ou 1io gramas 
"1wr ('ilPita ". 

1•:111 abril. segundo calculos divul
gado~. o ca1·1oca tomou menos leite 
do quP n(\ f1H•smo n1és do ano· passado. 

.. NOTICIAS MILITARES 

ear· i'ls e, !--Omente depois de serem <ler ... 
rni,adas dive,·sas r .redes, ê que resoj. 
"Y,oran1 sair. 

r.-;ssa é r~rova de que tambem 'ne8ta: 
capital r · · gl'ar.de falta <le casas ()ac 
ra. aluga.1•, 

Lucros extraordinarios 
RIO (ASAPRESS) - SegUJ)<lo• <,m 

relutori<:r ·c10 Banco õo Br!Lsil 1 'os l;,1. 
c,os l!qul,los semestrais de l&4.) uo' 
t•( NISo principal cstabelec:m~nt•, d,e 
creclito elevam-se a 134.847.Jl'•) cru,ei• 
ros. sendo o prh11eiro sem1~.Fre ;:le 
fiG.007.000 e o segundo de 7S.i, :) o~~ 
cruzeiros. 

Cincoentenario da chegáda . 
dos PP. Salesianos 

nro ( ASAPRESS1 -'- gm jane-!ro 
de 1945 completara. -50 anos riue che
g-ara1n os nrirn~ir<'' salesianos a Ca-. 
choeil·a do Campo, afim de estabel,;,'•>r 

o ensinof prestando á causa d~ i.ns .. 
trução i.nestimaveis beneficlos. · 

Os diplomas dé lkenciados 
devem ser registrados 

RTO (ASAPRESS) - n , retor do 
Departamento Naciorial <1e I~duc~i"<::ào, 
respondendo- r"cen ":"nent&-, a . uma. 
consulta. informou que o diploma dà 
liéenc·lado é inclispensavel para o 1)1'e°

Cnchimento de. .<iualquer carg;o ou· fun
ção no Magisterlo Secunda-rio ou· :Sfor-
1nal, e1n cstabel<"c-,lmentos de ensino 
publ lco ou particulàres. Perrna·nece, · 
entretanto a ohrig:ulori-erla.dr:,. elo com.;. 
pctentc registro no l\;· 1islcrio do Tra, ... 
ba.lho, 

S:RACOS e 
ANEMICOS 

TOM~M 

:•·,lo 

Vinho Creosota,o 
· "SILVEIRA• -

Granc:!e Tónico 

Pagamento de dividas e 
a~ienação dens. de ~spolio_ 

RIO ( ASAPHI~SS) - Dlspond.o so~ 
ilire IJeps e <liYida~ ,ele e$pollos ,, P,·~~,

clentc ela, '"'.-."u',)l!ca assinóu. o seguin
te d!'crr • lf>i: 

Art. l.o - Durante o prazo pa.ra. 
halJ.iJiia6ão dC herdeiros, e. crquant~ 
não for dccrctàd;.t \·8.can.cla, llào po-
de. :ser autorizada a alienação de bens 
elo ospolio. 

Pnr::>.grafo unt<'". -:-- -Decretada a ,·a~ 
cailc;a_ de .,_ ·iuu;:o. jacente, só podem 
os r<:spectivos bens s:·r al_ienados com 
C'oncordancia elo representante- ··.ua 
u::1tã.01 que antes ouvlr"á o <101nini.O da"" 
UlliiÍ."0·. 

ArL 2.o - Kão 
1

podci ser a:,torlza
do o J)r.g,1,·· to de qua ucr divl<la; ·ijo 
cspoli.o <lurante a arrecadal~t\o fc,.s 
bens. Üurante o iJn-entàriÇ),' 'l.. -j~-:.t!.-:~! ... 
eia, ou a.pós a declaração da. \· .. tr:i..}l'C"~-!Í, 

po<le o jÍJiz autol·izar ,o pa·ga·1-q11nr:o dn," 
divida do espolio, desdi~ que ltJ.J,l. 1·,i_n .. 
cordan·cia: fundamenta.da dos lú~rd,~!:.. 
ros ou do· r~presentante da unrn.o. rc:.-· • 
pecti\·az:nente. 

Jhde1>e1Hlenten;ien te desta .concor .. 
1 dn11cla, Jl<><le o iu.iz ne-gar autorização 

COMISSÃO DE PLANE.JAJ1ENTO ID Atlantico Sul. tendo sido tratado 110 pa1,:-amc,nto, enca: i1,haÍ1do o. cre,lor 
ECONOMICO por . essa ocasiüo importantes assuntos ''ª""'· vias. co, ,uns. . 

RIO, (Asapress) -. Apresentaram-r~ relativos ào esforçô de guerra naval dos Paragrafo , ·1: , · ·-:- Impo:;nada a 
l1oje. ao general ·Fh·rrio li'reire do Nasci- E,,· ·,dos Unidos do E·asil e da Amerl.ca. divida, só. em· ação propria::·po<forã s·or 
lnento, Chefe --do GabinPte Militar . da do Ncfrte Estiverani presente~ á con- coh ada. 
'.PrPsidencli,. cti,. R.epublica. o capitão ce ferencia o e-1màndanttc Haraldo Dodd, Artig,; to _ A presente. lei "entrarí• 
fragata Americo Jacques Ma,;car•'nhas chefe da' Missão Naval Nort.e-america- em vigor 11 ~ ,.ta da su,c pn!dica,:tco 
Silveira. e o capitüo 'de corveta F'cr>:1'\r:- na, o wmandant<' R.end, adido -nava.J e s'e apU.ca a todos os processos incur-
do Munir Pre;.re Junior, por terem sido amcrícano. o c0ms:~r'r,nte Aprigio Ma- so'. revog:tdas , 8 disposiçõc, . .cm.·.con. 
-nomeados pa,ra a Comissão de Piam,- cedv Soares e o lcnente Ccsar C:e · Ail· t ,.,, ,,o·. 
_jaménto Ecc.nnmico. dr•.11·aRd1·a"n.ªjudante de ord,.:r, i:io Almirnnte Con,se'1ho· ·Nac·1ona1·· ··de ·P·o·1·1·= 
.. ISENÇÃO, BAIXA E . REFOi\1A NO ~ . 

· CXF:lU ITO POSSE 00 om_.1:.
1

ETNOTROD~ RECRUTA- JndUStr•ta( 
RIO, ([,_sapre,s) - Pelo general <:'\- " 

retor. de Saude do F'xercito. foi mme?· RIO. ( A.~apr?ssl - Na tarde dó· dia . J!JO (ASAPRESSJ - o sr. Presi-
da uma Comi&,ão composta do maj':r 21. no Palario do Exercito, realizou-se dúntc da Republica assinou decreto a-
medico carlos Pereira. Lima e os c2- a p()sse solene do novo diretor da Dire- 1,rin,1o pelo Ministerio do .Trabalho; 0 
pitãs>s medico Carlos de Paiva Gon~~i- toria de Recruta.menta, coronel Rafael Cl'('(lito , .por.la! de 212 m'' 937 cru-
ve~ o Ma1fo Moreira Madureir.1 P" ,·a Danton Ga1-rMta?J1, nomeado em subs- zeiros para ntenaer· ás despesas co1ri 
re1·e.r- e atua!iwr a "Nomenclatura No- titmçfto a.o ~en~rnl r {'11rival Duarte do n insta.la~ão do Conselho Nacional de 
:mlogica. e, a relação de rtoenças aff'c- ca.rmo. há pouco ptO!llDVido e -trans- Po!itica Industrial e Comercia.1. 
çõe,., e .. sindromos que· motivam isenção. fe1·ido pan,, a RMcrv . . e - ~ f · t .•d 
baixa ou reforma no Exercito. . O ato teve a presença do Ministro Eu- . OmentOraÇaO Oa . eS a e 

' MANOBRAS Ei\1 ITAJUBA l'ÍC<) Gaspar . nt-ra. representado pelo sa-o Pe"'ro 
RIO. / Asapress) - O comandante da ~0rone! Bino Macahdo, dos generais U 

·primeira Região Militar ficou autoriza- Ma,uricio Cardoso e Valentim Beniclo n10 ( ASAPRESS) - ós pescadores 
<!e, mediante entPndimento com. o co- ria Silva. res,PcUvamente, chefe do .Es• rlcsta ca1iitnl realizarão. a 2 ',!., j,1thn. 
mandante da Quarta Região Militt1:·. tado Maior do S'S'.ercito e Comandante os iz-randes festejos ·ele S~f Péclro, o 
levar a Itajubá os esta· iarios no Bata- da Primeira RPg-if..o Militar. represen- P~droeiro. <los Pese,, es, · 
Jhfto Vilagran Cabrita e os alunos d<J tarites de diwrsos Qficlais generais, os R ro h. • t d o 
C. R. A. E. de Engenharia. para reaJi• adjun,!l~ cte· g~ bi11ece do titular da gÚ ,~ - e.., fl CCimen O O OVer= 
zacã0 de exercícios e ,nanobras de pom- ra, o diretor da Diretoria de Transmis- d s· }' • 
pagem, segundo aviS<) assinado pelo ,;e- SÕC3. c:1cfcs da l.a e 2.a Circunscrições no· a . 0 IVJa 
neral Eurico Gaspar Dutra, Ministro ca c'e Recn,,.,,.rnento, alem de numerosos nrn <ASAPRESsj ·- Noticia-se que 

· Guerra. . "-- joven....; e ir1strutores elo scentràs de ins- a ~3- ,~., corrente. as Nações, a1ntirica..; 
CONFERENCJA ,JOM Q COMANDAN- frução miJit8r e '!'iras de Guerra. 11a.s, em conjunto, reconhecerão· o.· g 0 c 
TE DA 4,a F.S<tt: \ORA AMERIVANA COl\lANJ)O 'lA. 9.a REGIÃO vemo ,lo m,dor Vifaroel, di,. Boli.vla, 

RIO. < A.sapress) - O Mini~tro da RIO, ( Asat}re,c,) - Por decreto do g,,tret>ento, o C'ruguai S'e a.bster:t ~le 
Ma.rinba. Almirant.e Aristides Ouilhen president0 da Republica. ·na pasta da tornar µarte nesse r.econ:tecimento: co-
e. o chefe do Estado Maior da Armada, guerra o general de Brigada Eduardo let'ivo, estando _a Cnsn. Branca. .de ª' 
almirante Americu Vieira de Mello. Guede.s Alconror,,do foi exonerado do· cr do con· essa résolu~ão. 
conferenciaram dia 22. nn Ministerio da cargo de Sub-chefe do Estado Maior , O reconhecimento urugüàio virá <!~-
Marinha-, com o a! iirante Jonas Ingran, do E:xcrci.to, e nomeado pe,ra, o cargo po:s que a Republica urug11aia. 1ior-
comandante da 4:a Esquadra Americana de Comandante da 9.a Região Militar. malizar as suas relações coni o go'\'er-
.--_-_ .. _-_-_-_::_-_-_::_-_::_-_-_-_::_-_-_-_-_-_::_-_-_::=--::.~_-.:_-_-_-_-_-_-:_-_-_-_-:_---_ -_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_-_-_ ... _ -_ -_ -..,-. no d o' g~neral ·arrel. 
~ Salienta-se tamhem .que·· ·o· ·urug,u.ni 

PUiA?UP.ll CABREU'VA -IT{J~ 
SALTO ,orno FELIZ 

/_ . -=;::z:-

a UTO-V M[(lfr'SGO PaULO 
PROD a~{>-ç~ 

PARTTDAS: 'i,30 16,30 CHEGADAS: 10/.~ -- lME 

RUA DOS PROTESTANTES, 194 - 1 ELEFONE: 4-4248 
SÃO PAULO' 

Modificação, do Tribunal' 
de Segurança 

RIO (AS.\PRESS) - Modificando 
a lei ·quo dispõe sobre a organ1za~iio 
do 'l'ril.Junaf de Segurança. t',"acional. o 
Presidente f1a J.{epuhliea ·assinou o se::-
g·uint,e ,1_ecrcto-lei: ' 

Art. J.o - J•'icn. assim redl"g1d 'I\ r, 

artigo Lo ,lo Decrc~o lei n. l.~:i:; <fr 
29 <le iulhu <ie 1v:19: 

Art. .o - O Presidénte do Tribunal 
Cl1j Segurança Naci on~t f será () l\Iin~ s~t l'O 
do Suprcn10 Tribunal l•'edc1~c11; o..s Jf:
mais juize:-. set·ão rc$pecth~ame11~~. Udl 

mu.c~istra(lo civil nm ~nilitar, dni~ 
oficiais snpP.riores, ou g"enorni,;;, t1n 
ativa ou da. reservH ele primeira ,,!l:t'-;
sc, sendo um do ·exerqito r! .outro d·t 
armada, é um advvgac1o de no.torio S,J· 
ber. 

P~t-rag-. 1.o - O Pre~idente ~01h 

sub.stituido na. falta e nos imllei1ln1Pt1·· 

tos, pelos outros juizes. nn. orde1?1 r!.;•s
cenclente de antigui<lade. 'J'• rle ,,J td,..! 
quando a an~ig,;irln<l~ for 1g::~.1 I. · 

Pnrag." 2.o :_ q:;. juiZf".S ilo 'l'rihu1PLl 
terão n tratamento de' L\lin;8tr"o:,, 

A · crise de habitações 
. <AS .. \P! - \f .~ dnr 

"J)rÕ~'.:)Cg'Uimento ás e obras '-i. Avenida 
Bra"5i1, a. Prefeitura desapropriou. L2 
prPclios. 

.iHg-unrn:=: familias, que ç,st:1v:1.m en
ennt,~Unt-1">'. i:ú•and~~ difiéulclnfle::i pnra 

=. 1·cso!Yer:1.1n a$. 5c ins .. 

Centena~ de trabalhadores· 
processados por Tribunais 

Militares 
J',JO < AS.\PRESS) - Conform~ ti

\·emo8 ora siflo,. de noticiar, por ,·arh1 :-S' 
\'(•~e~. i numero~ l,)l'Ol'C•.ssos c.orrem. a
tunln:e11te no:,; Tr.1bunais i:\lil_ltar,~.~., 
eon tra. centenas <lf' npera'.rio~ e deuia~~ 
runcional'los que emvregam suas nti
vidacks em rnuitcJs empresas de' tn .. e · 
res8e militar. · 

NT Tcrceir;1 Au(r;oi;-ia de ..... _g_ucrra_. 
dc~ta Capita I encontra-se inquerHo 
,,... · aunulo ('O tra ·500 trabalhadort) 
fü1 Co;.qianh ia Siderur gicà Nâcional, 
que. por faltar ao serviço, fóram. dô

C'laraclos deseftores e, co1n9 não t~f
n ll-a. si ' · poss1veL a 1nrla a captura 001? 
n1t.i:.:mo$.. ele vez que se encontram· fo
ra;.;• dos em lugarC'\ i1.-.ertos o -não ~a
hidv;.;:;, o :iurlitor dt.ufuel ~ j1.,1izô. dr. J .... i
rna. 'to .. res, ac·i.' · _de ofl1-!i a todas 
ns t'it.wfia~ ,1~ ··eia rio Uras_il, no 
sentirl.t.. ,.1 ,~ qtlf: sejnm Os ditos des(lr .. 
tot'P~ ca.ptul"ad"c:; pn..ra r-c:. fins ~- di-
r<·il º· 

J)•11r ri,, IH'CYf'S fllas. serf ·dada.---á 
11uhlicirl:tde. Pn.rcialmente, a rehit;,ão 
nominn 1 fhis refúridos desett-or,~, pa .. 
ra fncili~tr a a.Jí.o das autoridades po-
Jici"liR (' ju<llcia··las. · ' 
tal.ir. A$ inti.ma<::ões sucedia'TI--se e

1 
os 

mor:Hlores dos rP:erjdos predios __ nada 
de m11<1ar. ,. · 

A Prefr t1• .. n, vend1 baldado~ os 
fiCUfi esforços, l'<'Solvf:'u fazer' a d~n,o
lii;âo mesmo com os moradores nas 

~ . \ 

ainda não reconhc·ccu.- ô governo re .. 
vol ucionarto <lO E_qÜàdor. 

Entre O!-: nomes ciue, São· :1p,H-•:ui~l 

para o" çargo de etnhah:::HlOt• da J~o·li:.: 
via no Brasil, fala-se insistentemente 
níento ocu1Httl('J na pnSta das Rela<>ões 
no do ~- · Henrique _Baldivle_so. at~al
gx:tf•riol'es cl •.Quele pafs e que este\'ê 
'rccente·mente" no Rio. como . Pt.-imoiro 
agente <'...,.'1fideneial de La Paz. 

A P·A U E L li O S 
paraCHÁcCAFÉ 
modernos, elegantes, 

. em desenhos originais 
Na~ionais e extrangeiros 
_l'odem ••r adquirido, 
tarnb.é11, em JU paga• 

-11umtoa pelo ··l~la,ao Suave". 

t. 

fü1;1 ~4 de Maio; 80-90-S. faulo 
-~- . - . . .. /!11 ..... 

t:; 'f<~ C I O N A_ R J, O, 

Mi;são . ~.ilitar . '.Chilena 
Deverá chegar a. esta. capital, no pro> 

ximo dia .3 de Julho, a Missão Militar, 
Chilena, orá ém , vlsita aô nosso pais: 
Nesta cidade os vlsitanteli terão oportu· 
nidadc de conhecer diversos estabeleci

.mêntos industr:lal~ cíe lmporl'-8,il.cia para 

São Paulo, ,25 de Junho de 1944 

' 

PADRõES CtASSICOS E O JSCRETOS • • • PURA lÃ 
a defesa do pa!.S: · :as~hil . ~m:p·. v_!sitarão 
o Interventor . Federe.!. Piversas home
nagens serão . pmta:da.s . aos .. llu.,tres 'ofl~ 
Cia!I; chilenos, -'qlÍe deixanío esta . C!l,pt~ 
ta\ no dla· .9 com destino ·a ·Bl,ienos Ai• , 
res .. 

OS SNRS. ALFAIATES ENCONTRARÃO NA ·-

Casa ·Atbert-_o REGIMEN ESCOLAR 
o Interventor· · Fernabdo Costa · assi

nou um .. i;!ecreto, estabelecendo que ·.O 
altmJ dos cursôs superiores dependen
te em uma, ou- duas.'·materias podercl. ~ 
matricula! ,na ,$te lmedlataipente su, 
perior, sem preJutoo,_do. numero: de ma
triculas normaL1 J1a, serie em que. se'·vea 
r!ficar a depen_~ci~. 

· Ha falta de açuca·r 
A Com!l;são. .de Abastecimento dis

tribuiu um co·munlcado a Imprensa., iil• 
formando que não -exil;te · ab1zno.a.nc!A M 
açuoar llni S:í.-0. Paulo. Adianta . a mes
ma nJta que do · neée~sarias. me11ifll· 

', ment-0 400.000 -sa~as de,<;.se produto· para 
o abR.Stecltnento de, São ·Pa-ulo e- ·a,1s:un.~ 
Estadôs vizinhos,. Flnalizil ·;o .. com_unl.ca
do que e.~59, Bit,uáçíi.o terá·. de prev11.l::!C"r 
enquan~., 'não for mnnalizado o trans
porre- r:ia.ritimo, uma· vez que ú .Ir.stl
tuto do Açucar, e d., Alco,;>I res:tr!nge a 
produção nos Estados •do Sul· e ;nilo_. if4-
r.aritc a vinda de6$C produto do.s Estados 
do Norte, 

Eleva~ão ·. do Consulado · 
·do G~!ls, 

. 0 CJnsulado do ChHe .em São ·pa11!0 
vai ser transformado. em. copsu:Jado ge
ral, ·segundo as decl!iràções do snr. · oc.-
briel Go11Zalez V!dela. . · · 

Explicahdt> essa determinação do·;seu 
governo, o ex-embai:,9.dor· chlle~· $~., 
Rio de · Jánelrp . (leclarou que 70 % dfi\ 
exportação do. Ch!le .é feita para. São 
Faulo. ·No. co11suiacto · geral ·funci()tiara 
um Departam€ntQ. de Informações,•· que 
poderá prestàr 'bons sel'.Vlços ·a.os' ne
gociantes . e· itidUlStrlals · paulistas. · 

lncendfo no Hospital MuQlcipal 
. .Nâ 'matirusad:i: de 22, po~co ·r1epo1s:. 

das 2 horas, in-ompeu. \IÍll. ,lncendio' ,na, 
. 1·cuparla do- Hospital ·Municipal, sito a 

Praca· Almékla. Junior. O .fogo propa
. gou:se· .-imedlllcj;aniente, . sendo .. lntt:ira;, 
mente ·.destruído· o. quarta. pavlínE:nto: e 
grahdeme11te danificado,- o tlirt:?lro •. · o 

. incendio . não destruiu lntelranierite o. 
edifico' gr~ça.s IW!l esrorçôs dos Bômbe!• 
ros. · · · · · : · · 
· Os ·doentes . hospitalizados 'toram· ·re-. 
tira:lós é. conduzidos par~ a . AGSistencia;,. 
donde- foram -enc~minhados · pata o Hos- · 
pital Santa . Cruz, onde ficaram , inter
nadoc, .em · nlimer~ de quarenta. · 

e~ preJuizOs, embora ainda ·não: cal~. 
cülado~, elevàm-se a algumaa centenas 
d~ mi!J,iares. de .cruzeltos; 

.Condenados dfüs dlreto.ràstde 
Diarios Gatolico&.itaUaóps 

Dom: Mario Bus ti;· Iiiretór cfo, -di'a
rio catollco de Milão· "ll'ltalia", :ro{ 
condenado "em ausenc'a•i a 15:)újos 
de prisão por uma corte 'fascJ~tli:,. rle 
Cremona. As Informações são da 
Agellcia Telegrafica. Suíça. · . 

Diz a informação . .que, ségúndo · a 
imprensa fas.clsta italiami, Doµi Bus; 
ti publicara.. "artigos exaltado_s'' ,Mll· 
tra o regime fascista, .. durante 
os 45 dias do governo .. dEl · BadogJ:o, 
log;i depoi~ da queda àe Mussolini. 
A mesma inforinação acrescenta que 
depois da quedá.. elo fascismo, . DoP-1 
Bus ti instalou-se ;nas ·oficinas elo dla-
1·i:i ele ·cremona "Regime Fascl§t'.t'". 
Ele só fugiu quando os alemães 
ocupara1i1. a cidade: 

Pelo mesmo . ., delito.". tambe.m foi 
condenado 0 · Diretor -da "Vida. Cató. 
Jica ", Dom Gencs'o- Ferrari, Igriora
se porem 'se Dnm Genesio · conseguiu 

- evadir·se. 

Concentração Mariana em .·· 
Caieiras,; 

, Proniov:da . pela Congregação · Ma· 
riana Nossa 'Senhora do ·nosario : e 
As,soclações. religiosas .. de.·. Caieiras, 
.réalizar·Se·á. hoje, dia.· 25 .de junl1ó, 
uma .grande concentráçãó '. m~tiana, 

'com Comunhão PascaL dos J1ome1ts. 
A concentração .conta- com· o··.<;oilcu1•'. 
so das Miss:onarias de,. Campinas, 
Congrega~ôes vizinhasicê .dá Capital,· 

Js,8 ·.horas· de- dom:ngo,.r·ea\liai·• 
se.á, ~- concentração de todos:os·.'çl)r,• 
grega elos, · Associaçõ,es. ·.··, relitiosas, 
clubes esportivos .e.· ,povo . en1 .ge):"ll; 
na Estação da ·s.'. P, R., àtim 'de. se; 
guirem ,incori>oradosi até oJocaf d,a 
l\fissa, · acomtlanna1}do ,.o andor,, de.'. 
Nossa . Senhoi·a Aparecidµ.. · ,·,. • 

Será .. rezada, em seguida, . Missa 
caliipal· na . :VrlJ,Ça 'de es·porteri ·a.a 
União Recreativa·· Melhoramentos .. '_tle 
São Paulo. Será ceÍebrante' o R·evmo. 
Pe. Agostinho Mendicute, DD. Dfre: 
tor da .Fecleração· das. Çongréga!)õ.es 
Marianas· de São Paulo, que prii"ganí 
ao Evangelho. . . . · • :' ... · · .... ·: · 
. Depois da Mls.Í\a, s,e1:ã. • distrib1iitlo 
um. lu~eh, oferec_ido .. pelas · Associa· 
ções n:li~iosas e familias de Caiei• · 
ras, 

A s·egúlr, "serão. ·pronnnclados-.' ~-a. 
rios. dlscinsos .por i'h'.ador'es oficiais 
da Fedcragão;' encerrandq .. soieiletneii
te está, grande· démonstra!)ão ~ê l<'é 

Crucifixos para · os soldados 
aliados 

' ·Em nome ·de "nosso, Comand.ante: 
Supremo", o .Arcebispo de Westnfüi.s
ter leu uma · mensagem , espeé:àj 
às. tropas que _desembarcara'in _ _na, Eu-
ropa. . 

A mensagem do Primaz fói -lida. aos 
'$Oldádos; ,a0:tes deles . reCebérem' no 
altar, Cruzes especiais. · · 

"Vós estais. em verdadeiro perigo. 
Levai •sempre ·a •vossa Cruz· ·con·:: 
vosco; cósela·a às vossas túnicas: 
aperta/a-a com 'grande força ,-.contra 
os vossos· cora!çõ:es. 'l'rai-la? ·Nunca! 
e mostrai.· O: vossos ·camaradas .o que 
vale a nossa Fé". · · 

Estas ·cruzes sãõ éhamadas !IS 
"Cruzes' do · Cardeàl" porque fof ó 
Cafd~al Hirisley quém organlz<Jlv a 
sua distribuição., No s.eu vers1; tra
Z~lll esct'Íto; "Penlio.r da'· Vifoda·•. 
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nàmento' ,ri:,s · pont:-s · ·máfs "'centra!s da cer, no dia t.o cle·ju!ho, às 20,45 ho-. 

· 'cidade e'.'o. pre~o "da. passagem será. de l'as, à festa que se realizará no áudi-
Cr$ 3.00. C.cim à adoçib do preço uni- torio da -Escola "Caefano de Cam-
form8, qualquer que. S?ja a ciistanêia 11os", em homenagem ao Santo Pa-
percor,ida pelo pnsS9-f,>eil:o, serão ben~- dre, 

0 
Papa. · 

fidados -os · moradores dos lugai·es mais 
distante~. Tratando-se de festa tle tão grnn-.--,·' . 

,. · dP- significação para . fo<los c·s cora-. CO.NF.ERENCIAS REUG!OSAS ções catnlicos, será ~ttamente mui-
to elevado o numero de Filhas de Maa 

NA PÊNITENCIAHIA DO . ESTADO 1·ia que comparecerão a esta sessão. 

Comunicam-nos: 
· Transçortendo no dia 29 do corren

te · o , dia . de São ·Pedro, Apostolo e 
primeiro Papa dá Igreja de'Jesus Cris
to, o Re\"IIl!). Pe. José Alencar, Cape
lão. da Penitenciaria, p,·omoverá uma 
série de conferencias sobre .temas ca
tolicos, que serão realizadas de 20 a 
28 do corrente, às 19,30 horas, na Ca
pela .do presidio.> . . 
·.·Para ·maidr brilhantismo das sole

nidades, ·fórain espe~ialmenti convida
dos' para. úsarem da palavra varias 
distintos o'ragoi:es, de . nomes bastan
te conhecidos e que . dispensam 
quaisquer comentarias. 

As· conferencias terão por dbjetivo 
não só., comemorar o primeiro Papa 
da 1greja, mas tambem homenagear o 
atual· Pontífice, o Papa Pio XII, glo
riosamente·· rein'ante. · A Pedro e a' 
Pio disse .Jesus: Estarei convosco até 
o .fim dos seculos. 

Cc,nferéncia Vicentinl do Se
. n~or· .Bom Jesus do .. Braz 

Ci,lnemoraD<io .o· -10.0 aniversario 
de-. sua· .. tun'dação ·a Conferencia Vi. 
,centina "Bon\ ·.Jesus" da C .M. clü 
Braz orgar(zou o seguinte programa: 

.Hoje' dia,, 25,, na Sánta Missa das 
7 horas .baV'erá 'comunhão geral iios 
Confrad')s, · l\tembr<is do . Con:,elho 
Particular, . representantes elas Cou. 
·ferencfas V.i.centinas dos setores: -
Braz, Belém, São Joãó Batista, _.fo. 
óea,i·Parí e São Rafael. Após o c:;afé 
Vicentino, no salão de reunWes ane· 
xo .à' Matriz do Bi·az, será lido o re· 
sumo ·do Relatorio elos trabalhos de·s
ta. Confer,encia durante' esta decuda. 
A· 1.a Diretoria· da Co.nferencia Vi
centina ·estava, assim formada: Prn-.. 

. ~idente.' Sebastião Moisés; Vice Pre· 
sià.ente; Erli.estó B. Taiso; Secreta
rio, ,:\merico F. Silva; Tesonreil'0, 
o·pli1ingos V( Marzo. A atual Direto
ri'a, está assim organ:zarla: Rev:nn. 
Conego .Jesuíno Santilli; Presidente, 
Mar~c(J)arone; Vice, Presidente, b;ng. 
.Luiz· Contrucci; Secreta'!'lo, Ameri.eo 
R Silva; Tesoureiro, ·Joaquim F. Al-
meida. · · --

ADORAÇãO PERPETUA 

Durante todas as horas do dia do 
ontem. estiveram as Filhas de · Ma-ria 
prestando sua homenagem de adoração 
ao Santissimo Sacramer.to, solenemen• 
te expJsto na 'Ig-reja de Sta. Ifigenia, 
tendo sido pregada Hora Santa das· 17 
às 18 horas, pelo RPvmo. Frei Aiberto, 
Dominicano. Ainda nao é conhecido o 
numero das adoradotas, mas a media 

A persegmçao rel!giosa 
Tchecoslovaquia _· 

na 

'Uma indicação da forma imp1a
c_avel com que a Alemanha vem pér; 
se.:,uindo a Igreja Católica-·na Tche.' 
coslovaquia foi recentemente di,1?l· 
gada pelo orgão católico "The Ta· 
hlet ". Alem do' deão de· Pragà; estiio 
1iresei1temente num campo de · eon'. 
centração, os Exmos. ·Mousenbort?s 
Svetlik, Tylinek. Jemelka e Ouila, e 
os llevmos .Padres Holubni<'ek, Em
l'ala e Suinsal. Elntre os que perece
ram em l'ampo de concentração, fi, 
guram o Abade elo Mosteiro de ~;m
maus em P1·aga, agora feeha<lo 
Ext10, Sr, D. Erneste Vikoubal, osn. 
e o Revmo. Pe .Augustin Schubert, 
Prior do Mosteiro dos Agostinianos, 
tam!Jem em Praga. Entre os qué de· 
sapareceram sem deixar vestigio fi
guram o Provincial dos RK PP. Ag,Js· 
tinianos. Revmo. Pe, Czerny e o fa. 
moso pregador beneditino D. Uasi
lius Lang. O Vigário Ge1;al da Ar-
11uidiocese de Oomouc, Monsenl1or 
l\lartinu. morreu tiouco depois ele li
bcrtaclo ele um campo de eoncentr:,· 
ção. O jornal britanico acresc>enla 
que os estabelecimentos religiosos 
fechados pel<i's nazistas na Tchedos
lovaquia incluem os seminarios' je
suítas cíe Bohosudow e Mariachein, 
a Abadi:1 beneditfna de Rajrad. os 
Co1iventos · · franciscanos de Brno e 
Znojmo, o famoso convento das Ir· 

· mãR Íli'i S. Carlos Boromeo em Kr:tl• 
lóvics e todos. os .conventos das lr· 

. mãs ·do'., Sacré Coeur". 
-."-".'7.""" ________________ ......;,......;, ___ .;__ ________ , 

• 
·,. 

D-E 
Precisa-se, 

Jornal - . 

ANUNCIO-S 
tratar na Redação dê.ste 
Rua dó: Seminario, · 1-99 

1mssA· El\l AÇl t 'DE GRAÇAS' ' 

Trànscorren.1" ontem, a. dat~ natà.11~ 
cir, do Revmo P. Dr, Eduardo Roberto, 
a Diretoria àa. . Federação . Marlárià. Fe
minini,. da quail R Revma;, é Diretor 
fez celebrar missa, em ·ação :de graças, 
às 8 horas, ria Igreja dé S. ,GQnça!o, 
tendo c;Jr,1parecldo alem de· membros ~ 
Diretoria da. F,,deração, repre?õentàntes 
de Pias Uni&s da Capital. 

CONVITE AS 'PIAS UNIÕElS DA 
CAPITAL 

Dentro da Semana de comemorações, . 
promovida,., peli,. Order.1 dJ. Carmo,· em 
sua Igreja, à rua• Mart.!n!anó ._(ie ·, Car-

. valho, para festejar o 250,0 aniver.sà
rio da instalação da orciem 'rio Brasil, 
duM cerimoniM para as .1uais ,as· Fi-. 
'lhas de Mariá são espeelahnerite eon
l'idadas: Missa do di.,, 9, às 8 _horas e 
procissão do ~~ 16 .às 16- hora.s. Para. 
maior b·rilho dessas solenidadés· a.s. _Fi~ 
lhas de · Maria 'devem compárecei'. uni
forr.üzadas, 

BIBLIO'l'ECA MAJ.iIANA 

As Filhas de Maria _que ·q.esejarem ~ir 
um livro para a _Biblioteca espeéfa.l~da 
sóbre Nossa Senhora poderão- obter, .. na;. 
Sede. informações sobre ·as obras · qut 
exi.stem. sobre o assunto, . 

PELA. MODEST1A CR!STÃ 

Unindo se . .s esforços aos da Júventu
de Feminina Catolica, vem â Federai,ãQ, 
Mariana E<'eminina, dando !ntêlr.o apoio 
à campanhà de mora;tízação das praias. 
Em sua ultima reunião, apresentou, a; 
Federação o modelo do "maillot" .. DIS
TINTO aprova;do pela A .. C.. () .re!e'.l'ido 
modelo consegue aliar módestla .à, ele
gancia, sendo · já g><'l-nde o numero de 
moça.; que. concias dé- sua' responsàbi
lidade, como membros de elites. éatóli• 
caa. vem prestando obedlencla religio
sa no tocante a .essa parte de véstuai:-io. 
para praias. Filhas de· Maria que se 
interessarem pela divulgação do · mail
lot DISTINTO, entre pessoas de. suas 
relações, ooderf.o lnscrever~Sé ·pará .. es
se trabalho. srndo-lhes concedidas. ~r· 
tas regalias. ;nrorm:ções, na· sede , da 
Federação à Praça _;a Sé, 47, !O.o· an• 
dar. 

ACADl:llllA MARIAN ". 

Nos exames parr,iais, · reallzaooé, h&· 
dias, na Academii,. Mariana tiveram íúi 
Filhas de Maria oportunidade dé reve~ 
lar $eu aprovti+&ment'o· nas ariias de· 1n:.: ' 
gles, gentilmente oferecidas à; · Fédera~· 
ção. pelo Diretor da A,~ademla Marla• 
na. 

Continuam i,bertas, n& Sede da· Aca• 
demia, à rua Barão de Párana.pfàcaba 
50, as màtricul~ para .o· Curso gràtÍl'· 
to de Estenogwfia. 

PIA UNIAO DE SANTA CECILIA 

Continuando a serie de reuniões 60_. 
· eia.li; · que a Pia. União. v'lm ·,oferecendo 
à~ suas associadas, . no Intuito . de apro
xima-las, vroporcianando~uies, ao mês-· 
mo tempo um· :liv jrtimento sadio, ree.li-: 
ioti-se. no dia ,. 7 em· suà,. sede, · uma; 
interessante festa de S. João, à qual 
c<'mpareceu gra'.ndé numero· de Filhas. de 
,Maria,.,. tendo .siJo . ·mia;· agradavei -tarde 
•~ rec~a~~~ · · 



São Paulo, 25 de Junho de 1944 

T E A I R -O S E C, 1 N E M A S 
PR O,G RAM AS DE HOJE 

PRIM,PIROS EXIBIDORES 
ALHAMBRA - Encontro em Berlim, com George sanders. - APA. 

Hora para matar, com LJoyd Nolan. - APA. -, 
ART PALACIO - Tarzan em terror no deserto, eotn J. Wei!tmuller. - Al'A. 
BANDEIRANTES - Mercado negro, com George Brent. 

. BROADWAY - Cartas de amor, com Pedro Lopes Lagar. - A..UC, 
IPIRANGA - As três herdeiras, com George Brent. - ·D, 
METRO - Dubarry era um pedaço, com Red Sk.elton. - D. 
OI'ERA -. Dama_ fantasma, com Franchot Tone. - D. 
RITZ - Casados sem casa, com Denis O'Keefe. - D. 
PEDRO II - ,Quadrilhas da cidade, com Phillp Terry. ·- APA, 

Heroi de arrabalde, com Robert Pa!ge, -· A. 

SEGUNDOS EXIBIDORES 
AMERICA - Canção de Dlxie, com Dorothy ~our. - D. 

senhorita ventania, com Lana Turner. - R. 
ASTORIA - Homens de amanhã. , 

Noivas' de tio Sam, com varios artistas. - D. 
AVENIDA - Raio' da morte, com oertrude Miehael. -· 1?. 

Aventuras nas selvá.s, filme natural. - AMO. 
BABILONIA - Paris era-assim, com Ben Lyon .. - APA." 

Dois solteiros em apuros, com r'ranchot Tone. _,;. AP ~. 
BRASIL - Beijo da tra.içâo, com John Oartield ..... APA. 

Mares, sem dono. com Rai.1dolpb scott. - .APA. . · · 
BRAZ POLI1'EAM.A - Comedia. humana, com Ulckey Rooney. - APA. 

Forjador, de homens, com Pat O'Brlen. - AMC. 
CAMBUCt - Arrisca-te mulher, com Jean Arthur.· - .R. · 

Noites perigosas.e com George Montgomery. - A'PÂ. 
CAPITOLio··-· Paris nas trevas, com Philip Dom:...;. ·APA. 

Torre de Londres. com Basil Ratbbone. - R, · 
CARLOS GOMES - Traidor da tribu, com Bob Steele. - .. urd. 
CASA VE;RriE - Como era verde o meu vale, c,om W;ilter Pidgeon. - R. 

o homenzinho está de e,za.r, com Harold Peary. --.APA. 
CINEMUNDI - Perflda, com Bette Davis, .,... APA. 

Afrontando o perigo, com Tim Holt. - AMO. 
COLISEU - Revolta., com Ann Sheridan. - APA, 

A rainha de Louisiana, com Rita. Hayworth . .;.. AMC: 
COLOMBO. - A' mulhe1· fera, com Acquaneta. · - AMC. 

A lei das selvl).s, com Arline Judge, - AP A. 
COLON - Juventude de hoje, com Denis O'Keefe. - _AP.A. 

Punhal assassino, cqm Lloyd Nolan. - APA. 
CRUZEIRO- Dois solteiros cm apuros, com l"ranchot Tone. - Al!'A. 

Canção de '01xie, com Dorothy Lamour. - AP A. · 
ESPERIA - Querer é vencer, com Robert ,Morley, -- Al\-IO. 

Ao serviço do Tzar, com Richard Willn . .;.. R. 
FZNJX - Atraz do sol nascente, com Ton Neal.- - APA, 

'I'eu nome é palxáo, com Dorothy Lamour. - APA 
GLORIA - A lei sagrada, com M. Chantel.. - BPA. 

Chamas da vingança, com Gene AUtry. - AMC. 
HOLLYWOOD - Revolta, com Ann Sheridan. - ,t'PA. 

o grande momento, ·com William- ·aarga.n. · - ·A. . 
IDEAL - Porta fechada, com Libertad Lamarque, ... R. 
IPIRANGAPALACIO - Corsario das nuvens, com.James C:a~ey:.-IAPA. 

Sua criada obrigada, com Marsha Hunt. - Al'A. 
i,UX - Legião branca, com .Claudette Colbert . .,... APA, 

Brtncando com o perigo, com William oargim. ~ APA. 
MODERNO - Do Mex·lco chegou o· amor, corn Tito Ouizar. ;.... A 

O milagre das rosas, com Irene Corday. - A. 
OBERDAN - O palhaço faz o a.rtlst11,, eom _Linden .T1·avers, - R. 

Sob a. luz das estrelas, com Hugo dei Carril. - D. 
ODEON (Sa!à' azul) - Mania de antlfrnidade, · com Jack Benny; ;...; Al'A, 

Ilustre incognito, com Frank Morgan. - APA. · · 
ODEON (Sala vermelha) - Extranha passagelr11, .com Bette Dá.vis. - B. 

Beleza entre ,feras, éom Jean Rogers. - APA. . , 
OLIMPIA - ArrJ.ca-te mulher, com Jean Artur. - :n. 

Noites Qerigosas,. com George Montgomery. - .APA. . . , 
P ARAIZO - Correspondente fenomeno, com Bob Ili:>pe. - ,J\la 

Paralzo perdido. CO!U Femand Oravet. - R. ' 
• PARAMOUNT - Revolta, com ·Ann Sheridan. - APA. 

Misterio da cascavel, com Edmund Lowe. - APA:. 
PARATODOS - O diabo disse não, com Don Ameclle. - D. 

Garota caprichosa, com Ruth Warrlck. - . A. 
PAULISTA .... Revolta, com Ann Sherld&11 . ...,. APA. 

Ai veem os touros, com Ritz Brothers. · - A. 
PAUUSTANO - Noivas de Tio Sam, com varios atores. -· C. 

Tropel de barbaros, com Bruce Cabot. - APA. , 
PENHA - Luar em Havana, com Jane Fraue. - R. 

Contrabando de guerra, com William Ga.rgan. - AP A. 
Senda. da morte. com Johnny Mac Brown . .;.. AMC. 

PIRATININGA - o diabo disse não, com Don Ameche. - D, 
Caçan(lo estrelas, com Virgínia Weidlcr. - AP A. 

RECRE]O (Centro) - Audaciosa cha.ntagc, com. Leo carrillo. •.;.. AMC, 
O homem leopardo, com Dennis O'Keefe. - R. 

RECREIO (Lapa) -Casa de loucos, com Olsen e Johnson. - APA., 
. Alarme no Atlantico. com John Garfield. - APA. · 

REX - Uma noite de amor, com Grace Moore. - R. • 
. ;:Tristezas niio pagam dividas, com Grwde Otelo. - D. 

-ItlALZ'O, - _Do Mexlco chegou o amor, com Tito Guwar. - A. 
,j , , ,.,Mlnba..·amiga' Fllckai comPreston Fosté'r. ~ A, . . . . 

iz9'JfLz ·;: ;·'o grande homem, êoin Donàld o•connçr'f-;;;:; A.PI. 
Pads érà assim, com Ben Lyon. - APA. . . 

. RPSARIO - A !rma do mordomo, com Franchot Tone.·- 'APA. 
ROXl -: Vitoria pela força aerea, desenho de Watt Dlsney. - A, 

O 1·ei dos bandoleiros, com Robert Palge. 
SANTA CECILIA - Beijo da traição, com Jolm Ga.rfield. - APA. 
· . Salva-se quem puder,' com Stan Laurel. - AMO. 

. ,$AN_TA HELENA - A tentadora, com Rita Haywoith. - AMC. 

.. . .. · ·, Doutor em amores, com Rosemary Lane. - D. 
'.''SANTO .ANTONIO - Sahara, com Humphrey Bogart. - APA. 

· · Elá é da.· pontinha, com Jinx Falkenburg. - R. . 
SÃO" CAETANO - Sahara, com Humphrey Bogart. ~ Al'A. 
';.. Ela é da pontinha, com Jinx Falkenburg, - R. 
SÃO CARLOS - Turbilhão, com Betty Orable. - D. 

Bebê da discordia, com Lupe Velez. - R. 
SÂO CjERALDO - Amor de mãe, com Sara Garcia. - AP A. 

Lua de mel no Rio, com Libertad Lamarque. - · R. 
SÂO JOSÉ - Berlim na. batuca.da., com Procopio. - · R. 

Um rapaz decidido, com Joe E. Brown. - All!C. 
· Sl!.O LUIZ - Vingança frustrada, com Chester Morrls. - AMC, 

Falso delegado. com Tim Holt. - AMC. 
Si!.O PAULO - Legião branca, com Claudette· Colbert •. - A.l"A. 

· · O grande momento, com William Ga.rgan. - A. 
sAo· PEDRO - carmen, com Nini Marshall. - AJ'A. 

· Palheta da vida. com Monty Woo!ey. - APA. 
UNIVERSO - Mulher fera, com Acquaneta. - AMO. 

A lei da selva, com Arline Judge. - APA. 
VILA PRUDENTE - Romeu a cava.lo, com Jack Benny, - A, · 

O mundo em chamas, filme n.i.tural, - AMO. 

TEATROS 

CASINO ANT ARTICA - Maldito fado, com Ola. Portuguesa:·..; D. 
· SAN'JJ'ANA - Chica boa, com .Procoplo Ferreira. - M. 

EXPLICAÇAO DAS COT AÇôES 
B. - BOM - Filme que pode ser visto por todos com proveito mora!. 
A. - ACEITA VEL - Filme que pod~ ser vist.o por todos, embora 5em Pl'O• 

veito mo1·aL 
AMO. - ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que peló' enredo 

ou cenas pode impressionar o publico Infantil. 
BPA. - . BOM PARA ADULTOS - Filme que pode ~er Visto COM l)rovelto 

moral tão somente por adultos, · 
APA. - ACE1'I'AVEL PARA ADULTOS ..;.. F14ne que .l?()de ser ·vlstQ tão 

somente por adultos embora 5em proveito moral. . . . 
R. - . RESTRITO - Fllme que P,elo enredo ou· cenas deve. ser · ettrltamente 

reservado a pessoas de solida formação moral e rellgiosa. . . 
· D. - DESACONSELHADO - Filme que pela grave lnconvenlencià do-enredo· 

. ou cenas, deve ser evitado por qualquer publico. 
M. MAU - Filme prejudicial para qualquer publico. 

NOTA:.- ll: importante que o espectador não se coriterite {:OJn a simples cota-
- · ção do filme ou da peça de teatro, mas que procure conhecer pelo 

menps alguns detalhes da crltlca. Isto jw;tlficarâ uma cotação ttue 
afirma.da sem nenhum coi'1lentario, poderá· parecer lnjuata; é so• 
bretudo com a leitura de uma. anall:le que põe em . relevo os ele• 
mentas bons e maus do filme o espectador pouco a pouco, educará 

!sua conclencla e a.prenderá a julgar POr .si mesmo os outros filmes 
. que lhe forem apresentados. . , ' 

o boletim da 011entação Moral dos Espetac)l)os contem uma 
critica detalhada de todos os filmes .exibidos em s: Paulo; 1: pUblic• 
cado semanalmente, e a asslllá,turà anual custa.. Cr$ 21>,oo: na ,C&
pital e CrS 30,00 para o Interior. Infonna9ões na Assoelaçfio dos 
Jornalistas Catollcos, â r\1a Qulntlno Boca.luva., 176, 3.o andar 

· sala. 297 - Fone: 3-7760, 

ORFANATO DON BOSCO 
O Orfanato Dom Bosco na vizinha 

cidade de Poá, cantlnua recebendo 
donativos. A Associação dos Amigos 
do Padre. EJustaquio continua os seus 
trabalhos. tendo lá a area necessarla 
para o, novo orfanato e os tijolos 
para: o inicio das obras. 

Os ReV'mos. Padres dos Sagr:tdos 
Corações levando avante o plano de 
educação integral dos orfãos q1:e lhes 
estão entregues, já iniciaram o plan
tio de arvoredo, cereais, criação ele 
animais e cultura de hortaliças em 
geral; dando ássfm aos seus primei· 
ros cinco abrigados gosto pelo tra
baihó manual, educação moral e fi. 
sfoa. · .. · · 

Mensalmente, os membros das vã· 
ri,as ·.cqrillssões con·sult!vas. reunem• 
se sob· a presldenoia do Revmo. Pe. 
Simon S_witzar, para estudar o anda• 
menw.dà sobras. · · · 

1rà~.rido·se de uma. iniciativa. dos ; 

Revmos. Pes. -dos Sagrados Corações 
era. muito natural que .o primeiro 
pavllhão do Orfanato:. réoebà o nome 
do Rei'mo. Pe, .Eustaqu!o; · recente· 
mente talecMi;,. 

Afim de .iniciar a construção deste. 
pavilhão, foi orgàu!zada a sociedade 
dos amigos do Padre· Eustaqulo. Bas
ta contribuir com a· lmportància de 
vi.-:te- cruzeiros mensais pára perteu· 
cer a atual s;,cféda_de. 

Professor de Musica 
Formado, proc_ura uma l!lala em 

casa de íltlllilia, educada, para 
lecion.ir e residir; de preferencia 
onde haja intere&ado no estudo 
de Piano, Canto, Violino, Violão 
e terpia. (Tçm piano). Telefo~ 
ne, 3-7663." ' 

LEGIONARIO 

Notícias do.s Estados 
PAR A' 

COMEMORAÇÃO DO DIA DO PAPA 
BEL..t;M, (ASAPltl1SS) - Com todo 

0 esplendor serâ. comemorado o "Dia 
do Papa", pela Arquidiocese de Be
lem do Parf<. .l!;ste ano tal celel>ra
çio ter_t. ainda um cuh'lio Íiêp.eclal, éle 
·Mlene açã.o do. graças peJa;• llberfo,. 
Qlio de . lloma e conseqµ_e!):.te' preser
vação do Vaticano ao rúrór da guer
ra. Na catedral, havera solene Mis
sa. cantada, ocupando a tribuna sa
gràda o Hevmo> \:onego Alberto H~ • 
mos,· figura prestigiosa do pulpito 

l)araense. 
RO.!IIAR.IA ,\O SANTUAl\10 

Df, ALBNQUÉR 
BELEM. (ASAPHhllÍô) - 08 éon

i;regados de sàntarem, promoveram 
uma romaria ao l;lantuarlo do . .Padroei
ro ile Alenriuer. -- o,vperegrlnos, que 
partiram de Tapajonica, na lancha 
"~í,frilit~". · tómara,m parte em diver
•as, solen.lrlades em Alenquer, sendo 
festivamente reoebldós pelos Congre• 
s:â<los Jo~al~. · 

:O TROCO-Elll' PASSF:S , 
E.l<,LE'.11, (ASAl'.H.bl::;:s) - Devido ·aos 

constantM atritos ·entrê passageiros 
e condutores· de ·bo11du, o chefe de 
policia. proibiu que a com'panhla con
tinue dando comô troco -o~ p;i.sses de 
10 e 20· centavos.· 

MAR·AN--HAO 
CASAS .PARA A COLONU AGlUCOtA. 

SAO LU!Z, (ASAP.H.l!.SS) - Quatro 
1ul! easas, dls.pondo: de todo o cqn-· 
forto moderno, serão constr111clas na 
Colonla Agrlcola Nacional deste ~s-
tado. . _ .·. .. 

O a:dmlnlstrador · da colonla. encôn-· 
tra,-se nesta cavltal, procedendo á 
concorrencJa. publica, para _(>. constru
ç~o dr.~ primeiras 100 casas, que de
\'•r:10· ficar ·pronta$ '·ainda esi:o ano. 
ÂRMAZE)l DE ABASTECI!UEN'l'O 
• SAC.I l,U-lZ, (ASA.PH.t:SS). - Vai ser 
inaúgurado n1als um a.rmazem cori's• 
t-ruldo -pelo· governo, e (lestlna<lo . a 
t-orne<::er ·(t POPUlfl.ç!lo, de~ta capital 
generos alfmentlc!os; pe_Jo prec.o do 
cust:o. 

C E-'A R A' 
'PASCOA J>A !Í~OCÍDADIJ 

. FOR,T.ALEZA, (4SAI>.H.~SS) ~ NO 
P~Oxl~o dia 26, terá lugar, 11~.sta. ca• 
J>ital, .. a. iradlclonal cerimonia· da Pas• 
coa da Moélclàde. · · Para. comemorar 
o gra,nde dia, a União dos l\loçoe Ca• 
foflcos do' Cearft, ·esta. preparando· un, 

· j>rllhante programa d.é !estl\•ldades, 
. · " '\"ISI'I'A l'ASTO~Al, ' 

FOR'l'AA,.l!;ZA, (ASA.!'H.l!;SS) - Afim 
ile ausc:uftar do· perto as necessida• 
llé_s E>s1>irftuaht da8 populacões ·ser
tan~Jas_. seguiu para ,:, Interior do .l!;s. 
ta:do. em visita pastoral a dlversi>s 
mun!cll)lol! e respectl\·as .E'aroqul'as, 

.S Excla. o ·::ir. Arceolspo. 

PAR AI BA 
PASCOA DOS PUOFESSORE!! 

,lOAO PESSOA, (ASAP!UlSS) ..... 
Teve lugar na Igreja. de sa.o Bento, 
a tradicional Pascoa dos Professores. 
A cerimonia. re11i;-1osa, que se reves• 
tlu de grande solenidade, compa.J:'.e
cerant autoridades civis e militares, 
jornalltas e grande numero de f!ê-is, 

PERNA M'BU·co 
BENC:AO DOS SINOS DE NOV.-\. 
, .· . . IGREJA _,, .'.,, ., . .,,, . 

HEClF .!:,, (ASAP.lt.l!:SS) ,- Téve -lu • 
gar, nes,~JI,. C;!,IJ!~l!/,,_. CBJ.:>~ ;,:, ·ª-~~j~~,nc,la 
.de destacados elementos uó. ·c14i:o, 
repres~M~õe11. _,d<I: lt:l'l~ll~ll:~8Jh. ;· .:~s
soelaçõ"I~ .. .Pll',.S2 ;~., c~.r,l~Q.lll.kll!!! l?.~p· 
çã.o dos.. e,ln<>i,, d(!. ~PiVll<..-m~~J;1,,~ VP· 
)egio Salesiano . .,J!l_&See ·'.'.b:r,w~:i;e41", 
que sã.e, em n,1,11)1m1. 4!3 91!Jtti.~~,,:tii~~m 
doados por f!i;ura.s. <la,_,ma.lor0.,r,epr-e
sentacão socllll ei11 Hec!J~ . :,.: :_ 

B Â 
AÇ.\O DE GRAÇAS PELA LIDF.itT .• \. 

. Ç.llO DE ROl\lA 
, SALVAD011, (AS.AP!ü;s::;). ,- Na 

Igreja Concelçlfo da Praia,. _o po,·\' 
rendeu, no dia ZO, graças à Déu!<, pe• 
lá l!bertacão de Homa- e,. consegnln• 
temente, a pl'eservaçil.o · da. pessoa. do 
Papa.. das amea~as que pesavam sobre 
o Vaticano. Colebrara!Tl-se ·varias 
.Missas no · decorrer do dia,. apresen
tando o magestoso tcn1JJl0 bah1,no, -uma 
rka ornamentação, destacando•se o 
altar-mór coherto <le noras verme-

· lhas completando a- belez_a da .gran
deza da fé. l:!:m torno vlam-8e as ,ban• 
clelras nacional e pontiflcla. o na, fa· 
chada, 'hasteadas, as bandeiras das 
Nações Unidas que lutam contra o 
11efxo.'\ 
(<'ESTA DO CORAÇÃO EUCARlSTICO 

SALVAll0.1-t, (ASA.l'Kl!JSS) .;..;.,. 'l'eve 
lnlclo, na lgreja de São Hatmundo,' o 
trtduo prepara.torto da testa do CO· 
ração l!Jucarlsttco. 

Está ·pregando esse trlduo, ·o co-. 
nhecldo orador sacro, .Padre Josê l\lo• 
reira. 

ORGANIZAÇÕES JUVEXJS PRE"' 
N;Il,ITARES 

SALVADOH, (ASA1'HESS) - .Vat 
iGr feita nesta capita.! a preparasão 
pre-mllitar dos j_ovens de 1:i a 16 

· anos, J,;m todos os estabeleclmen> 
tos do ensino, pelo menos 50: alunos 
serão submetidos a esses cxerc!cios: 

FEIRAS IJF, AMOSTRAS ANUA-IR 
SALVADOR, (ASAt'H!!;S::l) - O ln• 

terventor assinou um decreto, instí-. 
t uindo as Exposlsões e !<'eiras · .de 
Amostras anua.is, nesta capital. 

ESPIRITO . SANTO 
. NOSSA SE!\'JIOllA APARECIDA 
VlTOUlA, (ASAJ:'ÜESS). - Por ln· 

calcula vel numero de oatOllcos. foi re· . 
c~blda entre jub!losas· festas re_· 
liglosas, a imagem da Virgem M'1.e 
Aparecida, uma oferta das· senhoras 
pa.u\lstas aos catol1cos esp!rltosanten
ses. 

SÉM·ANA SOCIAL , CATOLJCA 
VlTOl-UA, lA.SAt'ltl!JStl) ;.... 1-teali• 

..zo.u-iie· grandemente animada a: se
·,·.mana. ,social <.:ato!lca nesta .capttRI. 

-Homens· de letras. da cidade' pronun
ciaram diversll,:; conferencias, abor
dando·, a.s.suntos ca,tollcos, , .. 

· VlTOU-IA, (.ASA1'1-tbl<3S) ·- P~osse
, gµe·. grandemen·t<i animada.; a Sema• 
ria. Social Catollca, hiwendo debates 
diarlos em torno das mais palpitantes 
quest_õe's_. da horl>. presente. 

RIO DE JENEIRO 
l'Roriucio no .A'c:uc.ut 

Ç.\M~OS,; (ASA~.rt~SS) - Quasl 
: todas as 1.ISlnas de açuc<1r dcsté 1t1U• 

nlclplo jà Iniciaram -su.i.s _atividades. 
As- poucas uslnll-s que a!ndà riã.o co•. 

nal'lçaraiµ ·_.o fabrico da,quele precioso 
l)roduto., deverá.o faze-lo nos primei• 
l'os dfas de Julho \iroximo. A safra 
sÚd, ao que se espera, 'maior do que 
a dos anos passados, 

PARA"A' 
' G~A:UAS NO P.\RANA 

c.un1nBA, ·cA!:lA-?J:t.1"SS) - come• 
caram· a. c,1ir as primeiras g-eadas 
. neste !',~tailo, prenun~io de uin l_nver
u-o· rigoroso. O tempo continua seco,. 
o que constltue bom slp.al para, a la
.Voura. 

FA:t,TA.DJ.i: 'l,'UOCO 
· CUHl'l'!BA, (ASAl-'H.t:SS) ·~- ·iam> 
bem nest11, capital. se, faz sentir a. 
crise dos tr'ocos. .Agora a Associação 
...:omerclal. entrou .em ent.endlmentos 

. oom. o delei,-ado tlscal, no sentido ae 
obter a. 1·e111eu;i. de moedas divlslona
rlae, 

·Rio Grande do Sul 
AOIAMENTO DO (:OXGRESSO 

ElJC,\RISTlCO N.A.CIONAL 
P.OH'.rO Al-,1,;UlU,, · (AJ;APlÚlSS)' ;:,... 

Estava nÍa;cada.' para o pro:,;lmo an:o,, 
nesta. capita!, a 'realli<ac'ão <lo 5.o. t:011-
gr~sâo · i::ucarlstlcô N11,clonaJ. ·N11-tr.e, 
tanto, devido a· atual sttuagão da gue(0 

ra e me~mo a falta d<1- tempo para a· 
organl·:taçi\O dOS . trabalhos, as. aUtO• 
ridades ecleslastlcas est:to cog1fa;nc10 
de transterlr á 't'ea!lz11ção do grandio
so' certame · eucarlstico, para outra 
epoca mal!? apropria.dá. 

· FALF;CBH,:NTO 
PORTO 'ALJ;lU.RB; ·(ASAPl-l!'jSS) 

Com· a ava:l\,;iada' Idade de 85 anos, fa
tec•Ü no Hos1i'tta1 · vananc!o Aires, o 
Revmo. <.lonego- l'llcolâ11 · Knobl>, um 
dos mais ·a.nt!goe Sacerdotes da. Dlo• 
Çe.$C porto>1,legrense, O falecido era 
tambem·,:. ao que consta,, o capitular 
mais an~~~o .da.que!a. .. St·:gaucha. 

S A .N J-A· C A T A R l N A 
BANQl]ET~ _ DB JIOllIENAGFlM, . 

l'LOlU;\NOPO.L.IS, (ASA.PRJ!.8S) -
A PO't.'U}!t9!1.o.".4a. . clda.do dó Laguna. 
l)omenage9u; ,com um :grande· b<!-nque• 
te, o ,E'll.dr,~ Agenqr llfarques, grande 
orado": sacro. . , .,,,-
. A ef!te ba,_nquete comparece1,1 o Fre

: ··!el~o: ji( :c1<1ade, ttlein .d"! _plUltas .ou-
. "tra.s' .. à.\ítorlda'des; · -, ' · · · · ·. · -

· . . ... SÉC~ -NO ·ESTADO ____.._ 
'l"BOJ;UANO.t'(:)LJS, ·, (ASAPHESS-) ,

._,,1.?,e"t!\:lo 4 ta.lta da chuvas, as.,lndus
·'"Irl~-:do Vale de. llajal est~o. na )mi
,,,n.e_nclll, de parallzação. Pelo irie_smo 
;,,r,~\i•·o _serâ, talve~. susperfa:. ~- i)tt• 
· .1nln~~·ã.o publica da cidade de- Blu• 
. ·-ineiiau. . .. . . 

C A,C H O EIRA 
VISITA PASTORAL 

De 12 a ·17 do corrente esteve em 
nossâ'c!dade afim ·de '[i1·oceder a Visita 
Pas.toral O Exmo. Sr. .D. Francisco 
Borla do Amaral, DD. Bispo Diocesa
no. 
.A chegada-· de S. Excia. achai'a.-se 

presente ·gr.ande massa de povo alem 
da 'Escola'Profissloilal ·••Luiz Carlos", 
Escoteiros e alunos dà Ginasio "Val·_ 
paraiba ", todos com . seus uniformes 
e em forniatura. 

Após S. · Excia. Revma. se ter r,a
tamentad'o, foi saudado pelo sr. Joiio 
Dias de Oliveira que disse do jubilo 
da populitçã0 cachoeirense ao ver o 
seu querido Pastor novamente entre 
nós. 

Durante todos os dias que aqui es
tei•e o -Exmo. Sr. Bispo, foi admlnts· 
trado· o Santo Crisnrn. 

· Foi tainbem inaugurada a parte su
perior do Pavilhão de Cirurgia, que 
se destinará à claúsura das ReV'mas. 
Irmãs que. trabalham na Santa Casa. 

FESTA D.E SANTO ANTONIO 
Realizou-se dia 13 p, passado a festa 

em honra do · glorioso patrono de 

MINAS GERAIS 
OltFA:'1.ATO PARA l\IENINAS 

DELO HO.HlZON'!'E, (ASAP.fü,;SS) 
- As · religiosas da Congregação de 
Sllo João Batista vllo construir um 
grande orranato para meninas, nesta 
capita_!, deven·do ser lan,;:ada, no dia 

.. 2:4 a pedra fundamental . 
. lll elevado o numero de subscrições 

em beneficio desse plano de asslsten
cia â_-ln!ancla desvalida. 

EXPÓStÇJI.O AGRO-PECUARIA. 

DE!,O HORlZON'J:E, (ASAPRJ,;SS) 
- A E>:postçã.o As-ro-Pecuarta, a rea• 
lizar.se em pr-inieiro de julho, · vem 
<)esr,ertando gra .. de entusiasmo. Cer
ca. de do!!, mil animais Jã estã.o in5-
critos. 

RIO BRANCO 
R,ECONSTRUÇ.11.0 D.~ ClD~DE 

mo BRANCO, CASA?RESS) - -,:o 
Acre", orgão ot!clal do sóv_erno deste 
Terrltorio, .. puollca larga re·portáge1n 
sobre a reconstrução desta cidade, 
que em breve iniclar-se•á.. A n"tlcla 
causou grande conten ta.mento em to• 
dos os circulo;; sociais por ser uma 
velha asp!rac;:ão dos habitantes desta 
terra, que lutam num meio lnhospíto, 

}<Jsso emprendlmento tra.râ grandes 
1,eneflclos a. esta terra, e possibtata• 
rã O re$envolvlmento· das riquezas do 
snbisolo e os meios pa,ra desempe~ 
nhar o ver,ladelro papel que ao Acre 
compete no cena.rio nacional como 
parte integrante da lenda.ria Ama
zonia . 

.G O I A' S 
cn.ixDE RO)lhRIA. A •rruNDAtll'l 

GOTANIA, (ASAPHESS) -, Ce1·ca de 
10.000 pessoá's ·já. so encontram ent 
Trindade, aguardando os tradicionais 
f~stejos réllgiosos, que anualmente· S" 
realizam 1rnquela cidade, .em louvor 
ao J)lvinQ Plldre Eterno. 

Essa romaria reJ!glosa ê uma das 
maio1·es do Brasil central, à!lufndo 
a Trindade, pessoas de todos O\! qua
drantes ·do pais, especialmente do nor
deste e de llilnafi Gerais. 

De acordo com a tradição, a roma• 
ria. ro11,Jlza-se no prlmelr.o domlni;o 
do mês de julho. 

SEGUNDO ANIVERS.iIO 
DE GOIANJA 

GOUNIA, (ASAl'll)',HS) D. 
Em;rnuel Gomes de Ol!Y<:lra, Arce• 
blspo 11retrc,polltap.o · de Go!.i.z. cele
bra.ri!. uma. Missa. campal n11- praça, UI~ 
,•le~, no dia. 5 de julho pro,i!mo. em 
comemoração ao ~egundo i,niversa.rio 
da Inauguração oficial dest'a capital. 

A ex.emplo db ano passa:do, esse àlo. 
será condignamente comemorado, ten
do sido organizado. um programa das 
solenidades, das quais destaca.mos 
mn desfile escolar, do qual partici
parão todos os estabelecimentos de 
ensino. 

A EXPORTAÇA;O DEl CUISTAL 
DE ROCHA 

GOIANIA, (ASAPRESS) - O tndl· 
ce de exportação de cristal de- rocha 
g-o_lano para os l,lstados U-nld0"3 
au111entou no primeiro trimestre 
de 1944. 

Segundo 1nformatões proceitentes 
de Cristal!ria, Golaz fornec:eu, em 194~, 
cerca de 70 por cento do quartzo utl• 
llzadi:> pela Industria bellca da gran• 
de nação do norte, e para ali· condu• 
zldo ·por aviões de transportes elas 
aerovl1ts· do· Brásll, em · duas· viagens 
semanais. 

Ag1>ra, · revela<se que, aproximada• 
m~mte, 40 por cento da produção de 
,erlâtal,.fXttal~. ,em ,:Çayalcante, Plü, 
'Cristalina e· outros munie!plos foram 
es'coados ·p:,,ra a, Ame rica do Norte, e 
ali lmedlatan-iénte utilizados pela in-
dustria bellca. 

1 
· 

nossa. paroquia, Santo Antonio de 
Lisboa. 

A festa .que foi precedida de nove• 
na solene contou com um tridúo de 
Pregações pelo Revmo. Pe. Miguel 
Laquiz, que a todos _':encàntou com 
sua palavra ,facll e cheia de fe. 

Dia 13 às 7,30 horas houve l\Iissa 
festiva. oficiada pelo Exmo. Sr. D, 
Fi-anclsco -Borja do Amaral, Bispo 
Diocesano, tendo havido grande nu. 
mero de comunhões. 

: ÀS 10 horas, teve lugar Missa can• 
tada com assistencia Pontifical, ten· 
do servido de Presbitero assistente o 
Revmo. Pe • .rosé Maria Brandi, ve· 
neraudo Capelão da Santa Casa. 

Às 14 horas foi administrado o 
Santo Sacramento da Crisma. 

Bela e. piedosa procissão percorreu 
as ruas da cidade levando a imagem 
do milagroso orago de Cachoeira. 

Os festeiros Srta. Maria Chalite 
e os sra. Francisco da Silva Azeve• 
do e Prof, Valverde Machado muito 
contribuíram para o explendor da 
festa. 

Foram nomeados para o proximo 
, ano os seguintes -festeiros: D.& Ce<:i 

Lijabo, D.a Eliza Barbosa e O srs. 
Antonio Lacillotti Filho e Antonio 
Paula e Silva. 

Indicador · Profissional -------------~·----------...:.· ____________ -------------------
A D VOGA D OS MEDICOS ---------------Dr. Vicente Melilo 
Pra<:• Ga Sê. 23 • z.o qnilar .• ·sala l!f& 

Dr. Plinio Corrêa de· Oliveira 
Rua Qulntlno Boca.luva, 176 - S,o 
Andar - Sala 828 - Tel.: l!•'l27& 

Joviano fellea 
e 

J. N. Cesar Lessa. 
A4•nsadoa 

L.co da 11.UeeTtcnrdt~ aa · - ~l!l ,111 

Dr. f'r~cisco P. Reuniô 
Helmeis~er .. . · 

Rua São Ue,.to, 2zt - t.o anila, 
Sala 8 - Tel.t 2•18'3 .,..,, S.);•1,uu 

Dr. Carlos Moraea de Andrade 
ttll& ~.n.Jarn1m \Jonllltllnc. Ili , t.o anu, 

Saia 88 - reL, a.19111 · 

Dr. Dqrval Prado 
Mêdtoo oaullata 

IL lenaa,,r t>anló l!lirldlo. 111 
S.o "l.11, · t!alH 6.U • li • U; . 

(J!lsq. da Rua Jo16 Snnttulo) 
Con1.1 t.!,80 . a n •. ao_ ,oru . 

·.1:eL1 11-1111 · · 

".. .·,· 

Dr. Vicente de · Paulo Melilo 
Olfnlca Mêdl<'n · - Tabel'caloae 

. nato. is: 
Diretor do ~Sanatorlq VIia Malljlote" 
t:ona,:, H.. Marconi, llt . .;_ 6.o andar 

Aoart.o 63 - ·1•et.1 ,.aso1 
·aes.: Av. A,iua t.iranca n.o 95 

. Tel,1 5_.5829 

: 'ór~ Camargo . Anclr~de ' 
Dôenca• de•, l!len11ora11 - 1'11rto• 

UperacAea 
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HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho 
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. ~rc:iu!tetur,o i!11gtn8a.,_ aotéirtos; 1"1• 

dtnolu cbtetlv1111 
Rua r.tbero ~RdHrõ f6I - Slo Paulo 

· . · 'J.'11,, v-uu . 
1 0 D O C A 1 :o L I C !J 

deve ter o 
µ;,L'EG.lONARlQ" 

TODO MUNDO DIZ OUE SOFRE ~ •• ... 
Todos se queixam de seus males, mas poucas pessoas 

fazem o tratamento devido para se livrar deles. 
Arteriosclerose, dôrcs de cabeça, feridas, ulceras anti

gas, espinhas, nascidos e outras molestias da pele, anemia, 
exgotamento, dôres reumaticas cm qualquer parte <lo corpo, 
afecções do coração, estomago, rins e bexiga, etc., são alguns 
dos males origina<los pela impureza do sangue, dos quais 

· .. ouvimos, todos os dias, alguem se queixar • 
Os medicas especialistas_ continuam indicando o 

como a mefhor medicação auxiliar 110 tratamento da Sífilis, 
porque, ao mesmo tempo que depura o sangue, toni.fica os 
organismos debilitados. · 

Usai-o sem demora, hoje mesmo. 

POLONIA MARTIR 
EXEQUIAS NA BASILICA DE S. 

PEDRO 

CidMte do Vaticano, (KAP) - A pe
dido <io Embali--a.dor Polones no vau. 
cáno, foram realizadas solenes exequias 
na Basllica de S. Pedro pelos Bispos 
polon~s falecidos recentemente. Foi 
ofecida uma Santa. Missa pelas alma.s 
dos Ex.mos. Snrs. Bispos . EstanlsJao 
Okoniew3ki, que f ..Ieceu em Lisboa e 
Paui:o Kubickl e de Monsenhor Alexan
dre Fajeckl, Vigario Geral· da. Arqui
diocese de Varsovia. Estes dois ultimos 
Prelado& morreram na Polonla.. 

CRIANÇAS POLONESAS ASFIXIA• 
DAS. EM CAMARAS DE GASES 

LETAIS 

LisbOa, (KAP) - Fontes informatl .. 
vas do Movlmemo Subterraneo Polo
nes informam que crianças de oito a 
quatorze anos estavam ti·abalhando em 
fabricas de sapat03 em Lodz. Estas 
crianças eistavam acomodadas num 
grande quartel, As condições de vida 
eram lncrivelm-nte más: fa.lta de ali
mentação e um dia. de trabalho de doze 
horas. Debaixo de .a.ls condições, um 
grande numero de_ crianças adoeceram. 
Filla.lmente a. febre tifoide e outras 
en!ennid11<1es .contagiosas ~ desenvol
veram no quartel da..0 _ crlan~. As cri
anças foram colocadas em caminhões e 
leva.das à cam:i.ra de gases letais nas 
proximidades c'.a Kalisz onde foram dei
xa.das à morte. A noticia conclue: •: Os 
a.lemãl'S não escaparão de uma retri
buição justa dos crimes que eles tão me
ticulooamente têm tratado de ocultar, 
crimes que pedem vingança ao Céu." 

PROJETEIS ALEMÃES NUM HOSPI· 
TAL DE CAMPANHA 

Com o Segundo Corp0 de Ex11rcito 
Polones na..Ita.Jia, (PAT) - O Padre 
Kuceyru;ki, os. drs. Na.para e Graber e 
muitos' soldados feridos poloneses mor
reram em consequcncia. de um bOm
bardelo de artilharia alemã contm um 
hCISpltal polones perto (la frente ita.
l!n.na. Alndw C!Ue o hospital estivesse 
marcado visivelmente com uma cruz 
vermelha. grande e os canhões alemãoo 
e.stlve1;sem colocados em uma montànha 
da qutü E-.'l podia observar o vale do 
ho.5pltal, de tal m.i.neii-a que não podia 
haver equivoco, os alemães bombardea
ram o hospital por mais de uma. hora. 
Disse-nos um oficial que havia. sa!do 
do. hospital poucos Instantes antes do 
começo do bombardeio, tendo assim .es
c:apado com vida, que · os primeiros 
projeteis alemães cairam justa.mente 
em cimit da cruz vermelha marcada IiO 
teto da. tenda de campanha.. 

A DEVOÇAO DO SOTJ>.IDO POLO
NES NA IT."LIA 

Base Militar Polonesa. em Italia, 
(KAP) - A vida religiosa dos soldados 
poloneses que· lutdm na .'frente italia
na. atrai a admiração universa'l. "Tive-

. mos oportunidade de observar soldados 
de mult,a.s naclonalldades", escreve o 
Revmo. Pe. ,nrola. Jefellce, cura de uma 
Paroquia. de Orsttino, numa carta a um 
oficial polones, "mas os poloneses têm 
deixa.do maravilhosas Impressões. Ten
des sido um exemplo inspirador de co
mo a disciplim: militar pode ser combi
nada. com ·a devoção e a slmpllcldade. 
TOdas estas caracter!.stlcas podem ser 
explicadas pela nossa Fé e nossa cultu
ra comum Rezamos para que Deus vos 
guarde em volll!o caminho, Jara que vós 
os suce:isores de Koscluszlko e os f!
lhOll de s, Estanislao, Bispo e Martir, 
sejais guiados nor ele ao vosso formoso 
pa,is". Esta não é mais de que uma das 
multa.s cartas recebidas pelos lideres 
militares poJoz,eses na. Italia. '' Da b:t • 
se do nosso altar de campanha" escre
ve um dos soldados, "podemos escutar 
ru1 palavras das Sagradas Escrituras, o 
amado livro de Verde.de para os solda
dos "da Polonia Oriental ao qual per
manecerão fieis atravcz da sUll. larga 

e dura. marcha para r, d.isterro. As pa• 
lavrM do Evangelho· iundam-nos e as• 
seguram-nos que ,·, ,:ssaremos à Mle 
Pa.ti-)a. Os moinhos de Deus moem Jen~ 
tamente, mas com Justiça o certeza, 
Unicamente de Deus, e não das !orças 
malignas· terrestres, depende o de.stino 
da. Polonia, dJ.~ seus ten-ltorios e doa 
seus soldados". 

COMEN'.l'ARÍOS FEITOS PELA nf• 
PRENSA CATOLICA SOBRE A RE• 
C'ENTE VISITA DO · PADRE ORLE• 

MANSKI A MOSCOU 

Nova York, (KAP) - Desaprovação 
e desconfiança são expressas em co,, · 
1nentarlos feitos pela imprema. catoli• 
ca. dos Estados Unidos sobre a recente 
•,!sita. do Padre Estanislao Orlemansld , 
a Moscou. O •ncidente é reconhecidQ 
como propaganda O CATHOLIC NOR• 
THWEST PROGRE~S de 8ea.ttle cO• 
menta: "certamente que a fotografia. 
do Ditador Vermelho com o seu braço 
poisado em volta. de um representantei 
do qualquer religião, especialmente dum 
da Igreja, que ele atacou tão tenazmen• ' 
te há UllS poucos meses, é uma. cousa. 
que não enganará a nenhum Catolicil 
Inteligente. o Ditador José sabe tsso. 
mas "O Padre Orlemanski está. sendo 
usado pelo Govemo Sovietice como uma. 
fachada ca.tollca. para. os seus injustos 
deslgnlos na. POlOnia". o PREVIDENCJ!l 
VISITOR chamou à. visita. um "inci• 
dent~ triste", e dl"58 ainda: Debaixo de 
nenhum pretexto pode a visita do Padre 
Orlemanski à Russ!ll. ser justificada., "-' 
Ele ofereceu-st: a 'si proprlo como ins• 
trumentó de um llder sem escrupulos · 
de uma ditadura. atea. seu nome deve• 
ria !ler nomeado nas · preces que aão di• 
tos pela RUESla depol8 de toda- a Missa, 
Esperemos que nem a odulação veja, 
os erros que tem cometido, e que nem 
o orgulho· dos seús inferiores, nem o 
pobre pela. fama, retardem sua raplda. e 
completa contrição e emenda". (Nota. 
do Editor: Ao regressar da Russla, o Pa• 
dre Orlemamkl foi suspenro pelo Exmo. 
Revmo. Thomas O'Lee.ry, Bispo d~ 
Springfleld, por ter sa.ido da aUll. Paro., · 
qU:a sem autorização. o Bispo levantou 
a. suspensão em 16 •e Maio, depois de 
receber uma carta. de arrependimento 
do Pâdre Orlemanski, na qual ele ·. se 
atTependia. da sua. "apa.ente desconsi• 
deraçlio da. legislação e das Instruções'~ 
da. · Igreja, e pela "sua falta de respei• 
to pelas autoridades eclesiasticas qut 
podia ser infertda" pela sua. ausencia..: 
F'rizou ainda que "É agora meu unica_ 
objetivo e minha promessa cessar e se• . 
parar-me de toda a atividade que nãa 
esteja. de acordo com a. regra. e o modG 
de pensar da Igreja Catollca ". O Pa• 
dre Orlemanskl, ao regreESar, S!)freu u~ 
colapso tisico e moral). - O CATHOLIO 
NEWS 1 de New York salienta que mui~ 
tíssimos Sacerdotes e Bispos estão des• 
terrados na 5iberia "pela. unica razão 
do serem Sacerdotes". O tato do des• 
terro e encarceramento destes homens ti 
o fato 'de que "todos os sem~los, CO• 
legios, escolas e outras instituições, e 
t0d:i.s as igrejas menos uma" estão en .. 
cerradas. "constitui . uma resposta tra. .. 
glca para aqueles que crêem que Staü• 
ne mudou ·a sua atitude para com a 
religião". 

f'ALECEU O FUNUADOR DA "CIDA• 
DE DA IMACt(LADA'' 

o Diario Catolico "Universe" noti• 
eia. que o Revmo. P. MaximUia.no Kol•, 
be, O. F'. M., fundador da famosa uni• · 
versidade da. Imaculada, perto de Kra.
covia faleceu num campo de concen• 
tração. As autoridades ale1 •• ãs Informa• 

· ram apenas que o corpo do Padre foj 
incinera.do. 

O P. Kolbe adquirira fama· mundial 
e era conhecido como o "cruzado de 
Maria'', tendo-se devotado durante a 
vida a. reduzir a Po!onia para Jesus 
Cristo por meio da devoção a No.ssa 
Senhora. Com esse fim fundou uma, co
munidade de Frades, que no perlodo 
mais florescente reunia. 700 membros, 

Em·prêza Auto · Viação 
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A produção de netrolao 
da Alemanha 

LONDREfl, (Reuters) Um alto 
funcionario. do Ministerio da Guerra 

Economica. declarou hoje que. em re
sultado dos bombardeios aereos aliados. 
a produção de Jetroleo da Alemanha. foi 
reduzida temporari'.1.!"'ente a 1 terço das 
necessidades t.otaJs do Reich. 

Os aliados romperam as dei esas em Cberburgo 
A cidade foi transformada em um gigantesco vulcão - Selvagem resistencia das tropas nazis-· 
tas - Prossegue encarniçada a luta nas pr~ximidades de Caen lmportantissimo o auxâlio 
prestados pelas tropas de res istencia francesas - Limitadissimos os movi~~ntos de tropas e 

LONDRES, (J:teuters) - º" Ulti
~nos telegramas recebidos pelo Su
premo Q, u. de lnvasã.o revelam que 
Cherburgo se transtormou em um 
verdadeiro e gtgantesco vu1c:!.o de 50 
qullometros quadrados, superflcle que 
está Inteiramente recoberta por es-
1,esso fumo negro e por chamas Imen
sas que lambem os céus, l!;m melo des
se Inferno de ferro e togo se· desen
volve a segu_nda jornada da grande 
batalha pela posse da cidade, 

COBERTAS DE l>'UMAÇA AS IJ'ORTI• 
. FICAÇGES 

LONLlR~S. (.lieuters, 1- Um corres
pondente especial da "Heutersn que 
sobrevoou Wherburgo num avtão nor• 
te-americano escreve _o seguinte: 

"Uma grande cortina de fumaça e 
poeira, estendendo-se por 24 milhas, 
palrava sobre a area costeira de 
Cherburgo depois do que !oi, prova
velmente; o mais pesado ataque com
binado aereo .e terrestre desde que a 
invasão começou, H;m baixo. no solo, 
podemos ver onde as tropas de Infan
taria se movimentarão para cru~ar as 
ultimas defesas antes da cidade, .1<:s
sas fortificações esta.o agora 11 tera!· 
mente cobertas de tumaça e togo, 
Focos de fumaça estilo ainda surgtI)· 
do na area de Wherburgo, a medld<t 
que a artllh.arla americana cnnt,nun 
a. martelar as posições germanicas, 
a.inda_ qU:e 3a tenha terminado o ata
que . reállzado durante 80 minutos, A 
auto-pleta n,o · 13, que chega a Cher
burgo, procedente de Valognes, está 
deserta, Não se vé um untco veiculo 
entrando na cidade. Pela manhã., pu
de divisar alguns soldados da in
fantaria norte-americana dtrlgtndo· 
se para o "front", As tropas ameri~ 
canas capturaram três canllões fo
guetes alemles durante seu avanço. 
Esses cà.nhO!ls foguetes haviam sido 
deixados Intactos e com munições, 
quando os· alemães fugiram apressa
damente". 

SELVAGEM RESISTENCIA ALEllIA 
LONl>RlilS, (J:teuters) - o corres

pondente da "J:teuters" junto as for
ças norte-americanas que se encon
tram âs portas de Cherburgo, cabo
grafou hoje o· seguinte: 

~os alemã.es que se encontram · na 
fortaleza de Cberburgo, tem lutado 
hoje selvagemente, enquanto os ame
ricanos, atacando slstemattcamente 
por terra e pelo ar, pulverizaram as 
poderoaa.s dete.sas que protégem o 
grande porto francês, Menos de _ 24 
horas depois do lnlelo. da. ofensiva ~-1-
nal a.merlçana cori'tra Cherburgo, · os 
grandes :canhões amerlcal)0S est!l:!) 
é.inda mar.telando os alemll.es que sê 
encontram cercados na area da ror
tale2111o e cu;Jo nu11Jert1, 'Segundo se cal• 
ieuia, ê de 19 a 30 mil". 

~OB CO~TROLE ALIADO A FEnno-
v.u. ~HERBURGO•PEAUilIONTE 

1 SUPliEMO Q. G. AUAUO, (!teu. 
iers) · ..,,; Àá forças aliadas conquista
ram o controle da. rodovia que corre 
il. sudoeste- de Cherburgo e que liga 
,essa cidade a. Peuamonte e Hague, As 
trolfas aliadas que dominaram a· _ro• 
clovla estão tentando abrir uma bre• 
cha que lhes. facilite o acesso ao ina:
~ lhes permita aproximar-se ainda 
~nals do Cherburgo. · 

0

1,UTA ENCARNIÇADA NOS ARRE-
DORES DE O.A.EN 

abastecimentos alemães na No rmandia - Comunicado oficial. . 
A desorganização slstcmauca do 

transporte inimigo, levada a cabo pe
las foh;;ias francesas do intcrior1 con
tribuiu diretamente para o exito das 
operações aliadas na Normandia. 

ARGEL, (Reuters) - Os alemães ti
veram que enviar tanques, aviões e 
canhões pesadoE:- contra as forças de 
resistencia francesas que estão tra.· 
vando combates contra as tropas ale
mãs e1n nun1erosas ações· e1n parte:-: 
<llstan tes da Ji'rança. 

AS OPE .AÇÕl~S DE >ESCARGA 
l\'AS ?HAJAS 

SUPREMO Q. G. ALIADO, (Heuters, 
- As operaçôl!S de descarga na!ó, 
nraias estão sendo agora le.vadas a 
efeito com maiores facill<lades, em 
consequencta ,.Je terer melhorado a:=
condl~ões atmosfer!cas, pelo menos no 
que s«., refere ao vento. 
1,ll\UTAUISSUIOS OS MOV UIE!\'TO~ 
OAS TROPAS E ABA~-TECUIEN'l'OS 

ALIHl,\ES 

LONDRES, ( Reuters) - Os movi
mentos das. tropas o abastecimentos 
alemães na Normandia estão agora 
limitados a opera~ões noturnas, de tal 
forma têm .sido atacados pelos pilotos 
<la Nona Força Aerea Norte-America
na. · 

Este fato foi relatado aos corres
nondentes de guc:-ra na Normandia, 
,1elo tnaJor.general "Pete" Ql.lesada, 
chefe do Nono Con1ando de Caças, 

Nos ultlmos 10 dias, os n:ovlmonto,s 
ferrovia.rios e rodoviarios alemães fi
caram tão li1nitados durante o dia 
que seus pilotos tinham que sair á 
caça ,1e objetivos, olhando para debai
xo das arvores, afim de poder desco
brir velcnlos_ 

conIUNICADO OFICIAL 
LONDRES, (Reuters) - É o seguin

te o t~xto do primeiro comunlcac1o de 

hoje do Supremo Q, G. das Forças 
t,;xpediciona1·ias Aliadas distrlbuido 
esta n1anhã.: 

'
1As overaç;ões contra a fortaleza de 

Chorlrnrgo prosseguem satisfatoria
mente. 

A ação ofensiva e os ataques locais 
·tliaclos atingiram principalmente e 
:om exito as formações inimigas "nos 
;etores orientais. 

E1n prepara~ão para nossas opera.
;ões de terra, ondas e ondas de caF 
,as bom brirdcadores atacaram as po
sições alemãs poderosamente fortifi
i..!adas que rodeian1 Cherburgo, duran
te o dia do ontem, na zona de La 
· 'herkor. os aviões aliados atacaram 
a miudo, á dlstan, a de um tiro de 
iistola, para bombardear foí-tes ca

srimtas fortificadas, deposltos de mu
-li,ão, depositas de petroleo e concen
rração de tropas, Bombardeadores me
dios tambe1n participaram do ataque. 
,-\. nol:sa avia.ção voo~ em meio de in· 
1 ensa barragem de artilharia. 

Numerosas forca~ de bombar.deado-
1·es pesados atacarn.1n os transporte~ 
:erroviarios' e rodoviarios inin1igos, 
:,arcaças e depositos de petro!eo en
tre a costa e Paris, alem dos entron
camentos ferroviarios cn1 Lill,.. e Gan
te, Durante estas operações foram 
•lestruidos 6 aparelhos Inimigos, Dez 
<los nossos bom bardeadores e 9 caças 
não rcgresassram á sua base. 

BombardPadores medias, e ligeiros 
clestruira1n usinaf ··netalurgicas nas 
:•roximidades de Caen, Os caças .b_om

. 11ardeadores atacaram pontes lstua
uas a noroeste de Párls. 

Em Alderney, uma das ilhas do ca
nal da Mancha, os bombardeadores e 
càças a tacaram p osl ~ões de artilha< 
ria e quarteis. 

Durante a tarde, outras formações 
atacaram dcpositos d.e mbustivel 

em Foret de Conches e A, :1entlcres, 
bem corho ilnhas ferrovlarias e dcpo
sitos de combustivel em Dreut Yer
neulL 

Depois do anoitecer de ontem, bom
f>ardeadores pesados ataca!·am ~q ce~ .. 
tros ferrovlarlos Inimigos em Rheims 
ê Laon, co.mpletanQ.o assim o 1naior 
,,sforço aereo desses ultimas dias, 
Dessas operações não regressaram se-

Bombardeadores ligeiros a!la,1os ata
caram na noite de onte1n os objetivos 
fcrroviarios rituados_ e1n Lisieux, 
Dreux e Ecreux. ;,;a noite de ontem 
para hoje nossos caças destruira1n 7 
aparelhos inimigos sobre o norte da 
França. ' 

Sobre as cabeças c1e 'ponte aliadas 
as condições atmosfericas 1nelhor:-1-
ram". 

CONFERENCIA MONETARIA INTERNACIONAL 
Em preparação esse 

que 
importante conclave 
serão discutidas. 

Propostas 

ATLAN'l'IC CITY, (Reuters) - Afas
tados do ruido de Washington, os pe
ritos financeiros das Nações Unidas 
reuniram-se nesta cidade de veraneio 
oa:ra preparar a Conferencia l\loneta
rla Internacional, que tera lugar no 
mês pr.oxlmo em Bretton, Kew Hamps
hire. 

Na proxlma segundaafelra os peritos 
estarão preparando o projeto do .pro
grarna das deliberações de uns 15 pai
ses, entre os 'quais figuram os H:sta<los 
Unidos, .Huss!a, Brasil, Grã Bretanha, 
China, Australla, Canadil., lndia, Mexi
co, Cuba, éhlle,. França e alses Baixos, 

Entre as varias propostas cuja in
clusão no programa vai ser discutida 
aqui, chamou a atenção dos delegados 
a proposta formulada pelos Estados 
Unidos; de Instituir 'um banco· ·mundial 
que atenda_ ás necessidades da recons
trução e .a_o fomento cconomlco em ge-

ral. As funções desse baneo ainda em 
fase de estudos, serian1: 

1,o) - Representar um organismo 
apto para a celebração de consultas en
tre 0 s tUversosg overnos, sobre mate· 
rias de operaçõés firrancefras interna
éionais e para a investigação de projo-
tos de desenv'o1vi1nento de recursos. 

2,0) _ Facilitação do emprestlmos 
mediante garantia. com os quais o ban
co internacional suplen1entaria as ga• 
rantias que pudesse oferecer ao gover
no em cada caso particular. 

3.o) _ Em casos excepcionais o ban
co poderia outorgar emprestimos reais 
fel tos sob sua propria responsabilida
de •. 

Acredita-se que semelhante banco 
seria de grande utÚldade para palses 
de capitais pobres, tais como a China'. 
e a Asia em geral, 

ASSIS LIBERTADA PELAS FORCAS ALIADAS 

O desenvolvimeto economlco desses 
palses será efetuado mediante um pro
cesso que se dividirá cm dLversas eta
pas, proporcionais ã sua. capacl dade de 
absorção do capital disponível depois 
da guerra. Nã,o se espera que se pro
duza uma avalanche de emprest1mos 
para fomentar o desenvolvimento das 
zonas econ'omicas atrasadas, mas sim 
que tanto o banco como a fundação 
monetaria internacional, tambem em 
estudos. acarretaria uma nova era de 
·ordem financeira internacional, depois 
da guerra, na qual se levará a. calio 
uma autentica comunidade de interes
ses entre as nações que Impedirá a 
sua volta a um período de. suspeitas e 
de açã,o. unilateral como o que contri
buiu para. gerar o conflito presente, 

Sugeriu-se a principio que a Grã 
,Bretanha e os H:stados Unidos seriam 
capazes de apresentar á confere_ncia 
um esquema da cooperação éntre as 
duas 'nações, àeixanclo de parto s dê· 
mais. Isso, entretanto, n1Lç só é in
tenção dos ,ro"ornos de Washington e 
ele Londre~, · como seri'!, impcis~lvel, da
do Ó grande numero de nações repre
sentadas na cdnferencla Monetaria In
ternacional. o elevado numero de re
presentantes é uma garantia de qull a 
reunião do B1·etton Woods sérà. um su
cesso verdadeiro. 

Na esfera monetaria, na segurança 
do trabalho, na alimentação e ria agri
cultura, esrn, se concretizando a inten
ção de resolver os problemas mundiais 
ele após guerra, num_a base tão Ul)lla• 
tera! nem sequer bilateral, mas em 
plurilateral, mediante Instrumentos 
que proporcionarão instituições de 
tipo internacional. 

------wa~--------. 
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t,!APPIN S1ORE:i e 

PARA AS TOILETTES 

DA ES_TACAO!-

Jersey de lã 
-Artigo importado 

Magnifico tecido de toque _ macio e de· 
grande flexibilidade e de plena voga para 

vestido de passeio ou matinais, côres uni" 

-das de amarelo, azul=real; marron, verde, 

encarnado, sable, azul=marinho, e preto e 

branco. Largura: l,20: - Metro: 

CR.·$ 195,00 
• 

C-ASA <ANGLff-B·RASlt EIRA __ 

• 
Sucessora._ de MAPPIN: SJORES 

Lembre-se que. do: esfarço'·· coletivo depende ' 
a vitoria! Adqúira -Boriús de Guerra.t 

·-----------------~------: SU:PRE.MO Q. G. AL!AUO, (.Heu• 
;;ers) - .Prossegue encarniçada a lu• 
:ta a pouco mais de 4 quuometros e 
,)nelo de, Caen, onéle grande numero 
'de alemães estâ se opondo ás tropas 
éa,nadenses, 

Foi nessa area que os bombárdea
):lores allados .·destrulram as fundições 
,de aco que estavam sendo tortiti ca-
1élas pelos germanlcos. 

INICIADA A GRANDE OFENSIVA DE VERÃO RUSSA 
'DIPORTAN'l'ISSllllO AUXILIO DAS 

FOllCAS. DE RESISTENOIA 
I' FRANCESAS 

SUPREMO Q. G, ALIADO, (Reu• 
.ters) - Os patriotas franceses dos 
''manqui" continuam a dar o ma.xi
'ino apolo aos exerci tos aliados · na 
Normandia, retardando consideravel
mente a chegada dos reforcas nazis

, tas e sabotando as comunicações· -
declara ·um comunicado de hoje ceoo. 

Vigorosos grupos de reslstencla 
-bcuparam· varias localidades nos Ve
t,artamentos do Jura, Aln e Alta sa
bota, tomando· a. seu cargo a. admlnls

, tra1:ã.o e os forneolmentos de supri-
' :mentos ã popula1:ão civil. Apõs qua• 
tro dias de dura. luta, as rorças de re
~illtenola foram forç:adas. a evacuar 
· ttma dessas localidades, depois de ha
verem feito saltar- pelos ares as pon
tes ferrovlarlas, as locomotivas e as 
instala.gões te"fonlcas. As perdas 
~lemãs foram "'1lto elevadas, · 

Em multas re.\',l'ões foram cortadas 
as lnstalacões e comunicações tele
:fontcas do Inimigo tanto as subterra• 

·neas como as eleyadas. Muitos canais, 
· especialmente o canal de Nlvernals 
e. o canal lateral ·do .Marne, ttcaram 

· inutilizados, 

ACORDO COMERCIAL CHILENO 
BRITANICO 

SAN'l'IAGO DO CHILE, (Reuters) 
o emb&lxàdor d!!. Inglaterra nesta ca
p1t.al, sr; .Orden, e o Ministro das Re
lações exteriores, sr, Joaquim Fernan
dez, ~lnaram ao meio· dia. de hoje um 
:novo acordo comercial - chtleno-brltanl
co, asslstfu.do a cerimonia, o pessoal da 
embaixada. ,brlta.nlc11. e altos funciona-
l'ios br!tanlcOs, -

o novo acordo terá. a duração de um 
:ano.. . -· · 

, Apos, o ato o Minmtro do Exterior do 
Chile proriuneiou breve· alocução, decla
rando que .as . negociações nã.O haviam 
oferecido diftc'llldades, pol.s que a. mu
tua. compreensão permitli. a. rapida·rea-
Jiza,ção do I\COrdO. · • · 

o embaixador lngles respondeu, airra
flecendo a, atituAe do governo chileno. 

:L,ER E PROPAGAR O 

._ J'LEGIONARIO" 
• DEVER DE rooos 
QJ «;A:Út~I09§ 

A cidade de Assis, libertada esta semana pelas tropas aliadas, é um dos lugares mais caros ao 
coração catolico. Nela nasceu S. Francisco, o Seraf ico Fundador da Ordem dos Frades Menores. Aí se 
encontram inestimaveis reliquias do grande aposto lo da "Senhora Pobreza", e de sua filha espiritual 
e perfeita imitadora San~a Clara, bem como dos doze primeiros Franciscanos. Os Frades que habitam, 
o antigo Convento ainda mostram ao visitante os locais em que se deram muitos dos principais acon
tecimentos da vida do Santo. 

Nosso cliché dá um aspecto do Convento de S. Francisco, em Assis. 

OS AlEMÃES RECUAM EM TODA A FRENTE ll AllANA 
As tropas aliadas cruzando. o rio Chienti acham=se a menos ele· 25 milhas de 
Ancona - Prossegue· o avanço do'V Exercito pelas auto=pistas l e 7 3 -
Tremendas as perdas sofridas pelos , nazistas Comunicado oficial. 

Q, G, ALIADO NA l'rALIA, (Reu
ters) - Anuncia-se oficialmente quo 
as tropas aliadas que operam no se
tor do Adriatico cruzaram o rio 
ChientL 
INEFICAZ A. llESISTENCIA INDII~ 

GA NAS AUTO-PISTAS 1 E 73 
Q. G. ALIADO NA l'l'ALIA, (Reu

ters) - Informa-se oficialmente que 
as tropas do 5,o Exercito continuaram 
a avançar pelas auto-pistas ns. 1 e 
73, apesar da obstinada resistencia 
inimiga, aproximando-se cada vez 
mais de Fellonlca. 
OS ALIADOS ATA.CAM Elll ~UA.Sl 

TODA A FREN'l"E ITALIANA 
. STOCKULMO, (Heuters) -- Berlim 

anuncia oficialmente que as tropas 
aliadas lan-çaram-se ontem ao at.tí}U.o 
ao longo de quasl toda a frente Ita
liana, acrescrtntando que ao norte de 
Grosseto os alladOs forçaram a fren
te alemã a um recuo de alguns quilo
metros para. o norte. 

Em todos os outros setores os alia
dos foram repelidos com pesa<'!as per
das - acresc-enta a noticia, 

ASPECTO GERAL D~ LUTA NA 
. lTA.L14 

Q. G. ALlAVü NA l'l'ALlA, (Heu
ters) - ·As unidades aliadas que cru-
zaram o rio WhienU enco~tra:)1-se' 
ai;ora. a menos de 2f> milhas de ãnco
na, Importante por no Adria,Uco. 

A reslstoncla alemã. nesse setor es
tá enfraquecendo\ 

As tropas do 5,o Exercito, que ope
ram no setor costeiro, estão cnntl
nua.ndo seu a.vnn110 • .en<:ontrando cres
cente oposlç:ão, J,ssas tropas -,ncon
travam-se ontem a 7 m!Íhas da cl
dacle costeira de l<'allonlca, da qual 
se aproximam rapidamente. 

Enquanto Isso, as tropas do 8.o 
Exercito ~stM !)ncontrando opos!çilo 

muito forte a noroeste de Perugia e 
a sudoeste do lago 'rrasimeno, onde 
não existe indicio de quo os alem_ães 
pretendem retirar-se, · 

As forças de retaguarda alemil.s es• 
tão ocupando poderosas posições en
tre 'l'raslmeno e Chiuse. Ao que se 
acredita, as tropas do 8.o Exercito 
precisarão realizar um assalto vio
lento para desalojar os alemã,es des
sas posições, 

Ainda não foram contados os ca
nhões e velculos inlmii;os destruldos 
ou danlf!cadós que o 8,o Exercito en.
controu · em seu a.Vanço para. o norte, 
através da rodovia. Calcula-se, po
rem, que os mesmos se elevam a mi-
lhares. · 

.1.s tremendas perdas sofridas pelos 
alemães cm transportes e materiais 
são Indicadas pelos calculos do 5.o 
l<Jxercito, mostrando que somente es
sa força já põs fora de ação .mais de 
2.100 unidades de equipamentos Im
portantes. Essas unidades Incluem 
todos os tipos de velculos e canhões 
destruidos e capturados entre o 'rio 
Guarigllano e as atuals linhas, em 
Grossetp. Compre(lndem · somente os 
equipamentos encontrados e .contados 
ª? longo das rodovias, excluindo, 
portanto, as grandes perdas Infligi
das aos alemã,es nas areas de blva
ques, Calcula-se que 129 tanques, 
desde os "Marck-11" atê os "Mar-VI", 
foram destruldos, Cento e vinte pe
ças de art!lharla de campan11a foram 
capturados ou destruldos. Alem dis
so, dois canhões montados sobre. tri
lhos foram postos fora de ação e 86 
canhões antl-aereos e· 138 canhões. an
ti-ta!"ques foram capturados ou des• 
truidos. 

COMUNICADO OFiéIAL 
~- .G. ALIADO fü\. .L'l.'ALiA, (Ueu-

ters) - O comunicado oficial divul
ga.do hoje Informa o seguinte: 

"Com a melhora do tempo, nossas 
tropas no setor do Adriatico conti
nuaram seu rapldo avanço, achando
se 1tgora do outro lado do rio Chien• 
ti. 

No oeste, as tropas costeiras 40 
5,o Exercito avançaram apesar da 
obstinad~ resistencia inimiga, pelas 
auto-pistas ns. 1 e 73 e se aproximam 
de Fellonlca, 

No setor central, o 5.0 Exercito es-
tâ. encontrando rorte rcs!stencla a 

· noroeste de· P~rugia e a sudoeste do 
Jai;o Traslmeno, e rechaçou alguns 
contra-ataques· Inimigos. 

Nossos· a,yiões .atacaram comunica• 
ções rodoviárias e objetivos .indus
triais e de outra natureza. na ltalia 
setentrional. 
' Numerosas forças de. bombardeado
res pesados atacaram parques ferro
viarios cm Parma, 111odena, Fornovo 
dl Taro, Bo!ogna, Castel lllag,.iori e 
Ferrara, ·e . pontes . em Rimini e . na 
zona de. Trav'iso, Foram tambem ata• 
cados' objetivos llidustriais na região 
de Turim. 

A aviação tatlca operou ontem so
bre uma extensa zona ao norte da 
area de combate e atacou linhas e 
pontes ferrovlarias, transporte moto
rizado, rodovias e outros objetivos, 
Caças bombardeadores atacaram tam
bem objetivos na lugoslavia e na AI• 
bania. Ontém ã noite nossos bom
bardeadores atacaram parques ter
rovlarios no norte da ltalla, 

Ourante essas op.eraçõcs Coram des
truldos · li aviões Inimigos e deixaram 
de regressar· 10 ·dos ·nossos aparelhos. 

A avlaçil.o· aliada. do -Mediterraneo 
ú~t:uoú ortem cerca de )!,._3JJ.O sort1d_as 

· em võo". 1 

Teve inicio na frente ao sul de Mogilev-Vitebsk --As fc,rças-rpssas cortaram a ferro" 
via Vitebsk-Orsha - Tropas finlandesas ameaçadas .. _de: cerco entre os lagos Onega;, 

e Ladoga Comunicado oficial russo. · 
ESTOCOLMO, Rreuters) - A agen

cia, alemã D. N. B. anuncia que a gran
de ofensiva sovletica, há tanto tempo 
esperada, começou ontem, na frente ao 
sul de Mogilev - Vitebsk, na· area da 
.ttussia Branca. 

ESTOCOLMO, (Reuters) - O cor
respondente militar da agencia oficial 
ale_mã D, N, B., coronel Alfred von 01-
berg, anunciou esta. noite que a. no~a 
ofensiva. russa na frente da. Russia 
Branca foi iniciada. com tremenda. !Jar
rabem de artilharia que se prolongou 
por 48 horas, 

OS ALEMÃES CO?TTRA-ATACAM EM 
SMOLENSK-ORSHA 

LONDRES (Reuters) - O correspon
dente da ágencia de noticias alemã, co• 
ronel Ernest von Hammer, anunciando 
hoje que começou a ofensiva sovieti
ca. de verão, ha muito tempo espe1·ada, 
acrescentou o seguinte: 

"Dentro do. que é possivel aquizar em 

VIVA NO FUTURO 
OS ENCANTOS DO 

i>RESENTE 

i 

1 

face das informaç6es disponíveis 'atê 
agwa a respeito, o peso principal do 
a.ssaito sovletico foi .lançado em . cada 
um dos la.dos da. estrada que vai de · 
Smolen.sü a Orsha. 

Ne. ta. z.ona., as atividades de reeonhe
ctmento das forças a.1'imãs haviam ob
serva.do há dias uma forte eoncentr,a,çã.i 
de artllharia. 

Todos os ataques foram desbaratados 
pelas defesas a.lemãs. De principio. as 
forças soviet!cas lograram, abrir bre
chas nas linhas germanicas, as quais, 
não obstante o lmpeto do inimigo, fo- . 
ram eliminadas no curso de imedia.tos 
contra-ataques de nossas forças"~ 

AMEAÇADOS DE CERCO OS FINLAN
DESES EN':tRE OS LAGOS ONEGA E 

LADOGA 

MOSCOU, (Reut.ers) - C> Exercito · 
sovletico está acele_rando o seu, ava.riço 
em torno das . margens setentrional · e 
medional do 1ago Onega,, Acéntua-s~ 
atualmente a. ameaça.. do. cerco . de gru
pos completos dé finlandeses entre o la
go onega. e o lago -Ládoga, a oeste •. A 
luta. prossegue se nimterrupçã.O, · dia. e 
noite. Os russos estão · rerorgan!zando 
sua.s força.s para. novo.s assaltos. · 

MOSCOU, (Reuters) - Revela-se · 
nesta . capital que, tres dias d~!s: da. 
queda. da cidade de Viborg em poder·dos 
russos, gr11.pos':sui~ictru. de soldiµl~s fln• 
landeses ainda operam na parte velha 
da cidade, agindo como franco · at~
dorea, lançando a.taques de surpresa·• e 
incendiando. casas. 

Muito boa a situação aumentar 
na i,,glaterra 

LONDRES, 23 (Reuters) - O Minis• 
tro da Alimentação, coronel Llewel!n, 
declarou hoje, durante um discurso pro
nuriciado nesta ,capital c:·-1e a situação 
alimentar da Gi:-ã. Bretanha. é "ba,i;tante 
boa.". · 

"Sabia.mos que haveria.· pressão sobre 
as nossas estrc;.tdas de ferro quando fos
se inicia.da a Invasão, e, por esse moti- · 
vo, acumulamos antecipadamente 111an
des estoques que estão est'·,lhactos ,por 
todo · o país - disse ainda o· coronel 
Llewe!in, 

· COMUNIC,\DO ÕFICI,U. RUSSO 
Moscou, (Reuters> - O alto co• 

mando. russo distribui 11, · hoje, o seguinte 
comunfoado: "Ao nordeste e ao sudeste 
de Vitbsk', nossas tropas com o concen•
trado :i.poio de artilharia e aviação, 
passaram ~- ofensiva, A · noroeste de Vi• 
teb.slt, no~ tropas irromkeram . atra .. 
vez · das tinhas. inimigas poderosamente 
fortlfiC8-dM, numa frente de 32 quilo• 
metros, avançàndo de 12 a 15 quilome• 
tros. Foram ocupadas ma.Is de 100 loca-

. !idades· habitadas, entre as quais figu• 
· ram Shumllna, sede de distrito da re
gião de. 'Vitbsk, e a estação ferrovia~a 
de Sirotino. que fica. a noroeste de V1-
tebsk, na estrada de ferro de Vitebst 
a P<llotsk. Na mesma ferrovia foi ocu• 
pada a estação de Zhatvlno, 

Noosas tropas, em seu avanço a su• 
désté da população de Vitebsk, irrom• 
péram àtra:vez· de potentes defesrui ini• 
migas, · nuníá ~xtensão de 25 quilome .. 
trDs, · penetrando . até uma profúndida.• 
_de de B a 10 quilometros. Nossa.s for• 
ças capturaram mais de 50 localidades 
habitadas, fnclusiv, a. estação ferrovia• 
rias de Sama.stochie. Nossas tropas cor• 

. taram tàmbem a, estrada. de ferro de 
V'1tebsk e. Orsha .. Entre os lagos Ladoga 

· e Onega as nossas fforÇll8 c:za.ram o 
rio ·sv!r, na. oona de Podpcrozhie e cap,o 
turaram • varias Ioca.lldades habitadas. 
Simultaneamente, nossas tropas conti4 

miaram ·travando. vom exito violentos 
combates ·ao· laJ:go das margens senten. 
trionals do rio Svir ao nflrte de. LOdei• 
rioye-POle e ocuparam m.als de 20 loca,. 
_!idades habitadas. No Istmo da. carelia. 

· oa. nordeste .de VibOrg, w T!.Ossa.s tropas 
superaram a. reslstencia. inimiga e cap
turaram· varias localidades habitadas, 
Em outros setores de frente orienta.! não 
se. assinalaram !! edificações de vultó,. 

Durànt.e o d!a. 2?, do corrente, em to. 
das ·as frentes de batalha fora:m des,;, 
tnudos 44 aviões inimigos em combatos 
aereos ou pelo fogo da. artilharia anti« 
aerea. · 

MOSCOU, <Reuters> - o suplemento 
do comtu1icado russo. declan. o seguinte: 
- "No Istmo da Carella., as tropas de

um..a. . das nossas . formações de tanques 
ocuparam varias . 1ocalld11des habitada,1 
e mataram 800 filand•!Ses. 

Nwn ontro setor, uma das nossas uni• 
da.cl~s · pers~uiu os remanescentes das 
tropas inimigas derrotadas e mataram 
500 finlandeses". 

PIANOS SCHWARTZMANN 
Inclusive tipo a.t,a.rtamento 
Rua D. .José de Barros, 25! 

V181tem nossa exposlçlir. !!em compromisso 
- . 4v. ·. Agua Branca, 524 _ - Telefone 5-6981 

" :.:. ',_; '~--··, 



Realizou-se l1ontem à noite, com in
vulgar relevo, no auditoi·io da Escola 
caetan'.l de Campos, a sessão solene 
promovidf; pela Ação Catolica da Arqui
diocese, em homenagem a Sua Santi
dade, o Papa Pio XII, gloriosamente 
1·einánte. 1 

Infelizmente, por falta de tempo, não 
nos foi possível inserir em nosso nume
ro ·de hoje um noticiaria completo so
bre esse auspicioso acontecimento. Fa
lo-emoa> entretanto, em nosso proximo 
numero, reproduzindo tambem o pro
prio texto da magistral conferencia pro
nunciada pelo Revmo. Sr. Pe. Arlindo 
Vieira, S, J. 

* >< "' 

Teve alguma repercussão na impren
sa diaria, o gesto de um jurado do 
Rio de Janeil'9, ou outra cidade proximP., 
que ·exigiu que se velasse a imagem de 
Nosso Senhor Jesus Cristo Cruc!fk-ado, 
que se encontrava. na sala do juri. E 
isto tanto mais quanto o jui2. deferiu 
o pedido do jurado. 

A repercussão se explica pela indig
nação geral. que o gesto causou. E5fu
siaram os argumentos: os jurados eram 
catolicos na -sua maioi·ia, o juiz atendeu 
o requerimento sem ouvir os demais 
membros do corpo ·,1e jurados, a Ima
gem ein nada. poderia perturbar a cons
ciencia do jurado incréo, etc. Esta in
dignação é, evidentemente. muito 1ou
vavel. E os argur;1entos que suscito,::_ 
muito verdadeiros. Mas ... ha nisto um 
f'ma.7". 

Com efeito, ha um ponto fundàmen
tal · que nos, catolicos, nunoo, podemos 
perder de vista quando discutimos as
suntos como este. . Er11 geral, os argu
mentos produzidos contra o insolito 
gesto do jurado anti-crist-ão tinham um 
segundo sentido; ·"ainda que ,a. Religi~o 
Catolica. não fosse verdadeira, abs
tí·aindo mesmo do ca.rater divino da 
Religião catolica. ", o fato era censura
vel. São, pois, argumentos que ladeiam 

(Conclusão da 2.ª ~ágina) 
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Homenagem · ao. santo · Padre 
Com o intuito de prestar uma liame• 

nagem ao Santo Padre o Papa, glorio
samente reinante, no dia 29 de Junho 
proximo passado, a valorosa Congrega
ção M.ariana da Igreja. de Santo Anto
nio, realizou um programa fe.stivo em 
hDmenagem ao Santo Padre. As 5,30 
l1oras houve missa e comunhão geral. 
A tarde do dia 28 todos os Padres da 
Igreja de Santo Antonio ouviram nu
;nerosas confissões. 

Gonf erencias realizadas na 
do .Estado Penitenciaria 

Vem se revestindo de -grande exito 
uma serie de· conferencias, promovida~ 
pelo Revmo: Pe. José Alencar, dedicado 
capelão da Penitenciaria, que estão sen
do realizadas na Capela daquela insti
tuiçã11. 

Falou nos dias 21 e 2:1 p, p, o Dr. Vi• 
cente Melilo pessoa esta· dotada de bri• 
lhante eloquencia, destacando-se sobre
modo um espírito de verdadeiro catollco 
explanando, demoradamente, nestas 
palestras para os sentenciados o mais 
harmonioso conjunto de exemplos hi~
toricos que constituíram paginas inol
vidaveis, e externou clara e sinceramen
te, verdadeiros exemplos que engrande
cem secularmente a nossa. uri!ca. e · ver• 
dadeira Igreja. Catolica, Apostolica e 
Rómana. 

NO CONGO BELGA 
Um despacho procedente 'de Londres, 

pela. agencia. N. C. informa que. as au• 
toridades belgas em Londres anunciam 
que no Congo Belga, 1.300 n.lunos nati
vos frequentam o seminario menor, e 
3.260 o sem_inario maior, nos esforços 
por aumentar o: Clero nativo. As orga
nizaçõss catolicas educam '15Q.000 alu
nos nas escolas elementares, 4.500 nas 
escolas superiores e 5.000 nos colegios de 
ensino tecnico em todo o Congo. Cer
ca de 3.000 nativos foram graduado.s 
como professores. O Congo Belga te:n 
2.700.000 catolicos, com 900.000 catecu• 
menos O Clero nativo ascende a 148 
Sacerdotes. 

O amor do Santo Padre pelos seus fil~os da Cidade de Roma E X I S TE P E R SE G Uf C Ã ti.RÊ li GrnJt . 
o Potitifice Romano percorre a Cidade bombardeada e consola os habitantes. · NA. ·AtE~NHl? 

. Do "Lar catolico" transcrevemos a 
seguinte resenha, ffita. por "Ecclesh ", 
das manifestações de devoção do l)O\'O 
roma.no a S. Santidade Pio XII, :por 
ocasião da libertação de Roma: 

13 de Julho de 1943 
Pelas 17,15 o auto pontifício, ch!!pa 

S. V. C. n.o 1 e. bandeira branca-ama
rela na frente do motor, passava a toda 
velocidade pelo arco dos sinos e se diri
gia à praça de São Pedro, caminho de 
Rema, quasl de incognito. 

Fazia. -umas horas terminara o bom
bardeia, ma,<;l, a Cidade com a periferia 
duramente c!l{ltlgada e ainda fumegan
te, parecia oprimida pelo peso .da ln-
cursão. 

Não se transmitiram os costumados 
avisos protocolares: Não é o Papa um 
rei" que de um Estado entra noutro Es
tado? Não é o Pa.stor do mundo, sem
pre na propria m.,r.ão, onde houver fieis 
o dlscipul:;s? 

Foi então o caso que Sua Santidade 
Pio XII saira. realmente do Vaticano, 
sem escolta, sem previo anuncio, trans• 
ladando-ss à sua Cidade vulnerada na
quele dla por uma fe_rida mate1·ial e mo
ral, que reclamava a sua presença. 

Nenhum como ele tem o dil'eito de 
~aber do acontecido, · porque nenhum, 
como ele se esforára para evitá-lo,,, 

coração: -- santó Padre, salva.i-11os, 
queremos a paz; já não se pode aguen
tar! ' 

O Papa, pal!dissitno e calmo, d~eja
ria responder. com uma palana, com 
um gesto. Ordena descer o vidro lia ja
nelr. e imediatamente milhares de mãos 
se alongam para segura.r as do Sumo 
Pontífice, que a todos abençoa e res
ponde: - Sim,. filhos, faço quanto pos•' 

confundido com altas person~lidades, o · ·· ·· ·· ·· · · 
O "Noticioso Catolico -rnt· e·rnar,io.' novas, principiou u.m.a luta, desqarM...a}_. Vigario de Imaculada, o Prefeito da ci- • · , 

dade, sacertjotes e religiosos. na!" em um seu recente numero; 1,u• cóntr~ a escola co)1fessional. . · _· ·. '. · 
Nai, proximidades · de sã6 Lourenço. blica um artigo com o titu~'.> ,acima cie · "Chegados a ·este pontp,_ podemas. 

pare. 0 auto e O Exmo. cardeal caccia. autoria do Revmo. Pe. Vict_or .Ca- ' eiplicar. o alc.ance da palavra PE!l'~e~; 
Dominioni, aproxima-se para t'.)mar a dHlac SS.CC. do "El Mensaje de! güição. Se seu estimado doutro.' );6 
benção do Pontífice. Finalmente em Espiritu" revista e•litada noPerú pe •• entende' por ,tal a que se·tritduz:,·e1n 
Sã:> Lourençb. A pra,;a. não se conh~ce los catedraticos da- Universidade Pón;,>, desterro, cárceres. e. 9utros · c:astigôs. 
mais; a fachada. não existe, as p~redes tificia, em resposta· a ·uma· carta <le corpo'rais; incluin~o. a ·mo·rte;,s.e,.po9e-. 
da basl!ica. erguem-se c:Jmo esqueleto uma. leitora inquieta a respeito desse rã •talvtz, ·dize.r, que a, Í:gr~).,;JlÍÍO;:€:' 
descarnado. assunt.o. · · pers~guida; · até tem sido afirriill:~-~ 

,,/'* Homens e soldados impedem que O Transcrevemos a seguir O ·artigo:· por'alguns dos niais ·_conspicuos m;e.m-
povo avance pai-a O Santo Padre qué, "Chaclacayo, 16 de 'fevereiro. de 'br::,s do. nazismo, o 'proposito de 'não,· 

SJ, 

cenas patet!cas e freneticas sucedem- _ saindo e adiantando-se uns· passos por 1944 - Muito estimada em Crist<Í: .,..:. fazer martire·s; porem, sim -O (Jees• 
se ao ~dor do carro. iquasi arra.stado pé. cima das ruínas do· bombardeio, excla- Agradeço-lhe sua respeitosa carta de '.vaziar as.: igrejas; 'E deve'.se reco1;1:Ue-· 
lo fremito do povo. ma comovido: Re2.emos aqui. 13 é pode estar certa que "El _Mensa- cer que paraJog!'ar ,seu propositoite;m. 

- santo Padre, perdi quatro pessoas Todos de joelhos. je dei Espii'itu" aspira a imitar a posto tódos o_s 'recurSQs ·de_uma,·t~_c. 
da familia! E aos raios· do sol ardente de Junho. conduta do Santo Padre: .nadá. fazer nica meticulosa~ e que humana!llentc 

- santo Padre, j~ nada me fica! a multidão cai' ajoelhada, acompanhan- nelll di2.er que. possa levar conibÚst!- falando, trinta· anos de nacional-!>O'• 
Perdi tudo. do o gesto do Papa. · vcl a fogueira que devora O mundo, cíalismo permitiriam ctar ·às igrejàs;ei 

- santo Padre, não p)sso mais. De profund!s clama.vi... recordar a este que todos os llomens catedrais· als;ium destino imprevJst_o,, 
- Santidade, queremos a pru!. Responde o povo impressionado e com- são irmãos, e ,est_u<ciar. os fatos __ à luz · por não haver quem as visite, sal"JO! -
Toma-se indescritivel a atitude do pre,endendo, o alcance do acontec!men- da razão ilumiga,c!l/,. p~]?- f~- _:t assim um ·ou -outro 'turista, como lembra.n• 

Santo 'Padre asi;altado, por ei,sas a-00- to.' As lagrimas rolam pelas faces. A que pretende!I\O~. ç9µ_tpjbuir l)ara au· ça:s· de .uma: idade.·passada''• . .. ' . 
metidas de dor e maguas do povo. Pro- oração pelos mortos terminou. o Papa rnentar o· acer".o ,c;ul(m:al de nossa. pa- - . "Para· alcançar• este_ ·es'.\"azia1Uent<f 
digaliza-se de um lado a outro, com invoca a Nossa _senhora, a Mãe de Je- tria. Sua carta coloca um grave 1m:i: dás igrejas,' tem começado pela pal"• 
tristeza. e com doçura, dando aos que sus e Mãe dos homern. blema; talvez não baste minha rei;- te mais ·racUmente pfasniavel da.:·so• 
estão . mais perto o suave contacto de Levanta-se · e fala ao povo. Fala da posta de hoje para resolve-lo ccmve- cledai:le, pela· juvent_ude e em méíi:Os ·,,,: 
suas mãos sagradas. . angustia indizível de tantas familias nientemente". . . de dóis ânos' fechou a quasi tótâU• 

Talvez nenhum Pont!fice se vira as- ·atingidas tragicamente na privação re- "Comecemos por dizer que nada dada das ·escolas confessionais, pr~-
sim•roctead_o pÕr um pnvo tomado de de- pentin:i. de seres tão amados, lmplo- objetamos à afirmação-do doutor, de ten.dendo.'apoiá:resta·abolição no de-
lirio do _sofrimento, do ~spanto, do pas- rando a. graça divina para trocar ttque- que não havia sombra de persegui· sejo . das familias ·expressado eni 
mo e da alegria. J . dôr em força espiritual e moral, afim . ção quando esteve ali. O deéenlo 119:lO inscrições escolares · feitas, como O. 

Tratando de remediar aquele sofri- de qÚe, com nova fé'·e pureza de vida/ a 1940 tem sido testemu. nha· de".:P1 ui• atirmou o Sumo Pontifice, co.m.noto-
mento, ao menos improvisa.damente, ti• cada um cumpra mais fielmente .Js de- tas cousas e de grandes muda:iiças. ria falta de liberdà.de, queiri; ,por· isto, 

Quand0 0 l-apa se informou da.' des- i·e. cio bolso notas de mil francos e os veres de •cristãos, identificando-se ple- Rercordarei que o. ano de· 1933. viu ·a as declarou eivadas de violencia e, por · 
truição hoiTivel cav•ada pelo bombar.- distribue a. um lado e outro, a quantos · namente com a vontade de De!lS. negociação de Ullla Concordatà com a onde );lr.ivadas .. ,de .. todo.yalorjilri.dico . .,~ 
deio e da aglomera, ~o do povo e auto- · · ' p·· · · ·- ' d · · ' se atiram impelidos pela mcessidade Abençoa a multidão em · amplidão de Alemanha. Este passo foi consid'era.- ·" or .esta oc.as1ao recor ava :aos . 
ridai:les •no local atingido, quis pessoal- , · · · ·' · · · · ·· · · pa.ra ·aquele socorro providencial. gesto universal e volta pai-a o, auto. do pelos catolií!os . de todo o mundo, P!!-is de fal:n!lia seu. direito primord.i;t_l 
mente saber à . ciencia certa dos pre- · · h • · A multidão repara nesta surpreenden· ' Os jovens que ali estão, percebendo em particular pelos do . Reich, con}O de regular. a educal;ão dos· f!l os que 
{~:os e consolar as vitimas 5?breviven- te fortuna,.-que 'intenta consolar, com. o desa,rranjo do carro, tomam a si ar- a aurora de um esplendido. futuro Deus os tem· dadó·segundo·.o,es,iilrifo 

0 
auto do Papa! como arriscar-se, i:-:ccedimento nw1ca visto .a magua co- rastá-fo .por meio daquela aglomeração para a Igreja Católica; .e Pió xr. d'eÍ 'de.sua f~;. e :que .as leis ef~'utr~ :me• 

mum e esquecida por momentos das popular. clarou, em documento solene, que ape' . d'.das, que eliminam nas questões es-: 
sem prev!o aviso, ª uma inspeção ocu- infelicidades que a. dominam, deslisa o Mas o santo Padre tem de mudar dei sa, de numerosas e graves consitléi'à• colares, esta' livre. vontade>dos pais 
lar no meio da multidão atord0ªda pelo tempo . naquele jogo maravilhoso: das, conduçãa, subindo ao auto do engenhei- ções que não lhe eram descon'heé!das; fundada. sobre ó. direito natural e são 
ihfortunic,. exacerbada pela violencia da. · b · · · · · · / · ' · , .. · catastrofe? janelas do carro retiram-se muitas m.ãos ro Gale.azzi._ corre celere enquanto a pelo em e pela •salvação es~iritµal , rad!ca_lment~. Jmora1s". .J,·. 

Nada foi ba.stante a conter a deter- com autenticos bilhetes de mil liras, gente que não icerta a sepam.r-se do das almas que lhe estavam sob o·seu "MiÍhares .de-;voies,- aéi'es_êi;in;ta ,0· 
- Santo Padre, a mim tambem. Sumo Pontífice, vai a.trás· dele v.té a cuidado, ·e com o desejo- sincero de Sumo: p 0·ntifi'cº.·, .fazem.· 1·essoa. t.:hoJ·.e 

minação do Sumo Pontif!ce: - Vamos · · · · • "' · · sem demora. - Nãó tenho nada. Paroquia da. Imaculada, voltanJo depo!s prestar ao povo alemão um se.i·vi~o em nossos ouvidos um evanglllho '!;ju0 

0 Papa deu ordem ao motorista: _ - -Morreram os meus parentes! pel.e. Avenida Manzoni. de essencial interesse para sua proi;;, ·11os,tem stdo_jT-$la.do pelo ·pai ç:eI,es- · ; • 
Vamos· para onde estão os vltimad~s pe- Um dos soldados passa ·por meio de Aqui a.. rua está desimpedida. Pio XII pel'idade ~ pacifico progres~.P, n.âo tia!. Milhàrés de -iienas escrevem -~-
la incursão. . todo~ e solicita um obúlo- para pessoa rr..anda parar uns instante para despe- recusou a mão pacifica e materna da servi~ dÉr um.· pretendido Cr:s'tianis~ J'EM' DEFESA DA ACA-0 CATOLICA'' ' Nenhum1l.. escolta. Na frenttél r!o auto, amiga; - o Santo'· Padre o atende. dir-se dJS soldados e dos jovens, que o Igreja a quem não a recusava". mo, que não, é o de Cristo. A impi:e:i•· 

. dolll condutores. Atrás o ·santo Padre e Entretanto,. co1Teu a . vo2. de que o acompanharam, deslizando-se novamena. O Santo Padre, por. estás palavras; i:;a e a. radio; diariamente os. obscure-
' · . . Mollll. Montini, substituto da Secreta- Papa Sll,ira. do .Vaticano. Apr~enta-se te pem cidade. demonstrava o conhecimento intinio cein .eom ·produções hostis a fé e ia, 
_ : . . . ria do Estado. um ~eneral. ~gue a marcha e fic:i. Entra 110 Vaticano às 19 horas. da. ideologia nazista- e do curso na.tu-. lgrejà; imprudentes e· agr(lssivas con~ . 

O R.evmo. Snr. Conego Eustaquio de Eontrarão unidos. a Hierarquia e os fieis Os pacíficos moradores de s. Dama- ================================== ral dQ seu desenvolvimento posterior; tra. iÓdo o· mais veneraveis e o mais 

·=llfi~~!:~p~~; :ri~:r~~::~~-e~= :::~::: à:ee~~::~en:~e.d~er deU:o~: !~1i:)J:.ªi!~0
1~::~:.tf::i;to::11~~ A·.,o o· ··Lo N· f 'A. N' A- o. p r R t' fi ERA' :::E~it~~~:111;1i~;1;::;;;o~~:::!1~. :,_~~~:!i~iti~J=~~(e:~::;:f~::i~E' 

. "'Aqui temos o titulo de um excelen.. ela Igreja e da reputação da Ação ca~ ta: - Sai o Papa! . fJ, . . , . lj L {; . que. comproyam qg_~. a.· ob~enda. :· mieas, professionai!, cívicas e::~~- to•· 
~ livro da autoria do senhOr Plínio cor~ tolicr,". Assim foi com .quantos 'se cmzavam ·. · . . . . . . · . · tra~!cwnal ~ Santa,;.Sé é o melhor da. e!lpeeie, a,adei.ao dos catollco11 a·· 
teia de Oliveira, presidente da Junta Ai,sim se expressa o senhor Plínio com a condução papal, . < . , . '. · .· · 1y. _ . , • . . ·. . . . • . , . · .' .. ., . . · • . .. f ll)ei~ de sentir e ~erv'i; ll, Santa M~dre :;u~ 'f~ .e; em :fa;rJ1~":larr. à ;füleHdn~~ · J 

~~~~"-~~,,~~;.~~~R~!~~ ... ~e.p~g ... : ~9J!~~:~~OP!~,.a~r~~9;,.~.,,P,llPUÇ~Çª9,,4~-.;.";·'t~~~~~~;"~~!~::n~~~&~~:~~,.~--;:..,,.""~j;:"'~'-,i~UW~w~J3~,f*,·~'~"\",J..~Jt~;~ril~or'i;.'tfs""t;-r;tiita~;fJ"t~"~fí~f'*~~~~~~~r~~~~
7
'~'1i!i!!~!!I 

· · · A:'fun trabalho 'de folego e digno ii'e o espírito que informa o seu valioso os carabineiros italianos apresenta- Dia 30 de junho ocorre o 3.o aniver- fio daquela vida brilhante e trabalho- demonstrar que o nacional-socialismo tao contra.ri.a a,o d,re.,to :.com.o a drgn,. 
:;er estudado. · ', trabalho é ó melhor possível: "Ainda vam 'úmas. A voz se alastra.; 11: o· Papa, sario do falecimento de I.nacio João sa. Mas até agora_ estamos ouvindo· as ~ algo n!ais 11:ue um ~i~tema politlco, da.de humana" • 

. corre por ai, à boca pequena que o que os ca-rdos ll.os dilacerem as mãos, dizem jt, por toda a cidade de ·Roma, Paderewski. · · · palavras de· Padcrewki num discurso e uma f1losof1a de v1_da em luta m_a. • .'.':tl: notorio, ademais, éiué a iínpr,en-
1·eferido livro está. eivado de enos. Nada ainda. que recebamos só ingratidiiu da r. cidade que não vira o Papa desde O É preciso explicar quem era? Parece pr~nunciado n:i. s1Jssão do Conselho Na~ n ifesta com a concepção cristã", sà.. catolica d-esapareceu, : até o·s · no~ 
mais ridículo. Basta se ler a aprova- parte daqueles a quem quizemos exten- dia 5 de. Ma.lo de 1939.· A cÚr!::isidacte que não existe um homem de cultura cicnal Polones em Paris, em 1940, pa.- "Não se recatam em manifesta-lo letins diocesa.nos,. e. recen.tenienteios 
ção eclesia.stica e, em seguida, o preta- der, p,r entre os espíritos dos precon-· popular aumenta ao ponto que são bra- que ignore este nome. ·Sem necessidade lavras que os . Poloneses guardam· na seus dirigentes úiais conspicuos e as• Prelados expressavam a dolorosa im~ 
elo do senhor Nuncio Apostollco, para ceitos, o pão da boa doutrina, de tudo dos de intima consolação pela presen- de ser ·um musico. memoria como um testamento: sim,· por exemplo,. Rosembérg que possibilida9e ·de lograr papel. PÍ\:X:ª à.· 
se reduzir a,silencio essa campanha que nos daremos por amplamente c9mpen- ça. de quem po.dia consolá-la naquele "Não estamos lutando pela Polonia tem escrito horrendas blasfemias so; · reimpres&ão de cate.cismo e outros .li• , , Este nome é um patrimonio não so- · - · 
anda por ai à surdina, e que nunca. sados, se o valor do sacrificio, 'que fi- presago momento, mente dos poJoneses mas do muncio 'in- dos n'.lbres, dos camponeses ou dos ope- bre Cristo,. o que chama o mito dos vros . indispensa'veis- aos· _fiéis. 
pode partir de elementos genuínos da zemon, for aproveitado pela Providencia * *"' teiro. rarios - disse Paderewki - Não esta- Cristiuiauos, nos afirma que este "Por todas· estas causas· declarou 
Ação Catolica. para a união de todos os espll'itos, n"' -mos autando pela Polonia capitalista ou mito, já 1>assou de moda, ·vem a subG·· o Santo. Padre Pio .X.1 que· a ,.religião 

Isto não nos causa admiração. Os vet·dade e na obed!encía: "ut omnes Via Labicana. Encontram-se os pri- Ma.s sobretudo são os poloneses que socialista, nem pela Polonia dos senho- titui-lo no século XX, o Ínito do san. catolica era pe~seguida tia Alemán}la. 
demolidores, sempre •s há em toda par- unum sint ". meiros mago~s de pessoas que fogem têm motivos para guar'dar este nome em res ou a· dos servos. Estamos lutando · gu:e e da raça, a crença que deferi• Nos testemunhará. nesta con.vJcção a 
te e em todas as circunstancias. Causa Apontar erros não é farer desuniâo, é das casas derrubadas; gente pauperri- carinhosa memoria. O ·no1'1e dum ho- pela Polonia. integral, unica, grande e <lendo a pureza do sangue, defende recordação de varias .categorias de. 
admiração como o senhor Plinio Cor- ao contrario, desejo de purificar e au- ma. que carrega as mais imprescindi- mem · que era um embaixador da. Polo- independente, pela Polonia justa, .a mãe o que chama a essencia divina dÓ llo· processos; nos ai1ós àntedores a giier• 
il'eia versa. os seus temas com tanta mentar a perfeiçã.o. veis bagagens e espera por algue!!l que nia nos tempos em q4é O seu solo es- todos seus filhos fieis. Não perecerá mem, e que a pureza do 'sangue leva ta, cuja finalid.ade evidente foi a-·d'e 
i;egurança. i,; bem verdade que precisamos da a receba caridosamente noutro dom!ci• tava dividido pelas fronteiras de três a· Polonia não perecerá ... Viverá eter- a quanto merece· o homem de grande, desprestigiar .. a Igreja ·catolica .. Se . .di0 

Inteiramente familiarizado com 1S . união na luta. Contra possivel explora- J!o. potencias inimigas. namente em potencia. e gloria ..• Pois belo e nobre; as1:1im como ·a impüre~ ria que .o naciónal-sociaÜsmo -toniou 
· ciencias eclesiasticas, penetra no seu ção .dos sectarios, responde O senhor o auto do' santo Padre não passa Há três anos que a ·morte cortou o ·ela. é imortal". · 2a da mesma é a fonte .das.mais .vls como inspii·ação'de seú prograilla.:an• 

intrinc2,do labirinto como um intimo. Plinio-Correia: "Mas um fato certa vez despercebido. Das calçadas, dos bondes, ==================='===============Í desordens e de todas as baixezas e ti-crist.ãoestá. 'frase de.1'lietzséhe:·-~ 
Cita. principias de filosofia e d.i Di- nos narrou s. Excia. R. o s111·. Dom Jo- a gente vira O rosto. manifesta sw·pre- corrupções. E como é inutjl espera'r "A Cruz de Cristo é ·o sinal ·do mais 

reito Canonico, como se tive&Se cursa- sé Gaspar, Arcebispo de São Paulo, re- za e alegria, benze-se. A velocidade do e A R T A D A S To D A L D o E X 111_ o nada de individues com sangue CO}lc secreto C'Onjuro .que :jamâ'is se,ten.lia ·' 
do estas dicipliua.s em uma universida- solve com toda a. clareza a. dificuldact(,. \'elculo é, no entànto, excessivamente Ir' R !il llB • taminado e por tanto degenerados, ha feito contra à saude, a beleza, a·.-per-
de. Disse o ilustre Prelado que, certa vez, acelerada para. o povo .não poder se que tirar-lhes, até por meio violento, a feição, o espírito, a bondade da àlrrià, 

Aplica a· Escritw·a sa.grada abun- um dos mais distintos Sàcerdotes fran- aproximar. REVMO sn . B Is p ft D. ATE n n A D ft faculdade• de criar filhos .aos. quàis contra a vida mesma.' o Cristianisn10 
rutnte e adequadamente, como se fôssc ceses escreveu um artigo de jornal e,n Na passagem qÚe conduz à rua Ti- li im. . u e . ft,!JI V iriam transmitir seus iristlntos dege- tem sido ·a maior maldição. 'à 'máls : ' 
um professor dert.: materia. que descobria grave~ la<:unas em uma buftina, o auto vê-se forçado a diml- nerados. Em troca o vigor dá raça e intima corrupção, o fruto do .oi;lio ·mais 

Frequente nos textos latinos, lança- obra catolica de sua Pátria. Rejubilou- nuir a marchá pela aglomeração po- o Exmo. &ovmo. snr. Dom Manoel alumia O mundo, e não mal.5 haverá dia. a pureza do sangue teem de ser terrlvel, à fgnominla maior, da 'huníà-
/l$ com segurança, sem perder um só se com isto um jornalista hostil à Igrc- pular e pelo atravancamento de car- Nunes coelho, Bispo Diocesano ue Tirai Ma,ria ,essa estrela do mar, roo conservados e fomentàdos por ·todos nidade. t hf\cessario pois, dizer: não!' 
tiro. ja que apontou o fat,o como prova de 1·0~. Neste instante um numei·osó grupo Aterrado· no Estado de Minas Gerais nossJ' grande e imenso mar, e que fira os meios posslveis, "tudo o_ que · a a tudo o· que o Orlstiariism·o tém dito 

Outros ,scr!tores de mais projeção que "estava morto catolicismo". <\ de populares exclama ao ponto: - O . da. Provincia de Belo Horizonte acaba senão uma Frofunda o)Jscuridade, urr.a este fim contribue deve considerar- siml e isto e.xige uma transmuta!,ão 
têm caido em erros palmares, nos quais, isto respondeu com eloquencia o Sacer- Papa, o Papa! de publicar uma Pastoral comemorati- sombra de· morte e trevas espessas? · É se como licito e hone~to". de todos os valores: · · · · 
um bom estudante d~ filosofia, ou de dote, di;rendo que o Catolicismo mani· Na outra parte da passagem, come- va do primeiro centenário do Apostola- pois do mais .intimo dos nossos coraçoos,. A luz deste mito, e das afirmações _"Existem, colnciden.éías __ ràras, :se-
;eologia jamais cairia. testaria fraque2.a. se pactuasse com o;;; çam as ruínas. O transito está lmped!do do da Oração. do proprio amago das nossas entranhas com que se propalá que "quanto é jam 011 não prncuradas.' Em-uma visi• 

Tudo por falta de formação filoso- erros que se Insinuassem nas filei,;·as pela. multidão que cerca o auto do San- A seguir transcrevemos O seguinte e com todos os nossos votos que nôs de- util ao p.ivo alem:io ó moralmente ta feita ai> arquivo. de 'Wein1ár;'.irli• 
:fica. ou teologica. de seus fieis, mas .;ue, pelo contrario, to Padre. Imediatamente, como impeli'- trecho da magnifica Pastoral de Dom vemos honrar a Virgem Maria; pois tal bom", e que o direit.o é a utili_dade do tler filmou-~e junto ao b.ustode ,Nie,t• 

'.Em que pese aos sectarios, que nem manifestava vitalidade, eliminando as dos por costume muitas vezes praticado, Manoel; é a vontade. d'Aquele que quiz que tudo povo, resul11. logica a afirmaçRo feita zsche e uma irmã daquele filosofo llle 
sequer ahe dão a categoria de ciencias, escorias e impurezas doutrinarias qur~ a policia. romana rodeia o carro que, em tivessem9s nós por meio d'Ela. (Se11n. por S. Santidade o Papa Pio XI, que ofereceú uma bengala usada peló'·ü-
a teologia e a escritura sagrada, são procurai,sem insinuar-se entre eles" meio da ala, segue com dificuldade pela '"NECESSIDADE PARA o APOSTO- in Nat. B. M. V. alias de Aquacduétu estes princípios significariam na vida losofo .pagão ·em :.suas viagens; · Uin 
ciencias tão sutis e dificeis que, só após Quem encontrar err: no trabalho do rua. coberta de detritos e por entre pre- LO DE UMA ARDENTE DEVOÇÃO ;\ w. 'Bern.) i11ternacional, _ um estado de gueúa primo de Nietzsche, Ricardo Oepler 
um boin curso, pode um espírito, mes- senhor Plinio Corre que os aponte, dio~ estraçalhados pelas bombas, Apoiados nesta doutrina; não hesi- entre os povos". reprodu.ziu esta fotografia na capa·de 
mo arguto, penetrar na Slla. intimidade. pois fará uma tarefa de elucidação. O povo, porem, não se contem e rom- MARIA IMACULADA" tamos em dizer .que faça o que fizer o "Outra afirmação da dogmatica na.. sua, obra "Nietzsche e .. o ·rutu~ô- da 

'para os que deseja;n com sinceridade pe os cordões .. de Íliolamento perante a apostolo pela .sua salvação e pelo seu · zista () ·que cada um dos homens não Alemanh,a", em qúà se, trata d(f pr()I, 
O senhor Plin!o Correia é O tipo aca- o progresso da. Ação catolica, "menirni. branca figura que lhes surgira !nespe- "Membt·o da Ordem de Cister tão es- p1·cgresso espiritual e pela fecund:dade existe senão pelo estado e para. 

0 
es, fundo acordo ·existente ·entre·as,idefas 

bado do homem culto que enfrenta co- dos ofüos" de Pio XI, o referido tra- radamente naquele angustioso momen- treitamentc consagrada a 'l\1aria, filho do seu apostolado, ele se, anisca a co1,s- tado, e que qualqu,.r .direito que .aos de Hitler e .daquele fi!Ósofó.'. · · 
rajosamente os assuntos mais graves. ba.Jho merece os mais francos elogios. to, a gritar com brados que partiam o âe S. Bernardo apostolo.incompar~vel da truir .somente sobre areia, se a -,u,. au. homens pertence, provem "e.-uma su, No ano. passado Hitler ofereceu:a 

A sua exposíçío é tão segura e bri- , Europa durante meio seculo; poderc-- · d d - f d · li v.. l\ · l · f' - · 1 · .. · 
]hante que ai se. diz,. à puridade, que o mos 'nós acaso olvidar que o santo Ab- v! a ed nao_ se un ar nNµma esspeh.Ma s,: cessão do Estado. Desconhece o fato .1bussodim U)llda cod. eç~~ comph. eta . __ das 

livro foi escrito por um ilustre Sucer- SEMANA o·E ROMA E DO PAPA bade de Claraval atribuía a Maria to- sima cvoçao para com ossa en r.ra. fundamental de que o homem, como o ras o crea. º1r os ,super- omens;:. · --================ pessoa, riossue direitos que. recebe "Apesar de · onga esta- expo!lição, dote e assinado por Plinio Correia! · · · dos os seus progressos na união com Je- -
..:, J I t é d h . · ! . • , ·. . sus " todas as suas vitorias no aposto-· e , d H bl' d s~ de Deus e que devem ficar áin'da pe- falta muit.., coisa. importante; deixa• ,, º cumu o. s º º que se po e c a- , ladtl? . na a na epu 1ca e _ ao._ rante ª coletividade, fora de todo ata.• la-emos para ou.tro dia, limit;mdo,nos 

mar com todo o rigor da expressão - que que tende a. nega-los, ª· ab. oii,los, noje a duas conclusões:·· :e J h I t d Todos sabem o que, junto dos povos · 
ª ar sem con ec men º e ca.usa.. A Diocese de Taubaté, querendo de- tíssimo jui2i de São Bento do Sapucai. e dos reis, no seio. dos Concilios e sobre Salvador uma n·1nces" ou deprecia-los. Deus quer - a socie.. a) Ex!Ste · na, Alemanha· uma.· per-

Um homem da. envergadura do se- , , U " · ti dade como meio adequado .. para levar seguição tecnica do Catolicismo. ,Não 
monstrar mais uma vez- seu amor e vc- Dia 28, oitava sessãu. Sobre a tese o coração dos Papas, foi o apostolado 

1nhor Plínio Correia, jamais se subme• neração à cidáde-mãe do catolicismo e "Pio· xr e o momento atual". discur- do mais ilustre dos filhos do Patriarra aó seu pleno desenvolvimento as· dis· amail1ou com a-guerra, e humanamen-
terla a isto. . ao Chefe Supremo da. Cristandade pro- sou o ·Dr. Hamilton Nogueira. s. Bento. o "Oi,servatore Romano", confQ_rmo posições individt1ais e as. vantagens te só ·-pode . cessar com a. ·desa.pari• 

líJ o pl'imeiro livro que se pub\iqa con- moveu uma solene semana em homena- Todas essas sessões solenes foram rea- Todos exaltam a. santidade, 0 genib_ despacho de "Noticias Catolicas" anun.. sociais, e que cada individua dando e · ção de .um .dos dois elementos.· · 
ti-a certos exageros que, infelizmente gem ao Santo I"adre. . . lizadas às 9. horas da noite. na. catedral a ciencia prÓfunda dos Livros santos e eia a ereção de. uma nova Diocese nll, percebendo afternativamente, deve 'b). O . nacional-socialismo pugna; . 
•e 'ºm infiltrando na Ação catolica. T ., 1 'd d d 1 . · . . . unça-0 penetrante do" esci·i·tos do ulti·- b . fazer valer .Para. seu bem e 'pára,· o pela realizàção do ideal de Nietzsche: · " = c~sas as so em a es se esenvo ve- de Taubate, tendo · sido uradiadas pela O Repu llca. de Sáo Salvador, com o no- - · · · E · · · t · · · · 

O primeiro ivro, e não o primeiro ram dentro de grande esplendor e fo- emissora local. mo dos Padres da Igrejà. me de Diocese de São Vicente e -<ufra- da coletividade". . . • . . hc~iar na·. ur~pa umalacas a nova: de , 
grito contra tais erros. ram acompanhadas pelos fieis com Porem, o que tudo sintetiza a admi- • · "Tais principios, inconcil'aveis com omelis SUP':'l'.''lres pe cultllra. e ,pe~ 

· l:! do. conhecimento de todos a enci- grande piedade e devoção. DIA 29 - DIA DO ·PAPA ração dos seculos pelo santo Doutor, l ganea· da ArquidioC{'se de São Soivadoi. a doutrina da lgre::-1, explicam a atl• la· vontade, ligados à· gloriosa .ta.refà. 
clica sobre .o Corpo :M:i.stico de Plo XII, A Semana obedeceu o, seguinte pr?- · ó titulo de Cytharista )\faria.e· que lhe . A primeira Diocese de São S<1lvador tu de do nacim.'l-1-socialismo .. pérante dé dirigir 1:í vtgiar a civilização ·:úni~ 
enciclica. esta que abalou o mundo in- grama: As 7 hs.: Nas Igrejas: catedral .e foi outorgado. foi erigida em 23 de setembro ele 1842 à escola catolica. Com peias ror'mulas Versai da teri'a. P::i.ra isso pàrecer,füé- ' · 
t · N te · t te d to o D' 22 1 b t A t d · d s · h · da educação n~,,,.1"onal, de .un1'dnde ia inctispen~'.Vel por fini à comédia · · e1ro. es impor an ocumen , 1a , soene .a er t•ra. ese o Santuano e . Terezm a, comunhão "Cantor•de Maria.". não !oi ele ex- pela B.ula .. Universalis Ecç.•iesiae Pro.. " · ~ ·· ·· !t l d · · · 
Sumo Pont!fice reduz a pó certos erros dia; "Roma. R.elicai-io da Humanidade" · geral de toda.s as associações .paroquiais cedido por nenhum outro daquel~s que t· ,, · moral e de maior grandeza , patrlà, · Ja_ {:1?: 0 · on1ªh ª, pequeu;,· ·poll~ica;' · 
doutrinarios que começam a despontar foi desenvolvida. com grande brilho e por intenção do Sant'.l Padre, o Papa celebraram as glorias da .Mãe de DPus cura 10 de Sua Santidade O Papa Gre-- apenas firmada a Concordata, que re- · f a rir. 0 cam n, ºta duma po itica I!lÍlis 
em detrimento da t:oa marcha da 1gre- entusiasmo pelo Revmo. Frei Francisco Pio XII. 1 s. Bernardino de sena e s. Franci;c·o gorio XVI e sufraganea da Arqnidioce- conhecia o pleno· direito da Igreja · · lumanj·· que ·ex: en a seus projetos ·, 

J·a, mostrando com c,arividenc!a us ru- Luis de Taubaté. . A, s 10 hs.: Na catedral, solene Missa 1 b B se de Santiago de Guatemal:.i. · /\.os 11 Catolica a manter escolas e fundar por mi bares de anos. Sonhava cpm 'à. ,. de sa es, em como ossuet, bante , fusão pi;litlca de todas as' naéi1ês' éu-' • 
mos que devem ser ~guidos. A aJguem Dia 23, segunda sessão: A tese: "A de. encerramento da semana, cantad~ Afonso, o Beato Grig1:ion de Montfort de Fevereiro de 191?, Sua Santidade O .• ____. ropeias e ao .. si\rvlço de -tão· nobre 

:!e::t:
1
~:;~rt:nr:u;;;~: d~~~- ~u;~ :º%~z d: ~:~::~;, ~;. d::~:

01
;:e:~ :~ª :·~-~~~!i{átt~::tri~ p<;~td~)~ ~~-·d:ã~. ~;:~:;~~t~u~:~~\u~~e:s~:;: Papa ,Pio X, na carta apostolica que~!' PEt'QUlt'At' No··. t'UBSOL~o· °0·n· '. caúsa pôs l!:_S .mais viva9: enetgias de.· 

deveria. ser confiada. a. um leigo. A esta Dia 24, terceira sessão: A tese: "O venal da costa e Silva. ' 1 d'El t inicia com as paJaY!'as "America<J Cen-- d dfld 11 seu espírito entusiaSt a.: · - · ar a e procurar argumen os 1-ara ,. · - · "C.hegaratn. o.·s· ·qu·.e jttlga.r· a· 1U 4·ue. h·a.· 
obJ'eção respond.e o autor da "Em de- Papa e a Familia" foi feita pelo Dr. A Radio Difusora de Taubaté irra- · t , d s· t D trali.5 , a elevou à Arquidiocese e eri- . . . apoiar es a veraa e que o ano ,ou- . Bll'fllfll YAT!CªIII v.ia. Rr"U!Uento.s . mais con·vl.nc·en' te··~ 
fesa da Ação Catolka": "Parecen-nos José Olckmin, juiz São Luis do Parai- diai'á estas solenidadc.s, sendo locúto'r tor põe em relevo: "Tudo nos vem por gmdo, ao mesmo tempo, as diocefes s,i. . ,fh~-. ,, H. ·. . ~.G!l/-1 ·" · · ., 
conveniente que, para honra e defesa tinga. o Revm,,. Cura da C<1.tedral. ' . !\!faria.,, . fraganeas de Santa Ana e de São Mi... que os filosof.icos e os puseram ao· s~r: ' 
da. Ação catolica, procede..sse de um Lei- Dia 25, quart,a, sessão: Tese: "o Pa- As 17 hs.: saiu a procissão do sa- "Vejamos, meus irmãos, quais os sen- . gueJ. . Sal~o uma pequena area. Já estão· con... vi_ço da nobre càus,a. Os ·mo_sÓfos eíi-
"bº uma reivindicação clara e fil!almen- pa. e a Edu~ação" foi desenvolvida pe- grado Coràção de Jesus. A entrada, se- t· t · d d. •- o · A republica de São Salvador é a mai.s cluidas a.s esca. vações sub.terraneas. na toxiéaram . a ltumànidade. Serão 6s · 1men os e evo~ao com que eus qmr · . . carihõe . e bo. mbarde!ros capazes d·e· 
te entusiasticà dos direitos do Clero, lo Dr. J'lsé P. Galviiu, rá cantado solene '"Te Deum" e dada que nós i10nrassemos a Mar!a. Ele qllé densamente povoada, de todo o conti.. Basilica de São Pedro. Reve~ou-se, que. d · 
e, implicitamente do Episcopado. Dia 26, quinta sessão. Sobre a tese a. benção do S. S. Sacramento. poz n'Ela .toda a plenitude dos sem nente .. com 132 ll.abitantes · por .millu esinto~)ca,fa? O· Mensagein do Espf. . . · na parte inferior ao subterraneo. onde rito entende qu·e n·a-o · · ··' 

·Assim se demonstrará, com a eloquen- "Pio XI e a Ação catolici:." fa:Iou o Dr, · Ato· continuo, realizou-se a SOiene bens. Se .em nós. existe qualquer espe- quadrada: 13.176 milhas q'uadractas de ·.. - · · · · ; que. 0 unico 
eia dos fatos, que a Ação catolica é, e Plínio Corrêa de Oliveira. diretor destn Sessão de Encerramento, que foi aber- rança, qual.quer ,graça, quaÍquer penhor superflcie 1.744.535 .habitantes - dados estão enterrados. ã!versos Porit!fices ·re;: _caminho. para a perfeita ·deslritoxic~ · 
quer continu.a.r a ser, entusiast!camen- folha. ta pelo Hino Pontificlo. A seguir, foi · · de sa:lvação, reconheçamos que ttido isl:o oficiais de 1939. , centes, foram encontradas sepulturas de ção está' no ·Evangelho. e que· nele: 
te docil à autoridade, e que às singula- Dia 27, setima sessão, Falou.sobre a :feita· uma. "Saudação a Pio XII por jorra ... ,sobre, nós, d'Aquela 'qUe·estâ,cu- o territorio da nova ·cúocese foi se. catollcos falecidos nos priméÚ-os secu• dev_?tnos procurar a'nornia e·a.In11:í:if• 
tidade.s cloútrinarias, que re!ute.mq;;, ~ll,• t~.~ "Q f.i,m @ ~ · P~raíi9. 'l.,Q mçri .. ' mn '!illlQ ilu.st~ .ele, 'I'a.ubaté, 11iulada,, de,clelicias ; •• '.'l;iraLesse. :;ól. uue Jla,rado· da. Arquidiocese. · raçao de .nossa ·vldá. tanto · familiar los da Igreja. como· social'~ nàcionál. ' . · - , ' 

\, ' 
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R.op~as,, véo.s, i.rinaldas~. luvas, bouquets, Lingerie e sêdas 
· . ,pi:opria$=. para vestidos ·do dia e para viágem. · 

. Acelta_mos pedidos do i~t:erior, mediante o envio do numera
do; .ipfantadamerite, '.em éheque, vale postal ou reg1~trado 

. . com válor •. 

F· ; , 1 R M Ã.· O ·S COE.LHO 
RUA U4 LIBERllADE, 100 

Si\O PAULO 
Ft)NB: .2-2593 1 -------------------------------,--

C O J R N T ANDO. li • 

FREl,NUNO DE: SÁNTA MARIA 

Noticia de Lisboa informa que gran~ 
'·<l.e procissão. percon'eu as ruas .. da ci
dade,:. ai:ompanhando as reliquias do 
Condcstavel D .. Nuno Alvares Perei · 

'Ta,, que; em religião, tomou o n,orne 
· ele Fi-ei Nuno de Santa Maria. A fi
,nali<fade destà procissão foi , pedii: . a 
'canonização do Ccinclcstavd, que já 

.: tem as honras de Bemsiventurado. 
D. Nuno Alvares Pereira. foi o res

taurador de. Portugal no ·scculo .XlV, 
quando essa nação. corrisi. ,o perigo de 

,:cair sob o dominio espa]?.hol, eín con
sequencia de · gr,ive cr-i,se . dinastica. 
Nesta dificil conjuntura, foi b,. Nuno 
o braço forte, que apo~ou e firmou a 
novel e.asa de Aviz. Que urn ·reinu 

, passe para uma .corôa estrangeira, is
to não tem grande importancia; se tu
do se realiza ·no seio d<1 Cristandade. · 

: Nos. tempos cm que a idéia de Cris-
. tande era viva, e c;orrespondia. a uma 

1·calidade palpavel e fµndameritil; não 
havist os pruridos· de nacionalismo· ex

; tremado que faz a àesgt:aça .cie nossos 
. dias, dividindo o ,mundo ·em porções 
. arrogantes que se entrechi;icam. · Na-
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· Plihio Corrêa de Oliveira. 
- li - e t.al · e qual <is bii;poii anglicano~,'criam rio que bem ente;,. 

diam, isto é,., criam em pouco maís que nada. 
l!Iucidamos, em nosso últrmO número; a ·posição dos . E n~o ·ei,panta. N~s seminf\r\,gi, cismíiticos .. russcis, a 

cit-máticos peràitte os católiccs. Seus b-ii,pos são~vr.i~tla·.· ctesór~em,:era:-tão formidâvel, o·:,e~pírit'o· de. tôil• .maneira 
ele ires bispos; seus padres, ·verdadeiros padres; se.us sa-. 'péssimo, qu~ as g;eves dos alunos çontr<1 os reitores se 

cram~ntos, verdiideiros sacr.imentos. Mas como ,estes.'bis-.. :'fazi~rn ... · •. de rev·ólver l;!m .PÍ\nho) 
_ros e padres estão revoitactos contra ~oma, .. n~o têm.. E.sta .a sih\açâo, em, que irrompeu na Rússia a revo-
·nenhuma autoridade pàra ensin.ir ou governar Ôs rn:"is. A' 1·ução · ciomunistà. · 'Entre·. os ·:~~.Joiu~i~nário~, estava um 

situagão destes padres ou bispos é ·a mesma de qualq~•er .,jovem "ex-seminarista. Seu nome era J<Jseph Stalin. 
clé~igo qee apostate do catolicismo: .e.stão ele tal ,motlo 
maculados pela peste que nem siquer .se pode ter com eles 
a menor comunhão de culto. Receber seus .sacramentcs.---

exr.etuadas situações muito especiais, in articulo mortis A generalidaçie dei;; 131splls cl$mátlcos era arn1-~<!mu• 

- c.onstitue pecado mort-ll, nis\a, l;lâo ~ó por tradição, cQrno. p(llo. prof"nclo ;;eptiinen, 

Repetimos: nenhLtma díférenç-a existe, pois, entre um to monárquico que ~ animava, Por outro lac!o, o C(H11"nis-
, Sacerdote da i.greja. cismática, e outro que, apostate da mo se apresentava ostensivamente, anti-religioso, !;'.le for. 
Igreja CatóEca. Uns e outros são revoluc:onârios autêri- çàvà à ··hostilidade os escombros .de igreja cismática que 
tico.s: E dos. peiores. Se n.ida ha. no mundo,. que mais :ie v;eram do ·regime imperial. Feçhou igrejas, matou ;;;ac(!r· 
ass·ell'!elhe a um Anjo, tjue um Padre ou um e:spo;, naúa dote.s, .P.i~po.s, .. ma~sas int~ir;i,s. de fiéi~. Um dµpla mç,vi-
se <!lS!lemelha mais a Lucifer," AtÍJo revoltado e decaido,' mento .·se delineou então, CoITI 9.S rl!ssi:is brancoi;, que erni, 
do ·que ~m Bispo; um P;cire .. apo$;Úa. 0 movimento pelo ,gr.aram para ·O exterior, foram vários e.clesiãsticos çisrnã, 

qual os numero.sos Bispos e Padreç; do Oriente se re·,otta• ticos, · que se constituíram no ·chamado "si nodo de Car• 
ram contra Roma é uni ''simí.le'! perfeito dos .Ar:üo.s.maus, \lov~f, ~rri.·"1Jrna, "lgr.eja ~u9-sa éxil~da,", reúnindg so~ li\l~ 

revoltando se contra Deus, caindo de seus tronos, preci• · obe.diênç.ia <>~ ".popes" ·o" s.acerdotel?. r1,1ssç~·ci1ÚnãticCls cio 
pitandc-se. nos infernos, mas cons'c,wando a desperto ~de· · · mundo ·inteiro, Outros .sacerdotes continuaram a m;inter 

sua,, in_famia. total, ele sua abqminavel pcrve~siçl;icie, ,de !á,U"1. o culto na RLissia, ·mais ou· rri.eno:;, peri;eguidos ou to\e, 
imundície massiça, a cligniclade da nature~a' ~ngélic~'. é: rados· pelos' ''sQ.vie.ts", gue. nã,o. ~,miaram a se:ntir que riã.o 
&ssim um !3ispo, um Padr·e qüe allandor.a a Igreja; e ~ue , podi;i.m, eJ.Ctinguir de vez, a .r~ligiiío, na l,IRS&.'.f\ priri.1,íi,io, 

esses Sacerdotes foram tenazmente peri;eguiclos, Um ou conserva .sempre o c~rat.er _sacercfotal, Tais foram os Bís
poi,· e Padres que se .revoltaram co11t1'a Ro.ma e forll\aram 
o i~pioma do Oriente". 

OIJtro apem,1s, trabalhi:\va c;;orn a toleranci<! do governç 
r,u~so·; Mi.\i\o;, qeies, se venÍ!e;;.im ao· çoinur11~mo,, e. f,1;i:\a1u 

· de !lerrneio c;ol)'I s11ás prédicas re.ligios.as pr1lpa,1c1hda so• 
viéti_ca, · O.utros, faziam espionagem e viv:am às cus.tas· 

- dos· f1,1nd,os i,ecretos sÓviétlc1>s, .Na :;ipar~nçi;i, f11glan1 tia 
· .. p.olic_ .. i0 , ·N.a. ·r. e.a.li"ade, e•0. m po. l.Íc . .'.1a, e .. d.º. ne_nu.ina, No inferno só ha ódio, Na heresia, , · cisma; só· !11'! · ., "' "' , " " 

. ctivisão. Aos pouc;i's, a H icrarquia · cismá:,éa se foi ::d(vi- Fol .nes:.a :atmosfera, de supr'ema, tensão de espírito 
· di.nclo em .pequenas igrejas nacionais todas elas dependen-· para al~uns raros cismáticos sinceramente anti•comunis-

, .. ' . ,• t;:1s, e de fr'tinc;a, ooniyência dos outros cqm º· comunismo, tes do Poder Tem~ér.il. Entre· ou.trns igrejas cismíltiças , · · · 
, ; " .. U~. se· Qperou ~ma transforma"ão imensa: Stalin CCôSOU naciona:s; formou-se· a· ela Rússia. :Assim, pbis, rião'pen• - ·, " 

. ' . de cer,to. •.m. odo a perseg.uic_· ão, "fllrtou" descaracjam·ente. ~ semos que a in:ien:::c'ade de. Gispos e Saci,rdotes ele vis:· 
tosa e singular inclumcnti.íria! qu~. ·vemos C:SPóllhadQ,S \i\,r, iqrl!ja' cismática, e, sob. pret~ft.o. d!! a reorg,1ni,rnf, CQ!óç;çu 
~o do o. m.Llndo si avo, nos. Balkan::, na Asia, constítu<1m l<i'l\. nela·. s~<1s · !Tla°is d~votaçlas. criat11ras. J;:r,ani .um ''ç~s.11ti;" 
eorpo homo·gêneo. Alêm de que muitos deles são ·católico3 ,,:. r~IÍBÍQ~lh ·f'Rd!'~~ de fancaria, ,que não tinham .ordens sa, 
:'.!PQ.Stólicoo, ron·,anos, em -1:nii:o .e· comunhão ·com a Santa · Cl'a; nem·,.estudos, bispos p'ôstlços, sern ·carater· sacrôlrrien, 

$6, ~S outros se fragr,1entÚan1 :~m n~merosa~, 1./nl~adeS, tal,,,, n~m·moral, antÍl!C!~ ~(!(i~ciorçª' ól)/Cl'ltUreiro.~, de \)er, 
. meio com 11i9un~ renegados elas antigas fílç\r.as ci~.ITI~· rei'ig!osas '!autccda!as" --empreguemos, o termo :clássica 

- isto é, que se governam por sua própria cpl,eça; M,,1, ticias, : ~ .~'$:sa a cqmp6sição humana,. da .!' igreja/\ do sr. 

8ã~ Paulo, 2 de Julho de I94-t 

o.s ílCOS"· e a infancia · desamparada 
P., Arlindo Vieira, 5. J. 

Ai; cre.scenfoi. difiç4lc!11cles da. vida 
tómàn"t 'cada vez tliais a11gustioso O pro
blema· de menore~ abandonados. co11s
tituem ·legião· as crJ.anças q11e vivem. por 
l,l,i' ao . désampa_to, desnutridas; carno
m!d.M i:>or Mença:i cje toc;1a es}'>ecie à 
es~rn · qos dias · ainda · mais sombrios 
em QÚ<l as SJl.\t~arão Oli g9I~s lIPi:>la
cavêis da tuberculose. 

o serviço de AS$\stencia · ll, fylepores, 
dirigiqo com rara çompetenc!a e dedi
cação pelo dr, Metoq de Alencar l'{eto, 
abrll-J1g<:! at4atm.en\,e 4.(i26 crianças. 

Qrit, jsso.repres~ntll> apenas 1.1111a par
'!Õi)ll\ · µµ"JgniJ!c.apte çi!\ som?- V\\ltçislJ. de 
~ep,ows . que V~!ietll,\µ . e_m iPOSSil, çapi• 
tal .l,"!a p1!\Í!l ),"!egr!i, mjser~ f11;!qa e mo
ral !\ mi11p;ua qe ~jstepcia.. Sem o de
.ç!diclo ç\H!Ç1i\"ê9 4e nartiq1,,1Jare~ tenero
sos o s. A. M: nunca pqderã pree1w~er 
sua nobre finalidade. E graças· ·a·· esse 
auxilio . . que 'algÚhs estabélechnentos 
CC11ÍÍ3,(\0S ~ f~iron~tjl de ~enores con-
15eguom ma,nte\•~se. As Yerba.s llmltaqa·s 
já nãq correspol"\jiem ,i,o e_p.çarecimel;!,. 
,to da vid.il>." q pe~oal tje :jllrvl~o ellige, 
e com rnzã.o, aum~nto. de ·stllario, e a.s 
ro11JX1s e iimiell.Wli ;qrn11:m.-se ~ajs ca-
ros, · qe .ffiê~ p!!ra ll\~- .. . · .. 

Hoje, mais qµe nut1ca, qeverll).m :i.s 
~~ .. f~vow'çjqas · çii,. tort;yna . Je1n)?rar
se de seus µevei:es de caridade. para 
com ~ssas qesgra.~ac\as çrra.nça,s que pe, 
dei,l · pã,'ç' e, p.~o ,elÍ,c_pntI\iffi quém lho 
repa,~, . . ., 

~qpge cte. n~ a ldejii, ele meposcaba,r 
o~ s~.1,1t\we11~()/\ cr\~tii.o~. ela {ami!Íll, m·as\
Jcif;l,. · P?ve;r.?S~ por?mi çonfe~~zr qµ~ 
po(\\!\ffiüi; ~~pe.ri\r ·i.riu\tg . ffitl:~ · de n~sa~ 
fan,li!ias ll,lJ¾t.í¼la~ m , p;-o! de~a 01?ra 
de tll.tüi. t~l~vap.q!a,. qua! li a a13Sj§tep
cia ao:i me.P<ires çté~;i,mP,\l-r~go~. 

Çoisa · rar~(~l!> e11,tre ,n9s & ultla. fun
dação nue p,ennita . a. cç.nsiri, > de um 
.abrigo pará uml!, centena d~ meiwres 
e asse~ure a manutenção dos mesmos, 

,fài miuonario deixa uma . fortuna 
· imensa. p,mi.. ,qQ~ Qu tr&.i; fÚ.hos ricos e 
bem colooactos, e·apenas contempla coiµ 
u111- ·~e11~clg c:l\j ..S, çu. ~ .. ffill cnieir9,5 al
gultµ\{! ~ns~~\!iç&~ª ç\(l qal'!d.i.d~. · ~<lª Jl:s, 
tagQi; Q'nAc\QS, . ·•!l · º · l,"!1~m<i . J,ií. . ÇQllJcça . a 
verij\ç,i,rs~(l ,~\\!,. ./\r!N!ltl,\l,!h pã,Q riin> '!:lei, 
xa.i:n os, grnnq~. çapit;i,li/itas c\Qis. ter~ºª 
ele sew.; llell.§ .. pa,ra ;qprll,§ <!<l a~µ;!.q:;~;l1< 
soo~! guç !nlll!, M9 ,-~ ijerpe\var çi. 110, 
m~., . 

O presicl~'1W · e\~ ?atiçna,w · de Meu.o.e 

entre os ricos, nM é c01~tinuo nem vm; 
toso, Há um pequenino · gcrup0: .de pts
soas · e empresas que , estão de bolsas 
abertas para as r:eeessidades · de que elas 
padecem. Mas a maior pai·te .. dai· gep,te 
abastada só as ajuda .COIU -~ ll'.).iga,JAas 
·de 1;uas mesas e nem sempre· o.· faz µe 
boa· sombra e de riso ncs labios, · : ~a. 
casà dessa gente, .as instituições d,e ca
ridadé ·raro encontram a "v!l-ca .- e. P 
riso" que abmídavam para todos os· 11e
cessitados na. casa do An:;e!Ji§JJO Ae · 
Braga." 

Faz justiça o, emerito desembai:g.ador 
Saboia. Lima a alguns lidimo;;· rep11esen.
talites da excelente colonia · portugue
sa,· que servem de exemplo para ·muitqs 
de · no.ssos ricos •que conve1tem.· sua bol
se. em ''boca· do inferno"; na, .fr™ de 
Joãci Ruffo. · 

Quem ·ignoi·a. neste país .as.·. beneme
rencias do comendador Paulo Felisb.erto 
Peixoto da F<>nseca; ·de Manoel · Jo.sé 
Lebrão e J. Gonçalves Móreh'a?, 

os portugueseõ abastados,·· em· gera 1, 
iclentificam-se com a nossa génte ·a 
aqui deixam, já em vida, já ·'depois da. 
morte, seus imensos cabedai.s. adquir,l• 
dos num trabalho honesto. Esses',belos 
exemplos encontram felizmente dignos 
imitadores, porem muito raros; entre 
nossos capitalistf.s. O desemba1,ga·d0r Sa
boia Lima presta justa homenagem ao 
dr. Mario Aqdrr.de de Ramos, brasílei• 
ro e!llinente, üuer pelâ inteUganc1a, 
quer pela cultura e viI'tude; tem ele 
càntrlbuido · poderosamente· para ·suavi
zar a t:?.rif:l de' n11mérosas instituições 
de caridade com do'nativos de vl\ltii-. 

Digno. de maior encómió é· o procec
dirr.entÓ dos que a exemp10· desse itus~ 
tre i>rásileii'o e . do · coniendàdor . Paulo 
Feiisberto, não àguardam a' forçàda' se
paraçãq dos bens caàl,Íccs da,·tet-r'a :pa
ra ir em auxilio· cfos q_ue. sófrem. Dar o 
que se não podu 1.~var Fa'lgumll' coisa: 
muito mais é desfazer:se·'gerierosame1;1-

. t~. neste 'ambiente da· i;anr.ch., · e Sê?e 
insaciavel de riquezas,· dec grande· parte 
de seus bens, ~m vez de esbi,:riJ:t~l'>s n·os 
·cMinos e na louca; ostentação dos que 
só vivem pai·a a ·vaid?-M- Seres tão des
pre~\veis,e ÜJUteis coqio O OUro qlj~ Jh'es 
enche a. bolsa · o so se;·ve para 11-11µ1en
tJ · ç:é, i:~::;E;fs trutai- ! · · · 

queles tempos, a e:i<pressâo n011nal do 
patriotismo era a fidelidade ao priri
cipe legitimo. E; por isso, não era 

,nenhuma. eatastrofe que . uma nação 
recebesse o. governo de "i.1ma . q1sa es
trangeira, coisa que · aconteéeu fre
.que1ltes vezes, sem qualquer desdou
ro para grandes· e. · il ustrés · povos da 
Cristandade: Haja vísta, · p·or exem
plo, A :&,panhà., 'govefüç1da pela · Casa 

qua'ndo o·s homens se go·;ernam só por sua própria oa~eç11, ··,Stalin, .nas:quais o; a~entLi'réfros tem· ainda maiQr !nflu, 1 

; desprezado o, pa~torcip sobre~a.tural e. ,suav'é de. R9ms, ên<;l<1 qµe, ç,s ,reneaados, &t,al~!l ;i.inqa tjãO lll~ '.'c.011verteu'l . 

res, .. d.e~em\>l!rgMor f!;\l),oia. L.µna, esse 
grar\cl(l \>rasl!elrq q\\e se ç\ed,iça c:le çor .. 
p::i e !li.ma à Çl'!l,,1S?-, c:l{?S, menores agl!,n• 
dona-!:loa; em ~µ r~~torio .. c:le 19i0 le:in. 
bra o · d.ever c\Q,\, r\~<>,,i W!'rn CQ.ffi a ip,, 
fa11cia de§vaJi(la,. 

Neste pai'ticular é igualmente ·'digno. 
de, tÕdo lOUYOl' O COmendB,dOr' José -i:l,e 
Sig,1,,1eira Si\v;i. · da: Fo1*ca0 Tei;iho en:i 
maos ·. q . re!&torio çlo ano transat-o tla. 
Assç,c,i.~ção ?lll))ina Fonseca. ~á és~o. 
em Và\,'n.tl!-, eqi. · çonfórt<',v'eis edificios e 
cerca dos de todo ca1·il1Ílo, cerça. · cte· 200 
meniÚ<Ís é outras. tantas meninas. AU 
tució "é fmto d!; generooldade . de 'Um 
homem que ~b e éiar . r,obr<1 d,e~~\l;i.o '~Çs. 
bens com que Deus o favoreceu': 

'd' Aüstria. · · · · 
:f'.ortantq, não foi apenas para im

pedit:. que Portugal fosse governado 
. _por Ca;ste!a que a Provklencia· lhê oB-

Não publicamos colàl>oração de pcs • 
soas cxtrnnhas ao .iwsso · quadro <\e 
1·cilaforcs, · 

O LEGIONAR10. tem . o m,ixiino 
prazer. em . receber visitas às instala
ções ·de. sua reçlação e · oficinàg mas 
pede gue não seja.m '·ç1, mesmas .feitas 
nas 2.as, 3.as e 4.as feiras, por exi- · 

de fato caem no <;:esgoverno ... O ,espírito humano, t(ncarlo· . a efs;. '' igref,f', Mas estã como Voltaire que, certa vez, 
pelo pecado original, não é mais capaz, de ''autocrfa"lia", .· pa;soµ, cti~:.ntr de lima igreja católica, descobri·u-se," e dis, 

Ou o governa o Espírito Santo por meio de Roma, ou '1· s~. a um.a!llígo:· Deus .e eµ alri.da niio no:. fi!!í'rnçs, ITHH! 
governa o despotismo de suas i;a'.xõ~s, ou O g.overnam i)s · jâ ·no$ çÜ'mp,rrinentaínos, Stôilin e .. os cismático~ ."Já. §e 
tiranos deste .. mundo. c1-1rnpriri:u;n~an1'1 e· daqui 'a pouco estarão· se falanda, e 

daq:.ií a pouç~ .,mais estarã'o ~e 'af,rag;indo. . 
. · vio:i.(. : o · sànto Condestavel. Háv:a 

questõés· muito mais profündas, :en
' volviaas hei conflito entre Castela e 
as· ptêtíírfsões d<! incipiente casa· de 
Avi,:.: E,;.1 · primeiro lugar, estava-se 
no. foicfo' :do' grande cis1üa do ociden
te. Portugal h.ivia escolhido a obe-

· . ·gencias do serviço. 

Uma e outi·.i coisa - o gove1·110 das paixões e ela~ ti-· 
,. ranos - ·atirou a infeliz ·i::üssia a uma situação· religiosa 

lamentavel. o Cristianismo catôlico, o autêntico 'PO~tanfoc ,. 
levou séculos inteiros, a eml;J.tiber. gradualmente, m,a_i3 ~. 

'· É este :o grande "b(uié; da ·con~ersâo slaii11i<1tW, 

" 'dienêià dé Urbaho' VI; rqas a Espa
/' n11a· iéifüàllieia ',.i de Clern,m~e :VU: Ora, 
.,;.JfrbãM,:VI el'à a·, Pàpa·.lei!timó, ·ao 

passo que Clemente VII era anti-pa~a. 
: Portimtoi :se. Portugal passasse pará o ., 
dontinio; de Castela, · passàt·ia, ipso

.facto,spara; a·obediericia do anti-pilpa, 
,E isto.:é :que os portugueses, que sem
prEi se salientaram pela inguebranta-
vel :·, íicj.elidade,. abso)utaruente . n[jo 
queri,ám. O rei de Casté'la, por se
guir: o, ariti~papa, era para eles here
je · e"'. c,ifarqatico; e · simplesrnepte não 
era .JJÓ~siyol q,ue Portj.lgal· tivosse um 
rei lufre}Ei. e cismatic9 ... Este el'a um 
dos .. mõfivos· da Providencia, a favor 
de Portugal: e, . deste motivo, os por
tug\lcses , estavam. concientes. Mas 
havia àind,a' outro 'motivo, qÚe estava 
apenas nos desígnios da Providencia: 
o Portugal da Casa de Aviz ia ser o 
gr;and~ '. ~ol'tu)'\al · missionado, cuja 
preocµJ:>àçã_o. era o serviço de De'us, e 
cujo ideal 'é"ra a · dilatação dos li
mites da Cristandade. Era ' para is-

. to, p~àF estabelecer ás ·];iases de uma 
naç~Ó apostolic<1, para confirmar um 

· reinó cuj,i razão de set era a fé, que 
, a Prôvidenoia · -enviou a Portugal o 
santo: €ondestável. Pata umn obra 
santâ',: éra 'lambem· neeessarici um san
to. ·::,., ' .. · · 

D. Nuno Alvares Pereira sempre 
m;mife$toi,l a sua missão. predestinada. 
Do p,incipio .ao .fim~ sua viçla,,.s.em
pn~ . epcc,ntrruµos n(:!le o !ncsmo fer- · 
vor :religioso, :?- n:,iesma fé ardente, a 
mes~a piedade. prof1,mçla. A ·sua. vi-

. . da : guerreira . era o corolario de . 
· sua >1iga religiosa. . O grande ~eneral 

inven/j.-vél, . que não conheceu derro
ta~ •.. e era,o terror de seus inimigos; ia 
busóir, , ? sua força ein Deus, em 
~eu~,)iúúha "· esperançrde sua_s vito
rias,, · .. e,. J')a;rticularmente, apoiava-se 
em,súa ·devocão filial à Nóss;,; Senho
ra', a.''Santsi Maria" de sua grande de
voção, . :No auge · das batalhas, 
quaní:Ió "a· so.rte · vacila .. e o sucesso é 
inc.erto, D. Nuno af~ta-se do coniba
te, -~; riµiíl lugar retirado, qÚeda-sc, 
longcjs m.ómentcis em oração contem
platiya, enquànto os. seus capltãés o 
proéi).ràyam anciosos.. Pc,rem, quan- . 
dó ele volta da: oração, ·é como um an
jo do céu, radiante e cheio dê. força, · 
que cai sobre os inimigos, fulminan
do~os; · e decidindo a vitoi'ia em 
poucos instantes: ,·o combate· continua- .. 
va: a .. ·súa oração sobrenatural. E· en- .· 
quantÓ· foi preciso lutai·· éld lutou, . 
Mas; quando veio a · paz;,'.e ·. o seu rei 
estava garantido, ele, q\le pódict ter tu-,· 
do, tudo abandonou, e foi ser o hu-,- · 
mi!de Frei Nuno de Santa Maria., O 
grande guerreiro cristão· orava e 
ba.talhava, ·, porque·· assim o dever o . 
·exigia; · ag·ora, que ele venceu todas 
as batàlhas,- ele vai apenas orar, por
que já:· não ha onde batalhar. Fosse, 
porem, iiecessario, e Já estaria · ele· no
vamente;, no campo da honra, . 
· Sirva o grande e -santo, Condestav;-l 
de exemplo a todos os catolicos, prin- · 
ci,palinente ·nestes. Jempqs · em que a 
diminuição humana das verdades di
vinas desfigurou, o ideal cristãCJ, trans
formando-o, não: rirQ,. e.tri 1Jdic,i1Ia ca
ricatura. 'Um santo gueúcjro não 
é. uma ..COPtradição, C()lTIO O qe5Úbra
rriento do liber1;1lismo religioso o quer 
considerai'.; mai é uma: sublime 
coerencia, 

LE~. é PH<.WAGÀR O 

. '~LEGIONARIO~' 

1 DIAS EM.,REVISIA 
( Çon~lµsão d;Í ,{.~,.' ;agin~) 

,, ., •. , •. :,.·,i,,, ' .... !.··_ •• 

a qu~tfi6., ProâuzÍ;;los é. boiit. ornifü- o 
s~b-5tanfia·l · ó ·11l'áii,. , 

' . . .. '\ i. ~ .~ -· 

* *' * 
mais! a substancia .11umana selvagem d9$ bárb;ar.os i,'11r9. i 

peus. Na Rúss?a, çsse_ trabalho lento da· gn19a fícÔ9 p.ir.:i,, .A.e' ~c;~lpécias da ,"igreja!•, ,con::,füuida CQ!11 o. §íriedo 
tizaclo e entravôido.-pelo cisma> Â generalidade do·s russos·,· ele Carlb~ac' não, forám men'o·1,es;:Fer.o.:me:nte. anti,<;Qll\lJO\§, 

~-;·.~:·.,·.:··.d .. ·.º.-,.,e.: .. r_:,.··.·.·.·.
1.: .•. c.• .. ;.:···.'·.r.:.·.:!1;·'.·:.i,·., .• :,· .. u .. ·.· •.. ~.ll,·,•.· .. ti.·j,~.:.·.:~.~ ... ·,,~t!;-fl!,~~!!~~~ad··,e,. ru···s.· .. ·~ .. ,'.ª,·. 1.·:",í·,···ã·a .. ,,·:·s····e,···· .. ··.-'.:,·.:.c.·_.r .. ··.í,s··,.t .. i·.·.·!~,; .... ·:·· :. !ª~;s,~~h!1do ;ºm ·~w.~ .Ru;1~fo:'rr~r· ffm. .~eg1;ner~da'e, li~cr, 

.". '' >1 - :,:.,i~9f1, r~s~fs::.~.~é o,.t_u~.~:\ d,a_,at'.11~ ~)~1ªr~z.e~-,~~ P..~~:~r 
~'.'fod<1c':a rn hrqts, de ,ei~a1 é mui, · '<ll'l'I· 911Jra:,. GÇJS.jil i;enao ,n,a ,BY.ªS,5l,i,Rii,~.Ps, ;13ii4resr flç1~ 

·centra o juracto impio, o ·gra11d.e ar
gumento é que a Religião. ca.to!i.ca é 
vé1:dadcira, No.sso Senhor 'Jes1,1s Cris
to é Homem-Deus, e ele ofend,u o pro
prio Deus, . com · seu, ul.trajoso reqqeri
n:e1, to. 

to )(fi}~l .·· . . . .. . .. 'n~anc!a-~Uci :e,~'.;tem, na ' da -igveJa,:•ç:Afiovae:•'9\1'11l~'hl:\ {i~.;<,,a.i;.:tfall!,nll~i:c na;l:;.ta~ 

, Igre,J{.~f .· .. ,. :~f!§~~~. o;! m.ilifot5riô dó'~ cisn,-1~ ' com os oÍ,hos•esper}'~1~Jci~~i{~)jí_§~!"&s"~~t~lr_coffr:inçe!ieS, 

t'cos :é •il'l,et;(~V,~t :r~{~aí ~ foi:f\1ag.i\? ~e .\11:Jla pie•. ',· .~.ob q)ú~ó7,$fe 'Roi,.9.~P!Êf[,&,;Jji;_à~f~'(,.i\,in;:,~);fJtórij,\;;#os 8.US· 
da,df pôpúrar;·.·lh' · ..... l'se;m:·<!l~!'aa, ,:mas,. pouc~,eso\ar~citla, tri<1cos1 , gfi, ~9,rrici ,; os •q11tóffll~,,i~l001~es d~lll\!11 ~Sf!Ç,rar 
impr·irinad'a'· c!é')nj/'u~fjêJas·\iêterogênefus, exaltada' e por hoje. a Vi\~rieo:cjoll'~~\t'á'~. f:ii~l'óperce!J~Í! i~tC!; !;. fc,: O. 
tua1i;;isto :r;:iu ,to itiêHría~a ·iáo i1umi11 ismo; ã exa1t11ç-ão,, ii que· semp·r;·,o~tuini~'f'tiii}ir: \nt'r't~~/siíboriiói,. mentiu, 

Ívlaii, dirá alguem, se ele não' íl,Cred_i
t1, · esti· em seu .. direito e esse argu
méntJ de nada 'rale, Não se pMe ad• 
m:tir de bai'a.to, com, coisa indiscuti
ve\, que· qualque1· · pessoa tem o ·direito 
do não ser catolico, Ningµem tem o di
reito de não ser catouco. compreende-

urnil\!;SP.êcJe d~ .quieÜsm1?, eiipfrit;i, etc., etc;, Dtntro ela e ·triinsformiú"bom ,J'Jú,mer"'Ae adeptos do Sínodo .de· Car-
. pr~pria·>·'igie}a, .císn,ática · ruz,ii; forma mm-se numerosas lovac em. naiístas' fanáticos.·· 
1 

sub:Í;1;~úiá;; Íicrêsiàs;-'dá'. heresia, que constltui.ram outr;is . Foj .e::ite o fim, da tr.agédía da igreja cismátic;a, ~n· 

se que ·uma· pessoa não tenha 'culpa <,m ·' 
não sér càtolica: é o caso de pe§soas 
qu~ í•ivem · e1n regiões Jong·inquas onde 
jamais conheceram a verct;id_eira Fé. 
Mas êntre ·não ter culpa por ·Uma coisa, 
ou ter o direito ·cte a fazer, a distancia 
é enorme. Compreende-se ciue uma crian
çt\ não· (;énha culpa em· disparar invo
luntariamente uma arma, por níí.o ter 
cl1egado à ic\adé de ·razão. Isto não 
qutf diter que as crianças que nfio cne
garain à Idade de razão tem direito de 
disparar armas. o estado normal do 
homem é de ser · ca tôlico. Se ele, sem 
culpa prop1·ia, · igr:ora a Religião, está, 
sem merecer· c;<>nsura .. em urna situaçãó · 
ilégitima. cm si mesma. E tanto é ile- ·· 
gitima essa situaçào, que, logo que ele 
conheça a verdadeira Pé, deverá abra
P·la. 

Ora, por outro lado, as pessoas que 
foram batisadas e conhecem a Fé cato
liea .não a poclcm abandonar sem pe. 
cacto mortal. FinalmQnte, os i.ão cato
licos que vivem. em 1>.a.ís catolico como 
o Bmsil muit.o dificilmente nr.o ,che
gam.a ter um conhecimento de tal ma
neira suficientr. ;:le nossa Fé, que sc
jar,t obrigados em consciencia a ado• 
ta-la, Por tudo· isto, as, presunções são 
todas con.trn o jurndo em . quest[\o. seu 
maior mal· cor,siste ·e~sencialment-0 em 
ter ostentado publicamente sua ilnpie• 
dade, em ter blasfernadc contra Deus., 

{. 

E, já .qµe_ tr,atamos de temas capazes 
de fazer,, e~tre1,neçer. de colem os Hbe• 
rais ·- tão tolenintts aliás; tão paé\fi-. 
cos, tão afetuosos para todos que sáo 
liberais como elts, tão pouco liberais 
para com os anti~liberais -. · enunciemos 
Olltra tese que, de futp_ro. o LEGlO~ 
NAIÜO aúnna,·á em prcisâ e verso, poi·
quc · precisa ti1uito · de ~•õr lembrada: 
não é verdade que no. que diz respeito 
aos bens temporaii; . todos os 110mens 
são iguais. À .de~igualdade de · classes · 
e posiçõP-s sociais,· de fortunas e hon• 
1·arias, é uma necessidade, um bem, e 
é esta a doutrina indiscutlvel da San
ta IgTeja. 

'l'udÓ concorre para arvorar em .'.)Og• 
ma que, depois da .. gu~rra, se c-.aminha
rá para ·um formiclaver nivel-.meuto de 
todas as coisa~. · s'e isto se der, . será 
uma cata.strofe. Porqua ·'.nlrtgU:em ,·'pode 
nivelar as coisài que· Déüs · cre'óu de
sig·uais. 

Dizemos isto, porque ainda nii.o ·pu
demos tratar devidamente· desse 11:Ílpor
tantissimo problema, que toda a im• 
prel'l/l!I vem ventilando. B precÍllo que 
os catolicos não se Iludam. A ig1;aJda~ 
de é um bem.· Ma,s · não é toda igual
dade, quJ .'" um bem. Quando Satanaz 
se recusou a servir a Deus, e disse "Non · 
serviam!" nroclamQu-se afinal- tguall~ : 

ta1\úí's igrejolas ixtfa:oficia,s: com hie~arquia e c~Íto príi- quanto Pio XI c:ondenava ao mesmo tempo o nazismo e o. 

prÍ~s'. n:iaí~. ·ou .. mcnos; pareçidas com ,a igreja· cismática comunismo, firmando a i11qep~pdênci;i di! lgreJ;i Sar1~a dfl 
oficial/Por ifim, os .Bispos êis~náticos calram intélrainerite Deus, di~n.te_ dos dois. ídolos. d.o séç;ulo, a igreja clsmátiq-,1 
sob o domínio elos czares, e" se transformaram em m~ro~ ou· antes o~Jra~rnentos da igreja 'cismática se ·dividinm 

fLincion/irios do trcno. Weiss conta que seounclo a tr.;• 'em dei!;, arupo$: os servidores de um íd.olo, ?S do. outro 
cliçâo remotamente procedente dos tempos anteriores "º ídol;, Era· 0 fim do fim; A desolagão completa, a abomlne:
cisma, a influência do Poder Espiritual era· tão grande· ção · da desolação. ·Estava morta ii _i,.irejà cismát:ça. 

* ;~ 
que, quando o Patriarca ele Moscou mqnta.va a cavalo, o 
czàr lhe segurava o estribo. Pelo contrârip;· como, efeito 
da rL1ptur<1 com Roma, os bisp9s cismáticos se foram tor• · 
nando tão e tão fracos que por fim CS.Se rito CCS~?U, e 

algum tempo depois a própria dignidade de chefe da igreja 
russa foi abolida,· e suas atr;buiçôes transferidas ao 
lmperacJor ', 

Isto c!ito, mos\·rarémos eirl 11ossº pr.óxin,o artl~o: 
a) que a aproximl!gíío cje $talin' ci;in, \>S i;í~má\1co1! 

evita a esperada fusão de ·cismáticos e catálic.os, PQ!'CJ'-le 

dá nova fôrça à "igreja cismática'';" 
Para que se. tel1ha idé,ia da putre(agãç em que· se. li: · 

quidava lentamente a igrefa· cismática russa, basta ci;<1r 
um fato ·mencim1ado por Joseph ·de Maistre; Quando OS· 
Bispos cismáticos tinham 'lue assinar suas declarações 
de fé, no3 documentos oficiais, dccl.:i~ações ime.nsá~ que 

vinham de antes· do cisma, faziam-no sorrindo. de' cle.sdem. 
No fundo, já não criam no que subscreviam: todos tinha11J 
urr.a formação protestante, uma mentalidade protestante1 

b) que ela será u)TI. meio ele dl!ui\:ão áo senitrrier,to 
r~ligiç;o r~sso, urna aplÍcagão: di>s ·métodos d~ ·1'qui11ta 

· caiu.na'! nai;ista, para acabar pela perfídia com uma reli• 
giosidade qu~ a violênêia não extermino'Í.I; . 

c) que' ela s(!rvir;i. de meio 'de. propiig~nda par.i ps 
partido~ c~munisfas do nwriç!ç, inteiro, pr;ci~am~~\!l !,QmQ 
os totalitários. exploraram a_ concordata com a ,·Alemanha 
e sôbretudo o aliás benernérltó Tratado de· Latrão, 

, ... , ·, ,'• . ·, 

CA o L. ·,, o o .s 
exehisivamente suas iólàs . e seus presentes na conhecida 

Jl O A L H ' A · ·FC 1 · A . 

· .. CASTRO 
RUA 15 DE NOVE\[BRO N •.. 26. 

jEsg1iina da · Jl.ua Anchieta): 

e 

• 
, OFICINAS 
··PROPRIAS 

• 
• 

JJqjcos c11nce!Ílj!iQti~'rio1 do, AF A'!'..,, 
DOS 

0

l_!l!o~01!' 1 E L E Ç T ~ A ~ ' 

P R O C l A r~ t\ D A A C A N O N 1 .z ·A C Ã O 

DE ~~ARGARID"A DA 'HUNGRIA 
,•. 

Em despacho proccclcnk da Cidade cana; em '12Gl,- ~u~nietendo-ise · c'lura-
dJ VaUcano, informa a N, C., qt,e foi mé;1tc o resto \le. sua ·vicÍa as tnefa.s 
pubicada nesta cidacle o d~creto . com mais humildes e iis mais· severas J'.'Cl)i, 
que s. Santidade o Papa Pio .XII pro- . tq1cias e.Jl).Ql'tificações., Logrou : re,,tau
clamará em 14 0e Novémbro · do ano.: 'fo.i\ a ·µa~ entre. seu pai-:e ·seµ· tio. que 
findo a Sàntidáâe da Bemavent1:rada nes.sa. epoca, ~ê '. çlisputàyam. 'com. 'san- ' 
Margarida ela H\Júgria. grcn(a guerra civ_i! 0 governo· ,d.a Hun-
. ,Nascid!'I em 1242, da casa Refil de. gria. 
Arpai, filha do Rei Bela IV, Santa Durante' a sua vida obteve muitas eu
Margarida recusou o maLrimopio e in- . · ras milag!'QSJ}S. M9ne1(~111 l:;!70 e, cÍes
gressou em uma comunidade Domini- de então, .se. terµ çom,prp:v:aao m~is e 

º·. U · • R ·Ü eAU'l'ICLAS, DO .,MON'I'ID orn' socÔRRO 
- JO[AS ÜSi\DAS. E BRILRAN'r'res -

. . . . . . . '... .. . . . Coiiiprô : pag,'!rn/10 . ç,s . ·· m~lhqre:, · pr~ç~!!, 

mais. quão poderosa é s1111, interç~ão, 
sua fama de santidade !Oi i::1·ei;~l)11çlo . 
a traves dos· se euros. 

Depois de qué a· Sagrada congrega
ção de Ritos certificas.se tiue se haviam 
cumprido . as eoildiçõss impostas: pelo_ 
Santo Padre Benedito XV - pata lo
grar a canonização -, · o Santo Padre 
resp.ondendo a uma petição formulactll, 
em noine de toda ·a Hungria ao come-

. morar' o ' setimo centenario do nasci~ 
. . ' . 

mep,to ele Margarida, a· proçlám94 so
lei,emente. sà;1ta. Também inplor,trão 
a canonização niem]J1'0s dos. t,açros Ço
legig .de Cardeaes, a Ordem Oorrilpica
na. !l gµtr~s·· éorríu11iiÍacles reli~tcisàs. . . 

Cbnsequentelll€1'lte, o nome (le Marga-

·~·DEVER OÉ!.:TODOS 
~~ 0 A.1':QL.JCO ~ .· ·ts\-~Q.:: ' •• " ·,-,, '' 

3~· ª~~àa:es' reuJ!f''i-~~~~ 7" D ·e L .· M·O•N .A,:c;; 9 

. rídii. cja,, Hungri!l, .·te111 .sido q1,,cr)10 !1,a 
listíl, qQs ~antqs; suo, resta se., çel~braril. 
em 2~ ge .)'aneiro; No decreto de ~~º• 
nlzação, se wde a ,simt:i, quec.it,t~~qeqa 
perante Ileus · nM> sq :pol'. siia 11.mada pa
tria, um 'dos grands balwi,rtes . da , fé, . 
s\gão por W!l/-5 ',S tmÇ~S· gµe .l;lQjE) ~Oe 

ír!3tn !lS çon$eq~nci!I;§, 11,\c~nçi!P,Q,\l P!l-P~ 
o mundo paz !l trnn,:i11iljqftç!(l §!)~jA.füiQ !li. 
justiça e a·, caridade de Cristo. 

~ - ....... --"--·- ·- ·- .. :.-.· _,.,-.-·.· ___ , 

Começa por ençarecer a. gra.viçia.di; cio 
mal. Els suas textuais. palavras: "Os 
exame3 dó 'Laboratorio de Biologia· In
fantíl, em •cerca c!e 2.000 111enor~s; os 
estudos do ·eminente JJediatra dr, Oscar 
Clark •(l da Çljpic~ Jl:SCP!ar da l'refei.:. 
tura. revelam que, n,o Rio de aneir<i, 
nã::i há criança que seja sã. A criança 
sofre e\e .~ºW<l cron!~,- ~\l vermmç,,se,, 
de. tuberculose · latente e tem a~d~ a 
her11nça · 411. .slf!\is e ijo l!-!çoojismp., fi'e• 
cisi.mos cujc:lar qa ;,,l,lldli l)+lr;1: ·di.r· 1~., 
trµgãQ. M es.l\gll½li·h9ªpi~~!;,, ;i.s golQi\ia~ 
de ferias, os preventor los· e os· pa.t~opa~ 
tos, ~gr1eo1as ~ijo '!mll,~lmlivf.lis · 1,1~a, 

. o6rª; ''ilª<\i~i.iM ''4~ 'am~to à; 'i.11faw11a, 
,,.;:pa.r!I. que a· criança •deixfi:'de :ser. urii•t1es~. 
·' nµ~r-idq abànJl\ll1,l,i<!!!; . · ·:;:, ,, 

V&f~m segu\ai. !!,O p<mtl?: H Vida; ,pte~ 
cari.a ir dit\cil levam, i:>@\q g\lríl-l, as.:-jps~ 
titu\çõ?~ ele cl\,l'ic!M!e, ÍJll\l . ~içi.s¼t11 11~s.ta 
capital. · Pl>,%Q' dai· ,m~mt111\1~ !3€;,sq~! 
de que () ~ocorro (!Jl,lf e.la.<. imeomnm, 

Mais de dois mil contos já' sairam 
de . sua 1;>01sa. l\ntevf\ndo. as dmçuiq.ll,-. 
des tio . dia de amanhã,. fez doação 'aQ 
patr@o:piq d?,· Msoçiação de :um: ed_i{i
qio é\e . i p&r1;arr..en,t6s cuja . rei,ida · ,l;i~uta. 
orçà por trinta' mil° cruz~iro.s mensais. 

tn,st~tµiçõe:. de;,13e gei_w~o · cl.e:v~rtalll 
lll\llvipl\Çll,t•~. ))Ol' todo i? .pll,Í,S, eStl!be• 
1~ce1,1çlQ~~ Çf!ll\º que µma, co:pcilrrencifl>. 
entre ;011 .gt'.ll,Ilç\es C?,P.i~l~tás el)'l~ll,plt•. 

. dr.,1 em !Jl.iq1w~1: ·. Ç>S scif1:ifne~1tl:1(\ çle: t.~1-
. tas çri~ça{i . vefcje,,d!)i,!"a..me11te çU$!\ª,~ ç\e 

. 
1ªt1Tit p~O Q\<l {lÇ§..J.1~~§t:#A.:;i.w,oi; 
e de 'fidelidade· 'dos que se ma!ltelJl ID•. 

: 'ci1~eí,~ ant~: a., d~qi~a··:Q.e· -~Ü;!. ~e .. 
"-'riieí:ii'áh'ts. Dai as· trn:teridás- in~~ctf:vl.ls 
' ''dé, Cli!;~ 110 .t.-,:,_.nge,\µo çoµtr11, tj ~bÚSO. 

.cJà~,:t~'l1!.ºz.,as: o 1·ic\i .avá..rento d.<!> wta ... · 
bolii;, ser2. s~mpre o tipo cl.Q . ·n,oiµe~ 
exe~~~,~<! l,)Or D,eus,. e · l?elô. p~iç!lll:1;1,, 

A conjuração do s1lencio da hTiprensa 
P.9!' qm t:l~p:J.c!J'.l pi·qçec\ep.t~ çlq Ç/\IB;l'·• 

te! General .Aliado na l;talii, a 'N,. Ç, 
informa. qtJ.\l' a eooperaç(í.o qull prestam 
os Exmos e Revmcis, Snrs .. l3ispos· e os 
saciirdotea da. ' SiÓÍUa e 'dU Sul da. Ita .. 
lia• racn\tou o~ ·es.for~§ · q91µ que o· ao. 
Yei'µo Miljta,r · Miac!o e· a Cgmissão de 
córi~róle Aliadll, procuram resta11rar a 
orqem no~ caos ç,eado pela guerra, e 
aliv\11,r <l§Slm os. ~Qfrime11tos ·e as ne
ceS§!c\Mé~ ge ritWt!s~!.ffi.~ p<isscias. -raJ 
é · o t%t!!m11111)0 esp,oµtaneo ·~ entusias
ta' qµe me ~m sido dado pe~as: altas ' 
aut9,lçta4e~ de, 9cúpação a qu~lll tenho 
proqyraq> f~!ii-r. "5!!1 r~umo, o· auxilio 
pr~§ta,(\o pela I!lreJa · ac, Governo Mili
tar Aliado e a Comissão de Controle, 
tem §!do·:_. ~~unclq· éxpressão . do 'co~ 
mafiqante regional de côntr<>Je ·- cor
dial: .ii!IÍceri . ~. ~pro"veitá.ctis.5ltlla, . Né,o 
ho1,1ve :µasq Elm qµ~ o çl~ró não tenlla 
cola\?<lra.qo. sa,t.l§fá0ria111erite. · · 

l\S J\1.W!'!AAc:l<is · Q:Q qoyerno Mmtal' 
Ali!\clo se !\cham ilop.tinui\iµente em 
con~tQ com ,s . aµtorfqages ec1es1a.st1-
ca,s, p9r · melo . qo~ chefe~ provislopa.is 
noroe,~çjos ~ra !\S qj,•er§,ÍS qqn1ypldadés 
ocupad!\ll, )?9r ~ua, Pll,!'té, .º goverµo. Mi-

. lilar estt . e111p<inh<'-c\<1 · ~m fai-;ér · toq9 
PCl$~ivel para ~·jµt¼, a. ~gtej!l, a. reso!ver 
as q\fk;ljl(ja,qe,s qu(l l'!lll: ·,n~(ila 'tem ,Que 
corif~qntil-r, wr ea\(s,,i, 4ª' ~uerra. Os 
mesmos funcionár!t>s mllitarrr,· ·actes
cent.a.m .que não seria Possível ~fü1er,.p 

. uma. cooper!\ç~o mais ElfÇtiva., 
<t:11tretanto e3$s elog!qs e a · açiio c\e

senv9lvida ·pelo Çlero a,q s,il qa rtalla, 
riu~ §ií9 co11firmp,dos -~J.o,i fJ!J§~rvadore§ 
~ocam, contrastam com a atitude. da 
i.!llpiens!l,, ~s~ . P.\lb)içª'ÇQ!!~ !!,iµçlii, q11e . 
,se refiri,,m a9 esp\rito d~ reslste11cillJ 
cqntrl!, PS a,Jemij~ r.,~ norni, · 1JÍltrcit11,nto, 
sabre a at\tl.!çiEl tom/34!\ pel'? c1m~ a(Í . 
sül se . c;i,la_m, çq!,l,l;>g,ii,ngq c\e 1,1111a, M~ 
terminada forma, cmn, ;i imp\'<'tn§:J, dl!, 
ext1i:Jma €,§fluer\)a gµe 1_1 €)§tá, !',taça.ngo · 
com gra11c!~ fµrnr e çje fon11a. Qij}\l\1ÍQ.Sl!
sem que n!ng4e!l1 ~~!lh~. llXiITTclO qyf, 
comprovem as s@., f!SiCVCPJ:\/Q@§. 
• ~egimdo se. i11forma. a. cqlapgrµçii.O. 

er.t,e a Igreja e as autoridades· alia~ 
das se tem limitado estritame1't~ ao~ 
carilpo~ d·a · ber..eficienci.a e. ·eia carldad& 
a mar$em de toda que~tão · politic~ . ott 
mmtar. . . . 

E 'um fa,to q11e a.s !\.l\toric\?,de~ f.ac_is .. 
ta~ fog~!ll da,s ioçi,,lic\\l.des que 'qçüJ?am 
as forças i!,ll,3.cjoii. Ç<lnJQ ti ria,t\lta1: ai. 

,tropa,,; . d~ oçupação 'qrce~~~t;i,m,. im,~,i?.
tamente, por-so em contato com o· po
YO, ElrQ!ltamente de~.c9.brem quf o 1J1.e\o 
eficacissi!11Cl para aJç11,z,ça,r ~t~ .. c~n~ato, 
é o sacerdote e, ~m n,:,.s .. Seçi~ª· E.\l~CO-. 
pai;, com o ~vmo, @r. · !3i$pq, ~pQJ;\'" 
ta11~mente o povo. se cp11i:,regll, e111 ·tor .. 
no de seus past.orês, 1 para. pergunta., 
qt1,i,J ha de ser a, atitude que· ha . de 
segul,-se,' porquê, cç,mo ciín t:Odi'ls os pai .. 
ses catgl!cqs, o paroco .... e a Pll,r0gui11, 
constituem o ·nucleo c!lntràl da vidj•'co
mu111, 0S. ;i,liadoi; CQm!)l'O\fararii que ~ 
Exmo e Revmo. Bispo e' oi, sacerqote, 
são as figuÍ-M mais importàiítes ·'em to~ 
da. a povoação ou cidacte e, ;:otll f;equen,. 
eia as unicas que têm influenoia -~q 
baixo povo. . · · 

Qs fatq~ prestam um magnifico tri• 
buto ao Clero da Italia, Apesar das 
adversieadés 03 Exmos. e Revmos. Bis• 

• pos e Sacerdotes tein ·sal:}lda'penn,anécer 
ao lado do>fieis, logrando desta ml'lnei .. 
ra merecer ré:·•eonflan~a. e:respe1to. Po~ 
rem, as , ,aµtqri!l,\!,ll~ ec~~ia§tiç;\§; QS 
preoe11pi. 6 quE! mqi~gs aqµi po1Wderªm 
·como urna verdadeira consplraçii,o · e\o, 
silencio, feita pel'l. imprensa.· na Itll.11ª', 
Num · deteruiiP!!ec:lq !ieptj(!g, é, 1,1ma. p1·q .. 
Iongação dll. · tatiea. oom (!UE\ o GovernQ 
Fascista. trata dE! mina,r-· o pr~Hg)o g~ 
lgr~ja,, Q4,i,nclo emP11ra va· Q {!llf@e. ~ª .. 
cista as lltlltorkla(!~s, .. ;i,ln,qa qµ\l regg., 
nhecendo a exister:icla juricjica 4a, I~reja, 
P,Qçl,lr!!,v;i,m ti.1',1,r, Q,s meJitç,ª e, llUl!,nt,ó 
fa11ia, a, '.{1m1Ja, en,i' .aip,j)ig {io pqvg; · po,., 
que qqer1am fªzer c:i;er ll!le tqd_g · p ~m 
provinha. elo faQismo, I{pje .pll,fl!{Jll ·. qt1e 
se; quer arrancar mn!lJ p11,glnll. g11, !'14itQ9 
ria cja !t!!,Jia, P!!,!?, qµe ll, !lmC>f\! Q, Qq~ 

'vo, 
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São Paulo, 2 de Julho ele 1944 

PANELADA PAN CRISTÃ 
Pe. Angelo Scaf ati, S. S. S. 

E' verdadeiramente humilhante pa
ra · a inte!igencfa' humana ler, de vez 
etj1 quando,. nos jornais ou em outros 
periodiCôs ·profanos, os absurdos que 
hQmens, que se dizem cultos, com uma 
leviahdàde assustadora e com uma 
in~ompreensão mais .assustadora ain
da, escrêvem a respeito da chamada ..• 
"intolerancia" religiosa da Igreja Ca
tolica, pelo fato que esta, possuidora 
da verdade divinamente revelada, é 
(e deve ser) obstinadamente contrnria 
à. qualquer mistura de "credo" com 
todos aqueles que se dizem· confusa
mente cristãos, sem serem todavia ca
tolicos. 
. Tambem num jornal de São Pau

lo do dia .19 de junho, o st. Mauricio 
de Medeiros ( que quando escreve de 
assuntos catolicos ou relacionados com 
a religião eatolica, cai sempre em 
graves erros) voltou â. carga com os 
màiores · disparates, sinô.l de absoluta 
iricompefoncià: .para tratar destes 
t1W1Scendentáis. problemas'. 

J:1-'que' instruir as aiinas na verda
de é uma das obras de misericordia es
pirituaí/ .vainos lembrar. aqui alguns 
dos·(póntos· básicos' da tese por ele, 
sem: :nenhum. argumento 'valido, inh·i-
miniida. · · 

E' coridição elementar de toda e 
qµalqúer discussão .. conheçer· bem . o 
cha'nia'do . "status quaestionis" ou es-

. t;qo ·19:: qu~t~o aptes de que~r es
crêver·. ê>u ~àlar . de um assunto. Sem 
esta condição essencial. il'iamos, cotno 
se :diz, chec!ter midi à quatorze heu
res, ou procurar a lua na ·reflexo dela, 
que algajna vez veniós nó mar. Que
rer• j,Jlgàr · de um problemiê! sem co• 

. ilhe~;.;ló .. t'l'rofundarrienté e intima-
l'l'iéhtê, a1e\Tl · ·de . sêl:' uma· imprudencia 
imperdoavél numa pessoa seria (o cà
so ' 'dá,..se frequentemente no · meio 
dos· -iiiunigos da reiigião. catolica) é 

: por-s~ 'de antemão e; voluntariani~mte 
en{p~ição· desfavoravel .para um 'jui
zo.''reto 'e:.-imparcial. 

Está·· misê~au~point é,. como se vê, 
toda<-:em- nosso .favor; ·mas' se quises
se~9s analizar, mais de perto todas. as 
idéfu,:extravagal)tes · que do" catolicis
mo:'ê:: da: suposta· iritolei'aricia .da,Igrc
.ja;. se, .. fazem os que vivem fora dela, · ou 'eu,.: aberta oposição a ,ela, chegaria
mó~, li' noi( c·onvencer · de- .<tu.e (pela 
e'ltcl.11.Bã:o por parte,de,les.de. tóda revc'
laçjó'-sobrenatural e p~o subjetivismo 

· -rejnante :,atualµiente em, todos_ os cam
po~,'do saber humanó) é extrémamen-. 
té, diíiçil . se, dar·.·conta exata: dê todas 
as aberi:'açqes .em que .eles ·caem,:. ca
da:_. mri :-por.·sua conta,- tratando do 
probléma religioso. 

-o ·c~~to 6 4'\lC: ']Sta gente imagina Ó 
. problema religioso em _geral e o cato
liço· em ,particular com um dileritatis
mo · poetico .. _.. com ·um sentimentalis
lllC!: ·vazio:... que eles mesmos não sa
beriam · positiva e claramente definir. 
A·relígião, o·inais sedo, o mais impor
tante, · o mais . tremendo de todos os 
. problemas humariôs (já que de sua 

··solução depende a eternidade) é para 
eles;' uma-. questão de ·extensão de 
nteiós; · de -' fins unicamente · naturais, 
istó é,>que rião sae;do mi\smo modo que 

todas as outras- coisas, dos. baixos'· n.: 
mites dá. vida material. 

. °P'oderÍiunos :açresc'i!ritar que, para 
muitos deles, à reÍigião- .se resume va
gárriéhtê ·em um. rómantismo.;. 'pa
tqlógico, · ·_hum' nervosismo morbido, 
bom; por isso, ine~mo, para as mulhe
res; · ou para . -01,1. l:(ue sofrem, . afim de 
p'óder . àuiogestiónár-se coni a meiga 

. figilià>dó Cfocificado ... etc.; mas in
dignos .. dos· .homens,· que não precisam 
destes recurso·s. 

A éarida'de,·. da qual muitas ·vezes 
":falam;. CO?),SÍSte, somente, para eles, na 
~iniples , e natural filantropia huma
na;- que, por isso .me~mo, nada tem :de 
cristão, isto-. é, de divino; já que um 
pagão; iintes. ou depois' da vinda' . cle 
Cristo,· teda podido. e . poderia agora 
:faze,r. a mesma coisa. . . para com seu 
proximo. 

Eis o.cristianismo deles! ... E o mais 
curioso é que, igr..:irando os mais. ele~ 
meiltares erisinamerttos · da doutrina 
crÍstã, , pi'et~n,dem ainda, com uma 
ousadi;i.: incrível; dá .catedra de papel 
dé. ·.seus. jornais, ensinar como mestres 
iníaliv'eis!. . . ·E geralmente são estes 
mesmos o:S que negam ,a infalibilidade 
pontifícia, divinamente instituida! ... 
. Depois. de . tudo isso, explica-se 
porque· eles -não compreendem . .'. e 
ezj,lica-se tainbem que uma simples 
crúz material, "sem olltar p~.ra dis
tinçõés 'de'. seitas ou de ritos" baste 
para o ·reino .·de·'Cristo deles. Para 
eles a cruz ext~rior ·basta para cobrir 
toda a -babel das-. contraditarias .dou
trinas ·das varias seitas!. .. 
' 'Então o ·cristó veio ao-mundo e mor
reu .só;para instituir um símbolo ex
terior?. E foi o reiria de um "sim
bo_lo'.' que ele fundou? Mas havia já 
nci :a!ltigo testamento t;mtos símbolos, 
lJàJ:a "que acrescentar outros, se o ' .. 

1 •.·· 

_.:.... ~ .. 

efeito devia ser o mesmo? N'.ão pode 
ser! O reino de Cristo consiste na 
posse interior da verdade . unica .· e da 
santidade sobrenatural, naurida· dos 
frutos da graça santificante_ que eão 
os sacramentos, adm!njstrados pela 
Igreja Catolica. "Regiu · dei . intra vos 
est" (Luc. XVII1~21). -· "Haurietis 
aquas in gaudio de fontibus Salvatoris 
(Is. Xll, 3). 

E. vamos agora. â. pal~vra "toléran· 
eia", da · qual os inimigos- da Igreja 
tanto abusam. l;ie se pretende falar 
de tolerancia no ·sentido que, a exem
plo do .divino Mestre, a Igreja Çatolica 
receba sempre com temo coração de 
Mãe os pecadores verdadeiramente 
arrependidos, · est311l_os · de acordo; e 
isto a Igreja sempre fez e sempre fa
rá, muita vez até com . uma ge
nerosidade que pareceria exàgerada, 
como nos ensina a• histori.a pe vint.e 
seculos. Mas se por "toJeraneia'' se 
pretende -falar de panelada pan-cris~ 
tã acercsi das verdades da fé, isto mm

.ca será poiisivel, já que a ve.rdadé nun
ca pode ·pactuar·:com ,o erro, como.: a . 
luz não pode paç:tuar· com as trevll!l; 
Nesta intratísigencia ou ·. intolerancJa 
a Igr~ja njo faz ou~ra coisa qué s~-
guir e imitar os ,exemplos' de-,seu cli• 
vino Fundador .. e Mes~~e,'., ":. -

Quem mais mei~o, iµiseí:icordíoso . e 
bom_ do que Jesus? . ,Mas ao.,.mesmo 
tempo iqu_em mais . firme - e co.rtante 
do -que Ele?,>· · · -

O articulista. da "A Cazeta"·Jeu a!-.· 
'guma ve:1:'iodo·o Evangelho.? fü.o? 
E.YJtão:co~o é que qµei, falar dum as
sunto . religioso e catolico ?,. .. e • 

Sim? ... Mas,então não sé -lembra 4as 
fort~s- palavras. de ;.Cri$to, :.a._.:respeito 
da necessaria .. unidade. e' firmeza na 
fé-?: E.~tâva d4;posio o d_ivino '~~tre 
a. ver afastarem..;se de_. si: os seus ,pro
prios disdpuios ·se· ~tes não · humi-· 
lhassem a inteligehcfa pr<>pria na fé 
absoluta .do·dogma·.da Euairistia ... 

A intol_e;irancía da ,Jgreja cátolica é 
a: .intoleran_cia da verdade. ·· E a ver
dade é ,uni.a· só! · Pód~~ia. ser' chamado 
intolerante .. o sÍ': ··.Maurício,. no . senti
do ofensh•o· da. palavra, por não· po
der ·achliitir .. que.• dóit. _e ·.· cl,Qis façam 
cinço '/ . - Não JQÜ no Santo Evangelpo 
que: Jes~s Cristo anatematizpú: todoii 
aqueles. que não. quisessem .c;iuvir. e 
obedecer à Santa Igreja?: .'-'.Si Eccle;. 
siiun npn a,udierit:· sit tibi sicut 'eth:. 
nicus et: p:ubllcanus'.' -- "A quem .não 
ouvir à Igreja trata-·o c0mo-. um. ien
tio e ·oWh publii;àno" .. (Mat1;_XVUl.l 7). 

01,!viú,bem?,. Trafa-o.como·wn gen~ 
tio; i:ito,é, tim pàgâÓ; e como 'um. pu
blicano,' isto: é, ·um . pecador!... . Es.,. 
tá claro? 'Então faz nísil a Igreja .por
que pbedec~o a, estes e ·ª todos e~ 
out.ros ensinámentos . de seu divino 
Mestre, . põe em pratica -esta ·ordem'? 
Quem não .. escil!a a Igrirj;,i, quem nã:> 
obedece · a Igreja, ainda .Que· se diga 
cristão, é. a .mesma coi~il que fosse um 
pagã,,; é Jesus quem o ·afirma; .· Quer 
o sr. Mauri_eio conigir,.- .ou ?ªr · liçõea 
tambem a ·Nosso .Senhor (Cristo? 

'!Seja pois; diz em outro JÚgár Jesus 
Cristo, a vossa:palayra: é, é; não, não, 
porque· o que e~cede a _i$to ·.procede do 
mal" (Mat. · V, 37) Ou.viu? · Nada de 
compromisso com a 'meniira;.· nada de 
tolerancia com ·o erro;· já que .seria re
negar · a · ver4,ade.. • Est, est non, 
non! .... 

Ainda: "Quem não· é comigo é con-
trà mim'' (Luê. XI, 23)/ · · 

Portanto não se pode ,ser de Cristo 
pela metade, nem· ao mt\5mé> teinpo de 
Jesus Cristo e do demonio .. ·:·- · 

Se fosse possivel uma aliança mons
tiuosa entre a verdade 'e ó erro, en
tre a-foz e.as tr{!Vas, Se fossem ·possi• 
veis as· concessões··de "entente" que o 
jornalista quer, como é que· o pr9prio 
Jesus (que aliás nos· propôs sua- vida 
como modelo "exemjl~Um dédi vobis" 
(Luc. XIII, 15) - 'lDiscit~ a me" 
(Mat. XI, 29) não nos del! este exem
plo de concessões mais, ao· contrário, 
nos deu exemplo da mais firme e cor
tante .intolerancia para com. a .<;loutri
na dos fariseos é dê seus. semelhan
tes?" Ai . de vós· escribas e fariseos, 
d~se Jesus, ai de vós gulás de c:egos 
•.. Ai de vós já qlJe sois .como. sepul

·cros branqueados... Ai de vós dou
tores da lei.. . . qúe tomastes para vós 
a chave da ciencla e vós mesmos não 
entrast~ tio v_erdadeiro reino de ·oe'us 
e os que. emravam lhós proibistes: , • 
(Luc. XI). · t · 

Numa outra ocasião _NQ1550 Senhor 
Jesus Cristo -afirmou categorj~amente 
que "não. qtietn · tliz:'·Senltor, Setihot;. 
más. quem observa: a suadei entra1·á 
no reino dos. cf,•s '(Mat. · Vll,21). 

Onde estão,. portantó,- aqui as reco• 
mendações. de· toleianci11- religiosa · dos 
modernos doutrinadores?· 'Ao.contra
rio do que afirmam eles, Jesus.foi di
ligentissimo .-ém. avisar.· seus.' discipu~ 
los que fugissem sempre todos os, pe
rigos contrarias à fé·e à virtude. "To• 
plantou, ~erá.ai:rancada p_ela _raiz. Dei

. xai-os · ( os '· fariseos) · cegos são, e con
dutores de · cegos; . e, si .. um cego guia 
outro ceiro. àmbos caem no abismo", 
(Mat. XV, 13). 

* * * 
Depois de Jesus, o.Üçamos São Pau

lo que foi o Aposto)~ que tanto: tra
balhou; tanto,, viajàt, • para prop,igar o 
Evangelho,' e que, Pbt:_.isso mesmo, s~ 
encontrou no meio.' dos mais· variados 
ambientes de ;pessoas. . No que d!z 
respeito··ªº nosso ponto de vistá con
trario à panelada pan-cristã, ele é 
ndsso particular modelo. 

De · fato, onde está, na, palavras do 
. grande pregador de Cristo, a exo1'ia
ção à adaptação corµ· o :ambiente ..iu à 
tolerancia espiritúa)'?\ Tudo ao con
trario!.. . São Paulo tem palavras de
fogo. . . contra os fracos ou pusilani.:. 
mes, e quer que o mundo se adapte 
às · verdades . do' Evangelho ·e. _não . o 
Evangelho às falsas opiniões do .mut1• 

do. O grande convértido de · Dam~s
co. prega o ' misterio do ;Cruéifi_cado, 
e a e1!' não impo1ta se os judeus·sé ei;
cand:.üzem e o mundo _o trate ,de lou-. 

' co:"JudaeiS · quidem scandalum ,g<in
tibus auteín sti.tltitiám'' (1.a .Cor. I, 
23, - -"Vetbum Dêi non este alliga
tum" -~·Já. que a palavra de Deus 
ni>;ó pode ·estar., ptésa' por forças hu- .. 
manas. (Ila. Tim·.º Ik 9)1 ,. Ele bem sa- ' 
be, (por sua propria éxperiencia pás• 
sada) .. que a "sabedot:ia deste mundo 
é uma toucm·a diante de Deus". (Ia. 
Cor, III, 19) e 'pl'.Jr -isso de nada se 
preocupa a não ser !l,e, ·cumprir Sua 
missão; ··:vencendo. herolciunehté todas 
as dificuldades ~ preservando seüs fi-: 
lhos espirituais das cilades. dos here-
jes. ,,-. 

"Meus frmãos •. (escreve São Paulo 
aos de Corínto) não . vos sujeiteis ao 
ri16sfüo"' jngó • dos· 'infiéis;·'. Poi'qiiarito, 

t;·E:G· I'O'N·'A: R· 1·;0 · ,-.~-
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·o•··ExEltIC:ID .ois •. ·1EtIClõ!Sº· 
NOl9R-PO,ElPEDlClON1RIO 

··J· o· 1· ·a-.--·s· uiHmas··:novid.ádes em· JOALHARIAS· 
MOÜERNAS de <>~to,: rubis 'e, brilhantes, 

ESCOLHA· l:M_c:OBJETOS PA8A, PRESENTES' GRANDE 
Grande variedade em RÊL0·01·0 S das méthorn ; marcas·· suissas , ( Conclúsão · do m.onero 'anterior) •· s0meiltral, am:t>os em dupla. via, 'd\l ·· 

funciõnamento·· do ServJço e das su• 
gestões que. s,e fizerem mister; ltrll 
destes exérnplares o Comandante·,da B·e,í .. ta •L,o.ell: 

•. •. ' ' . \ .. ' '. . . :,· .· ·,·,.,;-,_·!-
C·asa 'i D. I ... erieaminharâ com· seu " visto''. .a,c, i 

14 - Co~petem:!to:Capelão-Chefé CoIU;ândante dá FcirÇa com destinoM, 

m ·-'. ,..,.P.,eú,coÊs: i::'. bEVEPies·· 
. DOS C~P~LÃES . 

A 
DE· NOVEMBRO: N. 33·1 

pela alta sôciedsde H~ 3 
RUA 15 

Joalharia preferida, OERAÇOES 
- .· 

as seguintes àtrlbulçpe~ '8 dev:eryis; Ca.peiã<FChefé desta,; _· : · • 
a) dirigir. e '.riscàlizar o:S. A.)t.; · ._ . j);çoópe_rar na or_ganizaçao e .re~U. 

· b) elaboràr:os· proiraniás:de trâl>à· · ui,ã;o' das. festividades e rC;Creações da, 
lho .e a.s mstruçõ,es, e ·o.rdjlDS e,_tinen• tropa; . ·· . · · · · · · 

que partilha·a justi~a com á iniquida
de'? Ou em qu~ pt>dc a luz_ associai• 
se às trevas? E qiíe · concor!Iia pode 
haver entre Cristo· e- Beliál? ' Ou que 
p11rtini.-i entre 9 fief e ·.o infiel?" (lia. 
Cor, Vf, 15), · E ainda: , ''Escrevi-vos 
que não. tiyesseis comercio com· aque
le que, dizendo-·se· irmão (em Cristo) 
é maldizente;.. Com este:t:111 nein. co
mer deveis. "Cum huiusmodl ri.ec ci
bum sumere" (lia. Cor.' V, 11);- .· ·• 

Como se vê, São Paulo· .carl;cioµ bem 
de antemão todós os··pàn-cr~tãoi; e 
seus advogados. improvisados! , · Eles 
fariam l:Íem 'ém·' reler e :meditàr · de vez 
em qÚanto ·estas. claras· palav~ do 

. .Apostolo! · . ,· . · · . . . 
· Escutem9s· agora. tambem·uns·1 con .. 
selhos de São João- Evangelista, à!·pro• 
posito ·do assunto dé. que tratamos.~. . 
Quem melhor do que· eledalou -,do 
àmor dp'proximo epratiéou este' m'fi;S
mo amor? Não 6 ele o Apostolo -por 
excelencia da cilriaade? Seu teste• 
muiilio tên'I, portantó, ·uni _valor excep
cional. . "Todo aquele que se •àpana 
(dá Igreja) e não·pétmanece-na'in
teira· doutrina de 'Cristo;,·não tem, a 
Deus e se . alguem for ter ·cónvós
co e não 'trouxer ~tá doutrina. (ai fé. 
iriquebranfavel na doÚtrina de Nt\SSO 
Senhor'. Jesus Cristo)' nã1> o t'ecelfais 
ént vossa casa, nein)mesmo o saudeis; 
pois aquele· ·Í'Jue·-o sauda· tem. parte_·ém 
suâs más libras"· (I1a, Io'an. 110-11). 

Como São,Paulo, titmbem·.São·,João, 
o discipulo amado· de 'Jesus, apatéce
nos nestas pàlavras éomo um leão de 
fütrareiigeticiB; • .. Então ·,São João er
rou? ..• - São. Jo~cnião conlte.r.ia ·a vér• 
daibira doutrina do Salvador? · Deve
mos, pois, ria· santa; intoleran~ià,;es
cut.ar · e 'imitar· .São' João· Evaagelista, 
o ·Apostolo êlo ;vérdadeiro amór·>clo 

'pro:<imo,: oú. devemo.s •esC\Jtat: escrit_o•. 
rés incompetentes·· no ,.assunto, e· ·que 
nos prêgarit heresias noir jornais-. mlln
danos? · O fato. 'de · termO!l que Jazer 
esta -pergunta:-já nos-;•faz . rir,;. Ali_:ÍS 
nós nem --somos:tão severos como· f$ao 
João Exigiria,· pois-- que não c;hegarrios 
a .negar-- a saudação ,à .ge~te .. ,, aca-
toliea, . . . . · 

"O fato, diz ainc1a o j9rnlilista, .•de 
ter (n tal) podido, adaptar-s~ ~- forma
eão .t$>rica de mm, outra rebg1ao,.,pro• va uma grande --tol~ran,:ia espirlWttl"~ 
'l'ive ql!e reler varias ve;,,es <'.St,l _fra
se, pará me persuadir ·de. que··::mna 
pe$,oa inteligénte ~ tives.se re~lmen.
te . escrito., Estas palavr;u; m,anifestan1 
claramente. a completá incompreen.
são do mais. elementar criterio de {é,., 
A, relig~ão,. para esta :gente; é' seme
lhante a um . artigo ·.de mercado que: se 
vende· mais ou· menos.- barato, sçgun
do a:s circunstancias, .ou.: se. qUÍRe• 
rêÍn, para .esta ·gentit.'a, 'fé' e a reli!ifüO 
é como um · cru,aéo,. que uma pessoa 
vesté, despe ou tro~11.- <Íolrt a,ma,io,: in
diferença; Desfa man~irà po.de-lie che
gar (en'l nol11e da .... adàptação),,até·â 
completa negação do -cristianismo! .. E 
por ·que •não? .. , nos adaptatjamos aos 

. pagãos!! ,E atf ..• "dai;-iamos prova de 
uma grande-,capacidade de toler11.ncia ... 
espiritual"; . , -. .. .. ; · · · 
• .Mas tudo isso ,é .simplesmente ridi
culo. As ·pessoas. que fraquejam n:i 
verdade em ':vez· de ,seretn dignas .de 

. repreessão. ' -(repreensao. µão·.somente 
pelo Jato de,_renegar ,a· fé· e agir· c:>n
tra ela; mas repi'.eenzão · ta\Ube~ por 
manifestar falta completa. <le · caraten), 
segundo o· jol'palísta, ~ão dignas de lou-
vor!!! ; · 

Então porque seria quê Jesuii. _Cris
to não quis,' àe nenhum modo; se aco
modai' à Sinàgoga? .Po}'.que, ellt :véz
de nos ensir,ar., no Evangelho · ,esta 
grande capacidade de toler~ncia(, que . 
é verdadeira apostasia) · nos' pôs em ,· 
guarda "contra os falsos profetas que 
,•icssem a nós disfar~ados • com a capa 
de,-onlha?" (Mat . . VII, 15), . .• , 
. Quem· sabe? Nãc;' seriam, por .aca

so. os pregado1;es d?: pan-cristiani~o 
uns.- destes fal_sos profetas -dos -'qu~is 
nosso divinó Salvador nos ·avisou ·de 
cuidadosamente nós. guardaril)os? •. •'' 
. .''Pelos .frutos ié quê-,sé conltece,n· as ~ 

. arvores' (são ainda palavras de Ct~to'), 
Se os frutos são maus· a .:a:nrore .-! tná", 
não ha duvida algwna:. Orà:•õs · fr..u
to~ da pa~elàda pàn.,er_js~' são ·-muito 
l'Uins; então, apesar da~ .Jmdas folhas 
!iterarias" apesar das i.flores.·perfuma-. 
das de poesia, com que·: estes inalIS fru
tos, são apresentados, nós catolicos de
vemos repeli-lqs; e ·nos. guarda, de!~; 

"Guardai-vos dos -:Jalsns profetas 
(lVIàt. VII, 15) ~. "Qúem não. ouvir a 
Igreja trata:..o .como ;um ientio'I . . (Mat.· 
VlII; 17) •. Está· claro, . '.'Estote · fortes 
in ride". . "Permanecei pois .forte na 
fé., tatolica" (Ia. J>edr.· V,9). · · . 

Se tivessemos que· ser tolerantes . 
até a .. perda da f~, · a que • con
fusionismo de idéias se reduziria en• 
tão o Cristiariismô? · E· se _fosse as
sim porque'. é que temos as cataéuin
bàs. e os milhões, de . maitii:es? ! Não 
era mais facil ·e; mais com:odo par_a :eles 
terem "esta grande-capacidade'de':tole-
1;ancia ·espiritual?"·· E como é que _pre.: 
feriram morrer? Que enigma. é este? 
Que exagerados fórám. os .,nossos· mar-

. tires ... não tinham lido a/'A Gazetà" 
· dó dia 19 . de .junho de .1944.. • 'para 

ãprender qu,e nã~: valia a ,P,e.na che
gar a per~e.r · a vida pela · fe( ... , . Eta 
tão facil ... se acomodar .. ,. a .mitolo
gia romanaL ... · Mas_ então _J_esus· não 
disse ·que '-'quem o.-negas_se d1ante,.dos 
ltomen·s.seria· ne,caito·ua presença· dos 
anjos -de-- Deus?'' (Luc.· XII, 9) .. . : ,, *. *- . 

Eis os ab~Utdos a que a sã logica 
conduz,: quando, ,com· 1.1ma 1e~iabdade 
incompreensível. se lançam .às/lnteli
gencias falsos . prinéipios, . que <1>_odem, 
talvez, fazer· mal àqueles q~e.: infe
lizmente, · não -t~11do. raizes. íii;fue~ _. de 
instrução . relígiosa, podeté, ficar.: im
pressionados pelas aparências;- ihas que 
nunca iinpre.ssfo.natão -OS ;, . cristãos 
dignos de~te nome, que'. ania~ i · p,r_o,
pria fé. mais. do , que- a propria vi9â: e. 
que (jl.!Stél~ente 'obse:rvand? 'à '.cad~- . 
cidade dasvaéilantes teorias_hum~nas) 
veem melhor,aindá a· sublimidáde in
vencível' das' verdades cato1iéas: e· as 
vivem mais 'rervor.Ôsámente áinda. : 
• "Está 'é i' .vitoria• que . vetlCE! OS . er• 
ros do murÍdô:· ª' "riossa. fé''.: e\ . ,., 

,. 
te. ao Serviç<>; . _, .. ··. , . k) ,colabo,rai; <\ºm o capelão-Chefa 

,METODO OE' PROPAGANDA -ESPIRITA·. 
e) redigir os_B9l_et~s· de .crc;len_s 'e "I\o· <J,esempenhó das .. atr~bu!ções pte• 

infçirmaçõ~s. do. Serviêo; · ... ·. ·.··:·. , .. _... . vista~ !'lo'·,'n:umero 15; , .. . . 
d) encaminhar âo üoina"?d'an,te em· . 11·~ o· .Capel_ão-Chete· da D. !._ •4: 

Chefe,. devidamente inforip~dos, c:,s auxíliàr'<'lh'.eto do Comandante da:D• 
pedÍdoá, partes, ,represen,~~s._ dos, I. de:'cujo Q,',G, !ará parte com seus, 

, Desejnsn· de ·apresent;tr o:Cri~ianis: 
mo como 'ª. verdadeira· dou'trina· órga•, 
nica da. 'viélac espiritual ,do honi~m,. 
Mons. Olgiàtti, .• no primeir9. capitulo 
do seu e~pan,(a_dor "Sllabar,io do Cr'is• 
tianí.arn~··; ··,asslni ' escreve: .• . . . . •. { . 

"A dêutrina cri.ti i tlo.·maravilho• 
samente. '.uiia, .. na., riiulUpliciélade ' de . 
aei,11 '.·dogmas;•:de aeus·, préc_e'ltos,. de 
aéuí àaeramentoa;; de· tod •• . lia, · suas 
mâniféat11çõe1 liturgtc:as e íÍe- todas ·a• 
éxpHeâçà,iá ,dê iua ·1nexgótavel_ fecun. 
didade, qulii iara éo'nhécer a fúndo -
e n(o,.su~rfii::lalrilente __,.;up, ,116 dos 
seui ·•n•lnamenti3a, · 6 necess.ario eon
sid,l'a"10 '·en-r.1ua ·conexio écim O resto 
do 'Cr!~tlan!iOno. . . · · .. · . . .. 
. 9< 1:1.*.~Í'.I)~ .rr.1p1tar10 ~atá u~ado: aos . 
de,rtais· .. ~1111mas·;_ E, a v1d;1 · er1st!i;, por 
sua ·vez :t1io/poile ''pr,ictndlr .do d,og• 
nia' da Sa,itlii\llma. Trindade".' Sllalia• 
rio do .cr,lst!itn!smo, ed: ,-9,0, pg. 22'1. 

Ã conclusão 11.ecesii.M'l&m~Jlte se'.im- · 
põe, por via ;dé rebiptoêldade ·. verda• 
d~ífa: négar 'mil só· 'dô!!c':-S!l~i(d~gmas 
eqúi<vale" ã negação·. de· todos. -. . 

, Da{ à'atifüd~. da'1greja, 's:empre tão 
irredú.ti:v:elmen:te . ciosa dos "'sena · prin; 
ciplôst DÁ! a. s\itf ina.Jteravel- posição . 
de•.résistencbti _dia.nte .do.'errô. e .do 
mal/i:énef~lido}se'fuprê com ,o mesmo 
destemor· 46s ·pl'lmeiros_ séculos: do 
Crtstia.nisnfo: o , "non pónumLií"· . do 
Princ!ptt 'do; 'Apóstolos. ·0outra;: sorte 
E1a estarla negando,suàinéfÍína.divl
ria. mle1i'iQ' Ylâ :terra; 'qúê' ê _di!uildir e 
iritijlanià.r:_por•:t&la a. p«rte -O :impedo 
da··:verdà'ite:ie. do. Bem;·cujà -fonte :uni• 
e~ ~k o•Déue Vehfadelro, trno e ·Trino. 
-' é,h~éWf~tém~nte;< quâl~~-er. ,_ dou• 
trina.: _c_:,11 .. pi]i~lácf. ,que ~e · o:iionha , à 
v'erdaãe': Cà.t61!ea. ·e. di.rétamente con• 
tra.dlgâ_·,ôà:--seus·:prhfoipios 'llSÍlenciàis, 
ha-' de, sé~ . for~os9cwent~ :'Illelitiro3a, 
falsa.. e :iiriricipio de l)erdição, · · 

Assim ,o Espiritismo. . .;.:. , .· · 
Nai,,1ui orlgei;n'; ·,n~ seú_s métodos 

de' :a,ção/,nds seús · prtnçfpfijs, na . sua 
tiita.Uda/li e nos. m·efos que 'eriipi:~a· 
P!tT~ ,atfüJi·lâ é. todo,: ele' !uma .. oposi· 
ção_, sis~iI;-~U~à : a absolu tâ ao Ca:to-

. líCiSJilO; ,... . ' " ·. 

~,·Res~al~~nd-0 i,:rato de 'have.r muitos 
espfrítls;. 7 e 'sqm,o,s _tentados a a~tni• 

. tir, qU!}: .r.ites cón11Wi!em: .;u;tJo:r}a -
dê'.indu61t.àvel bo.l. (~, toda11'ia;;llíio-é 
1Ue1'0S Verdade que ]Jl'Íl bÓin llúinero 
do( i~is''.'adit1i~i,;-:é: ~m)partiçi_~l!'f 
dos seus.-.mestrea. e dmgentes, -.,.... nao 
O é, nehi pretendê ser .. ós -fatoi· 8 os 
escrito~· que·.dÉl.les. ·dí1#nam êêmp1·.il· 
v~in .. plenamente a vérdadé do qué 
arir._inamo~: · . , . · _ . .. _ 
· · Póis . bé!l\1, .. Esses .. me.smos esp1ritas 
de má.fé -~ indubitavelmehtê. inimigos 
do'.(}atolÍêísmo-e da ltl"êja, agem; na 

• ezjx,slçãd e prô~agandà. da su.à dou• 
trina "de oposiçã.9,. ·com __ Hill a as.tucio• 
..sá:.·pfudêricia, que às. vézes éhega a 
~d-mi,rar'. · . · . . , , .. · 

Nóte-se .que a. oposição __ existente 
entre :a>doutrJna espin.ta·-e. -0 _Cristóa•· 
nismo·,verdadeiro {o Catoliê!s'n:io) ·não 
poil1) -~pfret11.11_to . ser, mariites~d; i'a_s 
cl.aras~·'de •modo · evidente e insofls• 
mav~lf Do 'contràrfo, o fulgo,r con_tras• 
tante! ;e·"'. e;xcf:lis;i .·sublimidade. do (!a· 
to!iêismo bàS t,ai•:am, JJ°Ol' si -SÓS, . para 

"cohstituii;, a '..ma.iar .. l'éfuta(;ão · e repro• 
vaçãô_"ilç, :Efapiri,ti,5.m ?:. ·• .· · 

S:!.bem,no perfeitamente, os grandes 
niestrc:es'.ispirifas,:··e··tuelhor• ainda o 
arijô''in-fer·nal, j,_eu, .diàbo.lico inspira· 
âór; razão,.;ppi:gue semp.r.e-·Jõlpe'.am 
a ;d,!.m(l'Íll!li ~~atO.liêa .com l!s .mã.os pro• 
t~gidas :por luvas de .maeiez'extt;ema. 

-.Ali;í.s,. ó clemonio, ;uúa.i.nente por• 
que, .·_espfrito . ~as ,,_trevas; ama. a. óhs• 
c1,11\idade nutterial . e .. esi)irit_uàl; .dese• 
·~- ·o' er.i-6 e ,iirédtleita -~ se é possivél 
assim·!alar -,-,.'.ná.taihldade e na me!l• 
tira :alitne~tánclo-se· com: o 'l1}al. ' ; 

· '·'Al~in .d.Í~s~:ha outrf razão q_u~ jus;. 
'titi~.t:~;i..ati~µde· ~av~osa ,do _demo;nio 
na. 1nsp1raçao, <hfusao e governo· (lo 
EsÍ'>h·itismo:. I>otado: de. natureza es• 
Pií·ltuaI; _·intelectuaJ. Satan,az, .melhor 
do· que .ó po.dem· fazer.os, homens, co, 
nhece, quanta. r_elutància. e_ i!;versão 

· pod~r:a táúsar no selo· da: :Hiimarti(Ja 
de ·a' sua.' .interferencja direta, be:m 
como. a ·apreileritàção dá umá, -doutri· 
na _que o~ienj:áss·e·'njtidamente as 'h.e· 
diondas .c'aracteristicas ,de um·a •dou• 
triúa. má .e diabolica:.- Longe: de atrair 
os. homens . ª' si, . o .seu . mismo horí·i· 
pila\lte aspecto e a maldade dos: seus 
pi•iÍ;Jcipios , o.s. afastar~am d.e!initiva• 
meiit'e. · ,. . .. 

Dai a necessidade de· se. trans!or• 
. . mar. enÍ· ánjo ;d-e .. luz e-.d·e aiw·ésentar 

sua· doutrina. -eom os· nirilbos da ver• 
dadefra, b~}ezsi, :-da: yirt~de ep). geral 
e· da é:a.riclac!.!\ em- particular, procura,n• 

_do,· .'·adem:ais, , convencer .. o's homé.ns. 
que.,o·Espiritt~mo ê a. verdadeira ·1:e· _ 

. ligião, . capaz' :de . satisfaz.er _· os. mais . 
,jllstos· anse:Qs do,'coração e ·.do: espi• 
. 1·ito humano. . .,, . . . · 

· Não· fora.:;sta »ers.picacia. pet1etra.11•· 
te do\esp.irito- infernal. já .de ha mui• 
fo ·ter;sê-ia .desfeito e destruído O l'S• 

:' pil:itlsmo,' ·vit.1ma .. da. lgno1·an:da, 1m-
11rtideilte dos 'mesm_os- adél.itós. O .odio 

. que seus 1:néstres . niiti·êm contra . a 
Igreja de Deus te-los-ia:':\e;,ado ·a ne· 
·gà.r . abe,tament_e Deus, a , Igreja, a 
ReyeiaQão divina e'tudo o q~e- é de 
Dêust · · · . . ,. • 

càR'eláes ou ·a eles. i:ilt:erent~s. que não a.uiiliares'.· . . . . . . , . 
sejam de sua. alçada resôlver; . . 18 ,; ·: ·síio dév'eres' é atrlbuições,ÜO. 

e) exercer a ação ·dlséiplinar· que. Ca:'pelãÔemgeral;· · • ..... . : Pe •. Vicente Zioni 
· llÍe cabe comó chefe sobre os ·qa11e, a}.apÍi_Íi.~r c~11: dedica'ç~o. e.m ~1fªll 

Haja. vista. a negação d15· dogma elo Iã.es e. auxiliares.· ,do · Seúlço;. ' . . . . . tu~~~fS, d~· ~~f.elf?'. o~ Chefes _m~Jita., . 
infen10. <Embora lrredutNelmente-)ião .f) suspender,-~º :exercioià dé _sú_as', res; · .· · :- , ... ···: , ·. ,.. . . • 
aceito ~elô.-i espiritas,' é negado· de funções, com.un1<;ahd9. à. ,autori~ade Í,) ser d~vótado'às suas. funções,.d~ 
tal modo, veladámente, ,~m nome da competente; 1.>àrà. os , devido~••t!,1;111,, (:S e Câ,jeiij(), sé'?f riie_4ir. siwiif(ctos; . 
bôndade e infinita miser.icordia . de Capelães· ·de, seu 'predo. que,>'J)or me,.•• e) <ma1tt-er exll~plar coll,9,uia e, ~e? 
Deus ,- incapaz ile castigar eterna- ti vos . de 'Ordem morai,ou rel!.gios~, frá.té.mal.Úíente · tln,ido aos ·aemais;Ca. 
m~rit~ ;OS homéns;' seus filhos e cria~ não cotretjpOn~âni aO'.,se)i:.-~~Il?,;.el'.19· peli~s'- - · : '. . <' , · . ·. · . 
túras -do .seu·poder,ique os incautos 8 providenciar Júntôtn,9 ColÜándo. em.• .. ·,d)C<;óopei;à.r'Íill-~r.ganização'.tfos,11,:0-
se· ·éons!dei'afil · até . na obrigação de Chefe. so~re. :,tal,,~~didar--~ara;. ,011- Ca-

1
, grantàs . 8::-nas ·s,eãl>.zações · :de festivi• 

negar)a. exlstencfa do; interno. para.- pelães cfe outros cr;édos;' :·:. . ': ;; aliáés'.-e{rêc)i'eaçôes;· ... ,;r.; .• :·. ·-· . 
nã.o ofendei-em a.•santiclade divina. ·.:. g) provid~Itciar,,uir.o::ao',C,o~?;ndan·. . :'~f,:_l,r,~ftt,ar '.~~:,.<!oncu..~s? ,d~'vot:;i:dc, 
,A ,negai;ão.·da.: dlvindade .. Íie, Jesus te em Chefe .sobre: a;'strspensã,o. de· na)'.in~trução · lll9+A!_,e,~1t:1ca da, .t~o- · 

.Cristo;.·,':"-<que,. se ·rosse .oste,nsiva, _quaiqu~r pa,pelão·4o·(;)X8l'é;f)i!)':dé~iias p11,;; .t,·c· '\-:.· ;; <.· ·. · :·_·. 
-acáfret,aria a mais deciâida."reprova- funções 1/_(>r mod:iips',d~ ~üt,~:,n-a:tui'e- 'f)~.Pr.estár:con.cur~o::nas_ ;UOCU ~e 
ção· urianime· de ''.todo ·o Dô_ssi(. bo.m za· q1i,e nao .os .. de;, ordém religiosa.. oµ ccir~Íl<>Í.l.déxjç!a\~-1-JnfórI11a!lões"-.enti·e 
povo tradiclonaltne.nte cristã<:>;> s_ensa- nioràí ·' . • . e .· .. · :.. . .· . • ,, .. .• os sol<lii:diiJ<;-e:.suli,S''fá.mllias_; _-: • 
to e c4e1o de fé no Senhor Bóm Jesus, .· 11) ~rovideÍicia~ sobre, as s)ib1>t!tUi• .. ,Ó). ·.yis!t;ir-, ·C?~1Qrtii~ f ~rllst3r:_ ~ 
v'êrdà.deiro Deus e. :verdafüifro•Hoihem. ções· dos"Oâpeiãe:s ·eíµ cántt,an.l!a;; ·· .· .. ·. siisténçia,; ~os· -~860$, .,P):'lSJonelros fl 
- é :re!ta dê modo .iJi.'otundam~nte as• i) -0 rganfaâr ài· .folhas;·de. i~t.onna-: -riitµJiados,:Íiis: :cõµ.4i~9~~:'.tliad~: líe< 
tnéioso. ·Enqu.ànto afirmam ',que·- Je· · · d c e1· - l .. il, se··d· 'ui 1 .. ,-,·:-.... do· · .. · · ·· · 

. . . .• b • ções os' aP . aes ;va,. _eu_ O· : ,.11 . • , . o,.. ,·_h-Yl:~_''n"\..·ª.·oP:_ .. · ... '.,._·d.a;.·_,r')·_.·a_ ,s ... ·o'.·.· .. ,·.à.·._.a::n' .• _: __ · ...... , .'C?s'1: __ ,;~, ..... ·e ,-.o .• ~.· / S)IS 'é o f'riotisO divino Mestre", re a1• fórmaçôes ·que lhe-fÔJ:j!:DI pr~tapa;~pe•: . . a .. ,... "":"" .. 
x,am;Lpe ª: nat1:1r~2fa 4Mna à de ;sh~· los 'Capelães ·das D: I:'ê pela1(a11tol'i· fo.\'ilspgsiçõis". ~m J~hwão à_ dôut1·11111, 

·vles'criatura. humana; e!llbora,.a mais da.des. m!Utúés;., _ · 'º .,· · · : · e/àg'i/~.rât'foant,es ilé'oút1·os :ci:edo,s-rc-
éxce1$a; enquanto dizem qu.e;Jes.us é- . jttaier' registra?' a:s Jilt,~:ê~-. doá, lig~lôijt,' ,i'-,'. '· · · .· ·,., ·. · :i ., · ,~ 
Ó "F.ilho.!ie Deus", negani:L& a.ver· .. Caiw1ãts .e.· do-,pe~lloa1: au~il.iar _do i)·:ct1ar'..\en'l,~,tol.'no·,.4e_si:&, Junto à 
daddit-a filiação divina a'firman!]o s~r Serfiço• ,; · · . · ,, , · .. · • tcopl!;.úiµ.._atF~Eihte'-'dé éónfi~nça',:_,de 

. intejra,melite outro o sentido' déstás Pti _ k) ci~ganizàt Jnap\U\ . e~taÜstico~,,i cófd4Í,1idâd~ .'.eí4,e pr,~!ltil{lo·111or:al que 
lavra.s, . Eis como :se exprirµe. o . pro· g1·àficos, _inelll.ot\as ~lu:cidatlyas: !la,s. fa'.eilitê ·. ·s11á ·n!l.s,sã~ reli~iosa/ .e9.ep!ri• 
prJo Kardoo, a· .esse, respeito: " 0 tlt~· ocó·rrerictas e,reanzáçijes do):l.erviço; tuâf móràl :efch:foa..- ·: . .. .· ·; 
lo ,de Filho de Dous; lon·ge ,de ímpll• . 1) pro'.ceder, ná. partf rellglq~a,' (te·. 1sL:,As. stÚ>àtifriições_:e;,'ént~a;is:do 
~r a lgualdad.e é antes lnd_lcàtivo de acorilo''com ·as ,instn;ç.õet out;org~<l:as• c~j,)iô,;9h~fe : t~r;se;ão ·de' acordq 
submlsàlío. : .. · Digamos que ·• Jesus é da · auJ<iridade: ecí~iaàti9a •,CPl!-lPétén··, com ·a ·:precedenc1a .. .; ·. . . , · , . 
FilhÓ de· Deus como .todas as .ériatU• te qúe lhe exped'lii 'as· prõvl,s&.e~ :e fa•·· ·20/.:...:.. '.()s,;Cap~lães •. em ,s~a .qua.!Hla• 
ras"o' (Kardec, -Ób,ras poatuinas, i 93õ, ci{rdades para exercer suâs à.tribui--. dé.'..'de Üã,o:'.côm'li,Jentell- '(Cónvéllção. 
pag. 130). . • - -·· ç~es esp~i,ái~; . . 0 ·: .· ~ . ; · · de\Gefüib'i:~J; ;:nã<> poderão>·usa.1\ !ar• 
. Nã.ó,•Qaberia,., num .. ~ill}PleS,\ai:ti!fO, .· ,m) enviar, a,o. Co~and\J.Dte:·.em,.Che,, maíne..:não;:i;ei:M.g~sigilados P~Ja .• s~r· 
desmá.scarar• todos os . aspectos ·deSta fe,. em d'i1as. vias, um ·resumo :niensal. ,içôs jÍioompabyeis, com Ó .seu· mim~. 
verdadé!ra estratégia diabolica: .-do ES· do. 'futtéiónàinento.· ~ó'; Serv~~o; i/ci1.1.1i. ,terió e'Clesiasti~o .. · . , · : .. · · · 
piritlsmo/na éua,guerra contra Thms. . nomeação '<ias· OCÔtTencflis/e, qaf sil, . ,.... '• ;. .. . .-.,/·' /. . .. . . ' . 
Umitâmo-nos; pois,. a, denttnciar: por gestõ.es .. que .IJ8' Ailletem. nii~ter: e. -üm. . 1v1L:. 00S ÓH'EFÉs,·r,iÍ.iLÍTAR}.S, 
eira essa nill.ldosa-metodologia'da seita ' relatorio senrestral .• circul1Stanci&do. . ,--}0ÊVERE$ .. Éº),TR.IBUIÇ~;~s ,. . 
na ÍIÍfusã.ci dos seus erros,' .afim de Deste· re1atólito;,depóls: de-.'éx;unfoàdo · · ' - , · · ., . · • ' · · • · · 
premÚnir ,o:Ji incàutos . colitra . o inal, . 1>élo C-Om~n.dante;1ini· é~e!e, i~r~~ e,11 : 21· ..... Sãi>\tê;,e1·ês '8:'ii.ti-ibiüções·'.de 
e hripêdirhênifam · os bons ·a, se 'dés· caminhadas · .. copias ... às .. ~ .. ail: .. Jo.ricl,ades ... t~do~:oii',c. hifes'tí1rtitiu:~.i:f ·.: '.··:·, .: 

. viai'e1n'- do.· Verdadeiró caminho do· · · " ·· C 1· · a"'"'o ·n, · · · · · eclesiast!ca.s. das '.di_ferentél\ r~ligii;és_ . ,~) pi:estàr_ aos ~t>~,aes o .l'.;"1 il • 
be~·· ª da-:verdaéle,. . , . . . ~.éiir.eieµt. a.dás J. unt. o· àf.w .. º. rç~ :.• >. . .. . diÀpe.n~.ªv .. ·e1. ª" ·,d_ês~Vi'P,e .. rt}!-o, ~e.:seu, 
· . Aliás, é direit9 que rios· ass!st.e àé• · , d '1 · ... t ·b'üi - $ 
fend'er ·a Verdade' contra'b ·Erro; 0 , n) c<>mµ11.icar-se;".por)11term~. ió :<_O' · en,-04rgos,.e·a.n .. ÇOS )'..:. , ... , •.•. ; 
Bem· '..cóntr.a O Mal, a_· Virtude contra_ o_ 'Correld Militar. . Expedi~9n,ai:lo, com. , .,b}>fixar'. ;as llQt:aS (dôs, ·a_tos;flll~g10• 

as ·àtiforidades. menc!,cinâdas na .. ,Ietra: ·. $~.s,,,di1*0.d.o:(}1Jé_;.Po~sa.ni .. 4!?l~ll parti• Viélo, bem:_ éoIÍ1o pr~visà.r. os_. parti- · · · · · · · · · ·d · · - · t ue o deseia.-
.darlós>da Verd. ade _contra. o. s. ataques anterfor; · ·: ·.. · · . · · ' ' · ci.ti_~T .t.o,._a,!l.;ª~t~)I.Ças <t .º ,i , ·. • 

, · · , · · - · .. o) éóop~_i-ai::. na, o_ r._ianiza:_ çã:o',. e. rea· .. : r_em~. ·espe<;.i;]._1n,~te: ;llOf dJ~;de p11l• .'e.:c.·a.··.v,.ltisa.s lnvectiv.as' dospartidal'ios · · · ·· d f · •~ -e ·m"dO · · lização da,s i.e$tivid!l<les, civJclLS e re-; to·, ob'rlgatono .. e, _e· esu., '.'~ ,·' ." . 
·do mal. ' . . . crêíí.ções: em campànha;. ·,. . . ' . g.ue :.t<>-d<i!Í.'.;.os ,.e~lto.s\ cel,ebrem:sseu~ 

· .. p),' prestar., e Jazer p,rest~r !Cili~ad'O' - Í:Jic:OS ·sem· i~terchoque de JUfí~1.'- G • -·-~ '. ; • ' - • ' 1 

' N~.º · Qêsperdic'e! 

·.· ·iy·' 
· .. ·,_ .. !fl Oepo.slte 

f PRUDENêlA CAPITALIZACAO 

Assalto' a uma Missão na China 
Tropas JapÓnesas;. indi!~rentes ã . ba.1-

cieir~. neutra: és.panhola · que' se'. ~rguia so• 
bre a missão catolica em ;cha:nteh, i:i
sulti.ra:m;:o. Ftevmc .. o.';ci~riidó. Ílerrero, 
Vigarió · A,postolico,' a ·ievaram .consigo 
dillheirO e berts no ~aior ' de mais de 
400.!)QÓ do)a.~. ch}c;leses. ó :sr, ;Bispo 

· foi -.;~µ11Íl'I«ifo .por wµ ,splda.d9, .j11,ponea 
que 'p' rev~tou é lhe. roubou â . c;tneta 
tinteiro, .-0 ,einto .. é·o,dinheiro.que tltlha. 
no bolso/ óiil\iós-'.sóidado~. ferl_rlli:n gra.
vemerite . com ·· súa.s êspadas. ·as· ·Fre!n1a 
espánhtiia~; iia. ·cab~; e'\ti>do~{os mem
broi; ,dt, m~ão. ,fÓrªm,}'extremaincrtte 
!rtsultadi>I;'~·:. '. , , , >·,' i 

O JPAÔALHQ_:: Ml&SIQNARID 
Apesar das 'düiculdades atua.is,· 109 

· . Padres' do Espti:lto santo · partiram' nos 
ult!mos 4 a.ti.os-. para·: missões .distantes, 
informa. a;.. casa cétitfa{cioa · Pa:dres tlo 
Esp!rl.to, · Sarito., Os . rilission,ariçs . (lil'igl• 
ràm.-se · pàra: a. Me.geria, ~atburst, . e 

· .Seri'a.> Le.oa., na 'Afrlca. : Ocide.nta.l, Ke
.. nyà. na .Aflrca. Oriental; Ilhas· Maurlcia,5 · 

e Trindade . 

e,á$.s1stenciá ã._os::ofic!Qs;fúnebi-es,-1'.0S h!>ra;-1em'iesr,irlto ~de ·ampla coo_P.era.• 
s_epúl~i:néptos ,nos catnP.~f 4~, l>.l!;t'a}ha tãô;: -i · · : , .·. ·. · .. · ·• . • • , · 
.e às exeqtiias lie:vidai! ·aoa, I!iortos.;,. -: · c): ·;a~IIlit_ir]!- Cl];<H>eraç,âo/d9f!, c,~P~ 
. 9) .. pr~iai: ie:'~aze(pr~tii,iia'._çpóp&' lãe11 _il~'!)tt;~n_1.7;aç~p.,dos.1?):Q~r~wà.~-.·!II 
l'a.ção soliéltada »elos; 01·gã<1,s,.do ·.S,er. n.a's\\i'êaliza,§õe.\! dé, te~Uviªades1'e ;te
viço de Sa)lde ê doil,:nemàis: Serviços crêa)iõ'es da trop;i,;, ·.· :. · . , • ; . , : . 
no que cotiêerne as:. atribuições ,10 .. --d),:.p;'eitar,~te~ ,es~ciàl â::r~ali• 
s; A. R.; ., , · •·· ·.· . ···_.· , ; .. , ... ·· zaçtttl t1o!i'-0tfoiós Hturi;icos e, festivJ• 

r) báixar instruções :~cerea.',dl!,. re_a• dad~s ci+ico•ieligiósas, ·,evitando que 
.. llzação de tócios_ eis: at_os' e \ôfic~os: !'é• oat.ràs:; a,tÍ'fida·ães·',àciiav~is <:0:m .ele.s 

ligiosos; _. . . . . , . , inte'ftfràiri; · · · •- . /; '. ---/ · 
. &) prot.iclênciar sobre o~prO'l'imen• . . ·erfiorJiecer ,aos •CapeJã:)á sób · s.ua.s 
to do material nocessat'ió ··ao- tuneio• ord~ns.' fodas·/as·:-fáciHdades 'e- :mejos 
namen!.(),do s; .A.'.R.;· . ·, .... ·_ neMs'iráriosa.é,.'exêrciéiode,seus:énca:t 
- lõ . ......: · o Capeião-Chef~/ nós assun• gos "e··:-iJ.e'.!;erês./~~cJ~s.iv~ ·_tiilat1to' .as 

tos -atinentes ·a àssistené!it,;~eligiÓilâ, suas necessidà:des _em .a)l_xl_llares, • 
. é ·conselheiro.e auxiliar -direfo'.:do · .. CI>· instaiã~~és .1.itrà 'a ·reàlização nos ·:atos 
níand;ttité éu(ê;:h~te; df,c11~.,Q.:,o.,:ra.. ·r~ligt~_.~os. t , · - . . ,: .. · - : .. ·· 
rã · parte cO'm. os. seu11 · aux1!Jares; ... · -

.16 ;_ Conipet~lll· aó· C.a.Mlãó-Chefe v :_;·MEIOS· MATÉRIAIS,:E DISTIN• 
de D; I., as s_éguintê~ ifrthulgõ~s e ·· r ': T'iVÕS :DO S.,' A: R. . 
.deveres; ..... ,:_··.-·:: ._. ·.-~.,~::· ·: -~---~-~ · ·· · 1 

, 

. ~) éomunicar~se com o·Cap,elã:0°Che- • ·.-2:ú:...::.::·Ó s ..• A, R. ·s€rá'providoi da' 
fe da .. F.oí·ça. sobre, os assunto~. q11e · m'atiStial)·Üturgieo,indispetisaye~e dôS 
d.ele dependam ou qué .. ititeressé:n' ~o ' eg~ipamêntos riêce.ssarios. Eltil' campa.-
Serviço; ... · , . . • . . ·'·.·.· tibi'aUis<como: altares portatêis, ba'r• 

b) mà.nter em;'dia ,o r.egisti;o .da COt'• 1•aci:.s-éapela. ê. meios !le· tl"ílÜSPÇ>rte; 
respon_den~ia e âa · es~rituração .do ' 23.:... o.-S, A.\R. U:tiliz'ará em campa• 
Serví.~o· na. D. l.; . . . . . . . .. . nhii: .is 'insigniâs}'aprôvá.das pêlo': A'\'.i• 
. e) redigir.os Boletili.s e Ordens tle .' só to l.lâ~,:dE{9 de:ni.á10;4e}9~4.' 

.serviço <t~·.inie con1pitt~e'in;' · · · · · serio ,l\iia<i..ãit rio' ~éi:npo. e Jugi~ de
. d). encamin~r' ·ao .'Cptriá'\/dante ,_da .;signados pafiÍ: os:: o:flcios religiosos ,e 
, D. Los. pedidos e pâítes do~ Capéluês ··JWS; estacjon.ani~tj,toj, :para indicar:ª 
e àuiiliares;· 4ev'.damente itiforµiaâo~, . ll.~de,,da ,caQê}~11ia. , .· .. · , . , . .· 

/ dando ci.er,cia ,dó g.uê/npsfa · lliteres- . , '2&;'-:;;,..., Os.· Cap·eíã~s 'poderão, usar: ó 
sar ao _Càpelão-Chéfe, da, Fçt'çà,;_ · . mesinó _uniforme elos oncia,ls .llo:'~:xtir• · 

'e) eiiice.r a ,açiio ·dis~~11linar: :uue cito,'> tendo ;i.penás 'Para ditêrel}.eia·IOII 
, lhe c.ab.e em .. r~açij,o aQs C,àpellí:es 1111" ¾Úljstinv,o do S .. ,f !-R., bo~dadó direta• 
bordinaclos da .D. l .. e aoa ,,au:i:íhai-.e.11; :.. \t ~ .. '. .,,.1 . . . . . 1 .. ,.,. b' , m.,, e,. so,,..re· a ""·ª· ·.· . , , 

f) preencl1er, )19 que-! ie: cou ~r. r.s . ,/25 -'-Em·-,catnpanha . <:>s capelães 
1D·o_i~1ª .. ~e ... d~e.)!ls~r;~nJattr_1(_:t.~ii,·tP~!ães da • '· it'iiti.iã:o.· nb:.·bràço .· é~uer'do • tim ,))rai;it 

arttli.rélô;,4t,,tecifió de _lã, ._com:·1o;cm. 
'a> registrir ás _aitérações do. seu •.. ct~•lit(·gurà.',tencfo á.'o centro.\1ma/cruz 

pessçal nà-,o: .I.; ·• ·-'· '; )_.,. ,. · ' d.~ •. -.có.·r.···a.ziil. ó,feste .• dó."m. esm. ó . .-.t~c. ldo .• 
h) organizar ma.pas, grafic.013 e me• · · ; -2s·· :-• Of. Cá'[ielâ.es pro~dene.iarão 

mnr:as · elucidaiti-Vas . de· óco1·rencia3 · sobi'tr a(oriimfaáQio; .. em• cada' Unida• 
1 com O· seniço na D. 1.; .' . . Aé ·:,lie. trópa/Qu; t~r~a!;iió ;qé, sej::v1çl) 

i) enviar ao Co_m~nd11nte. da D. r. · .· i$ um itucleo·,ôit,>União ,Çatol_lca dos 
. um resumo mens~l :: de··;~~/·~latol'io l\Üitâr-és,, ria.: JQr.ina e~tabe!ecida-- por 

sen jEs~atUto, > . · ' . .. . . . . , 
L&aH tf t't!ÍJl-~ljAH o\'' 
, · ·:'LE<-a(>NAHJO" 

· · ' oe:sse .. n'ucl~o.-.,- para · cujo , fllnciona
. m :lp ki·serã!J.·:,COÍlCedi da!;· as .. treripfs°s~ll 
·--e !lêilidades,·pelos respectivos, coman, 
- tlant'e, ,0'11' cihêt~s.' Ob~rão os Cape- · 
,I!\~s os auxiliares para ·os ,seus:·ser-
viços.' ..... e ••• : ' • , • 

, T,000 ~ MUNDO· DIZ· -'-·QUE SOFRE 
• ' r, _, ' , • • • , ,1 

.... 
. 2 .:~·-. o,, l\Unr:;t~rio · .. da . Guei:ra f~:-á 

iínp"ritnfr é ll(strihuir- ro;i,nuais ou ,li• 
'vrtis d·e Q'ú1to-'julgados· áteis às pr.aç:as 

· ·e)que. t~nhà.\ll}~- ,a[ÍfovÀc;ão, da, aut~ri• 
da4e ·ec1e.sJàst!c,a ,(ló,mtl'êtenJe:, . . : . 

' 'l'odos se · queixám .d_e seus ti~:fle~; ,i)1as 1.ficiu~âs .· pc~soas 
fazem o fratún en'fo 'devido· para. se livrar deles. . . . . .. . . 

. Arteriosê1e1'ose •. <lôres de calíe~a'. feridas\ ukéras, ,anti
... gas,, espin\1a~. n~sciclos e. óutr_as mo.íe~~;ª~ 'Aa ~ bet~;.,:::t_1,~111i,ai· 
· eiwotamento, dôres \·eúma:tjcas em quakjüer parte: dl,1. :,ç,orpo. _ 
i t:cções do coração:· cstbmago. ri,'is. e ·hexígâ, étc ... são ·a.:guús: 

, ·dos n1a1cs· oHginados 'p~Ia .imp~1reza e.lo, sangue-; do~ quã!is .· 
, éiuvítrios, todos os cfü1s., àlguem 'se queixar. ·.' ··' .··· ··'" · · ·. 

·. . Os 111edicos esoecialistas cóntinuan1 ·i11<lkaíido: º' . . 
'T ,;. 

,.- (li 

· ,. ,28~....,~;4 ct~S!ll:ão ·dll.s- atividades-clps 
··. Cá'.pelães 110 · de!le~pimlto da assisten, 
cíá.. 'consignatl:f';. _rúrité . · l{egulà'mento, 
ãa,r-se:i?'én1 °pdncipio;·· e'ntre" 2t.ai 4 
ni'&sis 'apôR' ''O. •reirê~go . d.as'. unidades 
as'.suÍs'.;sédes, ·protiedendo:s·e·'p' 1fo11 

. '\féslifaÍ'llentn ;p<Ú" àto. 11spoolal d'.o· Mi• 

. niiit.ró':d.?.· GiJen.a.,',pàra,ca·da\CaS<l .• 
''fü1;,.:i '() '(ltstin.'fívo a .tiue i$e'reférê'O · 
nií.n,ero ' 2_( será. à crÜz · sJ\tÍ ples pât'a 

. . ós··'cr.êdi:l's êr.i~tifos ê o 'sjgnó. ciorr~s· 
_ponclenté 'para' 'as dcinaif'colfflssõ~s .. 

,• .. r'f tt:;t:!·.:''if : .. 
· 1ã;'i-CJ1eiê·s '.ctê'Jf I, •· ~rteifcetãó iíos 
,:Gil~\llos _de:. qff<;iifi 8 • BUJi,êric/re:5,'' Qs .de
. mã:s oàr,elães, ratão pa_rte dqjües.mo 
ci~é'llP .,~º~ .. c.apitã,fs;, ·. · .. _ .. ·· · , 
' SI . ;.,.· ·os ·ca.pelaês terao···os venci• 

mentos !! va'iÍtl¾géris· cíi1e llteil ·r6:ram 
· fí:.-ià-dll~ ·pelo De<ireto-lei u.0 -~.635'. de. 

Á~sim,' pois, o inetodo de,,.:ataque 
doai ·~etr.lta~ é., i,;idi~eto;e yet,,.d~; as 
menfüas · qúe propalam _não. sa0 aber· 
tas '8 desenfreadas. nei:n··a::r: suas 'ne• 
gações ostensiviis. e 'redigidas ém '.ler, 
n10s ·'ué; çontradição dialetica;,. Não. 
Seus atàq11és -são··i:,néobé_rtos ·sempre 
pe1a caíià :d.a '.ca·ridaôe~ seiis/áfgumen• 
'to!/ sãf d·e'coritorno, e· nonéµs .erros 
e!e:;Aêx'ft. e11]i!ecial cuidado >ele 'sàlien~ . 

· tar' bem a,, 11.p-arenéia:\de Yerdade- que · 
. ·p,n~'errànt:· :k-:astucia;-mâldost·- ·se, OClll• . 
. ta sob:ii" cap!Í,,dó !nteressê_ p~l~ liéin 
do, pfoxil:110 .. e ··aa: mais pura'caridade 

. . ' · . · . .. . ' ' :,s··,f'l' .2!1 :de .m<!:io de wu ... iegulaclos :;pe,las 
. conw. '- túelhor n1éd1caçao. aux1liàr np 'trafa.ri\en to :dá. ··. 11_ 1s; disposlc<'ips f{ó CaQitu10·.\TTJCdª-!1 "Tl)S• 
porque, ao tnC!\tllf); te.nipp qué clepµ~a, ·O .. sangµ.e; .t9J}Í:Í\~3,,(()r< ·• .;trJiçõP-1'1 ·pa:ra' é /<>rtànizâ~ãó f fúnclo. 
orgànis111os· 11r1~hrlita,rlos. . ·\' . ; ·1 . na1#~n't<\'<lo ·~évi~Õ,,,de ·r,;undds 'ê!a, 

-J. 

· "Hàee est' ,•ictoi·io' qual' 'vil>cif ·nmn
dulU: fides" uostrà!'": (I- -Jo;: ·V,_· 4\_, , _ 

f1'•tte1·nà.. , •. ,· · · 
·· Sãô'itníiuíeros ! os exelllplo,s. 

Usai-o sem . deiWota:; hoje mesmo >;. : ,;, · :tç,tça :_FJxi:,ed.iêiotià,[iá ,'._ ijrasj1eir~". 

1 . ll..i:>l'Ov'á<fas · pelá·)Í,Õl'iarta • tL0 6,499, de j 
·-----------............ ---------~------· ,.,li!_ • .- --"'."'"~ .... '"Í"''!!""""'"'- 23'.de)liaio üo éoi'ré~te'an, · , - . '" _-"}"" ,, .. ·, ' \ . j i 

~~~~ "-=l~, ~~~-'~,,-,J 
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IRTIOOS DE INVERNO 
1 DENTRO DAS POSSIBILIDADES AQUISITIVAS DE rooos 

" Fiéis ao compromisso que assumimos para . 
com o povo de São Paulo, de que dentro da 
nova orientação de vendas todos podem obter 
com boas vantagens os nossos artigos de quali= 
dade, estamos apresentando os novos sortimen= 
tos que recebemos, oara melhor demonstrar os 

P REC OS B E M A C E S S I V E I S 
·.RLA DIREITA. 162 · 190 CAIXA POSTAL. 118 

o . MARTIRrn DUM. SACERDOTE POLONÊS 
. Gozando à sociedade. da gloria e das 
·aignid~'des; {lassava os ultimós anos de 
·sua· .vida, trabalhosa. o "Eiseme .Kanz
ler"· pdncipe Otto' .von 13ismarck na 
ti·ãncruilldade ~ na calma do seu cas
telo de· Friedriéhsruhe, · escondido na 
soinbra do arvoredo. , Tiilha justos 
motivos para ·ser.,'orgulhcm,· Embora 
o '.jovem-monàrca Gilhertne.II·o tives
se afastado do poder, a amargura des
,fof«to está adogado. pela idéia de que 

. ·ª .obra' das suas mãos :contmua a, viver 
·e a .crescer. 

·Mas... ·Na claridade do céu que se 
estende .sobre ele não faltam nuvens. 
Ete; o;oriipotente <'R.eichskanzler", que 
:forçou a- dobrar.,-se' não-'soínen,te uma 
t,equeria Dinamarca, mas até tantas 
potencias . como eram Aústro.-Hungria 
e a· França; _e1e,· qu~ uniu outra. 'vez 
todos õS alemães e · que' fez renasecer 
o iniperio gennanico, · ,ele perdeu· a 
luta contra um' ançião .vestido de- bran
co, ·.solitario · morador . dos silenciosos 
comodos à sombra . da cupµla de. São 
Pedro. Ele. que- tinha à sua disposi- ' 
ção, . a. uma palavra, um milhão de 
baio. ~ia.s, . perde. ü. . !i. . luta contra. um 

. homem que não tinha mais do que 
'uma\pequena ''guarda de honra", ar
·mada. com· -antigas alabardas medie
vais. · Foi a recordação da "Kultur
k~pf'~ perdida . que fez. ~oj)rir com 
as ,nuvens ·b céu.:. dos ultimos anos da 
isua vida. 

E-·mais uma coisa... Apesar de to
aos seus . esforços ele . não conseguiu 
·"àusro$tten". . • . Não e ó ns e g u i u 

-extenninàt, eniquilar aquele povo ra
•dicado nas margens-dos rios de Vistu
b, de Warta e de Notéc, o povo radi
càdó. nó solo qúe ele, principe Otto 
von ·Bismarck, apoiado pela ciericia 
·alemã, considerava comi> ''Vrdeutsch". 

O nome de tão benemcl'ito sacer-
dote foi Feliks Bolt. , 

Esse nome e o de Pe. Wawrzyniak e 
os de muitos outros sacerdote;:i polo
neses eram bem conhecidos pelo prin
cipe von· Bismarck. Foram eles que 
fizeram amargar os ultimos a,nos da 
sua vida e foram eles o alvo de seu 
odio dia bolico, seguido pelo odio de 
toda a nação alemã. 

Os anos passaram. Jaz num tumu
lo não só o principe von Bismarck, mas 
tambem a sua obra, o Imperio germa
nico, e. dos escombros. ressuscitou a 
Polonia. A força ·espiritual da na
ção polonesa levou ao triunfo com
pleto sobre aqueles que confessaram · 
o principio "Macht vor Recht" - a 
força diante do dir.eito. 
. Assim, o P,e. Feliks Bolt fez-se re
lembrar mais uma vez aos alemães. 
Na qualidade de presidente da Co
missão Maritima da Camara dos Depu
tados da Polonia, com palavras 
calorosas, ele apoiou a moção a res.:. 
peito da construção de um novo porto 
polonês de Gdynia, na costa do Bal
_tico. A moção foi aprovada e um pou
co mais tarde na então deserta costa do 
mar surgiu um porto maravilhoso e 
uma cidade, alvo do orgulho dos po-
1oneses e .da admiração do mundo in
teiro. 

' --Depois de ter carregado por alguns 
anos a dignidade de membro do Se
nado. o Revmo. Pe. Feliks Bólt, já 
bem idoso, afastou-se da vida politi
ca, mas não deixou de trabalhar na 
"videira do Senhor", como vigario na 
pequena aldeia de Srebrniki, na sua 
amada província de Pomerania. Um 
"pastor bonus" não deixou suas ove
lhas. 

Porem o espirito de Bismarck tam
bem ressuscitou nela sua vez e os seus 
sucessores relcbraram o Pe. Feliks 
Bolt. Encontraram-no no seu posto 
sacerdotal em Srebrniki. 

Tanto a crueldade como. a vingança 
são os elementos da alma dos dei.Ises 
germanicos. E' o seguinte o · relato do 
destino do Pe. Feliks Bolt, feito por 
·um dos prisioneiros que conseguiram 
fugir do campo d!! concentração ale-

mão em Stutthof, publicado poi: um 
jornal polonês clándestino: . 

"Era inverno. Ao campo chegou um 
novo grupo de prisioneiros. Como de 
costume, fomos obrigados a c1ssistir a 
admissão de nossos novos colegas. 
Numa geada cruel ficam . ao ar livre 
cerca de 150 homens. Sãó fisiono
mias de gente de inteligencia. E' fa
cil adivinhar: são os sacerdotes, os 
medicos, os &dvogad,os, os juízes, os 
instrutores .•• 

"Ficam a espera. Que é que eles 
esperam? Agora mesmo · veremos. 

"O comandante al~mão manda a 
cada deles deitai·-se e os soldados co:. 
meçm:n a distribuição de chicótadas 
até qÚe · a pele sae da carne. Tal era 
o germanico ''willkom.men" - bem
vindas ....;. naquele campo. · Da .mesma 
maneira foi. cumprimentado um idoso 
padre polonês. Mais tarde' ctins'egui 
saber que era o Pe .. Feliks Bolt .. 

. "Com seus 76 anos de idade, ele so
freu mais do que outros: ."mÓradores" 
do acampamento. . Estava deitado na 
palha apodr,ecida que rios .servia. de 
colchão, -com. ás· perna~. curvadas, pois 
faltava .o ·espaço para, ·estende-las. 
Conversava com ele, a:·miúdo. 'Disse
me. urna vez :que ,agórá . não ha lugar 
para a gente de espidto fraco, pois 
todos. os nossos· sofrimentos 'atuais são 
um pagamento parli o melhor· e o 
mais claro porvir. · . . . 

"Depois, de alguns-dias ele foi .viti
ma de disenteria .que dizimàva. as fi
léiras dos prisioneiros no àci:impàmen
to. Os alemães não se pi::eocupavam 
com o tratamento dos doentes; só os 
isolavam . num . barracão especial onde 

. ficavam deitados não chão sem 'quàl
CJUE'l" proteção humana nem cuidado 
medico. 

"Lá se encóntrou tambem o Pe. Fe
liks Bolt. Um dos prisioneiros~medi
cos · fazia tudo afim de salva alo,·. mas 
por falta de medicamentos. e da higie
ne primitiva, nada podia. conseguir. 
Num barr.icão sujo, na palha apodre
cidà e mal cherirorn, entregou nas 
mão.~ de Deus sua alma o Pe.. Feliks 
Bolt" . 

Temos que crer· na verac.idade das 
suas. palavras: que· os seus ,sofrimen
tos e· os de tantos· outros milhares de 
seres humanos tr.irão à humanidade 
um melhor e mais claro porvir. 

· Deus mirabilis ... 

: Aqu~le 'povo teve a ousadia de re
sistir. Nii,o queria nem negar a fé 
dos seus antecessdres, hem deixar de 

. falar em 'sua Hngua; uma lingua "dos 
escravos", nem ceder suas propiedades 
aos representantes' du "Herrevolk". 
Mesmo· os menores deles. . . as crian
ças. , Já elas tinham os germes de 
motim nos corações . e não queriam 
aprender o· catecismo em lingua ale

,mão •. Foram eles. estes· odiosos sacer
.ôótes poloneses, qne constituiram o 
•tspiritus movens''. da resisténcia dos 
·1Poloneses sob o dominio alemão nos 
campos· da vida da religião da cultu
·ra, mesmo no campo economico. A NOVA DIOCESE DE PIRACICABA 

Mesmo no campo economico. Os 
polonese's sob· o dominio alemão sem 
ter possibilidade de lutar e de defen
cler ·seus direitos com o braço ·arma
tlo, procuravll,m outras armas. Sou
beram bem que é. que podia dar-lhes 
a força riecessarfa afim de· suportar 
o jugo inimigo. Entre outi:os foi tam
bem a independencia economica. 

Ao mesmo tempo que o principe 
'.Bismarck gozava · de bem merecido 
. descanso ·no castelô de Frie.drichsruhe, 
na 11ltima dezena do seculo XIX, ria 
província' polonesa de Pomorze, Po
merania, denominada pelos alemães 
"W&t-Prewsen", -agia um j9.vem sa
cerdote; vigario numa aldeia, Foi ele 
que organizou no, meio da população 
elas aldeiu e pequenas cidades as co
:op'er!lÜvàs, de credito -e de· comercioi 
Em brevé teml)O, _como resultado dos . 
15eua ·esforços, toda a província ficava 
coberta .. por uma rede das coope-
1·ativas •denomi11adaii" "Bànk Ludowy" 
~.Banco popular. - que foram uma 
fonte dé credito que facilitav,a aos po
lones!!l! . criar nqvos e numerosos esta
belecimentos comerciais e indus
triais, . Aquele jovem vigario or
ganizava· tambem os cursos da ensino 
do comercio para: os jovens · polone
ses, que, tendo. fechado o acesso ao 
serviço estadual e publicó, procuravam 
conquistar os. ·meios da subsistencia 
no · comercio .. 
. Desta maneirá os polones·es conq;.is

taram a independencia economica tão 
necessaria para · reforçar . a , resisten
cla contra a politica exterminativa dos. 
alemães. 

Aquele jovem sacerdote na Pome.: 
.,;ania foi lá <> pioneiro de mesma coi
. :ia que !thtes. dele. criou. na .. provincia 
de .Poznán . Karol Marcinkowski e 
~utro · sacerdote, Pé. Wawrzyniak. 
i 

~I 

Piracicaba evidenciou, por ocasiiió 
·ao Congresso Eucarístico Regional, 
que corresponde brilhantemente à ui!{· 
nificante investidura. recebida das au
gustas mãos do Sumo Pontífice. 

Dificilmente, outra instalação de 
Diocese terá recebido tão bela mol
dura como a com que engrinaldo11 a 
proclamação da sua elevação a sede 
de Bisp:ldo e ela nomeação ele seu Ad
ministrador Apostolico. 

Inaugurou-se a excecional data com 
a participação coletiva dos homens ao 
banquete .eucarlstico. 14.187 homens, 
na missa celebrada à meia noite, na 
grandiosa Praça do Congresso; rece· 
beram a santa comunhão. 

Depois do solenisslmo Pontifico!, 
diante de imensa multidão, o Embai
xador do Santo Padre no Brasil ins
talou solenemente a nova Diocese, 
proclamando tambem o seu Adminis
trador ADostolico, 0 Exmo. e Revmo. 
Si\ D. Paulo de Tarso Campos. 

Foram momentos de emoção cole
tiva. Os sentimentos de alegria se 
mesclaram com outros de amor ao 
Santo Padre e de fidelidade à causa 
da Igreja. 

A novel diocese _que saiu un!ca
mente !!ti territorio de Campinas com• 
preende 12 paroquias, que o decreto· 
de instalação deu a conhecer publi· 
camen;..,:, 

A sede episcopal consta das seguin
tes paroquias: 

Piracicaba - Catedral S. Antonio 
de Piracicaba, criada em 21-6-1774, 
com uma população de · 31.160 almas. 

Piracicaba - Senl1or Bom · J-e1:1us, 
criada em 4-12-1922, com 19.456 almas. 

Piracicaba - Nossa Senhora da 
Conceição de Vila Rezende, cria-ia 
~!P, J,4-l-1914, CQ~ l_;J.~ª6 ª=!!11~1, 

O interior da nova diocese agrur;a 
estas· paroquias: 

Capivarí -· s. João Batista, cria
da em 11-10'.1826, com 22.336 almas. 

lbitiruna - Sagrado Coração de 
Jesus. criada em 13-3-1922; com 1.0~1' 
almas. 

Rafard - Nossa Senhora de Lour
des, criada em 4-12-lll23, com 6.672 

almas. 
Rio das Pedras - Senhor Dom Je· 

sús, criàda em 17-5-1888, com 11.328 
almas. · 

Saltinho· - Sagrado· Coração de .Je• 
sus. criada em 7-5-1936, coin 5:440 ai· 
mas, 

Santa Barbara criada em. 
18-4-1842, com 13.408 almas. 

Santa Maria - criada em 10·8-18S!l, 
com 3.036 almas. 
, São Pédro, criacla.em 12-4·1$64, com 
11.200 almas. 

Xarqueada - Nossa Senhora 'do 
· Rosario, criada em 22-6-1922, com 

6.582 almas. 
Todas essas parquias .são dotadas 

igualmente de casas paroquiais. 
A população . da diocese de Piraci

caba era segundo o rela.torlo da Dio
cese de Campinas em 1942, de , , .• 
142.500 almas. · · 

O Cma da Catedral de S.· Antonio 
de Piracicab.a é o Revmo. Mons. Mà· 
noel Rosa, que goza da veneração 
unanlme do povo piracicabano, por 
causa de seu apostolíco e longo mi
nisterio. 

Seu coadjutor, o Revmo. ,Padre Jo
sé da e. Meireles, foi o dinamico or
ganizador do Congresso Eucaristico 
Regi01ial de. Piracicaba, que a todos 
encantou pela sua grandiosidàde e 
prlnc.ipalmente pela sua profunda pie
dade. · 

(D!!, 'l'.!):ibun~" M Cam~ill!!:5,l 

LEGIONARIO 

Intenção de Julho· do Apostolado da .. Oração 
Para que seja fortemente combatida a imorali= 

dade nos · livros e no cinema. 
A Imprensa e o cinema· tem sido sem

pre uma das graves apreensões e ·preo
cupações dos pedagogos cristãos, .como 
dos . verdildeirt>s ·a,mlgos .: da. 1nfancia e 
da juventude. Como, de todas as bÍ!Ías 
invenções, tambem destas o .esplrito mal
feitor tem !a,nçado' mão, para, -explo
rando. a. natural ·te11denéla .do _homem· 
·pará o ma'i. delas fazer Instrumentos da 
perdição. - . Ha hojio, wna i,mprensa 
!morá!, um ·cinema !moral, e· tãó fünes
tas i;ão as i;ua., · influe11cias, tão rami
ficada, ·para não dizer, tão generalisada. 
é a atuação tar.to de uma como do. 
·outro, Que o Ap0st0Jado cl-i Oração mais 
uma vez con:vcca seus a.s.soclados pa:. 
ra i::ontilluarem a combater, e fortemen
te essas hidras peçonhentas, e, à me
dida das possibili"ac.es h1tenslficar a 
luta implaca.vel contra. ,esse duplo apos• 
tola.do do inferno. Ha leis inibitivas / 
contra os excessos. de. uma libllralidade 
sem· freios e sem escr:•,u!os; mas impo
ténte.~ parecem ser .elas ;contra' as a.rti-· 
manhas ·flnisstmas e os ,recursos 11ecre
t-0i: e discretos de qué dispõem os sate
ilt~s do. Rei · das trevas. 

Como apreclavel auxUiar,. que da 
Ação catolica. , é o "ApQStolado da Ora
ção", dispõe ele de bastantes elemm
tos, !),em em condições de sa empenhái! 
numa luta. decldida e eficiente contra. 
a !moralidade, que campeil!, nos orgãos 
de imprensa e nos salões de cillcma. Os 
livreiros inescrupulo.sos, que vls:Lm uni
camente o lucro vil das transaç~s- da 
sua mercadoria nojOlla; .>s empresarios, 
de nenhuma ou de conelê;1cia bimi elas
tlca, que no '.;il.nho facU e no, afluxo da. 
moeda estampada· ou cunhada . recorihe~ 
cem º· unlco .e ma.ximo ideal da sua vi~ 
da, de alguma. maneira· illte,~sados hão 
de ficar peia atitude. firme de milhares 
de zel.adóres C: APOlltoladÓ e_. .dos seus 
.associados, si esws direta ou indireta
mente fizerem valer · sua. lníluencla nos 
círculos das l!Uas re!aç~s. nas ra.m.illas, 
nas Paroquias, m, sociedade, nas esco:
las e em todos. os seeto1;es da. . vida. so
claj, onde se recruta ll. rica freguezia da.s 
livrarias e dos .cine~1as. · 

Preclsa-ss du:er ai"•la e provar, _que 
existem livros ruint .: ·imorais? Não pu
lulam eles nas bancas· de jornais, nas 
livrariM, nas bibliotecas? Não ·ha so
ciedades editoras que, pretex~ndo ne
cessidade· da escJa.reclmentos em .ma.te
ria de sexualidade; jogam .ao mercado 
traduçõe.,, embora mal .feitas de· obras. 
que em outros r .. Ises já fizeram o mal . 
que puderam fazer, .e agora vém ·às 
nosss pa.ragens envenenar as almas dos 
nossos joven.,? Não ha profess~res, que 
do alto da sua· catedra- apregoam alto e 
bom som. 'l>s direitos da' ca.me, exp!i
ca.m as razões d3. si:.mallchtde, illverten
do completa.mente. OS princlpi06 da, mo
ral e honestidade cristã? Nilo temos 
constant9mente em nossos· jornais catq
licos e bem redigidos, protestos de pa.is 
concienciosos contra. revistinhas · 1nta.n
tis, que .outra co'foi., não sabem .o!.érecer 
à, hifancfa,;· senão o pão bolorento dos 
seus C""tos mal ideiados ·cheios de 1-uiri> 
·dades, de fantasias e'.i:oticas e de· cou-
sas piores? · 

Não se organlsarau. já em. outros 
palse.s Ligas e Comites catrlicos. com o . 
fim de sanear o· cinema, e defender a 
juv~ntude.,e a ta:mm·. ·centra ·.a ilµora
lldade cinematograflca? Não ,·emas na 
França o Comité catolico do Clillema, a 
Liga ·eatollca de Cimma na :$~Igica; 
não existe na Ame1·ica. do Norte a ... Le·- . 
giã.o de Decencla" que se. propoz a .tra .. · 
baJhar e trabalha para· atenui.r os erel-. 
tos deleterlo.s do cinema. mil.o e imoral? 
.Jj. não ,r.azem 06. ·no~s j~rnais. càto- · 
licos criticas bem feita1, e minuc!OSllS 
dos progra.mas · publicados nos cartazes 
dos estabelecimentos centra:!s vitagra
ficos? O proprio g.>vcmo se: viu na <:bri
gação de es~nder · sua. vigllancia às exl
biçõas cinematograficas e fazer rigorosa 
seleção .entre ·as pellcufas aceit-a.vels, 
proprias ou· improprias. ·µara· menore;? , 

Não resta duvida-, r,ue a má imprensa 
e o mao cinema apresentam. o qua1to e 
quinto tragelo da humanidade. A . má 
imprensa, i. é. o ·.Jornal inescrupuloso, a 

· revista frlvola. o 'romance ,erverso são 
autenticas corrutores rto c ira ter. do sen
timento .e do coração. O mão cinema 
possivelmente pior alnd>< é, porque traz . 
à. vista de todr-s o~ grandes erros huma
nos, as mentiras e falsidades, a corru
ção' em todas as suaio modalidades, , a 
imoralidade sem reticencia e publicà. 

Grandes· progf-'SSos tem feito a apos
. tasia cios conceitos criitá<>s, e o ,paga~ 
njslno ganhou foros de autonomia, em 
grande. pa,rte devido' à atitude descon
trolada e abusiva. da hnprensa lmpla, e 
ds frivolidade dO _c!n~ma despudorado. 
Contam.' ambOs · com s pa,ixões da plebe 
·e a. gana.nela lnsaciavêl · dé certos ele
mentos e as' exploram criminosamente. 

. Que faremos nós dea11te . desta. dupla 
ca:Jamidade? . Cruzam.os os braços e nos 
limitaremos . a cénsurlir, a criticar, a 
niunnurar .e. chornr? Não ha ·melós de 
levantar .. a móral da tmprensg, e do ci
nema? ·Ha. · Vejamos quais sejam .. · 

Quanto à tniprensa: · banir inexo.ra• 
velmente da· nossa casa, da nossa . bi.; . 
blioteca, toda.· a . '>rte. de literatura. lm
pia. pagã, heretléa e lniora:l. Negàr o 
nosso apolo material' e ·moral a j-Or
nais anticlericais, encenadores· de · es-
candalos sensacionais revistas ·sem!
pagu,' frívolas, de moral duvidosa; ne
gar-lhe. a nossa asslnatíÍra e nã<> permi• 
tir-Íhes a entrad!. em n..ossa' casa: boi
cotar em ll.bsoluto as revistas Infantis 
imorais e :por <;lema.lE já conhecidas, as 
da ·:cotação rios Sup\eincntos, · infantis 
(L-o)>!nllô::i .. Gibiq, Guris) e outras mais. 
T\lma.r assillatura e arranjar outras de 
.jornais . · criteriosos, Jdstãmehte · orienta
do.9, serios .e honestos. Subvencionar, 

·sempre na me,:iida ,10 .posslvel a im
prensa catoUca~ religiosa. Cuidar que aós 
meninos não 'faltem revistas, que os in
ter~m. e só. bem ·lhes podem fazer. A 
escolha já· não dá. trabalho. Teínos oti
mas:. O µeqtilmo -missionarlo, - Era 
uma ,vez, ·- Ti'lo-Tico , -.,, Messe, .,.:.. O 
Joma.Lslnho, ~ Avante Cruzados etc. 

. Quanto a.o: cinema. Não nos .apaixone
mos· pelo .cinema.! Deve ser esta a pri
meira regra. · Cuidemos em que o cinema 
não' ·se -.torne para nós, ·genero de pri
meira necessidade. · O , dillheiro, que le
vamos ao cinema; poderia. ter aplicação 
multo mais utl}, princlpaimente hoje, 
que a carida_de 'cristã. ·é reclamada co
mo nunca arites. Fáçamos>rigorosa se~ 
leção entre ca filmes a sere:n · ap1·esen
tados; · ·informemo~nos anteriomente so
ll:,e a qua.lida·de . mori.l estetica e artis
tlca. da. .plllicula, si aliás . não queremos 
ser vitimas de · súrprezas desagrada.veis 
e . sofrer decepções penosas .. Demos todo 
o n,sso apóio _ao movimento regenera
dor· do Cinema. 

Em inater!a;. de !mprehs'l e de cinema 
temor. ·indubitàvelmen~· a nossa respon
sabilidade perante·· Deu.~ e a nossa con
clellCia, e ·rlgorO.M contas nos· serão 
·eilgldas .sobre a nossa orientação dea.11-
te de . tão importantes problemas. para 
cuja solução .lemos um dever a cun1-
prir, o dever apontado na ·intenção 
rr.énsaI do º,Apostatado .da Oração": 
Comba.ter fort~niente a, imoralidade nos 

llr9,~it~2J~i%'t:!iítµ~:, ·;/ V. D. 
J• (;,,\ l• 

, -- CABELOS BRANCOS .... 
·~ Ê:n'v ,!'~te e ffl 

Cons~gração da Uiocese de Jaboticabal 
do Sagrado. Coração de Jesus 

C, Exmo. e· Revmo. D. Antonio· Au· 
gusto de Assis, Arcebispo Bispo· ,de 
Jaboticabal, baixou uma Pastará! so
bre a· consagração da clio~ese ao Sa-
grado Cor.ação de Jesus. ' 

AS solenidades realizadas revesti• 
ram.se do inaior brilho. · 

No dia 22 úlUmo, pelo ·diurno da 
Paulista, às 10,35, .clleg'aram a est:1 
cidade os Exmos, Srs. Bispos,· D. Ota
vio Ch,agas . Mira11da, de Pouso· Ale; 
gre Minas Gerais, D. Lafa:vet1e ·Li,ia· 
nio, de Rio Preto · e seus secreta rios 
Revmo. Conego AUrelio Mesquita e 
Revmo. Pe. Sregorio Nafria, respec
tivamente; em visita ao seu· vene
rando colega e amígo D. Antonio AU· 
gusto de A,ssis, estimado Arcebiapo 
Bispo D,iocesano e 1>ara tomarem par
te nos festejos· comémoratlvos -oo 
centenario do ,Apo,stolado da Orac;fío. 

Para espera-los, encontravam-se 1.a 
Estação tod_a.s as ·autoridades locais, 
toda_s 1 às associações . religiosas das 
duas Paroquias da ddade, muitas re· 
l)resentações das cla·sses, bem como 
grande massa geral de povo. À sai· 
da do saguão, os distintos visitant,~$ 
foram- saudados pelo professw Mario 
Ferrari, q·ue ·disse da insigne ltonrn 
qU'e tinham pF catolicos jaboticabalen· 
ses, em 'receber mais ·uma vez, a pre• 
sença augustà de tão preclaros Bis· 
pos e .grandes amigos de Jaboticauai. 

Respondeu cumpriJ;nentado .o· povo, 
o Exmo. Sr. D. Otavio Chagas :\li
randa, -dirigindo-se, em seguida,. t.oda 
a comitiva para· o Palació Episcopal, 
onde permaneceram e foram visitad()~ 
até o dia 25. 

No· dia 23,. chegou o . Sr .. Bispo de 
Santos, D. Idilio José. Soares, sendo 
recebiclo na gare da Paulista ])elas 
autoridades eclesiasticas e civis. 

PROGRÀMA, DAS FESTIVIPADF.S: 

Foi pregador da novena nos .dia.s 
20, 21 e 22 o notavel orador. Jtevmo. 
PADRE ARLINDO VIEIItA S.J. E 
pregador da Pascoa dos· homens nos 
dias 23, 24 e 26 o Revmo. PADRE 
AURELIO · ARBELOA, Vigário ele 
Barretos. . . . . 
, A'lem dos exerclcios piedos0s pro-

prios dE> todo mês de junho consagra
dos ao louvor do Santisàimo Cora~iío 
cfo Jesus. houve mais as ser,tiintcs so-
ien idades: · 
. _ ]2iª. J;_§ ,.,. :Missa com: ~a_nJiéos, . de 

manl1ã, e comunhão. Às. 19 horl;l.s, "'º· 
vena, instrução benção do Santíssimo 
e Confissões; · .,. · 

Dia 22 - Missa; . canticos, p;·atír:a 
e _comunhões de manhã. Às 16 l1oras 
e meia, chegada dos Exmos·. e Re·,. 
mos. Srs. Bispos de Pouso Alegi·e, d<:l 
R•o Preto e· de ,.Santos, visitantes rie 
Jaboticabal. 

Às 19 horas. · Novena instruciio 
benção do Santissimo e Confissües. ' 

Dia 2 3- MJssa, canticos, pratica e 
comunhão de manh~ .. Os ExmÓs: e 
Revmos. Srs. Bispos visitantes ofere
cem às· Exnias. autoridades associa
ções e :familias catol!cas d~ cidá,'le, 
às 14 horas, uma t·ecepção no Paço 
Episcopal, 

ÀS 19 horas Novena. instrução, 
benção do Santíssimo Sacramento e 
Confissão .. 

Às 20 horas. homenagem aos Ei.mos. 
e Revmos. Srs. Bispos no Salão Pio 
XI. 

Dia 24 - De manhã, missa com 
canticos,, pratica e comunhão. · 

Às 14 horas, instmção e confissão 
para a Pasc.oa. dos homens. . 

ÀS 19 horas. , · Novena. instrução e 
benção. ·do Santissinto Sac.ramento, 
Confissão .para ·os homens. 

Dia 25 - Encerramento - As 7 
horas, Missa com comunhão pas·cal 
dos homens: 

Às 11 hor.as, Missa .solene com a 
àugusta presença do .• Exmos. e Rev
mos. Sl's. Bispos e representação ·do 
Apostolado dé toda .à Dipcese. · A;iús 
a missa foi servid.o,um lanche no Sn
lão ·Pio· XI para os romeiros diocesa
nos. 

Às 13 ·horas'. Hora Santa e prncissão 
do Santissimo Sacra1nento em torno 
da Catedral. · · 

Às 14 horas; Solene Consagração <la 
Diocese ao Sagrado Coração de -Jesus 
e bençãoii,do Santíssimo Sacramento 
em ·rrente a Catedral. . · 

As INTENÇõES dos fieis no dia ~5, 
se consagrando ao Sagrado Cora('iio 
de. Jesu", forain: Ação de ·graças pela 
lib.ertação de Roma e do Vaticano -
pedir pela sant.ifü•,àç~o da familia -
pelo Apostolado ela Oração - peia 
formação cristã da Cruzada li:ucaris
tica' ..., pela~ vocações sacerdofats -
pela Paz das Nações - ·pelo. Brndl 

pelo Santo Panre Pio XU ._ e pe, 
la lgrej~ Cat,2!ic~ · 

ião Paulo, 2 de J nlho de 1944 

es·MELHO~ES P~EÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO E 1"1{10S V lN llOS .flNOS, FlW'f AS 
ll!SCUUTUS ~ ílUàlBUNS ... UKNIWOS .A.1.lME.NTlCJOS 

EMPOUIO MONTENEGRO 
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·Esforçava-se cem todos os im pelo.s 
do seu· genio o grande orador Demos-" 
tenes, e lançava mão ele todos os 
me:os persuas·,vos para induzir os' 
atenienses a preparar um forte exer
cito .contra as hostilidade~ ambiciosas 
de I•'elipe, o macedonico, ,que ansiava 
avassalar .sob o seu cetro as cidades· 
de111ocrat!cas da Grecia. 

Mas ·a tempera, outrora irresth·el, 
elos g!6riosos vencedores da Pia t ea e 
Salam:na por diversas causas havia 
esmo1recido: os atenienses, um secuio 
depois eram, já uma· raç•.i.. cansad:i e 
clecandente: não prestavam· ouvidos a 
quem patrioticamcnte queria reani
ma.los e com a sua pala v'ra cal ida 1·es- . 
tituir-lhes o vigor belico e organi:rn1· 
as suas forças ainda poderosas, mas 

· latentes e adormeciclas. 
E para que de boa mente .quizes

sem ouvi-lo e atender aos seus dis• 
cursos, inventou no exorclio de 1!m 

dos seus discursos a fabula da dis· 
cussão muito 'pessoal sobre a proprie
dade e uso imediato ela sombra de um 
ásno, cónseguin do por um instante a 
ate·nção desejada; arguiu logo os seus 
ouvintes porque mostravam mais in
teresse sobre o gozo dé uma sombra 
ao sol do meio d'a do que à questão 
gravissima da soberania de Ateua~. 

Os oradores· Ct'.istãos se esforçam 
tambem, 'e se esfalfam para interes
sar o. povo no alto e transcendeu te 
negocio da suá. eterna salvação. pois 
ha poderosos e ardilosos inimigos que 
querem afastar as almas dos retos rn· 
minhas, O ministro da pàlavra divina, 
como 0 t'mo conselheiro, previne ó po. 
Vo cristão contra as ciladas desvane
ce os preconceitos e as .i!usõe-s, escla
rece as verdades, conforta :,s corá· 
ções, exorta os vacilantes, anima 08 
debeis e fracos, sugere os meios para 
vencer o inimigo. 

Q pregador de Cristo, o mensag<~il'O 
ela verdade é um continuador elo mi
nisterio e ela mensagem do Céu él'JS 

homens, para o qual foi enviado por 
seu Pai o FiLho ele Deus. Os !}regado· 
res, por meio da comissão que lhes. 
deram :03 Prelados .da Igreja,· são. C{)!l· -. 
tinuadores do. mesmo oficio que aos 
setenta. 0 <lois discípulos encoinenr!ou 
Jesus Cristo, coll)o participa:11tes e 
continuadores perpetuas da missão di
vina do Redentor: 

- Ide, lhes el'sse: eis que eu vos 
envio como cordeiros no meio tlr,s 
lobos. De lobos. que são os inimigos · 
não só vossos, mas principalment.~ d,1 
minha palavra. A st:a sorte será r,eor 
que a de Sodoma.· 

"Quem a vós ouve a mim me on
ve; quem a vós desp;·eza, a mim me 
elespreza''. 

Desprezar a palavra do sacerdote, 
nfto querer ouvi-la, quando está cum
prindo ô seu minicltcrio. é desprezar e 
não querer ouvir a Jesus Cristo. 1•1'.e 
tem obrigação de anunciar a palavra 
cliV'ina, à.o cumprir O seu ministei·in: 
Jogo os homens estão obrigados tum-· 
bem a ouvi-lo. 

É verdade que estando já cientes 
os fieis elos ensinamer,tos de Jesus 
Cristo por meio da trad:çâo da Igre
ja, com.J acontece <!,,1Uoies que saliem 
perfeitamente o Catecismo, e que não 
o esqnee;eram; não tem uma obrigar)ao 
rigorosa de ouvir todos os sermões; 
mas t;tquela ciencia, aq ue1a recorda· 
çiío vai-se apaga.ndo da mente como 
in~agens vagas e ecos esquecidos éle 
uma voz, que pelo correr dos tempos 
e pelas agitações da vida vai perden
do a sua força e eficacia. 

Por isso é necessario avivar a mC:. 
moria, repassar na mente ás ilidas 
Balutares e excitar o coraçüo e tortas 
as faculdades da alma para o cumpri
mento dos deveres religiosos. 

Instituto ·Moderno 
PRAÇA I);\ sn N." .!Ô~ 

SAO 1'11 t;LO 
l<'undado em 1917 

DACl l LOGRAI-! A 
fAQUIGR.:\f!A 

O Melhor . Ensino 
----· Pelo Menor Preço 

Ora, esta como que restaur'áçr,o 
completa e eficaz do espírito· religio
so pela mente e pelo coração cónse• 
gue-se de um modo mais certo pelo 
meio instituido por Jesus Cristo, ou• 
vindo a palavra viva do sacerdote e 
ouvintlo-a com frequencia, tendo pa-:-::t. 
isso Ds boas dispósiçõ'és da fiel do• 
cilidade e ele uma certa humildade· 
!]ara con1 aqueles que são em nome e 
p:ir autoridade da Igreja, e portanto 
do mesmo .Jesus Cristo os deposita,.. 
rios e transmissores da palavra 'do 
divino l\Iestre. 

A leitura assidua dos Evangelhos 
e dos escritos ou cartas dos AposLO• 
los, testemunhas imediatas da dou• 
trina de Jesus Cristo, leitura feita só 
nas edições aprovadas pelos. Pr-!!lactos 
da Igreja, assim como a lição d-0s 
m'ultos livros religiosos, aprovatlüs 
tambem pelos Dispos para edificação 
dos fieis, para a sua instrução e para 
a melhor pratica da religião, confir• 
mam a efícacia da palavra do sacer• 
dote e contem alguns os' ensinamen~ 
tos completos que a ·toda hora pod,ml 
ser lidos em qualquer das suas partes 
e consultados no caso 'de qualquer · 
duvida ou de apagada recç,rdação, 

Sempre e para o seu escarmento 
hiío de recordar os cristãos e ac11a
las-ão no Evangelho às i-epreensõ.is 
e as ameaças ·de Jesus aos· fariseus 
empedernidos que não queriam oa_. 
vir a su~ palavra, ou que se- estav-am 
presentes aos seus sermões e até 30s 
seus milagres era só para resistir e 
para esc.andalizar os outros assisten
tes,. querendo propagar. entre· os de· 
mais a sua 01·gulhosà e tenaz rebel
clia, porque descobria Jesus Cristo as 
Iacerias da.s sua.s vidas, · os pecados 
que com_etiam e que não queri:im 
emendar; e por isso na sua dureza 
impenitente acabaram consp'.ra-ncJo 
pará a morte do Medico c·elestia!. 

E a verdáde é. que nos t\ltimos tem
pos eles.de .as revoluções triunfantes, 
muitos cristãos pervertidos chegaram 
ao complemento desses fariseus, .re• 
sistindo à palavra de Deus e .'prepa
rando' para os seus .ministros niuitas 
{)rivações e supllc!os; e com · isto, 
cons1;1;~tram,. se não )louve irrepen:li• 
menfo,_.ai sua propria e eterna repro
vação. 

É pois muito justo escarmentar na. 
sua sorte, evitando os maus princi• 
pios e ou Vir de boa niente a palavra 
de Jesus Cristo. 

Pe. Luís Salamero, C.M.F. 

(Da "Ave Maria" de 24-6-944), 

SCIEN'E'IFICAMENTB 

AS SUAS FERIDAS 
• Pomada secooUvo São Sebo,tldo 
combale scienlificonier.1e iodo t 
qualquer afleccào · cutoneo como 
seiam.: reridas em çerol. Ulceras. · 
Chagas antigas Eczemas Erysipela. 
frieiras. Rochas nos pês e nos se,os. 
Espinhas. Hemorroides. Queunadu
ros. Erupcóes. Pie<' los de mosquitos 
e insectos venenoso&. 
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São lJauJo, 2 de Julho <le 19~4 

EVANGELHO 

CARID.AD, E-
VI DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

(São Marcos, VIII, 1-9) 

Naquele tempo, como uma grande multidão estivesse com Jesus, e não 
tivesse que comer, ch.:.mou aos seus discípulos, e lhes disse: "Tenho eompai· 
xão deste povo, pois Já· ha três dias que me segue e não tem que comt!r; e se 
-o despedir em jejum para casa, muitos deles morrerão no caminho, pois vie~ 
ram de longe". E responderam-lhes os discípulos: "Como poderá alguem sacia• 
los de pão aqui no deserto?" E perguntou-lhes: "Quantos pães tendes?" Ois• 

·seram: "Sete", E mandou que as turbas se assentassem sobre ·a terra. E to
mando os·sete pães, deu graças, e partiu, e dava aos seus discipulos_para que o 
distrlbulssem,· e distribuira'm às turbas. - E tinnam alguns peixinhos, e !Zle 
os benzeu e mandou que os distribuíssem. - E todos corriéram e ficar;im 
saturados: e dos fragmento& que sobraram recolheram- ·sete cestos·, ·E ·er;:m 
os que. comeram quasl quatro mil. E os despediu. 

C011lI~NTAillú 

":\lisereor su1ier turbam·•. uma tur
ba famiúta que acompanhara o Di1•i110 
:lllestre pelo deserto adentro. To.dos 

·os comentadores são concordes em 
aClrmar que Nosso· Senhor, ao exi.)ri• 
mir· esse desabafo de- sua alma divi
sava as multidões imensas que 110 

<lecurso dos séculos ,•iveriam imer
sas nas regiões . da morte, longe da 
·Fé e· da Verdadeira Uellglão. Moti ao 
1iorque este Evangelho· se aplica tam
bem à Santissimâ Eucaristia,, o pilo 
de vida que alimenta para a Vida et er
_ua. 

Esta supremacia do solnenatural sri· 
llre o terrenó, em que· consiste a me
dula do Catolicismo, e, consequente· 
mente, a importancia infinitaniente 
maior da miseria .espiritual sobre a 
indigencia corporal, nos nossos tem
pos de liberalismo, ficou relegac)a uo 
olvido. Elogiam-se todas as institui· 
ções destinadas · a aliviar a mi seria 
corporal, e não é raro irisi_stir·se na 
caridade que a Igreja exerce netite 
terreno, como ,unico titulo à beneme
rcncia dos homens. 

Mais. Esta diluição dos·. principios 
mais fundamentais do Catolicismo 
chegou a tal ponto, que por vezes, 
com a maior naturalidade justificam· 
se organizações inte1•,confesslona:s 
como ótimas que, 'tio entanto, em be
nefic!o de uma Í'icticia paz religiosa, 
·para melhor cuidar dos. interesses 
terrenos, constituem ambientes per
niciosos à Fé, e, portanto, à salvaçflo 
eterna. 

Como esteja esta atitude longe da 
verdade e do Catolicismo evidenciam 
as advertenclas continuas dos Papas, 
custodios infalíveis de tocla a ver• 
clade trazida.pelo Filho de'Deris a ter· 
ra. Recordemol! algumas dessas ad· 
vertenclas. · 

'Pio XI, na eneiclica "Iterunr, EC· 
clesiae" <le 28 de fevereiro .de· 1926 
salientava que ''não se pode conceber 
pobr .. za, 'indlgericla, debilidade, fo. 
me· e sede maiores que as das almas 
privadas do conhecimento e da gra• 
ça de Deus". E Leão Xlll, o Pontífice 
da caridade para com as cla11ses me
nos protegidas da fortuna, .exigia que 
as instituições destinadas a aliviar a 
misoda .e a indigência, .a me!lioràr a 
situação do povo, se ins1ilrassem na 
Religião ( crr. en<'-, Gra veii de com
muni" ele 18 de janeiro de 11).01). 

Quem quer que eonsidere à. impor
.tancia qué tem p.-,etcrno sobre o tran
sitorio percebe como ê uma loucura, ·. 
parà salvar o u_ltimo. ~acrificar o P)'i· 
melro,, ou prover ao .. segundo, sem 
atender a-o l}rincipal. Na · Igreja esta · 
car,ldade nã~ tem chtad.anla. 1f. ela se 
aplica aquilo ele. S. Paulo: "Ainda 
que distribua aos ppbres ·toda a minha 
fortuna, se eu .não tiver caridade liso 
tudo de nada me vale". Porque na 
Doutrina· de Jesus Cristo só 'é cari
dade o Amor de Deus e o .a.mor <lo 
proximo que, de nlgum modo, o enca
minha par:.. Deus. Atendamos, a este 
pi;incip'o e não percamos nos~o tem
po. 

JUVENTUDE FEMININA CAT0LICA 
CAMPANHA DE PASCOA 

DA JOCF 

.Com a .graça' de Deus e à prot<,çfto 
<le Nossa Senhora, Rainha dos Apos• 
tolos, as jocistas de quasi . todas a~ 
secções desenvolveram com muito 
exito entre as familias operarias, nas 
fabricas no ambiente qtte lhes é mais 
favcirav~l, hc,,:pitais, empresas, co· 
mercio, ~te, campanhas de Pascoa que 
produziram, como era de esperar- bons 
frutos.- Deles falaram altamente c,s 
Relatoi:ios lidos na ultima reuniào, 
domingo· passado, no Colegio elas Co· 
negas Regulares de Santo Agostinho, 
onde estiveram em .recolhimento nu· 
merosas joclstas sempre obedientes 
à. voz do seu' cledicacl'o Ass:stente que 
as incita a um aperfeiçoamento in lC· 
rior cada vez maior. 

OBULO _DE S. PEDRO 

Como as demais entidades catoll
<:as, a Juventude Feminina tambem 

TANAGRAN 
Ut. torltfl~ante 
feminino. exclUsl• 
va.mente remmmo 

Mêrct (IP· iem nur-
m,>nl"-' ~Pf'<'IÀIJ 

1-~ "" 11:ra n reJuve
nesN' a mu111er 
1'anagran e e re• 
rnédlo tmll<'a!lo em 

todos os casob de abatlm<>nto. 
rug2< prec()('Pij. ·rwelhf'r.lmf'nto 
,>remat11ro, ca t>elo1 osan'r,i~ an• 
· te_s do tem pi, Em toda~ ~ 

ctrogar-1as. 

A imprensa diana publ1cou. r.o correr 
da.\ semana, um telegrama endereçado 
aos Diarios Associados pelos sectarto,s 
de uma loja maçonica do. interior do 
Estado, : no qual se agradeciam ao sr. 
Chateaubriand os elogios feitos por .es.se 
ccnheeido jornalista à •• altro.stica" lns
·tituição, que tr.nto tem conco1•rido pa
r?, minorar os sofrimentos e,&. tmmani• 
·dade atravez de suas iniciativa.e no se
tor da beneficencia, etc. etc. 

Parec2 l,ncrivel que a estP. altma ain~ 
da. haja quem procure usai esse sur. 
rado embuste· · do aspeto ,, beneficien
·te" da maçonaria. Embuste, a!iãs, que 
corre, parelhas com outro que vem sen
do. ·empregado,· Jltlmamente ;ntre nós e 
que talvez explique essa ·· coragcin ".: 
- O de .desmoralizar. as ".loja~ de fa~ 
chaM", de ap:·esentai- "grã0$ mestres" 

'Suburbanos -a fazer declarações cretinas 
pelos jornais. ou a se envl)Jverem em 
,polemicas e em: ações em julzo uns con
trn os outros. 

Tudo isto, porem, nãu passa -de mero 
recurso para desviar a atenção. do pu
blico não somenre da finalldAde vcr
{!adelra da. máçonaria: mas .tambem de 
seus mais perigosos chefes e sequr.zes. 

Outra. · lenda ,esj1all1ada pelo poder. 
·oculto. é aquela .segundo a qual a ma
_çonaria. q_ne · dirige nos bast1C1Q1 es d co
mW1ismo: _não teria. peiores actversarios 
que o fascismo, .o nazi.smo e outros mo

. vimento~ da,:' direita. A es~e respeito o 
LEGIONA:RIO pór mais de uma vez já 
procuróu esclarecer os set.• 1i-it-0res, pu
blicando documentos qua provam a cola
boração . da.· maçonaria na marcha de 
Mússollnl _&ibre Roma e no à-dYento do 
nac!onal-s0.cialismo. • Dlrige eta assim, 

· não somente o comunisino, mas à pro
pria. "reação", preparada de modo a 
·conduzir os incautos .ao mesmo comu
nismo, por outro- caminho. 

Hoje, .transcNvem:.i~ · ma.is um docu
mento. Trata-se de uma ·'Jru;trução" 
rccebld!!-- pelo chefe das forças secretas 
em Roma no in!éio do secu10 passado. 
Esse chefe,: Nublo, passava pôr catolico, 
gozava. d_e prestigio' nos meios. ecleslas• 
tices e tinha. por mi.Ssão _solapar o. ca-

está recolhendo o chamadó Obulo de 
São Pedro. Os donativos oferecidús 
sob esse titulo, visam atender às ·inn
meras difieul<lades da hora p'resent.e 
e os graves enC'argos fü1ancelros rio 
Santo Padre oriundos da· a_tual. situa
ção de guerra. Afim de alcançar o 
quantum c01,re·spondente a. tilil Cru
zeiro por membro da Juventude, to1< 
na-se necessario -Que !3ejam bem m.a[s 
elevadas as otertas'.de algumas' aeiY· 

. . tas para fl dévido equilibrio. As impor
tancias devem ser. entregues ·com a 
maxima urgeneia até o prox!mo dia 
8 de julho, à encar1'.egada ·do,-expedi· 
ente na sede, à rua Co11dessa ele São 
Joaquim, 215, das 14 às 18,30 horas. 

CAMPANHA DOS TERÇOS 

.; Diretoria da Juventude registrov,, 
num bclis~inio pergaminho o· n·umPro 
de tei·c.;os . resaclos pelos· membros dos 
seus varios setores, por intenção do 
Santo Padre. Essa dadiva da Juven
tude é muito· oportuna nesse. momen
to em. que todo o mm1do catolico Pie· 
va preces··a Deus em t'avor .<lo· Sobe
rano Poutifice, que sendo o chefe vi
si Yel da igreja, constitue . uma rias 
grandes devoçues da Ação Cato'.lca. 

EXCURSÃO A SANTOS 

Col)l um 1ia~scio a Santas inicia-se 
hoje a ser!-~ de excursões que a. Ju
ventude vai promover visando DM· 
])orcionar às suas associarla.s uma re
c1·ea~ão sadia que seja· tambem um 
instrumento ·rle apostolj,lclo. Àquelas 
que não pudem-partlc:paf dessa' exc11r
são a Diretoria da Juventude pc,lc 
orações para que em ui\iiio de pre<'Ps 
consigam as acistas 1·eallzar o seu 
programa ele AQão Catolica. 

tolfok;mu na propria séde d.9. · Ct·!standa
de. A respeito desee intellgrnte precur
sor da quinta-coluna.· daremos.' Interes
santes mformàções oportunamente. 

Passemos a. t1<a,nscrever o texto dessa 
" Instrução" da Alta_ Venda,. precedido 
de alguns comentarios da autorizada. 
revista "Cl.vilt-a r:ntollca.". de cujo vo
lume. do· ano de 1875 extraímos esta do
cumentação qu.; ainda hoje é ,de palpi-
tante atualidade: · 

"Entre toda~ as carta.s do Arquivo 
maçonlcos · romi.no, caldas, .,-0u. si assim 
parece, melhor. deixadas cair por Nu
blo ou por ·qualquer outro . seu colega 
convertido. · nas mãos cios 'clerica~. a 
mais !mpoi"tante, po,que a ·mais .instru
tiva. é ·sem duvida :l escrita em 1818; 

· a qual, sob o titulo de Ini;trução per
manente, ou seja de Codigo e .guia pra
tico dos Prepostos da IL!ta · maçonkria, 
expõe, sem o véu dos .slmbolos. crna e 
limpldament.e, não.· oó · o verdadelrn, es
copo da maçonaria, mas tambem os 
meioi; pratico~ para. consegui-lo. espe
cialmente em Roma. Ségundci as regras 
e ·os estatutos da maçonaria, estas :coi
sas não devem ser postas ,m papel. No 
maximo poderiam ser.- escritas em qual
quer linguagem cifrada, indecmavel por 
nós profr.nos. Mas, o- diabo cegou, como· 
no resto, tambem. nisto. os peixes grau• 
d • da maçonaria: - o~ quais,· posto 
que lmp0nhain ao.s s~u~ subditos :.maço
nicos doe Grandes Oi·ientes o segredo e 
a. proibição, sob pena de traiçíi,o, de 
nada escrevér. gravar. del!near sobre 
tudo quánto pertence aos segredos ma
çoniéoo. para ev~tàl' assim o perigo des
ses escritos . éairem em mãos profanas: 
éles. proprio~ escreveram. gravaram e 
delinearam em claríssima linguagem 
essas instruções, Justàmente sobre as 
quais di,v.iam zelar com ·o maxlmo si
gi ,:, . pa& · honra comum da maçonaria 
e dos n:,1çons. Dessa Instrução perma
nente, CP"iosiss_ima. sob -todos os res
peito.'; e- ~le inais inter.,ssanle não. po
deria cair nas mãos dos 'clerlc;i.ls. foi, 
como dissemos. ciadà . copia :a,itentlca a 
Nublo em 1824 .. quando acabava de ser 
indicatlo_ p:i.rn · estabelec~r-~ em -~AJA 

.. 

federação das Congregações Marianas MADAME! O DIA MUNDIAL DOS CONGRE:GA
D0S EM JOINVILl:ã 

O 1irograma dos festejos do Dia 
· Mundial, nesi;;a bel!ssima cidade do 
Estado de ·Santa Catarina, esteve a 
_cargo ela Congregação de Nossa Se
nhora do. Rosa)'io. 

No dia i3 de Maio, à Iioite, hqu·~e 
solene Hora Santa por intenção do 
Santo Padre, füida· a-qual houve uma 
sessão solene em que· falaram. vaTios 
oradôre·s, d estacando-se pelo seu bri
lho, como sempre, S; Excia. Revma. 
D. Pio ·de I•'reltas,. que discorreu so
bre o sugestivo téma "Paralelo entre · 
o ideal e a conciencia". 

No d:a seguinte, domingo, Dia Mun
clial, pela manhã houve a celebração 
da Santa l\'ljssa; ;cóm Cóm.unhã,o ge
ral concorridissima, em que tomaraJn 
parte as Filhas ele 11-Iaria e .os funcio
nários· postal.0telegráficos. 

Após o café houve outra sessão em 
que foram 4ebatidos assuntos ele 
grande 1iiteresse e ele: ÍD

0

l'lllação ma
riana, 

D11.rante esta sesi,ãó S. N:>.cia. Rev
ma. D. Pio fez solene cntl'ega ele uma 
fita do Diretor .ele. Co11gregação ao 
Revmo. Pe. Blond·e1 como s:nal de re
conlieclmento .. aos muitos serviços 
pre~tados à Congregação Mariana_ do 
Rosario. · 

À tarde, às ·n horas, teve lugar a 
terceira ·e. ultima sess'ão solene, como 
·as demais, presididas .pelo Exmo. ::::r. 
Bispo Diocesa11.0- ri. Pio. 

Foram· p ·r o 11 u'-n c:1 a d a s varins 
pa.1ei;tr:i\ de cara ter ·rormativo de hei
menagem especial ao s·anto Padre e de 
doutr:na clestaéando;se dentre. toc!as 
elas a pronunciada pelo ReVmo. Pe. 
monde! que propôs um programa de 
ativiclad·es de ação catolica dos Con-
gregados. · · 

Encerrando a .sessão e aplaudindo 
os. temas aborliados abençoou ·~ este 
dia· rico ent doutrina ·e oportunas con
siderações". 

Paqui enviamos respeitosamente 
11ossa31'éllcitações a S. Excia; Revmn. 
D. Pio de Fre!ta.s e o nosso caloro. 
·so cwnprimento ao Revmo. l'<!. 
Blondel pelo seu zelo.para com o Ma, 
rianismo. 

COMUNHÃO PASCAL DOS' CADE
TES ·DE S, PAULO 

A Congregação Mariana ela Bela, 
Vista como nos anos anteriores, le
vou a efeito mais uma Comunhão 
Pascal de Homens da qual partici
param algumas centenas.· de homens. 

A nota marcante neste ano. porei!), 
foi dada pela realiiaçào da ·primeira 
Comunhão· dos 'Alunos da Escola Pre· 
paràtoí·ia de Cadetes, na· :qual toma~ 
ram,parte cerca de um:a centei1a ele 
alunos. · 

Com prazer registramos ui.ais e~te 
campo de apostolado .da Congregação 

da Bela Vista a quem cumprimenta
mos pel'> exito alcançado. 

- A ,nossa brilhante Escola ele Cade· 
tes inicia assim uma: nova fase .em 
que os ensinamentos que hão de for•, 
mar os futurôs. oficiais do nosso glo· 
riosà Exercito ficam seguramente ali• 
cer,çados com a fot'ça da. fé catolica, 
que impõe conto obrigação o cultivo 

-do amor á Patr;a. 
Quando, pois, o._ militar bem forma• 

do. sé reveste da .cóu_raça da fé, é ca.' 
paz dos maiores feitos de que a nos· 
sa gloriosa Historia está. cheia e de 
que o Grande e Imortal. Caxias é o• 
modelo maximo.. , 
· Cumpre· destacar com uma referen
cia ~oda especial o nome do Exmo. 
Sr. Ca,pitãó Temistocles Cavalcanti, 
Congregado l\Iariàno Vicen_t!no, que 
pelos virtuosos ·dotes dé cristão bem 
formado, foi a alma da solenidade 
Prepai-atoria de ·cadetes. 

A ele os vivos cumpl'imentos da Fe· 
c!eração e os votos para q,ue Nossa 
Senhota abençoe 'a Escola de Cade• 
tes, faze11elo com que no proximo ano 
a sua Cç,munhão Pascal alcance um 
exito sempre crescente. 

NOVAS DIRETORIAS 

A Congregação Mariana de Ponte 
Sii.o João comunica-nos· a eleição e 
1wsse de su·a. nova Diretoria que ficou 
assim constitu'.da: Presidente, A:1to• 
11io 1\-lieto; tº Assistente, Eduardo 
Ferro.; 2.ó Assistente, Antoni.o Giral
do; Instt·utor, Ta,rcisio de. Tulio·; 1.o 
Secreta1·i.o, Armando Soniensi; _ 2.o se-: 
cretario, Leonardo Baialuna; 1.o 'fe
soureiro, Antenor Negro; ~-O Tesnu• 
reiro, Rubens Ollverio; Conselheiro8; 
José Ji'avarln,' João Gil é :tlfariano 
Carbc; Bibliotecario, Antenor Tegão; 
Apontador, Armando Andrirteli. 

JA' QVASI RESTABELECIDO 
O REVMO. PE. MENDICUTE 

1 

O nosso caro Padre Diretor, 'Revmo. 
Pe. Agostinho Mendicute· ·S. J., fora 
acometido por uma molestia que em-· 
bora· não grave, exlgill "contudo serio 
tratamento, · obr!gimdo'.o a. hospltaJi. 
zar-se. · . 

Gra~as a Deus e à proteção da Vir· 
gém . Santíssima, o nosso amado· Pe. 
Diretor está em vias de completo res· 
tabelecimiinto, e, esperamos, dentro 
,, 1 breves dias deixará-a Casa de Sau
de· Santa .füta onde se acha em tra-
~m~lli ' · 

'Empora hospitalizado o Revmo. Pc. 
Mendicnte. não àbandonou um instan
te siquer a· vida d_a Federação a quem 
dedica todo o seu carinho e tod:i. a · 
sua. atividade. 

Peçamos à_ Virgem $autíssima que 
qua,nt0 arites o restabeleç_a -completa
mellte e o 111.antenha à nossa frente 
·por longos anos; · para, fe]icicla<le e 
exito ela causa do :Marianismo. 

1Jza,dame/ ções esme-
radas e elegantes, em tecidos -
finíssimos e padrõts moder
nos, - eis a especialidade de . &? nossa ·Secção 
~ .,':10 da Modas l 

~@:;.,.02.. ---
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VENDAS A DINHEIRO E EM 
SUAVES PRESl'AÇÕES MEtUA:$ 

mildade (As· perolas formadas numa,· 
estação de ventos tempestuosos e tro
vões só tem de perola .a casca, sem a 
substancia); as~im as virtud.es de uma 
]):)SSoa que delas se. ensoberbe só tem 
aparencia de bem. 

II - · Como p1·aticar a humildade 
A. Para com Deus 
1. Pelo espirito de religião que hon

ra em Deus a plenitude da perfeição 
(Tu solus Sanctus, Tu ·solus Dominus, · 
Tu solus Astissimus). 

2, Pela .devocão. à Maria Santíssi
ma, reconhecendo-nos indignes e in
capazes de, pOt· nós mesmos chegar
mos a Deus, servimo-nos da Intcrecrs
são de NoS!:a Senhora. 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
:;J. Pelo espirita de gratidão. Re

coúhecer em Deus a fonte de todos 
os dons naturais e sobrenaturais nos-

' sos e oos outros. A humildade de 
-Nossa Senhora, cantando o Magniíi- · 
cat anima mea- Dominum . 

HOMENAGEM A NOSSA SENHORA 
DO CARMO 

· A convite do .· Revmo, Frei' :Batis-
. ta Bknke, D. D; Supe~foi' dá' o:rcfom . 

do Carmo"· erri_' São· Paulb;"as:''Filhas 
de Maria de todas as"·Piàs Uniões da 
capital frão participa1'"·das · feitivida
des promov,ida~t,ot:aCJ.µ!;lã, or~t~ q~e 
festeja, neste mês o 350.o an1v:ersario 
de sua instalação, no Brasil.:.:.::~, . 

A Diretoria .da Fed~raç~o:::t.,~t}e a 
todas as Pias Uniões que enviem re
presentantes,. no maior nume1·0 . possi
vel à Missa do dia 9 d~ julho, que se
rá celebrada às 8 horas, na Igreja de 
];'fossa Senhorn do Carmo, à ,rua Mar
tiniano de Carvalho, bem como. à ,pro

. cis~ão que saii:á dessa mesma. Igreja, 

. no dia 16 às 16 horas.. Como habitual
mente, as Filhas de Maria devem com
_parecer uniformizadas. 

ÀNIVERSARIO. DÁ ORDENAÇÃO 
SACERDOTAL DO REVMO. PADRE 
. DIRETOR . 

Festejará a· 8 de julho proximo mais 
um aniversario de' sua 'ordenação sa
-cerdotal o . Revino. Pe. · Dr; Eduardo 
Roberto, diretor da Federação Marià
na Feminina. · Pela passagem .dessa 
efemeride, será celebrada Missa em 
ação de graças às _8 horas, na Igreja 

de São Gonçalo, estando convidadas 
para e3se ato. todas as Filhas: de Ma
ria .. da capitàL 

- 00 (;:IRCULO PARA MESTRÁS. 
DE ASPIRANTE~ 

Nos circulós que tem se r~a!izado : · 
· pata Mestras - de Aspirantes· está sf:n

do estudado o Régulamento de vida 
da · Filha de Maria. 

No · ultimo · circulo 1,crviu de. tema 
o itém -12_ õesse. regulamento, tendo 
siclo o· assuúto · desenvo1':ido, de acor
do com ó plano que segúe: , 

A VIRT.1.JDE DA HUMILDADE 

I - .Que ·é humildade? 
Virtude sobi:enatut'al que nos dá o 

conhecimento de nós mesmos e nos 
inclina a nos estimarmos em nosso. 
justo valor,· buscando o abatimento e 
o despreN. . . 

Fundamento da humildade: verda'1e 
e justiça. . 

, Na verdade o que, temos _de bom não 
é nosso, . pois que o · recebemos de 
Deu~. Por justiça não nos_ podemos· 
gloriar. daquilo que em ultµn_a anali
se .não nos pertence. Só ,Deus tem di
reito a toda honra e gloria (A. M. 
G, D.) 

Não ha verdadeira virtude sem hu:.. 

4. Pelo espírito <le dependencia de 
Deus. Somos jn'capazes de fazer qual-
quer bein, poi, nós mesrnos. · · 

B .. ,Para .. com ._o proximo 
1. Reconhecer o _que nele Deus de

posito11 de .bem. · 
2 ." N:;ío. descobrirmos: sew; defeitos 

se não estamos encarregados dé os re
formar. Orar pela conversão dos que 
erram,· pensando que, sem a. graça de 
Deus, poderiamos cometer as me8mas 
faltas. · 

C. Para 'conosco / . 
1. Humildàde ele espírito 
a) justa desconffrn:ça cl2 n(,~ mes

mos (Não' pensar que sc1~1os insubs
tituh'.eis); 

b) na pratica da caridade, r,ão p1·0-
curar brilhar para atrair a estima das 
companheiras,,. Não pregar a si mes
ma, mas pregar a Jesus· Crlsto; 

e) aceitar totalmente a doutrina da 
Igreja (docilidade intelectual). 

2. Humildade .de cor«<;ão. Contm
tarmo-nos com a condição em que 
nos encontramos. 

3. Humildade exterior 
a) modestia nc;, trajar; . 
b) nas conversaç·ões; 
III Modelo de lmm.ildadc ·ptira a 

Filha de Maria: Nossa Senhora.-

NOVA ET-VETERA 

CARB0NARl0S DE ONTEM E DE HOJE 
afim - de tratar de sua execução: .... e 
a esta -Instrução el~ l).ludià _quando, es
crevendo ao si·. Volpe em Forli dizia: _;; 
" .estamos encanegad0s de fa1..er a edu~ 
cacão !moral da Ig·reja". Nas quais pa• 
Ja;ras. se resume, como veremos, toda 
a finalidade presente- da ma(ona,i·ia · e 
toda a. €SSenc!a da Instrução. 

t . ..... ...... ... , ······················· 
Estas Instruções ,e·cretas, -des'tinadas, 

na' intenção de seus · autores, a serem 
conhecidas sómente .por pot1quissimos 
m:açons esi!Olhldos e, como -;e diz, pelo 
xes graur!os, junto dos quais. os Grão
Mestres do~ Grandes Ol'lentes não e1·am 
e .não são mais qui! verdadeiros fedelhos; 
estas Instruções, ou n,ormas · de conduta., 
foram, c"mo dissemos, escritas 'em 1818: 
- isto é, não .111,ais. de três anos .de
pois da. chamada Restaul·açã<i de ,1315. 
Esta foi trabalho. de italiano5; ·e. entre 
outros, muito p1•ovavé1mente tambem 
desse Felipe Buonarroú que é citado ria 
correspondencla úe: Nubio: .- todos. os 
velllos maçons nascidos 11ó secuio dezoi~ 
to, que haviam pr~cedido; feito atra 0 

vessado e até · .,oten:a.do a revolúção 
francesa, coin toé!'as as ,mas re1>úblicas 
e republiquetas italo-trance.sas: os-quais, . 
sobrevivendo à propria · Gbra já soterrada 
em. grande parte ou pelo menos moctl
f\cada por Napoleão 1, e achando-se em 
l815- em presença de um -mundo novo, 
quasi Imberbe e vacilante. nas mãos de· 
novos chefes, depois de hàver estado .ca
lados um pouco. como aturdidos com, 
tantas mudanças,- recÓbraram alento e 
coragem e pegaram de novo o fio inter
rompido, havendo resoiÍlido passar o 
1·esto de · suas · vidas a. refazei·, si. lhes. 
fosse dado, o .:iuadro de 89. e . de' 93. 
Uma biografia de . Felipe_ áuonarroti 
aparece no· 8.o volume do "Mundo .Se• 
ereto" de Castro; - dá. .:iua] se de'duz 

· que eíe foi, apont;a-do · entre' aQu~Jes. que 
w11r.tlcA-r,am m.elhoi· q4e . muitQS · Qlm"Qli 

-~ . -~---~-· _. ---~ ' .. ·.-·· 

aquele preceito · de Nublo de trabalhar 
em segredo, ·segundo o r,onselho; ".Ama. 
nesciri et pro nihilo computare ". Nas
cido, ·com efeito, em Pisa no ano de·' 
1761, amigo de Robespierre. inlJiligo de 
Napoleão, contra. o qual sempre, conspi
rou, 'traço de uniào, em Paris, das Juas 
carbonarias italiana.s · .e francesas, um 
dos p!rnclpals cabeças. do_ motim de .. 
1821, cabeça, e:nf!m, em 1830, da carbo
naria com· voyer d'Argenson e cario 
Teste, fundadÓr tm · 1331 daquela seita 
dos "Apofeslmeni," a que: nos referi
mos na'. histor.!a do processo Targhini 
(sobre os membros da qual, capitanea
dos em Bolonllà e1i1 1833 por Napoleão 
Masiva, . existe ,um processo intitulado 
"Nova.· Sociedade Sec;reta de Bolonha" 

· de 1835: - no qual é citado o jovem 
José Petronl, . depois celebro seguidor de 
Mazzinl e Grão Mestre Adjunto da ma
çolljlria romana da Via de lia vane), 
morto Jogo após, havendo *mpre não 
sómente conspi.·ado, mas comandado 
aos e'onsplradores, Buon?rrotl é ainda 
ignorado da.. maior parte dos maçons. 
Que, entretanto,. ele se achasse entre os 
mMs · perigosos maçons, . wn dos peiores, 
~rnnsparece de modo claro unicamente 
do fato de que Mazzlni em sua.s memo
rias à pagina . 83 diz que a seita dos 
"Apofesimeni •i fundada por es.'\e Buo
narrotl "carecia de um · principio mo
ral predc,minante." O que; para quem 
conhece: a moral mazziniana. é um ar
gumento ·suficiente para demonstrár 
quat devia. ser a· moral buonarrotiana. 

A qual. _entretanto, não era· 9utra se
não a. mo1·al dr,s ·autores. da revolução 
francesa, JS ~uals dispersos poi:. Napo
leáO I, haviam de novo se reunido, 
com· novo.~ recrutas. em 1851. para re
começar a obra. O , que fica dit-0 para , 
fazer compreender a. tmportanc1a- desse 
secreto e. curioso documClnto das Ins·· 
truções, ·'.l gua:1 resume ., compendiá· em 
t~l'ffiQ3 cl,ar~i.lnQll tQda 11, Jinali@de)!> 

os meios da. maçonaria, tanto da ante
rior à revolução francesa e sua contem
poranea., quanto da rediviva após a res
tauração e que p1·esentemente se .. esfor
ça no niesmo sentid:i, com os mesmos 
meios, o que se fará ,,vide11te a quem 
ler com atençs.o o mesmo documento. 
Depois, portanto, que esses vel11os cons
piradores do seculo dezoito· retomaram, 
por assim dizer. o fio da meada em 
18lã, e consideraram o que podiam fa
zer para recomeçar o trabalho sectario, 
escreveram, em 1818, esta· Instrução per
manente, codigo e guia do$ iniciados 
mais altos e por e.Sta razã<> escolhidos 
para. guiar· e capit'anear o movimento 
maçonico sectario, especiàlmente na 
lta.Jia. A. Instrução· diz o seguinte: 

'' Depois que nos constituímos çtm cor
po de -ação e que a ordem recomeça a, 

reinar tanto nas lojas mais remotas 
quaQtO · nas mai,s proximas ao cchtro, é 
preciso cuidar de um pensamento que 
sempre grandemente preocupou· os hc•
mens ·que aspiram. -à t·egenc-ração unl
versa1. E este, pensamento é <f' da !i.ber
tação da Ita!la, de onde deve sair, mais 
tarde, a liberta-ção do mundÓ inteiro, _a 
repubÍica fraterna e a narmonia da 
humanidade; Este ,pen.sarnento não foi 
ainda compreendid_o pelos i.ossos irmãos 
da França. Esses·. creem que a Italia re• 
voluclonar!a. é. · apenas capa? de. ·r:,,ns
pirar na sombra. de distribuir algumas 
punnaladas eni esbirros e tra!doi·es,, e 

'\ 110 entanto suportar. tranquilamente o 
; jugo do. fatos consumado,; de além dos 

Alpes, pela Italia, mas sem ; a Italia, 
Este erro tem sido 'multas- vezes fatal. 
Não' se .deve combate-lo com palavras, 
O,.que seria propagaAo aind~ mais: de
ve ser liquidado pelos fatos E assifu, 
entre as medidas que têm C1 privilegio 
l;le .r.g!tf.r (IS ~,fil'itos mai.s vigorosos dM 

Pregando e Martelando ..• 

Es piriti.smo 
Peº Ascanio BrandãQ 

A Asaprcss di~ulgou e,;,te tele,,.rama significativo: - "OS FRUTOS 
DO ESPIRITISJ.\-:O - Rio (AsaprEo~3) - Na última reunião da Liga de 
Higiene Mental, o p1·or. Xavier. de Oliveira foz sensacionais declarações, 
declarando .que no Brasil "ha mais tendas espíritas do que igrejas e h0 s
piíais", e a certa altura de sua comunicação afirmou; "os hospitais estão 
mais cheios de loucos vitimas de espiritismo do que da sífilis e do alcool". 

Tenninou suas declarações, prnpondo . uma campanha contra essa 
seita e a organização <ia assistência às familias dos loucos". . 

O problema espirita no Brasil é mais grave que o~ da cachaça, do _jogo 
do bicho, da sífilis e do analfabetismo. Os males sociais e as calamidades 
consequentes das práticas espíritas estão alarmando os homens de respon
sabilidades e já fazem pensar aos mais indiferentes. Alguns no entanto 
ainda sacodem displicentemente os ombros quando' falamos em males. do 
csph-itismo. - "Questiunculas de 1·eligiões" dizem. Não meus senhores, não. 
se trata de questiuncula religiosa de somenos importancia. Trata-se de uma 
verdadeira calamidade social. 

Qualquer psiquiatra <:>u chefe' de policia o pode .atestar. 
Estatísticas seguras e autênticas demonstram a. percentagem assusta

dora dos caws de loucura em consequência das práticas espíritas. É fato 
e contra fato não ha argumentes. 

A imprensa diariamente nos vai trazendo a notícia dos mais dolorosos 
e revoltantes crimes, de 'explorações, torpezas e . ind:gnidades de tenebro-
sas sessões de espiritismo. . 

Multiplicam-se, ou melhor, proliferam os Mccliuns. Ha centenas de 
malandros com poderes mediunicos a .explorarem a crendice e a dOr alheias. 

Cada Mediun funda um centro ou uma ig,,ejinha. E será de estranhar 
pois, haja mais centrqs espíritas que igrejas e hospitais? Não diz .a Sagrada 
Escritura: - Stultornm infinitus cst numerns o numero de loucos. 
é infinito? f . 

D acordo com a sentença bíblica não se ha de estranhar a proliferação 
do espiritismo.. Enfim não discutamos o caso, Qúis apenas salientar a 
importancia e a significação do telegrama- da Asap1·ess, que merece um 
pouco mais de reflexão dos rcsponsaveis pela saude publica e· pela ordem 

social. 
Escrevi já e repito. 
Alem da exploração do preternátural, do niisterio de alem-tumulo, os 

kardecistas empregam uma arma de sedução facil para a nossa pobre gente: 
- o curandeirismo, que eles chamam cal'ldadc, · utn filantropisµio homeo-
patico. · 

E, com as aguazinhas espiritificadas e consultas a modicos e operado-· 
rcs invisiveis com uma 11 raçeutica do outro mundo, fazem prodigios! O 
povo, coitado, na doença e no sofrmento e na sua ignorancia religiosa é 
tão ingenuo e tão credulo! Não ~ei porque hão de alguns catolicos sen
tirem-se embasbacados com a caridad:) espirita! E muito me admir-0 e.e 
tanto barulho espirita em· torno das suas poucas institu'ições chamadas de 
caridade! ,.Porventura a grande obra de caridade da Igréja Catolica em 
todo este vasto Brasil não merec•J um c.':rnr de consideração?- Os espiri
tas só agora descobriram a polvora ela cal'itladc! Qual é a · cidade deste 
Brasil ando não se encontre. uma instituição de caridade catolica, um hos
pital, um orfanato, ou r>clo menos i.:ma Conferencia áe São Vicente de Pau
Jo? Sabem os milhões de ci-uzeiros que a Sociedade de São Vicente de 
Paulo distribue em todo país? Sabem do exercito de Irmãs de caridade 
a lutar e sofrer em nossos hospitais? Sàbem do sacrificio de nossos cato
licos sempre generosos. e bons e de bolsa aberta a todas as instituições 
de caridade'? 

O', se Jizc-:semos ·uma :eskatistica, os espíritas ,ficariam .numa pos1çao 
r:.dicula! N_ão sei por que alguns ma_us catolicos abrem tanto a boca e se 
assustam tan/:> com a caiidade hmP.,cpaiica e de albergues noturnos e uns 
tantos orfanatos e hospitais do espiritismo! Não sabem que mais de se~ 
tenta por cento das instituições de caric,ade no Brasil pertencem à Igreja 
Cocolica e s20 sustentadas pelos catolicos't Não sei por que hão de se im
pressionar tanto alguns catolicos com a caridade espirita! 

E é de pasmar que o _espiritismo explore tanto em nome da cal'idade, 
como se a Igreja Catolica no Brasil nunca tivesse se interessado pela sor
te do povo, pelos pobres e infelizes! . E mais de pasmar ainda que cato
licos se façam espiritas seduzidos pela cal'idatle homeopatica do espiri
tismo' 

Indignaram-se os ·espiri~as porque escrevera eu esi:as verdades bem 
verdadeiras e um tanto duras. 

Pois então, senhores kardecistas, tenho muito prazer em repeti-las pe..: 
lo LEC:IO~AR!O que percorre toá9 este Brasil de norte ao sul! ·· 

E e so. 

A previsão · do futuro· angustia os espirifüf 
Sua. Eminencia Revma. o Snr. Car

deal Bertram, Arcebispo de Breslau
rnbiicou resccntcmente uma magnifica 
F:>storal, da qual destacamo.s os :;e
g1,i11tes topicos: 

. "Em milhõer de almas prevalecem 
as ,trevas. A previsão do futuro, segun
·do o caus cata-strofico etn que se en
co:1trn o mundo. angustia os espíritos e 
os tol'na desconfiados." 
Wlicos, recomendando-lhes .e!'.!carecidú. 

Sua Eminencia faz um apelo aos ca
mcnte a educação cristã da prole, pre
pa.rando-a dssde já, para ·enfrentar 
mm proveito às contingenclas clb futu
ro. Lemqra. o Snr. Cardeal que "nos 
momentos cm que os pais de familias 
lutam de armas ,nas mãos .. e as mães 
estão angustiadas pelo trabalho e pe- . 
las an.::iedades. e completamente separa
das de seus filhos, ficam estes,.fora da 
in!luzncia de seus· lares." 

A seguir acrescenta: " ... pelos mem
bros de vossas comunidades· que fale
cem nos campos de batalha, por vossos 

1·.ossas lojas. ha uma que não deve
mcs esquecer. 

O Papa.d(, exerceu sempre uma ação
decisiva sobre. a. sorte da Halia. Com o 
braço, com -a voz, com a 1-ena, com o 
cornção de seus inumen.v'<>is Bispos, 
Frade~. Monges e fieis de todos as 
latidudes o Papado acha em toda 
a p:i.rte gente pronta ao ~acrificio, ao 
martlrio, a.o entusiasmo. Onde quer que 
quein dispõe de amigos que mo.nem por 
ele,· e de outros que 5e despojam por 
seu an~Jr. É uma. tmensaa,avanca, da 
qual sobretudo alguns Papas têm conhe
cido toda a. potencia. E. apezai' disso, 
·esses delP se serviram a.penas em parte. 
Não se trata de· recC'nstit.iür para nosso 
serviço esse poder momen;,meamente 
debilitado: - o nos.so esc opa final é 
aquele d'é> Volt; ire e da rev0lução fran-

, cesa: - isto é, o aniqullnrr.ento com~ 
· pleto do catoJ;ci.• • e da. p1·opria ideia 
·cristã: - a qual se permanecer de pé 
sobre as ruinas de Roma, seró mais tar
de bastante para ,·csta.ura.1 e· perpetuar 
aquele·. Mas para atingimos mais certa
mente esse escopo e nos prepara1·-nos 

· contra os desenganos. que possam pro
longar indefinidament~, ou comprome
ter o bom sucesso da causa. não de\1é
inos dar ou-vidos a esses vaido.sos fran
cese~. a esses nebulosos alemãrs, a esses 
ingleses melancolicos que acreditam po
der matar o ,a.tolicismo ora com uma 
canção obscena, ora , com um· sofisma; 
ora coni um sarcasmo trivial chegado 
de contrabando como as lãs !ng~esas. o 
i,atolicismo tem uma vitalidade que re
siste ·a tudo isto. Ele tem visto ad-rer
saiios rrmis implacavei!' e mais terrí
veis; e tem tido: fi'equeutemente o gosto 
maligno de uenzer com sua agua J;.;;nta 
os mais raivosos desses Inimigos. , Úei
xemo.~ portanto que os nossos irmãos 
r.esses pais' t> ijj' afoguPm e. msua in
temperan~a de zelo >1nti-cat0Hco; 
permitamos que zo1nbem de nossàs Ma
donas e de oossa devoção aparente. Com 
este passaporte (da hipocrisia) nós po
deremos conspirar com toda a comodi
dade e atingir, pouco· a peucn ·nosso es
copo." 

* ·* !\: 
Portànt-0. comenta a "Civiltà Cattoli-

ca. ", bem qu& cuis .. clui-a po1· si mesma, 

paes e por vossos ,irmãos pue: -servem 
ativamente o pais ... suavizaria pezádis~ 
sima cruz que carrega.n as mães -ele fa:o 
milia, proporcionando-Il1es os consolos 
e a.uxilios que estejam; a vosso alcance. 

"o espl.rito das crianç.as se moldará, 
segundo o espírito de seus lar~ - con..; 
tinua. o Metropolitano" .. --:- IJ~qui_ se 
segue que aqueles que, · antes ·qll. -. tempo~ 
afastam os filhos de seus lares', hão só 
tiram a. estas crianças os mell1m:e,s. anos 
de sua infancia. como contrarí~m a. 
vontade de Deus". 

"O numero de Sacerdotes que morrem 
prematuramente, aumenta assustadora
mente, assim .. coµ10 o numero da;queles 
que· se incapacitam angusti:c1cos. pel9s 
encargos de suas congregações e-. Paro':. 
quia.s no interior do ·país. ti:; vocaçõe3 
~acerdotals estão em perigo porque a, 
guerra impede que os seminaristas. con
tinuem seus · _estudos superiores, mats 
ainda, porque a juventude está sendo , 
educada. de form~ que não favorece o 
dcsrnvolvimento do espir,ito rellgio.so". 

seja-nos lícito notar orevemente com 
quanta simplifida.Cle, e mesino l)Otno si 
se tratasse dé ccisa tacita, .. conclusa, 
evidente e que não ·se_ discute, logo no 
principio, o unfoo escopo_ da maçonaria 
e da -regeneração universal aparece como 
sendo o de Vofü1,ire e da revolução· fran- · 
cesa: - isto é, o aniquilamento com
pleto do catolicismo e- da propria- ideia 
cristã: e como. µara -esse escopo, todos 
os meio~ são bons, porque uteis; não 
exclu\(]a a devoção falsa e o ·envêne• 
namento. A:oena-se tamtiem no· exordio, 
quasi de passagem. para a U~rtação ,da:.· 
Italia, à. republica fraterna e à harmo
nia da humanidade:· - ma.~. depois des-
se aceno. não se faz· referencia, em to
da a !Óhga. instrução, ~enão ao·- aniqui
lamento do catolicismo e dos meios pra'
ticos de obte-lo. Entre CJs · quais meios o 
principal que ~e apresenta de súbito à, 
considernção d.os chefes maçonicos é 'o 
aniquilamento cio Papado .. Portanto pa
rece a.propri:ido assistir à-o concilio ·co• 
mo ratazanas: - pai·a o que se . fazia 
mister, indisc·utivelmente, desembaraçar:.. 
se do gato.- Mas a. clificulctacle estava 
em achar -um bom recu,sd para isso. () 
mais sabio propoz a solÚçfio do. guizo. , 
Ouçamo~ portanto esses · g·uizos maçon)• 
cos: não sem considerar, um momento, 
que de 1818. -quand-0 se formou esse pia• 
no de batalha. até; 1875.' em· que 'escre .. · . 
vemos. a ideia cristã e o. cato Ucisnio, 
além de nada \nder. ·ganharam ba.s- , 
tant,>: ,.-. não. havendo· o, maçon~ con_:. · 
seguido contra o Papado mais que , o· 
tornar muito maL., glorioso. demons
trando quanto é ~ivir.o e. fazendo-o 
tanto mais compacto, -potente e influ
~_nte quanto que. havendo a Providencia 
per111itido que eles ó colocassem,' mo
mcntaneaníentf, 'quasi no ar, como. a. 
santa Casa de Loreto. contudo é' mani;. 
festó o mil<igre, de sua. edificação sobre 
a indestrutível rocha de Pedro. 
..... · ................... ; ....... · ..... ·-· 
. Continuaremos em nosso proximo nu .. 

mero a transcrição dessa importante 
"Instrução·" que prova a atual tenden
cla d?, .maçonaria, que é de 1nfiltra1-~se 
na . [gr~ja, ,. corr.ompc,nd-:i O . càtolic1'm10 
"por deniro ", para inel!l:n fazer vüigap 
.s~,: pr:ig.:ama nefandQ. 



... 

t; 'g a· T O N A R T .O 

T>E.LEGRAMAS DO RIO 
A cerimonia toi NH~bracta peÍo, Ar• 

·cebispo 0Do;111 J.aime éamara,. qll6. deu 
a benção Íis nossas ·patricíà,a. 

Monsenhor . J·Ienrl(Ju& . .Mágalhães 
vcupou a tribuna sagrada. o templo 
estava repleto· de .. r«miliits e autori• 
dades. 

--'---.~ ·--·-------- ------'-'--------------------------------
N:--0::T ·1,s. E·c o.n·o M 1. e As 

TIPOS DE S.\11.'I.O 

·r:ro. (ASAPltWSS) - o comand:rn
te · ·.Amaral Pejxoto, chefe do Serviço 
p.é --Abaste:C,lmento,. assin_ou. uma·:reso
lução, fixando ert1 -.rlois os tipos de 
:sabão. ·vara ·consumo· .11ópufar. o eco
:nomico e o· raf[)lado. 6 econo111tco, · a 
!base- d_e oleo do·· coco •.. deverli.. c·ontar 
;.;;;;_ -Pôr 'Centà de rnaierfas- graxa$ e sG• 
:rá e11tregue ao consum·o ~m cortes. .. cie 
J .000 e 2.000 · gramas e; afe'm da· mar
"ª da fabrica, deverli.· o·sfentai···a pala:• 
·vrá. '!econ<>t'nico":. O sàb'âo ·'refinado, a 
base de sébo ,. breu, terã u.m teor mi· · 
Jt_lnio ·de 60··ptir céntó de mat<>rias · gra• 
:xas,. ,tà.inbent .• setá entregue ao con~u
:mo em b.arras. ou ·paus de. corte ·ae 
:t.ooo ou 2'.000 .. gramás, e· ostentar~o. 
:alem· da. 'marc,t d·o .. fabricante, a pala• 
ivra_; "refinad·o". ~. " - ' 

Os -vareglstai/ tan11:ieín, poclem ·ve~
,der· ·aoli coiisúm·ldorés ·os .. referldos ~a
.bõ'es fracfónadamen,é, 
. o .. fabrico . ciesse .·'sabio .. com_ menos 

de ·33· por c·eÍ1t_O.' ele "Í:natérias .. graxas 
nãQ 'é permiUdo e é obfJgatorla' a· in
clt11são· de SO · i>or cento· de sabão eoo• 
n,:nnlc<> na c·ompra de outros sabpes; 

· A. pr_esente r<1si>lução ·en'irara. .,m, ,·i· 
gor. a .. t'. de agosto pro:dmo ií ndo. 

iCiP1TA1s u1É1úc.üos. No· BRASIL 
. ', ·t .' ,,.' . . . . . ,. 

RIO, '<ASAPRE~SJ .:.,_ Divulgam-se 
As'·c1rra.s do D<1p;i.rtam,,nto ·.c:10 T~s'our6 
dÓs Estados li'.rildos, sobre as lll\·e1·· 
siies · · pa'rticullÍ.res· · 'norte.:amerJciinas 
cn;i· ·nosso . pafs,. no atio_· passa.dó •. as 
~111,ais atingem ~31,242,Ó20 ''d'e ·dólate's. 

.Po~ ·o.utro _ Ia(1J,· a ln\prensa .. b·r1tà11l
<)a div.Úlga ·os dad.oi! '·teférentes ·á'i, .... in
-vet.sões' Inglesas somavam· no tnésmo 
an(>' a 95l.06ÍU,9õ ·de -<15-Jare·s. A~ l\lvei;
sões. <lasses capHais, ace11tuarà.1n-se em 
J!/~9 ... Ás' in,/ersõês . norte.-i<niei-Íéana~ 
assirn, dis(ribÚiÍÍm•M: 'si386.000 d~_ do
lares na industria. mantifattirelra; cor
:,:e'si,o,nl'lepte. a .:43 · estalÍélechu'entéos; 
17.8_76;000; . r,e~'er.v;,.'gos ··.il.· rJistribUição 
rle. proàut.os · t'>or. meio· de .Jrlnta '.orga
"' iz~~ões .. espec.iâ!lzâ.das: ·:i.0. 7f 7 .• 090 ·• rie 
dolares para_ o petrole.o. l)Or. meio· .<~e 
se:~ lnst_it11,h:ões. Os.· Servli:os · Public'os 
e Os t:~anSportes n0rte-amerf(':anos ·in

·verteva111·"112A!ió.OOO ·de i:lolares. re·pres 
:Sent~dO quasi .a· metà<l.G das, O,r_gRl1 i
:zações: deS_llG generé> .que. erarit · nui11 
total 'de à.penas · t-:i, . · _ 

O ~endln1ento· dás· Inversões norte• 
americanas ··eram'. e_ll) ·193.8. de 9.000:000 
<ie .<lolat'es, isfo :é,· 3,/*. p.or, eento de· Jn• 
r9s, Em l.9.3~ ·no inÍêlq do an:o. 1foor~ 
reµ. :,'ensív:e1 · balx_a,, pois nlfo pas~u 
de _sela milhões de ·· dolares, pass!Índo ,,..,. •/' _,: 

LIJH'I'lil, -DE n;aADl~.,J>!.\ltA. · tNG'ijEIS-: 
SO il\'o·· C,P.Q,R. 

'mo. (ASAPRESS) . ..:é• ó Mlni$tro (la. 
oGüerra.,. resolvêu -·em' aviso .. ·numero 

_ 1673;' de ontem, o .sêgulnté: . 
a.) ...:.. Fixar ·em 26· a.nos,·'o liín!te :ma-· 
ximo de·· Idade para ·ó ln'gresso . JlOS 
C.•P. O. R. ' 

·b) '-- ·Determinar que sejan; desli• 
gadoa' doa ·centros ·e .Nucleos de .Pi-e
paracã.o de Ofic.lais da Reser.va os a• 
lunos. que ·venháúi: a ·falti.r, consec'uti• 
"'amente: sem ~er por·· nlot!vó de n10• 
]estia ,êomprova<ia: 15· dias· de instru• 
tão e. trabail1os ou,,aufa, .. 

IXSPETOR DO f,o· G'Ruro DE ·nr::~ 
GIOES · MILITARES 

R.Iô,:. (AS.APF.'E.SS) _..;. __ Por te~\sido 
'teçéntem'e-nte designado· pelo.,·governo 
pa'ra o 'Cargo· de; inspetor do. 1.o' GrU• 
po dê.-Rég.lões Militares, deixou Ó car
jgo d<t c.omandant~· da_ 1.a R~gião. Mi
lit"'r··_o· S'e!}_eral · Neston de· Andrade 
Ca'valcanti, · 
. :]:'or. es~e·:·molivo,"'o . referido oficial 

,àpiiese,ntoli-se' ao 111.intstro da· Guf!'Já, 
~.'dêntró · d~', )>rev.ês d tas;· empossar-se• 
ãc·em,:se_u. Iiovo•·c_arg:o .. 

coM.isoo DA 7',ll DJVISAO DE 
· I.N}'Á'~:r.m'iA 

RIO,i (AS,. PREJSS). - ·Por .ter dei
.=<ado· o eargo-de.--dlretor àe. Engenha~ 
ria, e .Por,: ter. ·de .-seg,ulr. para- Recife, 
onde ,vai assumir ·o .. co1nartdo· da·. 7.a 
Divisão de lnf<l,ntaria. Esp~cial.'° apre• 

Obrás · enr. Hospitais 
Mui,jcipais : 

RIO •. <AS.~P;:rnss) ,-,. · pevid_ame_n
~e. autorizadp ·p&lo. présirleiüe· da .. ·.rie
r,ublicà., o ··J:irêfeito ··ae§ta··~,apH;ii, • sr.' 
líenriqlle Doils,viirth, · ·bàfxou um. 'rj,,,. 

cr.eto, abrindo uth credito especial de 
11 .. n11!lúles ele· r,ruzefrôs, ,. na Se.ereta. 
ria Üeral. de $auàp, e· Asslstenc1a, 'dtlS• 
'tinados .. a .. :it'en<Íer· ás ·,.<!és'pésas . 'coh1 
ad.a.Pt.~çQes,: -t:1bras. -noVas e· p·rossegu_i:-
m,ento: <las. já_; exlstérite~ nos hÓspitais 
daquel_a ::;ecret_aria .. m:mlclt\,:il. . . 

E~tudos ·sobre · os isetv.iços · 
~e · correios :·e, télegrajo~ 

RIO, . (ASAPRli:SS) - o. !'.residente 
f1a .Repú_Í:illca, !j.\ltorizr)u; .. de .u~or<.10 
com · o·.·:pa.riic;.er' ~lo Dasp, que .. o· ma• 
jor L_a'.ndr;v Sál~s Gonç;.:tves,. dire!or 
gerar. do. Departamento .. (!os :c,h;re!os 
·e . Telegrafas, :se ausente· do .. pai~; 
·â!Ínlcde teallzat-; ll?S Eet'a.dós .'Uni do~, 
·estudos sobre·. organlzacâo da · ádmr
nlstração d()S .. ' Corretos. é. 1'elegrafo~. Fm. .seu parecer, .. a:q'ueie.· <>.r_gã_o ·, OP.i· 
nou para. <1ue. lhe .. fósse_m cor:fi)ed!ila• 
s.jµda. de CUSt;tS de. 20, mil -CrtfÍ!l_lros 
é. a 'gràtlfícaçâo mensai 'de mil cru
zejros. · · ' · · · · · 

. . . 

Embaixador na · Boi{vià .... 
. , 

RÍo, :(ASA.PRES~): _.:: Pelo .av!;J.'> 
ida 'Linha. ='.rra'nsco.nt!nenta.l da :·Pana il. 
-re'grêsso\J' a'-.Là 'paz;, ·via>Gor.Ílmb~, -O 

ombalxado,-, -Laia:v.ete. Carvalho e is,J. 
va, que Vai t'~iÍ.ssu_mlr Í!êU . Cal."gO éni 

·,virtu<)A·:·dê :rebent"e ,,recOnl1eCi_menü, 
ll.Ol'_' ... pÍítte,ido ·nOSS(). pafs; dú ·gQVeJli<). 
do-sr. Gual-berto -Vil)aroel. · o· Emhai, 
:;,.á.d.or: qu~- se encoJ\tra·va no Ri<>' desc 
de J;nefro uÚimo, \'iajou· eni· compa
nhia _do· sr. Luiz Leiyl!-s, ·Bastian ;:Pin:. 
to;°' segunáo- s.ecf~tat'io·; da. noSS'a ·em· 
bai::s:aqa, J,a ·,Ooliv\a, · 

·. . . . .. 

Salarios · ~d(Js · jorítàli~tas .•. 
·nro;. <ASA_PRESS), ,;_ A ·ec,mi_ssâo 

<·i1C~r.rc~acia. do_.:estur1n. d_o_ :q1te .. proje· 
to: sotir~ :,o, sal~rio·: Í>r<lfi.ssiopal·· 11Õa 
jornalistas, vem, se 11euntn .:e·• regul;.1'• 

':rnt.'llte. O ·represenlijnte dos patrões, 
já a_preseÍ\ tí>ÍJ um:i. oco11tr;i.op(oposta. rs~ 
duzindo os liniifos,. -de· .. modo, que o 
~ala.rio ... minim,, sc']a. do .. se,scentoa 
cruzeiros . e não . mil cruzeiros·. oo.mo 
tfr;t1rà·· 110': ante-pro,jeto. apr.,senta:c,o 
p~lo :.,s_indica:to· cios 'jorna.li~tà,s t>rofia
~iogá:Js. ·'ramhem. -vários proprietar1os 
de If>r!l;i.ls. in!'.lh:i;<Ju~im;~te. ~ê.ntapí e~ 
s,,ntido · sugestõe:S;. todas elas · ~mn · 
l>ases·· in)tÍto·:111.trrÍores· ásJfÍiQ\lele ·s.i_n~ 
dica_to. bJ pr'?vive\· : qµe -)>,\é ·fins•· d~ 
Julh<>'·,ylntloiJ.\-o, o projéto ·seja ·tran•-
tQl'madiÍ em le_l, · 

a taxa de juros para 2,5 por cento. 
Mi 1 novecentos e quarenta mostra 
uma alta pa.1·a 8.000,000 e a taxa de 
3,3 por cento. 

UUPl,O. l'AGAMEXTO DE IMPOSTO!! 

1:10, (ASAPRí~SS) .;... Nenhum p,:e. 
Juiz.o sofrerá a ~-a.zen da Nacional, éni 
c<>risequencia. do delito Vêrifícado na 
alfani:l,,ga de Niterol, disse o sr . .l<'aus
to · Romero,· Presidente do :lnqueritÓ 
admlnistràtivo ali Instaurado afjm' de_ 
a1rnrar, a res!)onsablildade. do funclo• 
ria.rio.·· ou fun~iOllarios. Dado o resp.e .. 

· ti_,'() halánço no~ c·ofres da Alfandega, 
verificou-se que a liazenda Nacional 
estava _.a salvo dea (tualquer .prejuizo, 
As·.' quantias de~viadas montam a 60 
mil cruzeiros, que ·terão que ser re
postas' pelos .·pro1,rios contribuintes. 
Acleante "$s. que quem pagá mal pà.ga 
duas vezes. gxfste üma ·'"antJga' ·porta
~·fa, proibindo ·taxa:tlvamen.te, a,,entre• 
g·;i., de processos·- e dln)lelro em· mãt)_S 
de funciona.rios. os. re$ponsaveis pelo 
transg-r_essão _te,:ão de. pagar o -preço 
da: ínft;àção •. ta~to_ quê, todos' 'os_ C?r~ 
Uibulrites. relacionados, jã. estão sen
do lrítiniados a pagar a -mu!fa devlila 
p,;[os lmp9stos. em quésfõ.o .. A apura
ção du- e.ti.me feltà pelo -ínqúerlto ad
min ist·ratt 1.ro. vii1ha. CorreÍldo ha v·a
ri.os _ ry,,~es .em sigll9, ná. Al!à.ndega. 
Desa1,àrece'IJ' àgorl!, o reg(rtie c·onfl• 
de'nciaJ, .. em çon~!)quencfa .... do _crime 
pas~ar: !\s .mãos da poJic!a .. 

·1,a:PORTAÇ,!lO' DE· PINHO· 
. " ; . ·~ , , 

RlO. U.SAPR'Jl:SS) ~ A 'exp·ortação 
de pil)!lO ·ao Brasil, aicall(:_OÚ no ano 
j)'l-Ssa!Íó, a' cifra <le' '296.4°98.800 p~s 
quaifrados, sendo c'ei-ca de 91 por

0

c.etr
\ó ::cíe 'nossa ex11m·ta~ã6 ... desfina.iii{· ii.s 
Aniérlcas:. '.e o i·éstante' â · lii'gi;Jterra· e 
á Africa do· Sal.· '. · · ' 

Ko,iso, prÍ1»,llfr,ô c]lei,te _·é a 'Ar!:'eriti• 
na, que comprou l 5·3:&30.3:;o ,p_ês· qu!I.• 
<lrá1os. · . s_egijidà d_ó ·paraguai, · · com 
12;;_2"!4.90,0, Pês quadrados, no valo·r da 
27.145.7-~9 .cruzeiros. O -t~reeiro lugar 
coube;.!l. ,!ng!aletra.. ., '; : . · ..- ·: 

.pon:çorre~,1.n1 no-ano pass,1.dô para a 
exportação de l'inhelro·s, os.'.)l;Jitad(?s-(le 
Hio Gr_;inde d·o Sul, com 43 por cento: 
Santa Ca.farlna, com 31 . por•. cento e 
Párana.; com ·2i por ·c-ento: 

A exportaçãó do'' 1fü1'hÔ. ·alcancou·: o 
va!,n' mais• alto ·atê ·'.hoje àlcançado; 
posto que, el)1 ·quantidade, fo[·ufu_.i,oµa 
co inferior ao ano de, 1942. O· 'vàlór 
medio pot- pé êiuà(lrado;° nÕ;àno pas~a~ 
do, foi de_ c;n t.í s, él)'J\lªnto n~ ª~º 
do 1942, · alcançou so1nel).te· s;i centa• 
V~ . . • . 

~ent.ou:ee ao ~in!stró. da Guetti,, o'· gê
n·eraf Amàro . Soares Bittenéôqit,. : . 

s. -Excla. viajará_ por 'via ·aerea, den:.. 
tro. ele bi:eves : dias: ,. . . .. 

"('· , . ~ ,: ·-

;EXC:.-\:rtG()S 'PARA. \"1AT1Í'RA.S 
'",!.•. 

n!O, (ASAPRESS) - o· Mlnlstr~ da 
Ouérrn;, gen<>r..al -J<}urlco Gaspar.;_.l:iutra, 
aprovou o -c,tderno · de encargos .para 
viaturas.:·1,3- e · 4 anhnal.s. O· -referido 
caderno serli. pübllcado no boletim' do 
E,;:erci to. · · ' · 

'nEPÀltOS·'~O ·-t,o n. 1, 

- RIO, ( ASAPRrnSS) - Pelo· dlrel.or 
cl:i. lsngenharlà;• -foFáµt<>v--Ítdo 0 -0 • t,ró)é
to ·elaboratO•I)elÓ S~tvlço _de f!}ilg:en1la
rià d·o sifo Pa.àlo; ·relativos- a reparbs 
no 4.o' Regllíiento :de Infantiíria}- . 

OTIRÁS, DO f\ li" R'l'.F!L OA .J)JVIS.tO 
nJOTO•:IU;CAXISAIJA · IJE CA.MÍ'INAS' 

mo. , AS.\f>HESS) ;;_· O• tenen.té~co• 
roneJ· Osvalr!o'F'errefra· Gt1imarães 'tôi 
designarío pela. di'reto'ria rlê ,íngénhi
rla erléatregadQ. da 'o~ra rlós-'qua .. rt~is 
para a divisão (le rriôto·-m~~ànizaila 
de. Cainplµas. 

. PR_OM~ÇÃO AO GEZ.ERALÁ'l'O 

R!O,. ·.(,ASAPRESS) :;__· O .-sr. -'Pr.e>1i.· 
c1enl~ da Republica assinou i/de~réto 
n_a .Pitsta da Guerra pron1ovendo;'."·º 
posto de general de brigada o coióriel 
do quadro da ntiva ·Franliii · Binil-lo 
Rodrigues.· 

Re.vers~o 
'à 

de· funcio~atio 
~tividade ... 

i:no; ( ARA PR ÉSS) Opl~aÍldo .~11\ 
lorn.o.· do ··,;m pedido .de_ :re•rersã·o .<J.e 
·runcipnario aposen.tado, o D.· A'.. S. P. 
as·s1m se 'márilféstou :- · .,, · 

"Qu·e, .a ,·oversã;,,: far•.se•â de prefe'• 
renc.ia 1to ·1uesfno ·,cargo antertof1n·~Q.te 
ocupado pel<, funclona'rio, que ·somen
te-'·~m ·c.atgo·s eSpeclaj_S\ ·a j·uiZo-'ílO":.g'o.:.. 
verno .e· r:Csvectiva habllitaéítO.; profis• 
sion.aJ. tio.dé'rá' o Íi.posentidô·; revert-e·r 
á. atividades lnn o·u1rós···c·a·rgo:. e 'evi
dentemente esta eiceção tt.ão--• permita 
se co'ncluà _qtie a reversão ·poss:a ser 
feita ·ern ca.rs·o'de Cl/\,SSe OU. \ládrão S1l• 

pÓr-Íor. ao, qu·e ·.ocupava :o fun-,:onurió 
ao ser a1?.ósertta<lo,.,o qÚín,ó _s,i-~:;11ós- · 
si\·el·· em <'.aso da·,. tr~ndcrmaç_-10 · ou 
reclasslfic,a,âo. · .. · 

Caravana ·· de . estudantes 
RIO. ( ASAPRF.:SS) - Encontra-se 

noshi.- capita·!. tana. càravana 'de_ (/n.s 
ge.iJlieiros• da U:.•cola poiltecnlça. :-êle 
l:iilo Paulo. ü~ .;,rii;·cnhei'ros,, visitarl!-'1' 
o .'Arsenal (le Marinha·, a ·-'órganisaç/i.o 
[,age, a Escolá Naoii.•.tal de M~_tore'a 
e· outros 'estal:ieleci111e1ttos. !\'a Es.cola. 
l'olitechica:: do.·. Rio; foram ·roctilJ_ídos 
velo seu diretor, com o qual mantive
ram a,nimada . ..J)alesti-a, téhdo· ó sr. 
J., .. Amaral prometido tudo fazer,, no 
sentido de· que possaru conhecer· ós 
nosso, priµcipais estab()l~ciment<ls, 
Ol)d<a prE>dr,,m,lna a teq1ica m'ó:défj1a. 7 · 
PosslHlmente. da .cap_itàl Fede.ral, a 
carit,;a.na pârt!rii com destino· a· VI• 
t.:irta e tiossivelmente · outros Estaà,;>8, 
entrP. · é!es · Minas Geraes. óride terão. 
oportün.idade ,(19· visitar. e.s minas '<)e 
l\lórro Velho· e ·santa. Cata.riria, -ond~ 
"'ª encontram. as jazidas -ile· carv~o. 

Visita -do'·novo et11baixadfu
.· inglês 

.nro. (ASAPRESS) - Esteve ,aa 
manhã rle 28 no !.i'alacio, ltamaraty.., 
f,i.ze11rJo a. sua ·i:irlr.~fra. vl~.lta ao .. Illi, 
nisti-o· ()svatdo-,Araotia, o,·íinr. Donàld 
Saiht. C!Alr · Gainer .. 11ovo. e_,i-Íbalxaôor 
rla' ·Tngl, terra junto a"! ·governo :bra·• 
silej-ro. _ . _ ~ · . 

O <Íiplonmt:a hflta1•iC'o' ap-r'Mentou- ao 
Ministro Arariha· cor-ia~-'-~,- suas crés 
denci'as, pedindo ao Minlst.ro uma 11.u·. 
,Hen<,ia .especial ao, Pre\tdente da. ·ne-\ 
vut.-.ica~-·· · 

Aumenfo . dé,, salário . .'dQs 
hlflÇti't,.ado~ .. fJumincÚiS.~f 
· RIO. _,14SA~R.F)~o;) -- O "tntPrv~n

t.or. Ania:r.al Pel:t;Oto,-.-snbmeteu á apre
<:laqãÓ 'dn. CÓn.sêllio · Adnlfn'isfràti\>O :'110 
F-stado•:ào ,R_i<) · tmoortante. projel1>.--rle 

decreto lei re!ati\'O ao aumento dos 
vancimeu Los, e salai-íos de todos os 
-servidores municipais ·numinenses, 
~·rata-se de um ,·asto trabalho ·tnfoÍ·· 
rnath·o sobre a \'ida atual do.· servi· 
d.or publico munidp:tL De acordó com 
os ca.lculos p·rocessados pelo· Departa• 
menta,.' YCriffca-se que O aumento das 
despesas: gira.rá• entl e a percentagem 
de 28 <l, 40%,. ~Jste é. o segundo, aU-
menti> ·proporcionado, este ano; ao · 
furÍclonailsmo fluminense . vindo .êste, 
entretanto, atender às· n·ecessidades 
decorrentes da conflagração mundial. 

Soldados motorneiros 
RIO, (ASAPRESS) ' - é!nfórma-se 

que, para; suprir a, grande falta de 
motornelros .e condutores, a Light ·re• 
solveu ln terceder. jun'to à:o Ministro 
da. Guerra, no· gentldo · de óbter 4õ0 
so!darloa. para ti"abalharem nos refe. 
ricios .misteres. E ào que · parece, tal 
atitude da·. Empresa ·canadense não 
está. long_e, dê ser bem compMertdilla. 
Casó s =concretiza em ··realldade esse 

· fat9, sera. ·aumentado· o numero dos 
"elétricos·" e isuas .... viagens na ···cidade 
l\:lara vÍ!hosa ". 

Su'spenso o· trafego de mq= 
. t()ddetas .. nos domingos 

·Rto,'. (ASAPRÉSS) _ O Conselho 
Na.clona!·· do ·Petróleo, devidamente 
au_{or'iza.dó pefo·. -PtGsldento da R!,l)U• 
bl\ca, ~Usl?_endendo ·-!> ,traf~io· das _mó
-toclclet&.~-. .,àQs;dornlngbs e ferlad,M em 
toclo · o ·1i.àt~. · .• .' ·,, . 

Ainda. hoje serãô: ll,t'];5eclldá.s comuni
caçõ.~s a. ~odoil o,;...(hterv'-titor~~, aflin 
de c(ue à'ssa • meífida entre. em· '{igor 
jil. no prÓxl.1110 ,iomjngo.. ' . . 

Dad~~)d~ c~ns: .. demo= 
' '.' :: gráifoo ; 

RIO. cAs.~PJÜ,issr·--. Comecaraín a. 
ser di vui~ados o,;'_- resuÜadõs . 'cii> 'ºre
c·enpeatnerito :naclonal.·.de 1940, .. 

Em ··,t~ce' <ló · reÚ;:id~, re(lenc;~men
to ,!ica .'certo .·o geg-uinte: 0.-aumen(o 
da população· dáá 'cinco . regiões em· 
que Sé ··rdparte. .,-, Brasil. Norte, de , , 
47~.000 ·a 1.+9 000, aúmerlto de 213%, 
Nor.d~i,te,. 'de. 3.771.0QO a•. 10,030.000 .au· 
'mentó de t·66o/;, f]ste; de '6.950 .. ooo·.pa• 
.ra<lAi.7"4.000, · aumenlo: de .127% .. Sul, 
. de_; 2,816.000, a· 13.023.00·o; aumento de 
368%. c,,nt.ro: Oeste, de .321:000 .. 'a .• 
1.i~1.ooo·. ;,,uhl_ento de 296%, . '. 

São Paulo 'teve um• cr~scimento de 
4?~%.· ei_n ·rela.ção á ,sua ·poplila:cão de 
1920, seifdo que Serg.jti;e foi á. uniàade 
federativa'' (IUP. ·apr.esimtou, · .. menor 
cres.ct111énto, 76%, e o_, :iúpfrtto Santo, 
rela,t!Va,:nente, · foi o .. _. de maior ele• 
Vlfç_ã~,,}6~%; 

Caixàs ec.ononncas 
ágel!cias :· p=os.tais 

nàs 

R_IO, (ASAPRESS) --' .~s 4.722 l),gen. 
ciáS: -do. corrE)IO, que. se· cspali,atil por 
tõffo ·o territorló n:l.Cion,i,l, . desde as 
gr~ndes- ·cipa'des. _ â.-té os rh1çõeS .rnâis 
perdidos. dentro '·em bre,•e= desempc
nhari).o um n·ovo ·· JJ!i))êl, como '.1>arte 
de um: plano destlaado a. reunir -as 
eêonó·i11las poJ)ula:re-~.: · . ·· ' , '· 

· ~~ · agencias ser.ão equ-lpâria.s .· como 
p·o.stos da Caixa b:,,011r,mka, 'recehe
r~o dinheiro é rlcposlt.o nas• nn.turc
za~: COÍ11Jecidas,. Í>rojl.Ordoni),!).do ~-OS 
depos_ltantes o· nec,,s~·arió ·m0Yin1~·uio 
de rétiradas e 'ji.:.-os: · 

Missa . pelas énfertneiras 
. . : e~pedicionarias-
,l'ÚO, ( ASAPIU}SH) 11ea.liz"Ú~~e 

dia 30, h.s S,30, na Igreja Metropoli
ta.na a m_lssa em a~ão· ·de· gra~o.s -!i.s 
enfermelra·s ·' especiais ·do. Bi-á:sil'_.que 
d<Írrtro em··.pouco seguiríio· para ó e.:· 
trangeiro. · · 

, r 

Recepção .à Missão Militar 
Chilena 

RIO, (ASAPRESSJ :.:... Os circulos' 
.técnicos· mllltares ofereceram umà: re• 
ceÍ,ção aos membr~s da missão mill
.tar eh ilena: dia 30. · 

A missão ·militar dõ ·ch!le· ofereceu. 
ontem, como despedida, umâ recepção 
á sociedade brasifeira:, 

Segunda-feira °" rhílitaies _chileno\!!· 
• regressar!l.o ao seu pais, via PIIJnete

São .Paulo. O embarq-ue· para·- a. cat1i• 
tá! a.rgel)tine., em -a via.o, rlarsse•á no 
dia três· de Julho. 

lndependence Day 
nIO, ( ASAPRESSl -- A. colonla uor• 

te-americana do ·Rlo de .Janeiro CO• 
memorará e·om .gra·ndes festas·· a · da• 
·ta de 4 Jul'lló, que ·marca a· ·Inde'• 
pcndencla dos Estados: Unidos : da 
Anie·ríéa,~ , .,p. . ,.-... . :. 

o .emb1tlxador . Jef.tersón·. Cãffe.T-y · 
fará.,. Pºt ,ess_a;,,ocaeião; um~

1
'&1octicá.~. 

~ , ' ' l ~ '· ,i . ·~-r,~.<t 

Encarregado da repre~ .. 
• tação frá~éesa I ' • , ' • 

~- . ,. .. , ... · . ' . . ' ' .. . . 
RIO, (ASAPRESS) ·:..... Í)epolsjd,,;i_.iiria. 

l)érm'anecia :_ dê.' c1rtcci: · eemanás,·- entre. 
nós;' ségu!.u ·:dia. 26 ::'p;i_rit _.Môi:ite.vié1é.'u, 
pelo CI ipper ,'da .PapiA.ip.éi;{ç11:i1,: 'o /é.~ 
uador Fr'a·nces ·Maràuéi!Íil;'.rr 'qual,'.por 
encargo. do 'gÓverno)ptovJ1iorió IÍ.a. 'Re• 
pu_bllca _fr~J?êesâ.~ tem' a. r111~~ã.ó- ·es'l!l!'· 
cial -de organi,;,-ir:-,no .. e~te·rrot.'.liS,,.ol)ras ~~ifc~;r~~~t::. :·Pf,isl?ne1~~~.:.~·,4ip:(r-

. <··r •, ·• ... _ .. 

--~º'~r::_aji~.~---/f :- \ .... ' 
nrn .. â.s.<tP~É~s, ,L -'1~i)?,i:e-~c~o 

ao ·que lhe. i:o!' solfoltado 'j)élo· ·pr~t''(,1. 
~ó Henricjúe~ DódSW<?fth, ,::1\CoJ)liéJ11-0 
.?::acioná!. '.de Petroleo aul,o,:izo'ü >9 yl;\· 
ce11élan1en·to de, .. 16 onib\ls·i .-.. ; i;-'asoliil"~. 
pei,te11ce11tes. :á Jrl~c~;>:-J.J:Jit,~';, \. , · . 

Entende;ndo -.que, ri· 'h1edidà,·~··;t<e.t,1;_, e.o• 
mo obJEÍtfvo Pl'l?J~lpa} .- lll$.lti,~{: il~~'.Ir 
a ,cld/'-de º:1,P,10ef!,!H1>, d~t~r,,m.!ll,<>U, _aoli 
dl.'\'.<lrs,o~ · ~rgii.~s- !=la , .. }l't/~i_cip,f!I~,~!' 

· provld~·n_cló,l! 1meclífatas; ·-par'9r.,..-qife.>'o 
licenc_lainento-- se ·v~rmque'· dei:ilro d<> 
m&nor pràso,:posiilv~1, · ·· ;,., • '. 0 ' 

,_ 4· ,_::,~ •. --~;? -_~;,' :-'·,; 

Moralização :; ,dos :<-~ª!fl'.QS 
: . · , :;_\dà ' · Càp.ital_-- ,.,, ... ' :, _... 

-~ \ ~ _.. >",.. f· :_ .. ,.,,·Y.:~. 
, .,- -

-RIO, (ASAPRESS) ; .. _ Cerca: de' ses
se·n ta :casais 4'.oran1 ·cpre.so•':í,1frerri. ·em 
Botafógo\, ·devido o' rffo;iloifno.ô~jÍn'l~P.
te· qtJe .lipiese11tav.an~. :4-.,;'rifés~,r~nii· 
cll~a foi to!"ai/:i,. pelji PcrlJ1!,,j_.:;efe\.Co
paêaban·a·, afim ·ãe mor:am::ar,-;os b/dr

__ r.o~.-· . · · .. ·> .. t." __ .-_··:1:i:· .... _;;~/-
,, Essa C,<~v,ínl.w orn ")nl~!~dá/{9.fti· 

·ro.,,,da: ·.iJe 'int,elro·.dlto, sepdi, ~é·'.fÍll;!!:11)S 
lev;i,do~ ;a., _Polis,lat 9.nc_le/t~yam: 'i!tYe- . 
raníên te ' reptend[.dos ':•pelas ."aú,torfda• 
clés qe s~_ry!çp._ · ,., · · · · .. ',h· -' 

Êxêessó ,'·de'. lotdçaõ.~:;\ 
' . -· . ' ~ . . -~ :• -~ ' 

·mo .. <AS~P.i;t1\1SSJ - Jç,sê;d~ ;As~ls 
Medina, bané1:1,r.l.o,. realde~t~ ;á.. :r:ua· 
Olemei1te °Va,lçã:f,· 153, ·i!:part~;e:nto, 
2ÓO: dirigia ·uma. biefclti_ta ft,r~eif ÇU• 
n~µ;do :: cpndu11_ind_o ··;Jltni!-;' s~p,r_l~l;a· ,_e 
maje ·uma menor, · ··· . · · -: · · ,-·: · 

Üm' g'Uardà~c:lvil. ·pre.li!ie~;o, ,tendo 
o bancário '.que :\'ai,;ar/ a -mbtta:/t.e: .. 20 
c.ru?.e'it'os. por, excesso. de- lotài;io, -ltie•. 
::à.r da 'érll!e: de· tr~nspÔrte's,,,\_·J ,,<_·_ :_·, -.-. 

.-~-/. 

Viagem', MfoisterfaF\ ~ós 
· · Estados ' UÔi~is,~ú-:-X 
nro. (AS~-\PREiSS} .-· P.irúu '.,íj'a;}~s • 

. riva rnanlil,. ·i,.fi_ni ·áe -partfo!par "dos 

. t_rabalhos ::ela ' .. °l\nforen.qia. X?>{_onetàrla 
lntern_1'Cil'.!ilàl; ' que i,ie--,·r-ea,V.~r,< em 
llt·etton W,ood~,1• ~(?é ,l~sta~~~:-V.;il4,os,.o 
'-Unlst1:o' da . Fazenda,. sri :"4',tiiur do. 
S~ú~~ s:_o~~ª·· ,_. ..... / ~-- y,. .)·:._t:·.?~.: ~ .'f •. ;. 

.. ism con,ranh!a. · d!' ~ini~tro .· da.. Fa-
2e11da s-eifuira\11 ci:-i sfJ;lt{Eug~~i.e, 'Gu
•lim, mem~ro. !lo .bónselhe>. de' ·j;icono
mia e.' fii'ui.n'ças; !•'ranc!~co··~4,1\cs dc,s' 
Santos· Fillio, dii"~t?r··,_dó, Càmbfo ··do 

• Branco a;o Brasf!;'' V!tor'Ba'i(tÍan, 'dlrf
tor <lo .'Banco ·da Proiv-incia -.do ruo 
Grande do .Súf;_ fü&"inaldo '.1'):~oso, 
1~rjmeiro. :liei:reta.r:o ... âa' ·emljt!:t.adii,· e 
Daniel ll1àxi1110, aui:iliar ·de.,gàplilete;. 

. . -~ . - . . '· ~ .. 

Conferencias , na : . Pênitentiáfia: : do- i\Estffllo-· 
.· ' '. • . - í. .. ., 

1 • 

Na .papela. da· Perti~enciaria .. do -Esta
dq, -t~ve,·lptció ··i:io .. , dllj:_ ?~ dt,· mês pas
saão' e 'wr 'tnic!a.tJya. ~d.o· 1;tevmoi' Pe. Ji:,. 
sé, Alencar ·-. capelão' desse &tabele
cime,nto """ as ~Íenidades r~lii:i<>sas, com 
a fré'qu~ncia . dcs sentericiad._os. 

DàdÔ inicio. à primeira .. palestra,.~ tí
v.erani os . .sentenciados >deste Estabele• 
cimento a:' grata. ::satisfação de ouvir 
cóino, qradbr · o Dr. ,A.t:J.llbà Nogueira, 
nome este: .sobejaniente conhei:ldo nes
ta · Capttal e .. me1nbro dÓ. CÓnselho Pe• 
ni .. e.nofarlo. . 

· O orador. discursou. emociona.do pelo 
engxa.ndeclmento e •realização. ·fecunda 
qtie vem ma.atendo esse 'bondoso: (ia.~ 
J)ê1ão. 'no. tocanté a.o conf<?rtç espiritual 
e étlúcaçtfo religiosa. a. ewis qlle hoje "'.1· 
vem privá'dos do convi;ilo social. 

'Sua oraçã,? !oi _:atentamente ·ouvida. 

. FRÂc:os·. 
ANEMICOS 

'·TOMEM 

Vinhf trusataü 
"SILVEIRA" ----· Grane?• · Tóntco 

' ) 

./ 

. ' 
Congresso·' dos _Sagradgs 

Corações 
Nóticia.s' proven_ientes de -~nuago, .. do 

Chile, revelam .. que re.' -~t-ãó'~ulblm!l,lldO 
OS. :preparatiV<,S , para . à ceJebra.çãÔ,' elo 
Congrêsoo Arquidloéesano dos Sagrados 
Corações 'de Jesus e de ·Mària.· que ,;se 
realiza.rã · naquela· ·capital · e_ntrc 20 de 
Novembro e 3 âe: ·oézembró 1,roximos. 

O· · Secretariado · Arqtild!ocesanó · en. 
carregado1'-do ·. ÇOngres$O ,Organizou. :sO• 

lenes ·'! Hor/1,S Saritas" em· todas as Igre
iM da.• Árquidiocere; , . · · ... "· 

Foram· <1estritiuidos , .. numerosos ·im
pressos e' carta.zé.~ de p\'(lpaganda., des~l~ 
nados. a/preparar os 'fieis_ pa.r3 tão aus-
picio i aoontecimento; ,' · · . - · · 

· Próêtir~n<!o a1ingir todos os meios, co
mo hospitais,, fabricas. · etc., , ,emissora 
"Mercudo '' transmitirâ' · uma_. . '·' Hora 
santa" · oregac!a por nota veis ·orai:J.oi-e,c;. 

ministrando assim·· a .· melb:or,;Íiçã:o;{& 
oração. :o exemp.)ó 'd!!~. :~cú~ . i1r~í'~:: éo
tip!anos. tqdo,feilh dê'yetda9eiras ·morz~
fic°aç~, renuncj.a:;, p,a.z e._ií.m.or;· e;: 
, ·.:Em pros.segu!mer,tto à. estas · D3-le.sga.s, 
tez-se.ouvtt ~m d~ta de,.28.:41> mê~; nia!s 
um nota.Vél ôrâdor ê adv9ka,do destli. Ca
pital,' Dr. ·Pllnio Coneia.' 'de , ·Ofüefra, 
que. com expr~pes . de·.· verdad~iw,cia
tolicô; . exorfóil" oii, 'prese_:ptes cem· palit• 
vra.s cheias . de tnºceritivo: á; c).edicaçio 
pela -San~:. Igrrjit. 'c~tx,)11~. ,)- :; ' 1·, 

I>e· viva,:_voz asseguroµ que,· tntl;ve~s 
pre,fêrlria .,-§ei''. alvo. de, ,esca.-r'1,<:o,~ Q-é;re-

. fugo dos 'refugo$.: miis nunca,; perdei;::a 
sue. lnabalavel .· '1i'é. ma.n~nt!o~i,e .. -~ 
no,.caml~f 11,1a.iif l)obre, mais_ ~guro, d~ 
!idélida.de '..-às' TraJições ~igoosas ·-que 
emanam da ,:•·erdad~i~a· .. .igreja . Ça.b;)llça, 
de fidelidade,, aos seus . Slinttmen~8, fi· 
delidade â ;1Jli!lavra dada. .. il· a, tud9~,;qú.a.m• 
to 'é 1iob.re. e :d!SnO ·,!).~_sta Vidl!., ;nto,:per
mltindo que. as. clrcuhstancias. por: mitilJ.' 
adver.sa.s. quf t\êjam' empanem.· por . ;Ú_m' 
mhiuto. o ,·amor .'ctês1nteressitdó .com, qlie 
se deve ;Servir. a sa'nta 'tgréjt·ca.tolica; 
ApÓstolfoa.. 'Romana.. .. . . · ' .,: . , . >' 

Em .dlf.~ .de 24: p.· p, Úv!lram' os .pré;; 
sentes ó te1i11 ·ensejo ·em ·ouvirem, o:no
tavel tribunq; Dr. Car:l011·-de Mofà.e$'An
dtade, àdvogado de. 11onieada: e'. 'católico 
tervoroso, que explaJ.10Ü longltii'ente·.'os 
Eeun .profundos conhecimentos· (tue' abo1; __ 
cla-m a 'Santificação de.:nol!,58,--verdà~eiÍ'a 
l~reja · Catolica ... Apostollca, .. ·ttom'anit, 
luinterruptamEnte. li,. 9.licei·çado: ,fl~& •!é · 
e denodo de .CiÜé é reveatidô.Mc!o·'o,.vei-
dadeiro fCatolÍCo; .;. deinonsti'ou claia
mente. ~ 'Í!.UtenticÍdJtde· •de Sllltl'; 'Jjalà\'raà 
quando= se coloca li: Verdàdé"':'11.cima de· 
tudo. Clara. : é · 1ogic,a.menté. · (;Om ' nrovas 
irre(tita.veilJ; referiti~se ao miitor,..dos ma.-

( les: que tQfes~am o· mundo càtol\co:. _r.s 
heréstu., como •sejant, · o : · E.splrltl~mo, 
l'rote:itan~l.smo · e demals. seitiu;._; : 

·_Nosso ·senh.or J'e~us crlsto,s'. fllll:da.il~ 
cio uma -sif Igreja, ·w·--catoljea..· com, cheJe 
cuja . 5erie ·. ininterrupta.. remonui. ,, até :.ª. 
pe.ssóa._,de,it_,Tosstí .. sên.tior:t .. . , " ·. 

'.O l'rotest"ant!~né> ·.qubtrafü-se· à :.d!rea 
ção --40 c~fe\. ~ ô:. Papa.. -'-:lmtiiulçlo·, por. 
C~tó e _euà Igreja, .... 11efiad1V-·t,elo Pàl)S., 
ha sete' ~Çràinê~toste, qüé Uffl ·des.;es 
sublimes· 'Sa.cr'a.mêritos; ·· êles - · oi Pro
testantes ... ·de urii modo soflsmatjco âé-' 
gà.m êsta. sublhrÍldade cjÚe , é o };panàg10 
de todo. verdádeiro C'atollct>, Apostólico, 

· Ron_111nc, ~· .•.•. . 

--""-· ---~-- ~ - . 

São Paulo, 2 de Jµlho· de 1944: 
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;MJl .. . S:RA YJ SS:lM O 
~:-,;.--\:,./'1.'_.,; -~-- . \"·, ' •': 
: .. Sob1ie · i,. liber.dade dos çe,stuines e. a 
int<itiilid!l,.d~ q~e se' iruiltr<1, n'á socieda.'... 

: ,~t:~,1f;~~~ü~or1t:::;~~1= 
:t:~l!FE!flfIO, d_~ xtevmo .. _Pe. Diretor as 

.· 1.ilhá~.,4e "Maria: . 
•),,.'~ .. ... ' .. ·,:,_: ,_;- :.,:'"•'•;,;'- . ' ' 

· k' _ i'!J;',tdà "'fi~óà:' ,. sensata· .. qu~ olhe 
~êsjp°Jiixo~i?~iii~ri;e · p1:1ra, o· quad:o 
mo.rll'l doo;tn.t..lncl~ · çontemporaneo nao 
d~li"iá 'de-'obs~tv<1-r, coüj lagrimas e 
4~r ~t~~S;•ll'.-ç,:f'S~~taç~ in:calcula-

. vel q-pe 'V;ill produzindo nas· almas o 
pec,:d,ó da Ímptírezà; : " · . · 

t~lfi~ll\11,-~e'à·,imqralidade a.-tim rio 
~tj~lq~ · cu~aii . <\JÚ.~s t~a_.nspu~~ram 
~-~ .diques -rtia~ · possantes_ e, agora, 
le: esti1tdém livre~e11te; difundindo, 
p~.J". tó(!a.'· part(f; a córi-up~ão; a rúina e 
a ~õti:1iC · ." \ e. .,... . ··-·: · · 

.. ,, ol~~ •e~, 9,.~tfui)empó; era _priva
tivo clí>s··. c,entros "populosos,. ho;e. en
éé,~trt a.1ta:saµw jadl nas j>equérias _ci
·daiies, nes yilllli;-~. nos campos. O pro
gréssii. material é!o . .."seciJl9 XX consti ;
t,u(I._ 1'WJ 00,S fafoi!JS,t'n8XÍ]11Q..S desta Ja
lTl~W'iVel · desgra9a . ..:Os ;t1ov'os inven

.t~~,:;/ que · pQder\am ser veículos 
· Ijl~Tavillio~s · ..... ~·a ·;campanha. 'do.· bem, 
fir~· pe>sto' ~9 --s~rviço·. da_s páixõ('ls_ 
J\~ap~i: ,Corii/a rap/dez do. vento; 
11~ ,,~_:tpdos, QS ;~_capto~ ª. i?fluen
<P,-/1 ,PJ[Plf,Josi,1; _d~ !11ª~ pr~n~(p1o~ com 
6,, t~f!'do;'éleJ~:rore-esso:e · c1vµ1zaçao. 

:.'- Nem,hâ. idaqê''. que ,escape. à sanha 

. !tt~~t~9it;:i~i~~1: ,~!iI~htp:; 
tor~t,\Tltun~ .1os .. a~a_Ítos .1rum1gos, mal 
~mp~tt<la ·esta pell) :h.l?erpa_de do~ c_o~
wmê{ (!\1' f;i,lta dlt, ambiente prop1c10 
'ao 'dêsénvólvimertfo\ de solidas 'virtu-
des.' · · ·· · · · · 

' O'· aspêctô, p'óte)ll,:' mais· grave ; do 
pl'o~!ema é a Oiridiferença reinante .no 
siiio ·das familiàs 'M1 'debelar essa. ter
f(iveFcalamidaâêl'Y'.Pâréce que"OS ho-. 
t11ens::·_~rderariif o conceito : cristão . da 
,yi~~ l/rião 'i;ifrcebem inais o·· sentido 
rooral'. dos .propiôs ';itos, Os· maus li-
. vros,' jornàis é .. revistas continuam a 
ter· entrll.da franca nos·'lares; a imo
<iestia1 n<:>s. ves'tídos de moças e crian
efáHôrn1i::.se cada djaO-à força das im
pósiçõ~ 'da''moda. objeto 'dé coínpla
ê~n~ià' 'désd1mhosa dos Pais: os cine
mas éxibid<irês de maus filmes cons·e
fi(Uem : tner~c~r ainda a . confiança . e 
sunrJitia do./publicb avido de pta'zeres; 
e 11s. ,pi&êin'âf inii-tas. b'ailes · e· 011tros 
cl..iverti.rnentos ~- perigosos . constituem 
pJ·ai'os,'fáVoríios' <;!e tôd_os os ··1nstaiites. 

',F;t c!esfa"ma;,:eira. p~r caus;;i dó indi
Íl!l'entismo· doiic bons. da falta de rea
-~~ ·':e}-éôndesé~ndenda exà~ér~da. o 
ital,. éfe~é.$!· àss1:1stadornmente parec~ 
riao haver força capaz de suster a on
d~ : avassaladora da .. imoralidade, ho- . · 
ciJerf.ª· ._ .. _ · · · · · , ·. · 
!\S·Óm~n(~almas valorosas poderão en

frentar ,~sses _mdea combates .. E on
de.: e:iícotiti-ar .valóres'_. reais-,fora da 
Igc~a ,patolica:?. ; E . v~s; P!'ezadas. fj.; 
·th,s dê ,Maria, pa [gre1a, sois wn. exer~ 
cíto · cheio .de promessas: .. 

·EdÜC'1,dài 'na· escola _dá· Virgem' que 
é!'eséola de' púreza\ tendes o dever· sa
gi.âdo: dé'.têrçir ··armas contra··. o· ini-
l'.Íljgói\ f . . •. \ . . . 

' rE'.-riecêl;sario·opor moda contra mo
da/re·vistii' confra Tevista, divertimen
-tó contra divertimento. 
" detràUiléiras em torno dos Ch(?fos 
da Igj:eja _na. 'campanha sadia em prol 
dii mô~lzàçã<i dos costumes. . Pela 
P.Í'ece, pefo. -eX.êniplo· e pel8. ação en
tifa1; corajósas·,; nõ- càinpo da. luta. Des
fráld;,ii.i confiaiifos; a bandeira bran- . 
ca dá pureza .ai;íi: ólhonfo munc:lo <'heio 
de .-misetias, ; , 1e. sereis vitoriosas'-'.-

12 cÍe Outubro, 19r · ·, TeL: 5~d8oci-_- '> SAO PAtfLO -, 
. ' . ' .. ·-,·,1 '.:) -.· _,,.· '.-> -~. ·," .-~. ·. --:;: 

SERAO ABERTOS A COLEGIQs;, DA~- o' -~-travessuras de tilguns moleques na 
. "NOVA ORDEM" -B!1:lg_i~ ..... ainda 111elhora1·am à p!Mla. Nâ. 

, Junção .. da Avenúe: de. la ~Ca.mbre ·-e a. 
. A venue Louise; a, algu~ :passos· dit '..~s'• 
. tapo. 'üm ·enorme..' s!nat . alemão indlca 
.. entre outras. coisas, ."êo\9n1a; 120. qui• 
lometi:os''.. . A. IBto os garotoo · espértos 

. os rexlstas (valões . fà~clstas). '~nun
ciàm que serão a.bertvs dentro fai" .brel 
va. éin Bruxelas, Liêge; 'Charlei·oi,' co,:, 
leg1os elementares' . destinados · excl!.ld°
vamente aos filhos de rexistas / e outros 
ad!)r~nte.s da "Nc,và. Ordem" , ; .. 

,''Nyssos filhos(dízem os, rexístas), ~~
tão sendo durante· a maior· parte do _tem• 
po atormentados nos coÍegios que orá 
frequentam. Aléní' 'ctisfo 9. lni;trução qti~ 
ali. recebem não está. de acordo. com 
nosso !dêa! revO!tic!onario n~m dmi nos-
so ·conceito· de· educaçãQ·;,-; ' · · ·.,, ,1 

· acrescentaram:· ~m. · grandes ·1etras ·. oom. 
giz: ''Visitem a.s ruinasl cinco francos!" 

'CARTA DE UM í:>ATJiÍOTA F~~NCtS 

GESTAPO DE;!;CÓBRE.;NOVAS · .. 

Após ·um àteilt~do'iconira, um· $6ld&• 
.,tenhe)m (Centro_ j)e'·13o1tiâd'-), é~ :Di• 
'.ion; a Gestapo,: cieptii~ :. de, haver .41,f.er• 
minailo .a. natureza.;.e'·con1posiçâo -dtt ~,:. 
Jito,~vo, utiHzado, reállzou .Ywn . bi4u~ri· 

TORTUR\.Í' 

·. ,'.to em· todos_' .. OS eÍ;fabefecÍmeJitos_c IS('O'
' '..lares da cidade; Nà ES<iola Ni1~.niak eia 

. · :' ' · :<lescobdu qµe o l,ivt·ti dé qubnfcit · ÍÍaado· 
Segundo os comun)ca<lcs recebidos da por.. unia'. das ,cfasses tràzia,, e~tâ,ie11t11 

Belgica, oc11pada a Gestapo, em f!'l.a11dres a .f~rmula. e. o modo de· fab_rlea9io des.:-, 
está. d(!scobrindo. novos· m~!os cia,rà tor- se. explosivo •. Os livi.:os -de t-ó~os· os· .. àl~· 
turar . os ·.,prisioneiros. afim de ,ari:ancar nos . foram . então examinadbs •. No Uvto 
deles éonfil;sões. Cm honícm foi fec:ha- de René LaffÔrgue,' : a ,pagbta ém. que 
do ··num ba.1hl d.Orante uma s-~mana. se ,encontÍ-ava., a f()rmulà·-do. ··expJo,i~ 
suàs rações mlseravew-, eram colocq.das. estava ·. dobrada. ' . . ... 
numa lata que :alcançava. razend::i' r,as._ '. Com esse nnico. ÍndiciÍI,. Re.ni Fat!OI'• 
sar .a mão_ Pº! um; buraco pequeno no ·gue · foi · !!eUdo, · JÚigado,. cond.enado , à, 
lado do bàrriJ. l,node e .. exreutàdo. Arítes _de. sqa, ~ó1te,. 

conta~se tambem o caso de um \'e• obteve IJ('rniissão para escrevfir ·a· carta. 
lho ·que ficou tra!lcádo num nau;dU· ;· q·ue'.segue. ·· ·· · ..... · · 

. rante diversos dias. · · ''. Meus Amigos, . .. 

.PATRIOTAS VENCEM A BATALHt\ 
DA . IMPRENSÀ 

· · Devido ai; agressõe~ armada.s 'eva_.- · 
;da5 a efeito por patriota.s belgas tontra '. 
pessoas trabalhando pa.ra''os servtçQs de ': 
propagand'a alemã, a inaior _vEJ.rte . dos 
jornais publicados na Beigica · ucupada · 
não crareih mais os nomes dos tlµogrà
tos responsa veis '1em dos edit(>res; que 
em tempos normais tem de ser .riadr,s/ 
e . qs artigos assinados são agora multo • 
mros. 

NtiO SAO PERMITIDOS OS DIZE:ítES 
NOS AIURROS e· 

Um guarda:, militar estacl°onada nu~ 
ma !abriéa em Flemallo Él:aute . u.flxou o· 
seguinte ·aviso: "Os soldados alvej:i.rfw 
sem· a viso previo, qu_alquer . um que'': for. 
surprend!do e.screv_endo lnsci'içws caís ·. 
como "Meiltipo!", "StàJíngi·ado" .etc.,' 
fora da fabrica. Os dizeres já gra·~·ados, 
deverão sei apagadós 'imediatamente .. 

. DESMORALIZANDO OS ALEMAE~ 

Na Belglca ocü.oada. ria cid:ldé' oU .. 
em qualquer lugar que esteja,,. um, sei, 
dado .alemão não re sente, rea11nente 
seguro e a vontade, se' não encontrar . 
em cada esquina diversos sinais· e· fJe. , 
chas · da Wehrmacht guiando-o para seu: 
d_estino. , ' · .. . . ; · 

No· inicio os belgas .tinham p•·aZPr, , 
. em virar estes ;sinais ao contrario en--" 
via-ndo-os no sentido· contrario·., do qne 
deseja yam ir. · 

.. . "ff a voces que e$crevó em. ultimo· 111• 
gar, porque 'não,·tlve coràgein P3.."ll. e&,. 

.•crever . a. . • Vou . morrér hoje/ ~m\iofa ·· 
. esteja inocente .. ~ . in~ . tenha: ~sforçado· 
sem:pre por .fazér, .o· bem na· mính( vldi. · 
Péço.!hes Irem ter/c.om, .. , e dlze:-lhes· 
que ineus. ult!mos péÍ1Sament:.,g'._ .. {Ôrâm. 
para ele,,i, para.· S_uza.na., -para. ,Mimi · e 

·para .o queridlnho • .quy, que fánto e.mel. 
Quetia qun ·1he falassem iuuito em .mim 
·qµando· <'rescer, t'ambein, pensei· em vo• 
ces. queridos amigo:;, que tanto sua,·i· 
zaram .· meus ultimas diàs. ·Consterna• 
me .oinsar em- mf'US. lrmâos HenÍ'tqtie'. ti 
F'ernando. 1>rlsloneiros; ... ilei,'i:eliMIO. · ir
norar a minha 'UÍ>rt~ at~ que' voJi.,m 
fÍlra -.casa. · · 

. ''.Sou pobre,' mas desejo que·;Stimúa 

.fique com tudo o: quê me 'pertence· pira. 
dar a··tiúy· mais tarde~ dinheiro. ê ·meus 
livros que ·eu'talito an:iafa; · 

"·Meu último : desejo é que . todos' vo~ 
ces: não níe .fament.P.m detítàl.s Teria. 
·gostacio · que meu . corpo · descinQal!Se ·;ió 
cemitcrio de ... pert;ô de· meus,pa:ts. Sei, 
no ~ntanto,, cjue é,· impbi;slfel. Voee.:i d!,. 
rão ao diretor ·de:, n:ilriha ÉsCQ]a l':lÓrntal 
q¼e morri co1-ajó'samenté , côtno ~nvtm 
aô nomem que ele .b:i.vla ·formà.1'.!o -ois
peço-me dele com· granei e e.mtzade .. é~io 
que a hora se aproxima.. · Encaro ' · a. 
morte de frente e·não• tenho medo. . . 

"Morrerei corriD <:a,tolico; ,ne113· ,pais 
t~mbem morreram "casstni. A:. cõu:ls:;ão 
mo r• rm!tlrã re.1timl1· minha i,ida:- C =re~ 

· Yive~la., um pouco. AbraçÓ'•os é. a,, 'todos 
os seus multo éarlnhosaínentei 

'Re11é '. Lifforgué 
. . ; . 

A. G EN ·c:r;·A:D:Oll E s 
DE 

Precisa-se, 

Jornal -

: ~ -~-' ,, _'. 

A N'lJ N C l'()S:. 
~:-., 

.._: _ _. 

tratar; na Redação .. ·. dêste-' 

Rua do Seminar_io, 199 

/· 
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:JTE1TROS E CINEMAS 
PROGRAMAS DE HOJE 

., 
P RFMEIROS EXIlUJ)OR.ES 

ART PALACIQ. - Expr(l,SSO Bagd,lld-Estaml;)ul. com George ~aft, -,- APA. 
BANDEIRAN'l'~S--- Utn/dra,ma ~)ll: vad:\ V:lda., çQm ~ql;leçt ~r,1m, ""'·:p. 
BROADWAY -:- o hof!\ew. g~ila, ~om Be,111 ~\\Sºª1· ·..,,, .q, 

Uma noite- perigosa, com warren William.:...,, APA. · ·-
IPIRANG-A - Mulheres de ninguem, com Oinger Rogers. APÁ. 
ME1'RO ,- Du Barry era um pedaço, com Red ··skelton. - D. 
OPERA -- Filho querido, com· Don Ameche, - APA. 
RITZ - .o· cara.dura, com Bop Hope, 
PEDRO ·n·,~. Tentação das garotas,- com ·Jimniy' Lydon. ·- APA_, . 

Frutos-do mal, com Tex R1tter, -_ AMC. . 

SEGUNDOS EXIBIDOREi 

ALiiAMQRA. - Claudia, com Robert Young. - D. 
Destróyer, .CO)}l ~war~ a,. ~o~n~11, . ...,, P. 

AMERICA __ -· O fantasma da opera, (!l)m Nelson ~qdy. - R. 
Brinc\i.ndo çom o, p.erigo, cqm Clle,stey ~orriª·- _.,.,. AP A. 

ASTORIA ~ VitQria pç\a. ~orçil,_ aere!/,, lclel!Cl_lh~ df Walt Disney, ..., 4, 
A V EN IDA ---: O gran<:)e motim, c9n1 Clarke Çiable. - R. 
BABILOl{IA _;_ J\.fan,ia de a11tigu1dat1es, Cllql .i.a,ei.,Benny. - AP4, 

Salve-se quem, pU4er, co,1)1 ~ta1_1 L?,Ul'e\. =- {l.Jl!C. 
BRASlL·.- Revolta, ·com "Erro! Plyn: . .:.. APA: . 

Forj~dóÍ: d_e h9mer\s, coin P;i.t O'Brleri. -,- All!!'Ç. . · 
BRAZ POLlT'EAM·A ·- o. diabo dlsse não, com ººri 4\mec;M. = D, 

Caçando estrelas, com Virgínia Weldler . .;_ 41l4, _ _ 
CAMBUCt -. Legião branca, com Claljdette QQ\\l~~, ,.,._ APA. 

Aventura á meia noite, com Chester J14o~fl,,_ ..,,. .APA. 
CAPITOLIO - Dois solteiros em apuros, c_Qfil Franchot Tone • ..,,,,_ ~f4\ 

Cançao de Dlxie, com Dorothy Lamci\lr. - D.. ·.. · 
CARLOS GOMES - Jornacta· trag!ca, com Ray MiddletQm..,.,, A 

O traidor da tribu, com Bob Steele. - :4MC, ... . . 
CASA VERDE - Bebê da discordia, com Lupe V\ll@!!. = '4.f-~;
CINEMUNDI - Minha loura favorita, com Fob HQ~~-- -=-·Al?.A,. 

O cànto da vitoria, com Gloria warren. - .1f~, 
COLlSEU - Paris nas trevas, com Pbilip Dom . .,.:.. ;if!4, 

A lei. .(lo Iol:)o, com Denis Moore . ..,,. A,ll!!'C. 
COLOMBb - Extranta p~s1:1g~irl',, com ~!lJ!~ J;)avis. - ~. 

Garota capri_ç~osa,_ c:om .)'oim Qam1! •. - 4, ~ 
CRUZEIRO - _ Revbltà, com Erro! Flyl"\, - 4-fA; 

Ai veem b& touros; com Rit~- B~otM:rs. ;.,,..- 4.· 
FENIX - Esta terra é minha,. com_ Q)W,*ª· Y,u.~nton. - APA, 

Jamais romo,s. xeJlcidos, com Richard Qul11e. - AMC. 
GLORIA;·-"- _Noite de·.amGr, com Grace Moore • ...,. R. 
. Senda'd"- morte, com John Mao Brown. - AMC. 
HOLLYWOOD_ + G&\'mel"\; ()Om_ Nini: ~;;tM?.tt.·r APA. 

Agen~$ Sll~~rra.1,1,~01 coni _ W11\ia_m (]a,r~11n .. = A. 
IDEAL +- ;Bàmbi; desenho· de Walt 0l_sney,. ·..,,._ A. 
IPIRANQ:>A,-PAbACIO - Ladrão que rqq!)~ lªciJ\1-º, com Stal\ I,,-ª,\lf~. = ~. 
LUX - Revo}ta, com.Erro! Flyn. - APA. 

O grande mornênto, com William Qargan. - A. 
'll!ODERNO _- o intrepido General Custer, com, ~q-0~ fl}'tl, ..,... ~fe.f 
· Shcrife turuna, com Dub Taylor. -:- AMO._ 
OBERDAN :_:_ :Uma noite de amor, com Orac~ Mçgre, = ~

BerUni·'.na .batucada, com -Procopio Ferrelr-fü =· ~--
ODEON (Sàfa·azull .;... Ouadalcanal, com Prest<m FQªte,r-, = <'\M0, 

Insuspeitos, com Joan Crawford. - ·AMC. - -- • . 
ODEON (Sala\vermelhal ..- A irmã do mordomo, Ç,~,m :p.ea,1,1g J;rnru:i;i. = ;4.f,\ 

'.Encontro ,em· Berlim. com George Sanders . ...,. • APA. · 
OLIMPik-, Legião branca, com Claudette Çolb~rt. - Af.t, 

Aventura á meia noite, coín Çhester Morrls, .,..... APA. 
P ARAIZO - o c011de çle Monte Qris\;Q, (!gP,l -~ggert Donat. = ,!f, 

canto da v\toria, co~ Glo.ria W!lr~·e_u. - ttfA. . 
PARAMOUNT - Éxtrànha pa_ssagelra, cg~ Bette Davis. - R. 

O perigo me persegue, com Ohester MPr~s, =- AllfC. 
PARATODOS - Comedia humana, com f~ijnk µorgan, - 4P.4,,, 

Mania de a.ntiguidaqes, cp!Jl ,Jack. );!enny.. -,,, APA. 
PAULISTA - Canção c1e ~xie, com Dorothy Lamour. - D. 

: <t:ómedia humana, com Frank Morgan. -- A.PA. 
PAULISTANO ~ Teso.\jrO çle Tar?an,. c;o.m ,fo)lmw Welsmuller . ..,.. 4N,, 

-·~1·uto projbjçlo, coni $pencer 1'1,WY, - ~-
PENHA - Garras amarelas, com Humphrey -Boggart. - R._ -
PIRATININGA, .,,.. Melodia das Amerlcàs, com José Mojica. ,-,, p. 

O perigo'.m!l persegue, eom Chester Morris. - AMC. · . 
RECRElO (Ceritro - Doutor em amores, com Neil Hamilton, -,,, ,-4.~J. 

Aventuras _de Jimmy Valentine, com Denis O'Keefe. -,, A~A, 
RECREIO (Lapa) - Sahara, com Humphrey Boggart. - ~f4. 

Ela é da pontinha, com Jinx Falkenburg. - R. _ . 
REX - A morte dirige o espetaculo, com Barbara_ Stat;W!Ç\i1 = P., 

Tempestade de ritmos, com Lena Horne. - D. 
RlALTO - Amor e heroicidade. com Libertad La.marqull, ..,,., ~V\~ 

A-z, .da morte, com Eric Portmann. - AMC. · 
.. R.OIAL ..:. A torre de Londres, com Easil :Ratl'\bGi,e. = N, 

._ Salve-se quem puder, com Stan Laurel • ..,.,. 4.'lf~, 
ROSARIO - Flor de inverno, com Sonja Henle. = .!), 
ROXf - Chamando a morte, cdm Lon Chaney.-,- V. 
•· ._;. Sem·, destino, .com William Gargan. - APA. ·· . 

·' .,, SÁNfA CECILIA · - o diabo di~se li~\J, com '];!oµ ~méehe; - Jk 
Tragedia da !<'rança, CCltji ~ai~\1. = '{l.. _ _ . 

'1SANTA HELENA - Quadrilhalr'-da cidúdl!, com Ph1!1J) 'I'erry •. ...., AP~. 
' .:, · Heroi de arrabalde, com Roberto Paige. - A. 
SANTO- ANTONIO - As portas. db inferno, com :Robert Taylor. - APA. 

, .. · Noites perigosas, com Robert Montegomery. - APA. 
J>.íf..O• BF;NTO e" Cartas cje 11m.or-, c0111 f~ro l'.!o~~s, ~\\?il\f • .,.. A.!1--fC. 

º . ,, ,·. • Um mundo_ de ritlr\PS, cQm ,tcay K:!!,i~e1:. = 4f?I,. - - . 
:;.· :",$40, CAE.TANq - i\s portas 4o inter~(?. Ç(l\11 ~ll~rt TI\Yll?r, = A.P-'\, 
.. ; -·,: :·. _Noites P~!l,gClsijs, ço,rri ~be1•t I11ontggtll~~- = ~f'A, 

·., SliO CÂRLos· - T1iste.zas não pagam diviéias, éom !lr11nde 0tolo. D. 
· · Minha amiga Fiicka, com Prestou fg§~~~ . ..,,.. ~, . 

SÃO GERALDO - Na luz de uma ~str~]@o, ~O!l1 J-!.q~o d!\ g,1,n\; ... ~. 
. -SÃ.O-- JOSÉ _ no Mexico chegou o a·mor, com Tito ·auizar. - A. 1 
_. Fogo sagrado, com Spencer Tracy. - APA. 
SÃO LUIZ - 'I'ristezàs não pagam dividas, com Grande Otelo. - Jl 
SÂO"PAULO - Paris nas trevas, com Philip Dom. - APA. 

· · · '. Senhorita ventania; com Llln\l, Tu111er, = ~. ! 
'S.íf.O'PEDRO - Fantasma da opera, com Nelson Eddy. - R. 

·, ·, O grande momento, com William Gargan. - A. 
UNIVF,RSO - Extranha passageira, com Bette Davis. - R. 1 
.. Garota· capricho5a, cpin Joan Crawford . .,..,. A. 
W~,4. -f~V~ENTE ,-, 1\ Dame, da§ Q\leme\ij\s, cçm Ç;ret~ ga~\JQ. = ?' 

' ' BOA VISTA - O ;Dante do paraizo. com Nino Nellr - D. 

[

., . TE,trnQ$, 

... 

CASIN_ o ANTART ___ i_cA - Maldito fado, ___ cmi:i_ oi_a, :ro~·~ygy~§a.. = M'ii, -
· _. SA,NT'4NA Chica boa, com Procop\o Ferreira. = .(,!. 

'I 

EXP~IC49AO DAS CGT40ô~S 

_.·.a.:~ ·BbM _ Filme. que pode ser visto por to(!os ço~ t_Jroveito morit 
. ' ·A. ~. ACEITAVEL - f!lm~ qµe, p(!çl~ ;,er Vl§to pl.lr- tq~!_l~, em~ra. Sei!! \m!• 
. .. . '_. veito nioral. ' . . . . 

Ali!é. ·.;.,., /\,Cll]J'l_'AVl!<~ Mll!!'IQS PA,RA 9R!/\,t<9..\.ª "'" Fllffi!! 'V-:~ p~lo ~11redg 
. - ou cenªs poc1e imt?ression\l,r o pubbc9 \11f1mw, - . 
BPA: ...:. "i3çiNI ·eA:rtl\ · APVL/J,'~13 .,... Filme que pode ~er Vl§tO CCllll p1-ove1io 

.. · -moral t~o ªomente P\lr ?,dultos. . . • 
,. -APA>.,.,. ACEJT/\, VEL PAfü~ AJ)ULTOS --., li'llina (Jl!e pll4~ sei, VJ§to tao 
: . -- - somente por aql,lltOS <Jmbçra sem prove\to ll!Or&I. 

. · 8 · _ ~ESTRITQ -, Filme que pelo enredo Ol!, ll~!}a.s d!v~ ser estrltall1ente 
' . . • _ res i-và.cíó a pessoas çle ~q)ida fo1·mação moral· ' re\1~1qs_a.. . 
: p,_:.; '~.E;$AQi?,N!:!1ll~ttAD9 - Filme que pela gra.ye ~cpnveme11c1a, do enredo 

· ·. ·:ou cenas, deve s!lr ev1tacjo por qualqu~r P\lb.l~eo. 
· M, '1\11\'Q ;.,;. Filine p~jl!diçial para qualquer pu_l:lljc-0. 

<NQ.':j;'A: -.,, f: tnwgrt;mte que o espectador niio se contellte com a simples pota~ 
ç:ió · do filme ou qa peça de teat1:q. "'ª~ que pr1?cvr~ "-011ijee!lf pelQ 
ménós alguns cjetalhl)S cja critica. lsto Jl!~ti~!oa\'â \l~ "-1*1iâP \:jlje 
afiriúàdà :íem p.enhum comenta1,10, poderá par-ell!ll' !11ju~t(\; ·~ ~o, 
pi·etudo com li ieiturn ge uma anal:;e que píie ~ r~e~ os eles 
mentós bons e maus do filme O \l~P\lll~a(!or P,ÇJU~~ li, P,Oll~t llqUçªrá. 
!suà éónciénéla e apre1_1derá a julgar por ~! me~lllQ O§ Ql!tros filmes 
que ihe forein apr~sentados, . . 
- o boletim da Orientação Mgra! {\els, 11:§p~tªlm!ll~ Ç,qp.t\lm lJl:1lle 

:1::..·· 

critica detalhada de todos os filinei; ç~i~içjº~ 8!'11 §, fll\l\P,. Ê IWl>.llÇ• 
cacto semanalmente, fl a assinat1m~ a1wa.l 1-'!ll§ta Qr~ ªº'gQ na ºª·' 
pital e ers so,oo para o Inter!% ~nf9-:1fü\Ç{j~~ n~ f.S§Q~l!lC!\!?. dÇ$, 
Jornalistas Catolicos, á rua -QUil'!til'lO, ~Q@ªl\!Vil, ~ '(~, ª,13· imc\!li!' 
safa. 297 - F~pe: 3-n60. · · 

·:.Matriz do Senhor Bom Jesus ao Braz 
~Q,g ·.!\N!VE.l,tS,i\.°iHO {!A, CQNF~Rl!;N

. oi4. VJCENTINA DA CONGREG<"Ç)ÃO 

l\lARIAN 1\ I>Q fiRA~ 

IS?,lã i ~e ~iinjõe§ Wb a, pre~iclenoli!, do 
RPYP,1-Q, QQ!lrl!'o !'la.nti!Ui \? !!r~\i;_lef\te ça 
confefenc!a Vicentina "B(lm J~ª1-!!!" ela 
CMB. leu o Re!atorio dos trabalho.:i da 

-f1CJ cUa ~~ elo .. çmi,nte a Çon{ereflcia 
- Vicentina.' l'Bom Jesus'' da congrega-

- çij.<{ )War!im,i. P.Q !3!'l~z i;om~mq~noro.u o 
JO.g.' l\J,'!iv~r~arlo Ç«l SJ.1a. n1m!açií:Q, f S• 
tejando tãó grata. efeineriçte foi q!31,en
v0lvido _ ·coni grande brllho o sc'Juinte 
Programa:-. No-dia 25, Domingo ria Mis
sa d~ 7h, houve comunhã() gera! dos 

; Çofi!~de~ ,:'Faniilja:s adotà,!la§ ~epqo se 
1·epresentado. os segu!nte.s: Çqn~n,o 

' ,Pªr-{içµ!!l-!' de ~racmera., s,mt11, Ç]ecllia, 
. ê, ,Jos~, Pari. i:;. Jqsé qo J,:l~l~n, §11,n-

ta. çecilia, N. !3, qo carmo, N !>, AP!I• 
· re_cida, · Siio ·Rafael e o Sr. Amaro de· 
· :Abreu, vice-Pres. elo Conselho Fartlou
. !ar do EJr.àz.: Após o Café Vicenttpo, no 

---:'•· .,,,,., ..... 

me11m~., ÇçÍnf~r1111~l~. 'a~nij" -is~~. qe• 
Q!!-d!\: !l-Q ~~Fffiffi!½l' ,!, '1!, !Oi Jr.~*g ç~iµ
J:ll'i!llf,ntM,g_ ~r t~~ P.l! gq~t{~~ mi;
sen~: g ~; Aml!r9 Ili! /\!>fel!, !!~ bl'i
Jhante !mprl)Vll;o 6&mla -a. t:Jonfer.encia 
peja litU ÍO,(l ÍÍlllVer.Sl!l'iO -~ - fÚndaç(io; 
t;t-~betl} !> t.)r. ,JordãQ @ ~e~q. co1.1e
~o $1l,nttm ~ajo . ª pal3-,Yf!t, falarªm 
§Ql?r!l a ma11n;~, g,Wh · . · · 

Aulas 4e Catecismo: pará. os f4~µros 
_ ºªP.glg,a,tg:s § Çgn~re~M9§, ;i. . pllrt!r do 

t:irQJ!lnN g~ ª, qe, ~llw, Mv@r4. A1!l1!8 
cJ!l. "W!i!\&~ ~lo !.;>'!'!~~, !!'l!itrytqr- Sr. 
E111r.1co, !?-!tBS, lõllfü:lg o~rl11~tt11JQ o Com
pa,rectmimtQ µe tegwi os ffi$CfJtos, para 
a proxlma ~ecepção de flta,s gtte ~rá 
rJIJ @~ @ 4!! Q@JAA\~ !lo QQf~nte a.no. 

'/ 

PARAN_A' 
GI:\'ASIO DA. LAPA. 

C"(jnITIBA,. (,.\.SAPHESS) - .\. _ ci• 
ilade da i,,wa torá'·:.1lentro em bre,·e 
i~n1 luodernq-' gina{:i,~9.; que receberá·. O: 
nome de ~·General Ca1~neirom mn ho~. 
n1enage1n a esse bravo n1ilitar, quo 
t<>wbou nç1. 1·c-y:o\>1gã,o de ü4. A Pre
f~i~ura clo,ôu () µred\b, enquanto que 
o povo emprestou ~50.000 cruzerros 
para a instalação a.b cstabelecimen. 
tu, devendo essa 'diVida ser resgata ... 
d~, em 20 ano"s,. se11-i-: J°uros. 

C():'\CJflSS.'iO · DB _'l'J::RUA.S A SI~ 

- Ç,\XCEÚAlt 

ÇU!t_r,rrn,\; (1\S,\PRESS) A 
_ quest~<;>. d,ts t~rras dp norte ·do Para, 
;: ~ft,.,, cecUd.ê:f:.~ ou,· gru:1~cles aoreas, á u1na._ 

tlTl.\l\'~s,1-, S'l\> a condição de que,. a, 
· rneSn_1,~ ~o~n,P,anh;Ja. construisse u~na 
~,11·rovla e_ çlepol~ fossem ven<lida~ 
fror e,~~f!'. ~l'lllHB~a a japoneses. _ foi 
iraca~.s.a,Ja oi,i .sua tentati,·a de e,:, 
ploraçii,_o, po,; so _tra:tar de verdaqei, 
ros ri_ol"\W<Íes. Só os ··nlponicos adqui• 
1:iran1 cineo.enta. rnil fhectares. A gor~ 
o ·governo do Estado,.,. quer relova-t• a 
oo_ncessão - fiita,·,·. ctn·-_1·clação á.· tai~ 
terra~, de ·vez que- 11ão' atendeu a :sua 
finalidade, e assin1 <_ desapareceu o 
motivo determinante· de dita conces, 
são .·qual · séria o de· colonisação d~ 
va.stas regiÔc::;. 

t:)U. SOCIJ~DA.DE SECRETA DE S,\. 
BOTA.DORES JAPONESES 

CUI.cITIB,\, (ASAPRESS) - Noti• 
ç;a10;os, !\a dias o fato ocorrido na ci~ 
;:aüe · (Í,;·· Assai, no Norte do Es\ado, 
ÇJ;Jando ·cliiC_rsos j~ponC~es, Sob o pr~~ 
i'c-x:'o .. \Is · inaugurarem uma !abrica 
~~--- &'.üi\á.114, ···reuui:rárri-se para. fes_le~ 
!~~ .. ~-~ ~ni~:~-~:~}ti{':): ~1.at_alicío de lilroito,. 
t~"!)<l,;>- s,(do vte'!'os ,pel policia, na oca, 
\,;i1\Q ~111 ~ue · çnto4vam canções nath 
ya~ ~- ~a:_nq~'?~- Q1:l,~,rrciros amarelo~. 

. ..;\~~~·~,. ~1g\~~~ cq!µplicações de jq.-:-
1'(!\'l~~es ,;urr;!'nl -\l~ste Bstado, D~ 
ç,ç,11fvn11lc\_<1,_110 _ co;11 ,o -que apuramos, 

·tjç~fe~~t:tc \lil~9~1~~os, . nãQ venclo . co1n 
1,ons o!i1os o es(orço de um lavrad_or 
1.,,:>isndro~ ç1u~ ·sii' dedicava á. cu!turà 
i~~. hore_lã··vh11en'fa, destiilad~ a· ind_1..rs~ 
9·ii1 ao me11tol, na- calaaa da noit\l 
ata:ce.r~m a 1nopriedaclo e ateara1~ 
{ogo- em todo._ o µroduto da colheit~; 
quo e~ta-Ya reuaido na !ase da seca~ 
gc:ú1. 

C1s perversos; cdminosos fora111 dé_s .. 
col:tnos pela policia. no Norte do Bs, 
taclo e pl't.<SO:s, ac!1andô·-se agora ne~t~_ 
c!,pitai, onde a,'guar<la1n. o castigo q_U~ 
inerecern. 

Outras 'informaçues colhidas pol;i. 
A.si,ilress acUanta?n Ciue os· element~s 
aJll;iÍ·<;io~· h;..i\·i~un Organizado ll1_n~ ~.9 .. 
(:-i~J,~ü\;"scCrei·a C0111 O objetivo ele .$a-
ii{ú~_·1;·e 'riCi·~Ê:g-uh·- aqueles que 1u·od't~
:i: ~~~-V\., 3.-i·(l!t~&· l}Ôce~s~;-io e_ eiscúc~ái_s 
;10 cs~t>l'ÇO, ·· c\o. i,uerra,, Esse detallrn 
µ~T~! \ a. ~· ~H P?-<i~.g .~º~, 17 ._ tr~id~r.e~, 
i1s:c,r,i. i,a$ mal\1a~ ela !J,O.licla. 

ÇH!,\Dl~ pA.S l\.!'.Jll~JNA_S 

ÇUHJT11.\A, f,-\S,'\l?.~:i,JS,S,) ....,. O mq
Ylt,1e11\o, en1 fa,_yo,· cl_,t fund;i,ção da Çí
da(let d·~~ ~le'niuas l,e&ta, capital e·st[L 
a\Cq,I\Citujq · 1ú11 ·· ·- ní.\in~ro · çada "~" 
1naior (le ,ttle~ões, Es11era-se que as 
ouras ~ejam lniciadl).s em breve es-
p~;g. H8 ~~\'lW~, . - . . . 

fAS\3.q,1, 1\A rENl'l'ENCIA.RlA. 
.. ·• ... _: :- . :· .:--.··_·':\--í: 

ÇlilU'P!3A, (AS;\Pfl~SS) .,.l' ÍÚalj-
zuu-se jl'l- l'enit_cnc!aria do Estado a 
r~sc,oa-. dos lJe,ten,tos,,-,p~orr:i:o~J.ct,a.~-pel~ 
_c;,.sa do Soldac11>. ,\pós a cerlmonl4 re-
i i ~ 10si.- ."-riv?11;1J?~1,réi' 11/ig"Blit~ºw,~
ui~a~ào _d1~tq)h)l1;.ª-m T&·\\lfeli¼;fMfff.:<?S 
<1 revistas aô'ii ··;~i'c:,.857 . ·, -1 . 1 

'·, 
. · ~-· ,.,: "'i·,q ·1 f''.h r,-r:-.;';•:rh~.v':.·.-"-· 

P A R A,,;ií:··s·· ,;t, ... ,-;;_.:c 
• • .. - :·. : • • ·:~-:: '<I ~"'!"l 

· , ~~r~~i-,,r-,:.c,y;o~·•·_:,,~~-· 
@~ç;4!t,; ~;\',\<;A,$.Tf.~ :;,fo/·; 

,. . • • • j. .,~.: ••••••• , 

.t .W PESS.OA, (ASifi:\E.$~f·;.: .. : :1,?\,r 
iniciativa de un1 grupo d.e·:·senho1--~~. 

-à.poiadas pela comissão estad_ual da 
Legiiio Brasileira' de Ass!stencia; será. 
construido un1 predio ·para a fr1:sta1â.-
çé.o da Creche Infantil, que to1"\'lar4 p 
110me ç]e Alice 4,cvcdo( abnegada in
ccn ti vador-a ele to(los os ·movimentos 
tendentes a rcsolvct· a assistencia so-
citl . . ' 

ESPI.RITO illNTQ. 
''l!;fr,t, IJlD AU~QRJDADEJ 

1,m;pqp,\H 

VlTOlUA, (ASAPRESS) - Acompa
"nhado do -consui do Uruguaf" em. Vi
toriq, __ sr. Ç;nlos Mari,\ Vf:leJo1 oste_v,, 
en1 vislt~ aos prlncipa"is L;)cpartarnea .. 
tq~ B!Jl,licos !li>, ~idiJ.ç\o, p _s,•, Ani;el 
Quintano Jllufioz, Secretario· - do Con
sell10 ele !'rgtcção ás Crianças, do 
UruguaL · 

l'.\SCOA DOS FUNCIONAllIIJS 

Yl'!'ORIA, (ASAPlUJSS) Co•~, 
g-randc·s -solenidades, · realizou-se. " 
Pascoa dos l•'unciona,1·Ios das· R<ip,t:•. 
ti<;ücs elo Ministerio aa I!jclucij.<;âQ dé,;· 
te l:lstado. 

G O I A' S 
1'QV,\ 1,J.\~p, ~f<IH~,\ 

ÜQI,-\,~. ( ,",S,\PR.E$S1 -:- U111~. po
ticia. ,~grndí'hiii?Sijl1"-, ~ <111 iniç.io. de 
i1n1!!, liµl1a a~rea, teve i;-r4 n!)o ri,_·;,nr .. 
!;\!~são n~~te Esta!lo. · 

LEGIONARIO 

d.os 
'J"-1.•ata-se da Empresa de-- T::;:.r..Bpo:---

- t•·s Aerovlarios do ·Bras'il, que \"ai ,nl· 
c,ã1· .. J'.1i·ev~111eµt!l /1,S suas viag,i11s, fc, 
, aanals. 1i,;i:<1nclo _ o norte &oi,uio á c«·-
pitàF ,fa. nei,ubllca. · ' , 
· :µS~a. l~~1ha'' ?Brc·?: 1•epresent4 incai ... 
cuià:vel "i,éneficio para essa parte cio 
i-:~tado e J)<).ra Í!, populacão em gere,!. 

-4Nty~~!!A~J9 :p,-\ C,·U'IT-n, 
- OOIANIA:,' (ASAPRESS) ..,.. D. E·,:a· 

nq~l qo~1e~ pe OH,velfa,- .-\,rçeb,-1spo 
~l~\\'!>.1.)0,\it,i,110, c~lo~rar!i,, no, prqxilno 
<Ua,, ~ d,11 ,Tull10, d1J,ta çQ111e!J10J;.atj~·a 
elo segundo aniver~ario. do. ba,tis1no 
cult.ural ae· Goiania, Missa ·campal, na 
pi'.itf;a ciyiéa. · · · _ 
, O ato. tc\1!,iQSCl s~~·á_ ·-a&,sistido _pelq 

JiHerventor. Federal: sr .Ped1·0 Dlldô• 
vico, a\tM autoii(l;i.<\e~ civis e .\niHta, 
1·es, alunos dos estàbelecimentos de 
ensino l(?cais e represan\;,.p\e~- ,ae to, 
das às_· ;class'es. . , ~ - .., .1 

l:ma figu,;a · ·c1e destaque" do clero 
fOiano -~Há Ú111a · oraçij.o. 

l'-!l)\IC~L~:'\'A. ~lOlU~ON,TIC.\. 

GO.I.\!',!A, q.S,-\l?R~;JS) = A, P~!1i, 
c_ili.11>,i_ l\omoo..v:i:tic:a. foi ;<P\icada úes_ta 
c.anit;il, ))~la lH.ill'W-il'-,;t Vt?Z, . JlUlll Pa• 
cie11te ata,:a,<Í!>. ~'l {9.Úe, c.rise. ~e: se11ti, 
c_on1\a. 

e, ""Pó de Deus", foi solicitado ao 
~io_ de Jauelro,. Ao pt·ófcssor 'Noiuei, 
ra 1la Silva, estudioso da penicilina 
l1omeopatlo!i, e vaiç, po.r 'via aerea a 
pedido qo çlr. Josê Carneiro, c1ue a es-

. ia. ·a1>lica11do 11Q seu êiiente. · 

MINAI·_ GIRAIS 
:fAJlJ',\ !>-~ TF:Ifi~ 

. '!3El~0, liPfü~O,~'l'E;,. {A§,'\1~~'tl~êS\ 
,.,..,. .,..., ~i\l<\cl~ ·e..sta, .:tm~a-,.t,!a 11e. n<lª!' 
;mn pã'!,. !\'W fs1c\ta qe, farl11\ia dC\ u,ili,o, 

Vª-r\"~ J>.,iclaria.? j\i, p,,raliz'),n1.n1 
~.\\O.'! ªq,,iç1aq~~1 l;l'!" i1Jo ?.º~:sllir ÚiniJ. 
;s() .;-ram_a.,.,cl_o fMiJ"\lW·,· \l, aq íl11" co.ri~, 
ta, M 11l\(!. fC)r~m 1<lll1,Lc\,1? JlnlVi\113\\o 
ç:ia~, {le,tlt\'O cl~ \'.lq.i~ dias, toc1_«:; a,~ pa
!;]j!,-Í'J-.~ §~l'.ã\l, f Pr11aqai ;a: ge\?\H o, fr;i, 
llil-J\W1 ~- :i- çld\l-(!~ ~l".llríi, son~~quoµtfl, 
HWtlte, Pt:i vaqa. d.'! \;1.gi~pe\!§i'!,YÇI ª\\' 
ll1Q\'IÍO,· . -· 

~xr9~JÇ,t.(! :tl~ ~::\!MM~ 

BELO :ª0.HlZ.0.N'FE, (A~_,W.liElSS) 
-= f,~i1'1'1:- i..r{l.ncj~ ent11§iMmo, ~ff1 ter, 
"R \la \\!1.•1\lc\nw,: :Ji!1<1>0,~lcão, r-ªc\o.\1a1 
<W 4,niJ\ia\~ ~ P-,04_,1to% n,e,,1y;i_,<1g~, ,i._ 
tn<1,\\~\\,a_r-•!\Q ll\l d\(!. 2 qe jql!J.q, ne~ta 
capita]. 0begam•. de .t1idas à~- par.tes-.<lo 
11'!:l~, -e"l ·rni\h, - \:rn!,;,~ ~~\l1t1pll!:1·~s -4as 
~1Wl\l ~i:e~ rll~~~ inq1Hm1~.n. Mlorc, 
'.S':l/1"1 §11.~<)l'ªti -tw\;rnq\l,~1_1 -~- 1n1mwr-;,,"? 
out,1_1s. ,J~ · \~YJ>.. !!\Íl'i()1 9 ~'l\ª'llrl)e1,to, ~ 
s~\!!C,~_P, pel;i, 'l'<>(\11~~~0, -~11.lr.;.gqr;,,, pr,. 
irnnl,í!:cJa .. pºlª' S,ç~rnt1!:riie i\Q ~§t§\J", 

QJll'',~~;\'!'0, S . .l(!"O, ,!S,\~lS'f-:l: 

. :r);~r,o - ~9r-q~QN'-!'E, ' f.\:SAF!tE;f>S> 
· l!.1oi líf,IÇ\H!a ª' pe\lr-;i. fum1a111~ntul 

c19 9rf;,,m1to. êf\q Joil:\"! l'l1_1ti~t;,,. 

A:,LA GOA 1 
',., ~~fil~!Ç~Q Amrn~rlJll?\M.U!A 

~f,',Qp!Q, (,\S,-:·\J1!'!,jil~S,) -~- Serâ r\ -
li~>l\l\l-. _ llr~V-~11\~M~ !!, íl.!'lPH!ll l~;-.:1,r, ·. 
G;+,<?,/ AiiH1\ri!~\31.li\l'i;>, g'\} .A,l(l:i,P,fl~, - , '.;__ 

· <111ªl v;,,r-*,il'Hª'°- e~ 9raml~~ \lr\4\!P.'11 . _ rp_~ ~---1~ Vf\l-\'!llrnê il1!lfi9!1:\19S: 

.. _ , !\!4.Çl,lll~flt:I!l!I§ f'flljl§O(! 
. -. li!APJ1llê; : JAS.\ffiliÍ§ê>, - .,..,, .A, -nili, 

'. Ciil, }~V.\'lll '!-:. Hei to,. V'l--!'Íl!-S. r,!§ª<l§. çJ~ 
11rn!l1~r~~ f!ll" nraUnw;z,.111 m;,,~\!ml/'\, 

.. 11.C!\\ s.1Wl!r-!lÍ.',l.~ .4estll< c.{'P.Ual, 4rte~n, . 
- -~~µ~~@:lllc1'1P"m .fl'~!Hl4~ _CJ\\l!·lltigªdç ile 
--,,n'l)t.~~i~l y~;i,l'!a, ·v;i.r"' is§~ ,m~iirn»à; 

Ç!U ~ª)ªmi ~ll.llt% ve!;i~, fü!~!t~•l!@.q~.; M, l\'.'rn§ q~ pr3<çõe~, 111~!, vip1Jç, e 

lti:!/iíP1ie\1~,~ 'rai t;ini~~~ ,;J~{tu, 
1:;\Ü\l 9: . .!''P~\i~eifü> !n,ª!!l\\lH>ªÍ!'P !\Íll(lo 
'!11'l" :t,'\\!'f!!l\!,h qe~<jepden~e ija, Mrirn, 
~ !!'-li!.! peçl.;i,r-()4 911@ fa;i!l, !11ª~'3!111><~ •º 1'il-f!l'' !ll!'li1tjr i,1 yoç;ir a. qj§~!',11 t~ tQl'l'f], 

''•~ 1;\llt§ !Hll~Pil~~F,clos, 
.,~:- i.~ ·;;_~ ~' . .- . ' . ·- . 

!fJ;;M.AN4 P-A .. AÇiJ:Q ÇJ'f!H~JÇ,\ 
.:tlÚ,g§rq, _ (,.\§,\Rim§§), .. l'Mll!' 

l!"rnr!!.e. c~p9c\ll,til•ª ~111 ~o.rne da 1,ro, 
xiina HS!ln1ana. 4a .t\çii.o Ca(Qljé·á·,, ·,11í0 
SH4, fê4li~ÍÍçJi çntr~. { e·· V ·gp ·Íir\Í>;ic 
!ti!? mª~' ,j,.l§qg ij~lld(l lev;i;lq§ ;i.· ~i'~lc 
te, &'!'!'\'lfl~§ prÇP,!l,fij,füQS 11~ ·~rnt\cjo pe, 
01\\l ;i l'!ll'lHil-llf!!1 a!c,t.n~e p rna.ior c:,:i
.tp B9~~!v~I :i, !ll','@l)lP.\O, \l'l (l\je ~r vfr-i, 
ficqu _ n~· I.ii, ~i;m;i.tii\ clll, AGiio, 9il-t<llis 
Pi+, 1:~1!-l!§ª!!i': !J~§!fl: ppil?! 11c, il!l'l 
r;,,§1ª.YI', • · 

'f-MP9A PO!.i lnlNTlfü'l'(l§ 
. ?.~·W~IQ, (.l§APílF!§§~ = fü;,,!!~()117 

§e a, ,.scç,\' \l<,§ · qçteJJt\ls, n~ m·@, 
~me;,, ,1~ §!lf\~ )',J:,:cif!.s. Itevnws. · ,1. 
Híl:1-!I · l-1!1,;ci~s ~-- e]. ;i gsi, l\lccj~i~ 
ro~1 !lcrcii!)isp') (1~ Miic~ió ~ 11Plcg,11!00 
llispo de Caió, de altas autol'ida<Ics 
c,i\'i~ ~ 111ili;Í'r~s, \' ri~· iiup1~rp~a~ pf,s, 
soas, tcncJp sido projetado níl, tela, 
para os detentos, ·o :filme Paixào e 
~norte de Nosso Senhor: Jesus Cristo. 

A Ç R E 
l~S'l',\.Ç~ij -!)},} U,\P~Q DO ACIÍE 

RIO BHANGO, (ASAPRESS) - Com 
11ma e$t~ção de radio difusora que 
scrff !11'\\l!,"ll"\W· _ ni,~lll. çal)it111 no dia 

. fl, de aJP§tP., o APl'{l ffpat'/i, P<:\SSt1idpr 
,j<; yn, 1,·ra.rn'!e _. ~ic111~11tp i;µxi_iii\f. do 
seu p1·og~essp~ _ ;\Pá~. ~ê~_te~ t~lP~11os 
11'\e~cs, Q ,r~rri\orip do Acre vem to
rn~1140 s·r~ncle !mpu.!~P. q11er no dcs~n
Y-Q~V~tnf!ntg {1~ ~q~ ~co.r~c:_:,mi~ 1 qu~r· na 
t_r_;p'lsfqr1_1~~~½9 d~ fi~!<?~qmia ant~c1t1a
cla das suas cidades. 

BAl'-A 
,qi:;\:TE1~;1JWI :p,r,; lllJ;CE1Gl!. 

SALVADOP., (ASAPRESS) - A ci
<ladc cli, l\lucugé, situada na zona dias 
n1antifcra da Bafa, está-c91neinorando 
hoje o seu ccntenario <le fundação. 
:E:~sa_ ci.dade na~cc4 co1n a descoberta 
do prhnCÍro diàmante' naq\.\elà. "região. 

E~,POS~C!AQ DE 4µ.TE ClJINESA 

S;\LVADO!l, (AS,\J,'j1f,S/S) "" O Jlli~• 
siono..rlo JC:$Uita, padre I'\arciso Arala, 
inaugurou uma · primoro::;a. e~po:siçã9 
ele arte chjnesa nos ~alõ~s do Insti-
t uto I~'e~1in i-~10'. -.Acha111~se ~p9st9~ . ri
cos e raros objetos reunidos durante 
nove a.nos que g · rcr-.r,µg m!s~jç,iiarjo 
esteve pa velh,i. China. 

ltElNTEGRAÇAO - JlJDICIAL 

SALVAPQH, (ASAPj1ESS). O 
juiz Clov.is Leone,: apreciando o re ... 
cm,-so int!\fposto .fü>r 'Ç:cMbalao Sap1· 
Paio Fli;qpjreclç,, · ex,vcr~ador rla ça• 
p(t;.l c demitjrlp em_ 19H po 9ari,o cie 
(liroto,· da · ~imp~S'!, Pub.lic;i., 1113:ndç,u 
HUC q !11CSffi() ~QSSC .r~intogra<l<'.l ll() ~cu 
ca~~~o, perççbµnQ.9_ o~ v~µç_í1~1~qfo~i ·ç1~5.., 
1le_ a sua cxoner;tgão, ()S çiuai~ 111011-
tam a 120.000,00, 

D(A. DA INDEP.ENDENGIA. DOS 
...... J,lSll'ADOS UNIDOS 

SALVADOR, (ASAPRESS) - Com 
<li versas soleniqades será pomemo1·a· 
cio ncst,i. canltal, no proxim() rJia 4 
de Julho, _ o. dia da Intlepena~ncia elos 
l-Jstados Unidos. · 

~OV(\Q S1PHMfÇO 
KIT~fü-H, (,',ll,\PJll:;§êl -. .A, Igr~ja 

(10, I\,th,:>Iai_,. rnunir,iP!9 JH'p>;l!ll() ~ es
ta, ,c;.p\tal, foi vis\t;,,da· por .cijversos 
ladrões. <1uc carregarq.m va~·ios ~b,jc
{<>s, ~ntro çi,; \ltJais ca,~ti~ais· (le ·pra• 
ta ~ t4n1;i. \ff!~g-em d~ §ii8 · Peçlr9,' pn 
l.lr<>.!1>,~, q~e 11~~4ya .c~m uuilC<s. 

A fc,.liç:i4, cc,n\l'{\re_c:~ncjç., «o lC1cal, 
qc11 llu~_c;i, nas reqqµgc~as, 911d" e11· 
controu esconq\11* e!?\ \lrna· 111at<\S-a\ a 
jmi,i,:em d~ Síi<? çcj\'o, (j\lÇ_ p~ Jne!ian.tes 
não puclera1n carre~ar~ nqturalmcn
te dev-iclo_ ao s<,u tamanho e peso. 

J,;J~~ílEWftill,º. ,\!) !lll!~JÇ:XPJO 
CAMf,Q:;;1 ( A l3,<\.P!l~S§) ,_; No ga h i, 

. ncte di>, 11f!lf~Ho ~ p!3rante gqrnde nu, 
mero \'!ç_ rcpreSfJ\liiUt\l" dé, todas a§ 
classes, fol ass~nado o conti:ato coln 
p µa1,c9 (!(I Ç!!)l]lCl'\'.'Í!] §, .f, <io Il:i() e!~ 
Ja11eiro, P",\'!J, 9 lanç;i.111ent9 cj9 13111· 
pr~,;tin111 ,le, viµte i:i1i!hõ~§ \}e cru7,ei
ro~ _ ,L,q I\1\lllifi\iio çamnil'ita, Q Pi'"fti, 
tl) S.a)o, Bra'l\çHe:< !J\'tl<\!W<!« çxp9slçijo 
fü>s s11ryiQC<S j(j, ç_xecutad<ls p~la, ~l\<l. 
é\4H~il1i§trncão e. <Jl\ais o~ (\l\e reali ~a
;·ác Ç()' o emprestlmQ llfª @J~~irnd.P, 

w,-;st'4!<~\J~ 1"-\ Ali!fANDl;;G:\ 
N~-n,mol, (A(,AP:IU,)l>l>l = F<li ve, 

rHir;,.1\q I\?-, AlfanM!ãi' qe~t'1- ~apit,il 
um \\e$if~lrt\\í' de 100.00,0 crl\zein>.s, 
ie11'1!l o ~I\~Pe,tor §Ql!c\hi!lo. C< 11uxilio, 
ç\ll. !"e!içia, . 

PERNAMBUCO 
!~!-mI.~-t;J'1'1l!'iJNB:§ IM Y 

Fon'PALEZA. <ASAPlmss) .. 
qní1111,i~ · Í'!Í~t1v.fçi11de~ ·iis~iiiaJi!,'I'~<? 1m~ 
t'l, c;é\11i tit.l a. v;is§!J.S:~tll .<la. J11\'.le1>encJen~ 
çig :Qar, inicill,~\IÓ,§" llO, <li!' - 1,C\ qe 
~t!ll1P: · ~X.~<;'cltí!-f,?e,á yn1 ya~tis~\lll'l 
)lfO!,l'H.l\'la, f;Ol]l Ílc pe,!\IS;<{;ãP, \J~ ?e~~ÕCS, 
cl'1ica~ e i,xl!Jicões de W1t1es focali-
;;i'!-jlç\o, •t ttt'.c,rgtj · ll~l\5>0,: (lo,f .EJH;,<los, 
lJnlflP.?, rcce1>Qão · ne CC!Jl?\!11!-l'!<? nprt..,, 
a1}1eric11µ0, e· !~~t;,s cm tgqos "~ cio~ 
b,es, 11:i,. c,id;,.cle of_er l)e,il!, cqlonia. 
ngrte' ·~ _ro,1 çlªs n11s 
Ç<_>e!~ . --~, 

llJl'.iNl-F1Ú~~'l1jl a. ~E~UXA. 
·. - . .. :l'Qi\'l'H'~lCI,( :.·.. ~ 

]l'Qfü',\Hf<)A, (ASAfI\rl§f.'( = U!ti, 
111;1,111-:s!J pf .tr-iilJa!h'l?. <1;,, c;onstr\\çiio, 
rlq 1110,11\llll~ntg cgq~:i,i,rn,qii 4 · •f(:iéinfna 
Pontifi~jll-'\ , r~Ç{?J1t'ª!l1~l\t~. re,i.l ÍfüHJo, 
ne?t\l. CíJ,PiJ:i:1, pu.jil- il];:\lJ!!(l\r!l~ÍÍ,ç, se (las 
ri\, dia: 29j (\\!~ • o --c;i!cml'J.rip rç,,1mp,p 
<ledjç'!, ,!q apostolg São pedro. 

.As a,titqri<l!H1CS ~C!e§i!lstiçag C?t\io, 
en11m1h'l\J!l~· ll;t,_ Of!l'lflli!;!IGÍÍ-P (1e. 11111 
so,~e!1~ 1H'Q.S'H!--.t1la.. qµ~- _ ~~f~ {!~~çu t ~q o, 
1'H!l nwir, briljlg11U?111\'.I iJ;,s_ fos(ivh 
<laçl~? ro\ig!os:is. 

".ri;; I.lPVM Pfü,A I4JlE:HTAÇ.\O · 
Jpq fül~lA - . 

RECI_I,'El, (ASA1:,J;l!:,!:l:,ll -= FQi. can• 
f?sdq. tÍit- patedi'al -1\Í;ici,;e d De\.\s, no 
~h1 ~~ clp <.;orre11te, <Jiµ. do Papa, ~111 
~gJfl~-~ 11

,'r.f! De\l!ll ~~ ~rt~ ~qijp P:8- -S"r!lç~~-
pel;,, lil?•~t~cão ele ~011><1, · 

SANTA 
f~Sfl.\Q l'fl.P.§Q 

Pl-<Ofü,\!,'OPf)~IS. (ASAPnFJSS) 
Foi preso n~sta cu1>itai;· quando raso 
ga~·a uns papeis na ponte·· ·uercilio 
Lur. e os atirava ao ·nu-lr-. um indi\'J .. 
<1µ9 susp~ito. Pr~s.9 •. el~ confe~~P.1:1 s~r 

· alem~<> e chama.rase B,p,gjl.a~élt YVe!le· 
mcyer, pficial,111edico ·(las forGas àle• 
11iãs ~ qu·e·· ;serV.!l.l co~~q- -~ir~r,if~g · ás 
for~as do general 11~ranco, na "Falan
ge". 

í•Jssv individuo, a_qui ch~g~do en1 
19::8. tornou-se aciopista _de <11ias 

. grandes empresas de BIUmorÍau;·.se.ndp 
e~se dinheiro p1·oveniente da Alema-
nhL . 

Pm• motivos <lescon heeldos, esse ln
(lividuo enconti:n.-se solto em Lages e 
continua a rnenosnro.sar, com cinismo 
revoltn11lc. as ti,atJiç.ões brasileiras. 

Indicador Profissional 
AOVOGADOS 
~..,.-....,.=.,,.......,....,,===,,,.,,-..... ~ 

·Dr.: V~ent~ '"i\1~titq _ 
Praca. !1a ::;e, 2a • 2.o anelar·. ::;ala 245 

Dr. Plinio Corrêa de Olivei11a 
!tu;i. Qµ!nt!np Jil'l<!ª!11v11·, 11~ .,. · ~,~ 

Anda.r - Sala 3~3 - r.l•eí.1 2-V2'16 

Joviano Tellea· 
~ ' 

J. N. Cesar Lessa 
4'dwog11do11 

L,~o da Ml$er1c,or<1ia. -38 - S11,l,i.- IIU 
.... r.s -- ... , .... .., -~~----·-~- ···- ...• ~ ..... r. .. z .. :s_ .. t,t ºr· Francisco P, ft~futão · 

lit!lmei11 ie~ · · · .,_. 

Rua Sã_o 1'!,•11to, 2~4. - l,Q· 11-lldar 
ê~l~ ?, ..,,. 1'\ll'.1, 2,is1a ":l ~-, r~y1;0 

D~ •. Çarlos
0 M~;a-~~ ·d~. Án~~~~e 

lh1a 1$onJam1m ~onsL1tnL. 1• , t,o asia. 
- t!~l11 88 .;_ t•e1,, · 11•°19J~ . 

Dr~ DurvalRn;Íd~-,-
(11êdlco · uoulleta -

.,_ - Sennilnt l!<anÍó ili1tl<llt11; ' i11·, 
5,o 11nd. • l:lalae §Ui /· 18''. ·if· 

· (J!laq. d11 · ~ua ~od' t:1onlt~ol~) · 
Cone., u.ao a O,ao · b~ra11' . -- li'-1.1 ~-7U~ -. · · · ·· ·-

/. , ...... ;. 

/ 

MEDICOS 
:· pi,~ -Vic~qte _ d~-,- jªgÍQ ~ -M~ljÍo 

Olhllra Mé.<ll,•11 _ 'J'uber.,uloae 
Rn_loa X 1 

Ufr.etor dQ wsnnu·tu~ln \"Un -Mn•cnfe" 
Von,_,: t-t. · M~ rcnnt, ~t - 6.n !'\ldar 
. •. A D'il r.t.o 63 - IJleJ.: ~-8õOJ . 

Res:1 Av; Âi::-ua· K,:tt·ríca-,1.0 96 
· 'l'el,i J:ij~29 

.- . Pr. Çamar~p ,AP.~r.~~'il 
,Uoen..:a• a~- Seuhof'i.~ ~ .P~rtu• 

··., O'.·· ·-· Ji11,,ri.ítilé11 · · · · · ·- - · 
Da ~en. l'ottUK\h'$" ·e ila' Maternidade 

,. . . . de .S. Paulo -· 
Cone.: 1t. ;;onRdo, ~-,11(! n.o - llPf> 

'fel,1 lHIH 1 ,.,, Pu 14 li.e U boras. 
. i;ll\tl!'gll: l.)~f I!\ ~~ W.~Of!',S. 

~M·• l{ll" H<ir.,~1 !lv H1rtp~, 467 
1'el,I . 7 • f~fl~ . 

Pr, Çet~1itin9 _. f1ºgrr9y1 
.. ~~s1;. l;:liln ~ .. t'!<i:11<>, ~ .,., l't!ld a-?622 

~o~s,; K\!8_ 1 cJ~ A~.r1', 23~ . 
IJ,is 'à- 11.lj &· nór"''· · ' 

P.r, tte,yn11!~º l\l~v~§
- ~e .t'igueire(lo 

:QQ IIO!Sllf'l'~-- uu !ll.11'illlA8 1ll 
· f!l~~.t.'4'\)R,Q f!I.A~'J'A- VÂl'Alll~ A 

o g, tt,1;!ª44~: , PAIV Vl-AS· BLLJ,,\tt.WS 
. Ql!Jl!l-: B.11;1, ,Ma.!'llP!II,- ·8'· ., a.o.•· a~àr 

-!í''l!l~! -•"ªUf -, , lla_s H 41! 16 -llor11s, 
~tl!l4,e~9l11-1 4 Vi f~f!.e!)lb\1; 10~4 ... ,.· '"+',·~ 11~~J26 . -

IJr, J~- M: Ça!?efto ·(.;ll,mpe>J 
~i1,i'u1t"o ltAUIUl;Otil,;., 4'. 

,tf.ldi~t.:.JJi'u~·n~•,h;,;~-~ ,;..,_'-~, ti!1,jitte.~ 
1-&fuUolihdroa r~ · ~omll•tlJO · 

0011s.: Hua M" n•oru, · Y4 i l!l111r1010 
Pa~teot 1 • ;/.o a ncl. • 'l'el.: 4-0666 

lt~s,: f!u~ '.l'1ml. s~a .,... f!'el.: fi,,9§1 
1?/IO f~\1!<> , 

' , ... , -~·4-· ·- -~ .. ,.-., . , " 
li_O.M E Q P.A T 1. A 

Dr. Artur Rezende filho 
!llecllco noni~nµata· <1a <J, A, P. da 

Sot·ocalmna.- t>lretnr clinico do "Am· 
bul~tÔflo · Horne(;pátJcp dQ <..;arólO. 
Cof\S. H, *nador l;'elJO: · ~06, t~l. 
i-088ü. Res.; H-6411. Marcar · nora 
(la,$ a às 6 "11s .. peÍo . l'll, '· ~-: oia~. . . ' 

AmJdor Cintra do Prado 
tDn"-enht:nu A:rQUlll!IO 

Ai'Q11!te1 ,u·tt ~,un,,,,._, i,ó1ê'1r1oa, resl• 
. · : . !l!!t1ch.1-s cole-UVA9 · 
~ua f,,l!Je~A .. 8flf\H ró· -t61 ;.,. ,:iàQ. fltµlo 

: ''. ·: ' .. i'el,, ~;,.ot, '• . . 

Rio Grande do SuK -
'J'ECIDOS l'OPL"LAJl.ES 

PORTO ,.\LEGllB, (AS.!\.'FRESS> 
os··.t~citloS populares co-itinuani sendo 
sabotados neste Estado. As. auto rida-· 
dcs do controle de preçost da .C.oor• 
c1enaçâo1 • dcternüii.aran1-.. a .venda ·-d~sses. 
tec{4os ./J. preços pop_olares ·_ e de- boa 
qualida:dC, visando proteger á · eCon'Õ
mia c_lo pobr~. 

Agora., u1n gTupo de comerciantes, 
~rt: teci.do.,;, ~~pecialmente os fabrica-n,. 
tes de camisas, reclamou contra a 
majoração -.tos preços e a qualidade 
tnfí!rior do. "efl.rido · artigo, acrescen
tando que alguns tecidos chegam a 
encolher· até 30 céntlmetros P-Or me
tro. As .autoridades vão abrir um li8• 
vcro· inquerito a ·respeito.· 

IXUN"AÇõES 

POllTO ALEGRE, · (ASAPRESS) 
Em ç:on~cQ1~encia d.as c}1uvp.l5 que 
caem 'torrencialmente desde · principio ' 
<la o~tra Gemqnai muitacs zpllas 'e-n1 
Porto Alegre, acham'-se inuúdaàas. 

Ontem, mais de 120 pessoa,; encon• 
traVã1n-se recolhidas ·e·nf galpõeS da. 
linipesa public.µ., em virtude· da cheia 
haver· atingido seus lares. 

MATOGROSSO 
Cl-'"COE~'l'ENA,UIO DAS ~qssõES 

SALESIANAS 

.ÇUlABA, (ASAPRESS) ..,.. Foi f.esti• 
Yamente assinalado o t1•anscursG"' elo 
líO.o aniyersario da Missão Salesiana 
cm !\lato Grosso; Re:-,ortando.~e á efe
mcricle, dlz a lmt>r~JJsa _·matpgrnssen-

. se, n11ma visJio retrosp~iiva. 9,9 gr.an
de e !Jenfasejo aconteciniento miss!J}
nario no Brasilr (IUG a prilneir~ tur
ma dçsses b,1nell),:,rit9s Sl\Cerdotés que 
g·a!gou o territlrio ainda inhospito de 
:tllatq Grosso, no, s,,culo· passa\}q., foi 
chcfiafüi por ~- Excia. Rcvma. Dpm 
An toqio illi;lan, 'lii,ipo -Sa·1e,.ia11ci de 
s_audosa memgria, tenclo atingid.o a 
Capital . matogrnssens,e, em . 1_8 do ~0-

11,ho de 1SD4. cporià-se i.indá. ,ne>. "Es· 
tado ~le .Mato Gi'os,/o ";. vrestigioso ·or
g'ã<1 da imprensa claquele Ésiàuo li· 
1ní i;ofé, qu~ 'essa . prl111e.ira" i~vi (lê 
missiônario~ s41,lesianos, par.a Já ~e 
.<Íirigiu a, pedido do -ent:;:o Presidente 
lliurtinho -, ·Assinalando a pássãi,ém 
de tão· ausniciosa ef_(ime1'.1dé, a ;IIissão 
Salesiano. cm Mato Gro,;so, or~rniú~ou 

um programa de festejos, d~sla'.-çando« 
sé '"en·tre Outros, o l"aúçar'!ierifo da· pc~ 
dra· tundamen tal da futurp, '.E_scola. 
Industrial .. Salesiana, e um~, .;3cssã.o rc

-crcativa 1io Liceu Salesian::o S. _'.Gono 
çaloa . '· 

AMAZONAS 
YJSITA. PAS'l'Oll;\L ' . 

l\IAXAUS, . (ASAPRESS) - Seguiú 
para o intér'ior do Estado, e1n vlsít& 
pastoral, -D. Jo1l9 da Mata,_ _ 

O Arcebispo l\Ictropo!i.tant> présidi, 
rá em Parintins os . f.est.ejos dê 'Nossi 
Senhora do Carmo, padroeira local, 

INUNfü\ÇõES 

-HAXAUS, (ASABRESS) - -A Inte1-.. 
ven toria vem. ton1a.n<10 n1e~lldas. dt1 
caratér urgente para socorrei" as· vi-e 
ti mas da cnche:pte, que vem- so--· Yeri-.. 
fip11do neste Estaa·o, _te_ndo auxiliad') 
inumeros criadores e agriclllt:ores, 

~SCOÍ,A. BO~I, PASTOR-

1\IAXAUS, (ASAPRESS) - Com 
presenç" ?,Q. Jnterv_enJor, .,Feéler;t.I, _ ~ ... 
.",!varo l\Iaia, alem .de .outras. altas 
autoridades, foi instaláda. · a :i;:sco!a; 
:s·oJ11 · Pás.ter no novo_ predio, ~é!9-ulrido 
1iclo Governo, afim de le\•ar:•_ à cabo 
mais uma etapa de sua obrà de ~crvi• 
ço de assistenoia social. ' 

SERGIPE.:· 
SEHAX·A· DE ESTlJl)O -E::II: SERGll'Jll 

ARACAJ"ú, (ASAPRESS) - A se~ 
mana. de Estud1>s -e :Ora,-çõi-,s, promovi~ 
da em ação de gr;,.ça em Sergipe, sob 
os auspícios do· venerando Bfspo de 
Aracajú . e: contanc!o ,eom. o ;,.poio das 
.autoridades. do Estado e -da .. familia; 
catolica, vem a!Gançanclo grande 
exito, sendo· ~s ·sessPes · realizadas· 11<> 

IJ\stitutp Histol'ico e Geografico .desta, 
cápital; .As referiqas 15essôes yem sen•. 
do bastante .concorridas. 

ll\'S'f.\J.,AÇ40 ])A AÇÃO C.-\.'l'OL{CA 

,ARACA,J-ú,. (AS,l,P.:El,ESS) - :U:ol ins~ 
tíllª-c!ª ,;9lene111ente ;i. .Ação Catolica. 

.nesta .capital. 
k:ssa solcnlclade contou com a pre~ 

_sen<.:a; de D. ,F_r-n.pcisco Gom.es, Bispo 
·,i:;,· Penedo, alem,. de. o-utros prelados,. 
pessoai, gra~as éie.ste ,e .elos Estado3 
vi~i.nhos. 

1 NOTICIASJ)J)J,.N'íERIOR 1 

B O TU Ç A TU' 
EXCEmtAM~l'i'l'O t!O 1\1'.'1:S DO ÇO-
- -. 1q.ç:1,o D~ J§SUS 

BQTUCA'l'ú, (AS,,PR]llf>S) .,-,, Reali•. 
zo,u-se a 2:J, clia. santo de gm.\r4~~ fes
ta elos Santps Apostolas Pedro, e Pau
lo, as'· CCrimo~ias do· onc~r·rarn.e~ltÇ. do 
lilês c1o Sagrado Coração de J'esus, na 
catccÚ-al.· · · · 

Entfe outras c~~·ilnon~as, <le~t~cou .. 
se ·a- realizaçào de sol-erié ~nociss_ão1 
qµe, saindo do menúio1rn,do templo, 
p~_réofr~u as 1;_ri_~1cip~~s 1·uas da çi
dacle. 

OIHil,O DE_ S. P~µ~O 

BO'l'UC.\Tú. (ASAPRE:;3S) · ~ S. 
l~xcia. Revma. Dom l.1'rei Lui~ M-at·ia 
do Sant'Ana, bispo p.iocesanÓ, - baix·ou 
um avisô" a todÓs ·os i:l!iis (ia I)ÍÇ,ceso, 
enc;i.rece;1do 11. !1C~~~êi<1el'.IC ele .~er. ·fçs• 
t ivàcmenJ:e _ ço111en19.rad~ ll:,,_Ea~sa:1"'~J\l _ do 
"Dia do ;P.ap;i,\ .a 2.~ ,<10 ç~,p-~):\te, de
vé~do ~ ,,~,,w:. _.i1~i t9M.~ a,s .ií;;.W\':~ .. e 
cl!,pelas d.,_. );>Jiic,)'Sc;. a~};ejW:-i, d'fi ,"Ql~u-
lo de Sã~ l'"oqró'.'' · ' · · · · 

'M. A R I L I A 
,\ VliTLR,\ 11HCJq;~J', µ~ ~IA~J~U 

!IL.\.fül,,U,' (ASAPREl;!S,) .:_,. Jntbr
n1a~se que na, u_lti_~n~ .. reunião da Co-
n1~SsãO ·ex·cc.utiVa da p;_'o.CcSe de l\la
~·B:a., fico~ \·~solv~do qt{~-' f<?S~.~---~d~?,da 
t:t. çqt_1Sti·u~flQ _elo p~~~Ch? . E\~t~cqvaI, 
em virtude das dificuldaues de trans· 
J10\'!CS e falta· (jC 111,l(Qri~is Cl~ ÇÓ!lS• 
tt·uç~o, tendo, entretanto; a referida 
coll,~~Sµo_ asSUplicla O ~<?iunr~nú~so· de,· 
c1l1 t8inµo. qno1;Lu_1º' 1~eail~ar, ~ pl~no 
~le ço~~tr~~ão do )r(?j~~o tjo D~\ 'êHva 
Neves._ Informa,se, por out,:o lado, que 
foi efct~1~4a a comJJrf!- ele·. ~l_!l~ JF-~~io 
11'\ esquina fronteiriça a<>·- pred·io., do. 
Cplesio do Sagràdo Corac,i:;Cl 1Íe. JcÍsus, 
-pela qua.11\ia çle ç,.$ 100,009,~o. · \'!<'ra 
PlJ.~rilllClnio <lo ))!~pado. " fJ\\~ s~rvi
t'á tan~q~~n. pe r~si_donci~ proviso~ia 
áo futuro· BisJ;o de lllarilia. Peio que 
mftts 3.ind~ ··consta, - devei~ · a l\litra 
Diocesana· rccébc1, a escritura ele· doa-
1,ão de· dois <Juartc!nies, ·no :valor de 
Cr.S 100.000,00·. Ser,, um. destinado· a 
construç;ão d<..l. 1tnro Palacio ,10 B1s
PV1 d~~tinanllo o outro -ã construção 
<1o SÚmi~~r(9: que ta:inbet}l tC~·á_ a µ_io
cese futura, Afinal, in'for.ma~se, que 
da importanci;< ele Cr.$ ~f?,050,00 Slll>S

crita no Livro de Ouro d;,. qtlJr,>. P,\o
ces·e, ji tOrâm depositaclOs. nos diver• 
SOS. bancos füHJlJCla praca, ·um tota\ de 
Çr.i 70.soo,oo. · · · · ., 

TAU BATE' 
JUBlI.EV DE 9URO SACF.RDOTAL 

No dia 8 de Julho 1944, o Revmo. 
Pe. Frei Fcrnaqdo de Seregnaµq, fyíissio
nario Apostolico Cflpuchinho do Con- -
vento de Sta. Clara, de Taubaté. com
pleta cfr:coenta anos de i:>acerdote. 

· :qcsde a S1.là chegada ii, cidadEJ de 
Ti!ubaté, em 1,$~7 nil,o ~e c,~upq\l ~p~o 
em. e.spal!wr ~. paz e o .hePl à im\tl.Í,ção 
do divino 1\/Iestra e cto. serªfico Pi\i !,ão 

:Fl'\JeilcCisço., êei;í. homén~e~do com fes~ 
tej(J~ const<1ntes no s ,gqinte programa: 

Dia 7- de JUlM, chegada. do Exmo. e 
Revmo. D. Luiz_ de sant' Ana, DD. BispQ 
de _Bo_tucatú~ · ô' qual carinhosamen~ 

-· · i '1 • .·. ' \ ' <,· • , ·• -""') 

dignou0se de vir pre;;idir a· solenid_aqe, 
Pia. 8, aniv.ersario do Festejado. As 

7 horas, Mi§sa restiv,g, ée1ébi·ada po1· s. 
Excla. Révma. D. Frei Luiz. Nesta Mis• 
·sa, haverá comunhíi:o: geral da -V, O, 
Terceira, AS$Ociações e fieis, destacan
dÓ,se -um -gi·upo "de ci-ianÇM _ çÍo Cate• 
cis~<l (\o ÇÓÕvénto, Ós (lUa,.is pela.. pri• 
meú·a vez receberão a Jesu$ · por ihten .. 
çiq .. do hon1en1:1gea,do, A e.sta 1' Míssa de 
ação de .. graças" e,5tão convidadas .to• 
gas as alma.s que compree11dem_ .a:, ir.an
dell8o _ e sublimidac1e do -sacerdocio, afiltl 
"de -retribuir -ao Bom ·Deus; juntamente 
com o. ju9i4'nte os ben_eficlós -rece~dos. 

As 9 ho1·~, os fieis em proc~iio · frãq 
buscar o .,~tejado· à -porti\ri?o, gQ-_:con. 
vento onde,· depois de bfeve saudação, 
acoqip;i.nhado pelos Religiosos, V, o. 

:Oi•! é todos os p1:eséntês, p;iramentago, 
. será 1e\Íado à IgreJa · de · St~, -ç~iiri(1>ara 
ccl_ebrar a :r.1:~ .Juqila,. A; \ín,ti8rda.,. o 
coro..dq convento o récaberii,"c;oin ''o Tu 
es s.i.éeFd(JS. ~i ,; e Q '1}e.5mo côro . exe
cutara em seguic1a a "Missa Soiéínnls in 

- honorem Sancti · Michaelis :Arcangeli" 
_ d(ê Ç¼eorll\o ~roti11. · 
• Ao, Evangelho ocupará' a tribuna d 
Exmc1. D, Fi·éiLuiz,' o"ciuál cdúi sua· pa
!,i.vi·~ §el_Opre. eloquen,te. e r~~dà, de 
espírito ;\pCJ,Stoliqo leva..r;í, ç,s fieis a con• 
siderai: e a medit-ar a grandeza do Sa-
cerdocio. · · -.. · · · 

N\> fin1 · da· Missa será canta_do um 
· "Te. pem;1." 'eÍ\Í, ação de {lr.a:ças, -~ dada 
. a. ;sençã,Q com o· ê,l;lnio, - · · 

$.AO JOAO ')A IJQA YlSTA 
l•'ES;l,,{ UO l','\-UHO'El~O 

s. J().i.o·. DA· BOA VIS'rA, USA~ 
l'RE)Ss)°·.,... ÁfiÍn. Qe -presidir -~ · sole .. 
n·id:.i'(fêJ · con1emOrativâ'S da·· F9Stà.. ·ao 
1°qdrq~in,. \Ja ciq,1dc, ch·egou d~' ~ilJei• 

· rão Preto, -S. Ex_cia. Rcvma. Dorn l\Ia .. 
nuel da SilY~frà: 'D 'Ell.ioux, Bispo ti~ 
tular <lo 13arca e auxll-iar .. éleibom A!• 
ÍJ~rto Gonça1Ves n;o ··G.oV~rno: ·I?ioÇ_~ .. 
:sano-. 
· O ilustre prelado, ·recebeu .as mais 
curinho,;as provas de -simpatia, • por 
parte.· ela vo1rnlaciio local. :·Durante· Ó$ 
dias gue f:>. 1">.:cia, .Revma. perniane .. 
oeu na cidade, foi a,lministrado o San, 
t~ Sac1~am~1:ll? ~lo Crisma. · 

' PIRAeleA.aA 
llUM.HII .\· ,\; ,\ l'AltEGID_\.. 

PIHAOlOA.lL\, • (ASAB~Ess~: ;.,.,. Wo 
. 1>,:oxim(\ _dia 22 .de julho, dei:-ra1·á. esta, 

cidade, qqm qest\rrÍ; a AP;l.r~cida ·ao 
Nwte, 1tm'lc caray:i.11a <la ro,t;\~irqs da 
Arquieo•,tre,,rl,1 dQ lmaol1l,,<k Coração 
de i1;,.ria. I11f_ormas$e ç1ué, n&, cpmpa~ 

,n!l!a !\'>§ ron1e!rO$, s~g:uirâ, S. 'É,;cia, 
nevma. :~1on!"-;enJ,or i'laUQel. #.i-~nc~Scó 
.rtos~ 1 çqtltíl <1.~retr~r da· \~o~~-3.~1~~ · - · 

A 
-·11 IGREJA NA INGLATERRA . . _.,. . ( ·--- . . ,, .. , . •· " ·::· .. " . .. 

As est!liistic.is de +9~? ªcµsam a 
cxistencia de do:s milhões e meio õe 
catolicos na lnglatena o no Piii.1 .de 
Gales e mais rte 600.000 ua Escoc!a. 

- Esgi; cifras ref\)l'e!ll·Se a,os fieis que 
túm µ1aior ou 111enor C()J1\4to C()l\l o 
dera. Peµso,· pois, que porjer,S\l-á fi· 
xa1· o total, llOS três país·es,. em ; · .... 
4.00.000, sem nenhum exagero. se,,ve 
de apoio a esse calculo o que se veri

fica no e.~ercito, ç,nde ,is e~tatj~t(<'a~ 
confin'nam a. [lercentagem indicada •. 
Pode:se admitir qÜe mu,' em ca(j~: ào-' 
ze ingleses, é catolico. Na E,;;cocia, a 
-percentagem é· de quasi o dobÍ·o. 

A · distribujção c)ps · catolicos no 
pajs, ~ 111nitp irr(Jg1ilar, Lqnà1:es co
mo c<1pit<1,l, .te_m gra1~dlél 1rnmero de 
fieis. A região onde a densidade. é 
maior, é LiveFpool.· A diocese de 
Salford, abrangendo Manchester e o 
Stll -c1e Laucashire, vem em. segundo 
li1~a!', Qs. Ci'!,tpliCOS ~ãq,_'ajl .d~ :pj·i
gem ir]l).ndl:lsa, eµ! 11<1rte, m_as a maja, 
ria: de~cen~ <le ingleses. -O terceiro 

Segundo as mes·rnas estatisticas, 
exi~tem 11a Inglaterra: e País de oa,; 

• 1es; 2.600 igréjas e caDela,s J.lt\Pli!la~. 

servlàãs por. 6.ÔOO siçerd9t1,s·. . -f!a, 
l.41~ 13:3egjlls pr!iµari:w Qatoliiia'?, conl 
a freqqencia dE}- 40.0,000 alunos. Ses• 
senta mil ·crianças de ambos . os se• 
xos educam-se em- escolas. e colegios 
secundarias. Foram celebraàOs ·70.0l10 

· ba.q~ai\os, ~:()00 çasamentos e o nu, 
mero do~ çonvertidos atingiu a éerca 
de U.000. Esse calculo sobre conV'er, 
ciÕes talve~ seja pes~imís~:- po1'que 
não §~ levpµ en1 copta· a~ conv·er;;;ões 
df,l µ1µit09 lng!llSfJS _- q1-1à S\ll'VSIU attÍal-
merite- no. exercito: · ' ·· · · · 

iiqitos siHiirdot~~ Sf.lfYl,m eomo i:;a~' 
pelães militares. Uma diocese· do 
norte forneceu 50 padres 'i>arà - essa 

. missão. Só os jesuita·s têm 90 cápeÍii\Ís 
servin!f_o l)çl itviação e 110 exercito 
territorial. · · ·- · 

'A frequencla, às \%reJas, na lnfc\-J.a, 
· terra,. ~ ~Qit e fa.~·~e · com reguJari• 

da.tte, A ilernenfªg-em ao~ 'piatlca.n, 
tes, em cada. domingo, é lnllitçi. !l-!ta, 
Oi, .. catolicos ingleses têm em altai 
çon~ideracão a ·p!l-rte devocional da 
religião,_ A comunhã.o frequente v.ai 
çacl"ii;- vez se intensificando Í1lais. 
'. - , (ÍÍO H~$nsa~éir~ ele ~ta.,; R}ta'.')' 
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Violentissi ma luta na Normandl-a 
Os nazistas rechassados em poderosos contra-ataques em Tilly~sur-SauHes -
lnuteis os esforços para 

Cherburgo A radio 
evitar 
nazista 

o fia nqueio de Caen - Limpeza da area de 
reconhece a gravidade da situação. 

SUPREMO Q. G. ALIADO, (}¼uters) 
- Informa-se oficialmente que a cabe
ça de ponte esta~leclda pelos aliados 
no rio Odon foi ampli.ada de ambos os 
flancos. 

NOVOS DESEMBARQUE NA ORNE 
LONDRES, (Reuters) - A •radio de 

Paris anuncia que foram efeutados no
vos desembarques de tropas aliadas na 
area do rio Orne. 

Foi capturada por essas tropa.s a ci
dade de Cabourg. 

POR TROPAS BRITANICAS 
. E CANADENSES 

LONDRES, (Reuters) - A mdio de 
Paris revela que as tropas que efetua
ram novos desembarques na França. 
ocupada. Cabourg, são formadas por 
contingentes brltanlcos e canadenses. 

· ASSEDIO A CAEN 
LONDRES, <Reuters) - Uma decla

racão do Alto Comando alemão infor
má que Caem está. sendo assediada ao 
norte e a oeste . por dois corpos do Exer
cito inimigo além de outras formações 
especiais. 

Ao sul, diz ainda o Alto Comando em 
sua irrádiação, uma. nova divisão de 
tanques americana foi lançada a bata
lha. 
FURIOSOS CONTRA-ATAQUES EM 

TILLY-SUR-SAULLES 
LONDRES, (Reuters) - O Supremo 

Q. G. das Forças Expedicionarlas alia
das informou n?, tarde de hoje que os 
alemães estão contra...atacando nestas 
ultimas 48 horas com todas as forças 
de que dispõem no setor de Tilly-sur-
Saulles. ' 

Tropas frescas alemãs que não esti• 
veram ainda em ação foram emprega. 
das nesse contra-ataque. 

Um porta-voz do Supremo Q. O. 
Aliado de Invasão declarou que "a si
tuação é mais do que altamente satis
fatoria ". Entretanto, ainda é muito 
cedo para se falar em qualquer especie 
de exito de maior vulto". 

LIMPEZA DAS CERCANIAS DE 
CHERBURGO 

SUPREMO Q. G. ALIADO, (Reuters) 
- Anuncia-se oficialmente que os for
tins situados no quebra-mar de Cher
burgo renderam-se n.s tropas aliadas. 

Na area. de Cap de la Hegue, conti
nua o trabalho de limpeza. dos elemen
tos inimigos. 
CONTRA-ATAQUES DESBARATADOS 

LONDRES, (Reuters) - Segundo as 
informações recebidas da frente de ba
talha, os qua.tro contra-ataques lança
dos pelos alemães rro setor de TillY· 
caen foram desbaratados e rechaçados. 

Um dos referidos contra-ataques ale
mães havia. sido lançado entre Granvil
le e Brettéville e outros três ao redor 
.de Colleville. 

A NOTA OFICIAL A RESPEITO 
FRENTE .DO RIO ODON, NA NOR

MANDIA, (Reuters) - O · comentario 
oficial aliado feito .sobre o contra-ata
que alemão nesta frente é o seguinte: 
"Urn curto e duro ataque e o mais pe
·:sado que Rundestedt já, !ançou contra 
.nosso · saliente." 
· os alemães estão lançando â luta 
tudo o que possuem, ,numa tentativa. 
de eliminar a bracha britanica, Depois 
do primeiro ilnpacto do ataque, a, 'In
fantaria britanica recuou ligeiramente, 
,antes de contra-atacáf. 

Ao. sul e a nordeste de Camebes e 
Chateau de la Land, .o ataque britanico 
tomou-se mais lento. Está constituindo 
difícil tarefa eliminar os tanques ger
manicos enterrados no solo e que são 
utilizados como fortins blindados. 

ESCOSSESES NA NORMANDIA 
LONDRES, (Reuters) - Foi hoje re

velado nesta capital, que 51.a divisão 
dos · Hlghlands, composta de vetemnos 
de El Alamein, Mareth, Acarit, luta 
agora na Normandia. 

A 51.a divisão dos Highlands tornou 
a pisar o solo trances exatamente 4 anos 
depois de numerosos de seus companhei
ros terem se rendido em Saint Vallery, 
na Normandia, no dia 12 de .:runho de 
1940, quando cercados por forças ale
mãs consideravelmente superiores em 
numero. 
SOLDADOS DA WERMARCHT QUE 

DESERTAM 
LONDRES, (Reuters) )- Uma cons

tante corrente de soldados não germa
nicos, que foram obrigados a se alistar 
no exercito alemão, sob a denomina
ção de "exercito eslavo", está atraves
sando as linhas , batalha.s para irem 
se juntar aos aliados, segundo informam 
os circulos poloneses londrinos. Um dos 
mais numerosos grupos de poloneses que 
passaram para os aliados é Integrado 
por homem que desertaram da.s filei
ras ininJigàs, noite a dentro. durante OI 
ultinJos combates da peninsula de Che,
burgo. Esses homens esconderam-se em 
arvoredos e bosques ao longo da es
trada até que encontraram a possibili
dade de marchar para se render ao pri
meiro posto r.vançado aliado. 

OS NAZISTAS RECONHECEM SUA 
DERROTA EM COTENTIN 

ESTOCOLMO, (Reuters) - A agen
. eia oficial alemã D. N. B. divulgou a 
seguinte nota: 

"Poderosas forças norte-americanas 
formando duas -divisões, desencadearam 
·esta madrugada violenta ofensiva con
tra a extremidade noroeste da pen!nsu-
la de Cotentin. 1 

captura de Cherlmrgo constituiu indis
cutivelmente um exito para os aliados, 
e a situação militar se torna a cada 
hora mais drnmatica emais perigosa.s. 
A Alemanha, hoje, tem apenas um pla
no: vencer o xercito combinado de in
vasão em uma batalha decisiva. Deste 
ronto de vista, pode-se lizer que a vi
toria dos aliados em Cherburgo teria 
perfeitamente preparado o caminho pa
ra a sua derrota final. A Alemanha po
de ganhai· a batalha de mvasão. Era 
justamente a invasão que a Alemanha 
estava esperando". 

ATAQUE A ESTRAD~ DE CAEN 
ESTOCOLMO, (Reuters) - O cor-· 

respondente de guerra Lutz Koch, em 
despacho da frente da Normandia, ir
radiado pela emi.s~ora de B~rlim, diz 
o seguinte: 

"Exatamente no momento. em que 
redijo este despacho, as tropas brita.ni
cas dão inicio a violento assalto a um" 
das estradas que levam a caen. A nos
sa divisão está e.i'rentando obstinada
mente o inimigo atacante, que prepa
rou sua investida pJr melo de tremen
da barragem de artilharia, que fez cho
ver chumbo den-etido sobre os nossos 
soldados. Durante horas seguidas os ca
nhões britanicos martelaram 'as nossas 
posições. Duas divisõzs de tanques assal
tam agora Caen. do sul, só em um pe
queno setor. O comandante inimigo con
l!inua reforçando suas tropas nesta area, 

TANQUES NAZISTAS DESMANTELA• 
DOS EM CHEUX 

LONDRES, (Reuters) - As estreitas 
passagens que se encontram ao redor 
da desmantelada vila de Cheux estão 
repletas de tanques alemães desmante
lados em resultado do contra-ata'que 
germanico desencadeado ontem â noite 
sem exito visando esse ponto chave da 
linlla de avanço brita.nico. 

Os escosseses e ingleses começaram 
a exercer forte pressão ao longo dessas 
estradas, para continuar sua investida 
visando alargar o corredor em que se 
encontram. A investida britanlca foi 
apenas sustada ontem á noite por breve 
periodo dumnte o qual se assinalou um 
contra-ataque alemão, desencadeado em 
força consideravel e com grande nu
mero de tanques. 

ll: de ~e acreditar que o grosso das 
forças blindadas alemãs tenha sido tra
zido diretamente de outras frentes. 

Os alemães não se. utilsiaram do apolo 
da artilharia nem tão pouco de grandes 
con~ntrações tle infantaria no seu con
tra-ataque. 

Os tanques a:lemães foram enfrenta
dos e postos fora de combate por sol
dados britanicos armados de morteiros 
anti-tanques, os quais desmantelaram 
seis e possivelmente mais doze das uni
dades blindadas Inimigas. 

· Os caças aliados voam continuamente 

em patrulha sobre a região mas são 
prejudicados em sua.s atividades pelas 
nuvens baixas. As fortes· chuvas. que tem 
desabado diarlaµiente sobre a região 
desde o i!ncio da ofensiva brltanica, in• 
cl;.isive hoje, prejudicam as operações. 
Em certos lugares a lama é de . modo 
tão espessa como se verificou na terça 
feria, quando toda a area ao redor· de 
Cheuic, eraeum ·verdadeiro "mar de sa- · 
bão". Apesar de tudo, o equipatnel).to 
britanico continuou .a chegar incessan
temente atmvez do corredor e a. atra
ve.-,sar o rio Odon, sem ser prejudicad6; 
ao que parece, pelo fogo de morteiros 
dos alemães ocupando posições de flan
co. A localidade de Ciíeux ainda. está 
norem colocada num ponto verdadeira
mente critico da frente de bata:Jha. 

Entretanto, á 'tarde, os>oflclais bri
tanicos mostravam-se co11fiantes, e afir• 
mavam ser lmpossivel a.os alemães. de
sencadear um.ataque que. desal?jasse 
as tropas britanicas do corredor Já. ci• 
tado. Os mesmos oficiais· aflrmaràin es
tar certos de que. com seu. ataque_ de 
ontem ·á noite, os alemães:'visavam cor• 
tar o corredor aliado pela base. 
, Entretanto, a. te11-tatlvà alemã · foi 

prejudl'cada pelo heroisrno, das . tropas 
britanicas, . as.· quais, depois , de recuar 
ligeiramente,· cohtrasataca;tam 'com tal 
furla que não só reconquista,ram todo 
o terreno perdido, mai; avançaram alem 
de suas poaições inicmis", · · · 

ABEN(OANDO OS · SOLDADOS · LIBERTADORES 

Na (')'ravura vemos um capelão do exercito 
b . • •• 

canos num porto britanico, pouco antes do m1c10 
americano quando abençoava os combatentes· ameri

dos desembarques aliados cm solo da França. --
(RADIO-i'OTO DA INTER-AMERICANA). 

VANTAG[NS DA OCUPACÃO D[ MOGAUNG, 
NA BIRMANIA 

IC\XDY (Ceilão), (Reuters) - As 
tropas do general Stilwell, exploran-
do· rapidamente a captura de l\Iogaung, 
lJOrL-t d1; entrada d;.i Birmania central. 
atacam em 3 <lirc-ções os japoneses ein 
retirada, t~nquanto os chineses operam 
ao largo da estt"ada de ferro, paralc-
lamento {t qual marcham desdo a ro-
do\·ia de Honu, 1;ara. toinar parte na 
recente luta Yitorio.sa. 

tencentes ao H.o E:o::ercito indiaho
lJritanico, sofreu fortes ataC1ues. 

l'JXITOS ALIADOS NA lllJDIANIA 
KANDY (Ceilão), (Reutcrs) - Os 

1nais recentes ataques aereos aliados 
produzira.n1 consideraveis danos ás 1i-
nl'ias rlo comunicn<;:ão j~poncsas nas 
frentes <la Birmania Central e Oci
dental. 

DE GAULLE RECEBIDO PElO 
SANTO PADRE 

ROMA, (Reuters) - o Papa PIO :xn 
recebeu em audiencla o general De 
Gaulle, presidente do Conselho Fran
ées de Libertação Nacional. 

Acredita-se que o ·general De Gaulle 
discutiu com o Sumo Pontiflce os prin
cipias politicos que regem as intenções 
do Governo Provisorio Frances na Fran
ça. 

Acreçtita.-se tambetiÍ. que esse assun
to tenha sido igualmente discutido pelo 
sr. Myron Taylor,· e.nviado espec~l do 
presidente Roosevelt junto ao_ Va~icano, 
por ocasiã9 de sua ultima aud1enc1a. l!'.()m 
o Papa Pio XII. . 

----------"""~---------....... 
tucct SSOilA 1)1 

. MAPPIN STORES , 

Elegantes ~agasa(hos 
para a intimidade do lar! 

CAMISOLA em flanela lisà, 
íina qualidade, com. p'espontos 
e bordados à maquina. Nas 
cores: rosa,. salmon, azi.tl, bois 
de~rose ~- canario. 2 tipos: ~ 

Cr.$ 88,0_~ ~ 98,0ll 

.~/ 

PIJAMA'. em flan'elà aveludà· 
\ da,. flores impressas sobre 

fundo·. claro e em flanela. de 
cqres unidas. 

/ Cr.$ 120,00 

O ME,SMO em excelente fla~ 
nela dê cores lisas coín ornatos 
bordados 

LISEtJSE de · malhà: âe lã,' 
frente de malha rendada ott 
-espessos tons de rosa, celeste 
e branco. · . 

· Cr.$ 110,00 e'. 120,00 

SOQUETIES _de lã, para dor:.. 
. mii: rosa, azul, branco e lilás. 

'Cr.$ 25,00 
--- ' 

Rayon das Senhoras, J.ª ~qbreloia: 
. . 

e1sA. ANULO-BBlSILEIRA 
·sucessora de. MAPPIN STORES 

·• Lembre-se que do esforço coletivo del)ende a vito'ria! Compre bo11us de guêí:fa'1 

OS • NAZISTAS CONTINUAM . FUGINDO . NA. 'ITALIA, 
----------------

Tentativa 'de resistencia quebrada - As forças aliadas acer
cam-se de Siena e Livorno - O aspecto geral da luta . nesta 

frente - Ação dos patrlotas .. italianos. 
Qt'ARTEL GENERA):., ALIADO NO 

l\IEDITERRANEO, (Reuters) - Anun
ciá-se oficialmente que as tropas alia- · 
das capturaram astig·Jione dei Lago. 

As· tropas elo VIII Exercito captu
raram ainda a locaJidaele de ontepul
ciono e (certo nun1eró de aldeias situa .. 
das a oeste, entre as quais Aquaviva, 

RESIS.'rENCIA VENCIDA 
Q. G. ALIADO NO Ml':DI'l'l~RRA

NEO, (Reuters) - Os exercites alia
dos àa Italia realizaram um avanço 
geral a·· oeste d.o lago Trans1m~no,_ en1 
seguida a um período em que o !ni
mig9, ofer:---eceu extraordinaria rcs!~
tencia a le'ste e oeste do lagõ, numa 
tentàth:a de ganhar tempo - dizem 
inforl)latões ·o(iciais aqui di;-ulgadas. 

A 30 Q,UJLOlUETROS DE SIENA 
QUA~TEL.~ENERAL ALIADO NO 

1\1.BDITERHANEO, (Reuters) -· As 
tropas do V l'lxerc!to, movimentapdo
se rapidamente, estão agora se apro-

ximando de Cccine, ·encontrando-se 
ta1l)bem a apenas 30 qujlométros ao 
sul de Siena. · 

I•'UGA DOS NAZISTAS 
QUARTEL GENERAL ALJADO NO 

1rnDJ'l'ERRANEO, (Reuters) ._: As 
forças do V Exercito estão perseguin
do -de perto .os alemães, que · foge1h 
desordenactainente pela costà. ociden
tal. Os aliados chegaram a. uin pon-·· 
to distante apenas qullcanetro e melo, 
em linha 1·eta, de Ceciine· e estão tam
bem somente a 32 quilometres· ·do !m- · 
portante porto de Livorno. às ale, 
mães roperam o contacto ontem e 
reiniciaram sua fuga.·. 

APRO.Xll\IAM-SE . OS · ÂLl,\DOS 
DE LIVORNO 

o. inimigo ofereceu ,extraordinarla re. 
sistencia, em sua atividade destinada 
a g·anhar te'ri1po, a ·leste é oeste do la• 
g·o Tran,simeno, os exercitos aliado~ 
na Italia .realizaram um avanço geral 
a oeste do lago. · . 

As tropàs do V Exercito se deslo~ 
caràm com rapidez, numa ampla fren• 
te, e estão atualmente se aproximan"'· 
do de Cecina,. encontrando-se tam• 
bem a apenas trinta quilometros 110 
sul de Siena. . . . 

Mas para o interior,, os soldados· do 
VlII Exercito operam em terreno di
flcil. Apesar disso conseguiram ga• 
nhos de. importancia, capturando a ci• 
clade de Castigllone del Lago, qúe ha• 
via· sido obstinadamente defendida 
pelo. adversario durante vários dias, 
e a localidade de· Montepulciono, jun~ 
\amente· com certo numero de aldeias 
situadas a ,oei;te. 

As tropas norte-americanas lograram 
penetrar na frente defensiva alemã em 
diversos pontos e introduziram cunhas 
blindadas nas posições germa!l:ca.s em 
duas direções, ambas visando a locali
dade de Jc.>burg ". 

Vma coluna. a.vançou alg·uns quilo--
1nctr0s n.o sul e capturou Loil'w . Uma 
terceira for11a, consistindo de tropas 
chinesas, avança até o O!'iente na. ài
reção da B!rmania setentrional e a 
terminal ela cst-~i'ada de ferro d,:, l\Iyit
kinrr. Estes exitos aliados, imed!ata
n1entc depois de dura luta, constituen( 
l.1 m exe1nrlo da desorg·anização nipo

·nica. 

No extremo ocidental ua frente, os 
aliados exp]oran1 a sua ;;upremacia 
aerea enquanto o vitorioso 14.o Ex·er .. 
cito Britanico e as tropas indianas 
se concentran1 o se reorganizam nun1 
preparo nreliminar para novos o pos-
~iveis a.taques ás posições japonesas 
nas colinas de Manipur. 

Em cooperação com as operações 
travadas e1n terra, nas zonas de rra• 
mu-Chassad-Ukhurul, a leste da es
trada ele Imphal a Kohima, os caças 
<las forças aereas· da Indin. e as uni-
dades ela R. A F. ata.caram as comu-
" icações iàiionesas fluviais o <lo ro
dagem. bein corno as concentrações 
dê tropa~, 

lninterruto o ataque aereo ao Eixo 

LONDRES, (Reuters) - As forças 
norte-americ-'.nas da ala· esquerda dos 
exerci tos do general Alexand<;or es
tào avànçando no ultimo trecho .do . 
seu caminho, em direção· a ·Llvorno, 
cidade que se encontra à.penas a: .40 
quilf.lmctros da, ,•anguaràa aliada, Se-· 
g·undo se djz, a confusão está 'reinan
do entre os aleniães naquela cidade, 
em razão do rapldo ayanço aliade e 
das numerosas baixas por eles sofri
das. 

· Ontem, bombardeadores medios ata• 
càram diversas pontes. ferrovlarias na 
linha costeira, entre Spezzia e a Fran• 
·ça meridional, assim como um deposi• 
·to de pol vara situado perto de Spez
zia. Bombardeaclores medias e lige·i· 
ros atacaram os patios ferroviarios 
de manobras de Ravenna e Carena. 
Caçassbombardeadores atacaram li• 
nha s ferroviarlas, material rodante, 
transporte motorizado, pontes,· aviões 
pousados e. quartis na região da Jta• 
lia setentrional. Outi;os caças-bom• 
bardeadores atacaram à.erodromos, 
aviões pousados e transportes moto• 
rizados na Iugoslavia. 

A DRAMATI:CA SITUAÇÃO ~TAZIS'.!'A 
SEGUNDO A D, N. B. 

ESTOCOLMO, (Reuters) - O co
mentarista "para ultramar" da agencia 
nazillta D. N. B .. 'l!s.5e esta manhã: "A 

TROCA DE PRISIONEIROS 
MAI)RID, (Reuters) - Foi hoje 

anunciado nesta capital que mil civis 
aliados, internados nos paises do Eixo, 
deverão c~r a fronteira hispano
francesa em lrun, no dia 20 de Julho 
proximo, a caminho 1de Lisboa, onde se
rão troca.dos por numero identico de ci
v;_, alemães. 

Ministro do ·erasil no lran 
TEHERAN, (Reuters) - ~hegou a 

esta capital o novo Ministro do Brasil 
no Iran, . sr. Renato de Lacerda Ligo, 

· que já. se entrevistou com o Primeiro 
Ministro. 

No extremo ocidental da frente blr-
1nano-indiana, o com~.ndo japonês do 
setor da provincia. de Manipur, não 
desanimou ao que parece. pela derrota 
sofrida. pelas 2il guarnições niponicas. 
Atendendo ás gTandes dificuldades que 
oferecem as operações dura·nte o· tc1n-
110 da rnonção, os japoneses mostrar.a-
se mais ativos exercendo alguma pres
sito sobre Imphrrl, aolong o dos três 
ciNos de marcha converge:r!c. 

Até ag·ora o maior êsforc:o dos ja
pone~cs tem sido exercidcf en1 Bis
henpur, a 26 qullométros ao sul d<> 
lmvhal. onde foram csontidos. Os ja
poneses rcalizaran1 um esforço infru
tifero para recapturar "a arvoro so
lí.~aria11 a 6 quilon1etros a oriente de 
Palei, e a uns tanto; quilornetros ao 
sul de !mphal. l{ecapturaram de outra 
parte, a "colina da Salchica'',' ao nor
te da rodovia. qr,_; liga Imphal com 
Ulchuruk, situada a uns 25 quilome
tros n 11ordcste de Imphal. Esta. ele
vação, ocupada po1 forças leves per-

PIANOS SCHWARTZMANN 
Inclusive tipo apartamento 
Rua . D. Jos6 de Barros, 252 

Visitem nossa exposlçãr sem compromisso · 
4v, 4gua Branca, 624 - Telefone 5-6981 . 

A estrada Tamu-Chassad-Ukhurul 
nssun'!e maior irnport:1ncin. porque es
tr, ligada á, base japonesa de Ukhu
ru l a noroe.ste de Imphal. 

i\fais para leste, na Birmania Cen
tral, uma esqueclrilha de bombardea
,'lorcs "Mltchells" atacou a estrada ele 
ferro entre os deposites de suprimen
te. japoneses instalados nas zonas 
de Katha e Inclaw, onde as forças ja
vonesas oferecem re_s-lstencla ao avan
GO do general Stilwell, em direção ao 
'norte. 

Um trecho de mais de 'l qul!ome
tros de estradas de ferro entre Na ba 
e Nàmma foi cortacl·o em 25 lugares 
diferentes, co1no deinonstraram poste .. 
riorrnente ns fotog·rafin.s de reconheci~ 
menta. A demolir aa ponto de Thi
tyabi·, consegnicÍa meuiante um ata
que a~reo. resuttoll no isolamento .,ãe 

· grande quantidade de material ro
dante nessa região; material que foi 
poSt, ."orinerit"' ,, bombardeaJ:o. o· mê
tralhado com grande eficacia. 

As incursões sobre a Alemanha, a Austria e a Hungria 
Aerodrotnos atacados e destruidos. 

ESTOCOLMO, (Reutcrs) - A agen
. :a noticiOsa ale1nã. infor1na.· qun for• 
mações elo bo· ardeadorés -norte-ame
ricanos, escoltados por caçàs, voaram 
sol)re a A ustria. 

'"L'ravaram-se batalhas àereas .so
bre os su burbios ~e 'Viena,· sóJ:>re o 
'9-, ubio e· Eob~e a area da fronteira 

germano-hungara.'' · - acrescentou· .. a 
'.lgcncia germanica. . 

JJO:lIBARDEIO!; NA Al,ElÍIÁNHA 
LONDRES, (Reute~s) ·. - A aviação 

rrliada voltou a atacar, ontem ·centros 
. vitais ela . Alemanha, 

Os bombardeá.dor.os eram escoltados 
POl' forças ,vigorosas de àparelhos de 
caças e o num'ero fota' \le aviões que 
tomaram parte· nas operagõ'1 foi pro
vavelmente ie 1.500 a 2;000.· Os obje~ 
tlvos foram constitui dos por· fabrlcàs 
situadas· em, L•,ipzig. O· schersleben, 
Ascherslobon e Falersleben, ,perto de 
Brunswck,. uma refinaria de .. petroleo 
sintetico,,em .Bohlcn .. e,,numerosos ou
tr.os objetivos·. militares ·e lndustríals. 

AERODRO~IO DE VIENA IIO~IUAll-
1 DEADO 
LONDRES, (Reuters) · - Foi oficial. 

mente revelado que, alem do ataque 
de ·hoje, Viena· foi sobrevoada ontem· 
pelos àv!õ~s com base .na 'rtalla. Es
ses aviões atacaram particularmente 
li aérodromo de caças da Luftwaffe 
e1Íl .Feuresbrµn,- ·perto de Viena. 

OS,NAZIS'rAS A,'\'UNCIAnt o A'l'A(l,UE 
A B UDAl'ES'l' . 

ESTOCOLMO, (Reuters) - A agen· 
ela oficial , alemã D. N. B. anunciou 
\oje que varias centenas de aviões 
atacaram Budapest em duas. ondas, 
is primeiras :!Oras. da manhã. 

\A.TAQUE A AERODRO~IOS NA 
' . l,'11.ANÇA E BELGIOA 

LONDRES,'''.(Reuters) - Anuncia
se · nesta capltàl que três aerodromos 
importantes estabelecidos pelos ale
mães no norte da Franca e um na 
Bblglca foram atacados esta tarde . 

com grande vlolencia pela~ "Jrortal!l• 
.zas Voadoras", 

As forças acima referidas avança
ram de 135 · mllhas em linha reta -'-
percorrendo um caminho multo· maior 
pela estrada .,.. desde· a queda de Ro
ma. e em razão d,o seu avanço de on
tem: ultrapassaram a aldeia de Cas• 

. tagneto. . . 

As tropas alpinas. francesas, que 
M·ançam em direção â Importante loc 
calldade de Slenà, aI,;,á.ncá.ram .a re

·gião ãe Buoconvento, a .úns 18 .qú!
lométros. de Slena. , A ·captura de Sie-
ne aúxiliará grandemente .o VIIl Exer: 
cito, que estâ agorá empenhado num~ 
luta encarniçada em redor do' lago 
'rransimeno. porque permitirá o ata
que de flanco contra Arezzo. a chave 
,1e toda a frente central de Kessal
l'ing. 

O VIII Eicercito estâ lutando··e avan
çando metro por metro, ao longo. àe 
toda a frente atê o A<'.•latlco, apes'ar 
,ia intensa reslstenclá. ln'im_lga e .<'l~s 
,Jestruições · efetuadas pelos gerrrta
tlicos. 

O AVANÇO GERAL NA ITALIA 

QPARTEL GENERAL ALIADO NO 
MEDITERRANEO, (Reuters) . o 
comunicado oficial ,hoje dlvulg:ído. 
i1iformá 'o' seguinte:. . 

"Em .seguida a.. um perioéJo em. qu.e 

No curso 'dessas· operações três 
aviões Inimigos foram destrulàos. Tré!s 
rlos nossos aparelhos ·deixal'am de re
·~rcssar .'ás suas bases. 

Das nperaoõPs efetuadas na noite de 
29 de junho faltam mais cinco de 
nossos a.parelhos. · 

On'tem 11 ctoito. nossos bombardeado-
ret> at, .)aram· Ut}l aeroàromo eni 
Feuesbrunn. . . . 
· A aviação allada do Mediterraneo 

efetuou durante o dia cerca de 1.400 
sortidas".· 
AÇãO DOS PATRIO'l'AS ITALIANOS 

CHIASSO, (Reuters) - As linhas 
(eroviarias entr, Milão e Turim e en.
tre Blella e Novara foram.._ cortadas 
peli:,s 'Patriotas. Um .trem miJltqr ger~ 
ma.nico ,fol destruído ria ultima rlaque
''.lS linhas - segundo iT ,rm·s o co• 
munlcado dlvúlgado hoje pelo Comi• 
té de Re::,lstencia NaclonáJ itaiiano. 

. AcresCenta 0, comuniC"nõo ·qup ·di-ver• 
sas usinas de energ'ia eletrica. foram 
tambem feitas explodir, em Piedmqnt, 

\ . 



Lemos com a mais simpatica e pro
funde, emoção a noticia, de que o San
t'.> Padre Pio xrr, gloriosamente rei
nante. recebeu cm audiencia particular 
o General Charles de Gaulle, com quem 
teria tratado "dos princípios políticos 
que regem Rs intençõ~s do Go,·c1·no Pro
Yiscrio Francês." 

Tudo quanto signifique a reconstru
ção de uma França cristã e µ~derosa, 
encontrá nos corações verdadeiramente 
catolicos uma gratíssima resonancia. 

o General d:õ Gaulle tem diante de si 
um papel h!storico magnifico. Queira 
Deus que o desempenhe, para. prospe
ridade e gloria da F:::ança. e da Ig-rcja. 

,i: ·* 
O di.scurso do sr. Winston ChurchilJ, 

l)ublicado na 6.a feira pp .. confirma a 
eficacia das bombas voadoras que os 
alemães têm .ançRdo sobre Londres. 

Se bem que o emprego dessa nova 
anna nlio p~ssa. alterar o curso, já ago-

• 1·a. inevita vel, das operações militares 1,,e
Jas quais .chegaremos a vitoria, presta
$ a · um comentario imp0rtànte. 

Com efeito, é digno de nota que, na-s 
1na.io1·es agruras da luta contra a Rus~ 
sia, os nazistas não se- utilizaram desta 
terrível arma, que conservavam secre
ta. Reservavam ciosamente para Lcn
dres as 2.754 bombas que despejaram 
até agora sobre a capital britanica. 
· Isto µrova que os verdadeiros inimi

gos do nazismo não são os comunistas. 
Por exemplo, o que . teria sido feito 

da rcslstencia de Stallngr.ado se contra 
ela se tives.se empreg-ado esta arma se
<ireta? 
· A arma só foi inventada agora? Neste 

caso, porque não esk'i sendo utiliza-0.a 
para destroçar os grandes centros in
dustriais e entroncamentos ferroviarios 
na. Rus.sia? 

* * * 
o lruit.ituto da Ordem dos Advoga

<lor. da Baia. telegrafou a no..sso govemo 
pedindo que conceda anlst-ia geral aos 
presos políticos existentes no pais. 

· O pretexto da. medi@ é a. necessidade 
da. · união · nacional. 
' Julgamos a iniciativa simplesmen~ 

te .. ~ cbica. 
· Cóm efeito, é· possiYel que haja.· pre

~os politicos que não sejam: comunistas, 
.;; a. que· convenha indultar. Em tese, a. 
ideia. ê muitíssimo shnpatica. Mas ha 
tambem. prisioneiros comunistas. Pre
tendc1·ã. a Ordem dos Advogados de S. 
Salvador que estes tambem devem ·ser 
lnfüt.ii:ado:,s? E p,·ét0nd~rá que a liberta
çio ,\r, t,<J.Sordeiros ·concol'ra. µ-ara ;;. uni
d.ad~ na.c:íonal? 
· Absurdo ~obre absurdo. Simplesmente 

incrível! 

Um· s1•: '.Barreto Leite F. escre'l'eu . re
cente artigo sohre a "missão universal 
do Vaticano"; em que ,,leitela. o que 
(;hamo. a "internacionalisação do Sacro 
Coleglo", para q11e o Vatic.ano possa. 
desempenhar melhor sua tarefa intcr
n!icional. 

domo, sobre w, possiyeis intenções da 
Santo Padre e este respeito, alguma in
:sistencia. se vem fazendo, julgamos opor
tuno acentuar que: 

1 ..... O ·problema é de exclusiva al
çá.da. do Romano Pontif1ce, não sendo, 
nem conveniente, nem respeitQso, tor
na-lo objeto das dig-i-essõcs frivolas de 
tocll?, especie de folicularios; 

2 - quaesquer que sejam as vanta
gens ou desvantagens da medida. plei
teada não· se pode afinna.r a este pro• 
posito, direta. ou indiretam~nte, qi.e 03 

Prelados italianos, que têm maioria. no 
Sacro Colegio, 11::Í.jani ele qualquer ma
neira. prejudicado o exercício da "fun• 
ção' Internacional" da Igreja Ca.tolica. 
Pelo contrario, têm concorrido de 
modo admll·avel, parn o esplendor e 
eflca.c!a. do governo pontlflcio; 

3 - o assunto, envolvendo materia 
()Offiplexa, será de qualquer maneira bem 
resolvido pelo Pontifice, em cuja pru
dencia., sabedoria, zelo os fieis - que, 
diga-se de pauagem, se sentem perfei,, 
tamente felizes com a· maioria italiana 
de Cardeaes em Roma. -. confiam sem 
reservas neni restrições. 

-felicitações ao "Legio.nario'' 
Recebemos . do Rcvmo. Pc. Gustavo 

:Fe1reit·a de souza, Reitor do Oirulsio 
Municipal de Montes Claros a seguinte 
carta: 

Anexo envio um chegue de Cr$ 25,00 
(vinte e cinco crnzeiros) em pagamen
to de minha as.sinatura de nosso bri.
lha.nte semana.rio ca.tolico, o LEGIONA· 
RIO. l.:l sempre com grande satisfação 
que renovo minha assinatura deste jor
nal catolico de São Paulo; cada. nume• 
ro que o correio traz me deixa a im
pressão de que este valente paladino da 
<::a.usa catollca da terra bandeirante e . 
de todo o Brasil, esta. avançando a pas
illOS. do gigante para a. vanguarda. de 
todos os jornais caioUcos. Tudo atraen
te: assinatura a=lvel a todas as bol• 
58.'I, doutrina, comenta.rios. noticiario, 
etc, um reflexo. vivo da. grande alma. que 
lii1nima. seu diretor, o magno defensor da. 
Açã.o Ca.to!ica. 

233 Capelães Jesuítas nas 
forças armadas do~ EE. uu. 

Despacho procedente de Nova York 
informa a N. C. que o ultimo· ntUl1e-
1·0 dos "Jesuit Seminary News", 1·e
vela que mais de 233 jesuítas atuam 
como Capelães Militares nas forças 
armadas dos -Estados Unidos, 172 no 
exercito e 61 na Marinha de guerra. 
A informação acrescenta que o nu
mero de Capelães Auxiliares,. mem
bros da Companhia de Jesus, é quan
do . menos igual ao dos Capelijes Co.
missionados: 

. Quatro Capelães J.esuitas foram 
mortos no serviço. Dois for:\lll feri
dos. Os serviços prestados pelos C,í!.· 
pelães Jesuítas mereceram oito .con
clecor;ições. Nos atuais momentos mais 
de t10 servem as forsas de alew mar. 

.. NU1\1ERO ,, AVULSO 
:,·.,. 
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Pio Xll - gloria da l9rej~' - alegria do· ··povo• cristão e honra do 111\fAdo civittzado 
O HOMEM DE DEUS 

· Eiicena s. :\!ateus ·seu Evaugel!10 
tom estas· 11a,la vras em extremo con· 
,;ola<loras. dirigidas pelo· divino l\les
t rc a seus <liscipulos: · "Estai ... c.eTtos 
!le que e,, estou co.1iv'osco. todos . ,,s 
dias, !lté a consuma_ção ,do século--. 
J·esus .cr;sto est.'t com .sua· lgreja e 
está particularmente com a(J.1tel.e a 
q llem constituiu ,i peclt'a fundamc,1 tal 
dessa.'· mesma Igreja; ltêservou e1,,, 
para estes· tempos· cala1,1itosos do 
mundo s~cudido pelo vendaval do 
materialismo mi1a pleladc ele Pont i· 
fices ségundo o seu coração, de gi
gantes inconfunclive\s. da f6, de ,tcér
rimos defensores. dos direitos int:in
g:,·eis de Deiis·. Pio. IX, Leão XlfT, 
Pio X, Benedito XV e .Pio Xl deixa· 
ra.m após_ si um rastro _luminoso rle 
gloria. Homens extraordlna.rios, reu-
11iram eles- em .gtau.·mui· elevàdo to, 
dos predicados reque1:idos' para O 

fiel desempenho da missão que lhes 
eonfiou a .Pt·ovidencla .... Sob. o . pés o 
dos anos .· e das an~ustias mortais 
que lln causava.- a · situação caotica 
do mundo ameàçado pelo. furacão- da 
guerra, ·sucumbiu o ·grande PonÜfi· 
ce Pio XI após ter f:)djfjcaçlo a todos, 
cristãos e não.· cristãos; 'cqm seu . de, 
sassombro; com· sua intrepidez na de· 
resa da. Igreja _e da civilização con• 
tra as arnimetidás infernais. das hos• 
tes naiistai- e bolchévistàs. 

o mundo êon$.teinàdo,. o munilo_ 
vioientamente agita<fo pela perspecti• 
va do · Jiorripl)ante catacHsmo que 
meses npós se·con'l'értéria Olll triste 
realidade, volveu ; ansiÔ,so os olhos 
para a. cated,a de Pedro, uniço· re• 
fuglo elos que já não sabem confiar 
nos -hon1ens; .· por" rnel11ores · que t::e• 
jam suas inte11çi\es:- · 

irais uma vez seiÓ Jesus C1·l~to em 
auxilio de s11a "Igreja., ·realizando a 
[lalavra do pi'ofeta: . "]!)U SUSCitarei 
para mim um, s~cêrdote, fiel, que pro
cc.derá segundo o meu_ ·.eoràçãô· e· mi
nha,. alma,. é lhe :estábelecerei uína 
casa fiel;. e ele · ande.rã· ·seiúpre dian° 
te· do. ni.e.u C1•isto"., :cr ·Reis;' 2, .35). · 

O Sacerdot.e· fiel:.qÚe n~o declina: 
um ponto do reto ·cafu'i11ho.: do dever,· · 
o Sacerdote ségundo •_o ·· coi·ação' c1e . 
Deus é o grande J'oµtjflce q~e hoje 
cobre de gloria:s,' intj)ereci~eis· a Igreé 
ja e é objeto da.veneração' de todos, 
cato.licos o 'di~2!'.1entes,.cr!~tãos_e· üt·,·. 
f!êís. ·Novameoic: ·se· e_videnifa a .,11a- · 
térnar Pt'ciYidenda'tle De.us liÓ.gqvér' 
no de sita ,It;reja. Pretendeino!:i es,tu· 
dai' ,des1>rete11Ciosau1ente, no umco 
üite1ito de gJorificar ,a D.eús ,e robus·, 
te,:,e? :, :i ·noro~a:· fé, .a .vessoa au~usta 

. dé' atllll,l Pol).tm,:e e ,a ·ob_r.a 0Aá Ho 
-, .,-,;mutle',ner :·tit~-:~1r~ffi'íé}f.~t~1•rí.0 ;1.,,

in1Jiros cineo anos de suá espinhosa' . 
missão de Pastor ·únive1·sal=das al
mas.' Deus p1•epRfa -vs· homens ·µara 
a tarefa que lhes confia. e lhes :vrodi· 
ga.liza as graças. dé ctuc necessitam 
de acordo com as -exigeuci,as_ do mo, 
monto ein que viveii1, Iioje, . ciuando 
todos lamentam. a ruína, d<>s valores 
morais, quando a arroga.nela,· a. pve· 
potêlll)ia, a dlSS,OlUÇàO ·de -'co~tU?,10S; 
as concessões·. cobardes, o vil mte
resse. tão faciimelÍtê malbaratam os 
ea{orços. dos ·g~e p'oqerlam exérc01· 
iufluep.cla prq(unda e1n. seus se.n1e• 
!bantes e apressar o 'advento_ de_ dias e' 
melhores fa:i:-se · necessarja, mais que 
nuuca .·:-. j;ttegrlà.ade: absolüta; a sau
tidad~, (),e_ '.Y\4a.: daquele. · q1,1.e · tem ~1:1 
mãos. os destinos da.. Igreja. e da c1v1-
Jização cristã.. Pio XII, 0°·Pà.stol'· 311• 

gellco; é o· pe,:feito homem de Deus 
de. que fala o apostolo. 

Após a visita. do Nuncio· de ·Muni<;h 
Guilherme U · · lan,çou estas·• impres· 
sões em seu livro· de nótas: "Recebi, 
em Kreuznach,, duran,te o verão. ,1e 
1917, a visita ··de Pacelli,, nuncio do 
Papa, acompanhado de um ·càpelão. 
Pacelli é uma · figura aristocratica e 
simpatica de grande · füteligenc!a e 
perfeita cottezia, o tipo de, um pri;nci· 
p eélesiastico 'da. Igreja· Catolica". 

N~. mesina ocl).sião, obsé1-vou o Con
de von Hertliug, preside;nte da · Ba; 
viera: "0 ·papa· nos enviou -não a.pe· 
nas um nuncio ·. - . tosse ·pacelli ·.vale 
1J~ais do que um exercito".· 

Dotado de inteligencia viva e pe• 
netrànte, possuidor de uma cultura 
invejavel, o Papa poliglota impõe·;;c 
sobretudo pela singular santidade ele 
sua vida. Em ' Munich .sua in!atiga, 
vel caridade para com as viuvas e 
orfãos, para com os feridos. e.prisio
neiros de guerra era um espetaculo 
de comover os proprios. inimigos da 
Igreja, Nã obstante seu exhaustlvo 
trabalho, le.vava sua caridade. a pon
to de escrever pesso;iJmente ·mufü1s 
cartas para as famlliàs dos prisio· 
neiros que a ele recorriam. 

l\Ials tarde, Nuncio da. Alemanha, 
prosi,eguiu sua rota sublime encan· 
tando. a todos com a. refulgencia de 
suas virtudes. 40 deixar.- esse pais, 
em 1929, d,irÍglu-lhe ·· o má.recital Hin
denburg&, na sua qua!ídade de pre
sidente -do Reich. e .en1 nome de .to· 
da. a Alemanha, as' seguintes pala
vràs: "Todos os ·que, estivemos. em 
contato convosco, todos·· nós teremos 
na. lembrança a vo:Ssa- competencia, 
funda.da numa objeti'Vldade esclarc· 
cida, o ·.vosso .. ve1·dadeiro eaplrito. de 

. imparc1alidade e os . .. vossos grandes 
s~ntimentos de humanidade". Clio· 
i·andÓ saudades, com.o ·outrora. Paulo 
ao despedir.se dos· crist'ª-os de Mileto, 
deixa Pacelli· os bons catolicos ale· 
mães· que o adoravam, e os protes· 
tantes que, et:Ílbora fora :dá Igreja, 
sabiam venerar e admi<?·ar: o .vlrtuo
si~lmo representante ·do, Papa. Em 
Berlim, assim' se dirige ao povo qne 
mal se podia consolar com tão grande 
percla: "Terminou minha mie:são n·~ 
Alemanha, Surge .a. missão· maior e 
mais universal n0 centro espiritual 
e ' sobrenatural · da Igreja Ca.tolica 
Volto ao . pónto de minha partiria . 
. Volto para .perto do,tµmulo .de Peàro 
sob a: cup11la de l\llguel Angelo, per· 
to do Pedro vivo do· Vaticano.·Estar 
perto de Pedro,signUica e;;itar::perto · 
!!t !'t.~tQ,_ -~tA~~t ·i,erto ::"'·::PrJ§to1 

não para receber \101nas, mas pti:-n 
llat-Ucipar rnafo intimame1ite de Slm 
c:rnz, de seu sofrim~1,to, por amor 
das ulnw.s ", e pi·cnuncia o i1obrc; 
purpurado que "o peso dà ci·uz' n:lo -
ha de climinu·r, 1:ias lm ·de aumLll· 
tnr''. O nu,·el Cardeal escolheu esta 
clivisa que s,ntotiza maruvillw~-:1-
mente sua v'ida ele santo. e de apo:;
tolo: "_Lux veritas, n_,g-ina càriÚ1s, 
finis actern;t.,is --,- A verdade seja 
111inha lur.., a cariclacle Í-ainha " a, 
e'ternidatle a meta. Após a clemiss:'io 
rJo ,·elllo e bencmerito Gaspani con
fiou Plo XI o cargo de Secretario <Ir 
J<Jstado a se1\ esforçado ex-uuncio rlé 
Berlim. Entre os motivos que o .le~ 
varam a. ·fazer essa escolh~ e111rn1c· 
ra o 'Papa o espirito, ele pie<\~de e (]e 
oração cio Cardeal Pacelli, espírito 
que não pode deixar de atrair-lhe a 
·ahtmdanck do auxilio divino. A r.o
ma' dos Papas edificon,se com o cs
plelido1" de santidaàe que se irÍ'à.dià.· 
va. do preifrante aüxfliar de Pio XI. 
Tive a felicidade ele contempla-lo, 
nas·'longas cerimonias da Basilica de 

esse génio, 1ior·-sua- ,virtudes cristãs · nem se detc.ní.. perante contra.diçü~s 
e ascrmsiíe~ '. sobrenafo1'ais, ó. um. gi- ,. e : descot\fianças. Imitando o Salva
gante: 'Através de. sua·figura branca· dor qüe· é luz :e ame;·, indicará ora
e 111ilitlà; coín,o a,'tunica papal, é jns; _· pa cs·males. que atormeutnm a:so-. 
to possamos pcdit· aos· céus a repe- · cied'ade :e o ·ren1edio que se lhes de
tiçã:i do milagre ele Jesus Cristo: · ve· ap!i.cu'r. 
que a mão descal'nada ele Pio ·XIÍ sr: . A .. Sunimi Poutificatus'' traça: 3S 

elevo c 'cqnslga aplacar as· ondas rc· l:i1has .diretivas. cio suspirado reiias-
volt.as do 'll1a.1·!'n cilnento :espiritual do .1111:.ndo. Cerne• 

Outras vezes se juntam a elos fi· ·ça - 0 Papa. pot· lembrar a sitnar;ão 
lhos., stibniissos da Igreja para enQI- Ílngusliosa da sociedade hoclierua ([t1c · 
tccér as heiiemcréncias· de Pio XII. O ·cm vão procura encobrir suas ·chn.- · 
embaixador .µos Estados Un:dos' na ·gas· profundas; Aplica·lh13.a palavra. 
Irlanda. fez àll seguintes declara.çõcs · elos Livros Santo~: "Dizes:. rico f».m 
:inós uma :·audieiÍcia pontíficia: .. Se pois e locupiotci-mc e de nada t.enho 
e:1 fo:;::e catolico; talitez ,.se pudesse falta: -e não conheces tu que és um 
jltrilmir a minha d:sposição es11iri- . ·coitado, e miseruYel e pobre E! cego 
tual a fascinaçfto que eni· mim cxer- \r nú'', (Apoc. 3, 17). A apostasia das 
ceu Sua SlÍutidatle. l\Ias ·sou profos- 1iações. é a causa pr;ncipal desse fa-_ 
tante, e•c.omo. protestante leYava· ,::o-· -'tal excidio. Destemidamente escre,·e 
niigo os meus '1n·ecónceitos ao s~r Pio XII: "Na entrada do eamin,10 
introduzido 'dia,nte. cfo Pitpa. '.Ao!Í.arn- que leva à indi3encia espiritual e 
nie plenamente p:reparàdo para nie ·mo.ral dos tempos presentes estão os 
encontrai·, con1 ·um sábio eclesiastico -nefastos· esforços com que muitcs · 
e com um- e:Jtàd!sta perspicaz, djs;1os· pretendem destronar a Jesus Cristo, to.· a fazer. tudo iiax·a. dar ao munilo a. afastar os homens· da lei .da verdade 
J:iaZ de. qtie éle tém. necessidade. i\fas . _que ele anuúçloU, da lei ão amor. <.!'te 

.,.;_ _ _;_;_...:..+-.;..,.-..,...:...,.~------_,:.......;.;......~-;---:--, 
Consoante fôra ariuriciado. pela Curia ; Me~:, 

tropolita11a, · realizou~se -úó dia 1.o · p. p., âs 20,45 
· · • horas, rio au.ditorio ·. da· Escola .. Caetano de 
Campos, a sessão· sole~e em hom<:_11age1~ ~o Su
mó. Pont1fice ·. promovida. pela Açao .. Ca!ohca · da 
Ài·quidíocesé' de S. Pàulo,, · . ' 
· O vasto salão se encontrava literalmente 
cheio· de ·elementos. de ,destaque: na, vida religio~ 

· sà inteletual e social de-,ta Capital. ,Sa,cerdo~es 
· · -~;cula1·es: e regulares, :membi·os· .. do. Cab1d9 .. 

Metrop~lítano, prof~ssore~, ._. jo1:nalistas, li.!1eres '· 
do. · movimento catohco ·. ·.ai acorreram . pressurqsos, para. se associ<!l' à .A •. C. na homenagei:n. ao 
Santo Padre. . . . , . 

. , .' A sessão foi presidi~a por· _s. Ex_cia •. .I~eVfU~· 
. Pc.-Arlindo .Vic;rd.S, .T. Mons. José,Maria Droost Monteu:o, V1gano Cap1- . 

tulár da Arquidiocese,"'Vendo~s.e tambem . à Mesa.; 
0 Exmo, St. Dr.· Sebastiãó · Nogueira .de. :{.;ima,. Secretado. da . Educação 4e * 
1·epreseritante . :ai) , Sua· .Jl:xcia •. ;o Sr .. In\ei:'v~ntor · ]federal, :,o _Revmo, Ji.Z:• 
Conego Antonio· dé Castro MiiYer, Ass.istenfa ~ral ~a .-Áçaq,,Catf)l~~ · 
rGpresentantes do Presidente do .Conselho Admm1Strati":º: Sec:~t~10 ,ga .. 

· Segurança Publica· e ela Fazenda1 os Rev~os. ~es. Jo~, panh:F Pll:ulo 
Banwarth, r~ectiva,menie. §upen<lr. da re~1qenc1a. de s .. ~onial~ e Re}~~r · . 
dó Colegio S. Luiz' e· o· Exmo. ~· D,; .Plm19 Conêa; .de;-Ohve~~~· \ ,,, . 

- Aberta a sessão por S. Exc1a. Revma; Mon;;. V1gano Cap1h1lar, · S. 
· Excia. deu a palavra'"º Revmo. Sr. Padre, Arlindo Vieira, S. :J,;:o qual, 
qµÍuido · àssorriou à _tribU}lll., . foi- recebido~ por unia> calorósa salv~ de 
palmas: · .: · .····.. · .· · · . . , . ~. . ... · -- · · ., 

. s; Ret,ma. pronWldbu;, enwio, a· esplendida co1Uei;enC)ª que aqui' 
publicamos. NClSSo public~, :se' manifestava· àhcioso por ouv1i;, a -palaY:.t 
do }lustre paladino, que ~inda t'efe~temeP;tf ~e desürcar~ por sua · bn.:-
lhànte polemica .com.. o sr. _J. Mantam. , : . , . . · · . 

A conferencia do Revi:no. Pe. Arlindo V:1e1ra const1tmu verdade~o 
eidto or<1torio;Purante-fodo o tempo ein que :falou S . .R,evma., ,º publico 
se manteve emp9Igà:do ~On:t a brilhante oração de f3. Revma:, a. ,quem 
interrompeu frequefüerpellíq. COnt IlllmtlrOSOS aplauso:,. . _ . 

Ao 'terminar, seren~4,as as palmas, o Revmo.._-Sr. C~nego Antonio ~e 
.. Castro Mayer. ig1•àdecEi~-o . eptnpaí:ecfmento das Autondades . ~Ies1ast1-. 

cas e' Civis,. e, na q11il11,:lade,p.e ;:;,AssJSt~nte Ger~l . da A., _C. saltentou a 
. disc.iplina•com.que.asórg. artíµ.· çoes. fwi_<:l:im~tais e a1;1x1hares.da A..,.C. 
, alí haviam acorrido, obedecendo· determ1paçoes de• S. R~v;ma. ·. . . . 

·. s .. : Revmà ... prestõu ·,·ainda carinhosa homenagem a. pessoa .. de S. 
Excia. Revni.à.,:·o i:;~; N~~iJ> Apostolico. 

. . . , ~', ~) :· ... - ',. 

wens.a/de ,todas afçor~s/e·d~,t~4os · PrQgnostiéos de dias melliorês- pafa 
os credos. se uniu p~r,i.' eµaltecer a o mímdo e de esple1irlirlo' triunfo úa• 
sabe. d.orla. e · opói·tuhiilâd .. e -.-'doi,< ensi· .. rá. · a I1;riJa. Em· sua· enciçlka .. reivil1 •. 
nanieÍltos l.)Ontificios.·s1rum,.paJs sub: . dica''l-'io':XIt' ô's' direifôs iuàl!ena'vei~ 
traiu';se~a. este.J>lebff!Cl~o i:le·hO),llena-. fle Jesus·Crisfo_sob_re ó individuo, a 

. genÍ: "a Russ1a:::_$<>v,i!!tica. · . '; ·. , f.amilia e o Estado. Removeram os 
· Sei;ttiu;se· o ri\4rido: diante de,_Ulll ,;ho·méns' essa ·luz e as trevas invadi• 
· dócümenfo de ,fu11-d11mental. in:tt>o'~an· ~ ra~ · o' mundo. Os eiisinameritos . de 

. ·.·. éiá, ;~,i~Ó tle ·fé.f<>,t \t ~e; estMo~,)?Q)t'. .• P_io · xu não destoam um ponto .se• 
. de:'e~crl)ver"<';Le ·Te~ps'' · (~hJl()-V;): <i.tier dis Y$irdades lumlnósâs dlfui1· 
qy.e·:,a::,.Jllncroliéa ",IJ;!3.iJ/le: se_i; ácolli,~da · didas pefas encicHcas <1Quaúta Cura.'' 
cóm ·,fl!'v'or · geral, p9pque, iol'a dita- de Pio IX e ;•I111mo1tãle Dei" de Leão 

O SANTO PADRE NO:DIA'DE SUA COROAÇA:O 

S. Pedro, imovcl Blll · seu genuflexo- · nunca imagi~el 'encontrar-me diante é 'a atira. vital de seu Rch10. -Entre· 
rio, de mãos pOstas, perdido em: Deus . de -um santo qne .. irradJa· bondade- e · . tant<' ,a unica. via de salvação,:é o 
durante horas .a fio. Nas. iestaçõ"cs serenidade.· E, i ep.tretanto,. com· to! recouhecimerito ,aos direitos da rea-
quaresmais, qtÍando as presidia l'a- santo me encontrei". A j1isuspéita fo. lcza_: de .,Cristo, a volta· dos in<livi· 
celli, apontava-o a mult!clãQ. curiosa, . lha "Times : Herah:l" assim,. se . exp-ri•. duos e da ·so<ii'ecia.de à. lei de sua ver, 
pl'Oferindo ªº mesmo tempo estas ·pa• me: "Por sua iuta; ,tricessante'· em ·1fa· · .. i1àde, e 'ele seú àmoi·". Faz oi' Papa· al-
ia vilas. qur eqúiV'a.Jiam- por uma :.eon· voi· ·de ,,uma p·az pronta o eficaz,, Stta , gumus observa·ções fundamentais · so, 
sagração: Ecco. i1 Cardinale Santo! Santidade o/Papa '_.t'io XH ··mostr_aé ser ' 'brê. oi[.efros diis tempos presentes, 

Na Argentina, no Brasil, n_a Fran-. · o estadista mais ~abio dá. Europa diferindo parn momento mais oportu, 
ça, nos Estados Unidos, na Hungria, hodierna,· assim éómo o. seu ·anteccs- ... no 'à ,réfutação cios mesmos .. Com o 
por toda a·parte onde .q1dou, deixou 801· Benedito .XV foi o. esfa<:lista mais. ~e-pudio.da·-autori<Íade ela Jgreja, aba-
o piedoso cardeal o bom odor de suus salJio· da· Europa de 'então, qµa.mlo_ lou•se todo·. o· edifício moral. Repetiu· 
virtudes. Não admira que a eleigâo nos anos de '1915' a -1917" insistiâ ,;m se· o fenomeno ciue se deu por oca-
de Pacelli para ocupar a catedra do uma paz-sem Vitoria. ,Se os povos ti· sião da morte elo Salvador:. ·"clifun-
Pedro tenha sido acolhida como uma vessem ouvido -a. Benedito XV,- tal- diram-se trevas sobre toda a terra". 
do.diva do céu por todo o povo cr;s- vez não existisse hoje grande pa1°te·. Leü1hra Pio Xll 'as palavras do apos-
tão ... "Opus justitiae ·pax" - a paz é da atual míseria". · · ·. ·. ·tolo: · "Desva:11ece1'am:se nos sens 
a obra da justiça, eis o lema ·do gran- Se Pio· XiI. nflo co11seguiu preser- pe1isamentos e se obscureceu o, :ieu 
dJ Pontifice. Seu primeiro pensamen; rnr o .. lllundo dq ·flagelo da.' guerra,. coração· insensató" (Roma,. 1, 21). O 
to é :um pensamento de ·par.. No dia uão ·esmoreceu em sua. carnpa.nlia :ria· afastamento de Jesu•s Cristo ac·arre, 
seguinte ao de sua eleição, na ato- eifista e . só Deus sabe o papel· que tau o olvide da solidariedade e cat'i· 
cução clit;jgida ao Sacro· Colegio, ::ts· lhe está reservado_ .nós· dias ·sombrios dade ,humana . .'' As. angustias ·ao pre-
sim se exprime Pio XII: "Em cir, que se hão _de seguir à tremenda ca,· sent ...:. diz o mei:noravel docume11-
c1mstaricias tão tremendas e tão !li· tastrofe; · · to - são para o cristianismo uma 
fice[s, perante tantas dificuldades apologia que niio poderia ser mais 
que parecem opor-se à obtenção .da, . A ENCICÜCA "SÜMM I PONTI- i_n1pressionante. · Do gigantesco vorti· 
quela paz que coi1stitue a mais pro• ' FICATÚS" ce pus fa!sidad~s .e agitações· anti· 
funda. aspiração dos corações, N 6s cÍ'istãs, ciriginaram,se frütos tão 
elevamos- a Deus uma oração espe, A· 20 de· outubro de 1939. apareceu ama11gos,. que po(. Si sós consbt1iem 
eia! por aqueles sobre cujos. on1brns a 11rimefra ·• ertciclica ,,do ·11ovo ·,P<;nlfi·. sentença dw corttlen·ação; .cuja .. efica, 
pesa a altíssima honra e o eilcargq ficc: .. "S.unin;1i Po11tificlrtus". ~_cela_;.:.....: . cfa; supera toµo .e qualquer out.r,;Í' ,ge, 
de guiar ·os povos úos caminhos da. pode-se dizer "7 a .. nedra funda.ine;ital l'tero de argiiniento". A· cnciélica foi 
prosperidade e elo progresso". .da civilização 'do· nosso secufo que, ·.· recebida com ;urilversài aplauso, m-

os anseios de. paz do grande Pon, tr,tl>alhado por crises profundas, cri' .. óerio1 a,· to-da· expectativa, não oba, 
tifice . não tiveram repercussão em ses. que:.cÚllüinarain na tragedia;.des' tante a àg!ta~ão d'aquelas ,horas som-
um .• inundo convulsionado pelo oclio tes uHimos · ai1os. apresenta 'todps'.-os · iirias ,-qÚe ofe1;eciam argumentos sen
e pelo violento entrechoque. de -iÚ te;: . é:aract~res de uína .àgítaçãci: febril eu1· sa.cionais · aos orgãos da. opini_ão pu-
resses subalternos.. busca; de urda no'l'a ordein.'· Trava0se , blica; . . . ·· · 

Logó após a eleição. de Pio XII, uma .íuta decisiva:' do: uhi:a, •pai't:e· o Não. foi·S6 a imprensa catolica que 
(alou:úos de Roma : o saudoso Car, materia!ism·o, sob aspectos ·diversos· acolheu .com entusiasmo ó "lumino. 
cleal Len1e. A oração do eminente e ató com rotu1ci·s ~spÍritÚalistas. ·.ne . so -apelo a, principias, sem os· quais 
Jriticipe da Igreja é. unill. apologia outra as irreprimíveis aspirações . à 1)ão · ha , ve1•dàdeira civUização, base 
das· virtudes do novo Papa. verdadeira· e'spirituàliclad~ que' mÚi· ele -pai. justa. e duravel; sever.a . llOn-

Diz ele entre outras coisas: '"San, 'tàs. vezes ·e incbnciertfomente 'irrom- clen.ação, em termos de arlmfrav<JI 
to, como. grandes santos ela agiolo- pem dlt 1iossa humanicla<le· combali' éáu1li~iio, de erros mortais, causas 
i;ia cristã., o Papa está orando pela da, '' que jàz extep.dida pa!pitá.ntEl so-' p1:ij11as e profundas do novo flagelo, 
11az. · Orando com· preces frií'vorosas e bre ·o· caminho· dos··tempos" · (discúr; desencadeado sobre nossa· pob.re .• ti:i-
con1' todas as· reriuncias de sua vida so do Santo. Padre,· 15·1·1940) como foànidade; comovida homenagem às 
terrena. Por mim; confesso que tudo o viandante ·r10 EvangelhQ na estra- vitimas inocentes e às oai;ões mar-· 
cs1iero da1. ·preces do S\nto Padre, ela de· .Jericó.' · · , tfres; :convite eloquente_ à caridtúle, 
11or· ser um homem vcrd:i.deira111ente Lembrà: o:· Poútifice que, a· exem. - i boa fé, a"justiça fraterna. que de· 
santo. · Pela's qualidad·es •naturais_.· e pio. cio mestre divino,; é suá, missão veria·. cài·~cteriza.r· •as ·relaç·ões. en-
humanas de .. talento cultura .. e. habi• dar testemµÍ1llo da:vé1•dade e no CUnl: tre OS POVOS ,e :sobretudo. entre aque-' 
fid:4a':) · d!plornatica, _· em Pio' XII · re· , primen,to' desse· m.,unus,,não se de.i~a: - •ies ·por ·cujo ;in:termedio .será ,reéctifi· 
COttJ1e'ç_e1\l 1wc1:ó_s : ~1111.: g,mJ9:;::.iW~ b.eui,. / 1·ã. • ,~ev!!:~-·-d~i.considei:a!;õ~-!l'!Xreµ;ts -•. cai:la:::#~lliz"; -{Léon-.Eónceth ·,A::Jm· · 

", • " • • : r • ·•• • S: \ ~ .,,, ,~ t ' ,l; ,. , • 

da·-pcí'r utn alto esp'iNto ·d_e just~~a XIII. . · 
. p;ira.'<lórii: .todós,i; -~.:-Í/.egu~dó o '~B~l- . Lembravam :aquElles geniais Ponti• . 

t,imór:e 81-)11" a., .~hc;iclica·,: ''COlltem fi~e',li áo'niundo, qi1e Se aproximava do 
maxíritas (1Ue Serão aceitO:S POl'. J)(;S•., bai,atro eht .- (J.Ue hoje . se fundou, ,QS 
soas de 'tociás as religiµés". ó· or{iiio direitos de Jésus .Cristo· e de· sua 

_liheral c;aoaclens~ "La l'aJl.'.i,e.:' obser• Igrejá e os erros· pernic!Osos- do :li, 
V~,.J,lqr :,1,(a vez .q\!\'Í'.".llpl; b~:r~iS. . lgiOSO._ -?,'Ji}S do11tdn~S 

fofjainái.i:l'ôuvida êon'i.ô iig!I ttlt; mos .. .. , enç,el e.a- '.'.Sun;i11:11 Poritiftca,- ·· 
.quinze anos ••• os Pr~la.4,os' al)glfüa,· ·. ti.is" é- acolhJd.a· com .entusias,~o tJe• 
nos ·e ós. Pastores de .todas ás" i·e;li: ios ,'i_ue aind.a. não têm a Vellt!Ífa, de 
giões segu:em a. p3J:wra ·.elo Vatfos· 11el'tencer à verdadeira IgreJa. Jm .. 
110, como se.. os en,sinam'entos do ·pa.. pressiónante contraste entre ·o pró• 
pa foss~m Iejs pa)'.a todos, na.-:ord~:n cedim'ento do$ que eijsplrani por l?S• 
moral. o . Vaticano ,emerge séú1p)e sa · feêúnda unldacie religiosa 'de' ciúe 
nui;Js . como· a' un'ic:Í, CJJ,té4ra ca_paz' c1e fala. Pio. XH e O de eertos catoHi;Ós 
recótdii,r.' e: in,terpl'etár 'os. princípios . IÍÍàl . escfarecldos que aqvoga.in os 

· etefüos:do-dfr1:iito. ·natural; .. do·. çleca-. pj:íncipios· do lib.erallsino. ?ediço. Sl>· 
logo,. do Evángelho". Fa,z eco â' esta nhain .eles com. uma ·nóva · crlstànda• 

· objetiva · obs.êrvii,ção o orgão: Jjber.al de pluralista onde, no congresiio 'de 
e '1ii·otest;mte :da su·ecia, "Stocldiol-. todas as reHgiões, apal'.ecerá a Igre
mstidnin·geri'\.·quo rêtómando o:"mo· fa em .absoluto Pé. ·de iguli.ldade com: 
tivo de S, Agostinbo; escreve . o se. os demais- credos; Assim, o. exige,. di• 

. guinte: ... Roma locuta·.est •• ; Ha·oca-. ze,i:n elés,.o estadq de evolução da..so• 
siõés ení' qUe · até .·.i111i protestante ~e . ciedade que toní.oú conciencia. de 'si 
oom'praz;em::reptl!' e$'ta vélha: e-gr:\:jj_. mês.ma.e saúudiu a- tutela ·c1a Igreja. 
diosa forniúla é deve admitir que.a As .palávra~ .. de Pio .XII sobre Ós 
nnica. palàv/a. verdadeh:a 'foi pro_nun: sentimentos de muitos clissidentes 'e 
c:ada ~elo tinico ho~em do nossci sobre os "olhares de n·osfalgica !.a
tempo.·, que , não funda seu juizo :nas. mentaçl\.o de ta11tos. i honiens respoí1-
fluttia11tea opiniões e -nos mµtàveis·In, .sa:v~_is pela . sorte das · nações" .· não. 
teresses da poltica mundana; e ·.todai éoristitúem afirmação gratuita. 'seria.' 
via .ouve--se. e .compreende-se. me' temeridade. iniperdoavel suspeitai; tal 
lhor a. sua .voz do que·. o fragor <las coisa em uni documento de tamánlia. 
armas. e· 0 clamor· dos altos · fàl!1'.nt,3s - autoridade. · · · 
da propaganda".· Pensamento ·repeti- ·segu11do ·o "1\Ianchei,ter Guardian" 
do pelo · "Philadelphla InquiNr" a :sé Apostolica é, "uma- instituição 
quando áfirma ·que ·"as palavras do que forte, graças a uma longa tradi• 
Papa tem mais éficacia que os ins, , çij.o, reivindica o direito de talar e1ÍI. 
trumentos . de guerra.". · noine .da con~ienci;i. da Euro-pa.''. Pio 
· A ~olha. suissa "Vaterland" ·nota XII,. coin efeito, observá ó radicai di

que "o Papado ,al)arece de· no~o,;CO· -llalllar,quês, -<'Politiken", ."representa 
1110 ponto de enCÓntro de todas as . llf:)Sta. hora a 1na!s UDiYersaJ de todàs 
forçás que querem ·defender· a- perso• as ·potencias terrenas;. uma potencia. 
naliciade húmana e as formas. coleti· · que não conhece fronteiras nem 'fren• 
vas . do víver civil contra os' ·erros tes de guerra.''. 
que as· negam e ·combatem". i\Ir. Martin Kennely · declarou em 

Permiti éncérre tais citações .que utna recente excursão ·do Cóil~ess_o 
poderiam ir lcinge, ·co1n ·esta catego, dos Estados Unidos: "Se queremos 
rica afirmação '§o jornal .a1nerica,no ·. que · sejam salvos· no· m:undo os , prin• 
"Providence Social": "Aft'Pàlavras·. ciplos da liberdade e de seu eqúili· 
de Pio XII fizeram mais pelo· m1tn.do brio, devemos seguir- os claros co11-
que as palavras dos estadistas. Estes selllos de Pló Xll", do Papa que, no 
não podem afastar-se· dos interés- dizer de outro deputado de. Nova 
ses nacionais; enquanto o<Papa tra- York é. o ''esplendido, ge1iial e insni· 
tou, .o ma' em suas verdaci.eiras rai- 1·ado Pastor. da grande Igreja· CatÕ!i, 
zes". ca". Dois ·mese·s· após a 'promulgação 

Enche-nos de santa. altivez o . que da "Summ! Pontificatus" a. 23 de de· · 
diz o Papa em sua. enclcUca sobre a zemlfró de· 1939, escreve 'a Pio XIi · o 
sofreguidão com qtie . nesta' horâ. te• Presidente RooseveH declarando-lhe 
nebrosa para o mundo os propriós' que- seria para· ele u_ma. grande satls• 
dissidentes volvem seus olhares. para fação .enviar a ~ua Santidade um · 
a Sé .de. Pedro. Eis: suas proprlas pa, se1.1 i'ep,rese11tante-[:l,esspal, ·no· inteiíto 
lavras: "Justameµte . admoesta<fos · de coo-rden_a.r seus 'esforços paralelos 
pela dolorosa falencia dás tonta:mes· e d.e a11v1.ar os. sofrimentos da huma
lmníanps qµe visaY:am afastar para ·. nidade. Confla Roosevelt .essa ui!ssão 
!o'nge, as tempestades que ameaç:am ai Mr. Taylor que; a. 27 de fevereiro 

· subverter a civilização, niuitos- vol- de 1940, foi· recebido. em audieneia 
tani hoJe coni renascida esperança soléne Pelo :Santp Padre. No a1.1togra• • 
suas vistas· pa.ra a .:Igreja, rocha 'iria-· ro .do Presidente .ao 'PonUfice liam-se. 
balarel de. verdade e.-de a}llor, e:.pa~- entre otitras, estas palavras que .são 
ra.est-1 catedra de Pedro, de 9nde ré- um-·eJoquente testemunho do 'imen• 
conhecem pode ser resti,tuidfao géIJ.e·. so prestigio do Vigari0 de Jesus Cris• 
1·0 hum.ano ·aque)a unidade, .(lfl dou.trl· tçi: ''.C,cihflo. esta . missão. especial. a 
na rel(giosa: e .de codi,io nioral,· que l\Ir. Taylor.- que é meu ·.velho amigo 
uoutrps tempos proporc1oriou solida e. no .qµa deposito a mais. alta cón• 
consistencia às relações pàciflcas .e·n· rlança •.• se.r-me•á multo grato saber . 
tre os povos,. Unidade ·a qµe, voltam que· ele formará o el~ dl:i . conjunção 
olhares dt ,nostt.lgica lamentação:tan- · para todo11. os pontos 'de vista. que 
t.cis homens respo1isavels. pela sorte·. Vossa ·Sant1.dade ·.e· eu· desefamos tro· 
das uaçõe:;,; e que tê1n podido· verifi, .~r Ó.o· interesse , ela concordia entre 
cai• todos os dias quã,o falazes e-.:o os os pov,'os ·do mundo. Pedi. a ·Mr. 1'ày• 
meios ert que .tinham depositá.do to• lor que levasse. min~as cordiais :iau-
la a confiança; unidade désejada:i1,;,r dações. a Vossa Santiclad.e.- meu .-e, 
nurnerosas· falanges dos nossos filhos - lho .. e. bom amigo,. na sincera esperan• 
qú.e diariamente !n:v.c;>cam "o Deus da ça ·que o comum ideal d_é religião,, 
t>tz e do amor; m;iidade que é a cs, de hum:inidade ::oossa. ter con~órdes 
~,:;ctati'Í'? de tantos nobres ~;spir-itos, ~xpressões; ·para< o réstabelei:!riiento 
ele Nós (jistanciadr•i. Ulas; .q1.1e, em de umápa:,; ma.is duradoura; sobre as 
,úa .. fome _e. s~de, d_e fustiça ,e· q~ ·paz,. bases <li: .. n1>er1lade • /la ~~gµrança · de 
volV'>'!r-i~.os ólltqs paraá:Sede de Pedro vida e:da irttegridàde· de-tonas as. ua, 
donde · espéfa.m- :'-·conselho e orienta, . ções; sob a. Pl'.oteção . de 'Deus". En1 
Ç~<t~'Eaia,,~J~.siõe.i'-~&-,l.,llimg .. ~ - ~ . ' :{ÇQn!lnúa na 6,• )iáglria). 

t.,.~~· ,.,. : ·"" ':' 
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·COMENTANDO. • • 
IGREJA MILITANTE 

O dia do, Papa deu ensejo a· ruuil::.~ 
maujíestações de homenagem "º 
Chefe da;· Cristandade. Nestes dias 
turbulentos que· vivemos. em que a.s 
J.lroprlas bases · da clvi!Ízai:ão estio 
nlJ.àladas e e111 que se controver.tem 
t>s valores essenciais que cercam de 
dignidàde a vida humana, os olhos ,,e 
voltam expontaneamente para a fi. 
gura sexu. par do Sumo·Pontifice, que, 
em todos os tempos tem sido o 
guardião dos tesouros esphituais nu, 
tenticos. É, então,· a luz da verda,te 
se. faz, tãó penetrante, ·que COI\segua 
,·arar' até as muralhas iml)€netra.ve!s 
dos preconceitos amontoados pela 
l11ã.. von.tàde.· Assim· tamllem os solda· 
dos que· c1·ucméa1'3.m a Cl'ist'o foram 
obriga.dos .a, exclamar: "Verdadeira· 
mente, .este era o filho de Deus". 

Inféllzmente, porem, nem todos 
querem fazer esta confissão por com
pleto como a fizeram aqueles rndes 
:soldados. Medo de irritar demais cs 
:fariséus? Quem sabe. Falta de co:·1,.
gem ·para aceitar as tren1endaf; cem
sequencias desta confissão? J'.; prova, 
'Vel. E, po1; ii,so, ficam pelo meio, sa
tisfazendo ·em :parte a verdade, e em 
i>arte. à.. mentira, em uma. tl'ausação 
comodá entre a. vérdade ele Deus é 
do·: ·ceu, ,e a mentira, da Sinagoga e 
do mun.do: "Verdadeiramente, este 
foi um grande homem!" 

Foi ··por isso que, entre as \·oz0s 
qúe ·_ erguiam louvores ao Papado, 
!louve. algumas que apetias cantaram 
as benemerencias )norais du Sauta 
Sé e.amo a mais bela. instituição hu· 
mana, . .esqueçendo a sua origem dlví· 
na. · Vêm na Igreja, e . no. seu Chefe. 
apenas. uma grande força moral, e 
nesta fotça mo·ral ·se basearla a Au
to1'idade que o Papa sempre te,n 
1,xercido, apesar de todas as vicfosi
tuiles, A indelectibllldade da Igreja 
se1·ia., assili1, devida mais à bondailc 
·humana, que .janp:iis abandona 00111• 
:Pletameute os· Ideais elevados, ,10 
que à mlsericordia. divina, que 11ao 
se deixa. vencer pela malicia dos ho
mens.· Ora, esta fo1·ça 1110ml. é. radi· 
calmente lnsufl~leute para 1rianter a 
Igreja, A· h.umanldade tlecai<ia se tor, 
nou ·escrava dos, e1:1·os e das palxõ,3s, 
e, (jeixada a. si propr,a t:rai os mais 
sublimes Ideais.' A gra'ça divina, el~ 
a força da Igreja; a gràça divina que 

· luta éontra a perversão dos .11omen~, 
e m~~ém · 1nJ,éi;rJ-, .~ Jq~fet~veJ ~·•: 
Igreja. comoª um fermento de ~aútl; · 
da.de ·em meio à, corrupçi\o do mundo, 
op,esar da cotrup1;ão do mundo. B é 
J)~r . ii;so. que a lgrejíJ., neste mun:lo, 
é. in!litante: precisamente porque c:a 
aéana,, êom· ideais su.blimes aos 110-
mcns · que repelem .o sublime, que çe 
e~a.cluun no lodo de suas lmundici;;s, 
<111a·· acham lnco111pottaYel o peso eia 
virtude ,e que1·em plena liberdade 
11a.ra seus desvarios, alrriudo mão clt.l 
·Seus :destínos espirituais. Por isso, e 
sj por isso, é que a Igreja é odiaila, 
combatida., perseguida, vorque .ela uà 
testem~nho contra· a malicia dos l!o· 
llle11s, atestando que· as suas oll,·as 
:são más, E.la. 'está no muudo, mas 
:nã.o é deste mundo; entre ela e o 
muirdo. :tia um allismo , intransponi· 
,•el, de. tal modo que o mundo pret:i· 
sa negà.r;se a si' mesmo para poder 
entrar- na Igreja. Esta baneira qlle 
marca o eno e o mal, estlgmatls:in
do-os eomo tais, eis o que os munda
nos ;1ão podem suportar. O muurlo 
procura . sempre COllfUndir O Seu CJ'• 

ro com ·a verdade, a.: sua malícia eom 
e. virtude, .e a sua maior pretenção é 
d~struir aquela barreira que o põe 
a mari;em. Dai a tendencla para os 
sincretismos. reUgiosos que baí-a.
lham indistintamente todas as reli
giões;. dai o deséjo de pôr to elas a~ 
nillglões em pé de Igualdade, com o's 
niesmoa <llreitos, sem, qualquer d,s· 
criminação. Isto é a · maior li1jurin 
que SI) :pode fazer à verdade, e é pc1 
isso que a Igreja Catollca, unica v'er, 
dadeira Ig1·eja, sempre atlrmou os 
seus direitos exclusivos, apenas Vl· 
lerando as outras religiões, ém cir· 

, cunstanclas particulares, não lhes 
reconhecendo, porem, qualquer di· 
relto. · 

A respeito do Pa.pa, sejamos, pois, 
coerentes. Quando S. Pedro coutes
sou oficialmente a divindade de Jesus 
Cristo, o Messias l11e respondeu: 

.· "Bemaventurado és tu, Simão Dar, 
jona". Mas não ficou a!, .e logo acres, 
centou: "Porque não fo.1 a éarne, nem 
o 11angue. que te revelou isio, siuão 
meu Pai, qq~ está nos. ceus". A Igre· 

· ja não se funda .na carne, nem no 
sangue, mas na graça de Deus, e ~ó 
a Igrej, Câtolica tem este [undamen
t9. E, aos que não querem ir tão lon-. 
,ge, digatnos-lhes como disse ó ªMestre 
.ao Principe · dos Apostolas: "Duc in 
altum". 

Gongregaçãà Mariana de Santa 
Margarida Maria 

Foi eleita ªrecentemente a nova Di
retoria ç1a Congregação ~ariana ele 
Nossa ·Senhora da Assunção e São 
Jos~. da Paroquia de Santa Margarida 
Maria, em Lins de Vasconcelos, a qual 
está assim constituída: 

Presidente, Sr. Manoel Martins; Vi
ce_-pr~idente, Sr. Mario Breda; l.o 
Secretario, Abelardo Cuzato; 2.o Se
cretario, Osvaldo Nitoli; Tesoureiro, 
Roberto Gavassa; Instrutor de Can
dídatos, Roberto de Barros; Diretor 
de ]l:sporte, Pedro Fardo; Mestre de 
cerimonias, Roque Fardo; Zelador, 
Antonio Fardo; Piretor do Coro, Al
fredo Mauro; Diretor Dramatico, Car
melo Bruno; Bib!iotecario, Osvaldo 

. _ Teline; 1.o Conselheiro, José. Fardo; 
,o Co113elheiro, José. Macéa, 
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Quêda
dos 

Gbellos 

Grandlr.sas festas e quermesse 
no Brooklin Paulista 

A paroquia do Sagrado Coração de 
J csus de lbirapuern, 110 Brooklin 
Paulista, realiza neste mês os seus já . 
tradicionais festejos e quermes:,e,: aos 
sabados e domingos, dias 1 e 2, 8 e 9,: 
15 e 16, 22 e 23, 29 e 30. 

A's 19 ,horas, nesses dias, ha reza 
solene em louvor ao Sagrado Coração 
de Jesus, com cantic>1s. Em seguida 
grnndiosa quermesse no largo da ma
triz, leilão. de prendas, bari-acas, etc.' 

No dia 30, às 6 horas, haverá mis~ 
sa com comunhão geral do Apostola;.. 
do da Oração, Pia União das Filhas 
de Maria, Congregação Mariana, e 
dos fieis. 

A's·8 horas, Missa.festiva com co
munhão geral da Cruzad.a .Eucarística,. 
dos alunos do Instituto B. M. V., do 
grupo escolar de Ibirnpuera e das de
mais escolas da pa1·oquia. 

A's 9,30 hor<\S haverá Missa solene, 
executando o coro da. paroquia uma 
missa polifonica. 

Uma imponente procissão, com 12 
andores, festivamente ornamentados, 
percorrerá, às 3 horas da tarde, as 
principais ruas do bairro. 

As festividades são-àb,_r..,·i""lh_a_n_t-ad""a-s 
pela corporação musical "24 de .Ju
nho" de Santo Amaro. 

SCIENTIFICAMENTI 

AS.SUAS FERIDAS 
• Pomada 1acca1lvo S~o Sebasll<!o 
combate aclectifleamentit ·toda'·• 
qualquer alf~o eulaneo como 
H!am: feridas em geral Ulcera:i. 
Chagaa antigas· Eciemas Erysipelo. 
f' rielras. Racha• nos pés e nos selos. 
l:,plnhas Hemonoldea. Q-,etmadu, 
ras. Erupcões. Pie<· las de mosq ~ 11oe 
e lnsecto, venenosos. 

r ~-
!!9i..S.~!~~.r}~.~ 

ma ?&% 

111 riormcnte nazistas, de· que já ocnversamos, Outros, fca• 
:am na .Russsia, cumprindo um dever penoso e arrisca· 

Pe. Ada1be:to de Pau1a Nunes, S. ·· D. S. 

nesumamos rapidamente o quadro ela igreja clsma• clç,, ora as ocultas, ora sob ·as vista .algum tanto desuni• 
tica, que deixamos esboçado el)1 nos:,.o ultion. art:go, G1:· madas dos. agentes comun·istas. ' 
parada de Roma, separada. depois das out,·as comunidade;s A· luta' .comunista: contra todos ·os cultos, inclusi've 
oismaticas que t.e fragl)1entaram na Rumania, na Servi.a, o catolico romano, teve dois aspectos niticlamente cli· 
em· outros lugares ainda, em. nov.as igrejas nacionais, a versos. 
igreja oficial rll~sa lutava intern·amente com os. mais ter- · , O prlme:ro, foi terrivelmente sangrento, foi talvez a 
rivcis problemas, De um 1.ado, estava acefala. Proc:ama• primeira etapa. Matou-se, queimou-se, incendiou-se, dis· 
ra-se "autocefala'',·· Seu castigo. foi este: torncu-sc .ice- persou-se, profanou-se .tanto quan,o se poude, tuclo que se 
fala,·O cargo de patriarca da R1.1ssia foi extinto, os czares poude queimar, incendiõlr, dispersar ou profanar. Depois 
assumiram a plenipotencia no d-Ominio religioso, e nomea- que tudo est.iva. reduz:ido a escombros,. e o terror tinha 
ram para as varias dioceses titulares geralmente sem dizim.ado os elementos mais perseve'rantes e fieis, tinna 
1:elo, nem valor .. A indisciplina se introduziu d~ todos os dispersado os mai, tímidos e pusilanimcs, uma formida• 
?1,~do!l.' ness~ cor,~~ e_m d~com!)Q~ição. In.disc~p,li~a,_ ~e .. ,.vel .C.ª.i)1Pa.nh,1 de at7isme> se des~ncade~u sobre toda a 
'.ue1~s. ~s E1~pos Ja nao_ crialr! ma:s nos arti!:J?!i' d,e.~Jç oa . : Russ.i.!1; ·Ol;l.rante ancs e anos inteiros, disse-se, sussurou• 
iGreJa oismat1c11, e tend1.:m. a passos rap:dos '·P<!ra··o:·:·1m:.•, <· se, .;af!rmoU•se, vociferou-se, nos lares nas catedras, nos 
testantismo. Indisciplina de cos~umes: nos jen:i'f!i~i'ío~r/\:.raifioi;'.que<Deus não existe. O comuni~mo fez tQdo.o pos· 
revoluções a mão armada, no cle-ro uma tat def.~or.~~Í!l ·.aê:;:..;.Ysi;,-ej''/:i~ra !lrí-ancar da. massa do povo russo seu espírito 
vida que os sacerdotes de extração popular}vii{iue'Kvam' .. reií:sioso;. dej~ando os fieis reduzidos a grupinhos de ra
em geral pelas alcleias, inteiramente .ebrios; ,.11a1Í··hor,us·, rias/;fr~quen·tando .::s igrejas com o risco da propria vida. 
de intervalo dos of:clos religiosos, praticavaiw.:fr9pê!'ias. · JucJ{'se .. t~n_t,ou neste sentido. E, de fa\o, no sentido da 
e_ desordens, e 7r~m espancados sem cerimon:a,;:p~lo's·:ci-', • p.:ipiir'.i;açãci1 .Jsto é da extirpagã0 de .toda· é qualquer Fé 
vis ou pelos pol.ic1a!s co.m que·entravam cm C\l,1,1,Í.'1!~- .0<;:!1· .. <;110,~ .. '~ºr,a~õ.es, multo se conseçiuiu. Mas não se conseguiu 
tro do c!s':'a Já ccrroido pela ·heresia, novç,ll:(\~ub,cJ~, :: .. tudo~. E' !iisto: ~e encontr.a o 5egredo da atual politica rc· 
mas se delrneavam. Havia igrejas que se sepi!Ji;l/ariT't:fl:!I'; :,Iigio·s.~,do ,cpmunismo, 
sua vez dos Gismat'c.os na propria R ~ssia, e ei::1~·"r>;qr .~ua.c,;, ··· •;>\\/ , i" :: . 
vez corrold.is pelos 1lumrn1stas, ma9100s, teosofis.t.ts'iiett;,,a , ., ... 1 
q~e nelas se haviam esgueirado. Nas.>altas cl~'Sl\~s~tli(to- .:· . _ .. , .. 
ciedade, o cepticlsmo ociclenta,, foivolo e im~1tt!i"'.'R.i!,1!1fi~.it,," ,., (: ',-.:l)lij~ so1.i:, dos que pensam que a reaçiío religiosa na 
va. Nas clas~es baixas, u11s _r~stos de c_rist,~,rj.~,IÍ;iie(Jo1f~,,.;Rps11}t\.t.enha :s;do. nrn!to extraordinaria. Certos ind·cios 
temente d!lu1dos em, superst19oes e praticas i)t,Ur\iHJ.!~líl,~~I.:,·QUt,;,$~f,COStumam mencionar em sentido contrario. não 
do toda ordem, . i , , ,.,:,: :),.,.,;~1:C,\~t'.qüer~rn, .no fundei, dizer muita coisa. 
. Essa a ganga. No meio de tanta ganga,. h9.via 1ins L~mbro·m.e, p, ex., ele :um telegrama datado de l\'los;cou 

filetes de ouro. que, tia. mais de um ano contava que na noite do natal cs 
··· -.- '}' . corríunlstas permitiram q·ut- se real::::;i·sse um oficio sole-

ne numa antiga igreja cisniat:ca, rea!Jerta ao ·publ!co, e 
Seja como for, :ele que modo for, porque for, a utili· que a ig~eja ficou de tal maneira cheia, c;us o povo se 

zação elos Sacramento3,· fontes sol;renaturais da graça, aglomerava até nà praça fronteiriça. Este pequeno fato -
sempre constitue para um povo um bem inest1mavet·se citam-se muitos outros ainda - prova mu to, e muito 
até cn~re os gent.os que· nunca ouviram falar· na· s·ànta· pouco,: Multo, porque é ad.mlravel ,que tanta gente ai nela 
Igreja de Deus pode t,avcr uma ou outra raríssima, alma · .se conservasse· fiel depol!,i· ,de tanta persegu:ção. Muito 
que sa:ba preservar•&e . das superstições .. ·idolátricas, pouco, ·se considerarmos que Moscou·foi urna ciidacle cheia 
praticar a moral natural e v,ver na graça de Déus, é:aro de igrejas outrora, e que eosas mal bastavam pàra conter 
está que entre os rusi::os, muitos dos q1rnis jamílis t.nh,1m a população pledoslss!ma que ncl;1s· se acumulava nas 
ouvido falar n:i lnrej11 Catolica · e ni:io tinham culpa, p,:,r.. grandes festas. Aso.ra, tudo Isto· c<1be em uma ·igreja só, 

O ~acerdote, por ser 'O ,representan
te de Deus Nosso Senhorª entre os 
homen·s; deve ser ·um homem ele Deus,' 
no. sentido mais exato e profundo da 
palavra. . · · , 

E é justam,ente isto que os fieis es
peram de nós sacerclot1;s e ministros 
de Deus. A este respeito o povo fiel' 

. tem um sentido ,aguçado e bem jus
to da vocação e missão dos padres 
catolicos. Por que vêem n<Js sacerc!-o
tes não um homem qualquer, mas 
sin,. um homem d!! Deus, ,que vive t>ª
ra ,as ·coisilS do Ceu e .no, mais i1'timo 
comercio éom o seu Criador, as al-
mas '· sedentas· de santidade confiani- · 
lhes os mais reconditas s(:gredos de 
suas.almas e os pl'oblemas mais deci
sivos de sua vida .. F, O padre, co11sti
tuiclo pelo pronrio Deus como minis
tro, it1termediario ou medianeiro 
entre Deus ·e os homens, ,não ~o
mente deve ir ao encontro dessas po~ 
bres almus para estender-lhes suas 
mãos e dar-lhes uma solução justa 
.:los seus problemas, como tambem es
tá no ambito c!e sua missão conduzi
las ao caminhão da salvação e a uma 
santidade de vida mais elevada e mi,is 
cli~na de almas que foram remidas 
pelo sangue do divino Salvador. 

Qttem l"ompreencleu esta t~zão de 
ser do sacerdote· e se acha convencido 
da sua missiio divina neste mundo, há 
de convir que o padre não pode e 
nem - deve contentar-se 'ªcom a santi
dnde comum dos fieis ou· levar urna 
vida que pouco ou en, nada se des
tin~ue · das pessoas devotas, Ele é 
chefe, e como tal, deve ser. guia, 
exemplo e modelo para todos os que 
dele se aproximeim. 

Chegando a esta altura de pensa-

menta, julgo que não S()ria destuante 
do assunto até ·aqui tratado, a citação 
de um pen~amento do escritor".frau
cês, Biune de Saint Bonnet, que nos 
diz bem clsramente as relações entre 
sacerdotes e fieis no que diz 1·espei
to à santidade daqueles e as conse
quentes neFtes ultimas. "Um clero 
santo, escreve o ilustre pe11Saclor 
francês, torna Llm povo virtuoso; um 

· clero virtuosó torna um povo hones-'· 
to: um clero honesto torna um povo 
in:ipio". 
' Por conseguinte, um sacerdote real

·mente snnto é a maior benção que os 
fieis possam receber de seus guias 
e(;.">Írituais. Não pode deixar de collS
tituir um grande beneficio para um 
povo do que possuir um clero exem
plar, disciplinndo, e, acima de tudo, 
santo. ·Tendo isto, tudo mais estará 
garantido, co~10 costumava dizer o 
grnnde Papa Pio XI:. "Tendo-nos sa
cerdotes santos, tudQ o mais virá por 
si mesmo; faltando-nos estes, do na-

. da nos servirá o resto". 
Orações e sncrificios ·pelos sacerdo

tes para que Deus os santifique cada 
vez mais e os faça instrumentos san
tos e doceis em. suas mãos. é o lema 
da devocão do Sabado do Sacerdote~ 
E graças· a este providencial exercido 
de piedade hoje em dia se reza e se 
sacrifica muito, em todas as partes do · 
mundo; pelo clero de N'osso Senhor 
e por todas as obras sacerdotais. E os· 
fieis vãô se convencendo aos poucos 
da necessídade que os padres têm de · 
suas orações .e de seus sacrifícios pa
ra ornamentar o seu. edifício· espiri• 
tuai - a santidade. de vida e de cos- · 
tumes. 

tanto, de estarem no cisma, t.:ls <1!111as t.imbem poclíam e em parte da pra9a fronteira. ,Dir-sé-á que as. outras igre-
existir. Ora, a essns alm;;s a frequentação. dos Sacramt:kl· jas se· teriam enchido, se tivessem sido abcrties. s:m? 
tos não poderia deixar de aprovelt.ir, embora menos do Que algumas pessoas lã fossem ter, é prov,wel, Enchido? 
que se os receb~s~em na Santa fareja de Oe,w, •. · . . . · t:.n.ch,1do como. antes do bolchevis·mo?, Sejamos re;iis: 

F edernção das Congregações. Marianas 
ll: a eonservaçi\o dos S,,cramcm:os, e .de: ÍT\uiíos· ·res- ;/isto ê pura e:s!mplesmente uma quimera. De fato, 0 a\eis

tos. de do.ttr\na c.ito.lica, que e~pt:ca a existencia,: nà· .. mo1 o·· indl~er~ntlsmo, .o ;in.ti-clericalism0 semeado ·peles 
Russia, de não po:1cas pessoas verdadcirament:, vlrtuo• .comunistas arrancou massa!' inumeraveis, ao imp:1rio de 

CONClENTEAÇÃO NA FREGUEZIA 
DO O' 

sas e 11mantcs.de Deus, de casos pessoais e conoriio:i.\;e q•.1alqucr Fé, ou seja plen.imente cristã como a Fé calo-
uma piedade sinc!J,rà e por vçzes até tocante,: que levou IÍca, ou vaga e mesc!adamenté crista como a Fé ~os eis- Conforme já noticiamos anterior-
Leão XIII a escrever que a r:us~i.i e.-a "um bido de.ouro matl~cs, · · mente, no proximo dia 6 de Agosto. 
destacado da verciacJeira Igreja", · , · .... :,. ·. . * ,;. ,;, haverá uma grande Concentrnção 
, Preservada .da corrupção ocidental, fllndan:iéotalmen; . l\Iutiana na l<'i·eguczia do O', um dos 

te crente, a- popu,a9iío ruosa, cJescie que fosse novamente.· . ·E entã~? · Qu~n,do 'o comun'tmo cestas~e, 0 que ~e ria -i-ccantos mais lindos da nossa Ca-
vivific:a_cla pelns torrertei: i:i. graça .que brotarrr do Cato- ·do .fut1iro c1·e1:giosó da Russfa? A iareJa cismatica vivia pitaL · 
licismo, poclerJa produ;u· para.a. Igreja .os frnto:;;'mafa,ad· . dó czarismo, e morreria sem ele. No e::tcricr r,1U:tos de O programa da concentração foi 
miraveis, Para ioto,· bocforia mie a h:crarquiii ·<:c,~m:.tic;;i saus.ir\c;mbros ce ce>riverterar:1 .ao Catolicismo'. Oe a Iore• mdto bem elaborado e dele consta 

com a ereção de mais · um sodalicia 
Mari11no cm nosrn Patria e fazemos os 
rhais fervidos votos para. QUe Nossa 
Senhora da Conceição do ltânhaem 
fará brilhar mais esta sua Congrega
ção, elevando-a · ao nível do patrimo- · 
nio <;le que justamente nos ufanamos. 

Oportunalnente daremos noticia:? 
mais detalhada~. 

CURSOS DE FORMAÇÃO 
aceitasse ,a obediencia do Rom.nno .Pontioice/e' pró{~s~a~-··. ja tivesse, n1,1mi1 Russia, post comunls~:i, granC:e Lberda· um tdcluo c'.e l,)alestras preparatorias 
~e os dogmas defin éJcs p;:icter1orm~nt~ à sdpat iiçi:io, AH . cie ,cfo açãQ;. é!a seria herdeira universal do c'i~m,1 detui,- ~e grand; alcance confo1me· a seg:uir Continuem· em pleno funcionamc1, .. ; 
estava, à e11,1,era ctesca hc.r 11 da .Providenc:a, ac:fue!a· imen-. te,, ·,reoolhori<1 amorosnmente·.,neseas ruil)ílS 03 rostos ds se !)odora ver. to os cu1·sos de Formação a cargo do 
sa m!.ilticlão de almas pidózas e crentcc, «li ii:s':;a-:arn .as· ,y,erd.ade e' de bert1 :,q·ue .ilnda fumenàm ç r:ie6nstrifria a Dia 3 clc Agosto. - A's 20 horas, R. P. Walter Mariaux S. J., já de ha·. 
catedrais m,úJnh'ic~c, cs 1r,ost'1:ros em que se aC'IJ!11.Ula- Rus:ia c.:itóJ;ca, <;o.m que t<1nto sor.hpr«m 'cs P.apas e· to- na Matriz t!a Lapa, sessf.o sob a pre- muito conheçido dos nossos· Congre-
\am as imilgens expi'-e:~ivas' e de. inc3tlmave1'v:iicr. ·.irtis- dos os horritns' afeilço·ados ao~ intcrcsses·da lgre'a;e à sidcncia do Rcvmo, Cgo. Marcelo F"ran- gados. 
tico e rclig.oso, alí. es:;:iv:im o,:; bm;,los inumer-a:;.·ofo, ci,1 é!ori<t c!e Oe~i. · . . · · · . ' ,. co: "O u;;o don:anual do Cong,·egad<>" Os que estiver11m domingo ultimo. 
cujo. Interior ·ce dcoenro:ava -com ::ua pon1pa magnif;ça · ª F'ol icto que se clou? Ou é isto que parece que se dará tese 1"presc:1tada .po1· un1 Cocgregado na reunião da Curia, ouviram o que 
a liturgia .orientá! que a Igreja. C.:itblica tão ~los<1meme), ,depois d;i guerra? Não. • da lapn; "Ó que um Congregado de- foi dito sobre o valor dos referidos 
con~erva e estimuía,: Cpm. aque!;i .sabccloria ,t;'<o' paté1:.,~1/ ·os comunistàs silo inteligentes. Perceber&m que já ve fazer, cada dia, cada mês, cada cursos, os assuntos ele grande atuali-
e tao ln:H:str.o~a cl;i lgreJa, ao3 poucoG se ir.Iam· sub::t., .. e~nsegu!ram multo, mas que muito lhes re:;ta conceguir. ano", tcte do Dr. José Pedro Galvão dade e interesse, tratados. com a e}e,-, 
tuindo os Bispos r:n_aus .Por outros, e tjentro d(l algum· te111.'• : .Pbr · Isto, abr;1ndnrain. •.le.nti:irneri.te a, 'perseg1,1ição, ccgi,rni- de Souza; "Como.° Congregado pode- ;:f!º i~it~·~p:~~~

1
~à~t!~mJl'R.l'ep:1~!~ 

po_ a R,u(ls}a f_(orir1a ccn·io um dq's ~ais admiravel~ .çan: · .<·rar~,n 1111~ fiJeira.s .e.· iilm.at1c. as. àgent.es se,1s, ju.· procuram ní conquiStªr outros jov~s ·para ª 1.1·aux. 
te Iro n Ja d d "' t 1 ·• · · t b , ·1 · · C0,'wi·ega". ão", tese do D1'. José Ama-s . o .. r _m1 . a ,.,:in a .oreJw. >. •· .· · · ,.-, e;,.~ .o.ar re 11~õee,s'impatiezis co1,ri ',os P.:dres êa~olíoos ali " ' 

Nesse dia .. de gautiio, a posiçãp, dos pros.t~ünntes. ~.e,·· ,exlstenté~:·,~os pouco5· contll'!11a:i,cto 'etr.bora a favorecer clei. . , d Como nos aproxim~dos da ep1t 
r'.a sln~,ularis_s:ma. Reco~7ili.iclos <:.º.III a lg_rcJa. ~ilt.1.~ filtl.o;s'. j;l)Or tod9~ O~/modoiui i'nirú:daM, .. <1.#M l[berc'.acle a to~o:; Dia 4 de Agosto. - A .s 20 horas, os exames nos re en os cursos, o . 
c1sm1tt1cos,. so_eles •flC1ar1aim, ld&: fora .\da •unida~~;<?r,-~t:\1·\~q\!.l;'J':#~ ~~,~s,nt J1r~~iiô ;~~.t9;\).lroll,~8~41!~~S; , ·; . V' 1~ªp~i1:ntt ~gd~ª,l!!~::, r::t~?L~~ .... :;r~::;~x·ar::i!:c'.

1::ra:~1:1
:ut: 

eles co.nt!t~uar1am a r:iant~r: d1ia_ce~acla a C1·1st,~flJi!lêl,1tt· .' . J:â?q:ilique.m9:n·os';· fl_arla 'ª: A~/ic'ti'!lt/ailiz,ts~o. da Ruasía, Gonzaga de Moura:· "O Paroco,· prev• delas, bem como aÇ>s que desejam a-
bern de v.e.r. q 1.1e o exemp.~ dos c:sr.1:1t1cos, ç9.1corre.~;a,,: tudo.: cgianto · a violenc1a, .ou.: · · anil .direta contra a rogativàs e poderes; ·deveres· pam· com pi·oveitar destes cursos em andamen~ 
mais do qu~_Jl:lalque.r' ou·tra :c~~s~; para .ª c9:fy~rsãi) dosi-; Re1:gii,ío, PO,~~r!a1:1:i;:cori~~Q '· 1.ilr.~esfaram ele"; tese pelo Dr. José elo· Vale Ra~ to., resolveu .. de comum aeôrdo com 
protestantes, e e.speol:!tlmente '~,o.s .ang,f1can9.s:,.,,t:ntre ,:,,~s , . nucie~s dc,,f.~sj~t~nc·ia .. cill:li'·. :{~JtcH,, q,;e mos; "O Bi~:,o, prerrogativas e po., . esta Federac~o, tomàt uma medida 
qua s <1s ten?enc1as para R~m: ,.c~o ·por ve~e1>~:tao _a::et1·' .. ,. nenliurna· blaslcmta:,:.far.;í,"" . . .. · . . is.~l,ver e~tes deres; deveres para com elo", tese. oue muito beneíiçia!'á 0 ~ Congl'ega. 
tuadas. . . . . . . . . . :.. . ... · \" .. : restbs r,le fecalcitra'nte$1',;;r;,~;.:~~.:;,,Jn,,i:,, '?''"" -. . . . pdo Dr. Virgilio Facchini; "O };.apa, .. dos.. . . 

Ser·i.a riece.s.· ~.iri.o ··lfm'· Pa .... st.or, ,·para. ei;cr.ever .. todà' ii ?< .. '.·<>.r/ían}iiln.d.·0,11.s: . .'icia. n'~.i.~. :'f'i!;;·''"''"" .. "$.~Í.·.ti'..'í':f, . f--.'dÍferen••~ 
hl t · 1· · d · t" · · ·,·· ... ,;;;-,, ·. ·· · .,., ,.,.,,..._., , ·-· · •. , "º' pre1'Ngativas e poderes; deveres ·.pa-. Os exámes terão lugar, no maxhno 

s .ora ~s tenta l''.'ªs c!o · cfnci 1a~1ío qt?e os'?,f~'ls {ê!i1 \ eso.anr;!alos~ii,~l;hc_f~f t(í'l1mlWt.','.:~lé".N!~~it'te afolço~rrt 1 " 1 D F l' d dentro de um mês e meio; dentro des-
renovado 1ncess~ntementc,, ~e mo elo .ª recond.u.:.1.r,. pa,r.a:, o .. · ,;µa mentalid,>,cle· a•,,dp;. com11ru:;n1,:,1,e,·;q:ies, façam com suas ~-~e~~~~/ e ' tese pe 

O 
· r. e ipe e te período O. R,, p, Mari.iux <iará as 

gremio .da lg~e~a os Orientats. Nenhuma de:~s pro~y.tu;; - 111_~os de Pi!.~J~l'!lli'.;~';m~l:.A1tíf $Õ'~;''o,:iJ(flls tt\eids· 0 inferno Dia 5 de Agosto. _ A's zo. hoi·as, restantes cinco aul11.s que compõem 0 

entretonto r~su,taclc; mtl.ltclo apreclavfe1s, : _1;r11. este
1
o, .P,il·. . na.o .cons~gµ.:~::,:t,:,terr1xel,, d;:· ap 0 mesri10 tempo é muito na 11/fatriz · da Jo'reguezia do O', sessão· programa e em segui<.ta proeederá a 

norama gera,., qua,n ... o s.e · eu un,a ormi ... av.ek'E;XP o,süt,,' · .sim~léc, · .··,,,/ · y\,: :0 •'·, ·., : •. • • • • . · sob a presidencia elo Revmo. Pe,. He- uma 1·cpetição daB aulas jú clàdas, for'-
que ele norte ~- sul sácud:u todos os templQ$./Utso·s;. de ·V.::rernos ·11ó \rutro 'numeró que isto· se t~ntará e que 1 tl' ' . L . 'O necendo o resumo dela~. ale'm de 
teclas as rel!gioes: era ·a. revolução comur,is'.a, · · . · . . com .i.s .. t,o.;·.atj .mesmo .. tempo q.ue a Fé d.os cato.llcos ~orrerã ª · JO Correia aurim: ' Congrega" do e as diversões", tese pelo Dr: Dal- manter palestras com os Congregados. 

· ·terrive1 .. 0rlsc:o, o·: governo soviet'oo evitar/\ o tot.il desa, ,· mo Delíort ele Matos; ••o ·congregíl- no intuito de pô-los ao par de todo 
,:: . * --* . j:n1/éc1ni·entii d;f liireja,cl~miitlca e aifusão' elos remaMs•' • do em face do matrimonio", tese pelo o programa. · 

. oentes desta com ô Catçllci~mo." Em_ 'outrc·s termos; para Dr. Oscàr Ama·rante·,· "Como deve· 0 Des. ta maneira, todos aqueles ªque 
.. A igreja .cís.nia.tic,1, de. em. bate com a pe.rse. !J·ui.dio,··· sé·.·· evlta qu ·1 r ··1 · 1 " · b ·· ··.., R · · · +· • r . e a . g e a 113r,..e os cscom ros "ª . ussta cr;s .a, Congregado distingufr-se dos ,outros agora se insc1·1;verem · nos referidos 

esfarelou. Alguros de ·seus dlgnat.:rios morreram· :com l.i· · o próprio. comunismo- os tomará "amorcsa111ente" . cm moços, pl'incipalmente pelo amor a cursos, ficnrão aptos para O$" exames, 
nha, Outros,· 1uniram e forma'ram .. no exterio· r'o · fa·m·o·o ma·o · á ' " · " s, e ·os reorgan 1zar Nossa Senhora; fundamentos de~te Ja nas aulas de quarta e sexta-
Sínodo de ~arlóva_c, .de ténd~ncias monarquistas e ulte, É assim a luta de $atanaz. amol'", tese pelo Sr. Armando· José da feira ultimas, grande foi o afluxo. de 

Sil veil a. Congregados. 

O A:T O LI C OS 
Comprem exclusivamsnfe suas Jóias · e seus presentes na conhecida 

JO.ALH.ARIA 

CASA CASTRO 
.&UA 16 DE NOVRMBRO N. 26 

JEsgnina d4 Rua Anchieta). • 
OFICINAS 
PROPRIAS 

• 
• 

.Unicoa uuncei;sionario1 doe AFA'IA 
DOS ,elogio,; « E L E C T B A a 

União dos ex~alunos ao liceu Coração ~e Jesus 
Inauguração ·solene do retrato do . Papa Pio XII 

Comunicam-nos: 

Encerrando as cerimonias con, 
que, anualmente, a l:uião dos ex
alunos salesianos do Liceu Corariio 
de Jesus bomenagefa o 8111110 PoÍiti· 
fice, realizou-se ontem flnl sua sede 
social, no salão da bi])lioteca, a. inau
raçfto solene ele 'uni' lindo· rei11ato a 
oleo <io.. Santo Padre l'io XII. 

Iuicia,!,lt;lO a_ cerimonia, o Rcvmo. 
Pe. ;/oséª. ,Luiz Giacotto, asslstçnle 
eclesiastico' .dos ex-al\111os, fez. fig,,(. 
ra a\ocuç~Q' 1•.êatçándq O significa do 
do ato, qu~:. represeHta ·filial· 1n·ci~o 
de acatamento,· ,lion1enagem e wh
missão ao .Santo Padre, 1:]e' qhem os 
salesi1mos e ~eús ·.(ill1os siío os nrnis · 
l'-rdorosos defensores e. ~eguiclores, 
no cumprime11to :dos• ·postulados ,Jc 
s .. João Bosco,. clmitre o·s quais se 
destaca: "Pensar · .. scmpi'e e agir 
sempre, ·com0 pensa. e áge o Pap:,". 

Foi, então, convidado o ·ncvmo>l'e. 
Tomaz Patàlong ·. para'· <lesceriâr o 
quadro que esta.vá éobdto l)éla· ba•1· 
deira do Vaticano, êiiquinto· s{ ou
viam os acoi·des, do 1iino 1io~tir1i:io 
e grande salva de paltrias · i;intetjsa
va. o entusiasmo e jullilo dos pi-esen· 
tes. .. 

In!éióu;' o \Pe. :Or; Alcionilio AÍYe~. 
orado·r oficial, um :empolgante nn· 
proviso. prendenrló .o: audit;11,jo à su:t 
l)alavrn eloquenl;i, ·: ~r,udlla <1 eutu. 
siasta, historiando a Úlla <lo !'a pa-

do. desde S. Pedro até os· nossos 
<lias, demonstra11do a sua formação 
dh·ina, sempre ass!stida pelo Espiri• 
to ,Santo; o valor incomensuravel <ln 
sua obl'a civilizadora, moral, artisti

.ca. cicntific;a e religiosa,' que, at•:a· 
. vez dos. tGmpos, deu ao mundo os 

maiores sabios, os maiól'es santos, r,s 
maiores al'tistas e os maiores filoso
f9s. 

Destacou o orador grandes figuras 
ela Igreja, íiúa tcrmipar relc:m1bran
do as valavras elo Dí\'ino l\lestrc: 
"Eu sou a Yer<lade e a viela·,, que :v,s 
vêm séncl'> trnnsmitlélas, interp1·eu.
das. ·e cumpridas pelos sucessores ·c~e 
S. Peclro,· na ·sequencia ininterrupto. 
e inabalavel das t>romessas ele Jesus 
Cristo: ''Tu· es Pedro e sobre e~i.a 
11ec]ra eclVica.rçi a minha Igreja e ns 
poutás elo inferi1ó não prevalecerâ.o · 
contra ·eia". · 

A helissi111a · .. al~cução do Pe. Dr. 
Alciouilio foi coberta por entusi:is
licn salva ele pahuas ela assisten.:ia, 
entre .a qual figm;ava o aca.deu1ico 
José Antoniade· inglês, presideute elo 
Centro Academico ele Estudos Eco
uomicos <lo Liceu Coração. de J.esus, 

. Joii0 Alberto Bressan, vice presiden, 
te da União dos ex-alunos. salesia
nos; Geráldo do Arruda Cos.ta .pre
siden~e · da Congregação l\Iariana dos 
ex-alunos do Liceu e o. presillente da 
CongregaGão Ma1·iana elo FJxternato 
<l'l Lir.Pu Coração dP. ,J es11s. e cerca 
ele cem C()ngfegaclos, marianos, 

Festa de ·N. s. do Garmo na 
Igreja de N. s. Auxiliadora 

do Bairro da Luz 
E5tão sendo realizados na Igreja de 

N. · S. Auxiliadorn as comemornções . 
cm honra de N. S. do Carmo do Bair
ro da Luz que so iniciaram no dia 
.7 do corrente mês, constando de ter
ço, ladainha e benção do ~antissimo. 

Pregou nós dias 7, 8 e 9 o Revmo. 
Pe. Vigário. Nos .dias 10, 11 e· 12 o 
Revrno. Pe. Martinho e nos dias 13, 
14 e 15 o Revmo, Pe. Roberto. 

A frequencia, aos atos religiosos já 
realizados é das melhores, estando 
la Igreja do Bairro da Luz. O coro 
repleta todas as noites a nave da bc
da paroquia está. se desempenhando 
bem da difícil tarefa a·ssumida. 

O programa estabelecido para o .dia 
16, em que ence1·rar-se-á a no,vena 
em honra de N. S. do Carmo é o se
guinte: - Missas às 5, 6, 7, 8, 9 e 10 
horas. 

Comunhão geral na missa · elas 7 
horas, às· 10 horas, missa solene can
tada. 

Será · celebrante o Revmo. 
Vigal'io da Pa1·oquia. 
Salesianos. 

Padre 

A's 16 horas sairá a Procissão com 
as imagens do N. S. do Ce,rmo, S. 
Luzia e S. Luiz .Gonzaga e percoi-rerá 
as 1·uas seguintes: Afonso Pena-Gua~ 
rany-Newton Prado-Julio Conceição
José Paulino-Tenente Pena ·Anhaia- · 
Silva-Pinto-Graça Ribeh-o de Lima. e, 
AJ'.onso Pena. . .· . · 

A' entrada rlii Procissão, prégar!i. o 
Revmo. Parl,·f' Dr . . Roberto e cantil, .. 

.'rá o Col'O da l'aro[Ju.ia. · 

D:a 6 de Agosto, dia d11 Conc,mtra- Dirigimos um convite todo especial 
~ão. - Das 7,30 Em diante os Congre- aos membros de Diretoria pai·a que 
gados deverão reunir-se no Largo não- percam esta excelente opoituni .. 
Pompeia (Agua Brnnca) onde have- clacle; de u;n modo particular nos di-
rá grande numet·q_ de ·onibus especiais ,igimos aos Presidentes e Mestres de 
até a Freguezia elo O' .. A's 8,30 horas noviços. 
o R. P. Diretor da Federnção celebra-
1·á a Santa Missa, falando ao Evange~ 
lho. Os canticos estari\o a .cargo da 
"Schola Cantorum" da Federação, A's 
!l,30 distribuição dé merenda a todos 
os presentes. A's 10,30 Assembleia e 
reunião da J!'ederàção. Após a assem
bleia haverá um grande desfile dos 
Congregados através as ruas do bair
ro. 

Aviso importante - A reunião da 
Federação; que se realiza no primei
ro domingo de cada mês, em Agosto 
será realizada na Freguezia do O', 
durante a assembleia da concentra
ção. Teclas as Congregações deverão 
levar· seus estandartes. Junto á esta
ção da Lapa lambem haverá onibus 
especiais· para a Freguczia do O', 

CONCENTRAÇÃO E~;, VILA 
Il'OJUCA 

A proxima Con~entração Mariana, 
após a da Freguezia do O', terá luear 
na Vila Ipojuca. , ·-

A seu tempo daremos noticias· mais 
detalhadas, com o programa · respe
tivo. 

No entanto, os Congregados anotem 
desde já mafa esta concentração. 

CONGREGAÇÃO DE' CONCEICAO 
· DO lTANHAEl\l ~ · 

O simples nome de ltanhaem quan
tas evocações nos trn,:; , evocações d.r 
nossa historia, pois dali pa1,tiu o ini
cio da nossa cívíHzação; evocações ela 
nossa vida religiosa . . . os primeíros 
sácerclates . . . o Padre Anchieta, o 
Grande ,~~ostolo da nossa Patria. 

Foi tambem c,.1 Conceiçao do Ita
nhaem que se levantou o primeiro 
Santuario de Nossa · Ser.!1ora, dai 
advindo o nome do local. 

Pois bem, Itanhaem, senhora de um 
passado que constitua um le~itimo 
ól'gulho da nossa itente, com um pa• 
trimonio espiritual daquele porte, pa
rndoxalmente não tinha <1inda sua 
Congregação Mariana. . . 

Esta lacuna vai ser sanada agora, 

0 "I l- 1 ,1 1 11\Jf\1<10' 1.31(,. 
Nlr IC A HOA 1.FI I URA 
. 1:. t- Vl{M/\C..\() 

3;i0.o ANIVERSA&IO DO CONVEN • 
TO. DO CARl\10 

Durnnte o cor1·ente mês o Conven" 
to do Carmo comemonu·á o· 350.o àni" · 
vet·sario da' fur,dação do pl'imeiro 
convento em nossa Capital. . . 

Para tal fim o Revmo. Fréi Blenke, 
DD. Prior do Convento do Carmo or• 
ganizou uma serie de atos comemora• 
tivós. destacando-se L1111a novena, pa• 
lestrns e outros atos ele piedade. 

Está sendo distribuída aos interes
sados uma serie de folhetos contan
do o program_a completo dos festejos, 

Os Congregados que no domingo . 
passado compareceram à reunião na 
Curia. tambem rccebe1·am tais foletÕs 
bem como cartazes convidando o po• 
vo em geral. 1 

Pedimos aos" Congregados que. afi• 
xem tais cartazes nas portas de suas 
igrejas, com · previa autorização dos 
RR. PP. Diretores. 

As cerimonia~ ,erão encerradas com 
uma gramlios1:1 procissão que terá lu
gar no· dia 16, domingo, às 16 horas, 

Como todos ~ab 0 m, o dia 16 .mar
ca rio nosso calendario a data em que 
festejamos uma das mais caras devo
ções a No~~a Senhora: é o dia de Nos
sa Senhora do Carmo, , 

~sta Federação ,aderiu aos Festejos 
acima menrir-nado~ e por iss0 espera 
que' grande massa de Congregados 
compareça à procissão mencionada, 
não só para maior brilhantismo · da 
pro<'issão como tam.bem para dar mais 
uma vez demonRtraçãó publica da 
grande venera~ão que tributamo~. à 
Vir1<em Rantissima. 

Os Cow(reg_ados deverão reunir-se 
no proprio Cnnvento do Carmo, à 
1:ua Martiniano de. ·carvalho, 

NOVAS DIRETO~IAS 

A Congregação Mariana de Santa 
Efige!lia tem ,1ova Diretoria, 'lOlene
mente empoRsada no·dia 2 do corren• 
te e cuja composição é a ~e~uínte: 
Presidente, Olinda. Oseliero; Mestre 
de Noviços. Luiz O~eliero; l.o Secre
tario. Soão Moretto; 2.o Secretario, 
Pedro Primavera: Tesoureiro, Carlos · 
Cap11zzo; Bibliotécario, Moacir H. Fa-
1·ia; Dirrto1·. Jsportivo, Narcil J, Te• . 
·rassovich. 



S;l\, l'aulu. •; nc lulhn de 1,q~ L E e; I O N A R 1· O - . '.) -
i:,c- ;_·cccc· 

JOIAS Ultimas novidades em JOALHARIAS 
MUIJl:WNAS de ouro, rubis e brilhantes 
EM OBJETOS PAF?A PHESENTES 

Festa do Papa em Ribei -rao Preto 
GHANDE ESCOLHA 

Grande varied&de em RELOG:O S das methores· marcas ·suissas 

No dia 29 pp., em qÜe a Santa• Igre
j:\ cJmemora a. festa de S. Ped1·0; rea-
1i21il'::m-s~ em .. Ribeirão ·, Preto, grandes 
s,lenidâdcs em hom,nag~rn> ao:sumo 
_Pontifice' Pio XII, g·101·iosamente · 1:ei-

e.asa Bento Loeb 
nante . · · · · 

A 
HUA 15 DE NOVEMBl-lO 

'Joalharia preferida pel" alta 
N. 331 

sociedade HA 3 OERAÇõt:~ 

Pefa manhã, na Catedral, ·Jol .cele
brado_· o· Santo· Sacrincio_da_l',li.s.sa por 

'~-. Excia. Revma., o Sr; ·.o. Manuel' da 
Silveira D 'Efüopx, Bispó .\u:slli1tt; que 
ao Evangelho dirigiu -a. .. pa;lavra aos 
fieii. exortando-os. a alimentai· a · ma·f~ 
ardmtc devoção• ao PaLcotnum dQs' cris• 
táos.: o rn:;to tempk se_ encdntràv;i' re
pleto dé pessoes. d_e todas as condições •&1FM&tirri MM 

Pregand~ e Martelando .. . 

A ULTIMA DO BISPO DE MAURA 
Pe. Ascanio Brandão 

_ Ch~gpu-me as mãos o numero 621 ele 30 ele junho, ele certa publica
c;uo. Pois bem, logo na pdmdra p::gina vem-me aos olhos um titulo pom_
poso: '·Novos horizontes" e a assinatura do fit~al elo artigo: Dom Carlos 
Duarte Costa, ~ispo de Maura. Extranhavcl me pareceu a colaboi:a<;5.o de 
mn Prelaçlo enf tal revista. A extranheza seguiram a e3tupefac;&o e -a amar
gurn elas maiores que já tive cm toda minba \'ida de jornalista catolico. 
O St·. Bispo de Maura desmascarou-se. Apresentou-se abertamente contra 

, a doutrina social da Igreja e contra o Pclpa. Perdeu todo equilibdo, toda· 
compostura. esqueceu-se da sua dignidade. Veio a publko revelar-se. mn 
hercje autentico, legitimo cismatico. um revoltado. Escreveu · e afirmou 
algumas dezenas de erros clai'arncnte condenados pel0 Srllabus e encicli~ 
cas pontificias. Censurou atrevida e petulantemente o Soberano Pontifice 
como o faz qualquer protestante ou comuni~ta. 

Qu~ mais é predso para que o consid·,remos um hereje, e um aposta
ta da fe, um perjuro das solenes promes~as feitas diante ·do Alfor· no d;a 
da sua sagração episcopal'? Até agora nofsa imprertsa catolica,, cheia de 
respeito e veneração pela pessoa de um Bispo da Santa Igreja se conser
,·av_a em -silencio enquanto muita vez o _Sr. D. Carlos Duarte dava sobejas 
razoes para o desmascararmos nas ·suas malevolás insinuações contra o nos
so Episcopado. o Clero estrangeiro e a doutrina social da -Igreja. 

Agora, feliz ou infelizmente S. Excia. Revma. tirou a mascara. Revol
tou-se abertamente no artigo iriféliz que o condenou e o tornou ipso facto 
um excomungado. 

Si quis dixcril. .. e o que o Bi,po de Maura não disse?!!! 
-- Anathcma sit! . . 
Não é portanto contra um Bispo da Igreja catolica que minhà pena 

agora tremula de emoção e revoltada. vem tracando -estas linhas. E· coritra 
um apostata, um revoltado, um legitimo e aut~ntic.o herejc. · 

Ainda bem que S. Excia. se desmascarou. 
Podemos ago1a combater em campo livre- E um tema 'que veio. a furo. 

·Outros estão por aí lambem ,,ccessitados de t\m prnces~o cirurgico, tais 
como os Hubcrto Rodhcn os drmocratismos so,,ieticos, os··liturgi5mos, e- os 
namoros escandalosos com herejes e escritores imorais, muito· comuns numa 
certa imprensa que se diz catolica · · 

· Os Falsos profetas edtão criando entre nós este ambiente de heresia, 
de libertarismo, e de liberalismo perigosos. E havemos de cruzar os- bra
ços? E precisamos ser prudentes, moclernclos, caridosos, suavíssimos,. dUl
ço1·osos com toda esta gente!!! 

Não, mil vezes não. 
Voltemos porem ,ao nosso caso. Mais um caso do já celebre Sr. Bispo 

de Maura. 
Nos Anais da Historia eclesiastica do Brasil jamais a figura. de um

tispo ~e rebelou contra o Papa e a Santa. E' a gloria d2 nosso epis
copado. Coube ao Sr. D. Carlos Duarte a incrível, desastrada mb:c:ão de 

. vil· quebrar esta gloriosa e veneravcl .tradição. E o primeiro bispo revol-
tado contra. o Papa na historia da Igreja no Brasil. . 

S. Excia. Revma. analirn as palavras do Souerano Pcntifíce com tal 
petuianda, e com tamanha ignorancia que é de pasmar! 

Quer dar lições ao Papa. 
O c,·fstianismo para o Sr. Bispo de l\faura atravessa uma crise. Cito 

sem comentarias o de~pauterio: 
··o ·cristianismo at1avessa uma crise que sacode profundanwnt<i seus 

alicerces, Esse crisiianismo, porem, é o cristianismo. sü;Jerficiâl, que não 
. pode mais existir, É o cristianismo que conservou seus ritos na maiel\tade 

<lo3 templos. nas obras de arte, nos faustos,. no dominio temporal, lias re
. pi:csentaçôcs diplornaticas, fazendo reviver os aureos dias do paganismo. É 
O Cl'istianÍEmo Q,essas COnVertçÔeS 8ociais, dessas formas politicas e govenia
mcntais. que; -na preseMe g_uerra. perderam· toe.½ o seu significado.·!)': ,o c't'is
tianismo bajulador ele governos -e imperiafümos, esquecido das. massas ·hu
manas que vivem na miseria. A distancia entre seu fundador e a era mo
derna, é tão grande que, se ele viesEe novamente ao inundo, t.eria que fun
da-lo de novo. Na verdade, seu fundador não admit:a distinção de clas
rcs, ra,:as. castas, seitas: Ele viera rnlvar o HOMEM, i·estitüindo-lhé a 
LIBERDADE. que confunde o amor de Deus com o amor do Homem., 

O. homem está cansado deste cristianismo, conjunto de mtintil'as, de 
convenções, de fo1:màs. exteriores, de simbolos. de hipocrisias, ·que. sub~ti
tuimm as realidades da vid11. Anseia novamente o homem· pela pôs~e da 
verdade e da justiça. Quer saber o que é util e essencial à vida. O maior 
crime, pois, do cristianismo é t<:r se afastado. do sentir cristéo, é ter pos-
tergado o Cristo. · · . · 

Se o cristianismo quiser colaborar na reforma do m•;;1do, construindo 
um novo mundo melhor, é preciso que reiuvcr.esca. · . 

Os guias do mundo hodierno reconhecem que seus povos estão dan
do o maximo para o triunfo das forças do bem contra as força's do mal; ' 
estão bem intencionados e querem acertar, proporcionando .a seus povos 
dias melhores numa Paz duraci0uni. 

O cristianismo não pode dcix11r de re1mnh'!cer que o mundo progre-
diu e caminhamos para novas realizações sociais. · 

A conciencia cr.istã não pode ignorar os processos sociais e culturais 
existentes no mundo hodierno, sob pena de ser taxada de retrograda. O 
n,undo evoluiu. Coloquemos o ct'istianismo dentro dos sistemas modenios 
da atualidade. Esperemos breve sair desta 'luta tremenda, em que. forsm 

. sacrificados seres humanos. vitimas do prepotismo fascista,· agressor <le 
-nações e roubador da Liberdade bumana". 

Não está sozinho infeliz1nr,nte o Sr. D. Carlos Duarte. Este modo de 
encarar· o cristianismo anda por ai na pena de uns tantos jornalistas que 
se dizem catolicos e um "Diario" pelo seu redator numa crise .de _demo· 
cratismo já niio tem saciado com e.$ta lingtingem.. e 

Bem. Vamos adia,nte. · Quero citar. O Sr. Bispo de Maura, p~rdoe-me 
S. E>:cia. é supinamente, i~nora;1te da. doutrina rncial da lgre;a. 

Querem uma prova só'? Lefam e ... pafmem: 
"Nesta luta de classes. que é a lufa que v:,i pelo mundo, não é pas

sivei a aplicaçi'io do rcmedio cortumeiro. Resolver a questão social, ape
lando para a Caridade, é courn irdsoria. Dizer q11e ós pobres sofrani' com 
raciencia. na esperan}a da recompenrn no céu, é dar demonstração publica 
de fraqu'eza intelectual. Apelar para os capitalistas afim. de que aumen
tem o salario aos' se'us empregados. é querer governar ·o bolso dos outros. 
Negar aos operarios o direitC> de gi·eve. é ser cruel. Colocar a soluçãp ,nos 
sindicatos. é dividir o mundo lc;::-almente cm capitaji<tas e· opernrios ou, 
corno cbamam hoje. empregadores e ~mprei?,ados. O Pàpa Pio XI na sua 
Enciclka "Divinu Redemptoris". condenando o comunismo. dá·.esta solú-. 
c;ào: "Se se r,onsidera, por certo, o conjunto· da vida econômica. como 
destacamos. em nossa Encíclica "Quadrai?esimo Anno". não se poderá obter 
O reir:a~o.· n~s 1·elaçÕP~_ econ(\ffiit""0-~0cinic.:. Da O"'lJÍ\1}1• r-olabor2<•i'!O- entre a 
justiça e cal'idade, se n,!o por meio dr um <'Orpo de institui'.)Ões profissional, 
e inter-profissionais sobre bases r.ristâs. coligadas <>ntre elas e. que. formem, 
rnb divet·8M formas e, _adatadas aos lugarf'S " circuntancias. o oue .se chama: 
Corporação". Este t·emedio não node ser aceito. porque. lon'I!<' de curar; vem 
aumentar o mal. Digamos com dareza para que. todos entendam: E' dar for
~-a ao· fascismo: é ,puro fascirmo. estrangulador das massa~, obrigadas a' 
aceitar a vontade dos· Privilegiados. com os quais sempre pensa o gnverno 
fascista". s ~ 

S. Excia .. Revr.•a. provou nfo ter siquor noção elementar da hi~toria 
das corporações medievais e nun<'a soube- ler uma enciclica papal. O Sr. 
Bispo de Maura argumenta com a pura dialetica do comunismo. Crer na 
outra vida, ter esperanças no céu é dar prova publica ele fraqueza 
Íl)tcl~·dual! · · 

Enfil)'l. enfim, que mais se poderá dizer? 
O Sr. D. Carlos Dt,arte ;acaba ele car uma ~olene e triste manifestação 

d~ frnqucza intelectual! Ignora tudo. Até o catecismo. 
Vamos adiante. 
Todo c,;,tnentario me parer<' aqui inutil. Pasmem ainda ante este 

absurdo atrevimento. A lgrc;a do futuro será liberrima,. 
Diz S. Excía. Revrna.: 
"Nessa T<n-eja haverá lur-ar para todos. Todos os· homens de boa von

tade se sent;,,ão bem. ouvindo a voz dos seus pastores. vet:dadeiros guias 
elas almas. Essa hreia não será a [!(reja burguern. do capitalismo, dos im
perialismos. dos homens de governo. poroue tudo isto terá que desapare
cer. Não haverá, no mundo de amanbã, lugar para esses çxploradores da 
humanidade. 

Então n Che•J da lgreia nãn terá line:uairem ~emelhante. a esta, pon
do cm duvida os sentimentos tr ois intimos elas alma.~, de pov<is e nações; 
rPJem fala é o Papa Pio XI'. "Procurai. Veneraveis lrmãos, que vossos 
fieis não se deixem enganar. O comunis~o P intrin~ecamenté p·erver~o e 
r>ão se pode admitir em nenhum campo a coiahoi·ação com ele pnr quem 
deseja salvar a civilização cristã. E se alguns induzidos aos erros coope-, 
rarem para a vitoria do comunismo em seu país, cairão entre ·os primeiros 
como -vitimas de sen eno; e quAnt" mais se, distingam por sua antiguid1ide 
e pela gra·11dez11 ele sua civilizacão cristã, as regiõe:,; onde o comun~mo con
siga penetrar. tanto mais devastador se lhes manifestará o odio dos "sem 
r.eus''. Linguagem impropria de um simples cristão; quanto mais de um 
Papa!" · 

Com isto, rliante dIBto e •'epois disto, só se pode concluir: ou. o Sr. 
Bisuo de r,'Iarn·a dá uma pPva é!e fraaueza intelectual e é um caso pato
hgico .ou ... estamos em face de um ·Patriarca ,ovo da, heresia! · 

lnscri~ão no· tumulo de. Pio X 
O jornal catolico londrino "Tbc 

Tablet" estabeleceu uma rdação· tn
tre a recente ab<!rtura do tumulo ele 
Pio X e o avanço aliado_ sobre Homa. 
Quando o Oitavo Exercito br,tanic:> 
a\'ançava após o seu triunfo em Cas
sino, o tumulo de Fio X estava ~en2 
do aberto ,;a cripta ele. S. Pedro, em 
presenç:a do_ Em1nentissit~o Cardcàl 
Tedeicnini - diz o jornal; A,bdram
se cs três esquifes. No interior do es
quife de chumbo, o Cardeal encon
trou a seguinte inscl'ição grnvada · por 
,não desconhecida - '"Salvai Homa, 
Salrni a Italia, ·8alvai o Mundo!" Os 
presentes, como era natural, Jicaram 
profundamente impressionàdos com· a 
significação atual desse apelo escrito 
ha trinta anos; e revelado no instan
te pi·cciso cm. que os exercitas. :aliados 
prometiam salvar rapidamente 'Roín:a, 
a Italia e o mundo, da teniveL_fol'ça 
do paganismo nazista. O ovgão catoa 
lico lembra que o Papa'Pici X foi it1u
mado a 22 de agosto- de .1~14. 

Não Desperdice! 

O . 350.o ANIVERSARIO . ITA fUNÜÃêÃO 
ao CARMO . EM . SÃO }AULO 

Ha trezentos e cincoenta :.nos 
inst.3 la rn se em S10 Paúlo de· Pirnti, 
ni!lga a sua segunda Ord~n1 Relighi· 
sa: -- a elos 8armelitas. Os Jes'uitf\s 
haviam aqui cl1cg·ado c1uasi q1rn~'en
tà anos antes, quando !<'rei-· Antonio 
da Ordem do Carmo ,ped u auttl'i· 
zaçã0 á Camara "parà sitiar h,rn 
c·aza nesta dita Vila P seu,~ linutcs 
e lhes parecco ilen aos ditos offci:fr, 
e que daria cóla· de ludo ao povo.''. N 
assi111 foi o Convento ela Carm'o fun
dado 11 0 alto daquele mori'o. que de,s· 
ce para a varzea · que ainda traz o 
se.u nome. D-ai sairiam ma's. tar,te 
os Cannel.tas para o seu itov'o Con
_vento. erigido à Rua j\Jártlniauo ile 
Cana.lho nas mesnu,s tinhas do :rnti· 
go, sendü atualmente t1n1 dos nni;, 
be:os mumimentos religicsos de ~fw 
Paulo. 

Hobre a açfto bemra~·eja elos Cai·. 
m•>litus em São Paulo, pul>licaremos / 
um pia. noticia em uos,o, proximo uu- · 
mer•>. 

Para <'.Olll!?morar t:10 grata· efem~-
ridade. estilo planejadas varias les· 
tlv;dades, ele acordo com q seguLne 
programa: -

NOVENA DO DIA 7 ATÉ O DIA 15 

DE JULHO 

,;;,s 7 horas - l\Ii.ssa festiva dur:rn, 
te a qual rel'ar-se-ão as orações IHl· 

ve1wis. 
As 19.30 horas - Heza solene com 

pregação e ben~flo do Santissimo. 
Sexta--fcir;i. dia 7 - Comunh:lo 

geral dos 'alunos do Colegio, de S. 
Alberto tlurànte a _missa festiva .. 

llou1iugo,. dia 9 - às 8 horas 1~-_[is
sa festiva ·com Comunhão 'geral ela 
l•'ede·ração .\Jar;ana I•'emiilina. O ce-· 
Jehrante será o Revmo. Pe. l>r. 
JÚluarclo Rnherlo, IJD. Diretor tla 
Jo'Ec>uei-açào. . 

Sabaclo, dia 15 - VeBPel'a ·da -Pe~(·' · 
ta· de N. Sra. do Carmo: Ao nfo:o.' 
<liu. os sinos da Igreja. amuwiarã0 a 
.magna data elo Carmelo. Deste mo
mento at~ o findar do dia seguitúe, 
todos os fieis, cada vez tJue visitar,% 
esta Igreja. rezando ll l'a'rlre-Noss,):;. 
6 Ave-~J.a1:Jas e 6 · GloriaPatri .,pd1:. in-

. tenção <lo Sumo - 1io11tifice-, 'tucl'ar:\.o 
uma lnclulgm1cia Plenai-ia_ ajili'cav,,1 
à3 almas- do purgatorio, sob as ·condi
ções de costume. 

Domingo. dia 16 !?ESTA DA 

Ãs S hol'as - .?lliss_a: testi-va com 
Comunhão .. geral de todos os, de,o
to·s d~ Vü·ge1u do. Çarmo .. J:i:st~- _;i~hs· 
sa sel'á celebracla ·pelo ·Revmo. Cgo. 
Aguinalclo ;José Gonçalves, DD. De· 
cano clesta Paroqu:a. 

As 10 · horas --- ).Iissà ;:olene · rom · 
J)re;,;ução, O celebrante ~eni. o Rev mo. 
Pe. Provinc:al . dos . Carmelitas. A 
"Schota Ca11to1·um ·•. executará· ,._ 
.. i\íbsã r,;ucar:stica ,,_ de :rc.rwi a 4 
vozes · mista·s: com B.ccmpa\llrnrµeato 
da. tradicional orqne:,tra. 

As til horas - Sairá ·desta.. Igreja, 
a grandlosa., procissão cÓm a· illl.;i,gm11 
·,1c N. SE)nhol'a · do Carmo. P1'esi'.lírá 
S. Exc·a. Hevma. i\1ons. José l\Iana 
i\Ionte,ro. DD. -Vi:;a1'io· .Capitular tia 
Arqui,liocese. Esta prci'cisRão ·. se,'á 
abrilhantada.· J)ela J)t'CSença da,_· J?e, 
dera<;ão das Congreg;ições- · M~ria,11;;.8 
sob a· dil'eçã, do .ltev1110. · Pe: Agosti· 
nho Mendieute S. J., ·e ·mais a· 11'~1le· 
ra.ção Mà1:ia11a Feminina .. _;>·:·, . · ' 

O it:nerariü será O ·seguinte:·- H. 
:\[artln ·ano' de Cm·v.itlho,. H. _.,J301'or6~, 
H. Conctessa ele S, Jóaqtiim. ·Av .. .Brig·. 
Luiz Anc0Jiio, .!l, Pedroso, Jt;.. ;_\larti· 
niano' de Cal'\'alho. Ao recolher:se a 
procissão J1averá.'lugar o- panegirko 
ele :Sfossa Henhora do c,:armo: Em ie
guida -·· Tt Detiuf" 'e bençiio'dp"S'.1\1· 
tissimo.· . ,· 

SaiJado d~nt;'o ela Oitavà. (lii 22 ~ 
às 7 horas, iÍ1:ssa cantàda péloii _ben
feitores. ela ürde111, vivos e <fefitnfos. 
' ·As preg:ú;i'iés, ilos cli'as 7.:· :S;- l) esta
rão à cargo ·c10 Revmo. ·P.e: p'rei An· 

. tonio O: Cann., Nos demàis dlas . da. 
Novena. e á l•'es'ta: pregár.á, o' Revmo. 
Pe. I•'rei Agostinho' o: Cárm .. 

Os canto:; sagrádos set'ão. ;xecuta
clos ·1Jelá '" Sc.hola Ca:ritorüm'• - dos. 
Revmos. Clerigos, Oarmelitàs. · 

Prisão .de: sacerdotesc'àtol,ícos · 
na Eslovaquia ;· 

· Despacho proc~de~tti' ·da cidade de 
Zurique informa a. N. ç: quf a .~oiiu
lação católica d~ Eslo:,,aguia _: se· acha 
con~ternàda .· pelas. medidás cli·asticas 
com: que o Governo_· 'P.P<;>Ced~u,.sontra 
os sacerdot.es que se negam: a pregar 

·set·mões·· ditados .pelas·:·mesmas auto-
ridades govermünêritaii ' · ' 

Mais .. de~ cem.-Jein _,:;ido. p1-esos em 
todo. o pais. .,tss~vera a in~owação 
rec~b.ida, Aos. pr~SÔ!! foi imposto ·o di:. 
lema de'' o'u : servir' no exercito .como.
Capelães : Militares na freÍlte 01;iental 
ou sei: enviadó àos, campos :di::con.: 

CO:\IEi\iORAÇÃQ SOLENE DE NOS, 
SA SEK'HORA DO l\IONTID CA,R· 
l\U~l~O: · IJavÚá. rnssa i\s 6, 7, 8, !•, 
10, 11, 12 horár ... centi·àçã·o:·•·---·· · « .. ·--·· ____ , ....... 

sociais, e foi ·'e!e,ado ó numero delas. 
que- se api·oxiolou da rngrada mesa,· du-
ra.nte a .M~á. · · 

Em seguida, ·,ta sacristia da 'Catedral. 
prcéêc!eu-se à, inaugura~ã9 .. do retrato 
dJ. Sumo · Pontiiice. , Encontravam-se 
)lreumtes · o .Prefeito. Municipal, o· Jui_z 
de Diteito' .e outras · autoridades, quan-. 
do o. Exmq.:~e.vinQ, sr. Bispo Au:xil!u, 
,·en19veu a/.bandeú·a que. cobria o qua
drn, e, em nomà do'.Exm'.l. Revmo: Sr.· 
Bi$J>:> .. Diocesano, d declàrou '.i11!':Ugura
do, Por essa ocasião, em eloquente im
ÍJi·ov~e~ o ElO!rn.: ~evmJ;· Sr. -Bispo_ Au
xiiiar .~a1011 '.sobre o Papa .<:- i Eucai•istia. 
111cstl'an<io Que. se Noilso. Senhor Jesus 
Cr!st:J'..est-& realmente. presente no San· 
ti..<Simo · sacr!lmeuto .. njas não n:s tala 
de :modo . -~nsivel, iaJa-~nos:. 'enti·etanlo 
d:?~ alturas 'do Vàtlea~o .. ~r !}'leio do. 
St,icess01; ·_cíe S. Pedro.· Uma vi))l'i\nte 
salva de palmas acolheu · as palavras 
· do 11ust1·e PrcJado. · 

_HORA- SAN-TA 

'A.'; 16 h~1·~s, na ';Catedral, realizou-se. 
· solsn~ Harà, Sarit.,i, qué foj pregada pél0-
. f:evr,t.o. sr. ego. _Dr. -Aptonjo de· Cll;stro. 
1\Iaye~. Assistente. Eclesiastic:i · da Ação · 
Cato,Jic'a · ele -S. Paulo, e· d<> LEGIONA
RIÇ'. . . . 
· !);ante de elevado., nurnerci . de' fieis, 

S .. Re·vma .. produzi_u·"iuminosà e .éxce0 _ 

-lente· oração, 'em que_ .exaltava o Jncom
riiiiM~'t bê1ieficio feito wr, Nosso· Senhor 
'!o Sanêll. Igreja, dalido 0 Jhe o Papa,1o, · e 

· imt>1oráva . -~s graças. · -!)ecé,s,s;i.rias' • para 
;quJ . Ós Heis ctiÍTespoj1de&em sempre 
com o devido t·eónhecimenl-o 'a. tão in- · 
t.;~dom .. · · · .. . 

Elll ·~g·u!da, S. Excia. Revma .. o sr. 
IXim' Marii1el da Silvefra D'Elbóux · deu 
.a.· bençãq :do:,' ~antissimo Sacra1iÍ.entÓ. 

A _SEDE DA A., p: :Ell/RJBEIRAO 
-l'RETO 

Afim .de .atender ·~o crescente desen
vo!Yi1r.ento íla; Ação· Cat<ilica: <la.s Con
grega'ções ",Marianas ~ :Plis:. Uni&s de · 
l':ilh11s,. de.Maria ;na J?iocese d.e. ·Rib~itão· 
Pret::. ,torn0t,;-se ·necessaria. . .a -c,11stru· 
çá:> de um :espaçose> e• contortavel ~àificto 
qtie pud.e&ie''aG0;1ú>dar o~ servi;os <i~ di
reção d,o tão impoitimtes' àtil'idides: 

. Para· est<; ~feito,. S. Exc.ia., Ô ISr. 
D;m .Í\lberto, Gonça!t•es, ordenou- a 
consfruç;fo .de .. úm edificio · Especiai, que 
ficá_ qonüiifo ao Pala.do EpisccpaÍ e·:à 
cu1·ilv-Dfo'Césami.; e- constltue é:'e1tamens 
1 e das, .inéfü.o~s, instalações da · Ação 
Cr.tc,nca em todtj o nrasil. · 

:o, .. ec:lifiC:Ci.· eh'! lh:Jhas 'm,den,as · po
rem··muiÍCJ sobrili.s e' distintas, se ·com'..· 
J)•:ii r;e dulls 'putes. di·,ei'sas. ijo alto, o 
•··~~u;.1) ·n~,!n A1b:'irtc,·', c·oin 'ffiai:S .d~ 600 

. pclti·~.r!~t, · _f.)~C~t.i."i~e pàlco, "cam~s,a.-. de -
pr•Ji;c;7õer, . etc-.,- ten1 toclo.s ;. c's· reciuési
t:i:S ll(':~~-ssa_r1cs pit:,, ,. . .a.- ·,t·e31iza~iio · C:e 

· r2un;M.~.. f~slas . e tÔl:nidades em um 
a:n1:ien.te c,Jrif.~:·t'avel · e. --arolh<.'-<lor. No 
an:!n fo;rec; encontra-se. _à parte des
tlnà~,a; A_ A',J,10 .CatoÜca e i,,'s ·al!.~Oc'.aç&s 
n1ari,a~!t:i .. ,Á · .. _parte:- -ci~st,na..da ~~os jovei1s 
rJntérü . uma,·,exc~Jnnt~ · sala de -1·i~re2.gf.o 
con1 '·-j~iiot; uma hil?,iotec·I\· e . .uma. livra· 
r\,P. qu:: '{ende· .ri-rande · nume1;0' de obras 
e· es:4''!<1.(i.ida a. fazer um ·bem _inesti
r,úwn a;,r. 'circülos int.e!etuais· C:a. ciC:a
d~. nJta-se·. ·aind,i. ·um9, saK de escrlto
rics. e arquivo admira\'elmcnte.·orga11i-
std;, ..... ,,,. , , . · __ .- . :, · ... 
.·Por-toda. a 'parte,' sente-se a. lmpres-

.. são· 'd~ l:em r:s:ar: ple:Íac;e 'ii . .ativl.dade 
ínt vhst~ .. <i. ue ·é1ã . â() 'p:·edio uma. a.tnl0sfe-
1·a, magnif-ic!!. para. o traballlo dç àpos
tolido. cl:'JS .jovins .. 

A im'ta destmada às Cl'gan:.saçMs fe· 
minh1a::-;._i,1teii-a111entr, ~er>arada do resto
eh edlficlo e c_om entrada lndepende)lte, 
taníbem é exceJe:nte, dispondo i&nâlinE-n
te de saiu p~ra reuniã•J, l'ef:rea)p.o, 
_o,hn2 .. bil)lioteca. e arquivo, . 
. -Pa:·a. a répoi'tagem cio LEGION'ARIO. 
constituiu es;;ieciaL satisfaç.'-lo .vi.sltar es~a 
sed~ em companhia do ,E:-mJ. ··Revmo. 
E:. Bispo Auxiliar, qué ·se.· féz acompa
nha~ _c.::i. Revmos, Srs: · Ccnegos Antonio 
d~ Cast1·0 'Mayer, As,si.stente Geral· (a 
. A. e .. c!e s. Paulo, e Anto11io 'Leme Ma
cha:'.:·, · Prote.,sor · dJ .• · Semir,.ario c:o· I1>l· 
1·arig&, e· /Ú;si$tent~ Eclesbl.st:co tio Ins
titui:i de Servl~o · Social. 

Em conta~~ com estas obras.· de. apos
tole.d~', pcde~se, medir em toda a sua · 
<ixtensib ci zelo, a. inteligencis. e a ope
'rq::tacío do Exm,;,. Revmo, Sr. Dom Ma-
11uel c.'a Sill;éira D'Elboux,e. os admil'a
veis :. re.rultados ·qué tem conseguido. 
8ente-s1>_ n~le o Pa_stor solicito, '.que pen
se,_ em tudQ, a., tudo' prove, a quem t~dos 
c, p:;rmenores interessam· à fundo, e 
cuj?. àtividade _industriosa .e· 1nt;c;Jl6ente 
SR-Í:.', ~'forfüer e_t su.aviter'', litu1tiplicar 
és i·ecursos, adextrar. ·os ··atiiciliares:- e 
c:irÍqUis~àt· . todas as vitorias. Cc>m-er

·sa11do-se 'c,m s. · Excia. · Revma ... nota· 
se' que· 'n_s.'dà lhe e.séllµá:' o apostoJa·cto· 
en~r~ o~ in.teletuais, os operarios, as ·ses 
nhora; dii. Sf.lcbdade, OS c;plegiá:is, Ludo 
o interessa,' para tudo· tem. pl~nó.s. mag
ni[ic:s · ou .rea!lzáções já .muito adia'n
ta:das .. Ao j}ar disto; Ílm .cónheCimento 
-metfottloso .. ;ie · todas as· · ~a1;oqulM da 
Dio'cese, isto '.é· os· problemas ·e ·neceSsi· 
dades _das i'espeÚvas' popu)açõÉs. ·. En• 
quanto· 8 · Excia ·,mostra esqu.emS:S.\ grà
,Ckos, descreve ;obras:· disi;~Jfa · s~bre pia• 
no~.- e .realizações .de· tod_a monta. u1n 
nóm,e i<Jµê lhe: voltá incessante1neiite ao:. . 

· lablos é' -o. do Exmo.' Revmo. Sr. Bispo 
. Dioce~_an9;_ Dom . Albert:> Gonça·1ves, em 

c~j!I. expél'iéncia,' l,uzes e. a 0t0Hdade se 

-'-'--'---·-

apJi& para. em intima união com ele, 
realizar o magnifico apostolado que vai 
aos poucoo transfonnand_o tod_a. a 'ci
dade tio Rioeirão Pt'éto. 

A reportagem do LEGIONARIO teve 
a ventura de estar com o venerando De
cano _do Episcopado Naci~1rn.L Sua alta 
~ nobre fi;;ura, que sem' ter sémelhan-. 
ça física com a. de Dom · Duarte, !em• 
Jirn pela atitude · hieratlca e pelo.' todo, 
o nosso pr.itneiro Arcebispo de santa. e· 
i<wl\'ictavel memciría. se e8nsel'va._ s3m· 
pn, firme e imponente. Em· palestra 
com S. Excia. Revma .. o tempo corre 
celere· Pe um lado. como,homem d!~ Es
trc.do e priucipe dn. Ig·reja·, S. Excia .. 

· Rcv·ma. teve contato· com as mais no
tavei.; figuras dü ceua.ríÓ religioso é ))O• 

iitic:> cl:> Bmsil. solfrc as tju:,s discorre 
com urna facilidade. uma vivacidade e 
um& precisão dignas de nota. Por outr,1 
Jad0. acompanha o venerando. Prelado, 
com rara argucia; t8dos os aconteci.· 
m~ntos contemporaneos: especialmente 
o•: C)Ue interessam a \':Ída religiosa no 
Brasil. ,Atesto,u-o a magnif.ca ca.rta que 
dirigiu a seus diocesancs. e ·que publi
cal'entos Clll nossa proxima edição. 

P9r tud3 is_to, s: Excia. Rev,)Ja.. que 
t"ecebeu ·.-cm_ audiencia a rep~1tagem· Ges.':' 
ta folha, lhe dispensou momentos ins
trutivos e vei-dadeiramen\e encantado
reJ. 

NO SALAO IJO<l ALBE.R'.fO 

Ã noite, às_ 20 horas.· sob. a presiden-

eia do Exmo: Revmo. Sr. Bispo Dioce
san~, presentes o Exmos.. Revmos. Srs. 
Dispo · Auxiliar e Vig·ario <,era!, altaé 

. a.utoridades civis e militares. realizou
se uma sessão solene concorridissima, 
em homenagem ao Santo Padre. duran
te a qual se executou o seguinte pro:
grama: 

Ci·edo cantado pela assistencia; 
Saudaçíi.3 · ao Dr. Plin_io Corrêa de 

Oliveira pelo sr.- Dejalme Santos Ga-
barra. Jici5ta. , _ . 

Scherzo · n. ~ - Chopm ..'.... Piano. 
Concertist;,, Senhoi·ita Zitb de Moraes; 

Conferencia sqbre o Papa, pelo Dr. 
Plínio- corrêa. de O\iveira; 

carito a 2 voz~s - o Sino tange -
Pachncr --' peb Orfeio <lo Colegio Nos- . 
sa Senhora Auxil!adora; 

Coligada Cdansa, brasileira) - Fco. · 
Mignone - Solo dt' piano' - pela Se• 
nhorita. Prof. Hi!da Siqueira; 
·.10 · 1oll::, ·om,1.~p Oll 01uar.uioaptJ.lllV 
Antonio de· Castro. Mayer e ao c~nfe
rencista, - pela senhorita Madalena 

.sframbi, Jici~ta; 
Canto - Salve Nação Predestinada 

- J. Eutropio - pelo Orfeão do Co
legio Nossa Senl1Ôra Auxiliadora; 

CJt'O talado -··O Par,a,-- •pelas Alu•' 
naJ do Colegio Nossa Senhora Auxilia-. 
dora: 

Hino Pontifício- - cantado pela assis• 
tencia. 

. . . . 

MODE.ST A .PRETENSÃO ••• 

No curso da. sua vida . t~rrcn;:i., 
quando _Jerns _pregava na · Palestina, 
doutdmmdo o povo e formando os 
Apoztolos, :,,isava por certo · a Jiin-ma
ção da Igreja, o g1·ande Reino de Deus 
na terra. Na sua mente divina 'passa
·vam os seeulos_ e, ni1ma visão de con
junto; jamais apagados aos olhos da 
sua . Onicíência i·,Jinita. contemplava 
cst~ mezma Igre_ia . no esplendor da 
sua _divina · e majestosa orgànização; 

Na. lgre'.a há, por divina institui
ção; duas partes nitidamente distin
tas: a .(}lscente, constituída pelos fieis 
b,itizados que .crêrn. em Jesus Cristo e 
recebem ,os mesmos sacramei1tos .. sob 
a obediencia· aos Bispo<; e ao Santo 
I'adrE;: e -a docente; -fonl)ada · pelo 
conjunto . .mamvilhosn <los PaHoÍ'es. 
com o soberano Pontifiéie infalível à 
frente.· regendo e ·qric1itando' toda a 
~,(re'a Sen>.prec <'Om Üma fÍ!'ITJ_eza e·. a\J
lol'Íclade ' inabalavds, poroué divitias. 
A Iqreia rloce:~te é a co'ntinuacão da
ouele Colegio A1,cstolico _ form;do por. 
Jesus, p::ssoalmente, e investido por· 
Ele · de- podere5 csped1ds e divinos . 
jamais possuid:is naturalmente,· por . 
criat~ra algu.na. 

O Sümo Po!,tifice, sucesso.,· de Pe
dro ·contimrn, cndiando a Igreja, on
de os_ Efapos. sucedem aos Apostol,;,s,. 
e são coadjw,ados pelo trnbalho sa
cerdof;,J e minÍ5térial. 

'Tudo o. mat< ·na l?reja. pertence 
ao corpo discente, ou dos fieis. 

-o-

Causa po_tµnto, · admiração e estra
n hcià '-li·' ifil1·1nação- ::i•m~, /. '',i'J!'' :mo
destíssima . .. de certos., escritores , cs-
ph-itas: ' 

· ''Kardeé, . Roµstáing, . ,.Bezerra de 
Mene+es; Leão be~is, De:annii, Wil
liàn Ü'ookes; e Guilio·n .. R';b~ll'O ... 
foram pata 'a verdade. · nova . ·. . o 
mesnio que Paulo de Tarso.' .Simão 
Po,fro, ·. João Evangelista, Mài·cos, Lu
cas e Ma·:!us foram para a· divulgação 
da palàvr-à do Divino Mestre. 

Continua,lores destes, aqueles ilus-
, trados espiritas, i·atificando os Evan
gelhos, deram, assistidos· pelos emis
rnrios divinos, o ·sentido exato da pa
lavra· de Jesus" (Ernani Cabral: Tri
buto de. Apreço, in: Rt,formador, fe
vereiro de 1944, pag. 28\ 

(O grifo é nosso). 

-o-

mações deixam-nos estatelados de·. aci-
0 arrôjo e a pretensão destas afir

miração! .. _. Nada menos que . conti
nmidores de Apostolas, Evangelistas e 
Papas ... Nada menos que ratificado
res dos Evangelhos. . . que interpre-

Pe. Vicente Zioni 
tes autenticas e infilliveis- da mesma 
palavra divina ... 

Felizmente, para bem da verdade 
(e dà Humanidade tambcm) a rea
lidade [ bem outra. Nenhum destes 
pretensos iluminados. por mais il us- · 
trados que- tenham sido em '"vida. e 
por mais autoridade que tenham usu
fruido: entre · os homens, não passa
ram nunca. de simples indi_viduos ~ 
quiçá bem intencionados porém 
clestituidos ele toda e qualquer inves- · 
tidura efpiritual . . . suas · credenciais 
de doutrinadores m;ncâ fot'am leva
das realn;ente- a serio entre os ho
mens. nem há esperança que o sejam 
agora .... · 

Longe 'pois de os espirita~ endeu
sarem desmedidamente Kard-ec. Rou
staing. Bezerra de Menezes etc., etc,' 
melhor fariam si refletissem um· pou
co na inanidade das arões humanas 
qu_ando feitas longe de Deus ·e· contra 
Deus; na inutilidade dos escritos· dos 
homens, quando opostos à Vet·dade 
Divina e na fremente necessidade de 
voltar quanto antes ao bom c,iminho.-

Lembrcm0se de que· .Jesus é a éa
beça cléste grande Corpo Mistico, de
nominado a Igreja. Portanto. .e~tar 
fora da Igreja, é separar-se do mes
mo Jesus Cristo verdadeiro Deus a· 
veidacleiro Ho1ném, Caminho, Verda
de e V,ida. 

s. Excia. Revmâ. o Arcebispo 
de Gosta .Rica ora pelo triunfo 

aa justiça-
D_espacho procedente de S. José,i_n-_.; 

forma a N. C. que numa cer1rtonia re- ,. 
ligio~a. realizada nàqúela cidadé .. pro
movida . pelos . estudantes• dos Caie-·· 
gios ·ao Ensino ·secmJdario, em inteÍ1-
ção das forças combatentes aliadas 
que inlciat·am a invasão da Europa, 
o Deão do Cabido Metropolitano leu 
o discm·so escrito por S. Excia. 
Revma. Mons. Victor Sanabria, Arce
bispo de São José. 

Diz a oração composta para o ato 
por S. Excia. Revma, Mons. Sana-. 
bria: ~ "Oremos pela vitoria da cau
sa da justiça. Oremos pelos soldadcs 
dessa causa e por seus chefes. Des
t~rra da face do orbe a· opressão ·e a 
tirania, e concede a vitoria aos quE 
lutam_ pela verdade e justiça. 

Brilhe tua luz· para tantos milhares 
de homéns que perdem suas . vidas 
diariamente nas batalhas por mar, 
ar. é- terra". 

DEPUTADOS NORTE-AMIRlCANOS 
U"RAM NO DIA DA INVASÃO 

Despacho procedente ·ae·- Whasin- · 
_gton.' àa N. C .. informa que na anti
ga Igreja c!e São Pedro.· muito prox,i
ma do Càpilolfo, teve lugar uma c~
na: impressionante, quando ao saber
se, da noticia dá _invasão, se. e)evaram 
nela orações espe_eiais. pelas tropas 
das íiações aliadas· que particip'am, da 
grande bala!ha. t'enovando um tra
dicional ·costume catolico. · . 

P.·~sididos pelos deputados Donald 
L. Toole> de Nova York e Richard J: 
\Veles da California, mais de 60 
membros da Camara se dirigiram 
processionalmente desde ·.o Capitolio 
até a Igreja de São Pedro, acampa-

nhados. por todo seu pessoal ;iuxfl1ar. 
A Igreja rapidamente ficou 1·eple

ta, poL~ alem dos membros do Con
gre~só. havia·m acudido 1·eli<!iosas, .en
fet·mciras e medicos do Hospiü>I da 
Providencia. emmegados do. governo, 
numerósis~ima~ Waves e Waes; ~olda-. 
dos.. tropas cxpedicionarias e mari
nheiros. 

A multidão rezou as Litani~s de 
Lore{p e outras oraçõe~ especiais, im
.plora1,rlo ·a· intet eessão da Santíssima . , , 
VirgPm. Diri"!ÍII f\S orai:ões o Revmo. 
Pe. Ch~rle~ W. Nelson,· c'oadii.itor da· 
paroq11ia.' A c,erimonia foi encerrada 
c,om · a Benção Solene do Santissimo 
Siacramento,·. 

A historia -da Polonia se assemelha an Calvaria 
Sermão sobre a 

Mons. Joseph 
Polonia · proierido . pelo Exmo. 
.Flannelly, em Nova York.· 

.A pedido do · deputado" Thomas S. 
Gordc.n, de 11.linois. o orgão oficial do , 

. Co_ngresso dos Estados Unidos impri-

. miu- o discurso ·que recentemente pro
nun_ciou o Ilmo. Mons. Joseph Flan
nelly, de Nova Yç,rk, qu·e havia· sido 
publicado.-. pelo . ~emanario polonês 
So_kol Polski. Transcrevemos alguns 
tr~chos <lesse discurso. 

vantou e continuou seu caminho até 
que, depois <le chegar ao Calvario, foi 
cràvado na Gruz e nã'o voltou a se 
levantar sei\ão. quando ressurgiu, glo
rioso. e imortel, no dia da ressurrei
ç:ão". 

"Em 1773; em _ 1793 e em 1795 -
continuou·· Mons. F'la~nelly - a Polo
nia caiu. Como seu Mestre, toda vez 
a nacão . se, levantou e s,egUiu Jesus. 
Nos· passados 3 ano~ a Polonia chegou· 
ao_ Mónte · Calv:;irio. Depois de lhe ar
rancarem quanto possuía, exceto sua 
.fé catolica,. a Polonia. foi pregada. 

nL~n1a cruzJ_,. . 

'.'Por qu,,,i mil ª\lºS o. povo polonês 
tem seguido Nosso Senhor Jesus Cris
to. Tomou a. Cruz e seguiu~O.- Quem 
abandona o Redentot' no caminho do 
Ca:Jvario nii,o -P um cristão verdadei
ro.- _ Du_rante os . passados· 175 anos, - a 
Polonia tem ,sido um Calvaria. Com a 
deyida reverencia atrevo-me a , afir
mar que o cámin~o percori:ido pela 

lu• 24 "' Mol•, 10{91i PóJop,l_a é !Jlllito semelhan_te ao'. per.: 
$ Ã Ó p À U l O corndo pelo Nosso Salvador. Par_eee-

Mons. Flannelly concluiu: - Toda 
via, como seu Divino Mestre.· a Polo
nia re,si1.rgir '. Orar para que o povo 
polonês cómpreenda · sempre que. a 

~ -,~J.!!P I · se porque Nosso Senhor caiu _3' vezes 
.__.:__...., __ -;;, .. ·, .. ·,._....;,..;;~-;:;;--~:=;-::~.-..:;::::....J ' soJ? ~- p::-so da· Cruz· e ·3 vezes Se le-

· ressunci5ão seiá o premio que . se 
colic-edera a sua pers~veranca ·m, ora:. 
ção e a sua confiança ·no Ónipctenf" 

/ 
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A Ação. Católic,! é 
eminentemente re• 
ligiosa. 

Pio XI 
_J 

JUVENTUDE FEMltilNA CAJOLICA 
C'Al.\IrANHA DA l.\IODESTL\ - I.a 

EXCURSÃO A SANTOS 

Como luwiamos noticiado. domingo 
J,~ssado realizou-se a 1 :a excursão a 
Santos, promovida pela Juventude Fe
mininr. Catoli~ lendo a ela se associa
do a Federnção Mariana Feminina. A 
finalidact,, precipua des.sa visita. à cida

. ele marítima foi dar inicio de modo con
creto à Campanha de morn.lização das 
praias. Um grupo constitÚido por moças 

, <ia Ação Catolica. e de Pias Uniões apre
s,ntou-se para o banho de mar com· a 
ái~tinção que se exige de moças cato
lice.s. Pode-se considerar assim lanço.do 
o mamot DISTINTO que· graças a. Deus 
e à Virgem Puríssima vem encontrando 
J::oe. acolhida por parte das pessoas de 
conciencia oem formada. 

Foi com indizível pra2er que as ba-
. nhistas verificaram nesse mesmo dia que 
~ seu lado, outras jovens, não· pertencen
·tcs ao seu grup, haviam já adotado o 
.n!aillot DISTlNTO antecipando quasi, a 
:c~mpanha da Juventude. 

Em visita ao Coleglo "Stella Maris ", 
cnàc tiveram otima acolhida,, as acistas 
-expuzeram às religiosas daquela impor
tante casa. de educação o sm prograc 

· ma. de apostolado. com grande entu
s'asmo a idéa foi recebida pela Irmã 
Diretora da Federação Mariana de ·san
to~. que, com. o ardo1· .da sua. fé e com 
o entusiasmo da sua mJcidade, pro
meteu tudo fazer em· prol dessa santa 
causa. 

Incumbiu-se essa religiosa de difun
dir O movimento nos principais cole
gios femininos de Sljntos . 

Material de propaganda foi tambem 
entregue à Superiora da casa Pia São 
-:Vicente de Pauto. onde, ·por certo será. 
·bem 1·ecebido o ma11Jot DISTINTO, pois 
esse pensionato à beira-1nar é procura
elo de _preferencia pOL' pessoas catoli
ca::; praticantes e de vida interior in
tensa. 

CJ coleglcs catolicos femininos a quem 
cabe orientar as meninas· para á vida 
11:-. sociedade encontram nes.5a lniciati
v~. da Juventude solu;ão para. um pro
ble.me, que tanto preocupava. as suas 
Euperioras. 
· O. Colegio Assunçãd. à ai. Lorena, que 

a.e.aba d~ inaugurar magnifica piscina 
adotou, como modelo oficial o 111aillot 
DISTINTO que reune elegancia e .mo

. d0stia. 
A Juventude que, de inicio lutou com 

certa resistencia confiou na m·a~ão que 
tu:lo pode. . . Uma d&s pioneiras desse 
movimentJ foi uma filha de Maria, que 
:i;cr trabalhar, num.a importante casa 
cJmercial do ramo. poude, pot' Provi
dencia Divina, extende1· a mão à Ju
ven~u.de par?. realizar· seu plano. Jo
vem de ornção, dedicou-se a essa em
:r-reza e com armas da oração, ba
talhou pela causa. ·Hoje, no silencio do 
()!austro continua a . auxiliar todas as 
eampa.nhas da Juventude, .com a prece 
·ti o sácr!ficio. · · · ' 

Reina grande entusiasmo entre as 
àci.stas e P.ilhas de Maria para a pro
:xima .excu1·são de apostolado que se 
J·ealizará. se Deus quizer, no dia 3 de 
Setembro, l.o dom!ngv do mês. 

De.5de jà a. Juventúd~ e a Federação 
estão dando instruções aquelas que de
:;ejarem colaborar nes.se apo.~tolado nas 
prair.i. 

HORA SANTA 

N2- sede da Adoração Perpetua. Igr~
ja de Santa lfigenia, no proximo domin-

' ga, ido. correu.te realizar-se-á. como ha
bitualment-~ uma Hora Santa coletiva 
para toci1. a Juventude. Ha horarios fa
cultativos às 14,30 hs. e às 18,45 hs. 

"' }}2.ra· maior facilidade. das adoradoras. 
Esta Hora. Santa sel'á pelas Inten

ções do Soberano Pontífice e ·pela Paz 
Universal. 

TARDE RECREATIVA 

A Juventude Operaria catolica.: Fe
lninina pron1overá no 4.o ·dominN, 23 
d.e Julho uma tarde recreativa em S. 
Rafael. 

A presidente da Jocf está solicltando 
:;ejam feitas as inscrições de:;de já, pa
l"ª esse. passeio. 

AS PASCOAS DA JOCF. 

Na reunião · que fez a ,JOCF. depol~ 
do recolhimento de domingo 25 p. p. 
rn, Colegio das Conegas de. Santo Agos
ti:1ho, foram lidos os relatorios das 33 
:,ecçõ~s de JOCP da Cr~Jital da Arqui_-

A p AI{ E L u ·o ~ 
paraCH.t\cCAFÉ 
11101lcrnos, eleg,iute.8, 
cm dcsenlios_ originais 
Hacimis e extrangeiros 
l'odem ,er a,lquirido, 
ttt1itbém t•m 1 O I'ª&ª· 
meutus ptl1>"l>lano Suave". 

R1,1a 2-1 <l~ l\laio, 80-90·S. Paul1, ___ .'('--·-~' l-4,NAMI 

d icc~sc, relati\·os a ca.mpanhas de Pas
coa promovidas por essas sec1:ões. Aqui 
no LEGIONARIO já noticiamos o tra
balho dP JOCF em Vila For:nosa, ra
r~quia que não tem secçiio c:e JOCF, 
maa qt:c bcncfici:u-se do Rp?stol~do de 
jocistas de outras fregt:e~:5~:-,. se;·-n~s-ia 
muito ag,ndcvcl .dar por exten.o/l tudo 
quanto fci relatado na reun:ão de ju
lho. Não llOS é possível. Vil.mo~. por is
so. resumir e que nos parrreu mais edi
fic::rn:;e nos v:?.rios relatorios. 

Primeiramente. em todas .as secções, 
obedeceu-sP. ao metodo da Ação cato
lica que raz as cousas de maneira or
g:mica e por grupos; Assim, as campa
nhas de Pascoa não constituíram im
p1·ovisn.ções que tinham em vista apenas 
o grande numero de operarias comun
gantes: mas foram trabalho bem orde
nado cm que se aproveitaram as apti
dões de todas jocistas. belll ·como a. oca
sião para serviç:i de apostolado util pa
ra futuras empresas. Está neste nume
ro o levantamento cstatistico religioso 
da Paroquia, rea.li7.ado pelas jocistas dt,; 
varias sccçõos. em visitas domiciliares, 
de maneira que as cifr::.s. representam 
a rea.lidade concreta e não aproxima-. 
çõcs mais ou menos ale8.torlas. Foram 
as jocistas que auxiliaram a muitos Pa-
1·ocos o conlledmento exato das varias 
confis.sões religicsas heretira$ que c~n
tam na propria fregtiezia, bem como o 
numero de familias re,toilcas, ao llle
nos na confissão. que se Ugam à sua 
Igreja. 

Levanta.da a cstati,stica, multiplica
ra.m-se as joci.stas pa~a r..ê~nder a tOdas 
as necessidades de aula8 catequeticas 
germes de futura~ instruçõ2S religio
sas mais aprofündadas. Ademais, não 
houve Campanha Pascal, e:n que os 
nesses carlsslmos as:,istentes, e pasto
reJ, nossos parocos não prm,lden e lassem 
pre~acões de preparação à comunhão 
Pascal. 

Não ocultemos a pa1te material. o 
csf:Jrço tão ingrat~ de angariar dona
tivos para custear as despesas da Cam
panha, pois as jocistas não deixam suas 
operarias .-,e retirarem sem um café, ·nu
nu festinha jovial que segue à· comu
nhão e Missa,. e uma l2mbrança que 
a$ fa.ç:i. volt:i.r no proxi:no ano. · 

Outra corn:a qu.a fJl muito edificante 
nc·; re Ia to rios, do Ji su udoso dia 25 de 
Julho, foi a ausencia completa de pres
tigio dos numeros. Cada secção relatou 
com simplicidade, o numero exato de 
Ccmunhões havidas, as pl'lmeiras co
munhões obtidas, sem ~,!tmentar o nu
mero com aprnximações f.empre afaga
dora.~ da vaidade hwnana que se in
filtra até nas ouras de :ipostolacto. Jà 
é sabido que a Campanha da Comu
nhão Pascal, é, neste p:mto, . ingrata, 
pois constitue um i·esultado enorme 
quanto corresponde à u,rça pa1·te do es
far~o despendido. Graças a Deus, a jo
ci.sta sabe muito bem que a recompen
sa de ~u aposto~do Deus é .qui: ir~ 
r,'compensar, de mauelra que jamais o 
desanimo dela se apodera, qµando não 
vê, explendldos resultados de um esfor
ço qué lhe consumiÚ não pequ~nas eml
gias. Damos globalmente o numero ce 
comunhões obtidas nàs Missas de Pas·
coa das operarias, lembra;1do que ele 
nãr, significa as nnlcas · comunhões que 
houve, po:s, por motiyo~ facefa de se 
perceber, muitas operarias tizernm sua 
C;>munhão Pascal cm outras Missas, e 
neste computo. fr0quentemente. e::cluem 
os rehto;·ios as pessoas que comunga
rnm ma_; não são operarias. O numero, 
pois. de comunhões das campanhas 
Pascaes de 1944 foi de 0.813. Numero 
1·eduzido que ncs incita a um trabaltw 
mais intenso. Recorde-se, pore1ii, que 
só notlciamcs o numero de comunhõ~s 
obtidas nas campanha.s de Pascoa pro
mo,·ida pela JOC:P, e que esta conta 
por enquanto apenas 33 secções. sendo 
que nã:i temos os relatorios d. 4 seccões. 
Este tra.balho levou as joclstas a i•isi
tarem 7 .873 casas, e a distribuírem em 
cas3s e fabrlcas 22.63G 'folhetos de pro
paganda. 

Peçamos a Deus Nosso Senhor se dig
ne abençoar este trabalho, e dar sem
pre à nossa JOCF pelas mãos imacu
ladas de Maria Santisslma, ·muito es
pírito sobr~naturnl. 

CJRCULOS DA J. E. C. FEl\IININA 

Formo.;ão Acetica 

I A graça sacramental. A confissão 

1 . Os sacramentos não são o fim 
da l'ida sobrenatüral, por maior reve
rencia que lhes. tribute a S. Igreja. São 
eles canai.s da misericordia, inst-rumen
tos 1>0r que Nosso Senhor Jesus Cristo 
em nós causa a gi·aça santificante, con
ferindo-nos a primeira ou amentado-a 
pela gra,;-.a "segunda" A propria. San~ 
tíssima Eucaristia, enquanto sacramen
to e sacrifício não é o fim de nossa vi
da, mas o augustlssimo meio por que 
Jesus nos alimenta e nos sant!!ica. Em 
sua infinita mlsericordia Ele se dá hoje 
a nós come, comida, para amanhã se 
nos dar como premio. 

Se nascens dedit sociw11, 
Convencens in edullum 
Se moriens ln praetimfl 
Se regn .. '1.r,s dat ln prae1r.ium. 
O fim de todos os Sacramentos é a. 

2raça sautifict1nte e a caridade. Pa-ra. 
sermos mais santos e para Yivcrmos 
mais virtuosamente, nos acercamos des
sas fontes de vida, , 

2. Um dos en·os fundam'entais do 
"liturgismo" é considerar a litw·gia co
mn a essencia da vida catolica, como 
a sua parte principal: Dai segue, natu
ralmente que a vida I!turgica é atinai 
a. vida. catolica. Ora. liturgia é o con
junto dos atos de culto publico catoli-
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Uatolíea A /\çfiÓ Catolicn Brasil_eira é 
a milícia rna;ri,11a d,o ,apostólatfo 
leigo insÍ.ítuida ~Jr ato cólttivo 
<lo Episcopado l,ra~,leiro apro
vado pela Santa Sé. · 

PROBLEMAS, REALIZAÇOES E 1 D E Jfl S 

. co, em que .a Igreja. dá a Deus suas ma
nifestações de st1jeição publica. Vida li
turgica é pols vida oficial, l'OÍeti va, on
de a parte pessJ~l representa um papel 
secunda.rio, e onde se encontra toda. 
r. cssencia sem que o celebrante, o "li
türgo" realize um ato pessoal mc.-i
torio. Assjm o carater objetivo, impes
soal da liturgi:i pr~sdnde da virtude .da 
f6 e da santidad2 do ninist,·a .. o hiper
liturgismo Inculca nos seus sequaZ€s a 
ncção de que esta vida social ti" o fim 
e conteudo de toda a nossa vida cato
lica. e que o c,,tolico quê- .não vibra de 
entu.,iasmo só por ·esta vida, e que não 
se sent~ arrebatado pela mística deste· 
me!'gulho no mr.r social, é um indivi
dualista. u:n ºburguês." 

A vida scclal c:a Igreja é um ele
mento essencial do Corpo Místico. Mas, 
assim como o Corpo Místico existe para 
santificação dos membros e pel!I rnn
tifica,ção elos individues d:i. sempre maior 
gloria ao Pai, assim tambem a Litur
gia tem por fruto a santificação das 
almas individuais e o crescimento ela 
graça santificante e da caridade nos 
coraçô!:!:;, 

3. Evidentemente. o aumento de 
~9.lltldade dos indlviduos santifica tam
bem o corpo social e ·vice vel"sa. 

4. No sent-ido estrito de <mlto pres
tado a Deus, os sacramentos não são 
LiturgiR. pois esta se Cifra na Santa 
Missn. e nos O fiei, Divino, Em seu sen
tido mais larg-o. de àção sagrada, oficia 1, 
são liturgia. em sua essencia e nas ce
remonias ·que os ncompanham. 

Têm porem. uma relaçiio extrema
mente intima ·com os atos de culto ·imra 
qúo nos predispõem e cujos frutos 'nos 
aplicam. 

5. Entre os Sacramentos que ·os hl
per-litu:·gicos costumàm menosprerar 
- segundo o testemunlio da Enciclica 
Mistici Corpor1s Christl,' - a 'Peniten
ci~- ocupe lugar ele destaque. 

:t um sacrr.mento elninentemente ace
tico e pessoal. Trata d'.ls nossos atos pes
scai !. subjetivos. sob seu duplo aspeto 
objztlvo e subjetivo; trata de no.ssos 
pecadon. isto é, das cousas 1nenos "Ií
tur;.icas" dJ mundo; e cs encara- em 
t-:,do o valor objetivo de sua subjetlvlda~ 
de. É um "têt-e-ã-tête com Je.su3 
.Cristo Juiz e Redentor em que o Iw
mcm sistematiza· sua vida, a ·esmuça
lha, r, pcm1rra, a acus'.l. e defende, 
enfim, cm que o homem "antropocentJi
c?.menb" real!z2, uma.· obra divina. Tal 
sacramentei encara nossos atos indivi
duaic. e sochis, por exemplo, cs pensa
ment'.ls de vaidaC:e e as neg-I1g2ncias nc.s 
cl2vere5 C:e apo,tola,do - como c~usa,;; 
pess:Jais de valor ete1·no. considera o 
i~oss:J edorço p:ssoal - a , acese -- co
m) base de n:Jrs.:i grandesa ou c:imo cau
ra d~ noSõa p24uenfz aos olhos de Dom. 
l!'smiuçall1a, anBJ'.sa. pondero, o futuro, 
e fc7, co1Tcr. sobre tudo o "opus ope:·a
tum" que tudo eleva à ordem sacra
menta!. 

Dentro ela ::,mtalidade hiper-liturgi
ca, css.as n-n~llses (c:-:ames), este es1nlu
çar (a. dwcussão da conc:encla(, este 
pre1·e1· Ia.nces· e corrigir ,:efeitos futuros 
(; .uma atitude" aQtropocentrica ", 
"burguzsa", "jesuitica,,_ · Devia.n1 só~ 
acrescentar: "catolica ", A exaHt.çi',o 
meia haluclna;da, o· ·"patos" delira.nt·:! 
da um.a conciencia, un1 "viver", tini 
"E11ebeu" ela .1·ida divina, .da notsa in
corporac_,f;.o ":1'.l Cristo·", ~a atuaçõÓ '' do 
Dom, da àtração do Pai, rein duvida.· 
não ~a coadimam, bem com e.sta ·severa 
pre~tação de contas do pa.ssndo e com 
esta .scbria e hmnilde perspetiva do fu-
turo. · 

G. A graça. sacramenta.! da Confiz~iío 
é just:uncntc uma preocupação c~m a 
,·ida da graça santificante e com a pra
tica continua das vhtudes infusas. U,;1 
olhar serio EObrc si mesmo e uma preo
cupa~fw da. vida sobrenatural do ln
divlduo. A santidade abran:r cl:Jls ele
mentm, C:!z Santo TJmaz, a ausen.cin de 
peca.do e a uni5.o com Deus p?la graçL>. 
e caridade. Ambos os ai;pet<:s realizam 
uma só vida, e:.' vida sobrenatural, que 
é Infinitamente· peSBcal, pois que, como 
graça, é .um acidente, uma. perfeição 
que fisicamente inhere a alma de cada 
individuo que vive para Deus: e corno 
caridade. é um habito . que não er.Lsje . 
fora da vontade ºindividual, em que re- · 
sldc, a que determina, que aperfeiçoa, 
que orienta e que une ·a Deus. 

E.sta vida individual fecunda a vida 
do Cor1>0 e é a mesma razão de ser élo 
corpo Mlstlco. de Çrlsto.-

No Cór1io fi.s1co, os mem\)ros existem 
·parr. o corpo, não o corpo para os mem
broo. 

No corpo moral, o corpo existe para 
os membros, 11ão os membros para o 
corpo. 

No Corpo Místico, os membros existem 
para a Cabeça e Deus; o Corpo existe 
para a Cabeça, Deus e o"s membros; 
os membros n·áo existem para o· co,po, 
mas ·se1·vem. ao corpo em todas as ações 
em que, obedecendo à Cabeça, servem a 1 

Deus. · , 
As Jecistas. por amarem extrcmeci

damente o corpo Mlsttco de Cristo que 
é .a Santa Igreja, cuidarão com· extre0 

mo esmero de sua propria. santificação 
e da. santificação de suas colegas, sa
bendo que é assim que se "edifica o 
Corpo de Cristo" "Tudo é vosso; vós 
sois de Cristo; Ct'lsto. é de/ Deus". 

II A graça sacramental. A Eucaristia 
A Santa. Missa. 

1. A Santissima Eucaristia. J)l)de ser 
ei.caracle, sob dois aspetos que se con1-
pletam, estango · Intimamente ligados. 

Enqu.rntó culto prestado a Deus, é o 
Sacriflcio da. M(.ssa; enqúanto dom de 
·Deus ao homem é o santíssimo Sacra
mento.· 

2. Como Sacriflcio, o fim da Missa 
ô a gloria formal de Deus. Não se ofe
rece a Deus o Corpo e d Sangue de Je
sus para outro fim senão para' glorificai· 
a sa.ntlsslma Trindade , num 'ato de 
culto oficial e publico, Este· é o efeito 
da Santa Missa. Ela primariamente não 
santifica os homens: Elá primariamen
te só glorifica a Deus. 

Tal pensamento chocará .à primeira 
vistii os coraçi!ies piedosos, t porem mis
ter ter bastante clare?.a neste ponto afim 
de poder a jeclsta enfrentar o veneno 
que a onda hiperllturglca . espalha. 

3. A honra,· que a S. Missa dá a 
Deu.~ e essencialme~te objetiva e · não 
subjetiva. É uma honra "ex · ,pcre ape
rata". Toda ela ·é dada exclusivamente· 
por Nol\So ·Senhor. Jesus Cri.oto" no n10-

. mento dà cons.aR:racão. As demais nar-
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tés sfio ou complementos · natura"ls, tal 
:,, comunhão, cu parte acidentais .e em 
si nots.vels e clisperu;a,veis .. Um ·sa~rdo
to quo eonszgrasse validamente um pe
daço do pão. e um pouco de vinho teria 
"ipsotcreto" c~lebrado uma Missa em 
Qt;e Jesus. o Sumo Sace1·dote, .!;cria da
do a) Pài a mesma gloria· de qualquei· 
cutra. M!&a. celebrada com todo o. apa
ra te, e todas as cel'emonias. 

Consa.grar va-lidameute é pois realizar 
tod:,, g essencia do Sacr!flcio d.a Missa. 

A contribuiQâo pe.ssJal que .o Sacerdo
te dá limita-se essencialmente . em duas 
cousas.: no podei- sacerdot.al recebido 

' na ordenaçfo (elemento, objetivo); na 
intenção de fa,zar o que a Igreja faz 
(elemento subjetivo). Nfu:J é nec~ssai-io 
qt10 el3 tenha fé, que esteja em estado 
de graça. Mesmo se ele celebrasse com 
~. intenção diab.ol!ca de _ofaudei' a Deus, 
o seu ato de consagração daria a Deus 
infinita gloria, enquaút.? ato instrumen
te! por que Cristo. Jesus consagra: ofcn
c!~ri!I gravisslmamentc r. Deus, enqu:i.n
to é um at-o sa.crilego, feito .cillll eacrile
p, intençii.,:,, . Teria pois ·tal Missa ·todo 

. o seu valor de Sacriflcio,. realizaria. to-
.d~ .• cs seus fias essencl::is. · 

Dzi segue que celebrar é um ato ·em 
quJ Jesus Cristo é a. causa· principal, e 
o SacerC:otc, 'e só o Sacerdoi;e ·. é o ins
trummtc,, ·º unlco instrumentõ, . apenas 
1;1:1 instrumento . .Iructrnmento ·de. quem? 
D~ Nosso Senhor Jesli~; Cristo, e. por
t:mt::, 0 da. Sua· l;,1-eja,· Nilo porem wn 
instrun1ento por que a Igreja atua como 
c::nu;:i. principal. Um Sacerdote -exco
n~unga.::l:.,, co1·tado do corpo ÍVIistlco, ain
da 6 instrumento nas mãos !ie Cristo 

· pa!·a a sua Igreja. 
í: pois imp:ssiv~t" que um leigo tenha. 

pa1tc ativa ua celcbraçw da MLsdi. 
Par2. tê-la seria mister que €)~ fis!ca
m~nw <;cncorress. na ação · transu~s
t ~nc!:1Gor:?... Nas c;remoÍ1ias ·qu~ prece
dem e Feguem a parte essencial e uhica 
do s:,.criJicic•, :~odem os àssistentes ter 
rartc. "concelebra-r" é po!s - "con
tr::nsubstimciar ". "Conc~lebrantc" . é 
a~uelo Eacerdctc <p:r:-, jun.to c:an oU:tro~ 
pronuncie. as ~.ntLs palaYras: · H?e 
est. .. ",. "Ric est ... :'. com a intenç,o 
d~ tmpbem consagrar: . ·: 

O h!perllturglsmo lnculr.a nos seus 
adeptos a ldea .de que _el~s ·conc·elebl'll.m. 
Combate i:.s expressões t-radlclonals 'que 
scans:· ouvir Missa, !ISsistlr Missa, ·e en.:: 
sina a dizer enfaticament•e,. num .:ar-·· 
1·~úl;o d? mistic:~m) i;cvoltàdo e trluri~ 
fante, nó:1 Ieigcs '"concelebràm~". ·nós 
':ctiz3:mo::; ~, nossa Mtr;sa, ' - · 

To.t poniçã9 leva à noção errad8?.cíâi 
. esscr.clr, da Missa ou do Sacerdocio Ccs 

lcig:s, Uns enverednni. pela segunda 1:c
t ,sga, afirmando· que seu s2cerdocio ele 
Mgcs realmente os capo;éita, para a. 
"concelebração". Outros qu2 não se 
v,venturam por tais mares, creem'·na .sua 
concelebraçãc, que encontram em cara
teres gordos em . llvl'os de Parscl1 e 
semelhanteJ, e creem que a p..1.rUcipr.
ção ativa. nas ceremonias da missa é 
uma. participação na, celellraç:"lo. 

Sobre os erros do sacerdocio dos lei
gos e sua intima \igação com os erros 
cm ·atguns setores da A. C. voltaremos 
em outro circulo. ' 

Tomar parte ativa nas ceremonias da 
Missa é toma.r parte ativa na Santa 
:r.11ssa? ' 

As ceremonias (não a Consagração) 
df, eanta Mis.-;a. não se destinam a ga
rantir o efeito essencial da Missa, Este 
efeito delas não depende. 

A que se: destinam? São ceremonlas"... 
O efeito objetivo deve ser acompanha

do de um culto pessoal, lndivldiia! cu 
coletivo correspOndente. O Sacerdote 
que sacrilegamente celebra, não faz eco· 
ao fim total do Santo Sacriflcio, que 
quer junto de · CrJsto sumo sacerdote 
um amigo e um punha.do de filhos, não 
um algos e uma turba multa.. Alem da 
gloi·ia. objetiva, que a Missa à Deus, 
como sacrificio de Jesus ele deve dar a 
glol'ia objetiva da Santa Igr~ja, e a 
individuar do Sacerdote . e dos assisten-
te~. · 

Tanto o Padre como os fieis devem 
acompanhai· a gloria objetiva (dada por 
·Jesus) com suá gloria !J<l.SSOal; dada por 
suas almas em graças e clleias. de cari-
dade. · · 

Quanto melhor C> sacerdote e cs fi~is 
s~ associam aos fins essenciais da Mls· 
sa, ,tantn ·maior é a glórià. total (essen
cial· e . acce~ori.a) que uma Missa cele
brafüi · da à. Deus. O Sacerdote afina 
su~. alma com 93 fins da. Missa em uma· 
ação ritual - . as ceremon,as que ele 
rsaliza, e uma ação. i:arti"ular e niutavel, 

· wa preparação proxima e sua vida ace
tica, anteriores ~ Mil:s;,.. 

.Quanto ínais amo1· · ele Deus e virtude 
o fiei· traz à sua Missa, quanto· nu1.ior 
r. f~ .. a, caridade, a relig-ião com que ele 
RJ)róva, . acompanha, associa-se ao ato 

. de ad61·aç!i'.> · que Jestis presta·. a seu Pa:l 
na Missa, tanto melhor a assiste. 

.O- fim da. assistellôia da s. Missa não 
é .e1n , primeira." .. linha a graça conçedida. 
ao P'.idre ou a:i .fiel, · e sim a · gloria 
dada a Deus. Quanto mais ·a. ,alma se 
afina com os sentimentos de Jesus Cris
to que se· sacrifica, melhor ela ·assiste a 
Santa ·Mwsa. 

Cs sentimentos, as atitudes os atos 
dz alma que o . Sum:o Sacerdote . expri
m~ pela ação sa.crofocal são: Ado1,a
ção: A ,ão de Graçll.S: Repáração, Pe-
tiçãc. · 

Quanto mais perfeita a uniã., da ul
m:i que com o .Sumo Sac?i·dote, prc
~entp na Missa, por meio. dei~ a.dora, 
agrádect-, rep11,ra e suplica, melhor a 
B.ssisttncil\ da Snnta _Missa, Compreen
de:' ·Isto se, ctiama ·"Entender a ·santa 
Missr, ". Praticar isto :se, chama tomar 
pàrt3 at!v;,. na santa Missa. 

Conhecer a fundo os ri~Js da Missa e 
desconhecer ··Isto, é desesconhecer a 
?illssa. Tomar parte 'ativa na.s· cerlmo
·n\3~. res:}:nder" · Et cU:m: Splrftu tua" 
cu Jaze,• _procissão no ófertorh, rezal' o 
Canon e 2.s pálavras da co!lSagl'll,ção, 
115.o passa ·. ele leitura ~ pronuncia de 
trechos C:a liturir:it, niil:f é .· tomar parte 
ativr, na M!SS:J:. . . . 

A parte ativa que os fieis tomam é 
<".c~mpanhar a ·a~áo. de Jesus Cristo N. 
N. com eeus atos C:e adoração, ação ele. 
gia;as, ft.r,a_1-açáo e petl.ção. 

A, partes g:t M!ssa, em que a Igreja 
procm·r, formalmente excitar nos fieis 
tr.:, at!tude de · alma, vão . do inicio ao 
Sanctus:. A:J pai;tea do Canon, exceto o 
Pats e · o : Agnu$: ,nM se destinam aos 
fü!s ... Não· fo:·am conqebidas para os 
excita,·, não .devérlam, Ber llda.5 e · pro

_ nunciadas,, por ·eles. Em-,seus. cora~ões 
deveriam-:formular. · ·ato.s de· ado1·ar.::a, 
açf -, c'-2 graças, reparação e petição: do 
Sanctus · ao :Pares, , Dai: em .dea.nte pre

. parar-se .. para a· Comunhão, 
Seguir a Missa se.mpi, pelo Missal 

pode ·ser mais como'.io, mais interessan
te, não quer diz~r que seja mais fru
tuoso. 

Não esque:;a.moo · 11ue o 1\1!.5,~al dos. lei
go~ era cavalo. de batailla. dos jar-..sen:s
ta~. 

Entender a. liturgfa? Sim .. A campa
nha do . coração o sentido das ceremo• 
·Ilias? Sim, Fazer liturgia? Não.· 

Portanto: 
A Jec!sta euve sua J\fissa: não a. diz, 

A Jeclsta assiste a sua Missa; não a 
crl~bra. 

TOda a gloria que Jesus pela Missa 
dei a .Pai tem por fim 3, honra de ~eu 
Pa!, tem por fruto, a aplicação mais 
rica de ~us merito.s . à Sua. lgreja. 

o fim da missa - é a . honra dada 
a Deus. 

O· Fruto da Mi.~sa, é a abundancla de 
graças dadas a nós .. ~ 

A. nós quem? 
Ao Sacerdote que ··celebra. 
Ao fiel que manda. celebrar. 
Ao fiel qM assiste por sua preserÍça 

fisic& e p:,r. sua atitude pessoal de pie-· 
dado. 

Ao fiel que não podendo assistir por 
sua presença flsica, se une ao Santq Sa
crificio espiritualmente. 

Com Missal? Sem Missal?. E: indife
rente. 

A td.do d corpo Mlstico de Jesus, 
Prop013ito; Cuidar de entender assim 

a assistencla cta.· Santa Missa e. quebrar 
o tabú que ensina: A Missa. · sem Mis" 
sal não é Missa, não vale, ou é uma 
Missa defeituoEa. · 

Sobe .-o Sa.crificio. e dece a graça. 
Tudo e vosso: vós sois de Cristo; 

Cristo é de Deus". · 

UM TRATAMENTO SIMPLES 
PARA UM MAL COMPLICADO 

.As impurezas do sarigue causam molcslias da pelt?, fe
.f-idas, ulceras, fttrnncu!os; ;ifecçõcs do coração, figado, cs
tomago, rins · e bexiga; reumatismo, dôrcs de. cabeça, etc., 
por isso,. muitas pessoas pensam sofrér d<'! <Jj·.,ersas doenças 
ao mesmo tempo ou entüo <ic uma mole_stia muito complicada. 

O :Mal é um só e está 110 sangue; o remedio' é tambem 
um sé, 

e está ao alcance de todos. O uso deste yaJioso auxiliar 110 

tràtamento ela Siirlis. é indica<lc• pela maior parte da classe 
medica: poà1ne sua formula completa, é a garantia <ie 11111 

tratamento comi>leto; cm os riscos perigosos <la "Sífilis nial 
tratada". · 

Comece· a usa-lo em seu beneficio .e de sua familia. 
N. 87 EC 

C A T. H E D R A P E T R 1 

INFILTRACõES LIBERAIS E . PROTESTANTES 
Da uWma. vez, -vimcs como o "SH

lon" poude encobÍ'ir o seu verdadei~ 
ro carater, a ponto de ter sido publi
rnmente elogiado pela. Autoridade· 
Ec!esiastica, e até pela ~anta Sé .. Vi• 
mos ainda como o Santo Padre. 'Plo 
X hes.tou m,uito · tempo antes de· 1an
çar a co1idenação formal, \embora j5. 
estivesse cón vencido pessoalmente 
da malícia do movliuento. E; .assh11, 
,:itnos que .não- eram t.emerarlos os 
que, antes ela condénaç;.iio, atacavam 
o "Slllon ''. denunciando os seus PI"· 

ros. Comei afirmamos, foi o trabaihÓ 
lleotes. que vreparuu a m~nü13stiÍ.ção 
definitiva da Santa Sé, acabando de 
vez com as confusões que div·.diam 
os meios catolkos .. li'.a.Z parte, pre{:i
samente, do senso cate lico. do ·"' s,m
tire cum Ecclesia'·, esta es1ieci~ de 
inntillto, com que os · verdadeiros 
fie.is verceoeín ·-O' erro para repudia
lo, e a verdade para al,)rac;a·la, .de ma
neira que as éondenações e as apr:J
vações oficia ·s da .Autoridade encon• 
tram semJ)re eco favornvel. Oi;f venla·· 
deiros fieis, por via 'de -regrn. como 
q,ie advinham as "intenções üas legi
titnas Autol'idades Eclesfasticas,, 'lê!· 
já l'iio ao encontro delas· ainda au~es 
de se manifestarnm. . 

Vejamos, agora, o prosseguimento· 
dJ. Encicl'ca: 

"Por-0ue é .necessari-0 ·dize-lo, Ve· 
neraveis Irmãos, ;nossas esperanças, 
em gral1de. parte, foram lui:libt'ia<l::w. 
ro .Sumo Pontífice insiste sobre is
so),, f:fouve.um dia ení c1ue o. ··Sillon'' 
começou a manifestar, para olhares 
c.arividentes, tendenclas· inquiet.:111-
tes. O "Slllon" se' desorientava, l'o
·dia ser de outra forma? Seus funda· 
dores, jovens, entusiastas e ·cheios 
de confiança em si mesmos, não. esL,i- . 
vam suficientemente armadoa de e!· 
encia historica, tle s.ã 'rn9sof°a e:. de 
forte teologia i;ara afrontar, sem r,e•. 
rigo, os clifi_ceis p!'oble111as ·soclaís, 
para os quais tinham sido· arrastadós 
por sua atividade e por seu -cora!)li.o, 
e para se premunir, no tet;reno <la 
dor;tr:na e da cbe.c!iencia. c:>ntra as 
infiltrações libero.'s e prolesta11te'l''. 

O Santo Paclré ,e:ogia os oflJO.n·s 
clarividimtes, porque estes olhares 
eram orientados pelo zelo da. ]greja, 
e por isso é 'que eram clarl vidente& 
O catolico tem semvre em si o pod,,r 
de' ser cla!'ividente em tudo o que 
concerne aos interesses supremos da 
l3reja: Isto lhe é .dado pela graça, Ua 
c1ual decorrem os dons de Sabedor:a,, 
ele Intellgencia, cie Ciencla, de eo,1. 
selllo, e as virtudes da Pé e ,da l'r1t· 
tlenc:a, Porem, muitas vezes estes 

·tesouros sobre·na.iurais são com·vri- · 
midos e sufocados no t'undo da alma 
semp:-e que O · catolico qúer récohci; · 
liar-se com esJe mundo,·· quiw fazer 
e;ompromlssos c!>m o.s. -li1fleis,. qirer fa
zer alianças entre o yatolicismo e o 

paganismo, .quer tornar. compàtitúis 
a ·Eli.perariça êm Deus e a. espéràn.;a. 
nesta terra e nos .. llon1ens desta t.':Jl'•' 
ra- "Então, o ·catoljco,, <JUO tl!;!\'la . sei: 
o mais clárividente. cfos Jioiuens fica. 
peior d.ó que uma tout)efra,. tifoapa:& 
de --disce1'11ir as (:o!sas IÍlllis comezi.• 
nhas, qu6' os iiecailores .pei·cebeí11 me· 
r·dtanainente. Tais ·catolie;os tornaH1~ 
se. sen1e!h.antes a· ••,µ.Júlbas Íinbeels, 
sem intelige1ida'', de.que fala o.P1·0-
feta Os.éas, referindo:s(! aos · ju/1,!?us 
corrompidos. O que ·os uíunclàrwi, 
Vên1 imediatamente-, eles. não couse. 

.gueni :<:01111)1,eender a<l ·c,abo <)e lah:>· 
riosos· ésforço~. )~ão ventarolas, que 
seguem todos os ventos, ·os mais :c911-

trnrios. ·e, por, lsi;o, se dlvl~e111 entre 
si dando ao mundo uni vergon!Jri.so 
e;pet;tcu!o -de desorientaciio e ele~ es
tup:dez ·y,orque· só 1Jâo .segne!ll ·o ito• 

pro do Espirito l:la.nto." qu(! 5Qpra ra 
. mesma <lirnçã0 .e. tio IU1'S.illo sentido. 
"Quj ·sph-itu Dei aguntur, ii stint fi. 
lii Dui" (Rom. Vlll, -14h E; por lssa, 
não. ·sabem bem 'o que querem,. n,,:-n 
querem· .bem. o. que sabem, tonrnmlu 
resólu<:ões inconsequençei, e !nl?flbe s, 
assuh1iudo alltucles disparatad;i.s', que 
acabam P!>r' preJlldicar o ·prestigio -0a. 
Igreja: '.comprometendo· os seus m~s 
sagrado~ interi'5ss.cs.. .Eles es~'lo seÍn• 
pre ·prontos· a Jou ve,r e elogiá1· os úfio• 

· catolicos jmportantes. · ou si111ples· 
mentl5 impm1:ântinhos, :aderindo às 
suas inic.iativas. ,não .quer.endo ·en• 
ctiergai:' jam11is qualqut:'r intenção ína• 
licio«a .no que eles fa.zem,. Todi .â ar· 
gllCia, :~les a emÍlregl'\ID apenas COll• 
tl'a os·' -verdadeiros. fieis. ós ul.trn
montauós. qlié tiã.o querem. tran-;.a, 
ç-Oei; de nenhuma. especie. e queren1 
fil'ma1:-se . exclusivamente · em. ·Je~us 
(Msto, pela sua lgt•eja_ Contra estes," 
e!es não têm' medo algum de :in;·01'c 
rer etü juízos ·te!Úerarios; l'Üair ai! 
dei .quem ousar. dtÍvidar d,t. siuceridas 
de de .Propositos do$ medaÍnfíEls não
-Oatoficos; semi-catotfoos, em camili~o 
para p catolicismo,· etc., .etc·.! .· 

Quantas veze11...os oihares c1ài·i"Í·k 
dentes, citados ,por Pio X' não foram 
taxados de, iem,erarios!. Neste ·espi",·i·' 
ta 'êJe. tram;açào, nesta: t;Ónflança .Illl,S, 
coisas ·deste niun·do, l;'StàO preci:;,a,. 
me~te as infiltrações ljbe1·ais e r,ro
teºstantes, dê que se deixou colitàinJ. 
nar o •iS11lon", como ,·eremos- na 
proseguimeni-0 da .Enciclica. 
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Associações Auxiliár~s 

rEDERACAO MARIANA FEMININA 
EM HOMENAGEM Ã NOSSA 

S~NHORA DO CARMO 

Dentro ·da· semana lle comemora
ções do 2üú.0 a11iversario· da.- ln.slalrt, .. 
~'io ela Orclcm do Ca.1·mo no Bra~.l, 
promovidas po!a Paroquia de. Nossa 
Senhora do C~;·mo da L'berdade, .. à' 
rua ;\lartiniano de Carvalho, o .dia de 
hoje é consagrado às ~'ilhas de ~la· 
ria. 

Correspondendo a essa distinção, 
por certo todas as Pias Uniões e11via
rão grande numero c?e represéntàn• 
tes, à missa que será celebrada, hoje 
às 8 horas. · · 

No proximo domingo, dia 16, às· l 6 
horas, haverá solene procissli.o ·de· 
encerramento estando tau1bei:n il.s:Fi

.lhas de l\Iarla convidadas para ess,1 
ato. A Diretoria · da Fe!leração reco· 
menda às PjJhas de Maria que compa
re~am uniformlzada'.s. 

PIA UNIÃO DÊ SANTA CEClL.lA 

Hoje, como habitu.aünenle, a l'ia 
Uniflo de Santa Cecília pro1no1·i sseu 
recolhimeilto mensal, pregaui:lo o 
nevmo. ConEgp Dr. Cario& l\larcoudea. 
Nitsch. 

O programa será desenvolvido "êii. 
tre 7,30 e 11 horas. 

ANIVERSARIO DA ORDENAÇÃO 
SACERDOTAL. DO REVMO · DIRE-

TOR DA CON~REGAÇÃO , 

Festejou, ontem, o iu,u anlYersa• 
rio de sua ordenação sacerdotal, · o. 
ltevmo. Pe. lJr. Eduardo Hcibel"to, UD. 
lliretor da Federação Mariana Fellli: 
nina. Em ação de g1·aça;; por ess:i 
auspicioso acontecimento, foi ceie• 
brado o Santo Sacrificlo da Mi>18il 
às ·s horas, na lgreja de s. G011,:al,.; 
tendo comparecido membros da Di· 
rstoria da ~·ecteraç~o e representun• 
tes das variaH Pias Uniões da Capi• 
tal. Nm nome das ~,ilhas de . l\tarla 
foi imtregue a s. Revina. um te~o11-
ro espiritual. 

BIBL.l?TECA ºMARIANA 

Atendendo ao r..-'elo feito pela Fe. 
deração já começam a ser feitas às 
primeiras doações de livros sobr"e 
Nossa Senhora, o que permltlrá tOl'· 
nar-se, dentro em orevé, uma realida• 
de a idéi de uma biblioteca mariana 
especializada, em nossa 13ede. · 

PEL.A MODESTIA CRISTÃ 

Numa perfeita união de vistas co~1 
n Juveutud.e Femh1i11a Catollca, a 

Federa.ção participou da primeira e~· 
cursíio feita a 'i:l1mtos,:. no" .. domlr,go 
pa3sàdo, com o intuito de prcifoo1'e1· a 
campauha de motafüaçâ.Ô das, praia$. 

GpÍçlµ!. a Deus, .Já :re :i::01neç~iu 'a 
colher · os ,trutos .. desse saneameuta'· 
lllM~ . · ·. ' • 

Ess~s excursõ'es para apostolaílo 
Irão prosseguir, em ·datas· oiiortu11a,: 
mente auunciadas. · · · · ' .. · 

QUESTIONARIOS 

· Afim de regu1ai·izar seu set'ViN de 
secretaria, a ·.Diretoria .da 1"ederai;ão ·, 
está· pedindo, com a maxliua· urgen.' 
ela a ri evolução dos quélifíonàrfos de, 
194~ .com as· informaçõe:s relatlv~s á 
Pia União.'' . . ." . . . 

. REUNIÃO 1MENSAL 

No ·proxlmo domingo, realizar s~á, 
ú.s 10 horl).s, 11a Curta a reunião men-. 
sal da ~'.edera1,ão, se.ndo esp.erado o 
cl>mJ)arechn'euto ·oe toélas. li.s Sí.•as. 
Presidentes ÓU éle suns repres'eiH.tll• 
tes. . 

MISqt. POR INTENÇ.iíO Dlà: 
·o, JOSI! . 

Continuá a _FederMão à man<!at 
celeb~ar, ·às .9 horas,· n.a cl'.lpta, no 
3.u dó1:niilg0 de cada u1ês, missa p,,r . 
intenç;ão de· D. José. Assiin a ·do pro• 
ximo domingo· rlla 16, será nessa .in-· 
teni:ao, estando convidadas pará esú 
/1-tO -todas a:; Filhas de l\Iar!a,. 

CIRCULO PARA MESTRAS 
_DE ASPIRANTES 

Como habitualmente,. realizar-se§, 
no· dia l6, às 14, 15.· hs; na Cúria e dia 
~li às 17,30 l~s í1a, sede aa Feder_acâo, 
a Praça .da Sé~ 47, 10.0 andar O eh··. 
c:ulo mensal para l\Iestras de ,As11i· 
rantes. 

· Instituto . Moderno 
PRAÇA f)A SP. N.0 16.1 

Si\l} t>Al'.LO . ·
Ji'uml:nlo em 1!}17 

. DAt"I lLOGRAflA~ 
f AQU 1<;~ \flA 

O Melhor Ensino ' 
Peló Menor . Préço 

ou I~ o CAtrn:I.AS l>O Mt1NTJ1:- l>I•, ~OC'Cll{UU 
!"" ,JOIAS U8AOAS 1~ BlllLll,Ü,l"l'fl:R -
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R,. Alvares Penteado. 203 · 
3.0 andar -· - 1'eL 3· 7720 - DEL 

/ 

\ 



;-;,!U l'au!<>. 'J de Julli,, de 1,1.!, L 1•: e; T O N A R I ü s-
===""··---------------- ----~-------------- ------- .. ' - ·-----·--------- ----------·----.-----~---'-'--=--"'================================·=·=--·=c··:c···=·-=--=·· 

EVANGELHO 

E 
V,I DOMINGO DEPOIS Dt: PENTECO:,TE$ 

(São Marcos, VIII, 1-9) 

Naquele tempo, como uma grande multidão estives~e com Jesus, e :1âo 
tivesse que comei·, chamou aos seus disc'pulos, e lhes disse: "Tenho comp2;
xão deste povo, pois já ha três dias que me segue e não tem que comer; e $e 
o despedir em jejum para casa, muitos deles morr-erão no- caminho, pois vie· 
ram· de longe". E responderam-lhes os discípulos: "Como poderá alguem sac;;,. 
tos clé pão aqui' no deserto?" E perguntou-lhes: "Quantos pãe:1 _tendes·?" Di,_
seram: "Sétc". E·manclou que as turbas se assentassem sobre a terra. E to· 
mando os sete pães, deu oraças, e parttú, e dava aos seus d:scipulos para que o 
d'.stribuissem, e distribuiram às turbaJ. - 'E tinham alguns peixinhos, e Ele 
os bênzeu e mandou que os distribuissem. - E todo>i comeram e ficar8m 
sáturados: e dos frágmentos que· sobraram recolheram sete ce:itos. E er.im 
os que comeram quasi quatro mil, E os c!espediu, 

Uma das feições da eariclnde é cs!a 
,1ue sto (lerrama em beneficios de or· 
dem temporal ·para com os necessita
<los. -E- como é uma das foi ções -v,~r
dadelras da Caridade, Sosso Senbor 
Jesus Cristo, que· veiu à terra "fa· 
cere et docerir exercitou-a em lar• 
ga escala Este f<:vang·elho o que ht· 
lícnta é precisarnepte· este fato. i\a· 
da ine!hor faremos do CJ.lle imitar-lhe 
o exemplo. 

Não é, 110· entanto. descabido apl'O· 
:ximar este exemplo do lJivil\o Mr,s
tre <la doutrina de seu fiel cliscipn
lo São Paulo. na epistola aos Cor!n
t'ios a l.ª elas duas <Jllt! c:rnta o ~3-

11011 dos l,iv1,os · 8agraclos, no cap1:.u
lo 13 .. AI o Apostoio diz: "8i dist:·i· 
bu!r aos pobres toda " minha suhs· 
tancia, não tiver. poreni, l)aridade, 110 

1iada tudo isso me vale". [la. poi:s, 
uma -maneira de aliviar as miserias 
corporais e terrenas do p1·oximo, ~"m 
caridade. Engana-se, portanto, q;1cm 
1>ensa poder reduzir a earidacle ave
JlaS às grandes e vistosas esmola~., 

Aqui; c.-omo em tndo o ma:s, mie 
a-quilo do mesmo Divino :li estre: 
.. Oportet llaec facere et ilia non om:t· 
tere - é necessario fazer uma com a 
sem,omitir a outra". Ora a outra qne 
não devemos o_nütir, é a prindpal, é 
a verdadeira caridada, Hquela que s1g-
1iif!ca verdadeiro· amor -ao proximo, 
isto é o interesse que a pessoa tem 
J)ela salvação étertla da alma do prn
ximo, e que se nrnnifesta pelo cuiú,1· 
do:de bem Instrui-lo nns vel'dades rc
Jigiosas, e no cuidado de afasta-lo dr<s 
caminhos ·enganosos que facilmente 
(> podem levar ao afastamento da 
IgrejJ., de. Doutrina. de Jesus Crisw, 

.-1 uma coucepçüo falsa do Catoli1Jis
mo. 

S. S. P:o X, de santa menwr:a, 
pregou vigorosamente esta doutrina, 
na sua nunca assaz louvada Carta 
Apostollca contra .. Le Sillon ", cai Ia 
que tanto aborrece · os ·"catolico:s '' 
1nrtiàario,1 de um estado "vi talmen
te (;ristf-.o ". Nunca se perde tempo 
-onvindo a pa.1.avra do Papa. Leiamos, 
pois a lição elo Pontífice da SS. E:1-
ca ristia: 

"A Doutl'ina Catolica nos enslita 
que o primeiro dever <le caridade não 
está na. tolerancia de todas as '"'ª" 
v·icçõos t!rroneas, ·por sinl!eras que se
jam, !tem na indiferen,;a teórica ou 
pra! iea · para com o erro· ou o vic:o 
e111 que ,vemos envolvidos a nossos 
1r111àos, mas no zelo por -seu mel!to· 
ramento intelectuM e moral, não t:Írn
nos qne por seu be111-estu1· nJateri,tl. 
Jl}sta mes11ia doutri1:a. catol:ca lt'J:; 
ensina tamhem que a 0t'igem do amor_ 
a 0 lll'oximo se enconll'a 110 amor oo 
Deus. Pai .comum e fim comu111 de to
da a familia humana, e no amor de 
Jesus Cristo, <le quem somos, mn 
grau tão excelso, membros, de man•.d
i-a q,rn cúusolar a Yltl infeliz é fazer 
bem ao pt'oprio .Jesus Crist_o. Todo 
outro amor é ilusão ou afeto est~ril 
e passageh:o", 

A car:dade_, portanto. é a que se 
intere~sa por que o proximo conhcra 
a verdade e a pratique. Que diz<>r, 
poi~. daqueles que, convencidos rle 
et'l'O, procuram por toc\os os meios, 
ainda (]UA slljaln re\·htas estraug,·i
ras ofuscar a verdade, par:i manter 
seus pÍ-oximcs no engano a que des
gra~ada e ohcecada:u8nte se ap,,1,-::1-
ram? 

·~o QUE A EUROPA NECESSITA É OE 
UM REF LO RECIMENTO DO CRISTIAN.ISMOH 

Em. uma transmis~ão efetuada pela 
idioma alemão, Ili! onda de 50,26 mts., 
estação de radio do Vaticano, em 
o locutor do Vaticano declarou: 

".façamos reflexão sobre as pala
vras: "Adorarás ao Senhor teu Deus 
_com todo ó: teu coração". Podemos 
usa-!~ para caracterizar um: ci-i!;tão 
que pratica a SU?, _religião.· Ouvem:-si;,, 
hodiernarnente, muitas pessoas de
plwar _ o fató de que o Cristianismo 
desapareceu dentre. nós. Será isto de
vido ao fato de não se ter permitido 
sua entrada · não s6 na vida publicá 
mas até em todos os setores da vida 
so~al, e q1.1e ~fre, nesta e. naquela, 
inwneros ·v.exames? Ou talvez porque 
si répütam seus ensinamentos como 
extra\ihos- ao nosso carater _de euro- · 
peus?-

"O verdadeiro motivo deste desapa-
1·ecimento deve ser pro.curado entre 
os próprioi; cristãos. De, fato, somen
te um coração . que teme ofender a 
Deus poderá criar -um mundo que 
tema ofender à Cristo; e, tão somen
te de um coração cristão podwá bro
tar uma cultura· cristã, porque a he-
1·ança de uma culturn cl'istã é i·eàl
tnelité a eulturà da alma cristã. 

· ''Religiosos e Religiosas tl'abalham 
entre vqs, no afã de iluminar a todos 

Cómpletamos hoje a transcrição, co
meçada em· nosso ultimo numero, da 
•, Instrução" transmitida no inicio do se
culo passado pela. Alta Venda ao chefe 
das forças· secretas .em Roma, da qual 
;se depreende a atúal- tendencia. da ma
i;onaria, que é de Infiltrar-se na lg1·c
ja, corrompendo o catolicismo por den
tro. 

Procul'am~ rep1·oduzir com fidelida
de_ o texio desse documento como foi 
publicado pelá· "Civiltà ca ttolica" em 
1875, não ómltindo a Jlnguagem sacri
lega. e lnsultuos.a com que a Sa11ta Igre
ja e os Soberanos Pontífices nele são 
citados. 

* * * 
Dir•se-á que estamos perdendo tem

po com velharia.s:. Não será a primeira 
ve,;, que nos fazem esta acusação. Ainda 
recentemente houve quem dissesse que., 
os "Erro,, Modernos" apontados Pvl' D. 
nenoit, no seculo pa.s1;ado, não se apli
cam a · n~ ·epoca, isto é, nãu mais 
seriam erros .. , nem modernos, deviclO 
il complicação do seculo vinte i 

Entretanto, · com relação a essa "Ins
trução" -ele, . Alta. venda, . ássi.nalemo.;;, 
alem de outros, apenas dois' movimen
tos surgidos no seio da Igreja em no:;
so seculo e que provam a exlstencia 
dessa. trama destinada. a fazer vingar 
o programa. das .forças secretas no pro
prio jp.ter~Jr do Santuario. 

·um ·to! o movimento do "Sillon" 
condenado pelo Saoto Padre Pio X, e 
que procurou conciliar a Igreja com os 
prlnciplos revo}ucionarios e igualitarios 
da. revolução fracê.5a, "dividindo Oi! ca
tólicos, arrancando · a juvent-ude e mes
mo padres e seminaristas à ação sllll
plesmente catolica." 

"Nós conhecemos · demasiadamente 
bem, d!Z , Pio X, os sombrios Ja~a
torios em que se elaboram estas -dou
trina.s deleter!as, que não deveriam r,e
duzlr esplritos clarividentes," E acusa 
os chefes· desse movimento de fazerem 
.. aproximações blasfematorias entre o 
:Evangelho é a Revolução". 

· O .segundo movimento i:ecebeu o no
llle generico de modernismo, objeto da 
Énclcl!ca "Pasoe11di", que condena erros 
e teruiencias que até hQJe prevalecem 
erit certos meios ca tolicos. 
· Ora, M ~ostrar, a,. mallcia e a hab_il 
ta.tice._ empregada por esses t.~odernis-

/ tM, Pio X nos: faz- Iembre.r. esse. "Ins
t,rução,;, quando eia recomenda !I. "in• 

; ·.~·-·· . , 

os homens. Em meio à escuridão des
te seculo, nós, os cristãos, temos 
diante dos olhos uma luz brilhante 
com todo o seu- esplendo_r, a mais bri
lhante das estrelas matutinas: Cristo, 
Nósso Senhor. 

'-'E' por esta razão que o mundo se 
subleva., contra os -ensinamentos e o 
amor de Nósso Senhor; por esta ra
zão atira-se contra seus fieis; pois 
neste esplendor percebe a· condena
ção de suas ações e ideologias e o 
coração deste mundo, poderá ser ra
dicálmente transfo~·mado si· se trans
íonnarem os corações de todos os ho
mens. Pois bem, vemos hoje, diante 
de nós, um mundo cheio de sangue 
e -de foridas; e nosrn alma freme até 
o seu intimo ao ver todo o horror 
que os homens semearam sobre a fa
ce date~ra. Este é verdadeiramente o 
preço dó pe.cado! 

O sangue de Cristo, porem, puri
fica e santifica· o sanguil dos pobres 
~oldados no o!erecim'ento de um sas 
rrificio expiatorio ante o Pae que es
tá no Ceu. Cairá como uma chuva so
bre os C'ampos aridos da Europa e a
cenderá novamente as lampadas da fé 
que os homens não cuic1aram em con
servar acesa". 

filtração" ·nos meios· catolicos pelos sec
tarios encarregados dessa obra de des
soramento. Refere-se o Soberano Pontí
fice aos ,. ares afetados de submiSsão e 
de respeito_", à "torção das palavras 
de acordo com os seus sentimentos••. à 
"ta tica em verdade muito insidiosa: de 
camente e em seu conjunto, mas de as 
jamais expor sua.s dout1 inas metodi
fragmentar de qualquer lJ1anelra., e as 
scmelar aqui e a.li, o que se presta a. fa
ze-los parecer . ondulantes e indeci.sos, 
qua-ndo suas ldeia.s, pelo contrario, são 
perfeitamente filmes e consistentes." 
Expressões que fl'izam o aspeto conspi
ra torio do movímento moderni.sta. 

Enfim, numa eµoca em que a luta 
contra a Igreja se faz em todas as fren
tes. seria de se·pol· em dmida a conhe
cida sagociclade dos servos d!). iniqui
dade si eles sç descuidassem tia lrnpor
tantissima frente interna. despre7,ando 
a herança de seus "confrades" do se
culo passado, 

Passemos a transcrever o texto da ce
lebre "Instrução"} 

* * ,. 

"o Papa.dó é, ha. mil e setecentos 
anos. inherente a hi,toria. da Italia. A 
Italia uão pocte respirar, nem mover-se, 
sem a licença do Pastor supremo. Com 
ele. ela tem os cem braços de Briareo; 
sem ele, ela se acha conc:enada a. uma. 
hnpotencia tamentavel, a divi.sôes, a 
oclios e hostllidades da primeira. cadeia. 
elos 91pes ao ultimo anel dos Apeninos. 
Não podemos <lesejar um tal estado de 
coisas: - torna-se necessario pt-ocurar 
u:n remedio contra esta situação. Ora 
bem: - · o remedia será o seguinte: _ -
O Papa, ciuem -ciuer que ·e!e -seja, não 
virá às soeledUCies see1'etas: toca às so
ciedades secrecas de dar o 1,rimeiro pas
so na direção da. Igreja. e do Papa, com 
o fim de vencer a ambos, 

O trabalho a que nos propomos não 
é obra de um.dia, nem de um mês, nem 
de um ano. Pode durar muitos anos, até 
um seculo; mas nas nossas fileiras o 
solda.do morre ·e a guerra continua. Não 
preteridemos ganhar imediatamente o 
Papa à nossa causa, nem fazê-lo um 
neofito de nossos principios ou um p1·0-
pagador das nossas ideias, Isto seria um 
sonho 1·idiculo. E si de qualquer modo 
essas c0if/lS sejam desejaveis, :;! por 
acaso acontecesse que qualciuer ca.rdial 
ou Prelltdo, por vontade propria ou por 
1m1~1a1 C(j/;~eçasse· a tQ~_wr P.ar~ lWt 

1 5 DE JULHO 

MADAME! 
Coníinuan1 as rnanif estações de regosijo 

pela preservação de Roma SANTO HENKIOOE, · IMPERADOR 
-------

O Papa agradece a Nossa Senhora Mensagens do 

~o ano de 972 toda a Baviera acr>r· 
rcu âs igrejas para render graças .io 
Senhor. f; que nascera no caste'.o· du
cal o primo;i-e11ilo dos Duques Hen- · 
1)que: chatnado o Pacifico e Gizé,la, 
Princeza d" sangue real. 

Episcopado - O V Exercito americano faz 
celebrar Missa em ação de graças. FJm todas as igrejas da Davierà <:e· 

Jabraram-sc· solenes "Te l>eum"; e à 
St!tgtada Majcstàde do Imperador rei
nanu,. enviou aos Duc111es -afetUo3as 
c:a-rtas em CJ.ue manitc:istava Quanto 
ltie era grata .a noticia cles-M- aooti1 e
c:mento, 

1/la,da1ne! ções esme-
radas e elegantes, em tecidos 
finíssimos e padrõ<:s moder~ 
nos, - eis a eJpccialidade de 

O (J nossa Secção 
·~(c/':..O de Moda,; '• 
(e @:~o~ -----.., -~- ' ' Pv-0v•<_c ,--,.. 

VENDAS A DINHEIRO E EM 
SUAVES PRE_sl AÇÕES MENSA:$ 

1, 

A alegl'i;i, do 01 be catolico é com
pleta cm rclaç:io a Ror,Ja. A .. ugus(a 
pessoa d.o Soberuno Pontífice . nada 
sofreu. A ciJacfo de Roma, foi pou
pada. E 0s irr.en'.·OS tesouros acuml.\
lados pe1a piedade e arte catoliclls na 
Cidade Eterna permanecem intatos. 

• Alguns dias após a lib~rtação de 
Roma, S. S. o Papa Pio XII, deixou 
a Cidade do Vaticano para participar 
de uma cerimonia ele ação de · graças, 
1·eafüada dia 12 de Junho, na Igreja 
d:i Santo Inacio. 

A mt1ltidão reconheceu o Santo Pa
dre, quando este Íllgressava no tem
plo e imediatamente o templo ·e suas 
imediaç.3es ficaram repletos. 

Depois de orar ferv9rosamente ante 
a imagem da Madona do Divino Amor 
pa:i·ticipando das orações populares, S. 
Santidade falou aos presentes, dizen
do q.ue antecipara sua visita. aos ro
mano~, para juntamente cem eles 
prostrar-se aos péi da Virgem Celes_
tial. A' ;Ela não viera peelir novas gr,a
ças - continua o Santo Padre -- mas 
agradecer-lhe· obsequias já consegui
dos, confra toda previsão humana. 
"Nosra Mãe Imaculada - diss.e o Pa
pa - mais uma vez salvo\! Roma dos 
m~is graves e' ameaça.dores perigos". 

Ao deixar a Igreja, o Soberano 
Ponti(ice foj aclamado entusiastica
mente pela multidão, que ràdeava seu 
carro e só dificilmente permitiu seu 
regresso no Vaticano. 

* •. * 

O Episcopado canadense_ exprim1u 
ao Soberano Pontifice seu jubilo pe
h libertação de Roma, em cabogra
ma enviado a S. Emcia. o Cardial 

"Deus continuará valendo-se da FrancaH . ' . ~ 

-------··· 
Em audiencia ao General Ouill aume, o Santo Padre 

faz os maiores elogios à França. 
Durante uma audiencia, S. Santida

de o Papa Pio XII declarou ao Gene
ral Jean Guilh21·me, Comandante das 
Forças Francesas de Marrocos, q11e o 
seu pt·ofundo amor pela· oprimida e 
martirizada França torn~-se cada ·vez 
mais · intenso. "Faz exatamente sete 
anos - disse Sua Santidade - que, 
como Legado de Nosso Venerando 
Predecessor, o Papa Pio XI, proda
mavamos do pulpito da Catedral de 
Notre Dame, em Paris·, seu amor pe
la primogenita da Igreja e Nosso pro
prio amor pela França. _ Desde que 
fomos elevados a Catedra de Pedro, 
Nosso amor tem aumentado e se tor
mado mais -profundo, Porque a belis
sima França se converteu numa, terra 
de dor e '-éle martírio, nossA afeto pa-' 
ra com ela é cada dia mais temo. -

"Naquela ocasião fa.Jamos de "sua 
missão providencia!" -- continuou - o, 
Santo Padre. Hoje a recordamos com 
os me~mos sentimentos. Estamos con-

vencidos, de toclo o coração, que, Deus 
continuará valendo-se do noJ:>re povo 
francês p.ira o cumprimento de Seus 
<lesigruos, e fará cem que o mundo 
deposite na França seu apreço e sua 
confiança, de -uma maneira mais glo~ 
riosâ e prospera. Vós, que por vossa 
profissão,. ·tão eheia de 1·esponsabili
dade e de grandezas, sois algo seme
lhante a unl mensageiro dà vocação 
da Fr::i,nta, léyai as reiteradas expres- _ 
sõe~ de Nosso amor, de Nossos dese
jos e de Nossas espe,·a:nças. 

"Levai ·de novo a França -- con
clu,iu o Santo Padre,-. a palavra de 
ordem que Nos lhe demos, falando 
sob as grandiozas naves de Notre Da
me. 

"Oi·ai irmãos,. amai-vos uns aos qu
trçs, meus irmãos, vivei alertas melis 
irmãos". Com este pensamento implo
ramos de todo coração, para vós, pa
ra ,i9ue!t>s ·a_ué mais amais e para vos
sa amada Patria, a mais terna e ge
nerosa benção de Cristo .. ,". 

----------------·---'-----'----------, 
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NOVA ET VETERA 

Luiz Mag!ione,: Secrdario de Estado 
c!a Sa-nt.a S~. 

A thensagem foi enviada por Sua 
Emcia. o Cai·dial Villeneuve. em seu 
r:ar~.ter de Presidente do Comité exe
c:ttivo do :Cpise9pado Canadense. 

*· * l(c 

Noticias de Melbourne informam 
que o. Episéopado australiano, expri
mi.nela o jubilo dos catolicos . daquele 
continente, dirigiu i,ma mensagem ao 
Santo Padre .Pio XII. felicitando-o 
pela presetvaçlfo da Capital ·da· Cris
famliide. Pelos prelados de todo o país 
S. Excia. Revma, D. Giovanni Pani
co. Delegado Apostolico, subEcreveu a 
referida mensagem. 

Ern ação de graças pela ocupação 
de Roma, sem danos para a Cidade 
Eterna, o V &tcrcito norte-america
no fez celebi·ar na· Igreja <le Santa 
lV'iada d'.lS Anjos, solene Mi$a; que 
teve. /lSSÍstencia dum purpurado fran
cês, S. Emcia. o Cardial Ei.1genfo Tis
serant. Estiveram tâmbem presentes, 
o General Mark Clark, acompanhado 
do chefe de seu Estado Maior,- o Gé.:. 
neral Juin; Comandante das F,orças 
Francesas· e cercá ,.de 10.000 oficiais e 
soldados aliados; · 

Cekbrou o Santo Sacrificio um dos 
capelães do; V Exercito norte-âmeri
cano:· o Revmó. · Sr. Pe. Patrick J. 
RyarÍ. 

SAQUEADÃ A CATEDRAL DE 
- STHASBURGO 

Comentando a revelação de S. 
Excia. o Sr. Bispo de Strasburgo,. de 
que os tesouros da . Catedral foram 
apreendidos pelos nazistas, os circulos_ 
catolicos. londrinos observam que à 
1amosa Catedral continua fechada ao 
culto. A Santa Missa não é celebra
da no veneravel santU:ario de Stras
hurgo desde a invru;ão da França. Co~ 
mo tantos outros e9-ificios sagrados, · a 
catedral foi profam1da pelos · nazistas, 
sendo transfonnada em museu de 
"arte nordica". 

Congregação Mariana da Igreja 
de Santa lfigenia 

R~alizou~se no dia 25 p. p, a eleição 
da nova Diretoria da Congregação 
Mariana de. Nossa Senhora do Sintís
simo Sacramento da Igreja de Santa 
lfigenia, a qual ficou asdm consti
tuída: 

Presidente, Olinda Oseliero; Mes
tre_ de -Noviços, Luiz OséHéro; 1.o Sc
cl·etario, .João Morefo; 2,o _ Sectetario, 
Pedro Ptimavera; Tesoureiro, Cal'los 
Capuzzo; _ Bibliotecario, Moacir :traria; 
Diretor I::.~po_rtivo, Nàrcil Terasso-
vich. ' .. 

A posse da nova Diretoria realizou
se no dia 2 c,le Julho p .. p., às 20 
·horas. 

Seguinâô o costume dos r:aalg:Js 
de sµa epocil.- Henrique, o Paoific(J 
confiou a educação \19 seu priniogeili· 
Lo a Um B.is.po. pai"a <1ue este imro
duz:sse e fizesse progredir ·o füt!lro 
Duque na v-ida devota e ilps estudos. 
f'ar;i. exercer essa titrt,fa qu11, era ![10 
impol't.i.nte 11ão só :para _o jo,;:e1n- Hen
riCJ.Ue. mas t:1.mbem ._ p,u:a todo o I.lu-
cado. foi esco!IÍi<.lo S. Wolfgang: ms-
Po de Ratisbona, · ULÍ1 1doi! honteus 
mais virtuosos e sabiGs de s-eu tem
po e grande educado1· da juventúc:c. 

Tinha Santo Henrique 22 ,anos, 
quando seu,pai ·faleceu. Elevado à al· 
ta. e pesada dignidade ele Duque, . o 
Santo -soube c:omp:'lu8ar sua pouca 
ida-0e por gtande sálJedoria e solida 
virtude. ' 

Já havia· alguns anos que Santo 
Henrique ,gover,nava a llav·era. fJlHln
do toda a Çristanciad~ se col1riu de_ 
luto e de sincero pesar pela morte <'lo 
_Imperador Otão III, Priueipe de cx
traorclinarias -qualidades -e ,,ü,tudei,, 
como I quasi todos t>S lm11e.radores· 
da casa de Saxonia. 

Os Prlncipes Eleitores, ·.aos qu:{'s 
já havia chegallo a iam.a da pru<len
c · a e piedatle do_ Duque Hénriq'.i.e, 
ofereceram-lhe .a coroa do Sacro lJn
perio Romano. Santo Henrique acei• 
tou, e em l002, tomou o titulo de.Rd 
da Germania, de que -usavam· os _lm• 
p~rado1·es antes de sei-em coroados 
pelo Sumo Pontifice. Em 1014 foi sa' 
grado, eni Roni11; Imperador' .do Sa, 
cro lmperlo Romano pelo· Santo Pw 
dre Bel1edito vm. 

A precioca corQa que ó Pontif!ce 
. lhe .inha oferecido. Henrique a de!· 
pos:tou sobre o altar do mosteiro de 
C!Ullj'. 

Elevado à mais alta dignidade q,1e 
um leigo podia atingir, Santo Hemi
qne nunca se esqueceu <l.e que a l'r()
videncia n;,.ina só lhe confiara tiio 
gioriosos encargos para ésàltaç:ão da 
Santa igreja de Deus· e bém <las al
mas, e ·que para executar· _esses <le
signios cumpria que ele se sant:fi· 
casse. 

E foi o CJ.Ue aconteceu, Cumulado 
))ela. Divina :\lunificencia de grac:as 
especiais, o lmpefador mereceu qn~ 
a Sagrada Liturgia diga dele que ''fe· 
cit mirabil:a. in vita_ sua", qué prati
cou coisas maravilhosas durante sua 
vida. 

Casado com Santa Cunegundes, fi• 
lha. ele Sigefredo e EdwJges, · Condes 
de Luxemburgo, Henrique viveu, ,de 
comum acordo ·com sua espoEa, r,a 
mais perfelta continencia, depois àe, 
no <lia do \'.:asamento, .terem· feito. vo• 
to de virgindade. 

Alem da· virtude an"gelioa, ·O Santo 
Imperador se -· disttng-ufa 1>Õl' ttmà · 
grande humildade e· completo desape. 
go dos bens !la terrii. Isso, evjdP.I);., 
temente, não o , impedia ele possuir 
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SÃO I>AOLO 

A tatica de i n f i I tração 
e frutificar nossa causa. nas famil!:>.s, 
para que tenhais direito de asilo e de_ 
cidadania. no ainbfente domestico, de
veig vos apresentar com tocla a apa.ren
cia de uni homém grave e moral. uma. 
,,e~ estabelecida vossa reputação rios 
cclegios, nos glnas\os, nàs -universidades 
e nos seminarlos; uma vez que tiverdes 
cativa.do· a conllança dos professores e 
dcs jovens, pr0<ural que esp2claJrriente 
aquele.; que entram na milicia éclesias
tica procurem _a vossa conversação. 'Nu
tri seus corações com o antigo esplendor 
da Rom?, Papal. Ha sempro no cora,ção, 
de cada !ta.li.ano um desejo da fonna 
republicana, Confundi co1n habilidade 
estas dua.s ideias: - excitai, escaldai 
<)Stas natureza.s tão inflama-veis com a· 
ideia. do· orgulho p'atrlot!co. Começai por 
lhes oferecer, mas sempre em segredo, 
livros inocentes,. poesias quentes ôe ên
fase nacional; r.;:iuco a pouco coriduzi-
1·ei.s OS VOSSOS discirulos a-0 grau deS€
jacln de ferm-?ntação. Quando em todos 
os pÓntos do Estado eclcsiastico este 
trabalho quotidiano houver espalhado· 
nossa. ideia como a luz, então podereis 
reconhecer quanto foi sabio o conselho 
de que agora toma.mos a lniciath•a. 

nossos segredos, não seria isto razão 
para desejarmos sua ascenção _à Sé ·de 
Pedro. Esta ascenção seria antes a nos
sa mina, visto que, como ele foi con
duzido à i,.postasià unicamente por am
bição. assim tambem a necessidade . do 
p~der o condt1ziria ·.necessariamente a 
sacrifica-la. 

o que devemos procurar e esperar, 
como os hebreus esperaram o · Messias; 
é um Papa segundo -as nossas necessi
dades. Alexandre Vl com todos os seus 
vícios não nos conviria: - já que não 
errou em materia religiosa..- Um Clemen
te XIV. porem, seria o nos.so homem. 
Papa Borgia era um · liberti.no, um ver
dadeiro sensual do beculo · XVIII ex
traviado no seculo }l:V .. Conservou-se 
porem. não obsta-ilte os seus vicios, 
alheio a todos os rnosofos viciosos e 
incredulos por causa do vigor· com que 
defendeu a Igreja. o Papa Ganganelli, 
pelo contrario, se ccJocou, de mãos· e 
pés atados. nos braços dos mlni.stros da 
cas2. de Bourbon, que lhe Inspiravam 
medo. e dos incredulos que louvavam sua 
tolerancia: - e por isto se tornou um 
grande Papa. Temos nece.ssidade ele um 
Papa. como este, si ainda fosse possível. 
com apenas isto marcharemos mais se
guramente para o assalto da Igreja- que 
com os folhetos dos nossos irmãos da 
rrança e da -Inglaterra. E desejais saber 
por que? Porque, com isto apenas, pa
ra dis.sQlver a rocha SQbre ll, qual :Qelis 
erigiu sua IgreJa, não necessitamos do, 
acido de Aníbal, nem da polvora dos 
canhões, nem mesmo dos nossos braços: 
- já que teremos o dedo cio· Sucéssor _ 
de Pedro cpmprometido no complot; e 
esse dedo valerá para esta cruzada todos 
os Urbanos segundos e todos' os São· 
Bernardos da Cristandade. Não duvi
·damos de chegar· a este termo supremo 
de nossos esfqrços. Mas quando e como? · 
A 1.ncognita ainda não foi determinada., 

· O que. nada obstante, assllll como· na
da se deve retirar do desenho traçado, 
e que, antes, tudo deve concorrer co
mo si o. sucesso devesse coroar amanhã 
o trabalho a))l:,nas · esboçado, desejamos, 
nesta. Instrução, a qu1ll deve ser · man~ 
~ida em segredo nQ -(!~e 1:1,~ 1·espeitQ &O.s ' 

simples. Iniciados. dar aos Prepostos da 
Altr. Venda alguns conselhos, que estes 
de'Vem inculca1' aos irmãos em forma de 
Ensin~ ou de memorandum. É coisa de 
sum:,. importancia que não se deixe 
ti·anspirar que estes éonselhos emanam 
õc Suprêma. Venda. Ó clero se acha de
masiadionente em causa: - Não é lici.• 
to, a essas luzes da lua, jogar com. ele 
como fa2emos com esses regulos e po· 
tentados que derrubamos com um sim
ples sopr'?· 

* * "' 

E pouco . de se esperar dos velhos 
éardeae.s e dos Prelados de cal'ater de
cidido, E necessarlo deixar esses · incor
rigiveis da escolâ dos consalvi; e pro
curar,. em vez disso, no nosso e.rmazem 
de· pcpularidade e de impopularidade, 
às a1'll1as que utilizam ou ridlcularlzam 
o poder em· suas mãos, Uma palavra 
bem Inventada, é . que se_, espalha com 
arte no seio de certas famillas cristãs 
(por exemplo: ...,. tal cardeal ê a varo: 
tal prelacjo é licencioso; tal funciona
rio é libera-!, infiel, maçon e intrigante), 
esta palavra passa de ..1ubito ao café, 
do café à praça publica: rnna palavra 
pode, em poucas voltas, matar um ho
mem.· Si um ptelado chega de Roma à 
provincia para -exercer qualqner cargo 
publico; · torna-se necessa-rio imedlata
-m~nw - ilú'ormar-vgs 110bre :.11u carat.er, 
seus p1·ecedentes, suas · qualidades, seus 
defeitos: _;; especialmente seus defeitos. 
:f: ,ele nosso inimigo? , Um . Albani,- um 
Pallota; um Bernetti, um_ Della Genga, 
um Rivarota? Imediatamente o enlelai 
em · todas as redes que puderdes. Fazei 
dele uma. reputação que espavente os 
moços as senhoras; retratai-o cruel e 
sanguinario; narrai a seu respeito qual
quer_ proem atroz que _facilmente &e 
impl'ime. na mente ao povo. Quando os 
jornais es'trangciros tomem de nós em
prestados e.sses fatos,. retocando-os e co-
1orlndo-011 , a,o seu sàbor, para. lhes dar 
visos de verélade, mostrai, ou melhOr, 
fazei mostrar 1.1, .qualquer. tmbecU o nu
mero do Jornal em que são Teferidos os 
pomes e Ç),S íªtQ§ ª-trjb1,1ic;!Q§ ar ~, ~· 

sonagms. Como a Inglatena. e a França. 
assim a Italia. não màis sentirá .falta 
de. penas que êaibam ·_ dizer .falsidades 
utel.s para a, boa ca1.1$a.' Com um jor
nal na. mão, em que eatejam Jmpre:;.sos 
os nqmes de Monsenhor Delegado e do 
Excelentllislmo sr. JuiZ, o povo não terá 
necessidade de out1·a prova. 

Esmagai portanto o inimigo, qualquer 
que -ele seja, quando é poderoso, à for-
ça de màledicencias e .de calunias. Ma.s, 

' sobretudo, esmagai-o quando ainda se 
adir. no ovo, Com efeito, é necessar_io 
cuidar da juventude: - é necessario se
duzir os jovens; é necessario que lan
cemos a juventude, sem que ela dê por 
isso, sob a. bandeira. das sociedades se
cretas, Para avançar, a pa:;.so curto, ma<1 
firme, neste caminho perigoso, duas coi
sas são absoltteamente necessarias. De
veis assumir o ar de quem é símplei; 
como a pomba; mas · ao mesmo tempo 
. deveis ser prudentes como a serpente. 
Vossos pais, VOS$DS filhos; vossaii pro
prias esposas deverãó sempre ignorar o 
segredo que trazeis no peito. E si de• 
sejardes, para melhor enganar os olhos 
perscrutadores, vos _contessar frequente
mente, estais autorizados 2, guardar, 
tambeín coin o confe~or, o mais absc
luto silenclo sobre esta materia. Já que 
vós sabas que a. · menor p:velação, _ que 
o menor -indiclo escapado no tri);luna.l 
da penitencia. ou em outro IÍlgar pOde 
condulli.r & grandes CJ\Íamidadoo; e qut 
o revelador voluntario ou. involuntario 
subscreve, com isto, sua sentença, de 
morte, a 

Ora, · portanto, para fabricai• um Papa _ 
. segu11do o nosso coração, tratá-se, antes 
de tudo, de fabricar para esse Papa fu-

. turo uma geração digna. do reino que 
auguramos. 11: necessa.rlo deixar de lado 
os velhos e os-·homens maduros. Ide, 
pelo· contrario, diretamente à juventu• 
de: ê, si for passive!, tambem à irifan
cia, Não. conver.sai com ·os jovens sobre 
coisa:; obscenas ou implas. Ma,,;ima, dc
•betur tiuero 1·everentía. N.ão - el!<!ueb:i 
nunca. ,estas palavras do -poeta, ·já que 
elas .servirão de salvaguarde. contra a 
licença,. da. · qual . é· necessari" abster-se 
.-i,q in~ei:z~~e à qa11ea, far;1. fazei' no1·u· 

Os acontecimentos; segundo cremos, 
pt·ecipitarão. digamos necess!l.riamente, 
dentro de alguns mêses, uma interven
ção armada da Austria. Ha. insensatos 
que se divertem em !Ançar l\legremente 
os outros no meio dos perigos; todavia 
esses insensatos, em um momento dado, 
del'rubant os proprlos sabios. A revolu-· 
ção que· se prepara na ·Itália não pro-. 
duzirá senão desgraças e - proscrições. 
Nada está maduro: - nem homens, nem 
coisas: -. e naoa estará maduro por 
muito tempo ainda. Mas com estas fu• 
turas de.$gr!l~llfl pOderels f11c1Jmmt-0 fa.ft 
zer vibrar umr. nova corda no coração 
do jovem clero. Esta corda será o odio 
ao estra,ngeiro. Fáui que o alemão se 
totne ridiculo e odioso mesmo antes de 
sua intervenção previste., Com a. ideia 
ela supremacia papal misturai sempre 
a lembrança da guerra entre. o sacerdo
cio e o Imperio. R.essu.scltai as paixões 
mal sopltadas~ dos guelfos e dos gui
belinos: - e, assim, pouco a pouco, ta.
reis, com pouca despeza, · uma reputa
ção de bom caw.uco e de bom patriota. 

Esta reputação de bom catolii:o e de 
bom patriota abrirá às nossas doutri
nas o coração do jovem clero e dos pro• 
prio.~ conventos. Dentro de alguns ano~ 
esse jovem clero terá.' oola. força das 

. .;oisi.3, invaciidQ tpdos ,OS ca-rgos, Ele -li.O• 

em alto grau a vii-tude que S. 'Toma~· 
,chama de ,\Iagnificencia, e que o 1<'• 
vava a se betcar de toda a pompa e 

· explenclcr qne o decoro de seu é:a·,. 
go ex·gia_ 'l'ão pouco o levava a. ;;o. 
frer que seu~ suditos não praticassam 
em relação 11 ele a virtude· a que o 
riiesmo Àuge1ico Doutor dá o nome de 
Respeito. e qne uos leva, _por dovr.r 
de quasi ju~tiça, a tributar ]Jonras 
aos home11s elevauos em cliguidacles, 
sejam autoridades publicas 01i não 
( Summa Tl1., ,lJ a .• 11 ae., Q. 30_2). 

Pela constante pratica da mortifi• 
cac;Io, conseguiu O Santo suborclinat• 
intéhamente suas inclinações üam. 
i'ais aos ditames do dever. 

A oração era sua companheira ln• 
sep::u-a-vel. Assid1ío na assistencia ao 
Santo Sacrifício recebia mltitas YC• 

zes a Sagrada Comunhão. 
i\las, o Que era 111ais aclmiravcl no 

lmpei·adçir Henrique era sua c,cvó• 
~ã~ a Santíssima Virgem Nos:,a Se
nft<:mi.. 'l"alver.- toda sua vida se IJU•. 
dess:e resumi!' nestas ctu as pala vrns: 
.. Dilex!t- i\'Iariam ··, amou a Kossu. 
Illãe, 

'l'anibem era muito devoto de seu 
Anjo. da Guarda. 

Sua Sagraffa Majestade se cn;n. 
lhava de ser o mais humilde e $tlb.-

. niisso súdito da S<í .&postolica. 'fa:-n• 
!Jem nunca se esquecià de que n;io 
passava de um leigo e que como tal 
devia i. todos os Sacerdotes o maxi• 
mo respe.to. D_essa sua convicção deu 
admiravel demonstração quando, 
pmvada - a inqcet1cia de Heriberto, 
Arcebispo de· Co!oniu, contra quen. 
se irritam devido a falsas acusações, 
prostrou,se d e joelhes aos pés desse 
l'reladc ·para pedir-lhe perdão. · 

De comum ·acordo com a Santa Sé 
e com os Bispos, convocon di:versos · 
Concílios nacionais. - com o fim de 
tornar conhecidas as leis discip!ina:·es 
do mreito Eclesia'stko. ' · 

Comprecndeudo a admiravel fonte 
ele benefícios e graças escolhidas que 
é para um pais a. existencia ele 1u
merosos e sàntos Religiosos, Sa!HO 
Jj_enrique foi um grande protetor das 
úi:dens Religiosas, para as quais fn:i
dou numerosos conveútos . 

Semp1·e que foi necessario, Santo 
Henrique pegou em armas com. gran
de coi-agem. Em todas essas ocasiões 
sua· invencível espada es'teve a s,,r.' 
viç~ ou· d:i Igreja ou dos legitinns 
interesses do Imperio. 

Assim, embora com ·grande rna
gua, lutou co-ntra seu irmão que se.
revoltara. contrn ele, por acllal' l':X· 
cessivos os benefícios que Santo 

.Henrique fizera aos mosteiros. 
l\Ia:s serias, mas igualmente vito• · 

riasas, foram as guerras que em• 
preendeu contra os pagãos que li• 
nham invadido Posen, a Saxonia, ll a 
Sile~ia, e contra cs l'ebeldes da Boe
mia e l\foravia. 

O zelo pelos interesses da Saata 
Igrej, o levou à ltalia., onde os sa.r• 
racenos, aliados_ aos gregos ·vinham 
causando muitas- désordens. Uma 
éamvânha vitoriosa fez que os exer• 
dtmi inimigos abandbna.ssem a IJe• 
ninsnla. 

Tenninada essa guerra, ,•isitou os 
famosos mosteil·os beneditinos" de· 
Monte Cassino eiCiuny, e fez amlza, 
de- com Roberto, llei da França, sc,r 
inimigo até então. Percorreu em se
guida todo o lmperio, para e·spallrnr 
os benefícios da Santa. Religião e ve, 
rificar se todos aqueles que esta, 
vam constitnld_os em dignidade eran1 
bons- cristãos, como deviam. 

* * 
Santo Henrique trocou a coroa do 

Sacro Imperio pela coroa imarcesci• 
vel da vida eterna no dia 15 de ju, 
lho do ano da. Incarnação de 10:!•1, ' 
22.0 de seu governo, contando 52 anos 
de id<1de. Seu corpo espera o dia .da 
ressurreição na Catedral da Diocese 
de Bamberg, que ele e Santa Cune
·gundes haviam fundado e instituído 
llerdeirà de seus bens. 

vemarã, administrará, julgará, formará 
o conselho do, Slvrarim e será cha!llado 
a -eleger o futm·o _ Papa. Este Papa, ·co
mo a maior parte de seus contempora• 
neos, será necessariamente mais ou me
nos imbebido, tàmbem ele, dos princi.: 
pios italianos e humanitarios que nós 
começamos agora a por em circulação. 
11: um pe~ueno grão de mostarda que 
conf4\mos à terra: -. mas o sol de Jus
tiça o dese·nvolverá até à mais alta po
tencia.; - e verels um dia que rica nies• 
se nascerá dessa pequena. semente. 

No caminho que traçamos a.os -nossos 
irmão.s ha. g1;andes · obstaculos a vencer 
e d1ficuldades de varia sorte _ a transpor, 
Triunfaremos à custa <le experiencla· e 
de sagacidade. O escopo e tão belo que 
é necessarío abrir todas as vetl6 ao 
vento pa.rt a ele chegai·.· Desejais re~ 
voluclonar a: Italla? Procurai o Papa do 
qual tlzemos o i-et1·ato. Desejais estab.e
lecer o reino dos eleitos sobre o trono 
da 'prostituta de Babilonia? Fazei que 
o clero caminhe sob vossa bandeira, 
acreditando caminhar sob a bandeira da 

· .Santa Sé.: Quereis fazer desaparecer o 
ultimo vestlgio dos tiranos e dos opres

. sores? Lànçai a. vossa· rede como Slllláo 
Barjona; lançai-a ao fundo da.s sacris• 
tias, dos semlnarios e aos conventos, 
como si fosse a-0 fundo do mar; e si 
não fordes preci1>itados, nós vos prome
temos uma pesca _mais milagrosa que a 
de São Pedro. O pescador de peixes SE 
tornou pescador de homens: - Vós pes
careis amigos ·nos proprios pés da ca. 

-tedra Apostoliça. Tereis as.sim pescado 
uma revolução ele tlarà e manto, pre
cedida ·c1a cruz e do ,gonfalão: ;... uma 
revolução que não terá necessidade que 
de · bent neq11em1 ajuda pa-ra lançar cm 
chal11Jl.s as quatro canto:, do mundo. 

Cada ato de nossa Vida tenda portan
t-0 para a descoberta. dessa pedra f!!OS0• · 
tal. Os alquinlstas da Ida.de Media per
deram tempo e dinheiro na. procura. 
desse sonho. O sonho das sociedades 
secretas se -cumprirá por esta simpli
císsima · razão que ele se· fundamenta 
nas paixões humanas. Não nos desenco• 
raje111os portanto nem poí· um desapon• 
tamente, nem por ,um insucesso, nem 
por uma derrota: - preparemos o nos
so exercito no silencio das lojas: -
ii.suflemos em tudo as pàb.ões, as peio
res como as mals generosas: - e tudo 
leva -a crer que este plano vingará um 
dia. muito aten. Q.@ J.lQ~ ~ ªl~ill 
c:iperaugà/1. •a 

.• 
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Confiados 

Marinha 
s. 

os hospitais 
Irmãs de às 

Francisco 

da 

l~J1_..1_ r .\S . .\Pl!f•;S~) -- C:'an~ou j1::-ct;1 

:,:R!isfaç:·ão nos l11('iO:-- catnlko:-1 dt;;-<,ta 

.:\rntiidiocN-:f'-, o dl''C'l't:to asi::.in;.1.(10 11,,Jn 

Cht;fe ·<lo g-oY·crnn. apr·o,·ando o :1!0 
(fl113 mai:t(lll o:-: H•rYi('.o~ co11fi~11!n~ {1::

lr1nâ8 de Ca.rida<I-· e lrnlÜ~ d,, ~;-~o 
1'1';1n(~Í:-:.:co. no:-; llo~.;plt:ii:-- da :\lrtr1nl1a 
l,.,rasilr:i-r:i. 

No Rio, o Secretario 
da Segura.:.1ç2 

ltlO, r-.\0.-\~1-~J-;0.:-:il -~ l)l-~f·?nii;ir("r111, 

ê.ü-t- 6,~ r,.;-,Jo Pl;im<"iro a\·ião d:t \' .\~I'. 
l:e:sta '";J.!Hta!. .1,roc-1:'d(·1lte <~(' :-:.u -l'i.lti-

7.o, o dr. ,\lfn~do l::.-·s,t, t1t11J;1r d;1 ~--
,;:un\nça }Jublka .. ~-: t·X.~.::a. intc·q11:l:1-
(10 pc-los .1urn:1lisLas (J\11~ :-=t.' f'lh:0.-1-

t.ran-Lm no ·:\v,·opor.to, (lj;s;-:;,: <;uc , i
t1ha. a Y)-f.:f!,'DC·io~ li_p:ado~ ú adm!nbtr:1-
t;ào c1e·:~u~, pâ~ta. · 

Aprovado o credito esta= 
dual para medidas preven~ 

tivas contra a . gripe 
Rro .. r . .\~ .. \:.PJ{J·:s:--: 1 ........ o 1 '11(·1 ;-~ dr, 

·goYerno_ aprnrou n proj(:t"O -de _<l('(Tf·-
1~0-let ·ela. l11tf.Jl'\'~·11loria FHln·a 1 1·m 
t:;ã~· P:r-u!-6':· ú.t"Jnrict,r -,101 C',:1..~d1t·,1 ·i-x1r::-
01·dinarH)1 de :i m1J11(1r's dP. \'ruz_r1:·o~. 
<lc~t11:a~l;_;_i~::; ·(11.·SpP:-.·n~ d(· m0il:(_Ja~ t 1 rr·
,·cnti\'a:s coiúra um l''.'l)ntual ~ui·_to 1k 
~-ripe~ 

Serviço de Registro e . Co1= 
1role de . empregadas 

, domesticas 
:Rto. · L-1.$,1.PnESS) .·o· 8f'níer, 

t'le· 1-:e~tistrO-·_('· Cnnirol,i rlt.! 1·u1prt.·g;,1:. 
f"las don1i::,$t 1(-,1-~. - rrí1.Hfo: P<~lu (·oro1id 

:Nelson. dú ;\I ,:.i!q~ fofll('CPtl á nnhn.·rf
e3. uma t;:-:-t;1t1s11c·a .da~ !SU;,J:--: ,1lir1.<l;1-
c1c!5.- tH:i~, 'qúal ~(· vc:;rift<•a rJ\1<', ti•!!ó:-d•· 
$Ua fu·rú!n\:üo, 21 d~ j:1n(•lro do 1..•01·
l'cnte ·a1-16~ ·foram r,-g .. 1~tr:nl.:1:-. ('t~1·,·a 

de 5·_45ú·. ··0mpr("ga{las, e -dcs~,; totü 1. 
eerca .ch:i. '.td~:zc,1,tas _fo.t·an1 ext~-luúln~ · 
{)úr c1esl1on€':H-irlu:c'lé ~ outros. motlTP~ª-

Soid°ados pa}a cÓnduzir 
. os bQndes 

)l!O, ( \S \ t'LU •1..·~>· O .... (-'nf'r.··~ 1 
):;urico -o~l.~~-~; -'!\1-i~::;t.,·o da (:11ú1~~a.,-<J:~.; 
scjando_,_:,c .. oop~r,r:Jr.- 1Vl sol u~f-lo rl n, p_ro
blema. _ fle t r.ari~portes .ne.f;ta. capitH I, 
a.caba a'e·<letermit1_a_r_ q11e_-sc)am c-c_d1-
tlo8 â 1]fg'llt · tóctOS _os· :-;"oJ<lact_o~ ~onYo
ca<lo::5,·:··r1ue· U:ülratn lHatic-,t do· scn·i
(;O de 1noto_r-ne.iro. 

Almoços . de dois· tipos 
JtIO .. c-:~!-;.\Pla•;:-,;:·n -O ·scryi(r 1 i1,~ 

J\b<i."~tecfm<-:tÚ.h · ·,\l1•·tropo11tano ·r-!-t11-

dôü a:::: _,,~·rinr!t1:,;c'if"~ ·da cntlli~s[i.n ,-n<'ar
)·eg;:id-a. ifl~! ·~pra.to .clP g:n<>rr;J". ~~1ldo 
;,-.!$ ·JH'OY~drn.<:;ias arl<Hndas ih10dia tilf':. <· 
obtjgator1~1~- , .- . - . _ 

Os ·càrtj:\J:l)O_s __ ct0_ <l?i~ t~po:--: ~er<\o 
a.dotados·· i me-dia ta· ,~ obrjga.tor1n l~ft'J;

te·. em t'.oãôs:os :--~~tnur:1:ntn~.n o fJ<-_·1·:0· 

él:> do· ri-lniot.;O; a'té tü:; ·14 r1·or:-i ~-

T.ÁNAG·-RAN 

,~ J~;r~lr ;;~i~~; 
,-;~- muni/" es1wr-1al.• 

!'ohngran reJi;ve, .... . 7 nesce a. mu1t,e1 
, l'auagl'an é 4 re• 

· méd.lo tndlcado em. 
.to,los os cMos de a.b11-t1mPt1to. 

· riiga• precoces. nveltJet,JmPritc . 
premat,iro cat:,t,Jo.•. t>r!lnr.o~ . ari• 
tes do · tempo .. Em . todas ll.l-

. . drogar1:as. 

Ina~1gurada 
da lgreia 

a restauração 
do Carmo 

1:1,,_ (.\~_\f>l~J-;~~1 -·· l11au.: .. ninu·.1m
~,·. Jl.l l.t.:.T1·J;1 rJ(: .'<o~~n ~o.;·nhora <I~> 
,\Iotit1· do ('arnH1, nma d:1$ ma1:-:: prv
l'i()~:t~ ol>n1s d,• artf..· _,1.1 ;.irqnit.f'tura 
,,,.,1011:.11, a:::: t·t·Lorma!-': destina<l:ls a 
re~! it11i-l:t :·1 pnrc·z:1 i- fie, !--lia \JJ'ltl'l!
t :,a 1·011t-tr_t1t:~lo. _ 1._b. n,1\d!1oranH·nt0~ 
t·X•·<'Ut:1do,.:', ~oh a IJl'Í<~llt;:..rf~o do p;1-
t r; 1i:(J1liO !1i~.01·1c·n ,~ art1sth~o na<:io
<·on_i11l'.~;-ul(,:--; cJ., ll .• ,JrJa\1ulm · ;\]ê'll11('d,· 

da :--:ih·;, l.í•i: .. , 1::s-po tltnl~r t!c· ~('-
1_,a:·.::to ~· <:01111:-::-:;.U'lO-, <ta '-()t:<HHn. 

')';:n:ht-:111 ti,; 1nat1gu1-~Hlo um ~r;11f<I(~ 

"rg:l "1. ~·0111 t·1·eionad~ corn 1nH f(·ri:-t,I 
l,r;::-;i!f·/J'O. 

Ccordem1çf.o 
Pcnkiiina 

e a 

1: 1 (). 1.\S.\P!:1-:~~l () 1 :;1 :,i n ,,t,,.. 110 

Cd ,1;:--u·il)11iu !1 inqH·c11.:-:.i u :-:<·~~· 1.1:;;~1;; 

(..'ü!1\U:1kn<]r,: 

":;o intuito d(• r•s1•::1i·L'l't··r.· o::. j11,(-'

l'l':-=f;H:ns a l'Oorch-11;.u:iln l'a;,: p1d,l::1.1 
q1.11.: n;lo H1r> ~-.,d)<i ~11·nln1ma intL,rl'l-~1-'l

(:::J. 11:L d:.~1.ri'.)Ül1;ào da pvl:idl:na. (·1:j:1. 

f1,n:t"• produtfl:'a nü,> 0~t:'t :-- 1.dJ cqnl :·nk 
1lP'-il (' on;·;lo. r·un,o. a i1111,nrtH1;:i') t,,i 
1n·oihida, afim de m..lhnr ntl'lt<i,,r :1· 

J1t·i·t•~sidad1 s. t:o con~Ul:10 llil<'ÍO!'l-lÍ 

pois qut• :-,) f'lll ,·asos t::-:c(•Jwiona:s o 
Coo:·dvna-<lor p<,rniite a J"( I~H-·~::a ,:u 

Coronel Homenagem . ao 
Nelson de Melo 

.' Jll~nduto Jlitra fora do pai~. muita.-.:. Jlf·<.: 4 

~ºª~ d1tt'lldt-al (IH(· :-.'.: 1HHh-r,1o C')tl~"(, .. 

1:,.:;ui-b por inl<:nncdio da Coo:·dr·na-
·: <:;~,o .. l'.011\'l'llJ H('t•ll1U;\l' O ('Olltl':t1·io: () 

!!ln. (.\S.\l'l'.I•;S~> -· .\ Lig;1 d(· ('001.·flpn:,dor lirniton-."t' a pro:1,:r a 

!)1·!"r:-.;1 :Xu<·io11:3l, \'al JionH'nag~ar 'o cxport...1.~::J.o a:·;·111 <k IJlll: hotnt.•.-.;::-1~ 
J)Ht,inr dh;ponil.1ilirlad(·. d" 111·odulo l':l.-
r:-t O, ,:OTISUJJ1U 11:-ic-ionul" 

cunJnd :-..·t·l~o11 de i\ldo. qne_ á.ca-'h,1 il(, 

i~t>lx:,1· :1 t..'ll0L1.tur:t d,? Poji·('ia. 111au
;.::.11.ran<10 Hill :::,;,•u rc.~trato na galerja 
da in:--t,:tul(Ú(I. 

Museu· lmperiàl 
Petropolis 

'de 
· .Terminada a constru;ão de 
mais u'm açude no Nordest~ 

l!rn. , .. \S.\!>1:1,:ss) _ oe P1:,t1•opo .. 
:;::-; inr(;rrnam que (1 _.\t11sru:1111p(;rial 
1i:tqut·l:1 !1~1·,1Ji,1,_ld.1'·,.' \'R1 _s.9rr_t·r 11rn.a 
~,,r·;;. d ,--r•·t·oi·ma~ (1, melhoraml'ntos. _ 
E11tr<" .. ,:-:::--:€·:-; rnr•ll1oratne11tos üesta<·n--· 
~1· ;J. prnxin_w. _inau.:.nJn1(ÜO <I~ a·la tli
\'t'lta dd pn .. •rlio. qll<\ ·está· passal1d\) 
111J1· urn~1 r(·ada .. pta<:âo. · o -ca'~.a · <!E: 
Potn t)cdro J 1, · <·onfo"rme !-:e·. <~i\~uJg·11, 
µ:a nha.r:'t ,·oni isso, 1iol,;Q:,; sa!.Fi'eS .<.le 
1·:-..p,1s:c_:úu.,. como:. ::::alào ·-ri.obre .. ;do ~e· 
n,ido Federal; ::;ala <lo ~Õlda.do do Jm
p•·l'io; s:-1la ~lo CúnSet_ito · dC .Estado ·e 
d,,~ (·:-;tadi~ta~. 

Congresso de .· diretores : .de 
. estabelecimentos. de ensino 

c.ome.rdal · e . sec.undarió · 
1:in, <.\8.\Pl!J-:SS) ':.... '!'orá. l11g:;1r no. 

Pl:rio<ln de ;> a. l ::. dO.·fq.;:ostu. 1u!sta _e)). .. , 

p·1 t~tf. o Co11;.;rt>~:;o ~Út:ional d\!. dir•;· 
t11rt·~ lle i:stabt--kcimeÚlo$ (1~ en~ino 
t'Ollh•l'ciaJ 1: SúcUnd.nl'iO, t()mri_nc'Jo _'Í)3°t -

t1..• · n,) 1né~n10 os inter·cssados (]e 10,1(,, 
o pai:_. 

<J.princi1f:11 
h.:,,u· ;-1. todos a. compt~ee1isâo·' do .({11(' 
lh1._·,:-; ~: IH"t'.O;ó;':;arlo ·e. <I .~indiealir.a.t;;ln 

· d1: .toc!o:-:. para n1elho1, defesa da, (·.las'!' 

Comunicado do Ministefio · 
· da Educação · sobre o in~ · 
. cer.dio do ,Pred·io, ,Regina· 

1:1n, , .-~SA PRJ·:SS). _) o ·i\finistro ,la 
Ldu..,ni;-:ão e Sa·u(le .Puhlicâ· rez··.-clisr.ri
hui r ;.-t imprcn~a O sc,c;~inte .._-·on1unkt1.

. do: 

"l'nnfnrnH' {· 1~0 conhci..-imento. úu--
- ldic·(i, l'lll (·on:--eque11cia _do. inçendiH 
, ,·ri fi,.-.,1 d,+ uH '"ª rias _ pa \"i mt·nto::-:; rio 

:t··r!iti~·io ·1:(·~·it1:-1 t:_,i_1lh1;.'m o ·set·,·ico dt· 
,·n111u11ica1:üc::; <lo !ilinisteriO ftue ·fun~ 
,;ionaY,;1 110·17.o ,,. 18.o 'ci.n'(1are~'<1a'qu<---· 

. b) t·difi<:i(1, :-:of'rcu r}estr'tlic}ão ·n'.JU~\::-'ú 
tot:il. 110 · qt11:~ :-:e ref<"l'e aos mOYels; (~. 
;.io~ proee::.~ns .-tli cxl::ilt.!lJ.lt"s. Sati,:a
ram-:-i,;; ,-ntr~truito, ·as fiS-.i:lS metali ... 
cas tlo sistema: meeauizado e1n -u~o 
,n,~rucla rcpar-t.h.,,\ o. o qu~ per1nitlrá.. 
a ret:(1.n~tlt1ti<;â() <los p1'<>(·cssos _(fut·i-
111~l. .r~o:-;_ j:'t lendo o Dt~parl.:p1íento_ d<., , 
.-\dmi'nigtra{;ão pi-o,·ttt~nciado a r~g-. 

titulai· ,l;l · 
)-.asta dú \'iar:ão n·C'~~-bc.·u c·omnnka
q;io dn ins1wtor f(•clcra.1 <le obraK con
tra. a. ~(;<'.t, illf<H"l1HUH!o _â. conC'lu:-:..1.ü 
da <·.on::=:truc:ão do a<:udú dl~ Palmal·l-':-:, 
ll<_;' 111t1ni<-ipio d~ (.jui);ada, E'stüclu do 
<:1':tl'fl. c:om., nma capacidadt-· de 2 wl
Jll!J(·S; e 81J míl metro~ cubi,::os. J,:.c:tc 
('. o -;.o ~c:u(lE' conr-lnido estü ano na
lfll1.'le kStado e· o S:.o no úord<:StL\ 

A.CAD EM IA MARIANA 
Com grande exito a Academia Ma

riaúa vem continuando o seu progra
ma ,ae· formação. Sabado at\'azado 
realizou mais uma aula, na ocasião o 
Dr. Oscar Amarante. distinto· enge-

, nheiro da Secretaria· da Viação, dis
correu ·sobre o seguinte tema: 

A Humildade - Noção de humilda
de:.e de· soberba - Nosce te ipsum -
Jesus·e Maria modelos de humildade. 

. Necessidade da humildade para a 
: prática das demais virtudes, para a 

aquisição da graça e . da paz. 
Praticas de .humildade· em relação 

. a Deus ·e ao proximo: pratica. e exte

. rioi·. A humilhação e seu valor. 
As aulas de Formação realizam-se 

todos os. sabados às 20,30 horas. As 
, inscrições poderão ser foitílS na sede 
da Academia Mariana à rua Barão de 
Pat:anapiacaba. 50 ou pelo te!. 3-7995. 

CURSO GRATUITO DE POR'fU~ 
GÚÊS PARA CONGREGADOS 
. l\'IARIA~OS 

A Academia Mariana situada à rua 
Barão de Paranapiacaba, 50, at)uncia 
que ·resolveu criar úm cu·rso pratico 
de ,Português para. Congregados Ma-

Jwito. OS arquivos 'rf!fererlttis ao c-n• rianos. . . 
~illo -~cnn,d<irío: .,,oriier<·íal, industrí,d. . ·o· curso é semelhante ao já .estabe-
e ·superior.' i11teg'ra<lr,s. ·nas réspeçü- lecido·para._as Filhas de.Maria e.com-
,·a~ -rli ,·:is.õ<:s, rio l>~partamento i:,a.cio~ preende ·· as seguintes· disciplinas: -

·na.! <le 1::. • 1ca<:ft0 j~. · se acham -defim ti- Gra'matica, estHistica, poetica e Jite-
,·a.nH+t1 lf...! Jl1Sltdaclqs no. ~1~d1(ic:iO· ·g,ad,~. ·:ratul:a: . . _ . 
s,,111e11 te . os processo~ cle1,eude11tes- <>o · As aulas· são ministradas à tarde 
dilii·c'_nci?s se .'-cótj~u;nír~m~- ~endo.:_ {,~-. 
mcsni//$ <.le (acll reéo,.stittiiçi<i, <le """ ·µará favorecer aos que trabalham, As 
que 1i:u1uefas · ,11\·isõfis '·se'· enr,Ôntr~m · matriculas ·e~tão abertas na Sede da 
os in,•,sreirn:frels · histodcoà· escol,,. Academia : fodos os dias uteis depois 
res. o Se1'viç 0 de coniui1icaçâo pa,;,~,,,' das · 13 horas, · 
a runi:,.ionar,, provlsoria.ineritc •. no ·i:o E' necessario que os. congregados a-. 
JHWimento do ,novo, edifício. a/espera ,presentem provas de que pertencem 
de suas instah,t;ucs definti,·as já' eú- · realmente a uma Congregação Maria-
co1i1~n~la~l~_s'_', · ___ .-.na~ ·- · 

Lf:(~T0N,\Rl0 '.-<w l'aulo. e) de Julho ·de J<J\cf 

PIO Xf.l GlORIA OA IGR f JA Al[GRIA 00 POVO 
,\e fazer oportunamente grancles r.~,, 
tr;ções à política do 11artido e de 
eonclcna·la. abertamente em detcra,i, 
nadas circunstancias. 

CRISTÃO f · HONRA D O MUNDO CIVIUZADO 
.l:iJS rec11snram :1R 11aç:t10s a interY·~n· 
C'i\o ,lo Papa na disc11~sf1:1 ela 1wz: a_s;-,J 
ia (• um <los gnrneJcs <'hetes rias '.ic'· 
1roC'racia·, que esp::ntata·[lnH~nte \'·>111 
l111scar as lnZ?}; e c~11~clhos d~'> ~1tl· 

e1',c.t>l' (lc- !'e-d ro. 

PIO XII E OS OPEP.A!'\ 10S 

~ú os trabalhes e 1;n?oc·:1par:tJc:-. ,~e~ 
{'0:T(~nle~ da r:onflv~rar:tio unl\·(-r::;·il 
h;1;·;tarian1 R ahfon·<'t· tuda a. at;v_.,_:a
dc dJ 0:1,,rn,:n P:rntlri<·" q<:e ala··~a 
~,eu c·:)raciio de f'ai (·01111ltn do~ r:d~-5 
rn.ra ne:Ú~ .,cH:o:h0r os ::.orrimento:;; in
dlr.i\'0ir-; de milhües e~ <:rinturns. \";-lb 
S.(~ limita a i~~-O. Pesa.:1d0-lhe sobre os 
01nhr:-:s o eu·dado rlt~ to:1as a~ Ig:-.._,j;:s 

instan1 ia me:1 na:>í icliaua. i=;ol!i~·> 
tudo o?nniu;11, ecele;-darum -· n;.io ha 
11,Hla que pv~:-·a. in~crcs~ar e.~ b·::-.m · 

temporal e e~11iritual <b proxin·o ""'" 
não n1crPt;.:u a tnais <·ativnnt(~ at·~il
<·r-10 dJ abnc':{aclo l'::lntor. Kos pri1u0í-
1:os tc-m~,os ·d; :-:cu pontil':crt<l'.), 1::10 

raro 1wotra'a B(~~l t;·alJD}h:l até ~1!1.:.1~ 
hornc; eh madrugada. Ultimamen: ;_,, 
ohecteccn(~O hR pr,e3cTiçücs de se11 111,!
d ieo, dispos-se a t:;1nar seu de,H.:an~o 
ii., n1r<a·no~t~. 

SJ as~Ln ~:e Il'.Jde P~pl'.car a ('.o:a
}llexi\!adc elos 1,-,·nb:.1:ho~ a que 0:,) 
~2 t~3·.:ica ,to C:Jl'Po e a\rn:.1 Todos P:.; 

~:'::nde.-:- pro~l!C'mas c~:1 ho1·~1 p1:·es1.•.!J 1 () 

~-~-J Y<'ntraclof.i com ~·t:\Ktil'anç:.:.l P. ,-·x-
1 ?·ema s;iliclt UGf' p~Jo a,u;il f'm11 ;; i· 
""'· r:m mu!Cplic,1da:s »11<! c1i,·-i,1s a 
íleterminadas da.-~ses socla.)g e i:-a: 1 :

g-ur:a:-; de pe::-:sca~:.;. Y<d c,!p d:strJbitin
dt' pi·OflHatl:H-'11fP o ]Hvl',l (~U do11trh1:1 e 

p,·c!·lo:-:o-.; ens:nanlcntos na p~·:1~i.:-a 
CLJ bi~Jll. 

Cs upPra.i'io~, o:;; pobre~ t• hun1U
<]?s <·01:tin11;l!Jl ~( ~er ohj~~lo 1h~ ~!!<:1'1 

p:E'd lPÇfif:'s. O ~lll(J pa:;~:-ido r<•tr 1)~·u 
o P,~;1:1 ''int.r m·1 nprr;u·in;--. e lhPx di· 
rl~;~:1 nc-'-'.}·a oca8~:.1o ~1·a pi1Ltn·a JL,-
1 ~·r-:t:.d_ ~,l.o :-·~· lim:ta P;o ~~ri a 111,)·;-

1ra:- o ,•0n r~!ni os que S()fr01n 1) a 
1r·t.:>q:1r-:h~~ n rc-sir-?i·n,v·f?n nc-··~ tr~:h:1-
li10::- P inj~1s:~(_·~:" <la \·i:l:1. (':nn 1111~a 
Ji'.H•r(a.,ie e:~ inirP.pülc:~ q:10 (:e '\'..'?·ia 

ala:·n~a'."ia a polici"'l de mu·to~: r~1it;·~s 
q·11-~ se prpo:·11p:1m cn;t1 a cie'.~~·,:d·1. 
q:H·::tt10 ::-0:··:a1. ,:ii o f\:ntif:('e r,~:1-
(l'.} o c!2dr.1 r:1 chü~.;a t-> dt·:a:~)lir:nd·) c.1::; 
l!~:\~--i:::,~s tnor.:."!i;~ dc·.:.t? m~1ndo p:1?:1-
11i;.:~;.r1o qu0 !"'Ú (·onhn(·c, nm i.!r>a!: o 
(!inhf'iro ü o d 1111,._,i:·<1 de qun~q'l<:r 
n1:rnc :·:~. f:f•eonh0{·e o P~;.:·;1 qt:c 

Ordenar.ão sanan1u!al e rrimsi
rn M!~sa 

, : ··:: ..... ·; ff<}- c!e pê.r:::.C~:'!.S conl a- f':·\.:-::::;',
i-:.) (:- n~:~:s l:r-1 ;.:r<:'·~:·Cot~~. o R.:\'rnu. 
r--.. l·!?..:-:J T:--!x~::-:~ C:;:2:1. c!~r<~"."~') â 
c-:-,11·_:;:-_~~:.- d':'l' p,·e·i)\!.e:·'"> p':'!J Exn~Q. rnr. 
r·. ,JE (}~l'.2 (.~.: ;';,:--~!.-C<-.i. C?,I1i3.l ?<. •• \rc;-IJLJ;J 
,~~ niJ e:~ ,;:!~~-:-::·.). n:., dia :::n e:.~ jl1nho 
j·;' .. 

111. rn1.:~ d:'! 13 r!10.s qu~ 8. R~v111:1. 
i!L1•J~>u e·; e.~t.udas 11n -S~n1irnr~1 ~~!ra
-r-·r!a1n d_P Vil::t Ar~~·-~. c~1 .J·:r:<i:-::.1. r;~-
1"". n1?;jc; t'.l;-ci.~ c~11~-::1u~-!vs 112s::-.. ca·>i
t?·! r:') f::~ui;'a::·i'.) :,."/tli)r ê? In~:1.-:.n-~::J"ij~. 
e. R?\';.;~;, .. ·(;_•u:: :--.--:-1 1;.1- ôe c;t1e?•ir d, Ri·J 
(~ .:::-n~.-1'.), í::-! ·.:'.~ :•?·:~ ~1.'8. J t.·-~s.a !~ova. 
c·n v:·:-r. ;.:~;-..-;, ~-... :~ .. ~r·.L i~::>j•: .. c::a 9. 

f~ACOS e 
ANÊM!COS 

TOMFM 

~intio CrnnsetadG 
"S;LVEiRA" 

(?, '~!1Ó T.'.·!'\ÍCO 

-·--. --·-·--. _ __;_ 

GURSOS DE AUMENTAÇÃO 
T:!v~ lurr::r à.ç; 20._:1J horas c~'.1 dia 6. 

no r3.l8.o ciá. Ec;cola Norinal C:.·.ctano de 
Ca,111po::. a c:rira:nia da ins~alB~ão ofi
einl dos Curs::ls (:e Adrriinistr:iç;_o, ins• 
tituiclos pelo Departamento do Seniço 
Putlico. 

J!;,;.:c. sol0nidacle foi presidida pelo sr. 
Secretario da Justi<:,a. que rc;)rescntJ,1 
o I11~erventcr Federal. 

Abrind3 os traban,os. fez uso da pa
aana o professor Architiclinio dos san
tos, tendo o orfeão da. Escola Normal 
executado. l:)go após, o hino "Trab:i.
lllar, Pr~gredlr e Vencer". · 

E1n s:;guida o sr. José Reis, diretor do 
D. S. P., pronunciou a aula inaugural. 

Reunião Mariana em homena
gem ao Papa 

,,omingo. clia 16 de Julllo, às \l.30. 1 
.. 0 Salão nobre da União dos <'-X· 

nlunos salesianos realizar-se-á ;;ot<:· 
ne reunião elas três Congregaçties 
1\Iar:anas do Liceu Cora<;f10 de ·Jews 
1mra · prestar filial homenagem " 
S. Santidade o Papa Pio XII. Fala· 
rú. nesta oéasião o· Revmo. Sr. Pe. 
Anto11io Ch.arh0I, lente cateclrat.ieo 
do Inst'tuto Tcologico Pio XI 111e 
tratará o assunto p1·opósto pela F•·· 
dcração elas Congregações :\!arianas 
sohre o Romano ·rontifiee .. 

Estão ·convidados para esta soiene 
reunião todo's · os Marianos de· Sfi-:) 
Paulo. 

NOVO VIBARIO . GERAL DE 
, CAMPANHA 

Comunicam-nos: _ 
«;-.;a Diocese ela Can1panlla, aos 4 

do julho, S. Excia. Revma. TI. F1·. 
lnocenci 0 L<;ngelke. ofm., comple~an 
o 20.0 ano de eleiç:io episc,opal. Ao 
ensejo <las restas daquele dia, .foi 
lida a provisão que nomea rn o J<Jxmo. 
e Revmo. Sr. Conego João Rabelo de 
Mesquita, Vigario Geral do Dispado. 
Sacerdoti, de vasta cultura; de pe1·e· 
grinas virt.udes; é ·um perfeito reprn• 
sentante cio dístico sclencla et v.irtus 
A :fustà e 111erecida escolha cie S. 
Excia., ])ara tão alta clignidacle .vem 
satisfazer às. exigencias daquele Bis
pado <le 52 · paroquias, e confinnnr 
seu alto valo·r entre os delllais va!o: 
res daquela região sulina das altero· 
sas, 

Ha IS anos, faleceu o nÜimo Vi
go.rio Geral· da. Diocese 1\Ions. 
Paúlo En.ilio :Moinhos de Vilh<)aa. 
De . então para hoje à üiocese da 
Campái:tha tem siclo dirigida pelo p,tl
so de açó do segundo Bispo diocesa. 
uo, que ê verdadeiro pax et veritas: 

O novo Vigario Geral conta ~on1 
a iclarhi de ·:n ·anos e, desde 1937 é 
cura cln Catecl'ra!., · · · · 

t,, aimla 11111 ito t>or far.er no do1wn i') 
(las ln::,!:t!mas rPiYinr11c·af _ _/1es dos o~ií·:· 
1ar:os. O Oi>l'ntr:~> 11;)0 p~de con\·•.-·r
ter-~e c1n iPstru,Hcn:0 c!a ct•l:d\;a 1·i11-
mana. Df~Ve c1:n1 o frP i1) de SPlt tra :):L

i!10. viYtr v:dil tL'.,Si.i;l de um h~_)ln<~1:1 
que V!lll deY(':·e:-:; p.n:-a ('OIB Ih\u~ <· 
para C'om a Lt:11í~i.1. [leve ainda ,!s· 
spgu~·:-n-~,f' t·ontra ,HS errntuai!llWI"~ 
da ridu. Ant~'. 1nílhar('S rlt-: cpf'rariPs 
q-.1e (·ontcnl}1:an1 l'nr.1 1agrima.:; 11c1:--1 

ol110~ o maior det'PHS;.>r de :::euA 111-
reit:.).-,; ~a:;rados. ciesdohrtt o l 1t1pa '.'.' 11 

tocla a s11a uu1gniflccn<'i:t os saLi. s 

0 11siw11110ntos do·.; Pont fi<·o~ (JlH' o 
p,·~eerlornlll na ('atcclra ele l'edro, lle· 
p0li11-lhe,, em suhstauoia o L'.llll lia 1·ir, 
d to anos ante, 1101· oc,niii.n d1ct rc,·0p· 
<·,\o rh uovo embaixador do C!1i:r.·: 
. : ,\ l:;re;:i, c·njo, clcdos maternos '.')· 
mam .. e:ont r.igi'.i;nte <:nidado o pulsü 
f<'Jiril ela h11m:\11idacc elo:; nos-·os 
clia~; :.e Jgrnja. cuj'.l J)Ul'ila persp:,.,,,. 
c\eseohre nccesBida<ie:s. u()res e a~;'i· 
rncô<.'R que C?'..;c~tp:1 n1 a cut.ros; ,t1 lg;·,~
ja .~ t'Ujos ou\' dos ausc-al ta1n els r, ;. 

tna:;; fiog nue ~e jt1lg::11n Yitilra~; li:? 
('~)llCi21ltl'S ou il1COll('.i('0te.s inj~Hi! j
c:as: :·1. [gre.ja, dizemos. nI\ c0u1 ~·.-i· 
llcnc-ia palm~!l e apo'a c.cnn he'.o in
c·an8avc! 0 i1np0rioso dc\-'f:'t" daqn,.<a 
·· n?-<len1pUo prolt1ta l'iornm i- q1g::i ~.(~ 

inicioti na- gri1ta de u0:~:n e da qq:d 
nosso PH::t~'E' prc~1ec:essc1r f.:.~lon ,.-.o,n 
Uo ilnrn·nu.d:, e apo~to!ica sali,:tl> 
ri~··. 

Os dois t:·cn1entlos e~~,~~1c.:!isnHLi 
dc~te :-;:~<·ulo não teri:~ m ta. n;z prr>. 
\"lH·-acl:> tanta efusão de ::-a.ug-ue :se tis 
goYcrn.:s da ,·elha l~urupa, di,~o: .. ":n
d~).-5 <le - Deus. não t rc}~se11.1 tlon1 ·11.a
do.1 cotno c::Hn.va:11 pe'.a~; ct:ss<:.·1~1~;,,_~$ 
po!itiC'~1~ 0 p-elo 111a1erial'.5-:u~o ni:-:!ci
,~~,. nrquh o.do, <'0111 (:r~:11:nos~1 db'.1· i· 
c..·-:.,•:1('!a. :.'.s lu1ninc~;a?. enci~.:irás de 
Le~n :;111. 

P;o ~ II. d~.\~GH(;end:.i 
~:~-i<·ro-~nntn.-; do prulet:..:.2·:a:Jo lem 1)!d· 
lhes t:n:1lw111 ,etH deH·,.t·.s <' preri:11-
r~c-·os ('0~1tra os a;·di:-- <iJ;; d<-'ill.l~J2.'J~ 
ria re·;oluçi«J rnun<lial q11t• ex,i.o~u'n 
q rn ~rri·1 do~; ope:·arios e1:! he~11-'i i· 
:;10 r!~ ptopr;:.i c~u:--u. U od o à I.:;r'..'.· 
ja, a s:-.-de c;c g.:%:J. u de~,ti~o de L-i· 

[H.::r~~tt;;:r t:idDn o:~ vilH:ulo~ morais~-;·, .. ., 
o r:10\"(~I do:~ qLtl', :-;<·'111 C'.):1~12,•e!' ~:s 
(l;':L·n!dn(0$ d:, 1;·ab:,lh;H1or lnuntl.Jr:. 
~1!:c:~m a !ut:1. <le {-.;~l~~·er: .. Qi:err:·~1) ~,:r·s 
clr.;cníar (":,m o san?;Ht.~ de ric'·s r~ 
r,chn_·s o t:·;)iio c:i:! snas lo;11.::a1:.- nm1,i
«:Ü~·s. 

A ENC!CL!CA "1.'.YSTICI 
CH~;.STi'' 

CGr:::?O 

coiu aqnela f{·~rcujdn.d·~ e ('.OllSL:.t:in,t 
qtie o (:~---.-~~<'l1..·~ ~z~~- Pi·) ~\.11 t-;xtc--111.:e 
,i~; (/:1:1:. !.<t:·:1 e---~ lTl1os 1! ~e~e.:- r1e ~-:-u 
cun.H··.{n. r;q ::~1~·.:~·~ d~ r:pr,,·f':itlat·l:1>::·:{ 
::.; i1~1:•;.)·.T\-, ri(p'.,:;;;:•.s (!0 Cr:.: :~,. A :_;t 
.1.'.,~ j;1nho c:n i.~:~.-> r:~-1s:<do fi::n,:on n.. 
c;.·L,.tan1~ad,-:. o-:,:n t;·unt:>J'Gi·le.s <1e ju!d
!'> ti n!-:1;-;niCt:~1 Ci:··ir:ka .. _.\ly:-.-t:r·i 
Coq.:~r> (>~':h<i"'. ,>\!~·\:11\ellt'.J ,~,::- a~'J 
\'!l 1 0l' cl,·1~-~!:~~-(·u. r·o1n::;~·11di';.> Ji--:í."'.._r~1·:i
j'.1'."'f'D <tf~ ;ti:'.u- qtJ::1:·~q ~-~ tcn1 c:::cr'.t.o 
rit.1 J)_;f.-·h<;:' ::<J!·e a·;_ c'::'.:-.~'-2,~0~\l ~.:o·,. 
t:·~r..:l C0 c~:1'!10 i\-:1 =tVo :'-..~J i·11ro·~u~ 
c;lu c'H I Encl~·ljc·.;t 1 ~- re~:!. n. Pap:1 os 
1n·.-:_;Yr•:--.; ,z·_ii; o 1-.:v:·.,·:::n ~· p1·t:-::'.·1-u"t.<:<1.-_:· 

0 11,.~,!~d-:l '-:J.t·:llko i:~1 ):-., r-.s-r..'.l 1n1fârj~1½ 
(!_-:-: "t'iiv_;:·i~'.\ l:·,:

0

?ü;.': llj t~':.13"~1 Pl i~H:~-

1::1.! c-:.:1é 1~-~~ :~-. ._··a. :1 t1·;L-.:~2·J', a:~.:.::ira 2-,~~:~~.; 

d:f1.~:::.!--:,·-_··'.1.~ c:r:·1:1 c,,.:::-,~1~~c1. ci.:>ntr.r~:l 
(:' n 1:r1~;f~\ ~,:}:;,:·~:,.~;,-:- f ~~:-,'._!)l'HL 1~ ,·0~·

(;)_d0 qun nP1fio ~:0 1•-::1 cc:;-1!.() ·$n:lrP. 

!'.~~; ê~tiÍl~~r:;~t : :.-:p:~:/'.i?-:~; :·;:~~ ::~; 
qnJd:5 t·.1.m.hen1 !:~P. r1(';\:.:'.'), e n 1?tre n 
pi~~~a<lf':! eri:-:.tii... F~;tr- n1üYin~:~!~··:0 :·:1-
rrce dcv.-'?_'-:-e po n:noY.1d~) e~tut10 da 
sa~radn. ll!!!"gia, ú .. m.ai0r _freq:,_encia 
d:-i 1nesà ClH:ar:sUcH. e Cn~ir::ulto 
no eu:t 0 ma:s ~!1tHnsificarln c!o s~1~·1·a· 
t:sf.in10 Cr.i;·ução d0- Jesus d~ que h,,-. 
je ~~c~-:'._in1r,c.-.; tudo isL; nioveu :~1nito:;; 
a -üm~i n.~ai~ J)rofuncJa contc1nr,la(fio 
dn im1wr,;<":'.utaveis· riquezas de C.·,i,
t0 que na r."t:lc'ja. se conservam. Acres
(:em ainda os doc:umentos sobre a 
Ar;flo Catolica puhlicados 11estes uJ. 
tirnos telllpos·: os <11wis por isso 11w,,. 
m0 que esl reitaram nrn.'s os vi111.,11:os 
dos fieis entre si e com a hierarquia 
eclesiastica., 1:art.ltnlarmente com o 
Snmo Pontifice. eonttihuiram sem 
cJu,·ida · grandemente pata J>ÔI' na .de· 
,•ida Ju~ esta ·c1outri11n. 'l'odavia M 
ist.o que acabamos de dizer .é in:1Ho 
consoJac;cH·, temos que C'Pnfessar q:t<: 
não só autore,; separados ela ve?·da· 
deira Igreja espalham erros nesta 
materia, mas que tamhem entre üS 
fieis vão 1,erpeaudo opiniões ou inr.· 
xatas ou de todo falsas, que poclcn1 
desviar os esp;ritos da reta se1/(la 
da verdade··. 

Esclarecel' os espíritos, dar-nos :i 

santa altiv.ez da fé e rehat<:r enos 
perigosos, eis o. qne pretendeu e con
seguiu em grande parte o Pastor so
licito. Mais longe ainda levou o Papa 
seu zelo· incendido pela salvação das 
almas e preservação do cleposilo ~a
grado clu, vàdades re,·eJadas. .As 
·desinteligencias que surgiram eni.re 
nós e e1u ·outros países catolicos a 
respeito do memoravel docmn.ento 
)Jontificio chegaram· ao 0011hecimento 
,laqueie que 1irocura difundir a r,az 
e unir os cornçes. O h.'SPo de Jlo
gnncia dil'igiu-se a Sua Santidade 
]Jeclindo-lhe que "fizesse com que to
da. a questão (liturgica) vas:sasse de 
11ma atmosfera de apreensão . para 
·,nna dfl confiança ... Ao que Pio Xll 
replicou: "Quanto a is\o, sô pode
mos repetir .o que já. dissemos em 
outras ocasiões.· islo é, que o 1rrnble· 
ma. esLí sendo estudado aqui de mo
do calmo e com1n'eensiYo pelos car
dea.is enca.rregados de seu eselare
eimento... Houve p1·eocupação. em 
plimei:·o lugar entre vós mesmo::., 
manifestada ele fato, como sabeis. 
pelos Bispos. Não porlen10s ,dizer que 
ta_! 1freocupaçào seja inteiramente 
sem- fundamento. l'são diz resJJrito 
exclt1sívamente à . questão liturg·<·a, 
mas &feta tod,a. a vida devota- e as
cetica. dos fieis·•. O .Santo Padre.· M· 
fcl'e-se. em seguicla a. um ai·tigo cio 
I<lerusblalt, de 14 de julho de 1!l·J,'., 
e cliz que esse· mesmo. artigo confir• 
ma n.ovame1úe a preocüpação que .,.e 
sentiti em Roma .. ': Só pode, portanto 
~ 1>rossegue o Papa· - ser salutar 
fazer-~e agora. qua11do a questão li
turgiea está sendo ,est.uclada, uma di· 
visão clara entre o que é ortodoxo 
e o que não. o é". 

Outro ponto da enciclica que mere
ce uossa. particular· atenção é o que 
se· -refere ii, missão' do Homano Pon, 
tifice. ·Jesµs Cristo iiâo -goverúa. a sua 

Jgn~ja tle n1od8 ·ill,·b1Ycl e exlraotdi· 
nario. ante~ r;e n,odo vi~ível e ól".li
nilr:0 por n1eiJ de 0eu \.ihar·o. 11a 
terra. Hi] realn1cnt-::~ ~-- diz o Papa 
:::apienti.-.;s·n10 <'OlllO era 11.1.o p:}:!:a 
ck,xnr sem ealH.'Sª Yisin·l o corvo"º· 
c:inl el., Igreja que· instituira. ;-;em '<) 

ohj,•:e que com D prirnado ,le ju1 ;,. 
d·(:fio instituillo u;i Igreja. fica,·.1 o 
\ ·:.>rpo mi>'lico com dnag cahcç:as. l'or
qu:; Pedro, l'lll fon;a <l<> primaüo, i~ú.) 

(·: sE'-não \'i;~úrlo de Cristo, e por t~,:-~0 

a cabeça principal dos!~ Corpo é 
u,na ~ó, Cristo; o Qnnl ~ein dt:l.íx.n· 
c1~~ go\·(•rnar· a Igreja my.:;terí~>sanL,11 .. 
u.· por si n1csn10, rege-a uunh~nt ,:~ 
modo visin:l por :nc;o dm1uE•le \ll''' 
faz a~~ ~U3f-: vezes 'la tPrfa; e as:;"rn 
n lgrej,,_ dc1w:s da g!orlosa asc'c·n· 
s,1.o ele Cristo ao céu nào estli edil; . 
ra.cla só s:ihe ele>. Sf'túio tambem s,o
br,0 Pedro, corno r,mda.mcnto ·;i,i
\"el ... 

Porepte Pedro e si:,us snct•ssor,•s 
s,b o flt1daniénto visiYel cta Ign,j;l. 
todo o o:li,1 ·t[ll8 o espírito elas ti<:· 
,·as aeencle nü t-0r:1çüo ele seus ·e1nis
sJ.rio8 contra o l~ci imortal d8H ~(~
culcs se VJlUt co1n .a, m~$n1a fur ,1 
conra o sen Vig.ar;o nc:~t~ t cl'ra. 

Ha a.!guns lustros declarou perc•n1i· 
tor:11111enlc O Oranrle Orlctlte •;a 
Franca, in:.e1·pt·E'1anc!o cs i::critirnent(ls 
d,J 1i,ctas a:; loj'l.s d.Jr1rncli(las ll·'·!o 
nun<i'.J: ·· :'\iio rnconlwc;cmos senão 
11n1 inimigo: n f'apa·· P. trilmtando· 
nos 11m~1 ho11ra que 11â:l merecenv)s 
e qnc rnuit.v nos clesvan,,c;e. acreseen· 
tou: ··e sua gt1<irc:a gr:-gr~t: üs Jí: 
~uita~~., 

Porqne {· rinc a m:.1,_70n:.1ri.a ~e ·ati!·a 
com t:da v1olcnc~:~l c·o11tra o 1-'apa e 
dcix·-1 ('tn P<lh os repri:-~ciltantf:'s de 
cutros (".rcdog'! Pnrq11e fr1z P!e as \·"· 
;;,>:s \laqUell' íf1JO é O Cam ·uflo. a \.'.,r·· 
r1:1·Jp e a Vi<la O Papa e' o <'Hlll:n~n 

rtt1 2 ]e\tl i1 1'eus e 0!1 a::.;cnies de Lii.
di'er q:.1en~n1 afnslar 0:-1 homt'llS ;:1~ 

sc:1 Cr;ndor e Srnhnr; o Ptl pa é ~1 

rer{llHie, é lni rei"n!gcute para a l;;!·e
ja ~· pu~·.a o m1111d 0 P os qu<-:1. o cr.; 1 !1-
b:ncrn pt·c:·el'C'!H as l rev2s à luz: o 
l';ira (, a ,·ida <1,is alnws qae ;(0:(' 

re<·eh0n· o l)ào do es;lfrlt.o. o ria: ito 
d,t {"ternidadf' e o~ que ~P põem :-1 

~;crYi('J do infcrrw ,·ir-rm de ~cn1,,-:-:1· 
a <:cst;·uit:,1o e a 1norte. 

FAL$AS ACUSAÇÕES 

~'2 h:)je qt1~-111do to~~as c18 n~c.JH:::':-; e- ·~·s 
di;·~ic-":1~1.~ . ..; dos i.-o,·os \'Cl\"f•m clha: ·:.s 
d.~ a:1gn~1:a r:ira aquele cm r:nc~ r1e
J:J_:; :.,~n ~~1,:.~ r..1c<h:>rc:-; Pspen1nç:-J.~. 
Os qae susp·n11n r~<a rutna da Igr> 
j:t. (3011110 irr::alizavel! J e o tri1tt?f'1 
e' :l rcroluç~,, uniYBr:-;ul ÍlH;1~in1innm o 
l ',:~pa de pH•-t-ua1' <.;rJ1n o na~isn10 e o 
L1::"<:;:-,mo ('.'Olll o mcs1110 a1·do1· .::om 
Q\JC os ·pa.1,t:d~~~'Ül~ dZ;st1:.·s· reg..i111t~s tu 
tant.nr:o·.; o neusa1n de eo11i\·.enr:·-a 
r·o1~1 a;-; h:irdas l1~1!c:he,·'.stas. Graotie 
r~onra rara O Pai)a uilo ser comrre· 
<'a(l°rio pc!o:s qne repe cm a lur. da 
,·r;·clid~:~ O F\~t;a. não é n:izist~l. oe?a 
e ·1:u:;;1i,·\a. nem lib~ral dPmoaata. O 
Pn..:.-a 11iio se! p;·c.nde a 11enliun1 pa!'i i
rln 110Iit k:i, 1:,as s::-lnepiie-se a tod:,,;, 
?:.~H·qua!lto a suã po!jt.it-::l não ê out i'a 
s:en.üo a r··,:;1. k·a dr~ etl\tnidacie. 

T;:;tc;u:I.·: sf'u,, lnaçc,, raternals a 
todc,s os 1·:;rnoll5, não pn.r:t donuiJ.i,-
10~1. u~as p,·!l~:1. ajuda-10~ quanto é il<1; 1~ 

sivrl ... :,..:,;, pretendp a lgreja suhs 1.!
t 11i" h.1gitirnn~ autoridn.~le~ na~ i:;1Ht<; 
:1· rihui<:úeF prnprla8. ma;;; lhes Of!·:-
1"1:<'e aaxilio. ~egundo o exe1nvl:, -üe 
sou divino F1m<ladur e obedeccn,l•.J 
.:,1 <c~piritn d,iquele qm, "pas;;ou por 
e ,',e 1111111<; 0 fr zen do o bem., í Smn
i:i \ P,'.ntif:r..:atus). 

(: c;iisa simp:esmer,te 1·id:e11la pre· 
tc·nder acusar o Papado de dar müü 
forte a::>s l~stados tolai:tarios ela cli· 
1·0.ita, como se llouv'f,ci<le totalital'il'<· 
mos da direita e da Cb'QUerda. 8fo 
rno.:lalidades apenas da mesma tira-
1,ia, <la mesma opressão das conci~n
c:as, do mesmo menosprezo dos ài
l'<'itos de Deus e da pessoa human,,, 
da. mesrn a exploras;ão do povo em !:,e, 
ncficio ele uns tantos privilegiados. 

Aos cat!'.llicos que se deix3m Pmhair 
pe;as calunlas dos inimigos da Igreja, 
aconselharia eu a leiturn des~es do:s 
grossos yolumes da o!Jra niagistr:if: 
··O Cristianismo no Ili Iteic:b ... l'\Jo 
enco11t1 .. ará aí ditiramuos às· democra
cias nem invectivas contra· os nr.zi
nipo-fascistas, estilo comunista, mafi 
exclusivamente uma fria exposição ~,.., 
doeuu\entos · extraídos dos disc11t·s0s 
oficiai~ e ela imprensa n:1zisla. 1<;11. 
eonti·ará eat'icat.uras irreverentes e 
b•a~femas .contra o clero e o atual 
Pontitice; .encontrará a cada pagit<a 
declarações categoricas de que o 
maior inimigo do regime é a Igreja 
e o clero romano;. encontrará mnea-

. ças ten-iveis contra a Igreja, sem, 
sacerdotes e os fieis que ainda ,>e 
obstinam em preferir o Papa, pnite
t:)I' cios jt1tlet1s e da canailla Clemoern-· 
tiea, ao salvador da grande Alema
nha, ao fuerer incompa,ravel. pois 
diante dele se eclipsa o proprio Je
sus Cristo! 

Vamos aos fatos ainda mais elo-· 
qne11.tes. Quando se desdobrava tri
unfant:. e ameaçadora a e1·uz swasti
ca, quando as potencias capitulavam 
ante a invasão da Ausli'ia e a Ingla
terra enviara Chamberlain a n~go. 
ciar com Hitler a paz de i.\luntch, a° 
Papa desafiou a Pl'epotencia nazista 
com sua corajosa :" ?>lit brenncnrJer 
Sorge'' " uma serie de a.locuções de,;· 
temidas. 

Quando Hitler entra triunfante em 
Roma, acolhido com homenagens PX· 

eepcillnais pelos proceres do. ras<'is-
1110. Pio XI retira-se para Castelgan
dolfo proibe ao clero e seminaristas 
que ~,sistam às festas promov1:fas 
em honra do ditador, ordena que ,du· 
ra,te os nove dias cta permanenua 
ele Hit:er se fochem os museus ,lo 
Vaticano, bem como as Universida
des e Cc!egios clepetidentes da Santa 
Sé, Em vibrante:tiiscurso, o ultimo .do 
g1•:rnde Pontífice, pois -ralecia .mês <• 
meio .mais· tarei" condena no.vàmen. 
te O nazismo. l.Je todo <lesca bida é 
pois a acusação lançada contra o \ia.' 
ticano a 1.0 de · fevereJro do cotTí:!!1• 
te ano pelo •.· Jzv>;istia .. , orgão oficial 
~o governo comunista. 

Pio XI soube sempre fazer a rlis· 
'tinçâo entre O tiazismo, · sistema ·vis· 
ceralmeute anti-cristão e o fascismo·, 
totalitarismo menos radical e instrn, 
mento inconciente de que neus se 
serviu para preserva.r a Italia e· a 
Eurnpa do virus <:omunista e para 
resoh:cr. a .cruciante. que:,Lii.o H.oui:,,
na .. Não cle~ou, entret~uto, p Pap-1 

Como a Hussia não perrnite' U Jill'.·,·· 
dade de imprenHa e religião, nun,-a 
funun ali divulgados os atos l)OPli, 
:idos. Só isto potle excusar os jor
•,alistas russos que se alialançararn ,L 
~1ssaf:ar t<1ís ('a!un?as c·ontra a- S;.111-

.la S0. n0 que aliiLs olJcdeceram ú:1 
injun~ões (lo pari iclo. 

Sem duv'.da uào lcni:11 c~cs a, ''~'Jll 

a!J;um:> !Jisc:i;no ·· ,te l'io XI, ,\cu;;am 
o \'1.tti<:ano de ter sanC'!onado a us11r
paçi\0 du Auissinia. Os falos pron1,1, 
o contra,-io. (tuaudo. (Jrc!enou :\lt1~s 1.>
tini a iluntina.~ã.o de lturna para ~·n· 
llH;:,r.orar a Vitoria d,1 ,.\b!(-;;,;;in·a. ,_;1-
tre tant,1s luzes "ó 11,nia unt pon:1> 
negro: o Vaticano. 

Quando ordenou o .. tl,tcc·· qne te
dos 0:-; ::-ínn:s rep~casseu1 à d~tcrmi·1a
lªH h0ra no <lia ela conquista. penna· 
tleL..crarn silc:nciosos t;s e,1rrilhües 1..0 
\'aticHtlO, 

C.Bu~u rou o P.a pa a i lllJl1"f~n~a fa s
c;i:;t:1 1101· ter talseudo sna alocu·.: 010 
à; enfel'llle.ras. di, modo que' pa1·ez-,;s
:.-;e qu~ tiua Sant.idadl:.. aprovara a 
('.dtlquista. 1:esisti11do ao pedido !!,, 
.llussolini. recusou-se o l'apa a c,1-
roar \'it;ir r,:u11nauu,•I como impe:a
dor da Abissínia. ,~~sn. santa alti\',?Z 
e independencia do \"ig:ll'io de Jesus 
C:· '°·º rliaull' rios p:)Cleres terre>L>S, 
e ·!lltds a.nda. t>lll tais citTtlll8ta·.1· 
ei~ix, honra subreinaneíra a lgTeja \', 
<,onstitue para nós justo motivo ue 
orgulhOr 

Proc;nra a _imprensa sovíet ic-a r 00
,~· 

rintr a qnestúo da l~spanila. Ai nfw 
se n~oveu o PaJ)a por co11siderat:li<·S 
po1ilicas. mas simp!esmfültc reli;; 1>· 
~as. 

o~ ho1-rores do governo cha1m>do 
re·publk:ano ::-ÚD lies<."l'itü~ pelo Pa!;:l 
na eneiclica "Diviní ltedemptoris'· ,· .. 
,h m:odo mais cxplitit<,. mi 1wsto•·al 
,;o:~t 1n do epis<:oparlo espaultol. ·· Vi 
tão espa11toca destrn:<:Jo ··· .diz l'ici 
XI é levada arante com 11111 odi,,, 
tuna il:11'hurie P uma tero,,idade ~li" 
sP n~io p:Hleria j1i!gar po:,;:;ivel r;,:n 

11os~o ~eculo. 
:\ iio pode existir ·· · pnrnseg·11 e .:! ··J 

--- um particuiHl' qne 1·et'líta co1n f:t·':l.~ 

~i' tez. nem uin PsUld lsta cotH:ieq1 t~ 

tk~ sua rcspon~al.nlidc1dl?, que n:-Jo c~
tn~me.<:.a ttnt.0 o p(~nsarnPntu <lf: q:1<~ 
pode 1·tnH~tir-::.P· amanll~1 em outras na· 
(i,e½ civilizadas O qnc~ l1~jP ocor1· 1; 

11,1 ~1spanha ·. ~e lHHIYe de:;grac:H<:"
rnente a1~·11ns l·arul:c:o~ tnêtl escla. e· 
ddos. ·c;u elomi1iarlos pelo orgn:}10 ou 
paixôes politieaõ. que naqueles <li:.te 
s:nh troi=:; ::-;t.• JHts()J'illll a.:) lado da hol'· 
da vt;1·111(•liw. ea11:-;aran1 eh~-"' gr~nd!f 
est~andaic af>::; r:~'ís e dera.111 prova ,,r 
u11e lhPs talha\'a dt:' 1t·cl0 t:.'111 todo ,; 
1~:a·s rudirnc11t.ar 1's01Jtire curH Lc~ 
elE'!-·d:.: .. _ 

:\i1o $;P intrometeu a. Sa11tu St~ 'J:1.:-:. 

().JC~tõ<>s internas do pais; enq11,rnto 
(~ .. rou a rov:::ilu,;ão. n5 0 seguiu a I1n
la e , Ali,,nrnnhn no re,·onliccinw.no 
<10-1 che(es i11snrg~nte~ e 110.m deixntt 
de lemli°rar aos f,,ragido~ ,·spanl.l•.iíc; 
que intcnr:[,,,B meuos pn:·as. inter,-·~
~~s egoistag e panidarisrno a~anL·J
<L;i J•'.Hl,·::am for·i!mente íi:filtrar-sci 
r-ntr,, l·lc>s e rlesrirtuar a glorio.,a 
reaç:to <·outra as torças do :,tal. 

íh.-r::~nder a Sautu ~=·· (·011t.ra as ul 1)i
,.,,as i:11r,11t.:~çôes que l!te fa7,etn cs 
n,.z.st:ts. e cni~:a al)sOli!ta:.:~ente dt···j· 
1;e(c('>',;aria. ~'.abem todos. e mais q:ie 
11ing;uem os (cü:nunistas, 11ue hoje :i 
unie;a oposiç,io lc'l':-ia a.'.1 [}()lchevism') 
inceridia.rio BC él1(·011tr:i na Jgr1-jn. 
IHú o furor com ·que inn,stem cn1,v·a 
ela os homens da foic:e e do mar\0 1 0 

qne aqui como alhu1·es prepa.ram atl· 
rnnie.nte o adventó na revoluçüo. 

Pio Xll. i>lll sua primeira enc:,:!i· 
ca. não ilesila em fazer está doton>· 
sa olJrnrvaçüo: ·· Quem tem curn de 
almas, e pode perscrutar os se;,,: c
;los elas concieiicia:i, cc11hecer as la· 
grinrns ocultas das miie~, _a. dar re
~ignada clns paio, as inumeras µmar
guras de que não fala nem p_Ode 1.l· 
lar nenhuma estatü:tita - vê com e 
othar preocul)ado o avolnmar·se in· 
cessante deste cumulo de sofrimPH· 
tos e sabe com() estão i\ espreita :•s 
1iotencial da revoluçi'to e da. ana.rqüia, 
prestes a servir-se desta c01ijuut,1,·a 
ang11stiosa j1ara seus tenebrosos ,: e' 
signios ··. :\!ais uma vez lembrJ e 
Papa ao mundo o· perigo gra viss;·nw 
que o ámeaça. !':esta hora decisírn 
(' necessario qtl(l. cerremos filei;-a:; 
Pm torno do Pai comum uo com\Ja· 
te aos irreconcilia reis inimigog dE 
Deus, tanto mais que o périgo do· 1·a· 
cismo est:i j{L praticamente. elimina· 
do. Ha os que trabalham pela rern· 
luçâo de viseira. ergulda, identifi<-an. 
du essa luta com a luta contra a 
Igreja; ha outros que dentrÓ ela ·Ign·· 
ja vão sendo vit:mas da cilada r'e 
nossos nia:ores inimigos. Os <IU.e ~e 
1Hiem assim couciente ou inconcie,1· 
temente, a ierviçÓ ela horda subver3i· 
Ya ·se clistingueiu por um esptr\to 
mais ou menos imlrn:do de m1ti-<:le· 
ricalismo. Como p1·0,·a de qu_e il:io 
falali10s C:m vão. aduzimos aqui o t,J:S· 
temunho cJa autorizada publica~;io 
·· Cartas Cle. Roma·•. Os que, da Chia
de !!:terna, soh os anspicios da Sar,.· 
ta Se, orientam os fieis sobre o mo
vimento comtrnist.a do mundo, já em 
19:!8 nos faziam aclvertenc'as e ntlS · 
lemhra,·am perigos que o coner ,toa 
atfos veio apenas confirmar. 

FALSOS PROl"ETAS 

Par'l a imensa maioria dos cat,)11· 
cos O problema niio existe. [<alou _O· 

Papa e isto basta. O comunismo ateu 
é intrinsel:a,ménte .mau. e com ele ue· 
nhuma colaboração é pe1·t1tiUda. A 
pr·etensa evolução do comunismo. a,i 
n'..Í terreno religioso, de· que. tanto se 
fala hoje, é uma invencionice qile ~ó 
aos rudeg e ignorantes pode seduz,r. 

OJJortunista como ncnhu11i outro 
regim, politico. poderá ad tem pus 
siniular tolerancia religiosa como 
está far.endo rela.ti vame11te à inJe
liz e· desmoralizada Igreja cisma.tka. 

Nunca. pon':m, ehegar{t a extendm· 
as mãos a VPnladeira lgreja. Nenb:1m 
(.'Otisol'd:i entre a !Ílz e as trevas. 
Radicalmente perverno e [iga.dal ;ni
llligó de Deus. janíais poderá 1'eco· 
nhecer os sttJl!'emos clireitoi1. ele Je- , 
sus ,Cristo e de sua Igreja. 

Se De11.; permitir. o que muito;; 1 e· 
ceiain { e com bons fundamentos J. 
que nos vis'te o. flagelo da revolu~;,o 
comunista .. a primeira vititna será a 
Ig!'eja. Todos os erros, todas as te
resias. toda escoria social se 1111 irão 
aos c:irifeus do moYimenio para opri
mir a Igreja e seus ministros. 

·Veremos 11starrecidos renovarem
se aqui as monstruoi,idades do l\Ie·' 
xico de ·calles e da Espanha ele 
Azaua e Largo .Caball.ero .. 

Toruemos ao documento a que nci. 
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TEATRO~ E CINEMAS 
PROGRAMAS DE HOJE 

PRIMEIROS EXIBIDORES 

ART PALAC/0 .;_ Expresso Bagdad-Estambul, com George Raft ...... APA. 
BANDEIRANTES - Gung-ho, com Randolph Scott. 
/P/RANGA - Mulheres de ninguem, com Ginger Rogcrs. - AP.{. 
METRO - O capanga de Hitler, com John Carradine. • 
OPERA - Atire a primeira pedi-a, com James Stwart. - APA. 
PEDRO II - Abutre humano, com Turhan Bey. -- APA. 

Censo sem senso com os 3 patetas. - A P A. 
RITZ - O. caradura, com Bob Hope. - D. 
SÃO BENTO - Dama fantasma, com Franchot Tone. - D. 

A ronda da morte, com Chester Morrls. - APA. 

SEGUNDOS EXTDIDORES 

ALHAMBRA - Tarian, em terror no deserto, com Johnny Weiar.iuller. • Af'A. 
Mercado negro, com Geqrge Brent. - Al'A. 

AMERICA - Revolta, com En·ol Flyn, - APA. 
Forjador de homens, com Pat O'Brien. - AMC. 

ASTORIA - Refens, com Arthur Cordona. - APA.. 
AVENIDA - Bairro japonês, com Preston Foster. - AMC. 

A dama da$ camelias, com Greta Garbo. - R. 
BABILON/A - Cartas de amor, com Pedro LOpes Lagar. - AMÇ, 

A canção ele Dixie, com .Dorothy Lamo11r. - D. 
HRASIL - Comedia humana, c.im Miclccy Rooney. - APA. 

Salve-se quem puder. com Stan Laurel. - AMC. 
BRAZ POLITEAMA - Melodias da Am~rlca, com José iv!ojica. - D. 

O perigo me persegue, com Chestc1· Morrls. - AMC. 
BROADWAY - As três herdeirai;, com George Brcnt, - D. 
CAMBUCl -· Brincando com o pei·lgo, com Tom Conway, - APA, 

O fanta.~ma da ope1·a, com Nelson Eddy. -:- R. 
CAPITOLIO - o m1sterio da cascavel, com Edmund Loweã. - APA . . 

Revolta, com .Erro! Flyn. - AP A. 
CASA VERDE - O palhaço faz o artista, com Oeorie Form~Y. - R. 

o filho de Dracu,la, com Lon Chancy, - 11.. · 
CINEMUNDJ -· A ml.llhcr que não se deve amar, com Victor Francen. - R. 

. Contrastes humanos, com Joel Mao Crea .. - R. 
COLISEU - Dois solteiros em apuros, com Franchot · To11e. - AP A. 

Mares sem dono, com Michael Redgrane. - A. · 
COLOMBO - Ouadalcanal, com Prcston .Fostcr. - A~!C. 

Beleza entre leras, com Jean Rogers, - 4PA. 
COLON - Regresso retumbante. com Glorl;i Jcijn. - A. 

João Ratão, com Oscar d~ Lemos. - APA. 
CRUZEIRO - Ilustre lncognito, com Frank Morgan. - APA. 

Ext1·anhá passageira, com Bette Davis. - R. 
ESPERIA - O dedo do destino, com Richard Arlen. - APA. 

A rainha da Louisiana, com Rita Hayworth. - AlúC. · 
FENIX - Turbilhão, com Betty c:,.,able. - D. 

Tristezas não pagam dividas. com Grande Otelo. - D. 
GLORIA - Esposas de conve1 · .nela, com Deana Barrymore. • ~ ~ .. 

Cúpido é moleque· teimoso, com cary Grant. - R. 
lfOLLYWOOD - Comedia humana, com Mlckey Rooney. - APA 

Canção de Dixie, com Dorothy Lamour. - D. · 
IDEAL - Rainha de Louisiana. com Rita Hayworth. - AMC. 

Canto da vitoria, com James Cagney - APA. 
lPIRANGA l'ALAC10 - Mergulho no inferno, com Tyl'One POWCI', ... A!"Â. 

Mocidade do barulho, com Virginia Weidler. - Al'A. 
IRIS -- :Por um ideal, com Leslie Howarct - AMC. 

Al'tilheiro. aereo, com Richard /lrlen. - A. 
LUX - Paris nas trevas, com Philip Dom. - APA. 

Mares sem dono, com Michael Redgrane. - A. 
' MODERNO - Be1·um na. batucada, com Procopio li'erreira., - I,. 

o homenzinho está de azar, com Harold Peary, - APA. 
OBERDAN - Esposa de conveniencia, com Diana Barrymore. - R. 

Sendas perigosas, com Freddie Bart11olomew. - ;t. 
ODEON (Sala azul) - óestroyer, com Edward G, R.Jbinson. D. 

Um mundo de ritmos, com Kay Kayser. - APA. 
ODEON (Sala vermelha) - Claudia, com Dorothy Mac Guire. D. 

Flor de inverno, com Sonja Henie. - D. 
OLIMPIA. - Brincando com o perigo, com Chester Mon-!s. ~ APA •. 

o fanasma. da. opera,. com Nelson J!iddy. - R. 
PARMZO - Miguel Strogoff, com Akin Tamiroff. - AMC. 

Traquina enamorada, com Gloria Jean. - APA. 
PARAMOUNT - O diabo disse não, com Don Ameclle. - D. 

· Garot!I caprichosa, com Joan Carrol, - A. 
PARATODOS· - A. extranha passageira, com Bette Davis. - R. 

o perigo me persegue, com Chester Morris, - AMC. 
PAULIST.A - O misterlo da cascavel, com Edmund Lowe. - APA, 

O diabo disse não, com Don Ameche. - D. 
PAULISTANO - Volta para mh,1, com Merle 0-'.>ernn. - R. 

A vitoi'ia pela força aerea, desenho de Walt Dl:mey. - A. 
PENHL - Canto da vitoria, :om James Cagney. - APA. 

Namorâda 111cognita, com Joan Danis. - APA, 
J:2ramílo de· Cha.nga1, com Louis Jouvet, - R. . . 

PIR4J)ININGA - A irmã do mol'domo, com l"ranchot Tone. - APA. 
Tra.gedia da França, com Raimu. - A. . 

RECREIO 1Centro) - Quadrilhas da cidade, com Fhllipe Terrg, - APA. 
Heroi do arrabalde, com Robert Paige, - A. 

RECREIO <Lapa) - As portas do in!'arno, com Robert Ta.ylo1·. - Al'A, 
Quarteto de amor, com Ann Sothern. - APA. 

REX - cupido é moleque teimoso, com cary Gr.ini. - .R 
os Irmãos corsos, com Douglas Falrbanks. - R. 

RIALTO - Aventureiro de sorte, com Cary Grant. - R. 
Jornada ragtca, com Jean Parker. - A. 

ROIAL - Encontro em Berlim, com George Sanders. - APA. 
Ilustre !ncognito. com Frank Morgan, - APA. 

ROSA.RIO - Emile Zola, com Paul· Munl. - R.. 
ROXI - Oize que .me queres, com Dick Feran. - AP A. 
SANTA CECJ LI A - Ga1·ota caprichosa, com Joa11 Carrol.· - A. 

. Extranha passageira. com .Bettc Davis. - R. 
SANTA IiELENA. - Tentação dus garotas, com Jimmy Lydon, - A?A, 

Os comandos atacam de madrugada, com Paul Muni. - APA, 
. SANTO AN1'0NIO - Arrisca-te mulher, com Jean Artnur. - P. 

Senhorita ventania, com Lana Turner. - R. 
SÃO CAETANO - Arrisca-te mulher, com JeaJl Arthur. - R. 

De Mayerl!ng a Serajevo, com Jot,n Lodge. - APA. 
Sli.O CARLOS - Tempestade de ritmos, com Lena Horne. - D, 

Na luz de uma estl'ela. com Hugo dei Carril. - D. 
SÃO GERALDO - Lydia, com Merle Oberon. - R. 

Coraão de soldado, com Angc!ilo. - Rç. 
SÃO JOSE' O bebê da discordia, com Lupe Velez. - R. 
SÃO l.,UlZ - Cauto da vitoria, com James t.:agney. - APA 

Namorada incognita. com Joan Danls. - APA. 
Vitoria no deserto, filme natural. - AMC. 

Sli.O P.AULO - Dama por uma noite, com Joan Blondell. - D. 
,!\gente subteuaneo, com William Garg,·.-. - A. · 

SAO PEDRO - Revolta, com Errol E'lyn, - APA. 
O Falcão em perigo. com Ton conway - AMC. 

UNIVERSO - Guadalca. o.l. com Preston •''Oster. - AMC. 
Beleza entre feras, com Jean Rogers. ~ APA. 

V. PRUDENTE - Sherlock Holmes em Washington, ·com B. Rathbone. • AMC. 

TEATROS 

CASINO ANTARTICA - Maldito fado, com Oi.a. Po1·tuguesa. - API.. 
SANT' 4N A - Deus lhe pague, com Procop!o Ferreira. - D. 

EXPLICAÇÃO DAS COTAÇôES 

B. - BOM - Filme que pode ser visto por todos com i;irove!to moral. 
A. - ACEITAVEL - Filme que pode sei· visto por todos, embora sem pro

veito .moral. 
AMO . .;... ACEUAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que pelo enl'WO 

ou cenas pode impressionar o 1mbllco infantil. 
BPA - BOM E'AR/1 ADULTOS - Filme que pode ser visto com proveito 

moral tão somente por adultos. 
APA .. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto tão. 

somente por adultos embora ,em proveito moral. 
.R. - RES'l'Rl'l'O - Pilme que pelo enredo ou cenas deve· ser estritamente 

reservado a pessoas de solida fol'mação moral e religiosa. . 
D. - DESACONSELHADO - Filme que pela grave tnconveniencia do enredo 

ou cenas, deve ser evitado por qualquer publico. 
111. - MAU - Filme prejudicial para qualquer publico. 

NOTA: - !l: lmportanLe que o espectador não SE contente com a sil\"lples cota
ção do filme ou da peça e' teat1·0, mas que procure conhecer pelo 
}menos alguns detalhes da critica. lsto justl!!cará uma cotação que. 
afirmada sem nenhum comentarlo, poderá parecer. injusta; e so• 
bretudo com a leitura de uma analise qu~ põe em relevo os ele
mentos bons e maus do fllm;i o espect.ador pouco a pouco, educará 
sua conciencia e aprenderá a julgar por si mesmo os outros filmes 
que lhe forem apresentados. 

Emprêza Auto - Viação 
\ 

S. PAU LC) -:~A. T\TTOS L TDA. 
CR. $ 12,00 

Onibns diariamente de hora em hora entr~ S. Paulo• Sa13tos 

$. PAULO 
Rua Mauá N.0 r:t,o 

Func~ 4-3!íi6 

SANTOS 
Rua -<lo Cómercio N,ó .. 32, 

Fone: Ó-'/'/7 

.. 

' . 

APOtf CES POPULARES PAUllSl AS 
Relação das Apólices premiadas no 36.o sorteio ordfoál"io, realizado 

dia 30. de Junho de 1944, confwme ata da Bolsa Oficial de Valore:;, publi• 
cada no "Diado Oficial". 

1,o Prêmio 759030 ' ~ Quinhentos mil cruzeiros 
2'.o Prômio --- 249554 - Cinquenta mil cruzéiros 
3.o Prêmio - 715276 - Dez mil cruzeiros 

40 PRti\110S DE CR.S 1.000,00 CADA UM, 
021612 215073 409709 805467 063390 251080 
094004 252354 ·473055 812787 105987 261936 
119532 270257 495180 804515 134543 294534 
156474 321255 590475 964922 198382 330487 
20;/977 330512 642214 976250 206406 407833 

SOB NÚMERO 
431797 809166 
489416 828285 
496636 938443 
593850 967569 

. 678656 998286 
Os ptirtadorr.s das apólices P.dma poderão receber os prê?nios no 

''guichet" ele qualquer Banco desta capital _Qu do Interior dq Estado. 
O próximo s~rteio. ordinário dM Ap6l!eel'l- Populares ·'*m\. realizado no 

dia 30 de Setem bre de 1944, com a distribuição de Cr.S 600.000,00 (~eiscen
tos mil cruzeiros) em prêmios, sendo o l.o de Cr.$ 500.000,00, o 2.o de Cr.S 
50,000.00 o 3.o d~ Cr.S l0.000,00 e mais 40 p1·êm!os de Cr.S l.ooo,o, cada um. 

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A 
MATRIZ: São Paulo - Rua 1.5 de Novembro n. 251 - Caii.a rostal, 780. 

l:.:nd. telegTáfico: BANESPA 

AGtNCIAS: 
Amparo - A1·açatuba - Atlbala - Avaró -' Batretos - Batatais - Baurú -
Botucatú - Braz ICapital) - Ca~apava - Calllpinas - Campo Grande
(Mato Grosso) - ('atanduva - Franca - lbitlnga - ltapetlnlnga - Jabo
tlcahal - Jaú - .Jundiai - Li ie!ra - Mari!'a - · Mirasol - Novo Hori
·zonte - Olímpia - Oua-lnhos - Palm.ita\ - l'lraju! - l'irassununga -
Pres. Prudente - Qoatá - ltibeirão Preto - Rio Preto - Sto. Anastâcio 
- São Carlos - São Joaquim - s. José do Rio Pardo - Santos - Tanabi 

· - Tupan. 
OEPOSITOS -'- EMPIU;8TIMOS - CAMBIO - COBRANÇAS - TRANS
FERE:NCIAS - TiTUJ,0S - AS MELHORES TAXAS - AS l'tlELHORES 

CONDIÇÕES - SERVIÇO RAPIDO E EFICIENTE, . 

NOTl~IIS DOS ES·TÁDOS 
PER N AM'·B U CO 

lªESTA D.\ P,\PllOBIUA. DA: 
(;,'-l'J'l'AL 

nlsClFE, (ASAPIU)SS) - !nicl.h 
nun .. se as tradi-ciouais festas de No:,
$0. Senhora do CClrmo, padroch·a <)a 
cidade. 'l'o<los os festejos ,im · honra. ú 
Virgem, ~e revestirão do nrnio,· es
plendor liturgico Qm Yirt.ude ela coin,;,
moração das "bo<las c1o prata" ela ,:o
rriacão do Nossa Se11hora do Carmv, 
l'adroeira de Rccifo. 

l'AltA RECO!\'S'l'RUÇ,lO DO ORA'l'O
ltIO D, UOSCO 

l.I;;Cffl:l, (AS..\PRí,;SS) - Come.c:a
r(~ no proximo din._ l O a camnan ha Dl'O
movlda. veios estudantes do Interior 
e da capital, afixn eh~ anga.:riar 1neios 
pa.ra a reconstru~ão do prcdlo do Ora
torlo Dom Bosco, clcstruido om Yir
tncl<: das chuva~ que caíram 11,ltlma~ 
useut~ aqui, 

A C.R E 
,\ U:IIEXTA !),\ A Sl.lPI:aur1cn: 

DO ..-\CIUJ 

lUO BRANCO, (ASAPRESS) - O 
atual quadro dn. Divisão Torrito1:iai 
do pais ,•elo resolvei uma velha pon
clencla llnde!ra entre o Acre e o Anm• 
zonas. Desde· os tempos da conquista, 
o Jurupari, largo trato de ten·as ao 
norte do atual município de YeiJ•,, 
.em eslado sob o <1011111110 acreano, A,$ 
~·,u·tas geograflcas, as. ·leis d,;, 1!111i
tes. todavia, davam o Acre lhnitan
<10 .. se cotn,_ o A,nutzonn:s a.o )ong_o. d,1_ Ji:" 
nllà. Oeode'slc-a CÍmilo· 'Córncs, defx~ ,i
do para 'o vlzinlld 'Est\l.do <issà i'cg·iàc.i; 

' ., ;• ....... , 

onde o Acre tem completa jurisai~io 
adrnlnistraÚva e judiciaria, Isssa ·~o-, 
'"rn, .ficou sendo- un1a "terra contesta. 
na', cm-llora sob a. posse dos aerea
no$. Agora, com· os recentes traball>os 
da. Comlss!l.o AHevlsora da Divisr,o 
Torrltorlal, que organliou o novo 
quadro tcrrltorlal para. 0 oulnCJuenio 
1914•4.'I, o. caso teve solu~ão defin·1ti
"ª· A "terra. .contestada" foi mcluicla 
no 'l'erritor!o do ;\cre. que recebüU 
assim umanmento de cerca de ss.o qnt
\ometros quadritdos, ficando com ,una 
:rnporf!cte ele HS.375 qullomctros qu·t
drndos. 

ESTADO DO RIO 
AXIVERSARIO no JsX'1IO. Anct:

lllSJ'O•lUSPO D1'} C.\MPOS 

C.\;\IP0S. (.\SA'.PRESS) - Grn.n<ks 
solcnidacles religiosas se reallza1:am, 
clia. 3, en1 co1neinoral:íl..O a 1nais um 
anivei·sario 1rntalicfo <lo l•)xmo. Sr. 
Arcebisvo D. Otaviano de Albm1ucr• · 
que, Bispo Dioce~iu10 de Campos. r:·~
la.· rimnhã. te\'C lugar uma' co.ncorrida 
missa .nà Catedral, qne \"Stava rep:c- · 
t,- de 'tiguras repre~e11tativas da. ,,o. 
cicda.de e do mund-0 oficial. 

Rio Grande do Sul 
,·1 CO:'\"GRESSO DRASU,BIUO 0.1:. 

Olt'l'OPEDJA I~ 'l'ltA U'IATO-
J,OGlA . 

rorrro .ALEGRE, (ASAPRESS) 
Com grande solenidade; instalou-se 
nesta capital, o VI Congres~o Jfrasi
lelro <le Ortopedia e Traumatoloi,iu, 
tendo como ·vresido11t~ ele honra o in
ten•oúto1· Ernesto Dornelcs, · · 

( Jtf 

NOTICIAS DO '.INlERlOR 
ITUVERAVA 
ITUVERAVA, CAS.-\PTIESS) - Uoa

llz:ou-so clla 20, com grande nsplc.ndor, 
a. cerimonia !.la Pascoa dos Homens, 
na. matris loca', Foi grande o nume 0 

ro de velhos e moços que ,se aproxi
maram ela mesa · eucarlstica. · Para 
atender ao grande movimento do con• 
fissões, teve necessidade o Revmo. 
Paroco. de vrov!denclar et vinda de 
mais um 5acerdote, para atender aos 
homens CIUO procuravam o confcssio
nario. 

s A N T o s 
RETIRO DO CLERO 

SANTOS, (ASAPRESSJ De 
acordo coir d eliboração do Sr. Bispo 
Dtocesano, o Revmo. Clero da Dioce
se, reunir·Sfl·á em santo retirá, no 
Mosteiro de S. Bento desta cidade. 
Os referidos exercícios espirituais 
terão com~ço no proximo dia 10 éio 
corrente. 

R·IBEIRÃO PRETO 
DIA DE RECOLHIMENTO 

RIBEIRÃO PRETO, (ASAPRESS) 
- No prox!mo dia 1G do corrente, dia 

consàgrado pela Igreja a s. Vicente 
de Paul!>, as Conferencias Vicentinas 
locais pt·oporcionarão aos seus mein
bros um "Dia de Racolhhnento", 110 

, Coleglo Nossa Seuhora Aparecida, 

COMUNHÃO REPARADORA 

IUBEIRÃO PRETO, (ASAPRESS) 
- A classe estudantina <lesta cidade 
tomando a peito um piedoso movi
mento de comunhões reparadoras, 
desenvolveu grande trabalho afim de 
que fosse grande o numero de mo, 
ços que na primeli-a sexta-feira desa 
te . mês, se aprox.ilnassem da 111esn 
eucaristlca. A comunhão reparadora 
deste mês foi na Igreja de S. Deue-
d!to. · 

B,R A G A N Ç A 
SEMANA EUCARISTICA 

BRAGANÇA, (ASAPRESS) - No 
proximo dia 20 do corrente, S. Excia. 

· Hevma. Dom Josê Maurlclo da Ro
cha, virtuoso Bispo Diocesano, fes• · 
tejarâ as suas bodas de prata de 
episcopado. Assinalando a passagem 
de tão grata efemeride, a Catedral de 
Bragança. l)l'0lllOVerâ uma Sem11,na 
I!lucarlstica. que terá inicio no pro
ximo dia 12. 

PIO · XII GLORIA DA IGREJA AlEGRIA DO POVO . . •· ' ~ . . -

CRJSTÃO ·· E HONRA DO -MUNDO CIVllllADO. 
(Conclusão da· 6,ª p(igina) 

ma nos referimos. Alguns catoJ.ico-;, 
cilefiados pelos redatores da "T\Írre 
Nouvelle" · revoltannn-se contra · a 
autoridad~ eclésiastica, _:_ dizeni' as 
Cartas 'de Ronía --'- mas a pronta re:~
ção da imprensa. catolica .. oi:n:igou-os 
a vol.tar à obscuridade donde ·jamais· 
d~veriam ter saido. "Desde então '-
11rossegue a vaiíosa iiiformação -
manifestam-se em alguüs catollcos 
tenMncias menos· exagerá.das, mns 
igualmautf' ··perigosas., .Poderiam re· 
duzlr-se a.os . pontos seguinlet,: a) 
Aberta'. desconfiança dos Bispos· e tHl. 
Santa Sé Encarecem com satisfaç;iio 
as frá.quezas ·'do clero que · expõe·m: 
aos )ilcl·cç!ulos e confrontam com. um 
ideal. ir'realizavel de pobreza. evange-. 
lica. Enfurecem-se sobretudo eon~ra 
o clero. espanhol. J!'azem dJstinção 
e,itre o "cristianismo" que professam 
a11aixonadamente e o ''clerica.l!sori>" 
que· atacam sein escrupulo . .l!'riz·rn 
com prazer o que pode prejuclicar a 
reputação . d,os Bispos. Não ·se dão 
contá de qtio a distinç!i.o · ent1·e· ht3-
rarquia e "1l1as;,as" é um dos ndlltos 
capit.ais' da propaganda 'coniunista". 
Escreveu .o e.scritor espanhol José 
l.lergamin: "Uma igt·eja. sem P0P!lla, 
1·idade, , uma igreja despovoada, : é: 
uma igrefa morta: uma. igreja morta 
corrompe-se n~aterialmeµfe pelo ele·· 
ricalis!llo·'.· . . 

b) P.irn_ · jüstificar eata ,atitude 
põem en1 e:viç!euci~ ·. as passagens do 
Novo .. Testamento que, tratam. da 'li• 
berdade ,humana. Parlem d.ai para 
concltilr que esta liberdade i1ã0 pode 
encontrar-se· senão ·na. democracia; 
dai 0s· atâques violen.los· contra a rli
tadura ".em nome do Evangelho". 
Esta v!olencia anti-fascista vai qua- · 
se sem pré unida a uma · gi·ande e· 
aberta simpatia para. com· os comuui.s-

. tas". O Estado cristão de outras eras, 
tantas veze· enaltecido pelos ultimas· 
Pontifices, inclusive pelo · atual na. 
"Summ, Pontificatus", denomina-o 
Jacques Maritain "Esta.do. clerical" 
e a [)olitica que o caràcterizou quali, 
fica-a com o termo pejorativo de que 
tanto abusam os inimigcs da lg-rcj:1; 
'clericallsmo". Esse Estado cterieaJ 

simboliza a opressão das conc!cu
cias, a tirania levada ao auge, a ·a111 i· 
tese <la democracia. O Estado cleri· 
cal se conve!'teria em instrumento 
das ditadura~:. fl necessarlo que l!a 
ordem atual ha'ia' absoluta igualcla· 
de de direitos e ·tenham o mesmo 
tratamento jm·idico a Igreja e as dB· 
mais religiões. 

c) "Tendencia em encontrai' 110 
Ev;i.ngelho uma especie de Cüdigo re
volueionaxi0 contra ()S rlcos; . mas 
deixam de lado· as pussagens que l'C.:· 

comendam a paz, a mansidito e so• 
bretudo a 9bediencia'', 

d) "Muitos exames de conciencia. 
para "proclamar valerosamente" pe-

. rr.nte os comunistas os "escandalos" 
da Jgreja, agravando-os consideravd· 
n:ente par~ hmçar contra alguns ca, 
tolicos e especialmente contra grande 
ntm'iero ele membros do clero a· acu· 
sa~ão de falsidade e farisaismo". 
· Esses exames (le conciencia, escri

tos às vezes por leigos dC ortodoxia 
duvidosa, aparecem em certos j0r· 
"ais catolicos. Bemanos escrev1>11 h.a. 

meses um artigo intitulado ".i!'ai·i· 
seus ••. e·a peste do· fa1·:saismo". t)1u 
seq ºlivro "Lcs grands clmetiêres 
so1(s la ·1une", c1iz textualmente: "0~ 
devotos são gente malvada". l\Iete 
a ridiculo as grandiosas homenagens 
11restadas pelos filhos de S. I•'rancis
co ao humilde Patriarca,· contrapon
do-as à pobreza do Santo. Em arti• 
gos recentes insultou o clero e o 
grande Pontífice Pio XI, 

Prosseguem as Ciirtas de Roma: 
'' Entre os protestantes que em geral 
repelem . todo magisterio vivo e por 
conseguinte, "circumfei-untur omni 
-vento erroris et doctriuae", encon
tram-se ·afirmações multo mais 011-

sadas. Elaboram um· extranho "cris, 
tia11ismo vermelho" que faz eco em 

. mais de mu escritor catolico. Três 
correntes parecem ter contribuido pa, 
ra fomrnr estas novas doutrinas: n) 
A corrente russa: A influencia d<? 
Dostoievsk"y, preponderante outro1:a 
na Russia, nunca se fizera sentir 110 
Ocidente como se sente agora; a dou
trina religiosa da "Lenda do Grande 
Inquisido1'" ganua terreno, o que se 
deve em· grande parte aos estudos de 
Nicolau ilerdiaie[f, mui sugestivo sob 
certo t,specto, mas multo intlue11cia
dQs por Dostoievsky. 

bJ A corrente modernista. A exe
gese liberal dos teologos 11rotestantes 
modernistas abre caminho a novas 
interpretações; a eles se deve em 
grande parte a exposição revolucto, 
narla do Novo Testamento, 

e) A corrente revolucionaria. A 
"mística comunista" ganhou os espí
ritos, ao !llesmo tempo que a propa• 
ganda direta ou indireta do Komln• 
tern impressionou certos amllientes 
cristãos". 

Um sitúples· exame dos fatós 110s 
coo venceria de que nestes ultlmos 

. a1~0S: .essas tE;ndencias perigoi;as .. as, 
sinaladas pelas · "Cartas de Roma" 

·: hão, CJ.esapai'eceraln, senão ·que se tor
naram ainda. mais evidentes. 

São · coisas que . senttmós beni ile 
perto e que nos enchem de seria pre
ocupação, tanto mais que ó mdme11to 
é propicio parn novas. e violentas in
vestidas dos inimigos d~. D.Elus e ela 
.Patric. Os que trabalham pela rern
lução lauçam mão de todos-os inei(lS: 
E'il:plbram todas as t'raqt1ezas e· pai
xões, hun1anas. A campanha contrn o 
clero !ntenslfica·se "d'e 'dia· pàra .dia 
e ha . tam!Jeu1 entre., uós esses. cato 
Licos ilidignos que . inc~ntivam .essa 
"(l.ber:a· descc,>nfiança dos ,bispos e da. 
Santa Sé", de que falani às." Cartas 
de Roma". 
, , Sente,se 'a influeucia. ela triplice 
co!'l'cnte: russa, modernista e revo. 
lucionaria. · Surgem de todos os la, 
dos· eis falsos profetas de' que trata. 
l\Iesqúita Pimentel em seu excelen
te artigo 1iul>licadq nâ:s' "Vozes rle 
.l;'etrcipolis" de múçci,a!Jril. do éorren• 
ta a1io, qrtigo que 'teve protunda e 
mJrecida repercussão nos ti1elos cr,
tolicos elo país.· D.iz ;o en1êrito escri
tor: ·, Ess? lista não é exaustiva, mas 
apenas eiemplifieativa.. '·\7ariós óu
tl'Os nomes poder:am ser0Jhe ·adita
dô$ "." Wsse,r, falsos t]rôfe~s formam . 

· escola o sEms discip11Ie1, âfio a ,,rn:i; 
por eles, Levam\im\iaéJei:Jcia que o 
Santo Pádre seja viUpêmliado por 
e13critores irreverentes; se: não é que 
acham isso nmito natural . (pÓis as• · 
sim o fazia· o mestre Léon Bloy que 
insultou a Leão XI,11, quando agoni· 
zava· o venerando ·ancião), mas ai. 
da mão 'sacrllega que ousar a tocar 
em· seus Ido.los de barro! 
.. Não fa~ multo (e a isto Já me re, 
feri)- publicçiu Georges Bernanos Ulll 
Ubelo sumamente injurioso' contra o 

· prcciaro Pon.tifice Pio Xl, .· de saudo· 
eu; inemoria. Falava da deb!lidad-e se
uh do graÍidP Papa, que segundo ele; 
se . convertera e1n j'Jguete do to lali
tarism<- quando só a solúção da q~es
tfto Romana bastaria para imorta!i
:rn-lo. · · 

A· essa o!Jra rlo . iucomparà'vel itl· 
cimce•se refere .Pio XII .n.- introdução 
·da "Sumµli Pontificatus':: "A pre
sente $Us1iirada situação juridica. e 
espiritual, que; aquela obra· destinada· 
a deixar '8inal indelevel. na Historia, 
crioil e sm!cionou para a ltalia e 1ia: 
.ra todo o orbe catolico, nunca nos 
pareceu tão grandiosà, e unificadora 
como quando, da' excelsa tribu11a da 
!Jas!lica Vaticana, abrimos e eleva
mos pela primeira vez as nossas 
mãns para abençoar. Roma, sede .do 
Papado e nos~a amabilíssima cidade · 
1111titl, a Italia reconciliada com: a Jgrc· 
ja e os !l.ovos· do mundo inteiro". 

Coisa inconcebivel, sinal dos tem
PO$ ! .As insolencias do panfletário 
Bernanos · transcr.evcu-as u1n. jornal 
catolico, medida odiosa, inquaUfica
vel que n1ereceu o formal pl;otesto 
do nosso amantlssimo Nuncio 'Apos
tolico, D. Bento ,.Alolsl I\Iasella, pro
testo que nesta circunstancia tão eo
lene fazemos nosso; reivindicando as 
g!oi·ias impereciveis .üo imortal vre
decessor de Pio XII. 

A LIBERTAÇÃO DE ROMA 

Só nos tésta efü:ai-ecer o inestima; 
v~l beneficio que o Santo Padre Pio 
XII acaba de prestar aos povos civi
lizados com a miraculosa libertação 
da Cidade Eterna. Viveu o mundo 
dias de indescritível angustia na do
lorosa expectativa do desfecho <111e 
teria a situação. ele Roma. Não eram 
só os catolicos que se mostravam 
ap1·eensivos: · todo O mundo civiliza:lo 
se comovia com a sorte da Cidade 
dos Papas. 

:fJ que Roma não é uma Capital co· 
mo outra qualquer, mas um patrimo
nio da civilização, o mais rico repo
sitorio ,.ia _cultura ocidental, a cidade 
que sh1tet1za todas as epocas da his· 
toria da humanidade, uma relíquia 
preciosa que não é da li.alia, nem ela 
velha Europa, mas de todos os con
tinentes e de todos ·os povos. Os 
poetas, os historiadores, os pensado· 
tes ilustres celebram à porfia a ir' 
resistivel f,ascina1:ão que exerce nos 
espiritos a Homa eterna, 

Goethe cantou: "Eine welt zwar 
bist dú, o Rom!" . 

ó Roma, tu és verdadeiramente 11m 
mundo! "Tanto ver e tanto admirar 
me esgota", confessava em Romà o 
autor do l•'austo. Escrevia ele a um 
ele seus amigos: "Como pode1·ia eu 
d:u· couta de tudo quanto e.xpei·imeu
to aqui? Diante de semelhante espe
taculo sente o nomem sua lmpoten
cia. Por mais que se 1·epare d'an• 
temão, fica ele como que aniquilado''. 

Após Gibbon, .:.:..: Gpethe: Nietzsche, 
Léon Da~1d et e tantos outros têm,so 

é referido; a esse prineipiq vital que 
pl'eservo•· Roma de completo desapa
recimento. O historiad'or · ~retestan
te, infenso à Catedra cte Pedro, não 
[)odia:· atinar· com· ·a- -verdadeira causa 
des,sa. perene · · vltal\dade de· Roma, 
Esse prínc:pi<J· vital que de' certo.mo
.do lhe insuflou sempre nova vida, nfto 
o podemos sem duvidaJJuscar no frio 
marmoi-e das ruinas da· Via Apia ou 
do ·Co.liseu melo derruid.o; como o nüo 
encimt1:aram nos' capiteis de graTiito 
que delas restam. a~ grandes .metro· 
poles da· antiguidade das 'quais so-
brevive. apenas .o .nome. . . 
: Esse ppi~cipió · _v_ltal,. 'que se não 
dei.prende das .. p.edra~. dos m.onumen- · 
to.s maJtr~ta.dP,S pela açfto do; tempo, 
devemos buscá-lo ,naquela .pedra viva , 
sobre.· a, qual ergueu'·. Cristo .o· edifício i 

indestrutível de· sua• Igreja: "Tu es 
Petrus et supér hanc petran:i aedi· 
ficabo ecclesiam mea'nl'". · 

Ao pescador da Galjleia deve Ro· 
ma 'a sua. sobi·evivencia. Depois de 
vinte seculos, (alou . Pedro pelo seu ; 
sucessor: "Todo. aquele que levantar 
a- mão contr.a Roma será.culpado de· 
matricidio ante os olhos. dq -mundo e 

-diante elo eterno juizo. de Deus". Os 
m1m1gm da Igreja zombara111 da 
ameaça do· Pupà e já anteviam cheios 
de go:to á. Í:lei.ih'uição da Cidade Eter
:íia:. Cercada' ].ic>i- exercitas compostos 
iià súa gi·~ndé, ma!t,r~á 'de sqldadas 
que levavam mil pre.concei~os. contrn 
o Pap.ado, parecia cqlsa. d<:1cidlda a 
ruina de Roma .. Ji'ala o .E'apa,. pede 
orações. a. sEius filhos. 'e. estes clamam 
aos céus imploraDdó . a ajuda do Se· 
uhor em favor do ·Pai amantisslmo. 
Oram os sacerdotés do Altissimo, 
oram as virgens castas na 'Solidão 
dos claustros; oram· às•· heróinas que 
se inclinam sobre todas as miseriás 
humanas ·110 exercício da· 111ais como• 
Vente Cíl,l'id;tde; oram OS, venerandÓS 
pais de familia, oram. os jovens vi· 
brnnt~P de fé, oram sobr.etudo .essas 
revoadas ele anjos que são objeto das 
predileções do Mestre divino. Reve• 

· tiu-se o espetaculo; da primitiva, !grc- · 
ja; quando perigava· -o Princi11e elos 
Apostolos Dizem os Atos qne· "po1• 
toda~ a ·rgreja' se 'fazia sem cess,ir 
oração .i., Deus por ele'.'• 

Roma assediada,. Ron1a na iminen, 
da de conv,erteN;e. em. um montãp 
de i-uinas .' fumég.antes. e· o Papa ex
posto a ser Vitima de seu zelo e intre• 
pidez! · lilis que quando menos se es
perava, reUram-se uns, chegam outros 
e lá eucontràm · o anjo tutelar da ca. 
p!tal do mundo civilizado no seu pos• 
to de honra, cobrindo com sua sont• 
bra · os velhos palacios, as mage,úo· 
sas. Basilicas, os esbeltos e sua\•cs 
campanarios da Roma do , Pedro e 
1>aulo, · 

Novamente um Pa11a, com o ii're· 
sistivel. prestigio de sua autoridade1 
salvou a Capital do mundo cristão! 

o· Boletim da Loja Evolução, (!e 

Niteroi, orgão oficial do Grande Ori· 
ente Independente do Estado do füo 
de Janeiro, traz ·em seu numero lie 
maio · p, passado, uma conferencia 
proferrna a 29 de fevereiro no . teni
plo das ·lojas "·Acacia" e "Lilicrda.de; 
Igualdade e Fraternidade", da mes, 
ma cidadé, pelo irmão Qid Cab1,füOdQ 
l\Ieneze$. :f:: um grotesco libêlo··;,6.ii!' 
t>:a a lg1·eja vasado no est.ilo dos .-hO• 
mens de l7SO. . ' . ·; ·,, "'. 

Peço-vos venia nara citar aqui uma 
passagem muito curiosa cies·sa aren• 
ga. apaixonadá. :0' ela bem caracter-is• 
tica do espirita maçouico. Risum t~ 
ueatls! ••• · · · 

"Os aliados marcham paulatina• 
mente contra !foma, Cl;lrtos de que~ 
mais dia menos · dia, nela entrarão 
como triunfadores. Seus clarins d@ 
vitoria terão nesse dia memoravcl 
as mesma:; resonancias das trombetas 
de Gari!Jaldi. Quem sábe se Ch.urchi!I 
e Roosevelt, esses dois g1·andes: e 
impolutos "11edreiro;, Uvres", uão de'. 
cidirão na metropole das sete· coli~ 
nas a so1·te futura .. desta guerra he• 
dionda ~ Quem pode prever ·ô pal)el 
que estará ·1·eservado à maçonaria na 
ajuste de conta tina!· com os burlado; 
res d1; concienclas? Quem sabe se 
aos e~senloa · do seculo XX O Sen110r 
dos l\Iundos não conflará a piedosa 
missão de t·ec-0Jhe1· dos ,escombros 
ainda fumegantes os salvados do H.J, 
manismo? lneondaveis são os <lesig, 
nios · da Providencia... Entretanto 
encontrarão os soldados da Liberda~ 
de S. Santidade ·n.os adros de S. Pe
dro? Os tesouros do Vaticano esta
rão intatos ou térão acompanhado . 
as hordas teutonicas na· retiraéla? 
Entre! outros, eis dois St;rissimos p110- · 
blema.s ,que assoberbam a cupide~ e 
deeafiam a argucia dos tecnicos da. 
sotaina". 

Indicador Profissional 

"Rom'l, escreve por sua vez Jean 
Carrere, absorveu ,a Grecia e· foi p,i-
1 a a raça branca o agente ativo e 'l'i· 
torioso do helenismo e do cristianis
mo dond b1·otou nossa civiliza!Jào. 
Mediante Virgilip, Dante, Cervantes, 
Shakespeare, Corneilie, 1 Goethe tne
dtante Cesar, Constantipo, Carlos 
l\Iagno os i1J.peradores1 os· tribunos, 
os apostolos e os genios, mediante, 
sobretudo, a gloriosa sequencia dos 
papas bi-milenarios foi Homa que 
plasmou . todas as nações modernas 
foi <>la qut se insuflou na alma d~ 
Europa, foi ela que se converteu em 
foco cetra! do Ocidente"; 

Os doi~ serissimos tJroblemas, que 
desafiavam a argucia da sotaina, fo
ram 1esolvidoa não por este nem por 
aquele dentre os grandes estadistas 
que ·com eles se preocupavam, más 
[)elo homem · de sotaina branca, pelo 
imor•<il Pontlfice · reinante · As ·110:·· 
das (eutonicas, Da fráse d.o sr. Cid, 
não leV'ararn consigo os tesouros do 
Vaticano nem tão pouco o · maior te
souro do Vaticano e de Roma que 6 
o Papa. Acompanhou-as O Pai comum 
com suas bençãos (que tamb'em · on, 
tre elas contav,. não poucos iilho&, 
dedicados, avessos ao regime anti•. 
cristão de que eram vitimas) e ma,.:· 
nifestou-thes sua gratidão por terem 
eles t"espeitado seus .desejos de ·sal• 
vaguardar tão preciosas reliquias · c!a_ 
fé. Com os mesmos sentfinentos· dQ 
amor e de gratidão extendeu os· bra
ços para os mhos que chegavam. o; · 
soldados de Roosevelt é de Churcltill: · 

ADVOGADOS 
Dr. Vicente Melilo 

Praca <la se. Z3 . i,o < n<lar • !Sala 245 

Dr. Plinio · Corrêa de· Oliveira 
J.{ua Qulntlno BocaJuvn, 176 - a.o 
Andar - SAia 323 - 'i'el.: ll•1Z76 

J. o vi ano Telles 
e 

J. N. Cesar Lessa · 
Advngodof! 

L.l\'tl éJ3 Ml~erlet1rdta. 23 - Sala 904 

Dr. francisco· P. Reimão 
Helmeister 

Rua São B,.,,ro, i:i:-1 - l.o andar 
:laia 8 - 'i'el,1 2•1643 --. S, l?AULO 

Dr •. Carlos Moraes de Andrade 
~1u1· tJenJ11m1m 1;onet11n1,. U • t.o ªº"

!:laia 88 - l'el.: ~.1986 

Dr. Durval Prado· 
Mêatco oeu11st11 

R+ Senn,Jor l'aulo l!:11:fdlo, Jli 
.5.o >1.nd, ·• l:latu 61l! • n . U 

(lll&Q, do Roa Jnsé Snntf4olo) 
Con,,s u,so a U,80 hora, 

~el.: a-nu 

MEDICOS 
Dr. Vicente de Paulo Melilo 

Clinica ltlédl<'a - 'l'ulleroulo1e 
R11l01 J5'. 

Ulretnr rio "$n111t1orio Vila ~Jaacote" 
Cóna.: R. Mareont, U - 6.o antiar 

Apart.o 63 - 'l'el.: •·8601 
Re11.1 Av. Agua Hranca n.o 96 

Tal.: 6•6829 

Dr. Camargo Andrade 
Doen1:aa de Senhoraº• -. t>artoa 

· 011er111:11ea 
Da Sen, Portuguesa e da Maternl<lalle 

de S. Paulo ' 
Con,.: tt. 1Sanado1 l<'eljO o.o lWó 

TeJ.1 2•:!Hl .;... [)as U a.s 18 boru, 
Sabado, l).-. 1 O à.t ta boru . 

Re•.: Hua H>t raet de Harros, 461: 
'!'ai,: 7,4 563 

Dr. Celestino Bourroul 
Res,: 1,.go s. t'auJo, ~ - ·1•e1.1 2,2622 

Coni.: ttua ,· de Abrll. zai; 
011a a h 6 horas, 

Dr. Ueynaldo Neves 
de Figueiredo 

DO IIOSl'l'l'AJ. IJAS 01.Jl'IWAS l!l 
lS4l'IA'l'OHIO 1141'1'.U OATAIUNA 

CWUHUtA DAS VIAS BILIARES 
Cons,i .Rua Marconi, 84 • a.o anl2ar 
F.011e: «-8717 - Oas 14 âs l8 lloru, 

. · lt4.:sldencla: 'AV, PacaembO, 0.~ .... 
11'ª~' o .• a.eH 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello l:ampoâ 
MlJJUltJO rtAUIOUIUll!'l'A 

ftádlo-Ulugn6stlr.oa - "ªª"'H 
Rndlo16i,;fooa n domlc!lllo 

Ccns,: Rua llfarcont, 114 CE0lflolo 
Pasteur) • li.o and .• j'el.1 4•0666 . 

Res.: Rua Tupi, 693 - •.reJ,: 6-fllfl 
· São Paulo . 

HOMEOPATIA -·---------'!-"-------
Dr. Artur Rezende.Filh<» 

Medico borheopata lla C, A. P, da 
Sorocabana. Diretor clinico do Arn
bulatorlo Homeoi;,at1e1>. do Carmo .. 
Cons. R. Senador FelJ0, 205, tel, 
2•0839, Res,: 8•6471. Marcar b~ra, 

. das 3 a.a 6 hs. l)elo teJ,: 2•083,9, 

E N G E N H E I R O S' 

Amador Cintra do ,rado 
. lllngenbeJro A.l'QPlteto ·, 
Arc;iultetura ellgtosa.,. eolêR'lO.S, . rtlil• 
· . àênela1; coletivas·: 
Búa Libero 13edaró. 481 - Sll.o IPa,aJo . . 

i'el,1 lM.IU . 

~ O D. O O A T O Ç I· Q R 
. d e V.O 1 'r O 

~~ ~ ~ G .J. Q ~ A 3 1 p~ 

"fl em Roma, pois, que é necessa· . 
rio buscar, como Goethe o segredo 
da inteligencia serena; Porque Roma 
é a chave da historia; aos esi;Jiritos 
inquietos oferece ela, em um quadro 
visivel, ~">ta imensa extensão do pas
sado e esta perpetuidade da vida 
sempre rejuvenescidti pela qual nas· 
ce em nõst a virtude supre111a da pa, 
ciencía. ,É ela nossa Cidade; perten
ce a nõs ocidentais; é ela a cidàde 
verdadeiramente infinita; a pàtrla 
ideal de todos os que querem ver Das 
obras dos homens um esforço para a 
ete»nidade". (Le Pape, pgs. 11, 12). 

Escreire em sua "Historia de deca· 
dencla e da queda· do imperlo roma
no" o grande historiador inglês Gib· 
bon: "A grande arv<i1·e a Cllja oom, 
bra haviam repousado os povos da 
terra.- estava pa.-a, sempre d~spoj!lda 
de sua' floração e de seus ramos, e ' 
seu tronco ~lido enlauguecia. na ter· 
ra resequida.., Bem como Tebas, Cal'• 
ta.go,. e Babilonia., o proprio nome de 
Roma tei'la sido apagado: da· terra. se 
esta, Oidade não fosse . ani~ada · de . 
um principio vital que a restituiu de 
l9iQ f!! l~~ 1 ~ ~!!Z~!g", 

. que professavam a· nossa fé correram· 
ao Vaticano para ver o· Pai querido e 
prest;ir-lb homenagens !iliais. Acom-
panharam-nos milhares de outros ' 
que não tinham como eles a felicida~ 
de de pertencer a verdadeira Igreja; 
Sur;i-e a figura· magestosa do Pont.i" 
tice e, segundo noticiaram as a·gen
ci~s, todos, catoHcos e protestantes, 
ca1ram de joelhos para rêceber as· ' 
bençãos do Vigario de J !lsus · Crh;to; 
<lo homem manso e humilde de com~ 
ção, des.1 pes.soa de lnconhi'ndivei 
baleza moral, do homem de üeu-., Ílo 
pegureiro · da 11az que · irradia , a~or 
e .bondade e· que é hoje o ima11 das , 
almas · nobres, a esperança do m un• · 
do inf~liz, o penhor de dias me!ho, 
res para.:a humanidade, o,Pastor:cíos 
pastores ~ o · Servo · dos servos- ·ce 
Deus:· Pio XII. a quem saurlan1os cbui 
todo o ardor ele nossns.aalmas; dese, 

. ~ªnd~·Jhé l.Qnio ~ f~liz reinadQ, 
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A organizaºão -tle segurança 
internacional_ no após-guerra 
.·WASHINGTON (Reuters) -· Dura:1te 

UJna· entrevlstA k lm\)1-ensa, o sr. Cor
d<ill H\tll declarou que o começo das 
eoilversâções, das_ quatro potencias sobre 
o _estabelrcllnento de uma. organiza~ão 
de _segurança.. no após guerra estaya de
~ndendo · fui, resposta_ da Russia: 

Oiseáetatio de Estado acentuou que, 
ta~W quanto sabia. nada ha\•ia a estra
nhar -nisso, pois, .·. ao que: lhe . consta a 
Rtisiila está - a ptnas completando .seus 
preparativos - para essas co1wersaçõ2s 
oficiosas, antes de dar a resposta dc-
f1nit1va. · 

~Sl.~ 

r···----;.;~ 
MAPPIN STORE~ -

____________ .,. 

NOllISDE FRIO! 

PROSSEGUE VITORIOSA A NOVA OFENSIVA AMERICANA NA· zoNA DO RIO VlRE 
A luta pekJ dominio de 
tra em sua 3.a fase -

La Haye -- Vencida terrive! resistencia inimiga _, A Juta em Caen en
Panorama geralda situação das tropas americâ11a~ :.;..:.. Comuniçado. oficia[ 

CO)I .\S FORÇAS X0RTE-,DIBI:J • 
C~N'AS :\:A XORMAXDIA, (Reutersl 
-'-- Estou tolegafando â.s ultimas h<>· 
Tas da. manhã. Prossegue a. nova ofl'H .. 
~i va. das forças- do g:eneral Ornar Ura
dley, na zona do rio Vil·~. O rio já 
foj_ atra,•essado, if:Jll ·for~a. e os am,_.
ricanos têm já, be;m rlefentlida cabe
ç;i de ponte do outro larlo. 

As tropas atacant~s abriram a n1a r-
<'l1a ao a 1nanhecer oorn o c·mprcgo ôa 
:.i rtilharia pesada. e bon1hardeios at;:~ 

, reos 111n ''lJictuú', que protegeram .a 
travessia. verificatla justamente a lc~
ie · da aldeia, de Saint Jean <1e Da:,-e. O 
"bjetlvo do ataque é limpar de nle
mãcs a area do salicnt0 no sulesle do 
C,1,rentan. 

.'is -!, horas e meia da manhã esta· 
,·am os ainerJcanos e1n piena utivi<Ja
<lc. Logo ,tpós o inicio füt marcha (1~ 

(JfensiYa, foi .alcançada umn area c!o 
terreno da largura de unE óO q uilonl'e-
1 ros e o avnnço resultou no·ílanquea· 
,mento · quasi · ciompleto do La Haye--. 
(a) 'William Striucer. 

A LV1'.\. Ell LA H.l-\'J; 
SUPHEl\10 Q_ G. ALlADO, <Reuters) 

,,._ Informa-s:e que ·os Exerci tos alia
(los do g·en,•ral Montgomery aumen· 
l:.tram de maneira aguda sua pressão 
<:ontra Ca~n e La Jla.ye nas ulÜtnnR 
24 horas. 

SUPIUDIO Q. G. ALIADO. (Reuters1 
- A cidade rlo La Haye du l'ults ~n
t'ontra-se Yii·tualtnentH cercada. do 
aeordo com as ultimas lnfor·rn,v;:ões. 

LONDRES, (rteutcrsJ - Segut1t10 
parece. as trop,ts aliadas capturaram 
a localidade de Montcardono n>t "-"~ª 
de. La Haye elu Puits_ 
UOIS Q.\;ll,OJlETnos Al,E:11 110 VJRJ~ 

LONDRJ~S. O:euters) - .'Is -tropas 
llorte-anwri<.:auas, quti cruzarun1 ·o. rio 
Yt_re, já. a.vançara111 tlois- i.1ullometT'os 
n.le.m do rio, ·a cles::t>cito ria ohstin<lda 
rcsistenc1a· Inimiga, 

lgualme11tc, . repelindo vlolenlos 
<:ü_ntra-ata.qucs alemães> as tror,as nor. 
te .. americ-anas a.van<;;;a1•ant iJnpetuosa
rnente ao longo <le três· OUlrúS 8<:lO• 

n,s que lhes ustã.o confiados na rr~n
te da peninsula ae Chetb-un;o, i;,~·o 
s~:m prejui½o <lu. no,··n. ·oren~h·a Hn 
:trea <10 rio Viré. 

Por sua vez, a leste de f,a Jia;-e rln 
:fuits, at:i for~as no"rte .. ainerlcanas ro:;1~· 
lhrn.-rain u·m -a ,~an~~o de .dois qui1mnl:-~ 
tros, partindo ela floresta ele àlont 
Castrei até! n. mais pi·ox.ilna ;1\tt:rn 
alem da arca •lominacla. pelas matas 
citadas. 

,\ 1,VT.\ XO le'BT0ll DE ('AEX 
St:PJtI;::-10 Q, O. ALIADO, Heutérs) 

-- As tropas brlt>tnlcas e cana'elensM, 
que operam ao nor·te de Carpiquet, 
c•ncontram-sc ag-ora a cerca de dois 
r1uiloh1etros d-0s arrabaldes de Caen, 
1,clo oeste\ após tcrc1n avançado suu, 
linha. d~ t1uasi quilo1netro e _n1eio. 

Por sua vez, as tropas nort.e-a1ner1 .. 
c;auas eapturaram un1 terreno· ele':a- · 
cJo situado em posição dominante a 
s11dest0 ~ ~udoesle de La. H_aye. Dess~i 
tt.·ri·e:no os eanhões aliados pod.e.n1 tor
nar impossiYel aos alemães se mantc-
1·en1 na. ci<hide. 
A lL\IS SEL\'A(;t~~.~ ,\\},\O, DE AltTI• 

J.HAIUA. 
Lü!\DH~;~- ( l~euu.rsJ - lima, ina

dia~-;.io Rmeriçana.. d.a. linha de ·rre.n.te 
CillJlatla hoje em LondrC>a diz ü se~ 
guintc: 

"insta foi'· a. manl1à tl-0 .maiS sêJyn_
gcn1 àç~âo <lt' hrtiJharia já.· veri{ic~ú1â. 
desde o dia "\)'. Antes do- âmà.11h'e\:--t:l' 
ns tropas ameriC':anHs ·Jan(!a:.rà.m ... s·o·. a 
ofensi\·a (•m u rn novo Sf"tor da. liriha 
de freulc. Houre pouco llescanço J>n.· 
ra. qunlqucr un1 de nós, Que clormf;;t .... 
1nos pert~ das po3içõ_e!5 de ártilhat<ht. 

A ofcn~i va amerit1an~ <lesenyoi;:e
f-e : g(Jra num longo arco,. ~~n1a_, cl~S 
cxtremirlades rorro para oeste .ele La 
HáyO da Puits e ouü·a em dil°Cção a 
forta.lexa., gurmaníeu dó 8a.1ht Go. 

:\:a. manhã do hoje', ·nm~Sa. -inl'anto.
ri:1 estava 3 quilÔine.1 ro~ a_ ~~cloe·~te·_.f 
quilometro e meio a su<leste d-e La 
llaye tju Puits, con1.a cidade -virtual--
men.to eercu.da ''. · 

A :J,n FA8E DA- IIA'l',\l.H.\ D11 
CA.g:V 

ES'l'OCOL)Jü_ tHentúr$) - Dm dc•s
pacho vroced~nle Oo setor de Cue.n. e 
citado µela ugen<·i!t noUdo~à., l:ieriua• 
n iea. in fo"nna O !::l{'g".U inte: .. 

"~!ais d~ 400.000 1,om,,na e VlOO ta11· 
qucs estão emtl-enhàdós E.·m dtini. u.a .. 

- tnlha num· arco tron,al ele cerca· <le 
io qujlom•;tro~. lnictamos ··,é-1. -.torce!r~ 
fri.~u da ba.ta)hn d~ Cn.tiTI. ú . iJ_1·irni1;-9 
H1UL1ou _a dir~~ào 11~ s~a., i_t~\c!:i~f<la :.e 
lan<;ou um at:Hiue eonY \·a rias ·d}vi~õ€-s 
parttndo do aoro•·~t~ ao l(~nr~·o d~- r·ci
doda Ba,:i't:Ux~C;-\1.·n. Uufà.f: bat.á"Hl/iM. 
t1 -2 ta nqlH•s; e eórn L:.: t c,s c:ót··1)0 a.·: ~:órP,c 
foram tra \'tHlO~ peJ.3 )\0~S~ âe: C:.~t:-.·i· .. 
(!llct e ~eu :\('roclromo. ~i\tre'dit.-a.:.~e 
<iun .a. l11ítúlh(t ontrorá en1 suu 'ÍÍ\lá:r-t.a 
t'n~e qun.ndl) tRrn1H!tn ror laf"li:::'ido·.uh1 
ataquo õtJ nortH e na. f'Jltinti (nse 
11u.an<ln se iniciar uma \r.ve:stj,1a de 
l<•st~ n~ ~;J J,r,ca d<' pqnclo do_. Orne~ .~e 

o· inin1ig-o conscg-uir ocapa.r a~ ru,inas 
c.le Caeu, , te'rá. pag·0 pelas n1esmRS O 
1na:rs oléva-dO pre~o já vi~to desde o 
e01ne'çQ dá iriYasão". 

PXXOUA~IA CiisRA L D,\ Lt:TA 
E:'\'TRÉ A:IIERIOAXO~ 

E TEU'l'OS 
Sl:PRE:~IO Q, G_ ALIA DO. ( ::eat,·rsJ 

- A situi,ção geral ela luta ~nlre os 
america.rios e os nazista::; hoje pdn 
1na.nha. na. -frente .nor1nancla era a ~e
g·uitue,' ses-u?ldo clospachos aqui r-c .. :e

. bidos, 
u ... \.s tropas norte a1uerkanas man~ 

tem-se ffrnle1nentc nas -in:trtes seton.
t1•fonais ela localicl3.<le de l,>t Hayc tlv 
Pui'ts, mas os alemâ'-"s .ninda rcsist~n1 
com. vigor. 110 setor meridional. AJi.%:!-:, 
QS naZ:stas estilo resislinclo mais ~n
ºl.l:.l'Jliçttdt1.rilc11_te cin todos o·s pon t.O:i 
da penlnsUla, 

, Sobr(1tUd(), no setor norte -amerien
nO :da· fni'nt"c~. os alen1l'tC's ,·esíst.e·m po .. 
derositnümt.e e Com obstina.~;ão mas o~ 
soldad<,s tios· Esta.dos Ünldos (.·on~e'
g·tJir3rn ,uxa·iv;ur a.tó do:is· qnilo1nr-!tt'ós 
em certc,s l)Ontos; Reiniciando um a,_,,. 
que ao redor tio La I!aye, eoJ1se1p1l
t'a.1ll oks · imPorü:i.nte a.v·anço e c0n .. 
qujstaram un1 terreno· elevado 0,n 
Inê-niónt 'quHBi t1·fs quilomt\tros a. su
<:oesto · eia. 10..,aH!laele. Jssli slm;lfi<,,, 
quo .Móntca.:rdoll devo tatúhcm ter· ~.-i .. 
do ·car>túra:.da~ 1-"or~a.s alcn1ã.~·de infon
tn.t'_i~- e tá.nque8 c·Ontra-ntacaram \.'Om 
dtir~ü~t. .pa,['. ~e~Onqutstar a aldeia nia~ 
(racassartun e~n sua teut:i.tJnl. 

A sudeste de La !laye, outi-o frt1li• 
fero ... ataqúe.cios norte amHl.:anos con· 
dui:hi· .. o.& até· o a.iro' das florcstns c]e 
Mo11tcast1·c. Se os aliados puderam se 
1na,ntcr Co1n ·. firlneza neste terreno t~l"·-l
,'ado e tamllen{ a sudoeste. tle La 
ÍI:iyo os aiemã.cs po<lcr'í\o ,;cr fôre,a· 
dos a. se r'etiril.r. -A í.li·tilharia norte 
n.1nét'tt;ati.a ··inSt:iladn. nesta' zol1a ai ta. 
pbcl~ co11Seguit t'.ázcr eom <iué ·túuto 
a cida,l:e de l,a Haye como o valo que 
éond-üz ·á p·a:-rta Sul dn Cida:de, fiquem 
~·1n · con<liçtics. precarins, .~n1\-.ossiv~is 
u.~ sereH\: 1nautida.s pelo::; a.l~hâes, 

::-ia :Pl'OIJr,a localicla_dc de La Ha;-e, 
os .sotün~ó}t norte . ame-i·1cànos <lo, i-°'O" 

neral : Ord,~r BnttÚoy 1na.uteni-so fír• 
i1,f:ni-e)ú'é· ··na. l>a.l'tC n-OrtD, ~O en.tuULO, 
11a· zônR s1il, · côntinuam à. ser trava
elas luta_s de rua. ·On.tem, os aiemà~s 
contra'"a tàca.l'atni mas !Oram rccha<.;à
rlos-

-No _quê-so.:·1~êée·ro a Catn, apurou-~e 
cpie o 111a.ior rnOvi1ncnto diurno :ilc ... 
tlião, de·s'de (!.1gu1n ~emúo. foi obscn·a .. _ 

Os aliados progridem na ltalia cnesar de vigorosos contra,ataaues 
, -----j.,,..-- . . ---~ 
Kesselring ,. contra=ataca vigorosamet1te -. A luta em Rnsignano :_ Cidades cai:= 
turadas --- Os patriotas italianos dominam parte de Tudm. ~ Comunkado-oHcial 

Q_ G. ALIADO NA. -i:TALIA. (RéU• 
fters) - O exercito elo marechal von 
E:oSllelring, -concentrado na linha "Go
tica ", depois' de uma retirada de 160 
quilometres, contra-ata.ca agora vigo
ro~amente, pcJa, primel:r;j, vez, desde que 
foi expulso de Roma, ha clnco sema-
_nas. · 

Nas ultimas 24 lloras, a · acometida 
'a.liada em direção ao norte, foi dettc:a 
abruptamente, salvo no .-setor Jeste do 
Alto Tibre_ 

Passando a c:m,tra-ataca.r vlgoroc:c
mente na costa ocidental, o Alto Cv· 
mando Alemão, depois· de um ' mês de 
i·etlrada., estabeleceu uma. defosa coor·
deriada ao longo cte toda a fren(B. · 

Nos setores ocidentais; os soldacivs de 
'von Kesselring realizaram numerosas 
tenta.tivas de infiltração no 5.o Exerci
'to, a.o. sul de Livorno. 

Os dois · exercitos. do general Aloxall
der atacam atualmente com todas as 
força.s, a linha "Gotica" que foi refor
çada. Ã medida que os a.lia.dos fazem 
pressão -sobre as defesas germanicas, o, 
Alto Comando . Alemão' reforça súas for
mações até a linha do rio Amo.Simul
taneamente, o comandante german:ico 
da Italia. melhora suas defesas no· ·Pas-
1\iO Futa.. ao norte ele F'loreni:.a. 

A llnh;l. "Gotic;i,"', com seus picoi; que 
chegam a. ter cerca de 2 mil metros de 
altura, é considerada oficialmente pelos 
alia.dos como a .linha defensiva natural 
mais forte da lt,l,lia.. Representa um obs
taculo potencial maior que os montes 
situados ao redor de· Cassino, ou as al
turas ao sul de Roma. 

O rio Arno corta a frente do 5.o Exer
::Jito o seu curw. de uma largura de 60 
:a. 200 metros, é dificil de cruza.r. 

Atualmente, von KesseJr!ng se ape
ga á sua posiçãó-eLxo em Arezzo. com 
µ fim de ganhar tempo para reforçar 
as defesas fixas de sua ·nova linha de 
defesa. Mas as tropas a:Iiadas encon
tram-se preparada.~ para vencer tambem 
esse obstaculo. 

De acordo com os ultimos telegramas 
b:ecebidos, das frentes de batalha, é a. 
seguinte a situação das torças comb1t
tentes, ao lopgo de 240 quilometros da 
linha. de frente: 

"Os alemães efetuam repetidos es!or
çoo para. se Infiltrarem nas posições · das 
tropas do general Clárk ao sul de· Ll
vomo e cada. · povoação atingida pelo 
5.o Exercito consiste em u:ma serie de 
pontos fortificados. As casas foram con
vertidas em· casa.ma.tas. Travam-se san• 
t-rentas luta.s de rua, de casa em casa, 
á medida 4Ve o 5.o Exercito tenta co
brir o trecho final de 16 quUoinetros que 
o separa do grande porto da costa oci- · 
dental. 

Dois. terços da povoação de Ros!gnano 
estão em poder dos aliados, enquanto 
que em Castelllna. os soldados do. ge
:neral Clark encontraram .-uma rcsisten
cia verdadeiramente obstinada dõs a.le
:mães. 

o mesmo acontece em Colle di-VaI <le 
Elsa. ao sul de Volterra, e ao norte de 
MontecatinL - · 
- AS conquistas mais importantes fel
tas ontem foram realiza.das pelos tan
ques no . seu avanço de 5 · quilométros 
21em de Monteca.tinl. As fôrças blinda
das . aliadas captúráram alturas a nor-
deste e noroeste. · 

Entretanto, ao longo da costa, ·as tro
pas do 5.o Exercito não pudera.m ·. rea
li<13.1' progresso algum nas ultimas 24 
horas. Contingentes de tanques aliados 
tambem cortaram , a importante estrada 

entre Volt3rr;i e Gole. di Vil. c;!El Elsa. 
Mas cs alemães se nlAntem tenazmente 
nas alturas ao norte e convertcràm · a 
0stràda. em "terra de- ninguem "- A des
peito das metralhadoms aléin!i..~ instá• 
lactas nas alturas. os norte-americanos, 
que operam ao largo do setor francês, 
abriram caminho µor cincçi qu1Jori1etrós 
peJg. estrada n.o 2.o na zo;na. a \rordes-
te de Cole dl Vai de Elsa_ _ · · 

Os a.riews blindados do 5.o Ex:trc}to 
chegaram a uma linha que passa por 
:ur.b:s os lados de Volterra. NOS ultl
mos s~ls dias, puzeram fóra de ação. 
cn ~r<ê'. 7 5 e 80 tanques. e canhões.-;1t,1to
ll'.O\·e:s alemães_ Entre os tanques, cin-
co eram do tipo "Tigi;e" · 

Em Arezw, principal porta de entra
da. do 8.o Exeréito nA linha -"Gi>ticà", 
os alemães apresenta.m uma 'res!stetlcia 
tambem das ma-is violentas e obstina
das .. 

Os 1\lemães reduziram tambem o rit
mo do avanço francês, mostrando as
sim su:i. intenção de manter-se em Arez
m, pc,r quanto tempo seja poss'ivel. A 
vantagem proporcionada pelo ~i-reno e 
desfrutada. pelos alemães. permite-rnes 
dominar o vale de Chia.na, desde FoJA
na a. Arezzo. e as estradas que seí:vem 
o valo. Ma.~. a ies1)~it-0 de.'l.'lll l'CSl/;te-ricia, 
a infantaria e os tanq-ues do 8.o l:)xér
cito conquistaram a zona ·montanhosa 
dominante, a 6 qullometros a.o S\11 . de 
Arezzo. Conseguiram tambem progredir 
varios q111lometros a oeste <!.a. povoação, 
onde. ainda se trava ·encarniçada ·1µta 
que se estende até a . luta de Clvitklla_ 

A oeste do rio Tibre e aó norte· de 
Umbertide, o genera.'l Leest avançou-va
rios qullometros em direção ao-norte até 
as proximidades . de Montone. O 8:o 
Exercito encontrou dl!ic!l. a marcha 
nesse setor por ambas as margerw do 
rio. Da mesma forma. as · forças alia
das encontraram obstina.da reslstencla 
alemã no setor do litoral· do Adtlatlco, 
011de a., tropas polonesas continuam 
combatendo selvajemente nos arredores 
de Ozimo_ 

Não obstante os poloneses consegui
ram conquistar a localidade de Numa-
na, situada na costa.. · 

A LUTA EM ROSIGNANO 
ROMA, (Reuters) - As tro~ dO 

5.o Exercito prosseguem lutando de ·ca-
sa em casa, nas ruM da cida.de"de. Ro
signano. · · 

Duas terças partes da cidade já . se 
encontram em poder· dos al!8.dos. 

COMUNICADO OFICl,\L, 
QUARTI;;L GENERAL ALIADO, ~O 

MEDITERRANEO. (Reuters) - . 11: . o 
seguinw o texto do comunica.do .oficial 
de hoje do Alto Comanch aliado: 

"OPERAÇÕES TERRESTRES - O 
inimigo continua oferecendo tenaz re> 
sistencia ao avanco dos exercltos alia• 
dos na Italla., ao !ÕngO· de toda a frente. 
Afim de ganhar tem;,o, ·. o. !nhnigo -não 
apena.s está agora tentançio def'lr:lder 
seu terreno .mas tambem se e.stâ . tor· 
nando agressivo ,;, empregando rodos. os 
recursos para converter localidades ha:-
bitadas e campo aberto em posiçóes · de• 
fenslvas. · 

As tropas do 5.o Exercito. estão avan
çando, lutando de casa. em eas~. e·ocu
pa.m agora duas. terças partes da ,eicia• 
de de Ros!gnano. 

No setor costeiro, o inimigo estâ Cln• 
pregando contra as tropas aliàdas as 
defesas construidas para repelir. ciesein
barques maritimos e q1:.a protegem Li• 
\'Orno. 

For.am . realiz:l:los, pequenos · ava1iros 
', 

P I A' N O S :s C 'H w· A ll T Z 'M A N N': 
Inclusive tipo a.partamento 
Ruá D .. José de Barros,, 1!52 

V!Sltem ·nossa expbsl~r sem ·comptomtsso·: 1 

Av, Atua Bra:nca,,- Gil& ... ·Tetef~ 5~Íl981t 

ên1 direção a. Po1mtb0ntl pelits Ctroi?.a.s da 
V-III Exercito e : =te de Arezzo,. · a.Ilida 
que tenha sido encontrada -forfo re-. 
sistencia e no· vale do Tibre, ao 1wrte 
de Umbertide. 
· , Foram· rtchaçados éontra,ataquis des
fec.i:'lados ·pelos . ó.Iemães coi1tra nosim,s 
posições· a vança.ctas no sttor do Adria-
t!co_ -.· ' 

ÓPER,A:ÇôE'S AEREAS - 0\1tem, 
n\Ílllerosas forças de b:imbardeadorés 
pe.sados atacàram !ruitalaçóes petrolife
ras, comunicações ferrovia.rias e uma. 
centl'll,l ind)U;triail na. Italla Setmtriona.I, 
iissl!l,1 conio - objetivos -petroliteros em' 
Avlano, Porto Ma.rgJ1era e Trieste, par
quer ferrov!.arios em Verona, pon:,é.s em 
casara, ·La.tisana e Avisio, e. centrais 
metàlurgkas em Bergamo. 

A a.viação tattca atacoú comunicações 
lllinÜgas. trimsportes e outros objetivos 
na: Italla. &te11tl'ional e nA zona de com
bate, Outros aparelhos atacaram a. na
vegação e objetivos terrestres ao longo 
da costa J ugosla'l'.a e a seu redor. 

,No :mar Adriatlco, os caças a.varia
ram um grande navio motor, 

Durante a. noite de çinco para seis de' 
Julho, bomba.rdeadores medios e ligei
ros ataçaram objetivos na Italia Seten
triolljl,J. 

Ontem .· á noite, nossos_ bomba.rdeado
r'es atacaram· ó aerodromo de FeurbrÍllln, 
na Austl'ia: · · · 
'' Nessas·· operações foram destruidos 

cinco apàreJhos inimigos e não regres
saram quatro aviões aliados. 

A forç~ aliada, do Mediterra.neo efe
tuou .. cerca de 2.000 sortidas". 

OS PATRIOTAS D01\IIN'AM PARTE: 
,· .. - .. 'DE TURIM 

Z'URICH, (Reuters) - Confirma-se 
. oficialmente que os. patriotas. italianos 
dom!nara.tn uma parte de Turim - · In
forma. o jornal- "TribÚne de Oeileve". 

Não ·se trata -do reconhecimen
to: do conselho da Argel nas 

co.nferencias de Roosevelt 
· e de Gaulle 

· WASltINGTON, (Reuters·) - Na sua 
hàijitual 'entrevista aos ·representantes 
.da. Imprensa, ás - sexta-feiras. o p1'esi
dente Roooevelt - di.sre que a, questão do 
reconheçime11to, pelos Esta.dos Unidos, 

, do Co;nselho, Francês de Libertação Na
cional, não estava sendo assunto das 
éonfere11cias· que· estava realizando com 
o. general lJe Gaulle, 
··O 'pret1dente Roosevelt descreveu. os 

· representantes :lo general . De Gaulle na 
· França· ,çomo oficiais de . ligação agin
do dentro· da mais perfeita e ain!stosa 
cooperação. • . . ' . . . 
· o· presidente Roosevelt· mostrou-se in~ 

ter!!S;lado. nas a.yanços .iaponeses no ter~ 
ritono metropolitano da China, mas 
desttevc'u a· situação estrateglca niponi
ca como 'precarl;t. · · 

À permuta de diplomatas 
. ~rgenunos e alemães 
BlJENOS. · AIRES, (Rcuters) - Za~-

1:>0U ontefrl Ú. noite O navió qúe cOn'dllll 
162 diplomatas·~- membros da. Embai
xada. e consulados, alemães, na Argen
tina:' os qÚS.is -serão permutados 'em ~Lls'
b,~ )~Or,mémb!OS da'·repfesént~i;ão l).1'•. 

ii:entma. ,_na : Alemanha.; , · , : , . l · 

elo ao anoite'cer ·de· ontem, quando -:se 
loealizu.ratn co1nÇo-ioS -rocl_óYiarjoS· .. n10-· 

Yimcntu-ndo--se· e-01-. direç:3.-o: ·.d-e~~à:. ·(•j..; 

dnele a partii· ,'lo noi'.cléste. (.)s caíi'hGés 
aliall s l)ombareloarani o$. comhoios 
ini·m'g-os, .poucos n·101nerito~:: 'dej)ois,.-. 0:3 
c.-a<:as ~ caÇaS b{)n1bat'dtia_dor.é~ ·tâl"n·-· 
bem Je,·antàra:n, ,·oo '"µa.rh.. aJ~1,.ei~'Jo~~ ... 

A lutn. da, aldeia elé.-Ve1:e'on-. :oéi.foa
ch óntem pelos britaJ1ico'snâ Nófihari
dia, estava1;1 · as -prim.elra:f' ·hOi-_aã -\1re 
hoje ·tornan·4o'·a~1>eatôs,_.:serib.s:. O's_·:Ü~-
mã•is em pesado :contra~at,ique :A,í'i,;'c 
ª"ªº tinham ·con!i~;g:·ui<J:o, impelii•·-, ;,a·
soldados 1,rlt.anlc_chi .pa1·a.. os 's.u:bur-' 
liios- ocidentais da localidade ;-ótt_de a 
luta nonti_DU:lVa _ln(rene, ........ ·. 

Doutra va1·tc, àirid_a· .,1u<l as forijas 
aliaclus, 11_ão tcnllam ··eonquisi'~cio '.',;
profn_ndo sallen'té .. elo : ae1·odroh10 }Je 
0arpiquet. que apn.rêr~ ·lioje·,,;., ·,,r'oíci'~ 
t:,,_ndo RgurJame:1,Úe j)ltl'a O 'ncir,t(\-' e'. (!l)e· 

t0m sl!lq tii.o rei1hi<\ani~n.te: dlS'iiulàlló;. 
L~:-;t~·() realitand.o .-011.era.çõc~ Trn-r~ p(Íe~ 
~u-Jo de flanco,; o '<ll,!0 cons(Üh1e· :umn 
a1'1ea'ç:i que -·pó,10 Clbr'i'i;·á:i(os:a1i,mifés 
a (!esafojar - os redúú1j it~e ,,:,,itÍ1i~_11i 
nos ·ha11?are_~t _' í· : _ : _. ... -:- . -.. :,·, .- :·:· ,;.,. • 

·A ·.-t1<l<;ia. dti Carp1cru.et/~<is.tá1 p·o_re1n, 
Cil'lllCllÍet\tc .:m .)uãos elos aliados e ll·· 
g-eiros· a,:aricos tinllam· .s.iclo. ··'ohÚdo·s 
pa;~a · o nortC .. e. P:r.i::ra o :úe_S_te·- Í1aqúii.e 
setor~ 

.1 ,ois con~ra.~a.ta<lue'S ."aI{;r.nàe!s-. t.1ÕtaJn 
r0t:hfl~n.dor;~ - - t.;·.rh. dc--.s~s·t!s: ·co,nlra::..núl
qu,es _ c1, sr.,~h:\!loi; :_ ~h ~en, ·àf 1+61te; 1>elo 
Jn,i mi.\;O .. na·- c"HrrdrL ·af~, --·f,;>i ··la:tú~ado 
a q1a,t•o qullotlH·tros- .ao :,nl cta· ·100 
t,;tlldàcle onde. a ,força.. blln<l,v!:t. s·<"r-· 
nuu11<:a · e_fotu?u ... <Jur_a.: .. ~.11·ve:stirl.-i!,_ ·cÔn· 
tra. a. atdela- de· v.~"rtiOll. 

l';,.S ·.trt)pns :a11».c1as fó·1·a.1i{,-etú~ei- :r'Ór
~i\du~;' a. rec'un.r -.para ··o·· o"ea:.t·e· ·: d0s .u..í· .. 
rixua Ides.· nra·s ·t··s~e ·,· tt1ovt-111túÚo· · nü.ú.~ ê 
co:1::.-i<lera.do 0omo ,· . .Un1 s~rio' ·i:>1óej\.l'izo. 

l?oram _pús.to~, foi.~-~ ,'.de.' àÇfio-- .. ~i.s 
ta 11<1 tre.s alcrÚi'f(•s. 

J.i.'~"leva ~:~târ:_(J,\Jc·,_.:_a. __ Jü_h~·-·:e_·111'<.Óiüíit~· _ 
qu.~f c:·_orttnúin_ iuu.ftO.·_~- ç:ói-1.fü~a.,~ ... _(Js 
c;,natlcn&es é'&{ào· µe. 'posse ·.éi~· 1J..rct~i::i 
e d-os l:i,,:-1.111~aiés. scntol'itl·!o1iú(~· ··mas 
os ai ,,niíl.,·s'· s,fo \iúída: 'fort:e.s: »ós !iàn~ 
g·:ucs _me/iclioi1a1s c,:no;y'.lfti<,l(/ (\<1.ll1,,; 
n_ i_~_t n~ljYo. , 'l'L-a:ta-.-fle> · (le : li}ü~ .p'o~l~_c\o 
c:<traóratnarfa:' . o a'éfodrhnit, _''i,i;(i,; 
ê~po!-:to á al_d.cia c.,,:a kJ'cioi_"i:·<!~_tá. ,yx· .. · 
posta ,íó -aefocironfo. ·Ânfüàs)iis -for
ças ·1,âl'c·c·c1\'1 o'st:ir lníitlvÍis ·:ii,-;-; iin;: 
1.ne:i1to .. ·· ', .. · ..... _.· ·_:. __ ,M •• • 

· ,\o· longo· lla ·ponta' do s,i-Jli·nté·-., · no 
flanco ocideii'ta1.· ns'-''in<'ansà,,-els va
tTulhas bfita'.tÜcaS' c~tãô "í-ninte1til0 
(•cln-tacto .'e<Jtll.-.ds ·altnl1:lt1#.· ·,-(J.s':c1.l1't·bdt.s 
<l<i canÍp:inhiÍ. mecllós o,;._.J)O~á·éÍ_Ôs t fan. 
,:am uma. ,1011t111uà ,e·:d:e\·~st.idnfa,º1lírr.~ 
rag·e111 co~i:trá o!i · .. i>"pilto:s ,de:_ ilt-,S-:see-·u: .. 
eia <lo inlrriig·o''. · : _. ·,-. 

· <.:0Múx1cADo· or,-íêúi '.· 
SUJ:'l',1']1110 -~ .. ·. Ú, A_'ÚAi\(i,.'- Út~u-

. fcrsL- J,)' .</' se!\'uintc o te:i:f<i do. ilri'· 
mei1-.o. <>om\,inicll do d_a/n\-anbã: .. ('11,.: hoje 
(l!\'lllg·actÕ pelo Al(Ó. CoÍna·ndo.· a]Ía• <lo: .. .. ,..·_ ... , ., . . . _ . .,, ... 

. "A .. t,ntulha. por La !láyt du:)\úil<i . 
cotitinua: ·. · 

A, kste <ia: ró<lo,•ia: C~r~rit'itn~''.i,;~. 
rler:s, ·aviln~anú,s éni ellre~ão d11," ·i:iât-

bardcador·c$ nic'<lfoe e ligeiros-· ataca
.,,a·m oiitros olJjetf~·os ferrovlllrios a 
oiísté' d e. p,{ris. . 

Os_ câç_:aS ... bomba-rd·eatl-Ores. e Cúc;as. 
cd11Uúua"ra1n' süns · olHH·ac;;.bes ·de. ·r<:· 
côllf{echn_ento ofensi\·o. 

Bó1n·1,ardenrloréS me<lios_, Juntaram• 
· se ·tatn.benl ao· atâcp1e- contra ·õs .<lépo·
slto• ·:c1e' eomlJu.slivet e ohjetivos for~ 
ro'\; ia.:ri 6s. 

Os -tnfó.t"n:fés. vrcJ1miu.arc5 1uostran1 
,i'ue . .réiram: abaticÍos · 1 ~- aparelhos' _ln i-.-
1üigog, · l>e.ixni•aín tte··· 1·eg·res.sa1·· s~is 
à'.viõ'é.s al\aelos, 
,.Durante: a noite 1,ombar<iéad_ores lc· 

·yt,s .. a.Ú't.caraln objetiYos_. ·,rerroviarios. 
].>6i<·tl'_áfi l'li, li-ll'hR in !m-iga-·~ e 'Jl~:& ·.\·.f .. : 
1<i nliança~: tie · La _Mans. 

0: g'ene1:.,u àloüt_g·o·mory nunca ltlll
c;ir Um -at,i:q.ue .à. fundo ~<im ter' a· 1ilc-
1)a. · cêÍ"téza de sua SU)lerio"rida.{lc~ .-_e111-
·uora-0\lãô _.$-~ :po8sa· estabélc<iCr ·co.iu
pitr°ítGão.=' e.Otr:e· -as unidades · uninln:<frtl'l 
ali.'niãs e :alíndas e-:,s ·()etaS de, UT-ll• 
iharia.. .; .no<le-.se ·,11zer CJU,P. (J ualific~ r 
Rs' posslblli<l,,ct.e.s -·aliá.das ''adeCp.1a<1~s;' · 
Borla .. · <liÍníll\l_l•las,., : Sem contar ~0111 

es i,ortos. 1irofamdo~,.e- ten_tio em eon-
, üt" a :cliuva e· a ''!:tm,t, à' ctlar;ã.o cte,s-
ta força d;CS<Íl1108.r<:arla- é Ul)I eXl)Oell~ 

v, .. n;a .:hli.toda 'dos ti-an21,oi:lcs mili-. 

ri;t8
t,-u;:Ú'!}ES - nl~. EISKXilOWim 

sut•1n;;M() Q, "· AlilA'DO ·.J)AS 
FOii(',ú, _·vw ·_ 1 ;-..'V,\SAO, (lteiltCl'S) -º : cio1fia,hda'íHo ,··stn>relllO -.das;. 't'ot~HS 

ai\.-a'lld,:-. genêràl . bw,ght J~!senl10· 
,ver .. quc'. __ n.C'p.ba dé-· re_gresSar ~1_o _un)<i 
·Yisita elo· a!·gUns· dias' á frente; cje. tias 
tn\l1a,c r1:i· _Nór1111t11dla, nu.ma·. eleçlan1-
~ão-· foita ,\in tctii: ,ã . noite, clc:claroü o 
!'~.g.uhttei_ "J.'.:n1 to<Ja ·a are&· eii1· qll_e 

·0Jú~z-n.-· ·o· _;?,.o· .E:~ei'oit(i' hritatiic.o/ reina 
_u:i1\a. .i!onst:inte e·vit!0_nt.c admiração 
}HilO< (n16:i lho : r~·11 o· r,élrls· r·or~as 110~1~· .. 

tt:;~a,i\:'e'ri.~a l~_ll5, ·e:,1~f~c.1.:ntó· d.ü. l_aUu. a 1_n<:·. 
t'ic·:i.n·o··,. ·h1fpt-.H·..1>-a ·,ü:;i\·f~rfal -~- g--rata 
i>,pr._ç·c_i,i:i;l.o d:,,ij t:ü'ê: .• 1s tão impor411-
1~·s é ,;frn'.is <i"1'i"e-. ([~-"- --Lrilll"::d1-ú•ritc-ü't'f.::: 
·ltivát'l{nl ·a .. '.'êt'~1tÓ -u~- - trvt,âF.· · Gri- · 
tfJ,nfea-~·-. . i.:.s'F-~. cn11>_:1nt<la,t(-> 1'11_- ,d.e (·c;>n~ • 
l)~Ú~(f ~expr:~.~sa-:::e. ·1 nJ.nb~rn :. 11·oi~ ·.uma 
~rdn:iiritfLP ;~10_~ n1trfiúJ._ .. f;'~-nr,;-"o_.,· J:).t~~-;P~ 
~-<?."~.: }~ª-·,:.üYi) 11-[\J'J\~~ fa.<;{rt.1) I1_1i ( _Cl_o\.._:_c-i_~ç~1· .. 
c:it~-- t·-_u}!so~ 

1 
af.f.hn (:omo yárn o's -~ t-:'Js 

,10 .;·neJ·lvc_l h.nnuni ctns.'fon:as- fran· 
<:·ês:~-s- t),C __ ;·:esi'~1:encia e·•;l_~erilrj,iS __ -1le-fos 
t;Ol'.Ylr.·o? :. "cl~clic:i.dos~. de .. tp(J°os · os _..·con .. 
tiú'g·~n.tt-'s_.·:cl:Ís: ,Naci_.?·eR>u,_nt.,1as,' Que ~'$ .. 
ti<o a,'iora: 1uúü1cto· á:o nôsso la(lo. \ t:;u 
W'.'·: -;'._si_nto ,. có,:ivc·,~i;ido. :de . _ ·,jue: , ,a. 
<"Otnple~= ;,confia.-nça"" . que.-· os .. _ sol~a/lo~, 
Ja»,rlnhe-lros e·. a\·1ac1oi~s norte;an1e
riea.nôs :desfo'; to~u'o :<1e. iüierra . tem 
l;;i:: corag·ejn, 1ia · hnhii'ict·n:c1é· C nu. fir
n,ef<a do 1iro1fositó el·l'.\s s<:tl.S · é:cmârh_· 
<l'lS. do· Ü1ipe1·ió'· bri tap!CO e' ·c1as_.óUti•ns 
:>:açõu.s · ':· U-nl~as, · 'a.~ ·fielmente·' '.eor· 
r,:.-:-;poacl-ida por . ..idcuti.ca; ,.C.Of\\·icç,:;l __ o, 
quii:._publica, qui.r vrivada,: que ·t·ei
nn,:ifos J<,sta<los Unidos. . · · · · · · · · 

.'1':Q$." máITeS1 nos ft·r~s C _em térl·:i:, ~S
-fti.\tl·cj~·--·1,~Yl\:n.do a-.CàLo u_m~ ç:a:rÍ1pa11ha. 
eomo s.lJ c_onst_ituis.Semú$ ·ji~·u ~ô 
"t.,;i_in:•, _comhatepto. o ,·rec)ito ·para. 
c:icla, p'~1~1,ada, Je Í:,;rrei:io. <1ue gàn 11à-
111os .º n~pi- ,,ud;,· .. y,.._nt~i;'!J", ciu.~: r~g·J~
\1'.ªll\Q:s:· crnntrst o !\1l1nH,;'o é Jpstamen· 

n,?nr: .,.. ,:,,\ .. : -~ ... , .. ··, .. . . 

qa~~~ houve - mud~n~~s :iv/s:el~t· JQ .. ·De .. sa---uH.ft_.·.•fa:1·a S_ º· br.e. -, o, .. futuro 
O sistemà d.e suprlmenlós do fnliii'i·' 

g:o eQl\SUtuiu. no~"âmóntç, J)rin~lpàti>fr~ , ,la ·Fr·aOP.8 
Jetivo <1e, nossa~::.t9rcii,r,,'a,orl)as! '{'!" U ~ 
operaram· em- 'S'tando ·numero: dO:r:1rn• · ,WASHI~TON, (Hcutcrs) ·_ "0 ano 
tc:a--tarde e a noite-qé,·ontfni/·. (Js ele 1u4 í-iião'. .. passádt seni que:d-u1a 
:,,taques foram . reali_zailôs' . princllfah . · · · • · til!)O, >"lemi),O J\U l<'r!l,nÇa SeJ_a ,mor.to, 
m,i11te entre' Pa1'19: -~ Vleisõn, ·fro:,j;,~. ai,cislonac:l_-0 · 011 exiü,)so do _no, sso s_:o-
te,-:.c cl_1egatEüh· àtê '. óeStç·:a ii6i-:deste · 
na Bretanl)a ,e até a iPÍià; de.· !Úta, lo' -- decJ11rq'u o gen~ral - l><:> Gaulle, 
. Ifo_ mhar_dei,elores ·,. P~ª-,,_os, ',e•_.!!Ólta.- chef.e- do ,g<;>veruo provisor-19 '_fr11,ncês 

., " aos ,:renres_. e_ni;mt~s tia, _in;ip,:en~_a e . a 
dos . por ca~as:• ataca.ra.m '.:Ci:>ontes: !er-
roviai-l>t_ s sobi·o_ O ·Loire, eilq_' üii,ti> __ ·.· iio'n_·_,_~ ULlla; ,(lelegaçã.o ele fran.ccses._ _ . 

"à -I-'r.an~.a precl~n, _tornar-se, ,for\.e 

ATIVIDAD.ES' :'NAVAIS. 
LONDlfüS, "(lfouters) < .... ' An;;11~1a:. 

se nesta ·~aiiital (jll()'' .unldaelés: ria vais 
lJritaiiicas; opéi'ando :ao íai'goirlii.'-cos.
ttt holandesa, na , ultima' qilartâ:•fei<• 
ra:: ,nfundaram uma -chafül)a,. -armaida: 
e - atinglram u.111a elt)bar.caçã.!)--, ele 
desembnrque elo Inimigo; q·u<, ·.se· acre
tlita: tampom t<Ínha 'içlo a piq\Í~. 

Os "Beaufl~htors"· nfa<iaram com 
tõrt)edos~ t>O-:Jnbtts .. .fO'(tuetês ·o -·~a.lí.h'(Jcif;. 

· u,n navio ·.de· a~aslccúpc11to -~Íemjio 
foi atingldo_. por- 'utn' t'orpedo: ~- ;;úii<n· 
donatlo em -chamas. . ,Dos- u- 1ía:vi'os 
de esco!tjl., 8. toram. atlng:ict_os·_,.e rnl• 
hiíicados. - Um 'torpodelr.o ;.btl'i:anleo 
f_oi afundado .. é ,um,;-ca,ça·i·B.~aufigt.t6r" 
não regressou ·ã. sua. bàsC. · · 

A desmu!gão dé YonRudstêdt 

e l!y,:e, ..;._ c.o~til) uou . o. geµe~al .. _l>_c 
l;lau_le, A. l•~rll.l}_<!a .sabe _gue ,a: !<:rança 

. p_recis:a' ser: · gran<lo OU , ~Ctlã.O_ d\3Sap't-

r~tel'â~Í1~fe elo go_,;~rno p,ov1sório 
francês·, acrescentou. ·<J:U\l' a J,)·a:n~a. 
pre~is(l. _ . tinli:-sé ,0 • r.cerguer-se por 
seus jü:oprios e.s.íorços.- ._ : 

l\Ianiiiistou, elépo1s, . à, conflanç·a de 
que i. 1-t!'ipuhllca. francesa será_ capaz 
de llistaurar um· h,g_lme poÍiti<io' :for
te e prô,ftindamente i:ie1~9craúco,_ "ª" 
paz de ._.reatjzái, um x_e_rda_<)ejro. pro
gress:o. soclai. Salientou a soUôarle
dado <>xiiiterit<> ei'ltN. Q~ alfo.clt;>s,- elo· 
giou -o .~rogre'sso dás for~a.s allaclns 
de in,vsã.Ó e pro1néteu 'que· .. ·em b_reve 
nossos . 1,ropt:los · exercitos retorna-
ril.o il. :.B'rânça·.·· ·_ 

Disse ainda o general -ÍJe Gaulle 
qúe o·. passado 'asstnalou numerosos 
erros: n·o · campo da pólitica -Interna
cional,. cio' militarismo e em outr.os 
s·efores; .atê <la v!11a pessoal dos ;-jndi.-
Viduos·. · · 
.. '.'.Mas· - concl.ufu o general L>e Gaul
le -,- o-·pàssado eleve ser esquecido. ·e 
ten)Ol:! diante . ele n~s O fUt:uro, a, COn • 
qulstar: ··Nosso pats tem· tud·o :.o .que 
proci'sa' para. se. tornar granae,. forte 
o,livrf'. 

.,~ ;. 

COBf'.RTÓRES ,de };i doc:il. e.· macia, de perfeitci 
abri~o •. .-di~ru~'dóii a);f_ita;de :'s'eda:,: b.eli~s.imàs; tonà-· 
li<li<le.údé; :sâhnon> áml~türqi,le~à, lia-v'ann: claro. e 
dtii11~SiO .. ' -- .. · ··,;:~-· -- ._:.~., · .-· .-- · , . 

::t1WJ1itttf?:':\::':":. g:1 ::.: .. 
',·f . ' ,. 

nÚaUdade. __ -_tom --\~n'idp; dê·. hâvanh __ , com · bai:h1- .. d:e_. 
{~ÔBERTO~ES,.µ~/tã. .S/!dOsí(; êncbí:paçla, ele ,otim.ls •. 

,ê&re_s em :as-ri<lavff ó:mfr~ste: J\rtíg'o. de .nrní;: dis~ 
tinta. apàreijêia. . . ... _··.. · ' · -

· Para solteiro, .•.. ; . . . . . . • Cr:$_. i40,00 
" casar ...... -; : -' ..... _ Cr.$ ·. 29·ó,03 

. .· . . :\• . . ' . ' ' '. •, . . . .' ' ·. ···_ ~ . 
COBERTOR~~ de)ã:cehtlarcs,. t>o11~0,d~ trí;c,ô. 1:.c- - · 
ven, 'rán'1iHri'ci6· aitdúiiipfraçfto, o-fereêeni, êçihtttdo, ~ 
t1111 c,{,dcnte,. ,i:-~sgua·rdo: 'Eiq lindas, côres · çlàfas. .. 

. Piira CJ'.Í{ft1çà , '. ' . ' . ' . ; . • • • . Cr'.$ lSO,0-0 
w · solteiro. . .. :. . . . . . • • Cr.$ 250,00 

.,, ·. êttSaJ. .... ~·.·,·•·........ C-r.~$, .-3Q.O;Q~· 
-.~:.,, 

.·. ,··. ·.· : ; ;: , O:' , < .. -, .-,~,.-, .. · ; : • -:_: -... 
-:Roopa_ :d.e -Ç~ma_: e ,@.~S~'~:: ·a·:il sobr~loja. 

'-: . , ~-: . ..... . . . ' '. . ·. . 

CAOSA Âl[tôiBWt~rtElRA 
...... · __ :_.-_ .. - .. _: .:·_.:i __ .. "i·· .. ~----.-~·,.;:,:..", ,_·,r.-, ··: ., .. · \ . 

Sucê,ssorá:: ~ê MAPPIN S.TQRES 
. . ~\'· 

Prossagüf iô/:àlfieo das · trop»s russas 
. ' .... · ,· 

AnipliadóS' oftãtáques rü~sôs_em:varios setores ~:Pros= 
segue o avâJt~6J:Íint~_.âJJa1;aJ1ovich -- Nova:ãcometida na 
fr~nte metidi()nal-':da>Po'lofüâ, ~· · Comunicado· finlartdês. 

. . .• -· .. <· . ' ;· . '• ;. ,,:-. ' ·, .• : .::: ·~-- ·'"1·, ... ~. . ' ' ' . . 

MOSCOU,. (l-téuttrs) -:- .As,. foi-ças 
russ~s prossetuém_ no 'av.anço:' álem· 
de J{o\'el,: a.. l!.pO .. qullo\n~tros ,de:. \'ar;,. 
sov:lal.. . , · ··• ,_ ·_ , · · 
ACO)lli:'l'IDA nus·sA. NA FltENTI<: 

POLÓN,f;SA , MERIDIONAL 
S'l'OCKOLMO; il{euú,.rs> .. - - úef111i1 

alud'iu a .uma nova .. âcn.inetfda so,•l<Í
tlca. n;1. frent ... fnP-"r1<-ftori::tJ .. da·· Poro-..· 

Nove mlriistro eo urasH no:_lrâ -
TEHERAN, .(~uters):..;,.: O, mh-iis

tro' do Brasi:! 'h~a.-'cá.plta!i ~r, .Lacerda· 
Lago .. apresentoá .. suas _-crr,lel)cia!s · ao. 
"shah" etu su:i.. ;resldenol, · de::. verão.· 

nla( ,que :duráute n1e$CS. havia ·perma~ 
iiecldo. 11wa1·iavol. · 
. ·o: coronel, ,l<:rnesf,'von 

rlitfor ni_ilitar. da l> .. !\. 
Hammer, r,e• 
B.-, !llsse .- a 

réspelfo: ' . 
"A b'âtalha· da· fre,;ilo oriental se 

esten<lell . on'te1,11 p~Jas 'zonas. de 'l'ar
nopot,' Lutsi, e KoI•e\. · A.tacaram os 
r·ússós. · a,!1-. as· illiluis ,ger·manlcas em 
rií[erentes lugares' ernpregando espe
clá.!mente ·. contingentes considera veis 
_apoiados tror tanques na .região de 
Kovel"; . · 

Kovel,- servida p~là: est_rada de fé1·• Q. G. DA FORÇA EXPEDICIÓNA
RIA ALIDA, (Reuters) ...:, A. destitui
ção de von Rudstedt-do cómândo súpi:é
mo das forças de Hitler no: o~ste ,será 
certamente _· um gorpe . para o mora.! da 
t-ropa que enfrenta- ós Exércitós' do_· ge• 
neral Montgomery · na. Normandia. 

ASSAl TO ' f INAL ,: CONTRA HENGYANG 

· ro Kiev-Varsovia, .é o '1ugar màls pro• 
ximo da capital .i101onesa, atl nglelo 
pelas tro.Í,as sovl<it!cas. Moscoú anun_
clou on_tem il. nol_tfl .que se havia cap
turado Kovel, ·mas não- Sê receber1ün 
co11fir1Ílações .p_osterlor.es de fonte 

-. russa a respeito de uma ·ótenslva gc, 
rrt.i' nessa área,·· co·ino: foi •apreg9a<lo 

_ p_..e1o·s . alemães. . . . 
,,, . , . ; · COllllJNlCAUO Oll!JGI,-\L ll'U,LA·ND~S 

As tropas germanlêas' conhecem·, per
feitame_nte à superioridade do~, aUaélcrs 
em material e ao .6àberem que seti. ge• 
neral, que· esteve no -comando .das, de~ 
resas da França, -Belgfoa. e Holànda; des~ 
de 1942, _não c~ntinuará a,, comandA~los, 
sua. confiança no· Alto· comando· Alemão 

A
. f. - .. . . . . . . -d· · · STOCKüLMO; ._IHeuters) - O comu• 

. s orças chines~s rom.peram o cerco ·. essa_ nicado o[ic!al de i:i'oje do alto com,m• 

receberá_-. rucle 'gOlpe, . _ . _, ... 
Para. substitui-lo, foi nomeado :tori 

Kluge;- de quem se 'diz_. ~r'' um magrti• 
fico genera.1 -de tanques.· e·· essa; <nóm.ea.
ção tem .algo dé s'urp~ndétite, porem 
os alemães, ao ,que parece, --adÓ.tam a 
ideia de quEl· quando os. alllldos-, sa!rem 
da ca.beça. de ponte . o terreno ondulado 
do centro-norte dá França ai batalha 
será á base -de· tanques, - ·. ' • · · · ' · · · · 

A luta., pois, en~re Von Kluge E\··,Ei~e
nhower t a. P\'5ição "ciqs , ~va)s· çiij, ,de
~rtc, ..;;. Montgó.m\lry -~ .Rominel - con
tinuam sem_, modiflc;.açõé.5: · . . . , 
, A ·ver'ctadeira.. causa, da ·destitu}ção' de 
von Rundstedt. que ;os alemães litribúenL 
a motiY6s~ de saüde; ·é' desconhéciâ.à, po'
rem ,dois pontos ,se devem'. t~r Pte~n
tes: em· primeiro;- depois dà~r-rantarto
nàcias ... · dO:L.aíeinãê~ . com ,Jtspelto .. , ., . á 
i11expugnabll!dade . da. "mu_iralha do 
Atlant!co", vón' Rundstédt' não ·poude. 
evitar. a. invasã_o, em segunqo/'elê é 
velho · ia para · chefe' ·supremo :de. u'm 
Exerci!to, pois tem·.· 68. e.nós .. de-.idade: e 
sua posição , CO!µO éhepe Supremo llãO 
ficou firmada. senão. uma duas·setnài12s. 
antes. de se verificar:. a: lnv~ão. . . . 

, Von, Rundstedt desfruta gran~é 1·e
putação .como ,estrateglstá. .. e: é: o .-exem
plo mais tipico-do'."J_unk~rls1no'.' prüs
siano entre os generais .·aaeniãe.s dé,\rta 
guerra, >8.lem do que logrqu'já·trêe.-ext
tos UQtay.ei,q -e · nãõ sofreu,: dei'~Eà,: al• 
guma. em gra~de,e$calii.ê. 

• , --.-d. ·d· · - ... _ · · · ·· do fiula.ndês:. declara., importante CI a e. . "Em ,i,;yraepeeki>, o inimigo COII• 
segu1t1-: alargar, a sua'penetração,' ái,6s 

japoneses. destruiu no soio. 1.10 e vro•: : c'onúnuos ataques;· A nÓrdeste do _. CHUN'GI{INC, (!1eutcrs) - Um por
t>t-'l'O'z: millta'r- chinês. anú'ndo:u hoje 
,iue,/ ,t,erca-folra,. _os chi11eses . e.entra• 
a_t_acaran1 no setor de_ ~e_iyani;-_; .ao 
su( ,.ci,c, He,ngyanii, ·. na Í:,rovlnci;i, . óe 
~J:_uran,--o íór.ça_ram os japone~e~. a _re-

vaveln11,nte :_dêsrru!Ü mais-46.. . - lago_ Ladoga., a pressão tnltnlga teve 
'" coJlUNWADO Iio OOMA.NDO :t,o o maxlmo .,peso ª'· oeste de ·i:;almi e 

8 UDES'l'E DA A.S'tA' na'· c!i'reçãÕ ',de Kaesmieselkae, tendo 

cuarem a 4$ qu!lometros. . •. 
. OUtr'a coluna· chirics{ rompeu· o ·-cer• 
·co-·ja.pones; a, sudtie_ste.·ele Hengya1ig ·e 
~.stábel_eceu· contato com. a guarnição 
cez~.C:-t.da. . . . . . 
· O 'priridpal éonio · das tropas . <:hl • 

nesás ,a.varisóu •para oeste, :,; partir de 
I(ian·gs!, ·cortando· a: 'ferrovia:: ·e .. a.: ro• 
doviá. :ao·. lioi'te_ 'ele Hengyang 'e úir• 
cani!o'-.sels dhi!sõês jàponesas. n11:11 

. boÍ3ÍlO, . . 

Ó .' '.fOT.U D.-\S. BAIXAS CHINÊSAS 
. E NIPONIOA s. 

CHUNGKING, !Reuters) -· O che· 
te do estaelo', rnaior · ·geral · clilnt:s, :, ge
neral Ho Yingchieng, , anunciou hoje 
n u1na · declnrà~ão feita · por motivo do 
1/Jici_o: ilo 'órtà-vo· ano ·de· guerra ·dá Chi•' 
rw,, contra os ja.poneáj)s, que no·" ano 
i;/assa.do 'as bàfaas jàvonesas totaliza~ 
ràrri' 165'.Úl homens. 
· 0'-nulnero de ba.lxas sofridas r,elos 

chineses· elev'6u•àe no · 1nesmo petiodo 
·a 12. 76R · h'óniens. ;. · · .' · · ' · 

A í<i,r_ç\\,:~érea., ll:~~teu 336 _ :av~Ocs 

CANO!,. (I!euters) :.;.. o AÜo , c::fo~, ·o, tnimtgo· ·ganno alg\ún .-terrltorto·. · 
m,,nao. alia.d<> no sudeste da Asia dÍ;. · .. A' 130 KUIS,-·OA ALEMANHA 
vulgou_ boje o _seguinte, .com'.untcado: nru:::;úot,J, ( Heuters,: · -.- As f.or<;:as 

"Grúpos javorieses <a~tão ainda:· sé_ ; russas,-' apôs atraves_sâreni,' ontem ll. 
n1a11Lendo nos suburblos setentrionais noite, a. localldade de Sou'y, na -és~ 
cie Uhrul, resistindo âs ni:issaii. tro-. trada de .ferro para· V11ria, a 5& · qui
pas que lnv~stem para a· frente,. pelo lo metro" dê.ssa eídade, peiletra:ra.m no 

· · · · . - u\tlmo .trecho .'de lóU quilometros que 
sul da. aldeia,. A-• art!ll1arla e·"as>me• -.. , separa': da· 'fro.ntetra ela Alemanha. 
tralhad_oras _ lnln_Í,lga:s, ·'estão-,· ;,,_tli,,;,,s. :_ ,A· artilharia -russa, _cÓmegou; · jll:; a 
Qulnjlentos japones_es, co_m.;.certo 'nu- bombardear:,i; estrada ·de ferro lateral 
mero· <le muiás, · qúe entrárám' cm : de Baranovtchl, 'i•ota de suprimentos 
Kki1rul pelo· .noroes:te;_. 'quattà•f!!ira . · e. de . envio de .'rer.or,;:os: pa.ra, os ale~ 
ultima, !ornín bombardeados', por seus· mãces. 
proprios càlil)i!'es,.,.: :, / . .. . . , •,\:VlõES DE JÜJCONUECUIENTO 

No norte.ida· PIJ.~o,ni_á,. 3:s:tropas, .· ·'sOBRE A, PRUSSIA ORIENTAL 
americanas .c!)nqutstararri .. '400, .jaid!ls . i\lüSCOU, \.kéuters> __ . Aviões rils• 

· cl-3 terreno na :parte ·settn:trfonál ,,:ae _ sós' de'_ r.e<icinhecimento voaram ôntem 
i\!iytl,yna, · · · ·:,,.::· ·. · : .; .. · ·'''; - :.tá.' .. h'olte .sobre r~gtões fronteiriças- ela. 

u'm 1;-rupc, japonês que - tentou<,_ cru- , · Pru'ss_ta .()rlental.. e • ·• • . · •• 

_zar. o rlo r.toga~ng,: a, s9doe~tê:·de ,l\fo•.1 'AMPLIADOS · O.S. A.'l'AQUÉS DOS 
tiaung, foi_ futilado'por destaéamentos ·· , '~OSSOS i ~JJ • VARIOS ·,SETORES . 
"Kachin '• .operaridÓ com: os "CÍ}!ndits", · STO,Cl{UDl\10;; fHeuters) -:~ A agen• 

Cat'á,s•boiubardeadorés i d.a· foiça.'. ae• · eia 'oficial alemã D. N;: 1:! •. anúnclou 
tea do Exerc:l~o, dos ·Ellifad9s Qnldóà• h~j'e,éatra;vés :do sei1 · com_enta.dor -mt• 
real12ara1i1. um poderosô ataque. ·.B'obr_a · titar, '. corci~el . .l!;rnest vón Hammer, 
M:iytkyna; .bon,ba:rdeandó • e arra.zando .- ,' que., '.'os •:atà.ques" do exeré!to -Inimigo 
trincheit•as,: r>oS_ICõeB: /de, metralhado~: · :Íltlp.Uâr.a.m-se. para -OS setores ·de 'Í'er• 
ras e acampàmeiltós", . ' nà1,0J/ L~tsk e Kóye1.:· · 
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f "IN tUMINE IUO VIDEBIMUS LUMEN" COMEMORA-SE HOJE O. 350.o ANIVERSARIO 

Publicamos, hoje, a carta que S. 
:J',;xcia. Revma., o sr. D. Jaime de Barro5 
·Camara, Arcebispo Metropolitano do 
:Rio de Janeiro, escreveu ·a -Do'm Car
]os Duarte da Co.sta, Bispo Titular de 
:Maura, bem como o ·edital com que a 
<Caniarà Ec'lesiastica daquela, · Cidade 
-deu conhecimento da importante mi.s
siva, aos fieis. 

·o·A FUNDA CÃO DO CARMO EM SÃO PA.ULO 
------------

A importante · contribuição desse 
toria religiosa do. 

Convento 
Brasil. 

para a his• 

SãJ táis os termos de um e outro dÔ
cumcnto, que tornam superfino qual
siu~r out:·o comenta.rio sobre o doloroso 
a,sunto. Neles, se disse tudo quanto de
-veria ser dito, precisamente na lingua
gem que conv1na às circunstancias, e 
:não se disse nada do que seria melhor 
silenciar. 

Abstemo-nos, pois, de evocar e anali
sai· os· fatos 11ue forçaram o fü,mo. 
Revmo. Sr. Arcebispo do Rio de Janei
ro a tomar a atitude que tomou, Na sua 
sabedoria, resolveu o ilustre Prelado es
:perar tanto, que quando a medida dis
ciplinar viesse . ninguem. ma-is poderia 
duvidar de que era just~. e indi.spensa
-vel. Fica assim completamente desau
forada q!lalquer versão tendenciosa de 
que a penalidade aplicada a<ieSr. Bis
po de Maura se inspira em alguma qui
merica maquina.ção do "Clero estran
geiro", ultrajado com as atitudes jaco
binas do sr. Dom Carlos Duarte da 

· costa. 
As ve·zes, as pessoas pru$ntes espe

l'am que as irregularidades cheguem ao 
·excesso, para puni-las de modo que nin
gucm conteste a legitimidade do casti
go. .: o que se chama et.1 Minas "criar 
razão". Foi o que fez o Exmo. Revmo. 
Sr. Dom Jaime de Ba1:ros Camara, com 
tanta· pa.ciencia quanta saga~idade. 

E· hoje a razão que "criou" é tanta, 
que seu gesto dispensa explicações. 

:j: * * 

O Santo Padre Pio XU, grande protetor, dir s artes e das cienciàs, 
dentistas que o Yão visit.tr por ocasião do seu jubileu episcopal.· 

recebe mha -co11iissão de 

. A Historia da Igreja é de·uma conti- Sobresaem, pela sua· extra9rdinàl'ia. ele_ Rafael, ambos p1·ovenientes da .âa-
11uidadc admiravcl. Quando os barba- importancia os haveres proven~1Jtes da. lel'ia Borghesi; "'A <i:'empestáde", de 
ros invadiram o Ocidente, os Mostekos Abádia de Mõnte Cassino. No 'famosa· Giorgio'ne e. "As .. Í1Upcia,s di _Virgein 
resguardaram cuidadôsament_e todos os Mosteiro existiam ties bibliotecás; ·a: santisshna e·São· José'\ .de.Rafael, pro 
objcto.s de valor artistlco ou literario que l\lonumcntatc, a P1:ivata e a PaQlina. A Vet}ientes .da .Galeria Brera, de .Milão. 
restavam nos escombros.do Imperio Ro- l\tanumentale cJntinha 20.0.00. vol.umes, Em V:iterbo · salvou-se_ as. ob.ras de Acolhendo, pois ,com filial so!idarie- . 
mano. Na. atual conflagr~ão, gra- entre os quais um· antiquíssimo ·1mpres- · Mantegna, os_ triptico~ .s_ ein·._ J:>r!iç<;>_ (le dade e respeito a deliberação da Camara . 

Eclesiasticà do Rio de Janeiro, limita- ças aos infatigaveis esforços da San- so em pcrg.inho, o Dfrit6rum_ Offi- -Fonà!, e os famosos_ Rotulli Pasquali, 
mo-nos a externar os sentimentos de tº, G 1
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tad, cidadeb:et&ta que 

.. , -: ,.uu • " guar a os uns ~ ma11uscr1 & que -re- Q1 .·_µgq,1· . EL_cnca_r11_ça os com,.ª Ç$, ,_. 
desafogo e de dor que O fato deve cau- ele arte, livrÓs e arquivos, de valor !na- montam ao ano M!l_ e que ,contein,co-' taivárt'\.m•sc tàmbem·-~,aliosas· obr.as de .sar a todos os catolicos. De· desafogo, . . . . .. . . .. . . . . . 

· · preciavcl, que estiveram ameaçados de mthtarios s:ibre as epis~lr-s de·; São· '·Boticçll\: 'i';i:o Vatipan_o ach ___ am-sc. 'igua_I_. 
porque já riii;o é possiv,;l à tristemente destruição durante _as _liatà.I"'as ma.Is P I t · d d · b d t · t · famosa revista "Mensageiro de Nossa ,, a:u o. men .e.··g\Ul-r a as o ras ,·,e ar e wr en-

cncarniçadas da Italia. Espera-se que Ent:;e Cs 11uri1crosos- · pergaminhos' :. cen __ t.e à.o.· Q_'u. irinal;_·_aó'. ~a_-_lacio ;_v_en~i.à. Senhora Menina" continuar, sob a au- . 
toridade de um Bispo da santa Igreja, estes tesouros logo possam ser devo!- c21ccio1iados em cassino,. uns 2e.ooo têm,_ -. e à, Catedr:a,lc!e São ';Marcos, de :Vene-
a düusão de todâ. espécie de erros, de vidos a.os log:ares cíe origem: gi·andc valor para a historia ela Italia : zâ._ • _ . .-. . . _. ____ .. .·. 
que gotejavam sii.as paginas. com tris- As autoridades :enca.rreg-adas da em-. e do. Mundo Oê-idental. Aigur;.i· perifos, Fm n~mo1•osas· ,ocasiõ?s: os·, péi'it_os (lo 

presa de, salvamento calculam· que 110 assrguram que a ,coleção• ci>;it'eíp. ·os"/ V:aticano. tiverâm _ que _acudir, a<>s. lu-

Conforme noticiamos ·em nosso ul
timo mpnero, realiza-se hoje a f.êsta 
de Nossa Senhora do Monte .Canndo, 
con,emorati'l"a d.o 350.0 aniversario da 
fundação dei Convento do Carmo cm 
São Paulo. 

f 

O PROGRAMA DOS FESTEJOS 
DE HOJE 

O programa desses festejos se acha 
organizado do seguinte modo: 

Às 8 horas -, :Missa festiva c<im 
Comunhão Geral· de toclos os de\·o
tos da Virgeni do Carni:o. Esta nii;;

. sa será celeMada pelo Revmo. Cgo, 
· Aguinaldo _José Gonçalves, DD. I)e. 

cano desta, Paroquia. · 
.ÀS 10 horas - l\1iss_a solenç com 

pr~gaçã.o. O celebrante será o Revmo. 
Pe. Provincial dos Cai"melitas. A 
"Schola càntorum" executará , a 
"Missa, El!,car!stica" de Perpsi a' 1' 
vozes mistas, co_m acompanhame!lto 
da trauiciOnal. orquestra. 

Às 16 ·lloras -- Sair(L desta Igreja 
a grandiosa 11rocissão com' a imagem 
ele N. Sellltora do Carmo. Presidirá 
s. Excia. Revma. Mons. José l\1arià 
i\Ionteiro, DD. Vigário Capitular ·c1~ 
Arc1uidiocese. Esta procissão sera 
abrilhantada pela presença da Fe
deração· das Congregações Marianas 
sob. a direção. do Revmo. Pe. Agosti· 
nho Mendicute S .. .J., e mais a Fede
ração Mariana l<'eminina. 
· O itiner·ario será1 o seguinte: - R 
lllartinfauiO ··de Carval'10, R. Bororós, 
R. Coi1dessa de S. J0aquim, Av, Brig. 
Luiz Antonio, R. Pedroso,: It. :Marti-
1\iauo chi Carvalho. Ao recolher-se a 
procissão haverá Íugar o panegírico 
de. Nossa $enh9ra elo .Çar)!lo. Em_ se· 
guida "Te Deum" e bénção elo San· 
tissi!no. 

-oOo-· 
. . . 

Damos abaixo ·. ligeiro esboço_ h!S· 
torico d.a fundação e da Vida des,,e, 
Convento, teza, porque um Bispo que merece tal Vaticano. existem 'w1s ·!J50: caixões cui- mais antigos· doclmi.ehtos. juridiéÔs '_:es> gai·és-·a:nfoa.ç_·_ados,c log. ranc!o· ra. lyar, c.on1 censura. eciesiastica é como uma colu- . .. . 

da.dosamente selados,· ciepo.sitados em crit~s cm ita!ia1fo:' · · · súa__ iritcr,_ven_ç·ão º· i>_o. r_ tu.na, . ob_ jetos . prc. · ' . - · C · · · · • · ,... · · · 
na. do firmamento que se parte, uma es- os CARMELITAS EM s PAULO O an_tJgo onvcnto ao 1..,armo lugares seguros, que contem preciosis- Entre._ os quadros · j}reser'vadós figú-. ciosi.ssimos. _ que . de. outra maneira · te~. · . . . · · 
trela. que cai do A c:;·!d d -w.clesiastica simos objetos de arte e documentos. cu!- ram « O amor profano ê o a1noli sagra- ·: riam sido--d~struidos .. · '. : . . . . . , Na eicele'nte· Historia do Brasil. ão 1595 sob titulo ele Nossa Sen}wra do_ . transiçõea. dos titulas e -·.doaçõe_s do _ ·:. 
fato~~r~ ~:i~ou u :ua~qiet confusão, turais. do" dc.Ticiano;·"A descic'.a· da-'Cr~_z" · (üorictue_Iia_-2,a.,pa);,)" . l'.e .. Uafael:Galante :$. J •. -lê-s~ uma ó; ,Angra dos Reis, em 169-8; lllog1 convento""de Santos ••• : "depois da,: 
nossa atittJde deve ser simplesmente ele . _ _ . carta curiosa çlo. P!;l. Anchieta refo· elas Cruzes, em 1629 fundado por fr. fundação. do convento do Carmo na 

~~~~~~::~:::;::~; ~ ... O. ~t BISPO OLMAll.RAJlWBJ~~f ~t;~,~il~~~~~~~.:,~~~'li"5i~~~~:;;;~~i~,-~-)~ 
,,.,~s-ra-,.--"'"''º'''f"i>' ' . . . ' . . ·cJueta, _para povoar ,O rio da l'a:a1- !)ediclodaCamarade.Hú.e Soroçaba, a.posse das terras,M quais possmam 

· · · Muitos. pensarão t<!,Jvcz qtie se· deve ,.,,,______ · · · , · · · ' · · ba, .• maf!. con)o não se-povoou a l'a.- fundou O céilobio ae··'rtú, ' · ··· · por·. doação ·onerosa.' do lega.dó· que 
fazer o contrario. Antes da Autortiade COMUNICADO DA CAMARA ECLESIASTICÂ' DO RIO Â. IMPRENSA: ··A, ·_·p· ·a,avra do.·_ Nünci_o.: Apost_o_._lico raíba,' 1)ifo. fi~e1:am lll?,ls que pregar - . . . . lllúS fizera O éa pitão Mór Bra~ 
Eclesiastica falar, deveríamos ter fica- • á e co11féssar sem fazerem mostei- AiFÜND,A.ÇÃO ·oo CÀRMO :EJ'Y,I. &. Ç•.tb.as; procurador bastante 'do dona• 
i~l~~!ª~~f~r F!-~:'.1cto ela, tamb:·:U: deve- fmp!n~ai:a::gu~~i:si~~l~~a da Arquidiocese do Rio de Janeiro dísh:ibufo . ,_ no 'Perú ro~;d1i~~am pa,ra Pernar~buco e logo , . . .. PAU LO . . ta~o ª~~~~!é f~~ ~~is~t~'~u o ~elho 

Não pensamos assim. Escrevendo aos .. "Ao. Sr. D. 'Carlos Puat"tt) da Costa, Bispo de Mal!ra, ·,ws;;o _Arccbispo·1Yfo- ·_;,_ll;:·,~ua.'. c9mpro'vir::;e, que :4lu(t9~:.ct\~ depois veleforam em demanda às Nà sessão da. Camai:a aa· 20. de iU· Carmo. Nasceu quàsl. com. a cidade 
alemães a famosa. carta "Mit Brennen- tropo)itano. D. Jaime de· Barros• Camara dirigiu a. segúinté ·carta:, · .- · .-· ·. : t-,Jiéos,_ pftmtôs ·a:• éqádjuvar com ·gene-, 1mdas· d'o Sul,· onde apórtara.iri em S. nilo de -1591 em São Paulo; compare, -que. começava a- desabot.oar .. nas 1iri-
der. S01·ge", o Santo Padre Pio XI ex- - "Rio de Janei.r0, lô de julho de 1944. ~ Exmo. e Revino. ·si,·i Não havendo. · 1:osas é.sm;oia~. toda. 1iiiciativa de· pfrira- Vkente, concluem ·outros historiádo- ceu · fr. Antonio. de S.ão . Paulo para 1neiras choças. ele taipas e adensar-se 
plicou que um dos motivos que o le- V. Excia. Re-vni.a. ate'nâidó ás d,_uas advertencias. que, por dever: àe- Ófició·.· e. de' .e caridade, .mostre111sse litdiferertt~s resi pecJir· fosse . autorizado "s\tiar uma em redor da igreja e do colegio de 
-varam por tanto tempo, .t silenciar so- com pesar, fomos ,obri,{ados a· dirigir-lhe, ull)a em 24-'de maio e outrá ·em·. 29, · a prestar: aullllio pratfoo. à Obrli'J.das . Dcssà. passagem· historica das 111',,· casá nâ vila. e seus limites". Em!Jo- Anchieta. é Nobí"ega, esboçando,se- l':t 

bre os erros nefando.s do nazismo, foi de junho, somos forçados a levar ao conhecimento dá Santa .Sé os fatos: cníe. ·-Obras,' como -são a .imprensa e, ô 11/dio sões eàrmeUta\ias,· julg:aram alguüs . ra ").iarecesse bem aos oricía:s" o (lÜe: futiH;i São' Paulo. 
o desejo de que Q esplrito· publico che- as determinaram, para :aplicação das devidas penas e . privá'-lo, :como, de . .f~to, catoúcos.'-', ', afirmou o 'Eimo. :. P.evrno. auto~e·s,·que os Carmelitas :apenas CS·' pec)ia o Revmo.' l<'r. Antonio·. de Sào. Enquanto São Pal!lo foi o pobre e 
gasse antes a perceber com clareza, quê o privamos pelo pi:esente documento, das fac~ldadcs de confess.iir e. pregªr · · Mvnsenhoi:: Fcinando · C~I)t9, . Nuncio tive1::im de passagem pélo Norte -<lo PáuJo, i1ão 'lhe ·.,11Üzeran1 clar' pt=;in- · · 1irimitivo aglo1ne1'a.do· de mamelu,cos 
1·ealmente se impunha uma condenação nesta arquidiocese, faculdade- que, pelo Codigo do Dfreiio · Carúmi_co _(Can,. 349,_ · t\postolico 110 Peru, .ao fà.la.-r· na M)s.sa país, e que O _primeh·p .ceriobio cnr- t~ despacho ao que pédia, · sem pri- · e índios, o primeiro _cenobio carmeli-
da. Igreja às doutrinas do sr. Hitler. Em paragrafo--1.o, n. 1) não podem os Bispos exercer· sem_ lkc11çà do _Ordinado . do ·que· é1n lwnra de S. Francisco, dé Sales melitano em terras brasileiras foi meiro "dar de tudc c911i.a ao povo'': · tano uão passa-va tàmbem dum PO· 
outros termos, a Igreja só poderia exer- lugar por onde passam e em que ;·esidern. · (a.) - JAIME 'DE BA,RROS CA- . · cele.brou-se em Lima.. . . · · . · fundado em Santos. Só cm 1594, venéidas as difi'cu!da:• bre e tristíssimo pardieiro de pau a 
cc1· seu magi;terio neste caso concre- MARA, Arcebispo do Rio de Janeiro," · ·"A pálavr-a - disse.s,·:e;xçià.'.-- 'é Os missíouarios carmelita~· desci- dcs que se avofünfaram, nci inicio cto pique debruçado sobre a baixada ala-
to, quando o espirita publico estivesse a potencia mais formidavel que tem o navani-se, ele fato, à Paraíba, 0 _ qne pi·oéesso, 3· que se deu oinicip_ à cons- gadiça ·e malsã. de·_ Tamaliduateí. 
preparado para receber bem seu ensi- Publica e notoria fora· a posição des ,de confessai' e pregar- no. Arcebis:..· homem à' sua. dispósíção. Pela palavra está de pleno acordo com a carta ele truç:ão do primeiro cenobio ·carmdi-· i\fàis tarde, -(íuando as primeiras 
namento. tomada por D. Carlos Duarte Costa, pado cm desagravo da disciplina ecJe;; chega·~se- ao mundo· das al!nas' e'·e.st-e Anch:eta,· mas pelas circunstancias tano e igreja nas terras de Pirnti- Bandeiras. começaram nas suas idas 

Pio XI percebeu, sem duvida, que a ex-Bispo de Botucatú e agora tituia.t· sia.stica pertu.rba.d_a, sena_-o_da __ prop_ria_ · .mundoilêa idom'inacto,-suijjUgafló.sob u1·11.ga. e·vlndas·,·a·derramar'.sohre a po\'_oa-
já conhecidas detiveram-se em Per-

propaganda nazista, a. mais bem o.ga- de Maura, com relação. ás duas En- Sé, rudemente àtingida J>oí- guem de- ·o seu lni.perio, Multipliquem-re os jor~ nambuco e se alojaram na vila ele Mais uma vez_ a geuer;osidade ele, ção, .mais· do que,o ouro e as esmeral-
11isada. do mundo, arrancava as almas às cicli.cas. pontificias "Rerum Novarum''. vera mais que· ninguem acatar,'_ seguir' nalistás· e escritores-càtoliéos;, inultipli- Bi·az Cubas doo·tt aos Carmelitas 6 d·as O entusiasino esfuziante e con; 
Centcnºº e aos n11·1har·es, do apris· co da 'Q d · · A ,, d. d · t · · · · - • ·· t · · ,. - t b · - - ·- - t · ite· · . Olinda provisoriamente até que por. , . . . , . . ... = . e · ua rages11110 11110 , an o-as por e ensmar quan o, pQr. seu _mag1s eno quem-se am em cs que ransm . m _pe- determinação elo Capitulo Geral de ·terrer..o onde foram· constru_idos O tagioso, e a ambição de . conquistas, 
Igreja. A despeito disto, resolveu ca- contrarias á doutrina do Cristianismo e ordinario ,nos transmite e crl$inil a lo radio. a· luz esplendorosa. _dt1, sã· .dou- Dejá eln 1583 ,: ·fundaram canonic:i,- con-vento e· a igreJ·a, os quais fica- Sãó Paulo começou a despertar para 
lar-se. Poden'los imaginar com quanta · d · 't .J 1 • Igrei'a _c;atol1·ca .. " ' ' · · · -trm· .a_'_'... r ·1 · · 

propon °, 0 arqmvamen ° e·., as, mente 0 . ·.primeiro. mos.teiro no B1·a. ram concluidos dois anos. depois, cm O seu uturo g ono~.0 -

ªq:arpg~~!o NP::P:~o ab~: c~!~:~;pi~-~ pdao·r·aosqueensvº1·nltaamsseenmto-sª idmepeCr1~1~s·t1010,- ienou!~ . - - .. sil, lia· mes!1la ermida. ele S. Antonio 159.6. ··.. . . . O Ci.rmof àco1ú~ai\11a:·a cidade uaõ 
· ·· ·. · · · .· · ···. · · · · ·· · , · · · · e S. Gonçalo que lhes fora doada por Foi fr. Antonio de São Paulo, por suas tt·a.ns Orntaçoes. 

tua! dos fieis alemães º Pontífice da se dos ensinamentos divinos já não fo- no1s A·s· s·uNT''O'(l nE· e· 'RANnE AI' ··u· Al· 1nA"E . . . J' to ao velho pàrdieiro. os Car 
~;~~e ~~~~~ca ª 'i:m~~~n~!fu~ã ::pcA~:= ~d~=~~d~a~~r en::~tr1r6ei~~; ~;ej;4 lJ - · ·· . . · · · ·· ·. d· : U .. ·. · '. ·.--· • · .•• -. U .• ' : · .• •·- :• • : ' lJ -U • ~b~u:c.
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manha, qual era sua grande esperan- d. ma1··0 d que 1·n·c·1·d1 ... a 'm· falta ·c· on .. · · • · ' · · · ' - ·•· · ·' · · ' ' · .,., · · ·" · · · -· ·de "Co'nv·euto Novo" 
e .' e . • e •- - f; .fora de duvida que. tambem_ esti- elo Con_ v .. e. nfo .. s __ abe-s_e qu. e o pat.1'imonio', pomposo nome' · · · çãa, sua grande consolação? · · · · · L · .... · 

i lra o. canon 2.344,- do ,Codigo de eis , . : · , · _ - ·. . · _. _ · -. -r . . . . . veram missionando na Paraíba, mas do '_Car_.mo· ele São Paulo [or_mou-s_e p_or•. (Con_ elué na_ 6._ .. pagina) Que cs fieis não seguissem nem mi- , e ,.d · E R · · · - s· · -B" · · d' 

(Conclue na. 2.a. pag.) 

tassem.seu silencio, mas que pelo con- Canonicas, o Sr. :Bispo de Maura, des-. . arta O' . xmo~, '.--eYin,o~...: .r.~-.-> 1sp'.o .· o_'._ SÓ_ clepdis de se terem estabilizado 
trario, por uma propaganda ativa. hi- prezando evidentemente a advertencia, R•b . ,., p t· . . · · ... d" . . · ., . em· Olinda. . _ _ _ . 
tensa, onimod.a, mostrassem ao povo que reincidiu na mesma falta; obrigando o I etraÔ re O · aOS $eUS · ·_ !OCe,sanOS~• · Só em-1589 é que encontramos os 
o nazismo era fW1damentalmente anti- Sr. Arcebispo Metropolitano _a decla- Carmelitas em. São Paulo, seis anos 
cristão. Criando na massa da nação ale- rar-lhe em carta ·datada de 19 de' ju- O Eiano: e Revmo. Sr: D .. ,Alberto Jo.st:: depois de se terem estabelecido no 
má essa. con,vição, os catolicos nazistas nho, que lhe seriam aplicadas as penas · Gonçalves, • BispÓ .· do Ribeirão ' Pr.cto, Btasil. 

Cal10nicas, na hipotese de não haver a·c· a· ba de pub11·cat' uma· "Car·ta a·os· D1'0 •· ·'N s J t · s v· t preparavam e antecipavam o dia feliz . . . . - ·o u , .a1ior aram em . 1cen e 
em que o Pontífice poderia ftliar. Eles completa satisfação do escandalo pu-. cesanos", . qt1e çonstitµe d9cumento de '\nele IJ1es · foi doado por José Ador· 
adiantavam a maturaçãc dos esplritos, blico que ele dera ao Clero ·e fieis .da flagránte oportunidade' para I todo o Bril- l'O e sua consorte· Catai·ina l\Ionteiro, 
"plainavam os caminhos e tornavam arquidiocese. Insensivel o Sr. Bispo de si!. . . . uma capela sob o patrocinio de Nos· 
retas as veredas" espirituais, para que o Maura, ve-se agora O nosso Exmo. Neste.docl.ll11ento, .que ·transcrevemos sa. Senhora ·das Graças·; aí se acolhe-
ambiente se di.spuzesse quanto antes, a Prelado na dolorosa contingencia de in- a segufr, · o venerando; decano do Episco- ram provisoriamente. 
ouvir favoravelmente as palavras do formar a Santa Sé dos motivos que de- pado· Nacional ·trata· de dois assuntos de , O devoto casal não só lhes cloo1i a 
Papa.. Não vemos obra ma4t digna da terminaram, suas admoestaçõcs pasto- alta oportu_nidade: ·a ·constituição cdstã · capela de Nossa S\inhora· das Gra. 
Ação catolica. 1·ais para aplicações das devidas penas, · da· familia e a assistencia espiritual àos ~as é9mo· as suas ricas .aJfaiàs e de-

em conformidade com o direito, privan- · 'enfermos;· •. ·. · · · mais, objetos para O uso do culto, co-
do-o, porem,. desde logo das faculda- . S. Excia. Revma. aliou neste doeu- mo tambení Ull1 pequeno patrimonio 

~eiJto a pi:ofundeza :do· teologo à argu~ ligado ao -onus ele celebração de 111ÍS· 

ANUARIO PONTIFICIO DE. 1944 
cia de. um finO' sociqlogo .. Com efeito os sas por- sua intenção. . 
problemas de, que trata a •Carta não são Em 1590, na vila de Santos aos 6 
aí considerados, 'nem resolvidos apenas de janeiro, foi fundado pai, fr. Do, 
em :Seus ,teimos mais·. gerais e· abstratos, mingos J<'re:re o convento de SantQS 

· ·mas. de .modo: vivo· e, çoncreto,._ como se so.b O titulo de São Vice11té. 

: Foi recebido em Washington pela 
''Nat-ional Catholic Welf~e conferen
ce ", o Anuario Pontifício de 1944. 

contendo 1.260 paginas, a menciona
da. publicação tra-z interessantes infor-
111ações sobre a situação da Igreja em 
todo mundo, 

Em 1943', foi creada uma unica dio
cese: a de Youngstown no Estado de 
Ohio nos Estados Unidos. Na Ame1ica 
do Sul, quatro dioceses foram elevadas 
à categoria de sedes Metropolitanas: 
Arequipa, cuzco e Trujillo no Pe1ú e 
La Paz na Bolivia. -

A Igreja Catolica, segundo a publi
cação oficial da Santa Sé, possuía no 
inicio de 1944, 1225 ju1·i.sdições eclf
siasticas residenciai.s, a..<.sim disti·lbui
ctas: 10 Patriarcados, 228 Sedes Mctro
:politanas, 36 Arquiepiscopais. e 951 
Episcopais. Alem disso, ei;:il;tiam 53 Pre
Jazias € Abadias nullius, 31'/ Vigararias 
Apostolicas. 130 Prefeituras, 15 Missões 
e Distritos sui juris. Foi creada na Ni
geria a nova Vigararia Apostol!ca ·de 
Qlle\9. ~ Florin e na, Çosta, !i~f Ouro, a 

Prefeitura . de· Accra ·_ .. ambas colo1lias 
britanicas. . 
. Segundo o. Anuario, existem 780 Ar

cebispos e Bispos . titularQs que exercem 
funções de Nunclo.s, Delegados, Coad
jutorcs, Auxiliares, Administradore~ , 
Apostolicos e Prelados com status ou 
jurisdição pessoal de exceção. 

Existem espalhadas pelo orbe 19 uni
versídades pontifícias. Dc.stas 4 estão 
situadas na Aine1·ica do Norte e 3 110. 

America do Sul. A mais antiga pela 
ereção carionica· é•ª ele Louvain, na Bei
gica ( 1425): seguida historicamente pe
la de Santo Tomaz em Manilha (-1645). 

Em 1943 falecerzm 6 Cardeais. Ao 
terminar o ano passa~o, o S,i.cro colegio 
estava reduzido o. .... membro.s. Depois 
que se edititra o Amrnrio, faleceu o Sr. 
~ rccbispo rle Eostcn. S. Emcia. o. Car
~~a1 o·connell. 

Não . hou.ve modificações nas .relações 
diplomáticas .do. Vaticano. o:_ Vatican,o 
con~'l. com 38 m,mci.àturiis . e 22 Oele
gaçoes em pais~ .estrangeiros'. 38 pai.ses, 
a Ordem de . Malta e o . Presidente dos 
Estados Unidos, mantem -Embàlxadas · ou 
r.e&aç~ fü;l'eµl~adall·. j1.\11tQ ~. ~µ~ /S!. 

O br11zão do. Exmo. Sr •. Bispo . 
do Ribeirão Preto 

apresentam -na-mentalidade contempora~ r<;m -Santos foram os religiosos car-
nea e se ~i-prjmem-na linguagem:. de.-. te,- melitas -magnificainent'ê acolhidos po1-
dos 'os dias,· · · · · - - · · -· uráz ,Cubas que os doou coin muitas 

Pela .~gilidade . e .. agudeza, da: .argu- e, boas terras para- as suas futuras • mentação e pelo' brilho .. de seu estilo, fundações. · Impunha-lhes, porem, n 
. Pela agilidade e agudeza. ela árgume11tação e pelo b~·ilhcí de . seu_é'stí)o, obrigação, de. celebração .de missas 

o recente documento 'public'ado'pelo Exmo. Revmó. Sr. ·D. Alb.erto José. Gon- . por sua intenção, ccnforme o_ uso tla 
çalvcs constitue leitura afracnte ao mesmo teinpo. que altamente proveitosà. epoeá; 0 que _se. chamava "..missas 

"Carissimos ·Filhos. . , 
Não é sein certo ·constrangimento, mas levado por dever de ofício e amôr · 

às vossas almas, que venho nÓv<'!mente trafar de um assunto' que julgo de 
suma importânéi;:t para a vossa salva\:ãO eterna -,-_ o matrimônio. , -

Não posso estar contente;· nem. tranquilo;: sa_bendb que, apesa~ dós meu,s 
reiterados conselhos, em algumas das paróquias desta Diocese está sen,do 
êste sacramento bastante de~curado, uma \rez . que nélas. se· conta gr;.Ílde 
número de uniões· conjugais baseadas apenas'. nó contrato civil.. · . . ; 

Procurando corrigir ,êsse criminoso descuidp, re.soJyi _ ch:3mar. a vossá-_aten~ 
ção para as idéias que passó ~, expôr. com -a m~i.or clar~~a. que me é_ 1_j,ossíveL 

De princípio devo declarar que me dirijo ,exclus1vame1ite àqueles. qu€ 
reconhecem no B,ispo Diocesa'no ·· o seu chefe espfrifual e o s_eu·mest,·e e : vov 
considerá-los na dupla qua)ida'cle de cidadãqs ~ çl_~ cától_iç9s., . _. , _ ... •._ · . 
. Pois bem; aos meus _ queridos · diocesanqs_: éuinp,te~me le~brár~lhes que · o 
lei civil-.· exige,' que os éidàdfios -celeQrem o·._ contrâto: · civil' :,do · cásamen.to pára 
lhes· garantir os direitos t~mpor;iis e, soc~ais ,da fa1t1íJh(.•e imp<:ie ~evéras: pena~ . 
aós ·seus transgressores, àqueles .~ue.por:'teií:nosiapú econort1ia de algµns mi- , . 
$-iráveis• ·crúzéiros . fogem -ao: se.u. dever. ,:Tarito'- assim·,,auc;.: ct?Y; ~~so de· mort~ 

. . IConclue -Ít!!/lfa-:p_ag·,) 

(undatas'', alem disso, mais o pri\'i
legi0 .de sei' sepultado· na capela que 
futuramente se erigisse. . · 

Não foi, porta1ito,. como já o Ea 

bemos, e1n S. Vicente ou Santos que 
sl'í fundou. o primeiro Carmelo nas 
terras de Santa Cruz, -mas sim em 
Oli11ela conforme a clisposição do Ca 

, p:tulo _de. B,eja, ao. qual .já .nos refc· 
l'imos, . . .• . .. .- . 

São Vicente e Santos. ro·ram, con
tudo, as p1:inieiras fundações carme 
ti tanas,. nas. abençoadas e feracis~i
mas terrM · pa1Ílistas. Foram o berço 

. 1o. Carmelo. ·paulistano e o . ponto d.e 
µartida para .·a. fuiiciaçãO üe . outros 
mosteiros.' carinelitanós · rio ·Sul· do· 
pafs: · · 

Ao Carm·o ··de· Santos seguiram-se 
· outra~:f~n~.ª~:õ~s,-: Ricf d~·{an~iro,-em 

JUBILEU EPISCOPAL DO EXMO. 
SR. BISPO DE BRAGANCA . 

As comemorações em Bragança e nesta -capital. 
Celebra-se no p~oxitno (li~. 2Ó -do- mana Eucarística", pregadá por dois 

correu.te o ·jubile11 episcopal do Exmo. missionarios .Passion!stas e- con'stan-
llevmo. Sr. D. J•sê Mauricio!cla l{o- do 'de diversos exercícios pios tais 
cha, iiusfre Bispo Piocesa:Iio de_· Brn- . có1no mis.sás, v!sitàs coleÜvas ao SS. 
ga11çá.:A e_sse respeito,o Ex1\10.:l\Jons:·_ Sacrame11ito, çomunhões especiais ,pa-
Juvenal A11gusto Koh.ly, .Viga,rio Qe· ra crianças, senl10ras· _e '11einieiis; em '· 
ral d,rqlie_la Diocese, -Pl!blic_ou a s~-, _dias ·diferentes, .conferencias apro• 
1rnit1te . '1_ Carta , Circular ao .. C,lern •e _ pÍ'ia\Ías -às. diversas, qlasses; de .. pes•,: 
f\eis": . ., . . soàs, 'u1na procissão solene. do· ~s. ; 

"Estando j;i proxíma a, data ahen- Sacramen_to no dia ·16, terminando 
çoada, em que toda a. Diocese cel\'l·' tudo, n 0·:di:a _20; c_om ·coll1llIM!âQ ge_raJ ·;, 

• brará o itÍbiléu. episcopal de seu Pás- , dos fi(lis, missa cantàda soléne e Te
to_Í·. D. José Manf.Jo da Rocha,· e· senc)o · Deµm, com _serm_ão congratulatorio, ·à , 
ll<;lce_ssa.rlo que _a_ 'mesma,. represente, nQite, .-: " , · · . _ 
U!l1. áto ele. ação d,e graçàs, soleJJe .e , . .A. diocese de Bragança tem inume· 
sincero, ·pelo lllllÍtO que signifjca, em, . ros e :tionderp$0S .·motivos. para se 
beneficios, . materiais e espirituais. . empenhar cqm ardor nas. manifesta· 
para . todos, resolvemos .dirigir ao ções espirituais .dessa Se1i1an,a,· pÓr 
llevmo. Clero e. aos fieis_ ,diocesanos . que dezeset.e ,anos . de, seu operosó ~ 
ost:i, Carta Circular, .,a_fim de ,que as- iwduo .episcopadb passou-os S. Excia 
sim. fique melhor acentuado qu(l.nto Revma. D, José Mauricio da. Rocha 
intentamos. realizar,. cóm, grande gra-: em sel'Yiços proprlos desta Se.de Epis• 
tidão, verdadeiro amor fili11l e pro- copa!,. sendo ele o seu- primeiro Bis• 
fuudo- esp'rito de fé, po -e, portanto, o. i11ic,iador de .todas 

A data jubilar i;erá L'recedida ele as obras dioces•,nas. 
intensa preparação .espirituál. f;, isso, Assin1 sendo,. determinà.mos -que, 
aliás, quàsi todo. o seu alcance, nm:a durante a Semam~ Eucarística da Sé . 
vez .que, .Por v-:;mtade expressa de S. Catedral, se .efetu~m em to.das as pa. 
Excia. Re:vn-ia. o Sr. ·Bis_po .não nos t·oquias; . ca,pelaniaH .e colegios catoli- • 
foj dácl; ",11lPÚlender SQlenidaq~s OU· . CO$. atos religiosos comemorativos, à 
tra,s. e,: J,in:i, aquelas .,que,; <le .' p!;!r~o. . eitiQlha.,dos Sacerdotes encarregados, 
mais l:l\ll"Yissem para.avroxi;mar. as ai,.· é que, _no _ _dia. 20, .data preci~a. do ju- , 
mas ,de Deus,_'numà ·prece. i:mntinua e • bileu argenteo epis_copal. haja missa 
reconfortante, de propiciação e de festiva, com canticos e soi.e-ae Te , 
agradecirµento,. . Deum, à tarde, para. 'digno eucena-

.Nai seclc da. D.i.ocese, de t2 ._ a 19 elo 1 mento· das· r~n.iemorações. 
co,ri·eíite. Ínês; celebrar,~e'.á;U_I!)a_, ')S\l" ; . . . :nclue ~a :2,ª pag,) . 
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. CONFEDERAÇÃO GATOLICA 
Realiza-se hoje, às 15 hs. no salão 

nobre da Curia, Metropolitai.a, a. reu- · 
nião 1:c·.ensal da. confederação Catolica, 
secção feminina. A reunião será. pre..si
dida pelo Revmo Sr. Cgo .. Antonio de 
Castro Mayer, devendo comparecer to
das sras. Presidentes das Associações 
confederadas, fazenâo-se ·representar 
aquelas que se acharem impedidas. 

Decretos da· Sagrada Congre
gagão dos Ritos 

A Sagrada. congregação dos Ritos 
emitiu três decretos, dos quais o· pri
meiro autoriza a procedei à .canoniza
ção solene da Bem-áventurlÍda . Madre 
Francisca. Xa.vier Cabrin!, Fundadora. 
das Religiosas J\lissl:niarins dO Sagrado 
Coração. O segundo .Ri).rova dols .m!la'-
1lres para a cau5a de canonização do 
:Bem-aventurado Miguel G!lriéois, ··Fun
dado!.' da Companhia. de ·sacerdotes· do 
Sàgrado coração de Jesus, de .Bethar
ram. O terceiro proclama a heroicidade 
ctas virtuct2s praticadas pelo Venera:vel 
Placido Baccher, sacerdote secular, 
membro da. Ordem Terceira de São DO• 
mingos. 

S. Santidade o Papa, assinou tambem 
um decreto aprovando os dois milagres 
p1'opostos para a canonização -do Berna~ 
venturado Nicolau de Flue, patronó da 
Suissa, e part!clllarmente do ~xercito 
Suisso. 

PATRIARCAS E CARREIROS 
A Revista "Tradição" de Recife, acaou 

de lançar ."Patriarcas e ·carreiros". 
Trata-se. dum pequeno livro. do escri• 
tor potiguar M. Rodrigues de Melo, ver
sando um tema que não tem sido de
vid2,mente tratado . ·pelos nossos histo
riadores com o carinho e a bOa pers
pectiva que está a pedir, e que encon
tra .agora a simpatia corajosa duma 
jntellgencia que se vem dediÚndo à 
comprensão e ao conhecimento dos 
grandes valores intriIIS.lcos da sua ter
ra. já, é tempo de· arrefecer um pauco 
as paixões, para que aJguem ctesapai
xonàdamente. mas amorosamente e ' 
compreensivamente, possa fll,ar a fi
gura: terrificamente. poderosa do nosso 
"batio-feudal ". 'dkssé '.'coronel". cu.ia 

. ação sobretudo. nó nordeste tem sido 
sempre examinada com um preconceito 
que destorce e deforma · para pe!or a sua 
fisionomia. Somente os promotores têm 
falado: que' falem · tambem os advoga
dos pal'a. que os juizes. possam pronun
ciai' um veredictum sereno e Justo. 

O estudo de Rodrigues de Melo não 
é exaustivo, não é completo, mas tem o 
grancie merito da angulaç·ão exata. o 
que. ele · diz está. certo. Não é uma Jin
gua-fer!na nem é um corta-jaca. 

contem o livro · dois pequenos estu
dos isolados, independentes um do ou
tro. O primeiro, sobre os nossos patriar~ 
cas, os. homens que modelaralll.. os nos
sos sertões; o segundo sobre o ~arro de 
'bois. Estes · estudos, entretanto, são pela 
sua ,natureza, interdependentes e se 
completam. Não . se. poderia· co;npr€XÍder 
a \paisagem ·nordest!)1a dá epociJ- e âa .. 
tegião, . qué. fixa Ó 'Autgi;!:nó . ",Patriaf .. : . 
ca.s ", sem o colorido do can·o de bols. O 
seu vivo pitoresco 'é . um elemento dccoi, .· 
rativo quo completa saborosamente°; i 
paisagem. E a frequenda. cem• que; ~!e/ 
aparece dá-lhe a força dum elemento 
llatural,. ou duma. coordenada esp<mta
nea · p~a. a definição <;lá terra. 

-J·oão Vasconcelos 
Falando sobre os patriarcas, da-nos 

Rodrigues de Meno o perfil e a vida 
forte e bela ~os . Tome.z de Araujo Pe
reira, dos José Bezerra de Araujo Gal· 
vão, dos, João Dam~ceno Pereira, dos 
João de Oliveira Mende~, homens. que 
não traíram a velha tradição portugue
sa e "em quem o gosto de mandar não 
aiastava o prazer de ·.obedec~r". 

Interessante, sobretudo pelo seu.,· sa
bor, o estudo sobre o carreiro, sobre o 
papel do carro de bOl na' nossa· forma
ção,· na nossa economia, como :elimina
dor da.s distancias, como elemento ba
sico, e unico, às vezes, da distribuição 
e troca d ,is riquesa.s. 

É nobre· o carinho do Rodrigues -0e 
Mcllo pelo seu tema que ele estuda· mi
nuciosamente. Ouvindo-o falar · em 
"meião". "tinga". .., fueiros",. "cO-. 
cão" etc., em toda assa curiosa e ,es
tranha nomenclatura de carro' de boi:i, 
senti .que· me voltava à · memorla com 
uma violenta força de evocação, uma 
certa fase da minha meninice · quando, 
no Engenho Pão Santo, andei interes
sado e ·integrado na · vida ctos carreiros 
que gostava de acompanhar. 

Não sei se o nosso ·velho carro· de 
bois já teve outro cronista · tão comple
to como o sr. Rodrigues de Mel!o, que 
examina a sua ràzão de ser e estuda 
a sua estrutura. o seu comportamento 
e a sua função, ressaltando o seu· fas
tígio quando ele andava enfeitado, con• 
duzindo granfinos pelo Natal, pelo· SáO 
João ou nas grandes festas de ca;sa
mento, . · de batlsadPS, de . anlvet'slirlÓS.· 
· um .grande· eriÍtiriol'aao' 'cla sul: teita 

é Rodrigues de Melo. E com esse vivo. 
iútcresse · pélo ·iseu torrão natal · e as suas 
apU9~s y~j. faze1~Q ~ma Obra seria e 
1,1i1l ! ,que.· A1cará , c9mo .iocumentação, 
com esp!endida fixação da fisionomia 
física e humana ,da i;ua, tena. 
· Recife, 1944. · · · · 

i'IN. -LUMINE · TUO VIOEBIMUS LUMEN'~ 
(Conclusã~ da 4,ª pa.g,) 

, Encontram-se. no. Vaticano as. obras 
da, Biblioteca. do cardeal Henry Stuart, 
Duque de. York e Bispo de Traxati; 
doada ao semirni.l'io de Traxati. o se-

. minario ruiu,. atingido por · bombas, ma-s 
uiµ 15.000 volu,mes foram milagrosa
menre salvos em quatro caminhões da 
santa. sé. 

Salvou-se tamb~m as preciosissimas 
!JOr,tas do Seculo XV, da familia DeJl.a 
Rovere, que se àcha,·am no Palacio Epis-
copal de Traxati. ' · 

· Fatos ·como estes costumam ser co
nrentados como. uma. provi de que "a 
Fé e a ciencia ou as artes · não· são ini
migas". É .isto verdade. Mas é uma ver
d~e. muito minguada. A verdade plena 
é muito maior do que esta. Só no ain.
b!ente cristão, 21, luz da civilização cris
tã;· à luz da doutl'lna catol!ca, pode o 
homem Jar à ciencia e às artes todo 
o. seu apreço. JlJ só· na luz sobrenatural 

, da Igreja., que o homem· corrompido pe
lo pe_aado. origln~l encontra as virtudes 

.necessar!as ·para apreciar sempre, e em 
.seu devido valor, os· beneficias da .cien-

eia e da arte. Aplica-se a Nosso. senhor 
a frase da Escritura: "!n lumine tuo 
videbimus lurnen" - em tua luz, ve
remos a luz. Se bem que tratemos aqui 
da ciencia humana, podemos ·dizer· que 
"é na luz de C,isto que se vê inteira
mente a luz da ciencia" • 

JUBB,EU .. EPISCOPAL DO . EXMO. 
SR. BISPO DE BRAGANCA 

(Conclusão da l.a pagina) 

.ôragança, julho ·de 1H4 .. .:.:... ·Mons. 
D'uvenal Augusto' Kohly. Vigario Ge· 
ral';. · 

. >'f',,.S COMEMORAÇÕES EM S, PAULO 

Excia, Revma. o· prof. Ernesto Leme. 
O auditoria da referida. estação ra· 

, diofonica se abrirá para qtiantos de· 
.. sejarem comparecer e, com sua pre

sença, dar maior realce à slgn!ficatl• 
va homenagem. 

Os convites estão sendo endere~a· 
dos· aos: amigóii: de s. ·. Excia. Revma. 

Aderindr• às solenidades com qn-e principalmente aos· bfagantinos de S. 
Bragança vai comemorar o dia 20 de Paulo, mas a Coniissão, na impossilJi· 
julho. data jubilar, reuniram-l(é' amF . lida.de Ele se dirigir particularmente 
gos e ex-diocesanos do Exrno •. :sr. · D. · · a cada': um, pede 'que se considerem 
José Mauriclo da Rocha, domiciliados'.· convidados tóclos', sem exceção. 
em São Paulo, para render·ao Üu·stre, A Co'mlssão-'de Honra destas sole• 
Bispo uma homenagem filial: '· ' nidadcs ªestá' assim coootitulda: -

Dia 20, às 9 .horas, 'será ·oalebrada · Sra. Condessa Amalia Ferreira :Mata· 
na. Igreja .de Santa Ifigenia. (Catedral. razzo - Viséoiidessa Cunha Bueno:..... 
Provisoria), missa festiva, s~gulua· Elvira Castro .Fontoura - Ercilia 
de solene Te Deum.·Fai:-se-á ouvir o G. ele Lima.- Eugenia L. Asprino -
"Coro Azul", num conjuntó de 30 can- l~olinà' figueiredo Portugal - Julie· 
toras, dirigido pela. ·,srta. Conceição·.· ta l!'!guefredo Tosta - Maria -Cintra 
Ferraz, executando .a missa· em·0 si' IJe· Ferrelrâ GWlherme - Maria da Glo-
mol, do Pe. José Maurfoio,:a 3 ·vozes. rià''·LenYe :de Oliveira - Desembar• 

Após a solenidade,.,cada ·assistente : gaaor 'At<rnso de Carvalho - Dr. 
assinará o seu nome em folhàs, ·a se· :A'dàl1·4':lrto · Leme Ferreira - Sr. Ar
l'em reunidas em uma pasta ·de· !;\erga, . tul:' 'Rodrigues Siqueira - Dr. Domin· 
minho finamente preparada· p~:a ser gos Alvés Mateus - Prof. Ernesto 
o!erec.ida a S. Excia. Revp:út. Leine · ~ Dr. Francisco Castro Ra· 

A regunda parte da· homenagem moir :.._ ·cel. li'ra.nclsco Martins Fer• 
consistirá em aprimorado programa· réirn;'Junlor ..... Sr •. Horacio Ferreira 
de arte, com a· colalforação di:i utis· .. da Silv'a - Desembargador Joaquim 
tas de renome, pela Radio ·cultura, às,, , B:J,Í:b?~ª di, Almétaa, ""' §r. ~§ ~ . 
19.30 horas.· ;À 1âMrt{u'a, 0 sau.dará:.~ •... _.l:111Yã, fJ!gynd~re.i _ 

LEGIONARIO 

O A T O 1-··1· C-,O- ,S 
Comprem · exclusivamente suas ióias e· seus presentes na conhecida i 

J O A LHA R'l:A 

CASA cASt'RO. ... ,·,. 

RUA 16 DE NOVÉl\ÍBRO. N. 

fEsg1ÜDa da Jlua Anchieta). 
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· DOIS ASSUNTOS DE-GRANDE. ATUALlDAUE 7·~n1AS :IM·' REVISTA 
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(Conclusão da l.a pag.) 

de um dos cônjuges, o sobrevivente fica privado do direito à-,herança. e os 
filhos de ambos não. são considerados legítimos· para· os efeitos da, sucessão; :Estes 
são máus cidadãos, · · 

Do mesmo modo os católicos unidos apenas pelo conb-ato ,civ~Í são mâus' 
católicos, não pódem participar dos sacramentos pqr v:ivereni · em estaçlo de 
pecado com grande escândalo da sociedade. / · 

Daí não poderem servir de padrinhos, visto não, méecerem a coníiànç11 
da Igreja num . áto em que são· os .fiadores -da fé dos afilhados .. É. se. morrerem 
em tão triste estado, sem se reconciliar com Deus, não poderão ter oii sufrá-
gios' públicos da · Igreja. . . 

l'il, pois, digna. de lástima ·a sorte dos que, renegando as crenças :respeitá-· 
veis ehsinadas por .J esús Cristo, e que constituíram a ·alegria , e a. ·'felicidade 
dos seus antepassados, abraçam doutrinas inventadM - por homeru;- de cuja 
integridade mental é lícito duvidar; êstes são chamados ...:... apóstatas··.-· da· fé 
ou.dos que se alistam em sociedades inimigas da Igreja e por éla.condenadas, 
estando todos êles incursos nas mesmas penalidades'·· eclesiásticas; 

E aqui cmbe salientar a incoerência de certos católicos'. Quando ·a justiça 
secular procede com o rigor da lei, excluindo da herança o cônjuge' sobt'évi
vente e os seus filhos,· reconhecem cabisbaixos que 11~nhwna injustiça·. lhes 
foi feita pois que a lei é lei; mas se vão pedir ao sacerdote os sufrágios ·reli:
giosos, aos quais não têm direito, exasperam-se, injuriam, âmea11ain e gritam· 
que a Igreja é intolerante' e cruel, que o morto era mtiito religioso, falava 
sempre1em Deus e até dava esmólas, conquanto 'vivesse uma ·vida: escanda
lósa, desprezando públicamente a moral e· os bons cost1]11les; ·Não;:· a· -Igréja 
não é intolerante, nem cruel. Pelo contrfu-io; a sua magrianilli.idade' e· miseri.:. 
córpia manüestou-se exuberante quando procurou· chamar o pecador enformo 
à verdade, oferecendo-lhe a reconciliação e o per,gão das· suas· fâltas; ·mas o 

. seu enviado foi sempre repelido sob o falso pretexto de· que o padre :assusta 
o enfermo. ~ · preciso acabar de vez com êsse preconceito anti-cristãó. · · · 

O padre não assusta o dccnte, e a prova disso está .em. que .os .doentes. que 
recebem os sacramentos não· ocultam a rntisfação .que e:iq>erimentam quàndo 
assim se reconfortam e os próprios médicos -confessam que: o pa;dre lhes, serve 
de poderoso auxiliar para a melhora dos seus clientes,.,. _ . ... ... . .. , 

O que deve assustar o enfermo são as repetid~/.;,.isit~ à~iJJ:.:nitdi~; os 
cochichos atrás da porta; são as continuad~s rn~danses "~é; a,~e~;;or<ãênádas; 
são· os olhares curiosos dos que procuram de. longe; ;diyisar, rias ·.feiÇ,iíes do 
moribundo a sua última hora.' . .'e.· ',·:,··,.·.··.,,··.·.:·\;,,.,_.:>· • .-:,:, .. 

Há . um outro espetáculo que deveria assustár b :da~pte : ê>{ ~; ~u~/i,'.tl~~n
rola entre êle e o funcionaria público, quando:. êirte" éo°i,signari!lo.-às!·s'üás/úl.ti,
mas vontades, põe-se a escrever estas desalentadfüas'; paláyl'~~,- :'..d(lmórueixo"' 
sem nunca escrever: "levo". Entretanto, a entra<:la/e ,f pé1:m~\'ieriç¼,;fd9~beiião. 
no quarto do enfetmo não o impressionaram nem:ai(p~~~~sjgptto;;_<ieÍ'~av:im 
porque estavam preocupados em .acautelar a sua .:(o-rtµn;~ que '..ftc~y:a:,garantida 
pelo testamento cuja execução, em regra, é a çâÜsa,,.<los''Ódíos:'.e::<láS;<l((sí.J.í;iiões 

( e;onclusão da '1.a pag.) 

Que. dlrla··o· SÚmo ·Pont!flce ·Pio XI, 
se, em lógár'de agir'ass!m; os ·ca:tollcos 
alémães. 'tivessém · cruzado · os 'braços-' dl· 
zendo: esperem.os; que falle o Papâ, só 
então. falaremos nos! ·. ; 

· É erra.da," portanto, a tese · de · que os 
fieis'·· só·' 'pociein ·,condena;· um ·erro ·de
pois que ()° tenha ·condenado a autori
dade· Eclesiastica; Ou que a Autoridade 

1 
Eclesillst!ca.· só desejá que os flels com
batrun·. ·um. erro, qunndo ela · mesma .sá.f 
a public(? -para. 'O'' combater. 'Esta é uni.a 
genúlria tese' de slmpiorios. · 

* * *. 
Em. pr.jncipio. pois, o fato cl!! que a 

AUtÓridMle Eclesiastica. · não havia toma
do. pPB!çáo . n~te caso, não significa de 
modo nenhum que não o devesse fazer 
o LEGIONARIO. . . . 
· · Extranhanios, pois, que certos leito
res exfra'll'iassem. . que .o Uvessemos fei
to; hão i_)oj:nús mesnios, éom. ~a p:?na 
de. léigo.s; m:as. pela pena agll,.,viva e au
tc)rll;âdá ,!!e .um Sli.~rdote: o lievmo. fir, 
Pe, Aseanfo. J;3raridão .. , . 

... *· *.'·* 
. Mas, dir-se-ã, entr€ o caso do na.zts

mo e o do sr, Bispo de Maura;, ·a ,cti!e• 
rença.·é·.constderaveI. Hitler er:i-·,um sim• 
.Ples -leigo;,, seus sequazes· tambem, Pelo 
cóntrarlo, q Sr.· Bispo fie Maura recebeu 
tia. sagração episcopal a plenitude ·do 
Sac<:rdocio. Está, pols, acima. da· apre-
ciação· dos sinlples Ue!s; · 

Negamos._.;i,;-t.ese e'. o suposto. o supos
to, porque não f,oi ·um simples· fie:!, mas 
um Sacerclota, que tomou .sobre si a ini· 
c~ativa de ·elµcidar· sobre as atitudes .. do 
sr. Bispo ·dê. Maura .. os .leitores 0do LE
GION.ARIO., A · tere, . porque não é v.er~ 
dade. que·o fiél não deva jamais, em ca-

, .so .. algur,n, {ie . modo . algum,. dizer ou es- . 
crever _que. ã. atitµde ., de· um Bispo está. 
contra.. :a. d& Igrei~ · ca.tol!ca. Exp!lque
mo~nos. de tantas famílias._ · : ·:· ·. ··., ,. ,:,,;-.e.·' <_;-·'°'".' ·· ,: : 

Mas, será mesmo verdade· que o testacii>_r,'11~Ó)e\Ta,'_nti.çlà/d_._é~te;°_murido'! *. * * 
Leva, sim, leva as ações que ,tiver praticado di;ltánté .a\$uá\•fa~''pill'à, àpresén• : Ha··na' santa: Igreja du.:,s categorias 

tá~las diante do Juiz incorruptível. . . .. , :·., .. t/ ,'_'li}': >! ~; ·:, ;;_\' ,f ~:1eni:!:ld:in,;~teig~!~:i~~e~t~~ :?e:t 
Então será feita a verdadeira jusliça e estabelecer~se,.:a a' diferençá essen- ficam ·os fieis; A pÔ!:ição· 11ormal do fiel, 

eia! ·entre a alma que foi sempre obediente aos preceitos' 'de· Dhi.íi"é'da Igr·eja cómo:. djSciptilo: que 'é, ,CO.!Siste em ,acei• 
e a que sempre· os desprezou. tar eom'·,,toda'Q .mais, fi.lial' e confiante 

Continuemos, porém. docilidàtle.,o ,me.gisterio · de seu Bi.spo. 
Se, por permissão especial de' Deus, pudesse o espíritoi que não ·morre Nada' mals.-.-ridiculo; nada· mais detesta-
. · · t d · · t 'd f d· d t '1 t t vel, do .que··a pretensão' dos alunos que 

com o corpo, ver iun o o seu a au e a 1gura osacer o e, que e e ano seili'ciencia, ~ni-=deres,·nem.·motivos,·· 
odiou .até o último- momento de vida, aspergindo~lhé os restos inortàis com · ""' 
água. benta e fazendo-lhes cruzes ..• como não havéria de estremecer. de. raiva Ieva.m ª · descotJ:lar do ~ag~io dO 
contra· -0s que· <>·tivessem chamado · para praticar tais átos contrários à sua ·: _·professor, léValltando-1he' a. todo pas.50 
vontade! Negando-lhe os sufrágios,· a Igreja não faz mais do que respeitar a · obStMu.los tão fatu<;,s quanto imperti-
liberdade. do pensamento. . . . . . , : ne,~ts;g.,pirf~o Santà colocau os Blspoi; 

lmagme-se que, depois da .minha morte, alguns amigos atnbumdo-me na direção tia Igreja de. Deus". São.eles 
qualidades .morais,· ~ue: não tenhl), ,~u exàgerand~--~lrnç~ .por·~ JI~ ,i,Í ,. : · 0 o~ · · · s, ó$: PáiMf~:·, ~ 
se- lembrassem de,u· procurar· os diretores dcst~ du d~qu1;1a_ ass~. ~,ri. n~ . ~mlij91iÇJJntrâ. 
e ~olicitassem, em .minha. honra; manü~stações funebre's,. sesso~~. m . ~- e es se faz é fcttõ c ra ó' proprio Deus, 
de1ra em ÍU.l\ei:al, e.te.,:.~ Jenham, de·quv1r palavras como estas: e ,verdade tudo A este respeito, o eeremonial de sagra-
o que os s_rs. d.is~ram .. a r:speit~ de D.' Alberto, mas não P?demq~ ~t2n1er.., 'il f~I> .~Oll )ilispos é muito claro. · 
ao seu :pedido, -porque ele·nao··.fazia parte do nosso quadro social. e .ess~ ma"-·,, .,; ; ~.) . .J 
nifestações são .,reservadas· etolu.s.ivai,nente aos nossos sócios!''.. ·· · * * * 

Está daró qUe 'nãó desejo que.' os amigos coloquem semelhantes diretores Ha, entt'etanto, uma verdade essen-
em tão embaraçosa situação, pois. à mim me 'basfam' · as cerimônias' sev.er.as.(1 _aj?,k/!ll!.C. ~!i-~''l'dêve:~r,:esquecida. Faz 
e expressivas da Igreja à qual tive a felicidade e a honra de ·pertencé1' ~sm,vir.;!<1,.s~~W"~!Aci.u.trp:t(\}Cll,tg!lça. ql,lé ·o. Papa 

- b d f · · · .-. · · ··.· · · b' : , ·. -·· :! •. ,., .. ,tem sobre,.,todos,:,oo .. fiéls.·um ,mag· isterlo A suposiçao que aca o e azer vem apertas mostrar que tam em ·os -su~-- · -~- - ·· ~- .,.~., .. · · · · · · ·· · · ' . 
f 

, · 'bJ· d .. · , · f' b d 1 , - 1 , t que nao r. meramente indireto e.exerc!
rag1os pu 1cos e emaJS 3erimomàs. une res. a . _greJa sao .~;cc us1vamen e .. :dó ,Bó , ~travez · d.os , J3ispos, mas obriga. 

reservad~ para os qu~ na~ renegarem cm V1da a sua dou_trma e os seus · diretamente a · eonsc:encia de cada fiel. 
preceitos. ·· sempre que o, Papa ·fale,- o fiel é obrl-

Durante a minha vida pública, mantive relações de respeitosà , am,izade, ,. gado a ,aquiescer, ainda (jµe seu. Bispo 
com um digno chefe político de cujos lábios e de cuja pena ·iamais ouvi óu sile11cie. · Máis: ainjla ,que seu. Bispo di-. 
lí a menor referência desatenciosa à Religião ou aos. -se.us ministros: . ga. ,o' corít,arlo, 'prl)c!.ian\.ente -o c0ntra-

No seu testamento publicado. depois da sua morte, encontram-se.' est.as. ··, . rio,' intelram~i;ite, A congarfo. ~Quem es-
palavras: "não tenho direito aos sufrágios da Igreja; peço·. portanto,, à minha tiv~~ c,om o . t'!IJlr, . c.ontra. _t<>d~ o.s 
família· que não os procure". E·a sua família cumpriu rigorosamente a sua Bispos - .. ,o q.uej~ma~su~derá._- es-
determinação. Eis duas lições de coerência, de firmeza de princípios e de tarla com· Cristo. Porque o fundám.ento 
respeito à liberdade de. conciência. da Ig~eja é o Sucessor de· Pedró. ·. 

Pelo que fica exposto, é facil concluir-se que não é a Igreja que nega Assim, pói-tanto, _quandº um Bispo diz . ,::!aramente o contrario do que diz o Pa,.. 
de surprêsa os seus sufrágios, mas são os seus filhos desobedientw ,que a ._êles .pa, de modo tal qm; ,o fiel: não pode. ter 
delibera.damente renunciaram ,quando ainda vivos. · duvida de que não entendeu bem o ·pa-

Não. é possível levar mais longe a. sua caridade pelos mortos. Em todos: os . · pa,. ou o Bispo, ele tem o direito de. re
domingos e dias santos de guarda, mesmo nos supressos, o Santo Padre ofe- ., .. cusa.r, o· ensinamento· do bispo · para fi
rece o· .santo sacrifício . da missa. pelos falecidos do mundo inteiro;, oi,· ·Bispos · ., car ,c,om o Papa; E farf uma ob·ra de 
pelos das suas Dioceses,' e os Párocos pelos de suas ·par~quias; e, ·na. recitação · , apostolado, evitando que outros se dei~ 
do Breviário, oram todos os sacerdotes pelos mortos em geral.· l'óde-se,- por- ··: xem· .:iansv,iar pelo ensinamento erradçi 
tanto, dizer que nem 'um só dos mortos fica sem as orações da Igreja. do Bispo. · .. ,, 

As cerimônias públicas e oficiais é que ela reserva.,.para os que morrem Note-se bem .que qualquer· ie:vlandade 
f d 1 d d · d · ~ do fiel nesta materla é áboníinavel: ele na i _e i a e a sua outrina e aos seus preceitos. . . . . . ... · · não deve · ser um flscaí do Bispo, não 
Exigir, portanto; dos sacerdotes· encomendações, missas de 7.o· dia, etc., 

pelos que .morrem fórà d'a observância das leis da ·Igreja é expor-se a uma 
recusa certa, que constrange tanto os ministro~ do ·a),tar quanto os . que vêin 
os. seus desejos frustrados .. 
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deve . viver em atl_tude de vigilancia, por
que é tnei·o. aluJio, fUho, subdito .. Mas 
quando ti. eno do Bispo salta aos olhos, 
ele pode defender-se ,contra o erio do 
Bispo. E'·deve., faze-ia' para permlinecer 
flel···ao Papa . 

· . : ,.,' Fób o ··<íUfê·. fez o Revmo .. l:!r. · Pe. As-
Para concluir, apraz-me dirigir algumas palavras às minhas jovens filhas. · sanio Brandão, ·.que só. saiu· a publlco 
Quando se apresentar o momento· de. tomardes qualquer compromisso para quando. o: sr. Dom . c.arlos Duarte da 

a realização do vosso easamento, não o façais sem antes fodagru;. os senti.:. Cç,sta aiac.011 ·dire~mente ein ei(pres-
mentos religiosos do que pretende ser vosso· espôso. Fugi do homeni° qÜé não ses termos. o l3anto .Paê(i:,e.. . ... 
tem os mesmos .ideais que os VOSSQS, certas de que essa harmonia na verdá.dei- Foi o· que fez o LEGÍO.NARIO •. dan-
ra crença é a base da união das almas e dos corações> o fundamento· da. paz do a , afetµosà . g·uar'ida_ !le ,sempre,. aos 
do lar e a garantia contra íuturós desgostos. dizeres cfo seu Ilustre colaborador, sobre 

Preparai c,om cuidado as vossas almas para receber as bênçãos de · Deus, o. Sr .. B)spo ·de: Màura... ' · 
penhor seguro da felicidade da· vossa vida· conjugal; 

São Paulo, rõ cte J umo de 1944 

SILENCIO MISTERIOSO 
P. Arlindo Vieira, S. J. 

Ante o fragoroso cataclismo que con
vulsiona . o mundo e toma o homem 
sobremaneira infeliz, só o crente hu_mil•. 
de se encoµtra em uma privilegiada po
sição ésplrltual. Crê em uma paternal 
Providencia. que tudo vê e que .. sabe por 
que motivos permit<. o desenrolar .. de · 
acontecimentos tão lutuósos. Não su-· 
cede o mesmo com .. ºª. sacerdot;es .da. 
ciencia laica. Zombam . eles do que cha~ · 
mam a falsa paz° dos qu,; têm Ilj., como 
de um vulgar e' ilUSorio refugio .,busóa
do à sombra dó misterio. · .Entre uns e 
outros estáo·os hOmens de fé vacilante, 
.para os. quais tudo andaria bem se, em 
momentos··Bomo este, _Dt, .s se dlgnai;se · 
de romper seu m:isteriose>;silenc10. De.s~ . 
norteados com o mutismo -divino. jul
gam-se com direito de duvidar ,se de fa
to· o Senhor supremo acoinpanha os 
passos da crlaturà humana •. o silendo 
de Deus irrita ..i orgulho do hómcm que 
vive em perene at:ltação, Esse silencio 
é, entretanto, o. cara.cterlstico das :obras 
de. Deus: envolve ele o ceu e a· terra, 
e 'dã maior reatee às··manifestações de 
sua justjça ou de sua . misér!cordie.. · · 
. o 'silencio de . Deus ne~a: hOra' tra

gica. é . de uma eloquencla. aterr8.9,Q~a. 
Veem à.cJui a propo,si~o as gravissimas 
palavras' que lemos 'no capitulo. pri'
.me!ro do livro dos .. Proverbios". ~en~, . 
do · o autor 'inspirado que ·os hOme.ns 
não dão ·ouvidos a sew ensinamentos de 
moralldaide e .de prudencia social d~a~ 
foga, . seu' Corâç~O~. ~ip,dO,'~ Com estas 
ameaças:. "P9rque eu. vos,'ohan.ei, e,,vós· 
não quisestés . O"úvli~mé, ést.eniil , a 'm1- •. 
nha mão ·P.•1"lâo· houve'«Uerr. oihii.sse .pa
ra mim; d~pre~es tl>ij~/os nieú&·çoi1~ 
selhos · não fize5tes . caso · cíils minhas 
repre'.ehsões, pois , eu itie:. rir~L tambem 
na voosa ruina '. •• · 'Entii.ó . me invocarão 
eies/e .eu não. os :ouv;irci, hão de bus
car-me e não me acharão POIS que ~les 
aborreceram· as · instruçõ::s. e .não . abra
çaram o temor do senhof nem se sub
meteram ao meu · conselho e desacre~ 
dita.rim todas '.as .· mióhás repreeps~s, 
hão·.de come~ os- frutos doise11,caminho." 

. É isso o que sucedo quàndÕ f>eus pa
rece ter-se ~1:-.-,ido do nomeni.' Não 
significa o silenc!ó de Deus que ele se 
ausentou · dos negocios humanos. Quanto 
tnaJ.i;·se encerrá Deus em seu silencio 
tauto mais faz falar as cá.usas segundas, 
e. estas -dão tesremunho do Criador, cu
jos direltoo foram menosprezados . por · 
mhwras c1'iatuias. 

· Há mâi.s de um seculo que os hOmens 
vêni voéitcrando contra Deus,. domina.; 
elos por um orgulho -luciferino. ~in · no
me 'ele um;'.!. falsa •ciencia tiveram a. lou. 
ca. pretensão de eliminar a fê ou · de 
rançâ-la c.om desdem para consolação· 
dos-ignorantes e da multidão· ll,nonima. 
Deus ficou com. o.s simples e 'hUJnildes, 
mas li orgulhosa razão. numa.na desgar
rou~se nuln labirinto de erros. grossei• 
ros e doutrinas· contraditorias. 

Os soberbos adoradores da razã_o des
ceram. aci ri!vel dos animais e se equl
p..raram. a. eles. Dai a apologia da força 
bruta. que. desterrou o direito e se apo
derou ·.v.101entamente .das melhores e das 
mais -beneficas conquistas. da ciencia. e. 
da técnica. E o seculo .do. progresso já 
comeca. a ser considerado · o se.culo da 
ma:is omlnoS!L barbârte. os· ,pianos :com 
Cjile · preté4\11a.trÍ os homens . destronar .. a 
oiius>-se voltaram' cont.ra eles.-.e. Sl1· ·c.on .... 
\•.é1-tera-m -em 'lnstru..'!lento , .. de':sui • h.umi• 
lhà.ção.· , . 
· o' sileilcto de· Deus é mna . glorr0;5a· 

reivindicação de seus direftos. :·s~r9~~ 
santo.~. e·spestnlu:dos pela criaiul";1:,, .. (1 

uma apologia ma.gnlflca d,:; ensinamen-

tos de sua Igreja., se a hora atual ~ 
sombria; mais. negro se nos apresenta o 
dia de amanhã. Parece· que desta vez, 
segundo .a linguagem do .Apostolo, en'-. 
tregou Deus os homens a seus desejas 
desregrados. Tão . terr!vel castigo · justi• 
fica á ·. [grej.i, vitima. das mais clamo
rosas vioJenclas e persegu\i;ões. O Oran• 
da Oriente d.-\ França, pondo~se à. frente 
d~ todos os erros e .sistema.s filosoficoil 

. qtie · combatem a Igreja, . cte.clarou re~ 
_petidas vezes q,1e não·-reconhce nenh111n 
inimigo .a 11lio ser o Papa: 

cóntra a Igreja se· desencadeiam to
das as torçás do maLCorreram rios de 
tinta e de sangue no intento dla.bOiico 
de humilhar a Igreja; de desmoralizá-ia; 
de anulâr sua influencia .beneflca. o 
laicismo é a chaga ,pest!fera dos ·nossos 
tempos, Essa · gangrena corrosiva inva
diu tudo: a sociedàde, os governos, a 
educação, o. lar· dome5tlco, os individuas. 
É a cidade de Satanás' que jurou ex-

. terminar · a cidade de. Deus< 
· Os erros políticos de hoje não são a; 
·causa unica dos males que nos oprimem. 
A fonte de tamanhas injustiças e de _tão 
pavorosas convulsões sociais vem. ·· de 
m:ils:longe. A torrente i:Iolaicismq·rom~ 
peu ,todos .os diques e ámeaça tirar to
das 8l\ consequencias. da .. apOstà.sia" dM 
.nações. , 

Quancio tais erros com6çaram a ser 
propagados . na imprensa, nas catedras, 
nas constituições .dos paises, clamou a 
Igreja e delineou ·· com . mão ,;segura as 
cotisequenclas .,que dai poderiam advir 

. para o mundu · descr~tla.nizado: a revol-· 
tá c9htra a autoridadj, ,, .sublevação do 

. 'po_vo, .a destruiç~o da fam_llia; o predo
minio da força, a prepotencla tote.lita• 
ria, a decadencia dá 

I 
c!v!lizaçáQ. . com 

ares de superioridade trluníante diziam, 
os corifeus do anticlericalismo,. que a, 

Igreja pretendia ressuscitar . em· pleno 
seculo das luzes o obscurantismo .m.edie
val. E ·0eus .ue via tudc, istc. _guardou 
silencio, permitindo que os hOmens ,co: 
lhessem. o que haviam semeado. A Is.e.'-

. j3 foi ; manietada, sua'. influencia c~y!
!lzadora combatida sem tNgua e do cá.o& 
das paixões humanas aesligad~ de todo 
influxo · sobrenatural nasceram as dou
trinas diabolicas. do racismo e do bOl• 
chevismcl ateu. Diante da pavorosa he~ 
catombe 1>rovocada por esses agentes do 
espírito .das ~revas empalidecem 86 exa
geradas ~troci:lades do Tribunal da In
qutsição. 

Apoiado ci Estado na repressão · do 
erro. contribuiu a Ig1:eja para. mantei:- · 
em ·paz pelo menos durante cinco :se'
culos tantos paiseG que boje vêem' pe
recer dezena<1 de milharei de filhos seus 
nos llorripil&ntes camr.os dll_ concentra
ção. Ontem. na Espanhá stoudida .. pelo 
vendl.Val comunista, em poucos.· me.ses 
tombaram máis · vitirrias do que as que 
ceifaram em seculos os. tão tnalsinados 
tribunais da inquisição. E:ra neeessarlo 
que tlvesse,nos ante · ós olhos· à bar.barie 
dos nossos · dias p:i.ra os desv!atmos ·das 
decrepitas acusações de qüe tem sido 
vitima a Igreja. . . 

Entre tantas dissenções. entre o fra
gor de odios inveterados resplandecem 
mais que nunca a unidade di. Igreja, 
a · 1ntáng!bllidade de: sti"' moral, . o pres
tigio de sua autoridade, EsSe aul;entlco 
milagre, · que desperta a. a.tenção dos 
proprios inct.edulos e dissidentes, é tal-; 
.véz 11, ,un:ca·· pall,'IVrt:Lde' lJe'Us,:em meio 
de ·$eu misterioso silencio:. Essa/ luz; 
que •ãoi pode extinguir-se porque .à 
rtcendeu .o. vroprlo · Deus, é tambem ,. a.. 
única ::i-spernnça do mun:lo que· se _de
bite .nas: frevas. 

O PATRONO DAS OBRAS DE CARIDADE 
Pe. Adalberto .. de r>aula Nunes, S. 'D. S. 

• 1 • 

·4. Igreja C~tolica, á grande mestra 
da caridade cristã no decorrer dos se
culos e a unica. depositaria da Nerda• 
deira caridade pregada e· ensinad.i 
por .. Cristo Nosso Senhor. ·· é rica. em 
fil.hos devotadamente consagrados· r.s 
obras caritativas. 

Só neste ·mês dé julho, ela celebra 
a festa de três grandes ,apostolas çfa 
caridade verdadeira e çristã.:.E <:Ol\10 

, que . por um especial designio da Pro~ 
' vid~ncia divina. os tr.ês grandes he
rois. e martires do. amor do proximo. 
levado até aQ desprezo e esquecimen
to ·de si mesmos, são comemorados 
pela santa Liturgia nos dias: 18,' 19 E> 

20 do mês de ji..lho. 'São eles: no dia 
18: São· Camilo de Lelis, o aposto:o 
dos ·pestifi=ros e dos qüe sucumbem 
ao peso das doenças contagiosas. No 
dia 20: São Jeronimo Emiliano, que 
já era conhecidc em seu tempo co
mo sendo "Pa.. dos orfãos· e dos me~ 
ninos abandonados". 

·EnÚe , estes de.is . eminentes filhos 
da Igreja e gl'andes promotores da 
caridade ~ristã, festejamos, no dià 19, 
o Pai. da caridade cristã; São Vicente' 
de Paula, a quem a Igreja cognom.iii:i. 
com o. belo e eloquente titulo de "Pa
t~ono _das ·obras de car.idade"... /. 

Como · nos edüica a historia desse 
inconfundivel · e humilde São Vicente 
de Paula. Toda a sua vida foi orien-

tadà. por ~quelas palavràs do divin() 
Mestre: "toda a vez que .. isto (matar 
a fome e a sede dos famintos, vestir 
os nús, visitar cnfe~l!lºS.• e}c:l fiz~i;
tes ao menor dos meus 1rmaos.a mun 
o fizestes". Não foi a vaidade , do
rriundo que o induziu a dédicar .. sE! .in• 
tl'h:~.:úente às obras· em favor do pro
irimo. como tam bem não· foi o· · movel 
da sua caridade a recompensa: pàSSa• 
geira e fugaz do seculo. Fez. tudo· por 
amor de Deus e do proxi_mo para as• 
segurar umá recompensa ·etenia e im•' 
perecível na eternidade. · , 

Por isso mesmo. todas as suas obras 
ou instituições pias.· trazem ó rotulo 
da caridade. Da càridade · ·verdadeirà · 
que o divirio Salvador° veio trazer.· :il,o 
mundo. · · · · · 
. São Vicente· de Paula . rião féz o~râ, 
humanitaria ou filantrópica; no. S(lll-. 
tido que ·os· mundanos emprestam ·ac;,· 
termo .. Não procurou apertas' alíviar o· 
corpo •. mitigar as ·dores dos qu~ so;., 
friam ou á indie;encia dos. _que sentiam 
falta de tudo. O- que• ele :Proctlra:nos: 
seus queridos pobres e . doe!ites . erél, 
a· sua alma. tão imortal e de' valor· 
tão infinito como a .de qualquer outro' 
descendente de Adão.· E .afim. de ga;._ 
nhar essas almas para o · .feit\.o · dos· 
ceus fez da .caridade o· seu mais pelo 
e. : providencial· apostoladQ. · Alivia~do: 
o corpo pelas obras. de. qiisericordia, 
levava sempre saude e vida à · alma' 
enfermiça e não raras vezes · morta 

Lembrai-vos de que os casamentos infelizes nascem sempre·. da· levian- · 
dade· com que são celebrados sem a devida preparação. l!:. que muitos noivos 
se deixam levar por interêsses. pecuniários, ou então, po1·: uma .paixão violenta, 
indo nêssc caso .à Igreja para dar uma satisfação a sociedade· comq dizem, 
sem nenhum respeito ao lugar santo, apena-s para fazer ostentação· de 'Úlll 
luxo descabido. Fazeni questão de orquestras retumbantes; de fotografias ·em 
vár.ias poses, com ares de verdadeiras artistas e depois retiram-se · pàra: as 
suas residências, entregando-se em seguida a • uma vida: che_ia dé dissipações 

POLONI'A MARTIR 
pela lepra do pecado.' · · 

Hoje em dia se fala muito em obras 
sociais, Há muito filantropismo, hu• 
manitarismo, por esse· mundo· em .fo• 
ra. Há muitos ·rotulos ·ou mascaras de 
caridade. Fala-se .atualmente muito 
de urna caridade espirita, de ilína ou
tra patrocinada pela Exercito da Sal
vação. Há uma seita protestante que 
intitula a sua caridade de evangelica. 
A Maçc-naria, · o Rotary e outras So-· 
ciedades, c~mo, por exemplo; essa in• 
disfarçavel: e tendenciosa Associação 
Cristã de Moços, fazem muito. a!ar-. 
de de seu.s trabalhos e de., suas. ati•, 
vidades em prol da hwnànidade. O' 
que . eles não fazem;. porém, é eari• 
dade crist,ã! A quantas almas. não: le
vam eles de envolto com dinheiro de 
suas obras puramerite humanitaria's, 
o virus da impiedade, o grito de re-· 
belião contra Deus e sua _ Igreja e· a 
morte da alma. Por ·isso; ·· sendo São 
Vicente: Patrono das obras de carida
de, essas Associàções de puro huma
nita'\\·mi> não podem tê-lo por prote• 
tor e advogado. 

e vasia de ideal sério. · 
Não é preciso ser profeta para adivinhàr às -consequências lastimáveis 

ile semelhante enlace realizado sem as bênçãos de_Deus e as graças do sácra• 
mento do matrimônio. Sem muita demora, começam á aparecer às divergên
cias, os aborrecimentos entre cônjuges de genios diferentes, fl., logo·. em' se
guida, as visitas escasseiam, o fechamento da casa· 'nupcial, até .ontem tão 
alegre, a separação; o . desquite, quando não é o· pl'ocessó . escàridalosó: ·de 
anulação do casamento, .com testemunhas adrede preparadas ·pará' depoimen
tc;; vergonhosos, que,· muitas .vezes, cobrem' de opróbrio ·as famílias doi{'litJ-·· 
gantes e produzem inimizades fidagais. · ' · · · · ·. · · · 

Minhas filhas, se por infelicidade tiverdes pais inescrupulosos' que· qúelram · 
entregar-vos a um homem apenas por uma escritura, como' se·' fosseis . uma 
cousa -qualquer, com todo respeito deveis -responder-lhes:' "só sairei" da ·câsa 
paterna para· um casamento que, além do ·compromisso · legal, rec'eba na Ígreja: 
as bênçãos de Deus para o lar que vou fundar". · · ·. 

E, se por ventura, vos dissér o noivo que 'não ·preteride casar perante·. o 
altar, por falta ·de meios, como. por vezes acontece, deve~ i·esponcl~r que· não' 
podeis vos unir a quem não se envergonha . de confessar assim • que não está 
em condições de vos dar. o conforto que mereceis e q'ue esperais; . ·.· · . · · 

Caríssimos Filhos.' Que a bênção de Deus· acomqanhe :sem.pré ~s .vossos 
passos para que não se desviem riunca dos caininhós da verdade e:da virtude. 
Assim seja. · · · · · · · · 

.. Ribeirão Preto, 21 de· Junho de 1944. 

tALBERTO; :Bl~PO J)IOC&SANO. . 

•, • .... L_ 

A .. CRU.Z oo'J';iEFUTO PARÁ VALE
0

N
.. Ti;:$ POLONÍ!áES . ·. 

O Gen·eral. Ariders . condecorou os 
i.oldadós da pâtrulha p·olóhesa que 
avrisfónou orrze ·. aíemães.· · Depois· c1ô 
oficio religioso no· Largo do Mercà-. 
do da aldeia proxiii1a da linha de fron• 
teira •. a companhia, com a bandeira 
da ··Divisão :Carpatea; toinou · posição, 
"efo·· guarda;, enquantó erà lida à or• . 
dem · 1'· 'Comandànte .. em Chefe con
ferinclo Urna inedalha do Válor Mili· 
tar, ·de·. prata, ao ·chefe. dá patrulha, 
,irimeiró· teiienté. e'. ao segundo,·, as
sim cqmo dez Cruzes de._-Merlto pes· 
soais' à.os óutro.{ membros da> nà.tru• 
lha. Ao: mesmo. 'tempo; o 'General 
Aildérs cohdeéoróú. dois o!lclais, .dpis 
capor,ais e .um l_a_nçefro,. todos,. do -He
~lmento. d~ Lanceiros de Poznan, ·com 
,. Cruz· de•:Merlto,. .vor · terem· partici· 
pá:do' .;·de, um . patrulhamento, excep- . 
aionalmente dlflclí,. durante o qual ós 
lanceiros tomaram : . utna casamata 
àlemã. Os ' alemães tiverám c!nc·o 
mortos, aó tfa~sb que os l)Ôloneses não 
reglstrar'atn· ne.nhuma pérda. Dlrigln·· 
dó-se 'aós homens, o.Genéral Anéíer-s 
disse· ·enire>outí:âs 'coisas: '!'Têuho '··-··' -···. ,,, -··· ·,;:'· -~,.-· .. - . '. •. ·- . 

certeza que na nossa marcha em dl· 
reção ~ • Polonla, todos os soldad<,s 
da Divisão Carpatea ganharão a Cruz 
do :Merito, pelo i<eu heroismo e sua 
coragem". 

· (Conclue na 7.a. pag.) 

LEGIONARIO S/A · 
._Asscmbl~ia 3cral Exiraordinaria 

Os abaixo ·assi-.iados, diretores e . 
acionistas da Legionario S. A., repre-

. se11tando a maioria c!!o · capital 'social, 
convocam os Srs. acionistas· para uma 
Assembléia Geral Extraordinaria. a 
se realizar no proiimo dia ~- do cor
sente mês de julho, ·às 20,30 horas, 
: na sede · so.cial, à rJ,la J~aeulada 
Conceição n. 57, para tratai~ da con
venlencía da liquidação· da socieda
de; eleição d~ liquidante e do Conse
lho Fiscal,·~ outros assu ... tos•de inte-
resse social. · 

Sãc;, Pauio, é('., çle julho de. 1944. 

· Fra~cisço. cié · l;'aulá Monteiro Ma:. 
chadQ .,;,, Jo.sí: NeYde ·cesar' Lesi;a •. 

As inumenas obras de São Vicente 
de · Paula fez e instituiu, foram e são. 
obras de verdadeira caridade. cristã. 
A'uxi!iou o corpo e a alma e não fli!z 
ost':!ntae?ão farisaica dos seus trabalhos. 
se:mndo a r~comendagão · de Nosso 
Senhor Je&w Cristo - a mão esquer.-· 
õa. não d_eve saber o que. fe,z a, direit!lt . 



S;io Paulo. 16 de ,Tulho de ICJ~-~ 

----------------···-·--···. 

Filial de São Paulo ..,. Rua Alegria, 300 
Loja, vendas a varejo - Rua José Bonifac:o, · 308 . 

As Missões nas lndias Orienta~ Holandesas 
Pelo Pe. K Gelclens R. V. D. 
capelão ela armada holanue
sa, ex-missionario na i,ha ,la 
Flore.s nas Indias (1932-19'1!) 

'l'<,YllU·S(} cada vez mais evitlenle 
])elas noticias que nos chegam a 
cerca das Indias que a obra m:s;;iu
i1aria paralisou,se praticamente sob 
a ocupação japonesa. o· envio dum 
uiplomata japonês para o Vaticauo 
11ão Implica de modo· algum uma :;ti
tude niais motlerada em face das 
missões catolicas. Não se sabe o que 
aconteceu ao clero intligena - qu~n
to aos missionarias estrangeiros, te
mos muitas 1;azões para crer qu13 
estejam iuternados em campos .-,e 
concentração, para não pensar em 
coisas muito piores, A significaçiio 
de~te fato só será suficientemeute 
apreendida por ·quem se realizar a 
posição das missões catolicas nas 
In<l'as ·orientais antes da guerra ~on-
tra o Japão. · 

Durante longo tempo os Jesuítas 
i:ateqnisaram o arquipelago inteiro, 
um campo de ação que abrange 3000 
milhas de oeste para leste e 500 nli
lhas de, norte para· sul com· uma po
pulação aproximada de 50 milhões 
de almas. Está claro qae para um 
trabalho metodic.o e frutlfero em tão 
vasto· territorio se necessitava rle 
muito_ mais mlss!onarlos que os Je
suítas podiam fornecer. Por esta ,-r,. 
zão" dividiram-se as lndlas, no inicio 
<leste seculo, em 10 Vicariatos e r, 
Prefeituras apostollcas, cúnfi:idas 
a var:as Ordens e Congregações re
ligiosas. Onde antes se trabalhava 
principalmente entre 0 s europeus nas 
Judias, intensificou-se a obra missio
naria propriamente dita l. e. a con
versão tlos pagãos aliás com frutos 
consoladores. Após 25 anos de ativi· 

. dades .cinitavam-se 509 inn catolicos 
indígenas. Em 1939-1940 trabalhavam 
nas Indias 583 sacerdotes europeus e 
16 indigenas, 

Oa. principais elementos na cons
trução duma -missão, e tambem da 
civilização, são os seguintes: . 1) a 
organização escolar, 2) a obra dos 
catecúmenos .. 

A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR CATO
LICA NAS INDIAS 

Existe ·~m grande numero de es~o
las catolicas primar:as, Em alguns 
lugàres são subvencio11adas pelo go. 
,·erno ho.landês. Deste ·modo atingia
se considera vel parte da população. 
Pàra estas escolas formaram-se pro· 
fessores inigenas e em 1940 seu nu
mero .ascendia a 3240, 

Houve varias escolas secundarias; 
escolas domesticas e tecnicas para 
meninas; escolas profissionais P 

agr:co!as,, indui,triais e comerciais; 
escolas normais para rapazes e mo
ças. 

Ao. todo contavam-se 1796 escolas 
catolicas com 159190 alunos, 

A organização escolar não podia 
ser mantida sõ p,ilos sacertlotes. Ao 
( 478 europeus. e 65 indígenas) e as 
seu lado estavam -os Irmãos leigos 
l'el!giosaF (1'724 européias e 203 inni
:genas). Destas ultimas varias tra· 
balham em hospita's e .Institutos de 
c.:aridade. · · 

'A OB'RA DO CATECUMENOS 

Em .lugares onde as circunstancias 
i:lão permlte1r. a f,undação tluma esco· 
la a missão mantcm um catecumc-
1,;io o ciue sig11ifica que lá só se ('11· 

sina religião. O nurnero dos cal e· 
clade financeira e numero ele cate. 
qu:stas era o .dobro ou triplo cio· nu-

F O R M A Ç Ã O_ M A R I A N A 
Em continuação ·do programa_ reali

zou-se, dia 15 p. p., na Academia Ma
riana, mais · uma aula de Formação 
Mariana. Falou na ocasião o Dr. Carlos 
Dias Brosch. 

Foi o segúinte o sumario da aula: 
Da virtude do trabalho. A luta con

tra a inercia. O · descanso licito e o 
fücito, ·o trabalho humano e a Provl
dcnc!Jt. A previde11cln. e a ecor,~mla. 
Da frut!fica.ção. As aulas de Formação 
realizam-,se todos os sabad,;is às 20,30 
horas. As .. iriscrições para o Curso po
derão ser . feitas na sede da Academia 
Marlana, à rua Barão de Paranapla
<:aba, 50, ou pelo telefone 3-~11)5. 

Esse curso poderá ser . feito tambem 
por, correspondencla, a&im como os de 
l'crtuguês, · Latim ecles!a.5tico, Inglês, 
~aquigrafia e Teoria Musical, 

mero de proressotes. Ultimamente 
diminuira1il per razões pecuniaria8. 
Ao lado dos catequistas J>ropriamente 
ditos trabalhavam os profe3sores de 
religião; estes não eram muito lns
truidos e sua tarefa principal con
sistia em ens'.nar as respostas do ,·a
tecísmo que em ccasiões oportunas 
eram. explicadas e comentadas 111ais 
amplamente pelos iulsslonarios via
jantes. 

Alem destas obras principais ns 
missões mantint1::m · hospitais( ma:s 
ou menos 60 l, poli clinicas, interna
tos (53 para meninos, 33 ·para meni
nas), orfanatos (46 para meninos, 42 

pàra meninas), aGsoclações, congre, 
ei•.çõcs, etc. , 

FORMAÇÃO DE SACERDOTES 

Em vista dos desejos expressos de 
S. S. Pio XI deu-se inic:o à formação 
dum clero indlgena, Para este fim 
a::iriram-se quatro Seminários 111éno
res; mais tarde 'inaugurou-se um Se
minario maior central na ilha de J a
va, e outro. nas ilha de Flores. Os 
sacerdot.es ind;ge11as perte.ncem to; 
dós, ccim uma U:nica exceção, ao cle
ro regular, O numero de seminaris
tas maiores indigenas era de 46. A 
matricula nos semlnarios menores 
subi'à a 243. 

CONSEQUENCIAS OA. GUERRA 

Em 10 de maio de 1940 todos os sa-' 
cerdotea e irmãos alemães foram in
ternados, Mais tarde uns dez foram 
restltuidos à l:berdacle; Ao,. estalar a 
guerra contra o Japão estes lnterna
dcís foram transferidos para as Indias 
Britanicas. O que aconteceu· depo:s · 
da invasão japonesa e quàJ é a si
túação atual, ignora-se em grande 
parte. Conhecidos são apenas os fa. 
tos seguiu tes: 

a) 5 Bispos holandeses na Ilha ele 
Java, um Bispo java11ês e todos os 
sacerdotes não-ind'genas toram inter
nados. 

'b) O Vigário apostollco da Nova
Guiné holan'desa, Mons. J. Aerts, foi 
a3sassinado juntamente com 7 sacer
dotes. 

c) Na !lha de Bornéo não ficou 
nenhum sacerdote em liberdade; pro
vavelme11te foram. totlos Internados. 

d) A .parte sudoesté da Nova-Gui
né não foi ocupada e lá se encon
tram ainda 10 sacerdotes· e 4 Irmãos. 

e) Dois Padres conseguiram fug' r 
da !lha de Timor para a Australia. 
Ignoramos completamente a a~itude 
cios Japoneses para com as. religio
sas. Se deixaram liberdade de ação 
ao clero indígena, a realidade será 
esta: 

Para 600.000 càtolicos, em vez de: 

10 B:spos 1 (o de Semarang) 
580 sacerdotes .• 16 
643 irmãos 65 

Tnlvez os Bispos conseguiram ain
da ordenar alguns patlre~ indigCntts, 
mas mesmo na suposição mais otimis· 
ta seu numero uão irá alom dê 25, 

FUTURÓ 

Antes da invasão o futuro da mi~
são era promissor, Como se torna,á 
a situação depois da guerra depende 
tle varias circunstá11c!as: 

1) A dufação da ocupação e a in
fluencia da propaganda japone~a con- . 
tra. a t·aça branca. 

2) O numero de missi01iarios. so
breviventes e a sua capacidade fisi· 
ca e espiritual ·depois do internamen
to. (N. da R.: De pessoas beril inro:r, 
madas soubemos· .que 110 11rimeiro 
ano· de internamento l.e. eU1 l9~-3 
morreram 20% cios internadl'S e 1"P.· 
ceia-se com razão que até o fim des· 
trl ano terão .sucumbido 50% dos in
ternaúos ou a i:netade dos presos em 
campos de concei1tra<;ão japoneses). 

· 3l Quantos missionarias haverã 1,111 

,clisponihilidade depois da guerra pa, 
ra trabalhar nas lndias. 

4) A extensão das danlfücações e 
destruições (igrejas, escolas, hospt· 
tais). 

5) Poderão ser obtidos. recursos 
pccuniarlos para as viagens dos mis· 
sionarios, ,:i aparelj1amento, a · cons 
tração e a manutenções das missões? 

Embora seja sombria a imagem 
atual, confiemos contudo na Mão Da· 
l"'Uele que tudo dirige · e ·governa to
das as co!sas. Imploremos. S.ua graça 
e Seu auxilio para os misslonarios e 
para seu~ ~r?,balhos, ~gor~ .~.-~~. Íll• 
t~tQ. 

O N. A 'R 1 'o 

"1 N ··ME M, O RI A M" D E D JOSÉ 
GASPAR UE AfU'N-SE-CA I -._SllVA 

O Revmo, Snr, Conego · Paulo Rnlim 
LourelrO, Chanceler do Arcebispado, 
acaba de · dar a lume a. segundà edição 
elo "In Memoriam" de o: José Çial!par . 
ele Afonseca. · e Silva; pran~adci · Arfe• 
bispo de S. Pàul-'. . 

;. primeira edição deite trabalho es• 
gotou-se com extra·o1·dinarla. -rapidez. o 
~u~ · atrita a. !:.tensidade dÍU! saudade~ 
oeu.:adas p~ló malogrado· Antlstlte, A 
segunda. edici\o; _que agora;vem a publi-
. co, traz farta documentação f<:>togra.'fl· 
ca., ainda máls rica do que na edição 
1mterlor, destacando-se :como ·especial·· 
mente evocatlrns as :t'otÓgrafüls da ç:i. 
pa, da chegada de D. José · Gaspar de 
Afonseca. ·e, Silva a s. Pa.ulo, e do gru
p, tira.do juntamente con-. · os demais 
~lspo.~ desta Pr<:>vincla EclesiasUca. 

O corpo da obra. .se éompõe .de um 
substancioso . e excelente esbÓço .. biogra.
fico, a. que se . seguem ·dados sobre a~ 
atividades de D. José ein. S; Paulo, nu
mer~s::,s e brilhantes artigos publica
dos a respe!t.o. de S, Excla., por ocasião 
de' seu fa.lecirriento, bem· como alguns 
trabalhos da lavra de D. Joté, ·es;>ecial
mente as . Pastorais coletivas. . 

Tambem se . nota _nesta; ,tolectaneà a. 
transc;:ição de trabalhos · referentes , a 
J\1'ns. Alberto ·Pequeno 'e Pe, ,Nelson 
Norberto de Souza Vieira,. respetivamente 
Viga.rio Geral para as . rellglosas e se-· 
cr"tario Particular do pra-nteado Arce-
bispo. . ' . 

O ài.fünto autor deste "In l\.!emoriam" 
foi dos mais intimes e dUetos éc1a.b.~
radores qe D, José Gaspar;, Seu t1·aba. 
lho constitue, alem de .tócante expres
são de piedade tmat; ln'est1mavé1 repo
sitGb de elementos· hlstoricos · ~ue se· 
rão · da mais releyante VB.llil, par.a. a fU• 
tura historia da. vida •religiosa: de S, 
Paulo em .n=os dias. • · 

A re.3peito deste tra;talho, entre ou
trM apreci.il,ções recebidas pelo··Revmo 
Sm. Conego -Pa.u1o··R:illm Loureiro; des-
taéam-:is e.s seguintes: ' · 

"Com muito prazer, li -este opuscu
lô que tala sobre· as virtudes· e as ·rea
li2ações de Dom. Jcsé Ga:spar de Àfon
seca e Sllva". -, (a.) :EÍENTÓ, Arcebls· 
p de Cesa.réa, Nunck> '. Apostol!c:> no 
Brasil, .· · .· 

''Gratissimó presada· joia .. In. Memo. 
riam", . -. (a,) JAIME,. Arcebispo do 
Rio. de Janeiro. . . 

"Agradezco cordla.lmente la. gentileza 
ten:da. poÍ- s. R. para con · este · su .ser~ 
vidor y, a.! mlsmo tlempo, 1e hagci pre
~nte mi amplia.· felicltaclón por · · ia 
obra. llevada a cabo con ·tanto orden y 
esmero, en · la. cua.l ~ palpa la. tnagnl• 
tud de la labor ~rrolla.da por· e!. se
gundJ Arzoblspo de Sa,n .Pablo, e: ·quien 
he tenldo Ja suerte de Nriocer con mo
tivo dei dongreso Euca.rfstico realizado 
eá esa ciudad y de quien gÍ.1ardo .gra
tísimo recuerdo, pues pude apr!l.éfa.r en 
el , trato petsona:l con él, las dote8 de 
intellgencla y de prudente goblerho que 
enc~naba en SWI actos". ;.:.. (a.) A~TO-

Nip , MARIA BARBIERI, ArzJblspo de 
Montevlde:>. · · 

." FàçÓ os' melhores :votos porque o 
livro seja., de v<irdade, mais um motivo 
para comervar in!lelevel a santa memÓ· 
ri!I. d,) ,audoso D. José". - (a.) ER· 
NE$TO, Bispo· de Jacarez!nho, 

"R:icetü el ejemplar "do sillgelo tn 
M~morfaril" de mi "inesquecível e di
lP.tisslmo amigo Dom· José", Todos los 
dias hago un memento por su alma eu 
Ia Sa.hta. Misa: y Jê: pido que yo pueda 
imitarlo en'muchas.cosas, ya que en to• 
das. 'me .será .muy dificil". - (a.) -

· Mons. .dr. TOMAS J, SOLARJ, Ob!spo 
Titúlar de Aulóil, Auxiliar ll~l Carde
na.i Ai:zobispo de Buenos A\rcs Su Emi•. 
nmcla Etevma. D .. santiago L. co;ieno. 
· · "Muito dalma. agrade;;.:> s,~:.i muito 
bem feito e precioso In Memr;:.iam, Fe
licito-o pela otlma ideia, expressf,o de 
suá: bela alma, . tão <1,gr<J.decida àquele 
que o qulz tantó bem nesta vida," -
ra,) Mon.s. JOAO JOSlt D'AZEVEDO, 
Vigario, Capitular do Bispado de Tau
baté. 

"Agradeço penhorad·o a gentileza com 
que V. Revma .. me distinguiu, prisen
teando-me com , um exemplar desse de
licado. escr!nio dos afetos de amizade 
e estima filial de V. R3Vma.. para com 
aquele desvelado pastor que Noss:i Se-

. nhor houve por bem chamar tão csdo 
.à rec:>mperu;a eteina". - . (a,) - Pe. 
LUIS RIOU, Praep, Prov. Bras. ,centr. 
f;, J. 

Da. .pen:i. do venerando pai do - Sr. 
Doui José . Gaspar .,... Sr. SEBASTIÃO 
r.:;;: AFONSECA E .SILVA: "A Familia 
Afcinseca. é Silva seru:!blllzada agrade• 
e~ . a remessa do· exemplar do In . Me
m:rmm que bem exprime a . vidá. de 
nosso sa.uào Filho. E,tá .ma.gisti;almen
te tscrlto ". · 

· Não Desperdice!· 

PAROQUIA DE SANTA CECILIA 

OBRA DA PROPAGACAO DA,_ FE' 
, ' • ~. J < " • -, ' '. •• ~ ". ·- ' • • ,. • ,.: > • . ..... 

·coNV;lTE 
. . 

Cól'lvida:môs ·V. Excià. e Exma. :F.amilia à virem as:,iistir às seguintes 
funçãe.~ religiosas a· sêrem ·. celebradas,·.· nesta Matriz, em comemoraçã,o 
à. festa · dos Beatcis Inácio· de Azeved9- e seus 39 companheiros, .Mar-
tires do Brasil. · . · . 

DIA 15 (Sabado) - Missa festiva, às_ 7,30 horas, em louvor dos 
Beatos 'Martires. 

. DIA .16 (Domingo) ,.;_ A's 19,45 horas, Solene Hora Santa, em 
favor das Obras Missionarias. Será pregada pelo Revmo. Sr. Frei 
Timoteo · de Porangabà, · O, Cap. ! . . . 

"Pela fé que recepemos de Deus, cooperemos par,. que recebam 
a mesma fé outras almas, Pélos tesouros: das graças de· que Deus .nos. 
cumulou, cooperemos ccim todas as· forças, para · que se ·1!'!vem ·esses 
tesouros para mais longe 1fossivel e para o mabr numero de· criaturas 
do bom Deus". · ' 

(PIO XI) 

A DIRETORIA '•DA O, P. FE: 

Diretor: Cônego Luiz Gonzaga de Almeida 
Presidente: . Zélia • de· Freitas Camargo 
Vice-presidente: Maria Luiza Alvarenga 
Sêcretária: Alayde Martins Muniz 
Tesoureira: Maria de· Lourdes· G. Reis 

São ·Paulo, Julho_ de 194!i, 

SALVOS PELO ROSAKlO 
Quatro aviàdores . perdidos , no Pacifico, 

Quatro aviadores . navais. norte-ame
ricanOJ, qú_e passáram de.sésseis «;lias 
perdidos sobre !ll! aguàs ,do Pacifico Sul 
em um pequeno bar~o ·.de bOrracha e 
·quatorze dias em llllla ilha deserta., de
pois que o seu avião de ·patrulha nau-· 
tragou, atril>uiram o ·~a.to de ha;verem 
sido salvos, ao Rosa.rio <1úe · um deles 
ur.ava. 

O tenente Trewhltt piloto do· apare• 
'füo perdido, fez as seguinte-, declara
ções: "Estavamas para . na1,1fraga,,, !i• 
sica e espiritualmente ne!Ses temiveiS 
momentos, quando fomos sa.lvos pelo no
sarlo de Edward - > segundo oficial -
E~ta. é a verdade, ainda que essa. :-p~r
te de nOS3a. historia- comece tão só. a 
des=!s dias quando . nos.so avião 'es
talou e por . fim ')Ogramoa embicar nosso 
barco de bOrracha 90bre nm riaclio des
conhecido. Nem eu· nem'. meus compa- ' 
nhelros de aventura, erâmos religiosos 
até esse acidente que poderia ser !atai. 

No bote de bOrracha . resávamos · tos 
dos. os dias e a. primeira ,coisa· que/fi
zemos • · chegar a terra, tol. no.\' .ajoe~ 
lharmos para; dar graças 3-i Dellll. .. saun· 
.der-', o mecanlco ·e ,C<Jlon·, () 'co-pllQtQ, o 
mais moÇ() dos quatro, ; pols tinha., 21. 
anos, estavam.· tão estenuados . que. ape
nas puderam_ levantar•SJ para · ~rem 

Ho.ra santa : das . Empregadas 
Domesticas_ 

conduzidos por Schaífer e por mim a 
unia pequena 'fonte. Comemos alguns 
cocos· c:i que nos · restabeleceu um pouco. 
Trata.mot Jogo de descançar dormindo , 
sob uma c.hOça lmprovizada. No dia se
guinte; -enquanto. Schaffer e Saunders 

· pescavam, sal em exploração e encontrei 
um.a aldeia. de nativos completamente 
deserta; Muda.mos para. lã e ali em uma 
choça passamos a; noite. Ao meio-dia, 
fomos acord&dos por um vozelro. Duas 
figuras apa.réceràm de repente a. porta, 
e · Saunders deu um grito de· aurpreza. 
"Meu Deus, são japone$es!" ·Eram, na 
verdade,· japoneses.· Levavam oculos es
curos, como nos pintam ar, historias co
micas. Vociferaram algo e voltiiram pa
ra. ocultar~se a uns· 100 metro~ de dis
tancia., 

Enquanto . fugia.mos,. percebemos que 
15 japoneses 11os perseguiam, Ficamos 
multo cariçàdos 11aquele dia, escalando 
cumes, · atrâvessando pa11tanos e at1·a
vesiiando cerrados · matos, Esgotados, 
avistamos outra . a.Ideia.." Seus habitan
tes jã, não eram japoneses, esta.vamos 
nos .limites dé um povoado indigena. 
Al~uns deles sairam ao. 110&0 encontro, 
porem não fomos recebld:is'muito amis
tosamen·te,., pois, se .detiveram a certa 
distancia. e -nos . fixaram .rudemente, 
coméçarido logo a. voltar. Puzemó-nos a 
gritar e eles voltaram 'de novo, Esta.
vamos j~ ·exa.ústo,s, 'pais ilâo nos com
preendiam, quando o nosso. benjamim. 
ó co~plloto Eduardo,_· tevJ uma inspira• 
ção luminosa. Tómoti o Etosarlo que ti· 
nha sobre o pescoço, benzeu-se ;om ele 

R~ai!Mr~se-á, hqje, dii ,16; das 17-.is, e o 'beijou, Isto teve um efeito lmedla-
18. horas, na, capela .das serva.oi do .,,San•; to; ôs na.tivas eram felizmente cato-
ti.sslmo Saéràmento, à. -Rua , Barão de licos. 
Igua,pe; a. · Hora.· santa.. mensal, <1ue a Aproximaram-se e nos. trataram mui-

. ]:>la.· União do Externa.to'.Sãct Josê prci- . to bem,'.-até,que, fomos recoibidos pelos 
m~YJ, ~· .u;1m1P.fépdas -doll\.~icaa. ... : i\~~- . _ 

_' . • ': . !~ ·., ' . . ' ~ ,!- • :·· : , r , • ~ • 
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J O. 1 A s Ultimas novidades em· JOALHARIAS 
M UUl:UNAS. de ouro, rubis e brilhantes 

GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES 
Grande variedade em RELOGIO S das methores marcas . suissas 

Be,nto· Loeb 
RIJA 15 DE NOVEMBRO N. 331 

A · Joalharia preferida pe!~ alta . sociedade . HA 3 üERA.ÇõES 

PIO XII E AS êONGlEGACõES MARIANAS, 
"Os nossos mais vivos desejos são 

qte estas palestras ele piedade e ele 
apostolado cristão cresçam cada clia 
mais e cacla: dia mais se robusteçam ... " 
(Carta Apostolica "Com particular 
complacencia"), 

"Fazemos votos . que a vicia· das 
Congregações Marianas, que tão va
lentemente· trabalham, seja cacla. vez· 
mais sobrenaturalmente fecunda em 
frutos de propria santificação e obi·as 
de apostolado cristão". (Mesma car-
ta), • 

Estes vivissimos desejos e estes vo
tos definem luminosamente o pensa
mento de Pio XII acêrca das Congre.;, 
gaçôes Marianas. 

Eles despertarão, atraves dos secu
los, no coração dos Congregados, · o 
eco sonoro . da gratidão mais entusiíls
tica e mais filial. 

Eles gravam ein letras. de ouro o 
nome do atual Pontífice na historia 
glori<>sa do , Marianismo mundial e 
muito particularmente do Marianismo 
Brasileiro, . 

Com efeito: a carta apostolicà de 
12 de Janeiro de 1942 é muito mais 
do que um dos tantos . docwne11tos 
pontüicios com que a Igreja atesta 
sole,nemente ao mundo as benenieren
cias das Congregaçõos Marianas, a es
rna que todos. os ·fiais lhes devem 
consagrar é a importancia que· a San
ta Sé . lhes. reconhecé. A.· .. carta· "Com 
particular cornplacencia" coloca Pio 
XII ao lado· do seu marianissimo pre
decessor Benedito XIV que nos deu 
a Bulà "Glorio[ae Dominae", passa
da à historia com o titulo refulgente 
de "Bula Aurea", Porque Pio :XII não 
se contenta com louvar paternalmen
te e abençoar as Congregações Ma
riar.as; ·êle realça .seus traços fisiono
micos, lembra qual é sua missão 
atual na sociedade, qul'll deve ser o 
espirito e a 'orientaçã'l qué as devem 
animár e guiar e determina o lugar 
exato que. elas ocupam no apostoiad<>. 
hiei-arquico. 

- Aos olhos de certos observado
res, as Congregações· M;;iri:mas pare
cem· talvez antiquadas, superadas, in
capazes de rea)izar o apostolado coino 
o exigem as condições atuais: 

Falso! - responde Pio XII: "As Fa
langes Marianas ocupam sob· as or
dens de Jerarquia um lugar conspí
cuo no trabalho e na luta para· a 
Maior Gloria de Deus e bem das al
mas é são de grande importancia pa
ra a causa . eatolica no Brasil". 

- Na opinião de outros, as Con
gregações Maria11as passam por ásso
ciaçôes de piedade e não de aposto
lado. 
. Falso.! - e:xclania Pio XII: "Com 
singulár agrado· vemos que os mem
bros deste pacífico exercito . mariano 
pl'ocuram diliientemente não · só uma 
solida formação espiritual, senão tam
bem wna intensa e fecunda ativida
de apostolica, elementos ambos essen
ciail'I a toda Congregação Mariana". 

- Mas este apostolado, podem al
guns alegar, deve ser muito restrito, 
muito limitado pelas finalipades espe
cificas das Congregações Marianas e 
nunca poderá ser wn apostolado ili
mitado quanto às suas modalidades 
e ao ambito em que se exerce. 

Falso! - -ensina Pio XII: "Nossos 
mais vivos desejos· são que .. , coope
rem cada dia mais ... ; na dilatação 
de reino de Deus e difundam cada 
vez mais abundantemente a vida 

,cristã · nos indivíduos, nas familias e 
na sociedade". 

- Pelo menos,., pode certa gente 
cuidar; é preciso conceder e reco
nhecer que o apostolado mariano é 
um apostolado" particular, sem liga
ção oficial com a hierarquia, 

Falso! - proclama Pio XII: "Maior 
ainda foi · a nossa satisfação a saber 
que as valorosas Falanges Marianas, 
sob a direção dos Veneraveis Irmãos 

· Arcebispos e Bispos do Brasil, l;ão 
cooperac!oras eficazes do Reino de Je-: 
sus Cristo e que exercem um fecun
do apostolado por meio de multiplas 
e variadas obras de zelo". 

- Em todo o caso, dirá alguem 
quem· sabe,. o apostolado das Congre
gações Marianas não é nem pode ser 
considerado como uma verdadeira co

·Jaboração dos fieis no apostolado hie
rarquico da Igreja. 

Falso! - atesta Pio XII: "As Con
gregações Marianas "são cooperado
riiS eficazes na propàgação do Reino 
de Jesus Cristo .. ,· sob a direção dos 
Arcebispos é Bispos sob as ordens da 

• Jer~rquia," , · 
- Como quer qile ·seja, opinar~se-á 

por acaso já passou a éra das Congre
gações Msirianas: são associações de 
irnporlancia secundaria, 

Falso! - afirma Pio XII: "São' co-

A caridadê da Polonia heroica 
I, . 

SOLDADOS POLONESES. DOAM Ml
LHOES DE LIRAS PARA. A RECONS

TRUÇAO DO MOSTEIRO 
DE CASSINO 

Em tra.nsmls.são dirigida à Polonla, 
segundo potlcia ._ agencia N. c,, a Ra
dio' Vati~ano informa qi.~ os solda.do~ 
poloneses· conseguiram reunir milhões 

· de liras, para doa-las à reconstrução 
do celebre Mosteiro de Monteca5.5ino. 

A referida. ~missara, fez aos. soJdado~ 
poloneses · um magnifico· elogio, quando· 

· a.firmou . que os ml;smos ingressarani 
em Roma, como "dignos cavaleiro-' 
cristãos. " · 

Pe. Cesar Dainese, 'S. J. 
mo força espiritual de grande impor
tancia para a cama cakilica no Bra-
sil"." , 

-Objetarão talvez alguns que· os 
retiros espirituais a que se entregam 
os · Congregàdos e nomeadamente ··os 
Exercícios Espirituais segundo · o m~
todo de São lnacio, não correspondem . 
mais às necessidades da. formação e 
do apostolado dos tempos em que vi-
vemos. . 

Falso! - replica PioiXII: "Com sin
gular agrado, .vemos qqe temperam 
constantemente suas ·armas em fre
quentes retiros espirituais·. e r..a frá
gua dos Exercícios que ·cada .ano pra
ticam". 

- 1''inalmente, outros podem achàr 
que as Congregações Marianas são 
excessivamente tradicionàlistas, de
masiadamente apeg.i.das a vdncipios e 
normas que não afinam mais com a 
mentalidade catoHca dos nossos tem-
pos. : . 

Falso! - encarece · Pio XII: "Os 
nossos mais' vivós · desejos são· que es-, 

· tas palestras de piedade e apostolado 
cristão cresçam cada dia mais .. . se
guindo sempre as tradicionais verda
des e pí-incipios càtolicos,. que nunL'a 
se mudam, senão ,:quê permanecem 
imutaveis com o variar dos· tempos e 
das coisas". · 

Estas as linhas mestras do perisa
mentét de Pio· XII acêrca das· Congre-
gações Marianas. . 

Ensina portanto o Vigario . de Cristo 
lembra o chefe. e pastor supremo ela 
Santa Igreja que as Congregações 
Marianas sã~: . . . . . 

Associações religiosas 'diri'gidas · pe~ 
la hierarquia e sempre' sob a sua ime
dia!a dependencia; com 'o duplo- fim 
especial da santiifoiição . dos seus 
membros e do apostolado·em todas as 
suas modalidades e em todos os cam
pos do .zelo: associações grandemente 
benem·erilàs e .de grande importancia 
para a i;ausa · catolica: no Brasil: asso
ciações que coláboram poderosamen• 
te com a hjera:rquia na propagação 
do Reino de Cristo t; · iiu~ devem con-

tinuar a praticar os. exercidos. espiri .. 
tuais, instrumento ,;aliosissimo de for
mação genuinamente catolica, . sempm 
fieis .aos principios tradicionais ' da' 
doutrina e da ascese da Santa lgrej~, 
principias que não mU<!am com. o vá• 
riar dos tempos e das coisas. Numa 
palavra: atesta Pio XII que as Con.• , 
gregaçõc_s Marianas formam um· exer-_ 
cito de Cristo de .admiravel atuaUda~ 
de, sob as ordens imediatas da bie,-: 
ral'quia, para a difusão e atuação do11. 
princípios ratolicos na. vida indi,;idual; 
familiár · e social. . · · 

Assim fhla Pio XII. Assim . íala a 
Igreja ·pela· -boca · de · Pio XII. Asshn' 
DEVEl\1 · falar e .. pensar todos. os· que 
ouvem e seguem a voz da lgi'eja, que 
é a voz do · proprio · Cristo. . . · · 

Assim de fato fala entre nús a Hie~ 
rarquia, · Baste lembrar . a afirmação 
solene· do Episcopado nacional reil_ni..; 
do. em· Cóncilio: '.'Especial solicitude 
1ios merecem as bcnemeritás, Congre
gações Marià11as. às ,quais o Brasil d!'i 
hoje tanto·. de,;e . d.o seu rejuvenesci-' 
,menfo catolic.o". (Pastoral Cóletiva 'do, 
· Episcopado), 

Baste . !em brar a afirmação· não me
nos ·solene· .do grande e inolvidavef 
Cardeal Dom Sebastião Leme: ••o 
Santo .Padre e o Episcopado querem, 
aberiçoarn · e urgem a vitalidade · das 
Cong1·egaçõcs Marianas hoje . COITIU 
dantes· recomendadas; opot1unissimas 
e, no . ambiente brasileiro pelo níeitos; 
poderiamós dizer . NECESSARIAS"; 
(Discu.ifo aos Congregados ·Marianos 
110 dia 12 de Maio de 1940). 

No dia 13 de Dezémbro deste ana 
de 1944. o Santo Padre Pio -XII com• 
pléta 50 anos de Congregado Ma:riano. 
Unamos ·nossa voz .à dele· para· agra-. 
.deéer a Deus ·a graça deste jilbileu
mariano e as. graças todas destes cin
·quenta anos de _vida consagrada espe
cialmente _à Mãe de Deus, Agradece.,; 
mos com ele e rezemo,s .por ele, E so
b1·etudo agradeçamos a Deus por tu
dó o que as Congregações. Maria11as 
d,evem ao Sumo Pontífice Pio XIÍ, 

(Transcrito de "A União''). 

CUNFERf NCIAS NA FACULDADE UE f ILOSU· . . . 

HA "SEDES SAPIENTIAE" 
A convite da Faculdàde · de Filosofia 

"Sedes Sapi~r:itiae", o Revmo, Pe, Pau
lo Siwek, doutor em' Filosofia e Teo;..· 
l<>gia pela Universidade Gregoriana -
doutor em Letras pela "Sorbon11e" 
.e "Àgregé" ~a Universidade Gregoria
na, atualmente professor na Faculdade 
Catolica do · Rio de Janeiro, realizat·á. 
de 26 de Julho a 7 de Agosto, i;to .Au
ditoria da Faculdade, -rua ·Marquês de 
Paranaguá, 111, às 20,30 • horas uma sé-. 
rie de conferencias .de assuntos filt>so
ficos de grande · e permanente interes
se. Nessas .conferencias, o eminente 
Professor sintetizará o resultado de 
seus .numerosos anos de investigação 
e estudo, 

O ilustre Professor é a,utor de nu
merosas obras filosoficas, tais como: · 

- A psicologia hwnanà segundo 
Aristoteles;· · 

- A alma e o corpo segundo Spi
noza; 

- Psicologia Metafisisa; 
- À procura do infinito. Como es-: 

tudar os fenomenos sobrenaturais'.' A 
rei11carnação-. das almas à luz · da fi
losofia moral; A migração . dos espí
ritos. 

- A conciencia da liberdade, e 
- Estudos súbre os problemas de 

biología aristotelica, 

PROGRAMA 

r - Dia 26 de Julho -. is, 20,30 
horas - O instinto - As maravilhas 
do instinto, origem, metodo é relações . 
com a inteligencia. ·· A 'distancia entre 
o animal e o homem. · , · 

11 - Dia 28. de Julho - às 20,30 
horas -- A conciencla. do. livre arbi" 
trio - Podemos provar a existenc10" 
do livre ar bitrio pela conciencia? Pro
blema muito discutido. Mas tamhl'm · 
muito importante, porque está envol- · 

v,ido 11a . conciencia m<:>raJ e constitue. 
o fundamento logico da sindéresis, E', 
combatido .particulannente :pelos . par-, 
tidarios : da . moral independente, de-
terminista. . 

m - Dia 31 de Julho - às . 20,30 
horas · - A substancialidade da alma 
- A. ímportancia . dessa questão não . 
precisa .. ser provada. Na substanciali.;, · 
dade' da alma humana funde-se a 
imortalidade ... Os ateus, .principalmen~ 
te os Positivistas de nossos dias; fi
zêram~lhe guerra sem -treguas., . 

IV - Dia 2 de Agosto _;_ às 20,30, 
horas ·- A .Atividade Psico'~Fisica e 
o principio da consel"liação da. enér-. 
gia - A existenda da alma e sua es
piritualidade sempre teve Inimigos. 
Foram ínvócadas todas as razões para. 
por. em .duvida· essa verdàde que é a· . 
base da concepção espiritualista da, 
vida. Esta conferencia considera~a'. 
como uma dessas dificuldades. mais 
recente e espécia!: nega-se a .distin
ção da alma e do corpo" em. vista q.o. 
principio da conservàsão da energia,· 

V - Dia ,4 · de Agosto - às 20,30 
horas - O transformismo antropolo
gico - Estàmos nos unicamente uin 
grau acima. do animal ou temos uma 
ascendencia mais. nobre?· Os Evolu
cionistas citam a ,arqueologia. a em,-• 
briologia, a biologia, à morfologia em 
favor da sua tese. Todas essas razões 
serão discutidas nessa conferencia. . 

Vl .- Dia 7 de Agosto - às 20,30 
horas - A psicanalise - A· psicanali-· , 
se ·tornou-se uma grande tese em nos-, 
sos dias .. Medicôs, moralistas, roman,
cisfas a discutem. Está atualmente em 
voia rio Bra~il. ·'A conferencia · apre
senta a exposição dessa. celebre teoria' 
e acrescenta· uma critica, · 

Convidam-se todas as pessoas inte
ressadas pela cultura- para virem as.;, 
sistir essas conferencias.. aproveitànd9 
assim esta preciosa oportunidade, . , 

MAIZEflA , . 1 

DURYEA 

A" mesma fonte de Informações acres
·centa. 1ue· em ação de graças,- pela con·· 
servação de Roma, os subditos po!one
ses. fizeràm celebrar' solene missa, depois 
da qual pregou o Exmo, e Revmo, Mon" 1 
senhor Josêph Gawlina, Vlgarlo . Cas" .. 

tre~ cfas. Forças ,vmad;ts d!!, folonia. ;..-•111112111111----•••·------------------' 
I , 
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FEDERACÃO DAS CONCRECACõES MARIANAS 
,1. 0 ANIVERSARIO DA MORTE DO 

REVMO. PE. IRINEU CURSINO 
DE MOURA 

No intuito de comemorar cond'g
namente a· passagem do Lº aniver~a
rio do· falecimento _do nosso inesque
cível e saudoso Diretor, o Revmo. Pe. 
lrineu CUl'sino de Moura, a J,'edera
ção organizou o seguinte programa 
de solenidades: 

t - l\Iissa solene de requiem na 
. Igreja de São Gonçalo às S horas do 

dia 1.0 de agosto; 
2 - Romaria ao cem:terio do San

tíssimo Sacramento (Araçá) onde u-:, 
tumnlo do Padre Cnrsino será inau

.gurada uma lapide em qlie os Con
gregados homenageam seu saudo20 
Diretor. A solenidade terá lugar ás 
17 horàs do dia ·6 de agÓsto; 

3 - No .mesmo dia será divulgado 
um fo!lleto sobre o Padre Cursi110, c1e 
autoria do Congregado' Dr, Sebastião 
Pagano, com uma carta-prefacio do 
Revmo. Pe. Agostinho Mendlcute S. 
J., nosso atual D:retor. O folheto con-

. terá diversos clichés. 
Estamo3 certos de que todas as 

Congregações da capital far-se-ão re
p,esentar nas solenidades, comp::tre
cendo incorporadas a todas elas, dan-

, do, assim mais uma clemonstrac;ão 
publica da' estinía e do reconhecimen· 
to àquele que foi um verdadeiro Ap(ls
tolo do Marianismo. no Brasil. 

As Congregações do interior, es11e
clalmente aquelas em lugares muito 
distanciados da capital, poderão fa
zer-se representar pelas suas co-:r
mãs da capital. bastando, para isso, 
enviar um telegrama ou oficio a qual
_quer Congregaçi\o ela capital pedintlo 
seja representada. 

APELO DO SANTO PADRE 

Pelo noticiari0 da imprensa tc.Jos 
nós pudemo~ acompanhar o que he 
passou em !toma durante o cerco que 
'tanui11011 com a ocupação pelos alla
<lcs, da Cidade E.tel'lla. 

Centro culminante <le todas as atea
ções foi certamente o Vaticano e :i.. 
figura excelsa do Soberano Pontifü:e. 

Xinguem ignora tambem que mi
lhares de retugiados de todas as na· 
ções e condições sociais, de todas ,, s 
crenças, encontrnram nas 1iort:Ls pa
tel'llais do Vaticano, um abrigo u0s 
horrores da guerra. 

:\lais de 40 .. 000 pessoas foram ali
men~adas pelo Vaticano- durante o 
cerco de Ruma, 

Alem disso a correspondeÍlcia ~o
ciat, que atingiu a dezenas ele milha
res de cartas, dá uma idéia das iut1c-11-
sas atividades e das enormes despe
zas e sacrifícios que o Vaticano te1•e 
que enfrentar. · ' 

Ante a situação (JUe enfrentava, o . 
Santo Padre. dirigiu um 11pelo a todas 
às naçõés que pudessem aux,Ila-lo na 
atual emergeu'cia, solicitando a re, 
messa de generos alimenticios, rou
pas, calçados, 'medicamentos, etc, 

O Governo Argentino, atendemfü 
ao apelo, já enviou um navio carre
gado, com auxílios no valor de .... 
5.000.000 de pesos. 

O Brasil acaba de l'eceber o apelo 
do Santo Padre. 

Terra ela generosiclade, nunca nns 
n.eix:rn10s · v_encer _em dar quaudo isto 
significa.caridade; aliás, com isto 00·· 
laboramos tambem com as nações .da· 
que .somos alia<los, pois que· elas, por 
ot1de passam, sempre cuidam de mi
norar os -sofrimentos das populações 
atingidas pelo desenrolar da guerra, 

O governo espànhol fornecerá mn 
llav"Io para transportar para a Euro
pa e, donativo dos brasilelros. 

Por esta coluria estenaemos até 
aos Congregados Marianos o apelo 
do Santo Padre, e estanios certos cie 
que seremos os primeiros a respon
der. 

Os donativos, tanto em generos co-
, m0 em dinheiro, poderão ser envia

dos à sede da Federação (rua Conde 
ele Sarzedas n.0 100), onde ficarão 
armaz~nados até ulteriores instrtt-

. ções da Curia, para o despacho para 
.o Ri~ . 

No Rlo de Janeiro é Presidente <lá. 
Comissão angariadora o Exmo. e 
Revmo. D. Jaime de Barros Camara. 

CONFERENCIAS DO REVMO. PE. 
PAULO SIW.EK, S, J, 

Na Faculdade de Filosofia "Sedes 
Sapientiae" de ,26 do corrente a 7 tle 
agqsto, o Revnio. Pe. Paulo Slwek, S. 
J., realizará uma serie de conferen
cias sobre temas de palpitante atua-
lidade. · 

O ilustre conferencista, Doutor em 
Filosofia, em Teologià e em Letras, 
J)rofessor da Univetsidade Gregor,a-
11a . (Roma) e da Universidade éato
lÍca do Rio de Janeiro, é nina das 
mais . brilhantes. expressões cultur:i.is 
com que conta a gloriosa Corppa11hia 
de Jesus. 

As conferencias serão proferidas 
às ·20,30 horas, no mencionado esta
belecimento (rna Marquês de Parana-

SCIENTIFICAMENTI 

AS SUAS FERIDAS 
• Pomada 1eccatlva Sli~ Sebasl!lio 
éombate acleotificamente toda • 

· . qualquer a!feeçóo cuianea como 
wjam, feridas .em geral. Ulcercn. 
Chagas antigas. Ectemas. Erystpela. 
frieiras. Rachas nos pés·• nos selos. 
Espinhas. Hemc,rroldés, Quetmadu
taJI. Erupçõea. Picadas de mosq,;ltct 
e losecto• •enen(lsos. · 

r .']J~-
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guá, 111), obedecendo à ordem se
guinte: dir 2J de julho, "O instinto"; 
d ·a 28 de julho, "A conclenc!a do li,. vr., arbitrio"; dia :a '/!e julho, "A 
substancialidade ela alma"; pia 2 de 
agosto, "A atividade psico-flsica e o 
principio da cunserv11ção ela energia"; 
dia. 4 de agosto, "O transform~smo 
antropolog'co"; dia 7 de agosto, "A 
Psicanalise ". 

O Revrno. I'e.
1 

Siwek a visa a todos 
(J11 e para não sacrificar a clareza ,:a 
expos:ção, prnnunc:ar:í suas confe
rencias eu francês. 

Recomendamos aos Congregados 
que se interessam pelas questões su-

. pra mencionadas, que não percam 
esta excelente oportunida.de de ouvir, 
por pessoa tão douta e experiµ1enta
cla, o debate e a analise dos proble
mas citados e o pensar da nossa San-
1a Igreja a respeito dos mesmos pro
blema-s. 

CURSOS DE FORMAÇÃO DO 
REVMO. PE, MARIAUX·s. J. 

Lembramos ma's uma vez a todos 
os Congregados que o Revmo. Pe. 
Mat·iaux S, J, desejando facilitar aos 
Congregados que se interessam pela 
propria formação (e todos devem in
teressar-se) e no intuito de possibili
tar àquelés que perderam muilas r.a
las ou não frequentaram nenhúma o 
apro~eitamento dos cursos ora .em 
vespera ele exames, resolveu toniar 
uma medida de grande ntill.dade. 

Serão dadas nestas proximas aulas 
os ult,mos cinco pontog do programa, 
qLte, por não terem ligação com os de
mais, pode!'ão ser aprove;.;.'1dos por to
elos os que so inscreverem agora nc,s 
rel'ericlos cursos. 

Em seguida o Revmo. Pe. l\llariaux 
t'al'(, uma recapitnlàção geral· de t(), 
da a materia dada fornecendo \•esu
mos e questües praticas de man~ira 
que aqueles que só agora começarem 
a frequentar as aulas ficarão assim 
.mesmo p1,eparados para os exames, 

Estes terão inicio dentro de um 
mês e melo no maximo. 

Portanto nenhum menitro ele Dire
toria, especialmente os Presidentes e 
Mestres ele Noviços. deve1·ão perder 
esta oportunidade de receber aulas 
de fo!'mação dadas por nma: autori
dade <'e renome mundial, como é o 
Revmc. Pe. Walter Mariau:X. · · 

As aulas são às 20,ao'horas de ca
da quai·ta-feira na Igreja de Si\o Gon
çalo e de cada sexta-feira no Co,e
gio São Luiz, 

PROCISSÃO DE NOSSA S5NHORA 
DO CARMO . 

Hoje, às 16 horas da tarde. sairá 
do Convento do Carmo, à rua Mar· 
tiniano de Carvalho, a grantle pro-· 
c:ssão com que os RH.: PP. Carmeli• 
ta>, encerram os t'estejos comel1101a
tivos elo 350.0 aniversario da funda<;ão 
do primeiro Convento do Carmo nusta 
capital. 

Conforme a visos anteriores esta 
Fedel'açâo tendo aderido aos festejos, 
c:om gran.:e satisfação participará ela 
grandiosa procissão, com que. se ('.O· 

memora, aliá~. uma das maiores de· 
vo,;ôes Marianas. 

Portanto, todas as Congregaçõei'i; 
com o:i respectivos estandartes, de
verão estar as 15,30 horas na !'Ua 
indica<la, artm de se incorporarem à 
p1'oc!ssão. 

Os Congregados receberão instru
ções dos RR PP. organizadores, · cio 
sr. Armando José da Silveira, Secre-

MISSA DE REQUIEM 
O Vigario da RAF, D. BeauchAmp, 

ofereceu· uma Missa de Requlem na ca
tedral de Westminster no dia 27 de ju
nho por intenção de doze catolicos en
tre éincoenta oficiais brltan!coa mortos 
pelos alemães quando tentavam tugir 
de um campo de prisioneiros na Ale• 
manha, segundo declarou Mr. Eden. Es· 
teve prese11te o Exmo. Sr. Bispo ·ordi
nario das forças. 

tarió da Federação, que dirigirá os 
Congregados. 

CONCEMTRAÇÃO NA FREGU~ZIA 
DO O• 

Lembramos a Lodos os Congrnga
d os que no proximo dia 6 ele agosto 
será realizada à grande concentra
ção .l\fa1·iana na l<'reguez·a elo O;. 

Xo Largo Pompeia e junto à Esta
ção da Lepa, haverá farta condução 
para o local, desde .as 7 horas Ja 
manhã. 

A Santa Missa. na concentra,iio 
será celebrada às 8,30 horas. 

Por ser O primeiro domingo do mês, 
a reunião da Federaciío não será na 
Curia, mas sim no local da conce:1-
tração. 

MAIS UM CURSO GRATUITO DA 
ACADEMIA MARIANA 

J~sta incansavc! e benemerita Aca
demia, cujo escopo é dai· ao lado ele 
um ensino eficiente, um amb'cnte_,de 
edif'cação moral e espir;tual, acaba 
ele criar mais um cur:,o gratuito pa
ra os Congregados: o ele português. 

Fundada e dirigida proficientemen
te pelo excelente Congregado o dr. 
José de Brito V:ana, torna-ze ll- i\ca

·dem'.a c~edora de niais uma obrigação 
por parte dos Con:~rcgacloz, a de pres
tigia1·cm mais f'ste C-ltr.so, c·c>m umn, 
grr,nd 0 frequenc'a,' r:ne é o que o ,eu 
instituidor espei a e o qne nús reco-
111el1flarnos. 

Aliás, incle.peidente da frequen
cia, todos as Congrnga:los elevem <ll
vulgar,- nos meios que frequentam. 
os cursos ma?1ticlos pela Acacleniia 
l\fariàna que. ministrando um eús'no 
ao par do.; grande estabelecimentos, 
oCerece a grande vantagem de um 
nmhiente de sadia formação mcral, 
<? uma verdade:ra C~ngregação den
tro ele uma escola. 

DIPLOMAS DE CONGREGADO 

Os novos diplomas de Congregado, 
tralialho artístico -e de acordo com o 
mtJdelo -oficial, j(t estão à venda, no 
1n·<1ço de 9 cruze:ros pode!l[~O ser cn
<.,Ontraclos na Casa Santo Antonio, à 
rua Quintino Bocaiuva. 

No proximo domingo dnremos uma 
elescriçüo do diploma e elo seu signi
ficado no que d'z respeito às figuras 
que o compõem. 

lnstalaºão 
Mariana 

da 
de 

Congregação 
ltanhain 

Realiza-se hoje a · instalação da Con
grega~ão Mariana N.a · S.a da Coilceiçf.o 
e São Pedro de Ita.nhaen com a hon
rns:\ p,·õSença de S. Exciil.. Revma. D; 
Idilio J~é Soares. DD. B!.spo Di:cesQ,
,no de- simtos, representantes da 'Fede
ração das C)ngregaçMs Marlarins ds 
Sito Paulo; de ::o.anto.s e de varias outras 
associações religiosas. F->i pre,arado o· 
seguinte programa de solenidades: 

Nos dias 13, 14 e 15 p, p. houve; ás 
lD,30 horas, Recita~ão do Terço e pra
tica. nà Igreja Matriz. 

Hoje, dia 16: 
k; 8,30 horas - Missa e comunhí'-o 

geral na Igreja Matriz; a ·seguir. rçc·ep
ção dis · congi·eg:idos· e consagração a 
Nossa s~nhna,, ,, _· ".,,,·,. , '" ,.'. . 

As 10 horas. - Benção da .sed(t p1·0. 
vi.soria à Rua João ":Mariano n·. 2, pos~. 
se da 1.a. Diretoria e entrega . da ba1i
deirn para a . congregação,. gentil ofer
ta dos congregados 'marlano.s·'· da cisa' 
Pia de São Vicente de Paula ele São 
Paulo. 

As 14 horas sairá da, Matriz, em di
reção à sede da co11gregação, solen-a 
procissão, com a linda Imagem da Ima
culada. Conceiçãç, gentilmente ofereci
da pela !;la União das Filhas de Maria 
de· Itanha.en. 

Durante a prbcil:são todos deverão 
acomparihar a, recitação do terço e ca1i
tlcos em 1ouv;ir a Marta santlssima·. 

Após a procissão será dada. na Igreja 
Ma t-riz solene benção com o Santl$SÍ!no 
Sa-~ramento: . 

i\s 16 horas' - Despedida na esta
ção dos congregados visitántes. 

JUVENTUDE · FEMININA CATOUCA 
HORA SANTA 

Como habitualmente, no 3.o domi11gl) 
de cada mês reUlle•se toda, a Juventu
de Feminina Catol!ca. na Igreja de Sta. 
Ifigenia, sede da Adora.ção' Perpetua, 
para pre<:tar adoração a Nosso Senhor 
Jesus Cristo, no seu Sacramento de 
Amor. 

Ha horarios facultativos às 14,30 e 
às 13,45 hs. atendendo às co11veniencias 
das senhoras adoradoras. 

REUNlAO MENSAL DA JICF 

Realiza-se, hoje, às 16 hs., na Sede 
da Juventude, à rua condessa de. s. · 
Joaqi..•.n, 215 a reunião mensal da Jlcf 
que será presidida pelr- Revmo. Snr . 

Chefes militares aliados rece
bidos pelo Soberano Pontifice 

sua Santidade: o Papa Pio l XII, re
cebeu em audiencia particuJa.r o Gene- '. 
ral Alfred M .. Gruenther, Chefe do Es
tado Maior do Quinto Exercito e · o 
Revmo, Pe. Patrick J. Ryan, sacerdote 
da Arquidiocese de Saint Paul e· Chefe 
dos :Capelães ·Militares .d·. Quinto Exer
cito, com a( patente· dt: coronel. 

o General Gruenther " o Pe. Ryan 
presentearam Sua. f!'<,1,ntidacle com um 
volume ricamente encadernado, que con
tem a coleção da revista Catllolic Di
gest, correspondente ao.s anos 1942-1943. 

Conego Dr. Antonio de Castro Mayer 
D.D, Ass~tente Geral da Ação catolica. 

Sendo de interesse: geral das acistas 
os assuntos a serem · ventilados, a Di
retoria. da Juventude está sol!citando o 
compareciinento de · todos os membros 
das secções de JiCÍ inclusive estagial'las 
e simpatizantes. 

AG,\SALHOS PARA OS POBRES DE 

CAMPOS. DO JORDAO 

Para os pobres de . Campos çle. Jordão 
está a Juventude Feminina recolhendo 

. agasalhos novos e usados. As acistas en
viem à sede da Juventud.: à rua Con
dessa de S. Joaquim, 215 sua colabora
çii9 em dinheiro ou em especie. 

CURSO SUPERIOR DE RELIGIAO 

Continuam em pl~no a11damento, . aos 
sabados, das 15,30 às 17,30 hs., as aulas 
deste C urso mantido pela · Juventude 
Femi11ina Catolica. Visam não só aper
f elçoa.me11to da nossa Santa Religião 
como tambem propociona•• maior soma 
de conhecimentos àquelt que se dedi
cam ao ensino do Catecismo nos Glna
sios e Escolas Normais. As matriculas 
p_ara este cu1·so continuam abertas. 

.~XCURSAO A SANTOS 

Está marcada para o l.o domingo, dia 
. 3 de Setembro a 2.a excursão promovi
da pela Juventude para suas sacias, 

Desde já p,dem · ser feitas as Inscri
ções na sede da Juventude, todos os 
dias utels das 14,30. às 18,30 hs., ondé 
serão dados maiores esclarecimentos, 
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LEGIONARIO 

GIBRALTAR, SUEZ E PANAMÁ 
são canais que rqwese11tan~ linhas vitais de 'deiesa dos aliados, 
os quais tudo farão para mantêl-os. . ' 

,Assim tat11bem nos rins existem canais que representam 
a linha vital do sangue no organismo e todos re'tursos devcrn 
ser empregados para ma11têl-os <lesembaraçado·s. 

A Impureza do Sangue ataca os rins causando fortes 
dôre~ nas costas e quadrís, 'inflamações' da bexiga, inconti
nência de u~inas, ardores das vias urinárias,· etc. 

Nenhum remédÍo é tão indicado para esses. casos 'como 
o Depurailor-Tônico • 

porque ~te valioso auxiliar no -tratamento da Sífilis a-:na 
diretamente sôbrc o sangue Yiciado. 

Comece a usa-lo b0iP mesmo nara. cvit;u que seus sofri
rnen tos se agravem, 

N. 88 EC 

APOSTOLADO MARIANO 
O passiv!smo, um. dos principais perigos _que cem

prcnndem a formação de um co~gregado. 
Do "Lider l\Iariano", folhet'.m rle 

formação dos Clrcu!os ele Estudo da 
Confederação Nacional das Con,:;rngn., 
ções l\Iar:anas, extraim·os as .segu·n
tes cof1Giderações sobre o modo de ~e 
comba~cí· um elos 1ÍÍ'incipais perigos 
qué comprometem a formação de um 
congregado -- o passivi~mo: 

1 - O PASSIVISMO 

Podemos defini-lo · corno a inclina
ção de evitar qua:quer esforço, dd· 
xando .todo o papel ativo a Deus e A 
graça <li'vin~. 

Todos conhecemos este tipo do ma
Ç:J catoi'co passlvista: 

1 ' 

A) No t~rreno da santificagão pro, 
pr.a 

1) O passivista tem f~. mas ,,ão 
tira as i:on~equené!as, nãc, t,·aduz es . 
ta sua fé na vida ativa e· ptHtíca. Crõ 
na presença real de· Jesus Cristo na 
Eucaristia, màs não .acha necess:1río 
um esforço para .vencer o tespeito htl 
mano e. fazer a genuflexãó em !Üe· 
sença de colegas levianos. Prefern 
adapta1•-se às c:rcunstancias. Salle 
da 11ecessidade , de colaborar. com a 

1 Igreja em· suas organizações, mas 
prefere por-se a margem. 

2) Tem contiança. em Dei1s, quer 
ser bom, piedoso e puro, n1às acl'K\ 
desncce5sar:o qualquer ··esforço· 5e
rlo. f'J dos burgueses que têm c'onfian· 
ça no tempo: "-deixen10s correr, de
mos tempo ao tempo,· que no fim tu
do chi certQ".0 -A1113im, -transcon·e a' vi, 
da sem nunca se 'ter empenhado sin
ceramente. Vida vasia e sem merito, 

:;J Pratica até a religião, mas \t,. 
p'or "s'etitimento OÍI sentimentalism·ó; 
Assiste -~· uma benção "numa·J1u,~·~; 
t'lor.da <lo mês ele Maio", ú1ás·,ra:t:l 
.\. missa 'no. domingo; toma pa1·te':~i,f 
procissões, chega mesmo .a vilmtl'-
011vindo um discur;;o mais inflania\lo,,. 
mas hão pensa e:n observar _os ma:i- · 
c!amentos; lutar contra as paixõ8sÍ, · 
res:stlr ao :pendor ('.os seus·,instintos, ·. 

· reaunciar a pequenas cómodidades, 
· romper com rfoiculos comprom:s~os 
da vrna social. 

No terreno do Aposto!ado 
• 

Aqui tambem se observa a ,mesma 
atitude. O congregado ,passivista: 

1. Faz questão de afirmar qtle ECU 

pais é catolico, nem· admite, que :;e 
c!,lga o contrario, julga e11tretanto 
que é dever, exclusivo da prov ;dencia 
li lv;na conservar sua patria, o Brasl!, 
na fé catolica. · 

2. Deseja que a vicia social, em 
todos seus setores, seja penetrada , 
pelo espírito cristão; mas' não pensa 
que a realizaç(io deste ideal 'não cai 
do céu, e que ele deve lutar pe:a·sua 
consecução. 

3. Está ao par de que em muitcs 
ambientes se llostil:za a Igreja, ~.ta
ca-se o dogma e a moral, e contínua 
num otim,ísmo indolente, Para ele 
não há inimigos, não ha pessoas UfJ 
mú. vontade aci11tosamente dispost,is 
a c0mbater · a Igreja e destruir o;; 
seus planos, Todos são bem intencio
nados, é questão apenas de mal · er,
tendidos, basta apenas es.elarecér. Na 
sua opinião só às aútoridades ec;,;i. 
siastica, e civis compete tomar pro'. 
videncias Nem lhe passa pela -cabeça 
que ele· deve ~sforçar-se por recon• 
quistar o terreno perdi(Jo,' 
1 ' 

C) Como se explica esta atitude? 

1. Ha quem queira procurar a sua 
explicação no proprio temperamento 
brasileiro, O país é rico e oferece tu
do com fartura e seni esforço; o cli· 
ma é agradavel, sem rigores, não ·JJro-

' voca a uma atitude .enérgica· e ent8i· 
riça; ,a natureza' é abundante, cm 
frutos, é prodigà. O bi·asileiro aca
baria ·por crer que tambem 'na vida 
religiosa· os frutos. brotam espoma
neame-ite como dons do céu, .pa~si
vamente recebidos. Não se habit1rn 
assim a uma atitude de operosidacle 
e de combate. Em. tudo isto vai m1ú
to de · verdade, porem não aceitam'cs 
esta explicação num sentido exclu~F 
vu de que o brasileiro 'por naturczà 
seja universalmente. frouxo e 1iassiw,. 
fr uma ofensa: ao carater de 11111 ·povo 
que produziu· um D. ·Macedo Co~ta', 
um D. Vital, um D .. [)uai-te Leopoldo 
e Silva; Contraria a ·nossa· historia 
desde ,seus albores na luta contra o 
invasor, tão' rica em personalldades 
robustas. Tambe111· a nossa: patrla. é 
capaz de gerar ainda hoje lutadores. 
tipos de virilidade e operosidade. O · 
que falta não é material humano pa
ra isto, o que falta é formação. 

mesnio. O B'rasil, é "tradicionalu1en
te catolico"; o brasileiro não se sen, 
te obrigado,à lutar pela cauEa, ela He, 
iig·ão, porque nasceu no amhi'et11e 
<leeta do.cê ilusão d·e que o Brasil é 
"Ü'a<''cionalmente catolico". Com 
isto não percebe que as forças ,lo 
inal se organizam, e 1Íem sequer peu
sá ·na urgencia de preparar-se para 
a luta: f; verdade entretanto que a 
juventude de hqje já- vem percelHi'.l• 
dÓ que cs te,1pi;,os se mudaram. Sente· 
se na UJocidade catolica um movilnen
to benefic.o, mi1 fremitÓ de energia e 
atividade cc;1trà o pass!vi,smo ;ibe· 
ral. 

li QUE DIZ A NOSSA 
RELIGIÃO? 

~ sem duiida, uma grande graça 
.nascer na unidade e nu. tradição ca
to1lca,i;;. po:-eln to<los elevemos !til.ar 

, e empenhar-nos por merecer quauto 
posslveJ. ésta graça divina .. A atitude 

. 1le passividade 6 · contra o esph'ito 
de 11.ossa Religião: 

A) Quant(? à santif;cação propría: 

1. NOSSO SE~HOR JESUS ClllS
TO :inculca a obi·igação de cohi.borar 
com a gr~~a divina: a). NE.11 'fODO 
AQUÉLE que' disser; Senhor, Sé
uhor, :entrará no Re:110· do Céu, mas 
somente quem. faz a vonta.de de rne:1 
Pai", Não basta ralar. não bastam 
.pias illV(!caç_ões/ não· b:ista deixa:·-se 
iavar; _e' preciso. trabaihar positi ·,a
ment~ faze11do, ,a v,ontnde de Détis. . 

b( Na PARABOLA DOS TALE8, 
TQ~ )f -~' r,í~â,;Jl~e~al!ieilt,\),; o passi: 
v:smo.,-Não ,é s)l.flcieute 'rec.eber -os 
tii.leiitêüi" 'clé i:íenS e . igüobilmente en
t(iri;â:1,0.i/êoi:J;~ljfr~nilé\o.s, in1atos, mas 
.. devias colocar o meu dinheiro a jtt· 
r?s ,e JlU JLL jnJp.hi+ .vy[.ta, ter.a · rele· 
bicio meu capital já. acrescido". Este 
é o. ~eve'r ,,i1ic.uléado . pelo. Mestre Di
vfoo; à\.úuéi1tar' com trabalho. O .:;a
pita! di;. graça ~iviila. 

c) , As vezes a palavra de Jesas 
toma .Ul\l TOM [)E 'ENERGIA, quasi 
de violeucia il)esperacia: "º Haino 
do .Céu sofre vlolencia e só os ,\'ío- · 
lentos pode·n1 arrebata-lo". f'J neces-, 
sa1·io o esfcrç0 intenso, o esfo\'~o 
cont:nuo, ó 'esforço .violente, que é a 

:antitese · mesma 'do 'passivismo bur-
guês. , · 

2. A IGREJA PELOS SEUS APOS; 
TOLOS continuou a inculcar a m~~
ma atitude, att'. com uuagens guer
reiras: "Sede sobrios e vigilantes; o 
demJniÔ, vosso adversar;o, ruge a 
vosso redor procurando a quem de-

. rora1•, ,-Resis_ti-lhe firmes na Fé". 
S. Paulo nos concita a rc\·cstirmo

no:S de uma armadura completa. para 
enfl'e11tar as. forças do mal. Nem os 
Aposto:os nem os antjgos confessores 
da Fé que houveram de lutar contra 
a furia elos perse_guidores, foram ja. 
mais passiv:stas. · 

B)-- Quanto à vjda de apostolado: 

Tenhamos presente a atitude do ti· 
po passlvlsta: · não crê em inimig;is 
declarados, não tem brios 1iara rea, 
gir· ante os perigos, e permanece na 

, sua atitude, de infame displicenc·.a. 
No entanto: -
1, JESUS CRISTO crê em inimi

gos nial intencionados. Fala do. dc
monio, pai .da mentira·, inimigo rias 
almas e invejoso de sua salvação. Fa' 
la nos falàos profetas que se apre
sentarão como Messias para seduz·,, 
os fieis. lnstirge-se eom divina ener
gia' contra' os perseguidores , que se 
opõem à propaga,ção do Evangelho e 
que martirizam os enviados dé Deu~. 
Invectiva com _soberano vigor a hipo
crisia. dos fariseus. éstes prototi,ms · 
da · corrupção jactanciosa. Falsifica
se muito o 'perfil. de' Nosso Se11110r 
apresentando-o eJCclusrva e unila!e
ralmente sob seu àspecto de bon,la
de e mansidãó, . Ele foi sempre . Vil'il, 
forte, intrépido e combativo. · Ba:;ta 
lembrâr o· episbdio · da expulsão dos 
vencinhões e das· 1,utas com os poten-
tados de Israel. · 
· 2. A IGREJA de q11e fazemos par

te chama-se "Ínilltante" ·é quantas ve
zes pe1·demOs de vista o senf:do nrnr
cial des· · nome! Ela não é soménte 
militante de nome, pois- até nossos 
dias coutlnuà sémpre na frente. de 
combate. Os P-,ontlf1ces atacam os er 
ros, estigmátlzam as .epidemia., das 
ideologias dissolventes que apare
cem; instituem a festà de Cristo Hei 
uumà afirmação. desassombrada de 
seus. direitos sobre os iudividuoi, e 
as sociedades; lá11çam aos fie.is o 
apelo .co11citando-os à Juta na Ação 
Catolica, isto· é.:- concitando-os à ope, 
rosidade conquistadora. 

Ili - QUE NOS COMPETE FAZEFI'/ 

São Paulo, r6 de Julho -ele r944 

ços de nossa parte, é possível cum, 
prir as tei3 de Deus e da' Igreja, con. 
servar a graça santificante. 

Todos sabemos que · dois'; manda' 
mentas em .especial oferecem maio· 
res dificuldades aos moçds: o pri
msiro e o sexto, o preceito da Missa 
Dominical e a guarda da castidade. 
Por hoje duas palavras rnbte o pri
meiro destes mandamentos: 

PORQUE tantos moços catolicos · 
FALTAM À. MISSA nos. Domingos? 

a) Em alguns casos é ígnoranci:i. 
Nüo sabem alguns que é ,pecado ·mor
tal deixar de ir· à l\Ilssa por motivos 
imaginar:os. f/;' dever de todo o con
gregado, .instrui-los · e esc!aré,ee-füs. 

b) Em géral são motivos futeis:· 
desejo de des'cansar mais· um· pouco 
como se meia hora por semana,-ôeài
caàa à Missa fO$Se uma tarefa 'mui
to exaustiva; do1:mir um .pouco niais 
para refazer o . cansaço· da ·semJJ.na, 
ou do bai:e da vespera ( ?-) ; enculi· 
t?·os com amigos, excursões, etc .. 
Clrnmamos tudo isfo ·cJe moUvos f•l· 
te!s. Quem deixa a l\lissa por es~s 
bagatelas, mostra não atingir o sc>li
tido grandio::o da Missa, não refle, 
te que nela se renova o sacrifício' PP.· 
lo qual Jesus ncs re1hiu, que é· mn 
drama ll" qual se representa o ras'gÓ 
de amor mais in'tenso que· jamáis I iu 
a human'dÚde, nm Deus· que se imo-. 
la por seus amigos e· por seus ini• 
-migos. 

B) No terreno. do apostolado 

O Brasil é um, país catolico. fl tm\a; 
gra.1;a ímens·a; deve, pui·em. ser me
recicla. Devemos lutar para. que con. 
tinue catolico, p:i.ra qné se" toi-ne <ca• 
da vez mais iútegralú1ente ca,tÓlico, 

Todo o jovem catolieo . devia for 
sempre viv·o na füe111oria o d'a· em 
que recebeu O · santo CL'isma. Foi o 
dia em qu'l revestiu ·a fal'da de sá:i 
Rei, fez o seu juramento à bandeira, 
firmou a ,promessa ,solene de lutar 
pe:a cansa de Cristo. 

Foi um verdadeJro e grave cômJiro
misso que assumiu. Deve ter .concien
cia ue suas responsabfdades. Deve 
ter concieucia de que O!! intc1·ess':ls 
de Nosso Senhor e Rei sofrem mui
tas vezes graves danos que poderiam 
ser evitado3 com um pouéo de cora
gem. Quantas vezes ,_c'om · uma paia
vra energi_ca, com um a11elo- · desas
sombrado se abortam iniciativas re
camlnosas ! Ao congrega<lo ativo !lllll· 
Ca dever;a faltar esta palavra,· este 
desassombro. , · 

Os nossos inimigos· não, ra1·.o· de
monstram muito mafo zelo, energia 
e i:itrepi<!ez. Nós,· marianos, deve
riamos sentir-nos responsáveis p,ir 
estas perdas, vencer a indiferença·: 
não podemos de modo algnm confor
mar-no~ com a sitilaçãó, · e · aceita-la 
reslgnodamente, sob o rotulo,.de mà
les i rrcpara veis. 

Focalizamos em es-pec:al clols SE;· 

tores que merecem · nossa particulat 
atençã-0: a imprensa, o cinema. 

1) A INIPR:IDNSA: .:__ Temos ao 
menos duas· tarefas a realizar:.· mna1 
combativa,, outra -construtiva: 

a) A prim.eira :nos convida a sait> 
a campo contra a ;'má imprçnsa, a. · 
impren·sa, corruptora e· venal. -Numa. 
pequena. cidade . catç,lica . um jornal 
té•e o . dlsplarite de publfrar sus1iei• 
tas caluniosas, contra sacerdotes ea
toúcos:' O presidente, da; C: M. focal, 
homem· de 'prestigio, -foi visitar a l'e
clação ·. exigindo retratação do artigó, 
E conseguiu. , , 

Tambem não deYe,mos ter medo de 
rasgos como estes: e quando nos3as 
reclamações não ):orem atendidas, 
saibamos pegar da pena pará revidar 
à altura, .e defender · a honra ·cato
Uca. 

b) A tarefa construtiva .consiste 
em colaborar intensamente com a im'• 
prensa çatol[ca, Um jornal catolico é 
uina arm:-. poderosa e de· longo al
cánce. Para cada um de nús seria. 
i11cumbencia esmagadora criar um 
Jorúal, Já houve, porc1n orilbrcs mais 
· !'ortés que os nosso.s que se pusernm 
à· empresa e levantaram. a o_bra. 

Cun1pre-nos .agora o esforço de 
contribuir para que não fe11eça. 

·f'J· crivei ·que marianos ativos .se l'e• 
cusem a isfo? ' , · 

Quantos 110 Brásil compram e leem 
as "'Seleções", que afinal _s6 conte1li, 
artigos profano_s, e as vezes de orien-

· taçã0 duvidosa! E os nossos jornais 
liwrretn' à falta ele assinantes. As· p!l
biicaçõe's que· orieutam o pensamen. 

. to càtL""'.co, suge!'e!ll iniciativas. Oi''l• 
· pagam noticiàs de intéi'esse da Ig;-e~ 
ja, rião são lidósi,iião são divulgada$. 
Se elas: mommi, a culpa :~ nossa. Se• 
ja1ilos apostolos :da boa imprensa. 

2) O CINEl\'IA: - 'Aqui tani'J,;im 
importa chegar à conciencia -de t\ns,. 
sas responsabilidades. Deveria cons
tituir- ppnto de honra para todo mo
ço católico, · muito mais pai·á todo 
congregado mariano nunca ass:stir a 
umá r.ta proibida pela censura ~c:e
siastica. ·set ,que muitos 111é. res1io1t• 

· dem: Mas então não podemos assis• 
ur _ filme nenhum; porque .sobre to· 
'dos a ,censura faz' restrições. ·Dizemos 

, t1ne Isto se dá 'precisameilte por nos-
sa culpa. 

As. companhias - cinematografi::as 
na produção dos filmes têm em vis
ta unk)amentê o Incro, pondo em c'r
culação aqueles para,. Ós- .quais con
tam com mais assistentes .. Ora, ·se ,1ó 
Brasil, pais· tradicional.mente cato!i, 
co os cat'olicos obedecendo as'' clin), 
tl'izes. da censura ecltisiastica se' a.bs, 
tivessem rig'orosanwnte de assistir 
aos. f'l!nes proibidoÍi', teriam e.iites 
uma asslstencfa_ ·minima, é os .emp:-e
sarios mudariam de -,taticl¼ teria.mos 
fltas interessantes, limpas, instru!i
vas. Não fo.i isto que obtivei-iim: os 
catolicos 11orte-amer:canos éom a <:o• 
nhecida '· Liga da Decencfa",? _;__ " 

OS JESUITAS E A IMPRENSA 
-----·-

U~a esiatistica:~ 111_3 pubU;ações em 50 linguas 
~iversa~, com uma. tiragem 1. anual de 143,206,760 

0xemprares e comJs.,,o.o&o as,in-ntes. 
A Companhia ·de Jesus · não , foi 

fundada pará ser acade.m!a !Iteraria 
,,u grande ed;tora. Iss<l não obstatífo,· 
ape!ias nascida, a Companhia se en
treg~ ao apostolac!q da pena. Santo 
!uacio introduz no Colegio Roúúmu 

:Uma pequena tipografia' e· seus 11ri• 
mei1·os filhos, como polemistas re,li
glam suas folhas volantes. oli1;as de· 
apologetica, nas horas roubadas ao 
sono . Tafs publicações Unha1n o 
cun.ho da inspiração raplcla 'para a. ur
genc!a do momento. Lainez, enquanto 
assist a ao Concllio -de Trento e i;e 
atirava n'as grandes pugnàs da ci~ll
da teo!ogica, compos lti ·obras. Em 
1773, ano da supressão a Ordem 
coutava sob a sua direçã'o, alem de 
grande numero de folhas \'Olantes e 
folhetlns populares, 50 revistas, uu

. mero elevado para a epoca .. 
Restaurada em 1814, recebeu elà, 

em 1850, um vigoroso lnlpulso, no 
setor ela imprensa. com a fundacão 
cln "Civiltú. Cattolica ", por inspira
ção de Pio IX. Desde então foi um 
crescer continuo, como o atestam as 
cifl'ás abaixo: 

!Dm 1850 funda-se em Napoles a 
"Civil tá, Cattolica". 1860: já se con
tam 5 i·evistas, 1860 - 70:- fundam
se 31, 187U - 80: fundam-se 22; .. 
1880 - 90: fundam-se 32; · 1890 :_ 
1000: fundam-se 37; 1900 - 10: ·rnn· 
dam-se 94; 1910 - .20: fundali1-sé' 
130; 1920 - 30: funclari1-se 370; 
;030 - 3G '. ftmdam-se 311 • 

NA EXPOSIÇÃO MUNDIAL DA 
IMPRENSA CATOLICA 

A 12 de maio de 1936; Pio XI h,au
g:irava. no Vaticano, a Exposição· 
Mundial da lmpren!,a Catolica, A se
quencià dos stands e mostrnarios era 
por :Jrdem das nações. A Companh·a 
de Jesus figurava na secção das 'Or· 
dens religiosas. À entrada o visitan
te era surpreenclído por um trlptico 
imponente: · s .. lnacio de Loiolá, · B. 
R,1berto Belarmino e s. Pedro C:i.ni
sio, três campeões c1à 't1ena; a apon
tai· alguns textos, recome'bdando· a 
imprensa. Nos stands.· uvros e· ·mais 
livros, revistas de .todos os · feitios,. 
cores e lingua. Tambem estatisticas 
Em 1936 a Companhia publicava: 

ReVistus de cultura geral, 26; Ci
entificas, 152; ])!issionarlàs, 77; De 
piedade e ascese. 596; De coleg!os, 
t~l. Soma, 1112. 

Em 50 línguas diversas com tira-· 
gem anual de Ú3.206.769 exemp:f>l•;s 
e coni 13.3'10.060 assinantes. 

ma;ti~nas, Outra publicação ele 'l"UltÓ 
é ·.o "Pe\'iple de' l!'rani:e1•, editado ])e'• 
li :Ação Pot>ula:r de Françá; sob a, 
diteção' ·aos Jesuítas. Tein. merÚial, 
n1enle uma. ttragem. de 600:000 eXem,, 
piares.'. E guém' jã, não ouviu 0s. no
mes de· "Broteria", º Stiminén dei•·. 
Zelt", "Raz6n e Fê","'Etudes'', Tl1eo
logica!' Studiets", "America", "Estn-
dios"t · · · -

Qtia,nto aos llvros, ·falem as ·esla
tisticas dos publicados . tío ano· ele 
1934: 

L!vros apol'lgeticos -, 44; ,úi<l<t ti• · 
cos -:- 77; Literários - 51; Filo3o• 
ficos .- 50; T'eologicos .:... 65; I:I!sto
t·lcos - .112; _ Ascetlcos ..;... 224; Mis
sion:at-ios -- 11; Cientificos -,. 91; e 
Diversos ,,- 49, · · 

Total 834 . livroJ. D~stes eram eai 
la,tim, 3~; italiano, 65;. polo1iês, 68; 
alemão, 90; espanhol, 102; Inglês, 
105; fra!_lcês, 156; hnng,iró, 10·; fla--
mengo, 54; português, .37 e outi·of 
idiomas, 49, V 

' AS CONSl::QUENCIAS DA GUERRA 

Todo esJe. setor .de tra)Jalhi> so,treu, 
nos ultimos anos Um co!àpso ·entris
t.icedor, nomeactame.nte n~ , BJ\mÍr>a, 
devido a 3ituaçâo rnun(Jlal. As esta
tísticas· acima refcil'idas são 'as mais 
auspir'iosas. ~,ntretanto a guerra~ e a 
pressao i1eo-pagã dfz:mou eni l)a!'te 
tão animadores esforços. ,Mas o J e- · 
suita que medianté a Imprensa sem
tn·e vlsoâ a· maior g!ot'la .de Deus. pe
la formação i:lo éspirito cristão. ha de 

· recoméçar as, suas pubHca~ões;' ua 
medida elo possivel. 

1 

APARELHOS 
' . . 

paraCIIAcCAFE 
n10dernos, elegantes, 
em desenhos originais 
Nacionais e extrangeiros 

1 l'odem icr adquirido, 
taml,é,11 ena J () paga, 
me,doa pelo ~l'la,1q Sil~t,11''• . 

2. Atê certo ponto tnflne tambem 
nesta atitude a' falta .entre nós do 
tradições · constánte~. de combativl· 
dade. No~ paísés em éjue por ex. é, 
protestantismo se apresenta· desdr, 
seculos, forte e organizado. o catdli
co Já nasce num ambifmte rlP· lnt.a a 
~enle cedo a 11eci>ssirl11de -:rle 'Rrill!,r .• :. 
·;~ ~a1._:a gla; EÍitre µós não se :-dá o 

Lugar. dP. destaquti merecem •. s. pu· 
blicações cle11','ficas das UlilversuJa
cles· dlr;,'l'idas pelos jesnitas. Entre 
outras, as 14 revistas publicadas' pelâ 
Untversida.de Gregoriana e séus ane, 
xos, Instituto Bíblico e instituto Ori
ental, de Ronia. A Universidade· de 
I•'ordham, EE, UU., apreseutou 10 
revistas: · duas · celebres '"The Re· 
toTt" (Química) e, "Cabmuth" (UlÓ· 
logiaJ. A. Universidade de l\'.lilwan, 
lree, EE. OU., brilhou com 8 revistas: 
uma de· Direito "Law lteview" e OU· 
tra ele Ciencias Elxatas "Tbe Marque· 
te Engineer". -A Universidade de Siio 
Luiz, Missouri, expôs 9. A principal 
clelas, "Hospítal Progress", é ·o orgíio. 

. Al No terreno da proprla santifica, de uma vasta organização medica ele 
c;ão · 500.000. soei os. 

- - - ·--~-' ... . .-.-~ ~-- :-- -

• t'l!os · most.rnni•!ns ressaHávam-se c;s 
D;ivemos c:on 1€cer nos de qne pe,. 

1 
· 69 .M,ensagelros ão éoração .de Jesus, 

~!! ~l,'.~!lª Mv_~~,-~ l;lillCe!2§ ~r· .~m ~ ÃW~a 8 il§· lª-9 l)Ubli~Q~' 
~ - .· .J ... ·.·'---~ J 
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E VAN.GEL H O 

·f A L S O S PR O F 'E T A S
. AUDIENCIAS CONCEDIDAS PElO. PAPA 

DEPOIS DA LIBERTACÃO DE ROMA 
SETIMO DOMINGO DEPOIS DE. PENTECOSTES 

(Sãc Mateus, VII, 15-21) 

Naquele tempo, clisse Jesus acs seus disclpulos: Acautela:-vos dos ;a1sos 
prcfetas, qi1e vêm a vós com peles de ovelhas e no interior são lobos rapac:e,,, 
Pelos frutos podeis conhece-los. - Porventura podem-se c.olher uvas dos 'espi, 
nhos e dos abrolhos figos? - Assim, toda arvore boa produz boh3 frutos e 
toda arvore mã produz maus frutos, Uma arvore boa não pode produzir mauJ 
1rutos, nem uma arvore má produzir bons frutos. Toda arvore que não produz 
lbom fruto será cortada e lançada ao fogo. Portanto, por seus frutos pod~is 
,conhece-tos. - Nem todos os que dizem: Senhor, Senhor, entrarão nc reine 
dos céus; mas aquele que faz a vontade de meu Pai qv.e está nos céus, esse 
entrará ·no reino dos céus. 

C O :II E N T A R I O 

O Evangelho de hoje contem unis 
nma eiqiressão da adoravel doçura do 
·coracão Sacratíssimo de Jesus. ~,m 
;todos -:Os tempos, a piedade dos fieis 
·se deleitou em considerar a inef,nd 
s\taVidade -do Bom Pastor, pondo-de 
amorosamente ao encalço da ovelha 

. ]H:rdida, e tomando-a sobre os seus 
propr:os hombros. Hoje, é ainda o 
:Bom Pastor que nos·!a.la. Ele, que não 
JJvupou. sacrifícios para salvar a ove
lha : perdida, .11iio poderia deixar r1e 
.nos acautelar quanto a risco que, a 
todo rn'ome11to, nos é denunciado PC· 
lo Novo. como pelo Antigo Testamen
to. Assiln como ha ovelhas que Oct· 

vem.·a voz do, Pastor e O seguem, a~
sim como ha almas fieis que atendein 
ao ;;hamado de Cristo e lhe obede
cem. ha ovelhas rebeldes, .lia almas 
orgulhosas que se desviam de Cristo, 
JJlU'a trilhar as seudas que levam à 
etern:i. perd:ção. [nfelizmente. essas 
ovelhas transviadas allmentaúi, nã~ 
raro. um odio ·mortal às ovelhas t:e:s. 
:f: o cu.mpr!nrerito da profecia feJrn, 
no.· Antigo Te·stamento_, quando Deus 
a1:.unciou Que poria uma luimi~ad,J 
profunda entre os filllos. rla serpente 
e os· filhos da, .MuJller. Wsse odio é a 
1·azão profunda das inumeras perse
guições· qué tem. voltado contra a 
lgreja as armas de todos os tirano, 
em todos os seculos. Mas ele tem 
um instrumento mil .vezes mais pe-
1·igoso do· que o gladio dos potenl.a
dos da terra: é a 11a!avra habil, hri
ll1a:nte, sedutora, .dos falsos profetas. 
Em- todos ,os tempos. o odio satat1i
co. elos filllos das trevas suscitai·ia 
contra os verdacle"iros filhos ela lgn,. 
ja .QS falsos profetas. (~ llllSSO atl,1l'll· 
veí Redentor. 0 U.om Pastor de nos
sas almas,. não poderia cle'xar de nos 
}JÔI' ele .so)lreaviso couJra esses m;,1-
feitores ela inteligenc.ia e ela palavra, 
par;i. que. aplicassemos em tocio l~m
JlO nossa atenção em discernir os 
verdadeiros e os· falsos J)rofetas. A 
adv:erte.núia do ~lvange.!ho .<!e hoje 
vem, portando, )mpregnada do ilwfa
vel e dtilcissimo amor de nosso Re
dentor. Ele quiz que o eco <le sua voz 
reperéutis1ie: de geraçãQ em geraç:i<J, 
entre .ó~ seus fie's, porque todas as 
illhç,ões s~riam procuradas pelos 
ia!sos profetas e todas elas deveriam 
saber· como defender-se contra eles. 

Doei! em tudo ao Divino EJsposo. a 
Igreja de. Cristo. manda hoje que elo 
alto de todos os pulpitcs os Sacer
dotes 1;épftam· ao povo fiel a· dÍvi:ia 
advertencia, ,e -:o íl'l;lllfatm ;de ~o.brea'<'.Í:\-, 
so contra os falsos proretas. 
· · É salliclo que as advertencias de. 
Nosso 8et1hor Jesus Cristo ní\..;,'sc re, 
ferlam .apelÍ.'ls aos. apostolas, ··111a.s., ao 
menos .?m ima maioria, visavam -tam· 
bem os sucessores dos aposlolbs, e, 
em geral todos os fieis que iriam crtr 
graças ao minlsteri0 da palà 1•râ J e
les. Não ê, pois,.lnoportuuo sálientar 
as qualidades dos lobos rapaces apon
tadas peio Divino Mestre, pois qÜ•) 
nfto será ·dificil encontra-los hoje co-
1no em todos os tem 1fos, 

·se apreBentam todas as h~~·eslas·, e to
dos ·os herejes que são os lobos ,·a
paces que vêm dilaoerar a tnnica in
consutil de Jesus Cristo, que. é a lllli· 
clade na Fé, na Verclad.e. 

:r;; assim que devemos· estar aten· 
tos ao espirita que anima a muitns 
m:rnifestações (je p:edade, a pessoas 
e correntes irleolog:cas, não de todo 
hereticas, mas çomp · se diz, "exqui· 
sitas", firmando considerações cbo.
cantes aos ouvidos. pios. acerca rle 
dogmas tradicionais. Os dogma3 tra
dici:mais, os d:Urambos sobre a pes
soa arlorave! do D1vlno Mesti·e, e ou
tras manifestações semelhantes, sito 
"a pele ovina·• com .. que procut·,1m 
esconder as garras sempre dese-jo
sas de fa.rtar-se nas almas· elos fi~is 
discípulos de Jesus Cristo. ' 

ó hereje não ostellta sua peçon!1a. 
à luz do sol: s,abe que· seria e,·itado 
com hon·o1· até me3mo pe!o simp!es 
povo fiel. Tem convicção tfi,o plena. 
desta verdade, 11ue nüoTaro julga uo
cessar:o · conciliar a confia'uça- rlos 
fieis mediante altisonantes i>r~f;ssb,:s 
c!-:J Fé, vasias de sentido. E. a. _perri
nacia no mal vai tão longe que os 
hel'ej~s escondem suas intençôes 
1·e1·dadeiras enquanto podem m.p.nter 
a esperança de .·i!u(]ir os incautos. li: 
daro que o lobo tem todo o intei·es
se em passàr l)OI' 01·elha; só se cle~
lfüt,ca1•ando quando lhe arrancam· üe 
tJuo a p~:e postiça: · 

-000-

Kote-se a este propos"to que a vigi
la.ncia niio é para nós um d!i·e.ito, mas 
um dever. A yJrtude .da Pé deve ~et· 
presenacla .como a (la pureza .Qui,1• 
isto dizer qué devemo:< estar ,Ú'.clútcs 
lHl!'a d0sviar de lló, CUtlCJ qua1i1.(1 ,1c,~
s:t se,,.,cr ele longe marear a 1mniza• 
eh, uossas c.onvicções cat.olio.is, l'>W· 

q•Je, como a. ptttl:'Za exige ViY.ila~1ria
ro,·,1u(. a menor mact:l:i. a clssf;,;,,;.:, a 
fiil11.h.: ~8.-=~m _ta111i.1t:t't u Fé pen.'<·. :;1~.a. 
~nteg-r.1c:1dt: colll a tr Ener ·tr:.n-: ~-

?<àt' ta::;L&.. ,por,~m qt.e crejaaV);.-:; .1a• 
qui,, que nos en,~i,rn a Igreja. f°l ftt "· 
etsn aind.& oue tetho11ics o ·esp1.-1to r1?, 
Jgr('~::i. fato é quQ- .f.ilaamos_ ,ei1l tndC' 
com ela, ele tal form:t que ainda 
--:11•e1no aules ele ~:t: bf:'l o que 0l~1 r!~z. 
vo:~H111Jos na ge•1,·n-a1.c"•ad9 .rlo~ ·e'-1~•.'~ 
sentir uma 1.1.traç:i.o f'!l'.a a sDIH~-'Í•l vt•r
dadeira. Ora unia tal pe1·foiçilo de sen
so catol.ic0 só sP. conseg•.1c com rnu'
ta oração, .multa u1ort'.t'il·ação,. e. ·mui-

. ta humildad.e da í11telige1icia. A toclo 
:.10.oni!l.UJl.l, de'o(.@lCJ$;len1hr~1·-nos cte quP, 
estamofi cheios dos efeitos <lo peca,fo 
original, inclinados ao f'rro e a~ mal, 
e que cievernos vigiar a todo ln~tante 
sohre nós mesmos. para Q\llc\ llOSf\1, 

inteligencia cheia· dê I revas não se 
inclil1e para a~ .rlontrinas enariai( ott 
dissonantes ainda que de Jcv0, cio 
senth· da Igre5a Cato.ika. 

:17; a esta sublime nni[10. d;, alnn. c::,m 
a Igreja, a estJl intima coo1H1rai;:ilo 
coin o Esp'rlto Sa11tn, que 1,os incita 
!\"osso Senhor, pela voz da ::,agrada 
Liturgia, no d\1. ele hoje. · 

Recebidas pelo Sanf<l Padre numerosas personalidades 
das nações al,iàdas e centenas de soldados -

Em audiencia 110 Vaticano a quat.orze 
de junho, o Papa recebeu o -majo1.-Ria.n
dolfo Churchill; concedehdÓ · a BençâO 
Apostolica. nã~ somente a ele ·como tam
bem r. seu pai, o Primeiro Ministro da 
Grã-Bretanha. 

* * * Na· manhã do· dia· 17 de juí:üio, Sua 
Bantitlad ~ recebeu em audiencia . pri
vacb. o general Sir I!aÍ-old · Al~,xander, 
comandantê-em-chefe elas Forças Alia.
daG na Itália, que estava. acon'lpa.nh!ldo 
do Ministro l:iritanico junto ar.J Vatica
no. Su·. Francis Osborne: Após ·a audi
enci2., o genaral Alexandér conferenc!ou 
com o Emlrtintissimo ca.rdeal S~creta.
rio de Estadó. 

* 
O Santo Padr/ t!Iegrafou ao /Í.rcé- . 

b~pJ de w~stmin.ster' dizendo 'o quanto 
$a s~nth g-ratô e consólado pela_ .men
sagem fi14ll de fol!cita.~ões · mandada. 
pelo Episcopado da Inglaterra, ~ elo Pafs 
de Gates .por haver ~ido 'salva a· Cidade 
Eternà. 

* * * Quase imedia tamente após a 'entrada 
d:> Qulr,to E;:er.cito em ·aoma, Sua S~n
tidade o Papa recebsu seu camandcnte, 
o general Í1:ark · Clark,, em audkncfa 
p1•iva:,a. M9.is ta1·de, o esta.do-ma.ior· dO 
general fol ~préentado, a . Sua Santi• 
cia<lc. 

"' *'* _Na primefra audlencia . publica, após' 
a eritre.d , em Rom:1, o santo Padr.t re
CJbzu <lUientGS soldados britaniCOS. nor
tc-:;,mcric.i.r.os, fni~1cáses ,e .ca,na.denS€s. 
Saa Santidade, andou por · entre · ,e·les, 
al>ençoaddo-os, Parecia .Olltar anhnado 
o gozando bôa saude. 

, ·* 
-* * 

o Papa cmi.cedéu uma audicncia ,Of!• 
ctal a Mr. Fre:ser, Primeiro. Mln!st1·0 {la 
Nova Zêlandia: na manhã do dia. ·9. ll: 
esta. a· prlmsira vez que · um Ministro 
nécrelandês vl.<lita. o ·P11pa. Em seguida, 
Mr. Frase1· visitou o Eminentis~imo 
Ca:-deal Maglione. ·exprimindÓ súa llla:S 

profunda. gratidão pelo Que o Vo.tica110 
fez em favor dos prisioneiros neozelan-
deses. 

* * * . O correspondente do London ·: Times 
em Roma. informa gue m:liia audiehcla. 
aos homens do. Oitavo- Exeréito no dia. 
20 .de Junho, Sua. santidade se re-' 
feriu aos muitos martires britanicos 
sob cuja pro,téção colocii,va os pere~inos 
britanicos, Depois de- dar a. bo,as-vin· 
das a:>s soldados que haviam anterior> 
mente -assistido . à .Mi.ssa na Igreja de 
Santa ,,1a.,ria dei An~li, ein Roma, o' 
Papa. disse que .fora. a vontade de: Deus 
que elé fosse V!gario de Crl.sto "num 
~riodo da historia da humanidade em 
qut· o mundo está .como nunca cheio de 
sofrlment-i e. de ,desespero imensuraveJ." 
Ao t.erminar a audlincia, os soldácios
peregrinos. estavam tão ;profunf!aniente 
emocionádos que ·todos i:rorromperam 
cm es:,cntaneas aíllamações. 

* ' ' * * Em H de junho o Sobetano Pontlfice 
rc01lbetr cm · c.uct1er..c:1 . qua.tro. mil ofi• 
cia1'l e ·soldl:dos ·briti111iros do Oitavo 
E::ercltc, todcs ctitcltc:ú. Fal:tndo em ln-

, glt.:, disse Sua ~antidade: "É para Nôs 
· verdade ir&· F.legria dar-vos· as boas-vh1· 
cias t, t~d :e aqtÍi, n!I. p1·opria ·casa· do 
H.i com'um e~ cristandade". -sua San
tit'..'.ld~ d~e. QU~ súa presrnça lhe.Jem
b:·Úi:. os dia& ·gratos paS.':ados na ·· C&pi
tal d3 Ini~riQ ::Srlt:mico (referindo-s~ 
:!. epoca em que fora chefe' .da MiSSRO 
Papa.i quando da coroação do Rsl Oe:1·
g~ V). Ao .entrar n::t sala de audiencia, 
o Pap:!. foi recebido com um? saiva de_ 
palma~. repetld_a, quando deb:ava. a 
sala. Pour.o antell .as tropas haviam as
s;stido à· Missa -na igreja de Sta. Mai·ia 
d:-s Anjos .. celebrada. pelo Pe. Sca:nl:an, 
Capeiã:o do .. Ol~à vo ., Exercito, aéolltaC:o 
pór Capelães·· canadens~s, · neozele.nd~ses 
e sul-africàtios: .No dia. anterior, c'.n
coenta e, ilOY~ · desses Capalã~s catolicos 
llavlam sido iec~bidos psi). ,Papa que 
falou a e.ida um sobre seu trábalho jun-
to M forças. · 

f'EDERAf ÃO MARIANA mflNINA 
, -- . . . 

l\lOVIIIIENTO· DO DOMINGO Í)E HOJE 

E'-crr. celebrada,·. hoje, às 9 hora$, na. 
cripta. mis,a, pela. l\,Jma,·de D. Jo,sé Oas
pa r e por uitenção das' vocàções sac::r-· 
dotai.:;. Est~ m!i;sa. mensà:l, em ,Ago_sto, 
sa:-á celebrada, ho dia :l7, 1.o a:i.ive1;sa
·rlo da morte do 110ss0 ·saudoso e, pran• 
teado Arcebisp(), · · 

. As 10 horas ·realizar-se-á. a 1,euni:io 
mensal, na, Curla Metropolita.na, ·sob· a 
pres!dencifl, · do Revmo. Pe, ; Diretor, de
vcnd? c:>mparacer' \IS 'Sra.s. President~s 
de Pias Uniões ou suas- i:epresentantes. 
· As 14,15 hs., Jla Curia, üavarà o cir
cula para" Mestras j:Ie A.1j:,ifo.ntes, dfri-· 
gido :irla president? eia. ;'éderação: 
PrÓSSílgulnâÔ no::{oÍ"\'e1,1,tÍlriÔ, ~o. rc~~~a-: 
mento M'.vida;'-'cili t't;i!lfü1 <Je -~á'.i:!a' ~fa 
estuda.o>. · ''a: .vJFfü·ae· ê!'i "'obiliienciâ '. e 
a.pref€ntada's 1.da;j' cbiulL;ta~ ·C{)hplu
sõt3 praticás sóbrii'b asiuí·itt(''.· : '' , ·' 

À.s '16 horas elevarão' ã.., Filhas· de Ma~ 
ria c·J:11parecfr,'. <levidairíei1fo··un~orini-. 
:,àdas, e, Igreja cl~ 'Nossa ·s<ênhora do 
C:irmo da Llberrlade. à rua. ·Ma~'tin!s.'rió 
d~ carvalho. a-tlm.-de 'p:1rticÍp:1re1\) da 
pi·oétssão em hOnra de' Nossa · ·senhO
u dJ Carmo que en~rrará as come-

111ornçõu;_ do mio·.o '.aniverãario da insta
lação da Crdém do Carmo, no, Brasil, 
promovida·, por àquela ParQqula, en• 
trcgu3 · ao zslo dos Revmos. Padres Car-
melitaz. · 

ADORAÇÁO PEltPETUA 
/,, . 

No pr~xllno ~bado, _22, te1·ão as FI
ihas de ~faria, neste mês,: seu .dia de 
adoração ao Ca nt!Esin10 Cacramento. na 
Igréfa de' Sant.a If!genia .. Das 17 ils 13 
llorru: .. como habltualm_ente, hav:.:?rá so.
len'.l Hora Santa, pregar!"' pcl:> Revmo. 
Padre Francisco Jarnen, Diretor da: Pia 
União -de· Vila "Fórru,:,sa,' est:itido : o cor.O 
a cargo da mesma Pia União. · · 

A DÚ'etoria da Federação peêlí). a \9-· 
dlis â;!(Filbas dé Maria que 

0

éUtnptàm 
cô1h'~sse dever para com Jesus sacra~. 
1n1mtado'. se o numero daquetss qúe· 
c9iiipnrecem é grande, poi.~ .e.leva-s2 a 
n::ais de 1.000 m\llto ma.Jor · é o numero 
cfat: 'qué não comparecem, srndo neccs
sarla. um,g, campanha para intensificar-

, m;ii' tal movimento. · · 

BIBLIO'rECi\ MARIA."iA 

EÍes se apresentam "in vestimentis 
ovium", com vestes de ovelhas. Esta 
-expressão não se deve tomar apenas 
no sentido de uma compostura ex'er
m., como poderia, a primeira vista. 
'ndlc:a~. poi8 tem nm significado mais 

() U R () CAftlVI.AH llll 11111:,.;11,; l)ftJ HOl'OliliU 
l01,\$ l'H.Alli\~ li'. llHlt.llANTI{:.;' -

Aténdenâo ao apelei feito pela, Fedê
. ração a Pla Uniã.o das Filhas de Maria 
d~ Vila Amerlca, dirlgi,da· peio Revmo. 
C:inep Melchior Roàrls-ues do· ' Prado 
fez â. doação d~ uma e:rnêl~nte obrá C:e 
grande. interesi:e para a:S Filhàs de Ma
ria, . 

; 'profundo: atinge as mesmas· ideias. 
exprime a maneira ardllosa com que 

Vimo~, pela "Instrução'· da Alta 

R Alvares Pellteado. 20:l 
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DlhHEIRO E EM SUAVES PRESTIÇIES MENSAJS · 

·FESTAs·· COKDIMARIANAS NA 
DIOCESE DE RlO PRKTO 

Consag.rado ao Coração de Maria esse -
· · importante Bispijdo~ 

O !tpostollco Bispo . de Rio Preto, 
.Eimü, enr. D. Ldalt.te ·Libanio, promo
veu sJlenissimas· comemorações para. a 
celebriifo . C:o. · Gmt·enario do Apo.sto
lttdo da· OraçftO, da Consagraçi'.o da Dio
cese ao Imacttlado Coração de ·Maria. 
o para orar pelo Santo Padre. 

CIRCULAR.. DO EXMO SR. BISPO 
1/IOCESANO 

Queremos somente rer,araT. nesta s~c
ção, 'nM fzstas cordlmarian~s s. Exci.a. 
em ClrcuQar de. 26 .doe Abril deste l';.Í10, 
e.'lprimiu-sé. desta. sórte: 

"Ao · cult~ do :::agrado Coração de 
Jcsu~, o _ Apqstolado da Oração juntcu 
sempre o. culto da Iri1aculado Coração de 
Marla. ,O ofereclniento quotidiano· das 
ora. jõas, p~na)l ·e \boas obras é sempre 
feH-o por intexmedio _ do Imaculado · Co
rn ;h'de Maria: Eis o motivo cal'issimcs 
Co:>peradórts e FilMs, de co11sagrarmos 
nossa. Dioces~ ao Imaculado cnr2.ção, 
por · oca.sii:o das · nossas llomenagerts ao 
Apéstolado da.· oração, · 

k; duas devoções, a do coração de 
. Jesus e do Coração de Maria, não Vi~ 
veni. seµaradas. ''.O Coração de meu ~·i
lho - disse · Nossa Senhorà à Santa 
Bri3idll. - é o mau Coraçã<J. somente 
tenhÔ- um coração coni -.e12. Tem per 
certo. qué ,-ão ardentemente Ele 1ne a,ma
va, . que· fomos. os' C:ois éofoo um cora
çã~-,~. 

Nas. circunstancias em· qué vivemos, 
r-::·()ssa. Senhora parece · querer ser in

. · vocadi, e glorificada sobretudo pelo seu 
· Coração Imaculado. A mensagem ·rte Fa

tllna sustentá solenemenw a verdade a 
tcdo o orbe terrestre, fegundo· uma das 
vict.sntei;, Jacinta M2.rto: "O Coraçt',o de 
Jesus quer que junto com Ele, seja hon
ràdo, venerado e glorificado o Illl.3.cu
lado Cvração de Maria". '.É a lingua·· 
guem d~s acont-icimento;; que nos vai 
convencer mais ainda. . . · 

o mundo já lhe foi consagrado pelo 
Santo Padre Plo XII, no encerramento 
dás solenidades dO jubileu das Aparições 
de Fa.~ilna, consagração. esta renovada 
a 8 de Dezembro· C:o mesmo ano. 1942, 
m: Bas!Jica de S.ão Pedrà do . Vaticano. 

A revista "La Civiltá Cattolicà ", a.o 
rii;istrar · tão providencial aconteéim'en
t~, ·termina. seu comentaria, com. as se-
guintes palavras: ' 

"Incumbe agora aos p,vos, M Dioce
se~. às familias, aos indiV!duos, secun
dar o desejo e o ato patei:no do Papa•:. 
E a lista d2s con.sagraçõas creséeu se1n
prc, numa glorificação péi·ene. de Ma
rw. sant!ssima, pará confoi-to e e~pe
ranç3. do mundJ revQlto por· uma he
catomb~. a maior do.s tempos, e para. 
aumento da confü.mça. filial qúe todos 
cs nos.03 corações devem depositar .na 
img1J?lavél lnterce~ão do Poderosíssima , 
Virgem ~ãe de .. !nus. · . · 

A. ·nóssa. · hora é s::Mne e propicfa: 
consagraremos a 110&0. I;>iOeese !lO Ima
culado Coração de ,fy.'[aria ;_ . titulo qlle 
multo amamos e a suja sombra ci·~c~u 
Nou:i. .uventude e todà ·a ·Nossa for
maçfió sacerdotal; em cuja Igreja., flze-: 
mo.s a, Nossa. primeira · comunhão e ce
lebramos .a primeira Missa.. · · 

Uma ~on:sagràção que: nos, .sentimos · 
f~lizes ·em real!za,Ia no ano jubilar do 
Apostolado da , Ora.~ã·o, nó· santull.rlo · do 

· coração de Jesus, dentré dos llnÍlt~s da 
novel Paroquia do ImaeuladCJ· Coração 
da, Maria, a ultima.. ~rlada e instalada 
em .Nossa ,cidade eplscopal. 

Conscgraremos, sim,. fel)zcs -e ~nfia.ri
tes a nossa Diocese ·.ao :Imaculado co,, 
ra.ção de -Maria, de inanei1-e. ibsÍ>luta. ' 
e lrrevogavel, com tôdas · as suas. a.lmas, 
sem exceção, com· todas ·a.s· coisa.s e 
poses3, de agora e do iuturo; E, por, con-
seguinte, determinamos: . " 

l.oJ Que, ·. naquele dia, 18 de Ju
nho, à tarde, em· todas as P,aroqu!as e 
InsUtuiçõe.s ~,atolicas da Dloée~, ,1i,-
1enemente, se façam ·ou se renovem as 
coneagrações ao Imaculado Coração de \ 
Maria. · 

2.o) Sejam os fieis'. preparados· para 
ria. de um modo'o mais piedoso .e con
digno. 

3 .o) o ato seja reglstrâdo "ad per
petuam rei ~emoriam" no~ resp?cÜvos 
Livros do Tombo". . 

De conforrr..idade com estas determl
na;oc.1 eplsoopais t_odaà · as Paroquias e 
Instituições religiosas . dá. ' Diocese fica~ 

daf:ilco abatidos e acovatdaaos, .o povo 
não teria piedade deles. Mantiveram-se 
intrepidoo, e o me.sino povo deles con~ · 

. ram solene e defiuitivarriente integra .. 
das na lista · aurea das Dioce.ses b1·a5j.,. 
!eiras ,cord~rianas. 

AS ·SOLENIDADES NA CIDADE 
EPISCOPAL 

Mas · foi, sobretudo, na cidade ele Rio 
Preto, que as festas tlvéram .maior bri-
lho. · 

No dia. 18 do passado Junho, dedicado· 
à Con~tação Diocesana, .houve em Rio 
Preto, ,Missa de . Cómu11hão geral cele
brada pelo Revmo. P. ROmeu de Faria.,• 
Diretor do Apostolado da Oração, da. 
Arquidioc:a:;e do Rio de Janeiro, 
' As 9 horas, reaaizou-se, o soJenlssima 
Pontifical celebrado pelo 'l:xmo. e Revmo. , 
D .. Làfalete L!banio. · ~ 

A tarde, imponente procissão saindo • 
da. catedral, 'tomando parte peregrinos 
e fieis jia· populosa Rio Preto, dirigiu• 
.se ·ao Santuarl:> do coraçáO ·àe Jesus, 
. onde s~ Jez a consagr.ação da. Diocesé 
riopi·etenre ao Imaculado· coração de 
Maria; 

Dissoívfdas as.·· fropa·s auxilia· · 
res da Guarda Palatina 

Conforme noticiamos amplamente, 
fc,i ampliada. e dotada de mais modemo 
armamei,to .a Guarda Palatina.· em .vir- · 
tude eia.:. ameaças que pesavam: llObre 
RÓri1a. Uma vez porem, afastadas ei,tas · 
anieàças; ·~m a entràda dos aliados ria. 
Cid;i.c:ie Eterna, mil ·e quatrocentos gua;·- ' 
das auxiliares, qué em Outubro de 1943 
foram' reerutados, · serão progressivamen
te ·desmobilizados. ·certo numero. no en• 
tanto. continuará prestando, serviços,. 
oonstltÚinclo , novo. bata!llao. · 
· A Guarda .l"alatina; Jormada por tra.-. 

'balbadores e operarias romanos, é a; 
orgariisação mllltar . do, VatlcanÓ' inai!i. , 
recente. Precedem-na a Guarda , Nobre, 
constltUida POl' aristocratas italla.nos, 
encarregada de guardar a pessoa do Pa ... 
p~ e à Guarda, .$ulça, a mais antiga, 
cuJa. fun·dação remon_ta ·ao seculo ~IV, 

Instituto Moderno 
PRAÇA 0/\ ~n N.0 

--, SAO PAULO 
Fulltla,lo efn.. 1917 

DAt"lfi.OGRAFtA 
1 A.{}U l(ik -~t f,1' 

O Melhor . 1':nsino 
Pelo M:enor Preço . 

Venda publicada em 11osso ultimo nu
mero, como. enfre outros recursos, as 
forçar. sécretas, já · no seculo· passado, 
1·esolveram explorar o "patriotismo" 
como meio para corrompe, os catolicos 
e principalmente o clero. E"lta foi a 
tecla inals · tarde batida pelo fascismo, 
pelo ,nazia!T\o e por outros: ismos da di
l'eita, e a.gora pelo comunismo. que com 
elà já conseguiu a ádesão dos cismati
i:os. 

rada pelas forças secretas, no sec:.lo 
passado, como o recurso mais eficM: pa-
1·a cJmbatcr a Igreja. Neste , sentido, 
publicamos hoje o texfo · integral de 
m,1a carta. ctfrigida pelo chefe da., Alb 
Venda. e1 1 Roma. a outro comparsa, 
logo a.p& a execução na Cidade Eter
na, de doiS cal'bonarlos que haviam co
metido um atentadD, contra ·º governo · 
pontificio; 

tecnico dos e.. · . servará uma preciosa memoria, Esse ", e· s'· ar· e·s· dia ficará. 'gràvado em suas memorias. 
· ·. ·. · o homem que fêlr ·arrastado ao caCÍàfal

co e que enfrentar , a. morte de modo 

veis. Sl . houvesse_ v!stó debllidade, médo 
e u 'a. massà tremula e · febi-lcitante, te
ria vaiado: ~ o cristianismo desapare

. c:erm· no terceiro ato . dá comedia. · · 
Si acredito · dever propor · este meio 

(o. venen,1r .é por principio .de' humáni~ 
ciade pol!t!ca. Si 'l'arghini e }4ontanari 
tossem cpndenádos a morrer c·omo. ca
nalhas,. si tossem ajuda.dvs a cumprir 
essa .. sentença com· qua.lque1 · Ingredien
te de• fa.rmacia . seriam eles · agora doli 
mi.sera.veis ·assassinos que nãp toram ca
pazes de encarar - a morte, O povo o: 
d~prezarla. pfofundamei,tt e os esque
ceria. _ F'elo · contràrio, éle .admirou suz 
mo:·te, em que o governo pontificio fc2 

_uma bôa parte do ser,viço ení noi;so be-r 
neficio. Sou de opinião, portanto, que, · 
em. cMO, de necessidade. fique bem de
cidido quê não agiremos assl!n. ··Não 
deixemos :que a morte sobre o pat!bulo 
seja glorioW', si.nta, corajosa e feliz: 
- e , tere1nos rà, !. mente I necessidade de 
matar. 

óuti-a ~aracterlstlça do totallt"Jrismo 
da .dll·eita, com o nazismo à frente. se 
achava na pre

0

ferencia por ele de,non~
ti:a.da. pela · perseguição branca. · Isto é, 
si .possiwl sem efusão de sangue, para 
não criar martil'es. O maior perigo do 
nazismo, é o que fez com que o LEGIO
NARIO sempre o· julgas.se inais perni• 
cioso do que o comunism<', :,e encontra
vá ·no· moélo como sabia organizar sua 
propaganda, evitando .. em geral, os ata
quei; diretos contra a rgreja, fazendo 
lhe, pelo contr-:irio, concessões teoricas, 

. propondo~ lhé a ass!natúra . de . uma 
concordata. prometendo-lhe todas aa 
garan,tias·.que uin €stado pode conceder, 
para. depois roubar-lhe. uma após ou
tra, todas as posições. 1:egundo um pla
no· estràtegico; para o qÚaJ preparava a 
opinião publica. alegando sempre . mo
tivos pol!Úco& .. E as.sim. , como o afir
mou o escritor Luís AdoXo Esteves, 
suas medidas eram mais indiretas, mais 
paciente.'!. · sabiam dar tempo ao tf'~np, 
e, com ser mais sistematicas, mais efi
·cazes, se achavam concentradas llll 
obra da edu~ão da juventude. 

* * * 
· ora, nestes ulUmos tempos, o tota

litarismo, da esquerda tem evoluido pa
ra essa. tatica nazista ·e, com isto, vem 
se tornando perigoso ao mesmo gráu 
que o da. direita. Já se foram os dias 
sangrentos da· Russia, do Mexico e da 
Espanha. · :ralvez voltem um dia, para 
o · golpe de misei-icorclla. Mas, na qua-

. dra. <1.tua,1, .tudo leva a crer que os so
viets · resolverar,1 seguir o conselho ele 
Lenin no sentido. de· não · criar marti
·1-es, mas de. combater a !grela pelas 
armas da hipocrisia, dils falsas conces
:sões, da falsa toleranci"' religiosa, que 
dá à Igreja a "liberd8.de" de existir, 
tirando-11:le 'porém, um a· um todos os 

· meios .necessar!os para o desempenho 
de sua missao. 

:!< 
* • 

Esta tatic11 . nazista, agora espo.sada. 
' .11e10 ···comµnismo, já. havia sido conside• 

Por ingenuidade ou má fé, os acon
tecimentos · políticos e socíaís que 
atualmente se des~nrolam nC' mundo · 
costumam ser . apreciados como fruto 
natural e ~spontaneo de uma evolução 
irresistlvei gerada pela. força de uma 
nova. mentalidade que vai empolgando 
os homens. Nada existiria por detr.az 
desses acontecimentos, sendo .eles sim
plesmente o que são. E a. refere11c1-a; a 
um trabalho subte.rraneo -_dirigido pelas 
rorças secreta;, faz sorrir com superio
tida.de os mgenuos e ... os Iniciado.~ o 
maçonismo sel'la um episodio do secµlo 
passadÓ, com ressonancia apenas em al
gumas lojas anti-clericai:;. e rota.ria.nas 
de nossos dias, inofensiv'l~ quasi,. pois 
.seus adeptos trazem por assim dizer o 
carimbo da seita na testa. 

A luz dos documentos coligidos por 
autores catolicon nestes ultimos tempos 
e sobretudo do que tem dito sob1:e este 
assunto os ultimes Soberanos Pontifi
cés, não ha: mais desculpa para- essa 
eterna miopia. . , 

E neste s~ntldo é muito esclrtrecedor 
o q\le abaixo vai transcrito ela. "ClvUtá. 
Cattolica ", volume de 1875: 

* * * 
"Vivia então em Roma, no tempo .de 

'I-:\rghini, um dos princip:i,is . maçons, e 
tambeni chefe oculto das forças secre
tas na rtalia, cujo ilustre nome . é co
nhecido: - mas se cala por alguns 
bons m~tivos (especialmente em res-

. peito à honra. da far..ilia); os QÚais já 
haY•:.am feito càlllr · ·a creti11eau Joty 
que em primeira mão publlcàu em 
francês, em sua obra "A Igreja Roma
na em face da revotúção "; o documento 
que agora publicamos em ltallàno (tra
ta-se da Instrução" tran.serita pelo LE
GIONARIO em· ·seu ultimo numero).· 
Foi este, com efeito, escrito 'originaria
mente em . Italiano. visto que· italiano · 
era aquelG maçon, si bem que não ro
mano, 

Era êJe .um dos membros (que não 
chegavam a quaie.nta) da alt11. maçona• 
ria., .JS quais pertenciam . quasl todos ao 
fiemontc, a. Milão, à Toscana. e ao rei
nei' \!e· ?tapoles. Seu nom~ d~ guerr;\' ~i'a, 

Nublo, nome apropriadl.sshno ao cargo 
qua lhe fora. de~ignado pela· maçonaria. 
e111 Roma., que· era, de mariter-se ocul
to nas nuvens, ,no segredo e na,Jmpos
tura; . devendo , passàr, · como de .fato 
seinpre pas.sou, por um zelante: ce.tólico 
e papalino apail:onado, tal era sua vi
da tjuasi, toda ela l,)assad~ em conversa
ções com Monsenho1·es Cardlais, fll.· 
2:endo até o ·papel de espião· ào serviço 
do governo. ·e ._contra qualquer pobre 
diabo de carbonario e ,de pequeno ma
çon, sacrificadOB assim ao be,n publi> 
co da alta maçonaria. O :que;' ac3ritcce 
sempra a todos aqueles pobres idiotas 
que se deixam apaiiha.r e comprometer. 
Esses tais · são abandonados pelos caros 
u-mãos logo Que se faz ev1denté que não 
mais podem ser utets à causa, já que 
o "morla.tur · unus pro populo" foi 

. sempre o axioma desses' Caifa~es, su
mos Pontiflccs da maçonaria. Desgraça. 
que afinal atingiu o propi"Ío Nublo: -
depois de haver· por cerca. de, .. dezJito 
anos · governado em Roma. a a.Jta. maço
naria, caiu ele m~smo em suspeição e 
desprestigio junto dos veneraveis ir
mãos, sendo, como tanto~ Qutros, · enve
nenado com uma substanciá . de efeito 
lento, que o' te~- passar, : nos nltimos · 
anos de sua: .vida, cerca de . 1848, da 
sua costumcim atividade . febril a um 
triste estado dé Imbecilidade e de ·éle
pauperamento: ,,... vitima. digna tle tais 
algozes. . . , 

Esse Nublo não tinha ainda trinta 
anoa, quá,11.do, em 1824, . reinai;ldo em 
Roma Ll)ão XII; pai-a .aU foi .enviado · 
pelos S€us compa.tiheiros, ~fim de lan
çar as rêdes do movimento. maçonico 
en1 Roma e na Italia.. Era r!co e nobre 
o, alem disso, .de.· belo · porte, fa.cunélo, 

· erudito, especialmente · em. economia 
poli~ca, à.udacioso, astuto e sobretudo 
imp~stor,. cJrl'Upto e cinico a um gráu 
que pareée lm)}O&Sivel. existir eri1 · cria.
tura humana .. Até' então ele tinha !e-

. va~o \lma vida. errante de loja_ em loja 
na. Italia, e fora .pela, dernollstra11do-se 
ativo e prudente; ta.nto que, quando se 
cogitou le dar à rtalla : um chefe e um 
diretor da Alta. Venda, ele. foi escolhido 
como o inàls ·conveniente e e:nvlado a 
Roma. onde permaneceu .de 1824 ·até 
sua morte. ·Falaremos . níals tarde; ·desse 
chefe da.. maçonaria ·rome.na. de então. 
Por ora, ~ra ·S{! conhecer quem ~ra ~ lt< 
AA~ti q4~ tl"au.screvamos a ~e.sumtf ç&l'."' 

ta que escreveu a um seu co)ega, logo 
depois de serem justiçados na:, "P1az:;;a 
dgl Popolo" · os criminosos :r::rgllilli e 
Montanari: - · 

"Meu caro Vindice. 
.\ssistl, com ·a cidade inteira, a deca

pitação ele Targh!nl e de' Monta:na1:i: ~ 
mas· asseguro-te que prefiro· sua ri1orte 
i-. sua vida.,() complot por eles estulta
mente formado par~ inspirar terror, 

. não podia Ving11.r. POUCO faltou para 
que ficassemos comprometidos. 

Entretanto, . sua m':irte Í·esgata sua~ 
pr.quenss \"enla!idades. Morre1·am com 

· coragem e espero .· qu~. ist.o dará fl'utos. 
Orltar em alta voz, na "Piazza dei. PO
poto", em Roma, na·cidade•mãe· cio 'ca
tolicismo, em face do carrasco ·é do po
vo, 'que se iriorre , inocente, franco-ma
çou e iinve11ltente, é · adm!r_a.vel, e tanto 
maIB admirJt vel pelo tato de ser a pri
meira ve:,; que isto acontece. Montanarl 
e Targllin! são dignos do nosso . marti
rologlo, Já que não &e dignarl/-n. de ·acei
tar nem o perdão da lgréja nem' a re~ 
concil!ação com océu.' Até ho'je OS COll
denado:l, -. le'íadçs à capela,. ·- · chora v;am 
de ·arrependimento para· toéar o coras 
ção · do Vigario é\ª m,isericordia.' Aqueles 
não qu!zeram,:entrar em entendimentos 
com a . felicid:Ídé celeste" é sua morte de . 
reprobos p1·oàuziu . sob.re a·. ni.as.sa um 
efeito magico;' Está . foi . à pl'imeira;. pró
clamação das .sociedades secretas e uma 
toir,.ada de posse das alma.s. Temos por
tanto nossos -ma.rtires. 

Para zombai; da· ~llcia. de Bernettl 
· (então Monsenhor· e governador de· Ro
ma. .::.. dep:>is cardial), fiz lançarem al
gumas flôres sobre . a· fossa.. em :que·. o 
ca.vr11sco sept1Itoll seus cadaveres. Havia
mos para -isto tomado as· nossas provi
dencias. · Témiamos, comprometer nóssos 
servidores-.nesse, mister. Eneôntravamse aqui alguns 'ingleses e uma, jovem 
M!ss romanUca e· anti-papista: - esta. 
foi po1· nós encarrégada dessa peregri
nação devota, A ideia !lll,l'ece·u feliz não 
menos ·a mim .que à. citá.ela. loura. Essas 
flôl'es ·1a11gadat- .à ·noite sobre dois cada
veres proscritos · farão 'f!Q1·lr o entusia~-

1 mo da Europa revolucio.nar!a. os mor
tos terão o seu Pantêon. 
· Depois. continua :.ublo. fJ.li levar. a 

l\:tonsenh:ir Piatti · <que er;; . e1ltãó V:C\i
Ei~l:eµt~ ,t\e noma) i~ milllwi ~omloleA" . ' -· ,' ' ' .. ·; 

cias. Este i;obrê. homem perdeu essas impassivel, ainda quanâ, culpado· l:!T.\. 
· du~G almas, para sua nação de padres, e semp::e O favor da mu,ltidão. . 
se acha. sucumbido. Dl)vo em meu pro- . Não nasci cruel; creio que não tenho 
pri:i_ nome, em ,nome de meu cari;io (que instiilto sangul!aa,rio:. Ma.s quem deseja 
era dlplomatico) .e sobretudo eii1 nome o n:, · oeseja os meios. ora:. eu a.firmo. 
·de· nÓl?so fut).lro' deplorar'. com todos os qu~. em um dado caso, nós não , deve- . 
cot'açqes catollcos, .esse escandalo !nau- n~os, nós não podemos. no proprlo in•. 
ditq em Roma .. Deplorei-o ~ão· e!oquen~ teresse da lmmanldade. deixar• qué .sur~ 
temente que: espero haver enternecido jam mc,-t!res à nossa custa. Sol: de opi. · 
ao proprlo MOOJSenhor Piattl. E, a pro- nião que em presença.' dos primeiros 
posit:i.de norés, nas ha.viamos mandado cristãcs, Cesa.r não teria. feito melhor . 
pedir. a um de noSSos ·mais inocentes em atenuar e confiscai- a ravor do pà-
afiihados das tor~às secre~as. ao pceta ~-anismo t-Odos aqueles · heroicos ' pruri~ 
francês Casimiro Delavlgne, · uma MEs- dos do ceo em vez ele deixÚ cteseer o 
senlaría. ·(ode) sobre Targhini e Monta- fervor do povo. por meio -de uma bela 
narl. Esse poeta, que vejo frequentemen- morte? Não · se~ia. · melhor medt<:ar a 
te no mundo das artes· e da conversa- força da alma,. embrutecend.; o· ·c;orpO\' 
ção, é um 'bom hOmem. Prometeu plan- Uma droga hem . preparada, e 111elpór 

. ger. sua. lira em hOmenagei;n .aos marti- aplicada, que houvess~ enfraquecido q 
rei; e ·culminar uma exçomunhão con- paciente .até à prostação,. téria s\do, se-
tra. . os · carrascos. Os .earrascos serão gundo creio, .de um efeito ·salutar. -Si os 
.sempre o Papa e os s11cerdotes. 0Tam1>em · cesáres tivessem, empregado ,nesse · co0 

os· coi,respondentes dos jornais _ ingleses mercio as Locustas. tif. seu , _{emp0, t81'.tlu 
~abeí:ão explorar· o assunto; - e sei que persuadido de que o nosso velho.Jµpiter 
mais de.um já tem à boca a trombeta Olimpico e to~os os seus pequenos deu-

' eplca pa1·a· proclamar· o-feito. ses de segunda ordelh ,não teriam su-
Tocla.via. é uma grancl,c .coisa· esta de cumbidv tão · miseravelmente .. 

fabricar 'he'roi.s e martire·s. A mas.sa se Si os Cesares · tivessem eri1pregado 
manifesta muito impressi.:111av.,1 em ta- nesse comercio as Locustas de seu rem- . 
ce do cutelJ, que cortá a vida, e passa po, ,., cristianismo não·. conheceria cer-
rap!damente · de 'uma einoção a outra, tamente tão auspicioso sucesso. Chama-
admirânâo · aque1e·s · que· afrontam -com vam-se os seus àpostõlos: t"S seus sa-
audacla. o supremo momenti:r de tal mo• cerdotes, as suas virgens. à · m_oi:ret'em 
do ·quê; depoüi desse. espetaculo, eu mesa, estraçalhados pelos leões no 11nflteatro, 
mo me .simo perturl;>aclo e pronto a agil' em presença. de um .povo aten~o. seus 
como a multidão. Esta impressão, da · apostolos, seus sàcerdotes .. snas virgens, 

· qual não· me posso livrar. :e que feg o . movidos por um sentimento de fé. de 
o, .povo guasi instantaneamente perdoar imitação. de proselitismo .ou de entu-
aos aois -justiçados seus delitos· e sua im· slasmo. morriam sem· empalidecer e can- . 
penitencia final, me .. concluziu a dta tanào hinos de vitoria .. Isto era dar o 
1·eflexão mosofica pouco.· cristã; que um desejo de morrer: - é eram vistos tais 
dia pr~cf,saremos . utilizar. Um dia., se caprichos: · Os gladiadores ~ não , geFa vam 
triunfarníos, e si, para eternizar nosso outr~s gladiadores~ . Si esse pobres C~-
triunfo, for necessario .derrnmu aJgu- sares .tivessem tido a hOnra cie ra2er 
·mas gotas de. sangue, não se fará pre- parte da Alta Venda. eu 11:il'li° 'dirià sim-
ciso que concéciamos às :Vitimas o di- ,plesmente QU~ deviam cui~ar qúe, a9_s_ 
reito . de morrer com âignlda.cje e fil'- mais ardorosos ct,e~s néontos fosse ser
meza. semelhante morte. não é bôa se- ·vida uma- b.eblda segupdo. a receita;. e 
não para manter o espírito de oposição não se· ouviria falar em t1utra.s · convet• 

·e para' dar martires ào povo. dós quais sões, porque·0 nii-O se' achârlam marti1'Gt, 
este sempre estiro~ ver- o sangue _frio .. ' com efJito, não mais se. encontram e:nu-
ll: um II\ªU exemplo. Nós mc1·amos hoje los nem · por copia., riem po1 · a.tra,çã9. 
com o proceiiso: - mas creio ser util quando se arra.sta, ·sobre. " 'patlbulo um 
fazer mlnM.s resi!!lvas para casos ut- corpa inerte. uma vomadi, tnel'tll e olhos. 
ter!ores. Si Targhinl ·e, Montanari:' p:ir que choram sem: enter~ver. -Os. cris-
uin ~~foeio ou'·outro (já QUt' à QU

0

iltliC'a tã'l'S SC ton.lram, ~aJ>idaÍnente pÓpuJa-
dispÕf' cte .tantas' receit~~ mar:ivi!hC's") l. ri·:.cimos. porq,ue o.· •:--ovo . gosta, de tucto 
tQ.S.S~lU • t91·ç~Qi . li . i.i.l!a,re®-1' ispb1·e. Q. Cl!,• · t1,qU1lq Q.Ue.', toei e-a, 1ua.s · eo:r&i.a ~mi• 
. \ 

·-·-- _;_ __ .:: _:_ .... :::1 · __ . 

A revolução francesa, que· teve tanto . 
de bDll1; .errou heste ponto. _Luís. XVI, 
Ma.ria, A11t-0nieta. e .a ·maior parte das 
vitimas da epoca siio sublimes em sua 
resignaçãc · e grandeza de· animo. São 
eplsodie>s , sempre . lembr?.d·os, . ,e m,!nlla . 
velha. ama me fez chotar. ma.is de ).lllla \ 
vez fáJando-me daqqelas damas ci.ue_ des
filavam·. deant.e ·da princesa Elisabeth 
aos pés da guilhtUna, fazendo-lhe pro
funda. "everencia, como no . circUio da· 
corte de·· Ver.sailles. Não· é disto qué 
temos' necl'ssidade. Em . uma dada oca
sião façamos que um Pa,-,a ou trcs cai
dea!s me fram · cvmó velhos· decrepitos, 
com .od9s êls tn.nses da · agonia e no 
terro1· da. morte:· .- e teremos pa.rali; 
zaâo todo) o desejo de imitar · esse sa, 

· cri(iéio. Teremos resgu~rciàcto' os co'rpos, 
mas mataremo~ o espirita. 

:i;; a . moral que devemos tirar: - de- · 
vemos ferir o coração. Sou de feitio tal 
que· me devia opor: a e$se projeto. Mas, 
todas as coisas ·· bem consideradas, as 
vati~a~ns· superam os tnconvenlent.es. Si 
o segredo . fQr· fielmmw guardado, · ve
rãa, na ~casilio,: a utilidade desse novo 
genero de remedio. · Uma pedrjnha na . 
vesícula bastou' para anlqililar, Crom
well, Que coisa pôde haver ma,s pro
pria. para enervar o homem .m:.!S ro
busto e faze-lo ficar sem, energia, sem 

1 vontade e · ••m coragem nas mãos de 
seus carrascos? Si .ele não tem torça pa
ra. colher a; palm,a· do martltlo, não re- · 

. ceoora.: " a,ureola: - e \J01 conséguinte 
não . terá ·nem admlràdores nem neofíc. 
tos,. Teremos 'assim golpeado. fundo.· aque
les . que noo .• lnsplra,m: semelhante , pr:e .. 
~au~ão. *QQl1;1,~!l,Qoi,l'.i···~· Içai,, 
bran~ .. : . . . .. ·, . •.· . 

.. 
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:ER.IGADEIRO DO AR IVO BORGES 
. RIO, ( ASAPRESSI - Viajará. breve,• 

me11t2 pàra os Estados Uniclos. r,,de 
fará um curso de especialização, º~ bri-

, gacteiro do ar, Ivo Borges. .· 
'JUBILEU. DA ESCOLA DE AVIACÃO 

· DOS AFONSO'" ' • 
· , RIO, (ASAPRESSJ -): data de 10 

\ :10 correntes assinalou 'a passag€.~1 do 
\ ?li.o aniversario da !fmctação cta Escola 

cb Aviação Milit,;ir, do Campo. dos 
Af;mso~. ctcnomi:,ttção que teve o nosso 

· p1·imeiro nuc1~ de a viação militar até 
a criação d3 ;~inisterio da Aeror.,. utica, 
quando se ·Tundi.u com. a Escola de 
Aviàção N;ll.val · de Galeão. passando a 

·· constituir. a .Escola de Aeronautica. Es
ta fusãc. ocorreu em 194. 1 · de r.~ordo C!)Jll 
o dec,ret:) lei desse mesmo ano. A Es
cola de Aviação ,Militar foi inaugurnC:a 
of1clalmente. a 10 de julho de 1919, no 
rompo dos Afonsos .tenckl sido seu pri
meiro comandante_ o general Estanis-

, la.u .Vieirn Pamplon:t. Nv sw inicio a 
:Escola. teve por instrutores oficiais da 
Júil:s.ãv. militar· ffancesa coadjuvados por 
cficial~ brasileiros. A sua primeira tur
m~ .. foi graduada a 22 de Janeir;;;. de 
1920 - e foi a seguinte - Capitão 

· Raut Vi~h·a de Melo, tenenre Aner Tei
;.eira dos San~s, GiL GUilherme Cris
.'Üano, Ivan Carpenter.Ferreira, Raimun

. ,ct9 Dyett Fentineli. Salt:stiano Fran-
:klin da Silva, Haroldo Borges . li itão, 
Pedro. Martim da Rocha, G;idofredo 
:Franco' de. Fa.l'ia. José Felinto ·Tra;,mo 
Cliveira, Raul Luna. Angelo Mendes de 
Mcrais e Rosaldo Tanajura . ··uin1arães. 
A Escola· de A viação Na v-il fol fundada 
em 191G, anterior, portanto. a. -:os Afon
~~~. te11do sido seu primeiro comandante 
o almirante Prôtegones Guimárães. Sua 
prim.eirn turma graduou-se· nesse r,rºS· 
mo ano, em outubro. e se compu.J1a 
<los primeiros tenentes - Virginio Dela
marc, Augusto· Schorcht e '.Raul Ferrci
l<', ·viana. Bandeii'a e. segundo tenente 
Vítor de C<t.rvalho e Silva. O seu de:i<'n
volviniento operou-se de_ maneira sur
p1·eendente. As estatisticas mostram que 
cm 1941, _ antes de• complet· r seu pri
meu·o ano de existencla depois da fu-

. :iãc, a Escola. deu ao Brasil 9 aspiran
tés; no ano· seguU1te, fo1·mou · 83, e no 
:r.a.ssado 92 aspirantes receberam seus 
bí-evéts: No ano em curso .éieverá ter
lllinar · ·o curso uma. turma 'de ma is de 

. 100 alun~s .. en cerimonia ,·que será cfe
t1.1ad2, no proxirr.o mês .t}e agosto Fu
turarr.ente, o tradicional estabelccimen-

t, dos Af:,nsDs mudar~~e~á para Pira~~ 
u;nunga, ·em São Paulo. ·onde já foram 
inicbdoc: os trnbalJ:iús da construção .da 
Escola. que ali Ocàrá em melhorts con
diçõe., dc,·cumprir seu programa e mais 
d·2 acordo com o seu progr<?SSO· .e· pro
jcçã-:-. que tvidenciam a lmpqrtancla do 
cE'ntrp onde ·se preparam os oficiais da 
ncss?- aviação mliitar. 

SOLDAD,0S. QUE TENHAM SIDO 
l\10TOR,NEIROS 

RIU. (1';";APRES3) - ô general Va
"Icntim Benicio da Silva. comandante 
d:1 l.a R_egif.o Militar, determinou a 
todas as unidades que lh-, são subOrdi• 
nadas para. enviarem com urgencia, pe
JJ r,..::o. a infonna,•.,o se tem algum 
soldadJ que .enha .exercido as · funções 
cl, motonieiro em · sua vida civil. rlm 
caso afirmativo, as unidades deverão 
enviar áqueJe C'?JJando uma relação. no
mina 1 dos sol.dauos nessas condições. 

~URSO ·PARA OS CAPELÃES 
l\IILITÁ.RES -. 

RIO, ( ASAPRESS) - HàvcndO sido 
aberta ao Clero . o · volunt.ariaélci para 
tunçõ2.s de capelães das Forças Armadàs, 
es;:x,ciahnente das que ._forma.m a Força 
Expedicionaria, o Exerc•'.to . recebeu coni 
sideravel numero de cal1d!cllitos,. o que 
dcterminJu um pr;:,cesso .de seleção, 
pa.r:. a escolha cio numero relativamen
te reduzido que se·. fazia..' ne'cessario; 

Entre .centem-, de Sacerddtei; inseri-. 
to.::. foram escolhidos 40, que,. deverao 
realizar ur.~ curst, de espéê!allzação, 
para. serem nomead::s capelães· ·milita~ 
res e inclu!dos na F.:irça; com llo:iJ.ras 
de oficiais. · · · 
NO RIO O CO!\lANDANTE DA 4~ R,)f, 

RI<J. (t.SAPRESS), .:... P1'ocedente Ú 
Ju~: ele F0cra. enconfra~sJ úesta Capi· 
tal o general Raimundo Sànip:i.lo,: co
mandan·,e da 4.a Região Militar. O" an
tigo diretor de · Engenharia. do Exercito 
arrcs~ntou-se ao minish'IJ da . Guerra, 
.com quem manteve dcmora,(la paléstr:i.. 

DE\'ElU SE.R LICENCIADOS 
RIO. (ASAPRESS) Resolvcnd.o 

uma consulta referente aos reservistas 
c~nvocactos qu" atingem 31 anos de ida
d:-. tendo em vista. o di.lposto . n_, de
creto l 8G4, de Julho de 1~43, deckrori o 
ministro da Guerra que devem ser ·. Íi
cenciacto. todos os soldados ·reservistas 
conncados quv atinjam a idade .<le 31 
ano,, exeetuando-se os que fazem,. par
te do primeiro ei:calão da Força Expe
dicionaria Brasileira. 

NOTAS ÊCONOMICAS: 
lllúBIUZAD,AS VARIAS INDUSTRIAS 

DE ll>:TERESSE . MILl'i'AR 
RIO, ( .!\!3.APRESS) - Atendendo ao 

interesse nacional. e,_ Presidente da Re
}mblica assinou mn decreto-lei, mobili
zando , varias industrias do país como 
de i:iftercsse militar. Entre essas indus
tri:,~. destacam•se tecelagem, malharias' 
e ·outros estabelecimentos dedicados ao 
a~ab~mento textil. 
t'f:IADO O , SERVIÇO J>K OBRIGA-

. ÇÕES DE GUERRA 
RIO. (ASAPRESSl - Criando o S~r

''iÇ'.} de Obrigações de Guerra. na Cai
:x;,; de. Amortização e nà Delegacia Pis
ca,.· o· Presidente da Republica assinou 
o .seguinte decreto-lei: 

Art. 1.o - Fica criadO' na C2ixa de 
Amórttsação b "Serviço _de Obrigações 
de ·Guerra" sob · imediata orientaçi\o. 
0d1il!11istrá~ãô. · coordenação e. físcaliza
~ã" ,tio Diretor. da Caixa de. Amorti.sação. 

f';'Uniç<' - b Serviço de Obrigações de 
Gueri•a será mantido· ·enquanto perdurar 
o, ~mp_r,,_~ttmo de que trata o ctecreto 1~1· 
-:!,'78E .. de 5 de Outubro de 1942. ··· ·. 

Art. 2.o - Haverá cm cada delega
cii', fiscal . do Tesom·o Nacional um ser
'Viç3· ·e Obrigações de Guerra. encàrre
gacto ·dé' todos os trabalhos· 1·e1ativos ao 
emprestimo de guerra no.~ rcs)1ectivos 
:Estados,. de acordo com ~s . instruções 
emanada.s da · Diretoria da Caüm de 
.Ani.ortl.zaçãó. 

·§ Unico -'- Aos Serviços de Obriga
. !;ó.'>..'i. de Guerra, nas delegacias fiscais 

· Mais '66 onibus 
:r.ro, (.-\SAPP.ESS) - o Conselho 

~acionàl rl~ · Pctroleo r1cferiu o· p!?di
(lo.,<lc-· Üc€nclamento en·caminhaclo l)P

!a·_'Prefeitu-ra, de 111a:is 6íl_ onfbus. ·afim 
de- melhorar· as condições d.e tran~
:r,ortes, cie.sta c,api\al. 

Por outn1 · lado, o· Conselho Kac-io .. 
tfal dO Petroleo prometeu aos sindi
<;atos aO:-s. emJ)resa~· de tran$portc~ dt:i· 

]'rnssageiros ,rlo Hin- de ,Janeiro que 
adOt.a:rià _as_ providencias Q\J4' ~o tr>1·
:rrn .. ~sen1· .'necessarin ~ para· af.;~e;;-u ra r ·o 
i:suprim_ento-. de g-stsó]ina dGl 21)0 onibus 
~ _serem importados hreYe1puntc. 

Consulado Geral do Brasil 
em Napoles 

R(ü. L\SA!'RESSl - ·o Go,·crno 
f)l•asilciro instalarâ, ilentro cm_ hrevo 
'Um const1lado geral em Napoles 

,Tá. fÓraJn rleslgnado~·.11al'a e::5sa 1nis~ 
f.ã.ó;., devendo· viajar: por \"ia aerea pa-
1·a ;1 ·ltalia, via Argel, o cônsul i\a1· .. 
,,af Costa. cl1efe da clia11celarl:1 con
tsÚ1ar, ·e· -os' seus éo1aboraaorcf:.· ('OllSU

le.S. LtÍiz Nogueira Porto e Maury 
J:;urgel Valente. 

Embaixador do Chile 
ÍUO, (ASAPRESS) .:.... Por .via ae

t·ea. cliegou a esta capital o .,r. Raul 
1-Joralles · Beltrami, novo embaixador 
do Chile, · 

O fliplomata chileno viaja em com. 
t,a~hia de sua esposa. · · 

Piloto da . Pan American 
'multado 

RIO,, (ASAPR:SS) - o· diretor da 
!Acrorlauttca civil, ·engenheiro, Cesar 
G-r!llo, ipl_icou_ ?-º piloto. Alton l1'ran
c1ui a multa· de 12 mil cruzeiros, por 
ter desobedecido .fts .determinações /la 
tórl"'e ·{1e··controle, quando pilotaYa a 
lufr'oriavc· Â. V. P. '16913, cl:t r"a.n Amc
~·iê.:am·· .Air~,·ays. 

~gradecimentos do Chefe 
.. da Missão. Militar Chilena 

IÍIO, · (.\SAPP.ESSJ - O Ministro 
l'.>s,·aldo Arànha, recebeu do ,general 
:Jacinto :·Uctroa ·Rio,· çhefe da l\!issão 
:Militai- Chilena ·que acaba ele visitar 
'o Br.a:sil en1 ··viage1u-· de estucfos, o se
tuinte teJegrarna:., .. 

nAo ·termin:ir. a nossa 1>rov.eitosa vi
~iti aos. estabelecimeiltos. industriais 
<1 0 material l>elico,' receba as e,;pres
csões de nossa gratidão pela gentileza 
<las atenções que nos· foram dispensa
das· e. da , nossa admiraqão pelo . !m
]lre~siona.nte 11rogresso · industrial 
des$e · grancle pais. (a) General Ja• 
cinto ·Uchoa Rfos - chefe da Missão 
·l\Iilitar". 

tontra Marco 
Cunha 

Processo 
Antonio 

. RJ;O, · (ASAPRESS) - Acaba ele dar 
entrada no ·Tribunal de Seguran~a 
NaCionàl o procP-SsO instaurado con
tra, o "$peacker". Marco Antonio Cu
nna,; e .s·Üa esposa; O caSal p:r'esfará 
contas; á -justiça· brasileira Pelo· crJnie 
l;:ontra ·Sua »atria.. · 

. ·' 

compete tamcem a execução . de. outros 
trabnlhoc. .da divid(l. publica interná nos 
Estadc3. mecliante instruções quil <sérão 
e:-:pedi<las pela Diretoria da. ·Cil-lxa · de 
Amortiiação. . · · 

Art. 3 .o o Serviço de Obrigações de 
Guerra da C•.ixa d~· Amortização, e .. os 
das Delegacia~· Fiscais serão chéflaé!os 
p0r furcionarios designados pel5. Dire
tor da caixa de Amortização · media'nte 
proposta dos Tespectivos delegados fls· 
cais quando for o caso. 

Art. 4.o - Esse decreto lei entrará em 
vigor na data de suá publicação ... 

Al't. ó.o Revogám-se as disposições ·em 
contrario · 
nE:~'.-RlÇÕES A EXPORTAÇÃO· :~DE 

COUROS, SOLAS E CALÇADOS 
RIO. í ASAPRESSl: - O vke'~pte.~i

dcnte em excrcicio da Associação ,.··co-
mercial do· Rio. sr. Hortensio · Lo~s. re
cebeu d;) d1' .. Rui de Ahneida as.s:stentc, 
especial para véstuaric;> . ~. tJni!ormcs· _da 
coordenação da Mobilização Economica. 
o: seguinte telegrama> ·, . · 

"Comunico-ns. queOo.: Mlnis.tro·. João 
Alb:·rLo. Coordenador da Mobilização 
Economiea. resolveu que, a partir·. de . 30 
ele Julho orrente. fica proibida a ex
portaçãe> para o estran~é!ro. di! ;qual, 
quer q,iantidade de couro. sola ou .cal-· 
~a d 0. que iliío esteja acompanhado . ,fo 
guia de liberação que.será fornecida po1· 
est:-. assistencia. (a) Rui· Almeida, !ti;sis
tentc especial para ve.stuarios e unU:01·~ 
1ne.s. 

Urm, com moedas · e 
docum~nfos 

,~10. (.\~xPnl·:ss) _ Em ~sca,·a
cci~~ 1i:11·a a COllfltrtt~âo·«!e unf.g:r.ati_r16· 
E>difiC'.io onil~ f:"Xi$ifiu o,1t.rota. o JlÍ'eíH'O 
num<:-1·0 4 <la avf"nifla f!io Bra:riC>o, foi 
<t('h."tda ,1111a: 11rna. c-"rmtendo mdeda~ e 
drn~11mf>11tos alu$:i\·os · ·á. sol~nlda:de ·ãó 
inkio <la ~onstru~ã O da nossá .Pl'lncl-
pal arl ,~ria: -

os eng;enhciro~ d:tqu.cla obra so]i .. 
cil:-u-;im. l)('rmis::;ào ao .. Prefeito pa:ra 
nue a urna .:-;1:>ja instalada nu111' mos-
truario ~sper.~inl elo. predio -.que ·serâ 
edificado no local. 

Deixaram a 
diplomatas 

Firilandia os 
brasileiros 

!\TO, <AS:\PP.ESS,l ~ O !IIin\)stro 
Paulo de souz:1 D3.ntas e sua-_e>,:1\w_a. 
fnmil!:1. ddxnran1 o territorio finJa·n--· 
d\•s. ,\q11.:-le di11lomata brasilefrõ~. de 
n<:iJnlo com :-1~ instn1ç:ões reéel/i<1as 
das nossas :n1toridad12~. seguiu ·para 
J·:stoc·olmo. on<le foi incorporar~,se · á 
legac,'10 <!o Brasil, cheflacla· pelo Mi
nistro Sebastião ~ampaio. 

;, · .. :/l:- .. S í' F I_ L I S 
E UM DOS MAIORI. 

FLAGEL08 04 

HUMANIOADEt 

Novo desabament<> na:pon" 
te do Rio das Antas· 

T!IO, < .\S.0\PTUDSS) - S~gundn notl
Ci;i~ proc<'rlcntf'~ d~ Prirto Ak~Te, 
n<'orr('n novo de~ahamento na .])oiHe 
rlo n.io <1:1.s- Antas,. <!Onsiderada a 
nia ior <lo mundo <::111 un1 só .arco. 

o 1lesalrn mPntn veriflcou•se 110 
are-o nuH1ero·- quatro, e1n conseque11- · 
eia. <lt'I forte vPndaval. l''elizmente o 
<te.sak1inonto teve lugar ãs ·priilleiras 
horas fia marlrugarln,· não havendÔ, Vi· 
timas a Iam(.,_1tar. como da prin1eira. 
\'N':. 

A firma. construtora dessa ponte·. é 
Danne, Conceição. 

CABELOS BRANCOS •• ~' 
Envelh~eem· 

Faz desàp~recer ~ 
EVITA'6S SEM ·TINGIR 

Embaixador da Venezue!a 
Argentina 

t <·1H'nt,•-corn11c l Mo,;,,;,., Toscano. · di- . !,1 Elfl 
~·etor ,10 Dcpartat~1P11to <l,r~ ~~cluf•adlo 
SacionaJif;tn. to<lo~ os cscnJares p:.111'l
dos. ,1t,xc:n-ão ;·,tJrtlcip;1 r das llomt:na .. 
~t)JJ~ p()St11111:1~ que sç,?'ào prN•>tucl•15:, 

RJO, (.\S.\PHESS) - Prnsse31•.i,i 
v:agl~Ill. nutem. para C:.iracci:-·. Le11<irJ 
eJ,-9:;a<lo ele l3ucrnot-J Aires, o ~i:'. L,1i1.1. 

'J'm}filo Nun<~5, embaixador da Vent~
zut-Ja. na .-\1·g·~nti11~ e <lirctor-propriC'• · 
tario do cJiario "EI Unhenrn.J'', que se 
eclita. na capitul da VenezuC!la. , 

Ganho de causa aos funcio= 
narios do Supremo Tribunal 

F~deral 
n10, (AS:\Pl~J<:SS) • Os funcionarias 

da, Secretaria do S_uprc1úo 'l1ril>unnl 
F'ederal, tendo á t'rcnlt'! o·, seu tH1tão 
scctt~tario, . propuz<i1·a111 no jui:1.0 da. 
V'azt'.ndé~--T'tÍb.Jié:u. uma ,~ão 1.·ontra a. 
l:nião, 1,ai·a. terem RSf.:emelhados os 
seu·s \~c:ncime-ntos aos dos seus C'01c
g;as c1a1~ Secr·etc::1rias da Camara dos 
Veputâdos B do S1.c~naclo l-'Cd(·'raJ · e pa .. 
l".) ·receher°i'"m, desde 1 de janeiro ~lc 
'lH~tl até 31 c?e ctezembrÓ de 1:.1:;6. a 
diferença. enlrt! os ,·<~ncitncntos que 
perceberam e aquele qlH~ ora. pleiteiam, 
eo1 cç,risequcn_cia <la ns~emelhac;Uo. 

ND..o seudó_ bem sucedidos naquf•l{J 
jul:1.~. a1>\!laram vara o Supremo 'fri
Lunc:'.l I:i'ederal e obtiveram reforma 
·<la.q_u~la '·sen teuça. 

;,;ão se co_nformU,n<lo, })01·em, eom o 
acordão, o pro,,ura.clor ger"al ela H.evu~ 
blica. _o enibargc.-u e· dcsenvol\·cu o s1::u 
já. exaustivo trabnlho contrario á pre
U:inçãó, d~fendendo a ·uni:.1.o. · 

De-sp'te¾~~dos ()SS('S .t:mb:1.rgos J)í)l' 

··malori"a, foi então inopo~ta. pelo pi-,1-
curador da Republica,· Luiz l;aJlot:, 
·üma .A.tão récisoria. do 1nencionéHl,1 
a·corclãú. 1-1..,oi n•lator dessa reclsoria, 
julga.da p('lo Supremo 'rribullat FP
õeral, em se~s·ão plenarla O Mh1)stro 
Hehto de F,1.ria. Apenas. <~ontra o .yo
to .do Ministro J'Uadelfo ."de A7.cve,1'>. 
fúi _ a rerêl'_:ria nção~ ·julg·.·Hl_a. i mproee
<1e·nr12, .se1rrlo as1::>im vito1•iosos h.quch.-s 
Nnci6rrurfos. · 

Segunda Cônforenda Pe" 
brasileira nUenciaria 

'Biq_.' ( .(\S.\PHJ•~SS), - -Xa proxirnn 
s~·~:gunda-feira, á tar1le, no' auclitorio J~ 

cJa---Assócia~lio Brasileira de lmp1t·11-
sn,- sob. a_ préside1H·iâ.. do ·s,·. 1'-Jini&:tro 
da. ·.: U.r.tiça, rta:'lizar-se-:1. a srssrto 
inautiúf:-it. <.la SPiunda C'onff'rencia 
Pon}tê1tc:iu ria L~rasifcira. 

Qiitem, sabado houl'e na sede do 
·con:s.c1ho PenHenciario, <10· Distrito 
Fetler·a1,_. -u~n;t. · sess~o prep4r,1 to ria .,da 
·Con(e:r'encta., pàrâ à lnscrh:~o de Beus 
01enf];>ros nas dh·ersa.'1 comissões. 

Róubo sacri]ego 
n10 .. (.\S•.\ T;JlESSl · ...'.: Os larapios 

nãd. J:é-spe'i,tah1 n~n'1 as -1grejn.s. 

Os Jactrfl\s _r:ouba'ram ·us _.;:ai.xa!:l do 
esn,oJa8 ·<kt · 'Matriz d.e No~sa Hen:11)r:1 
das, U·ràc:ás,,- 'ã 'ri1a,, ·capitão nub:!11:;·, 
ca1 .. t~é'g'anUo ·tCido o···dinheiro u1i .-.·~'L;:,-
tente. · .-. · ' 

Rodovia . central de Per .. 
namhuco 

. C'lltl'(' 20 f' :rn <lo ('()l"rf•nt E\ jl1lho, A fi. 
g·111·~1 clf' S:1nto!-( n11mnnt) cognt,m'n.i.•, 
do o "Pai da. Aviação''. 

Onze milhões de cruzeiros 
RIO, '( ,\S.\PnJ')SF) - Conforine jâ 

ti\º(•mos:: oe.=i.slào d!!. nnticbtr o g·overno 
d('~tinou 0117.,c milhões rle cruzeiros 
para tt>rmi1iar,ão cln ,varias o_br:;i:s df>s .. 
t i!1a,rtaB a ~(>1·,·ir€:m de· estabelecim<:.H· 
tos hospital·-u·<·S. 

Assim. 1~om '~sse dinheiro serâ ·re:.·f• 
trt a ''"mod<'lat;ão do HoRpiútl .São Rc'
lJas1 i;io ~ elo Hospital Prr,nto Sócot
ro. C'OllClllída a C'onxtru<.;ãn dO~ Hos
llitais Gf'tHlio .. .V::\rg:..n, f;' irnnc,-.1·yo FI· 
lho e <"0115:tl'lrtllo h Hosplta-l cl~ Paque .. 
tá . . 1\. mniOr partC> clP.ss~ Ct'!"ditn, rntr,-, .. 
tílnto .. destina-se á cons'tr·uc~ão do Tn:-i:• 
tit11to l\JE>d:<·0-Cít·urg-ko, PClificin d,; 
va~tas propoi-<..:í'•~'s e qur virá ri:-~<,J·:;-:·, 
"m p:1rlf.•, o problema de nssjst-ei'!.,~:,, 
hospi~alar. 

Nova paroquia no Rio 
RIO. < .\SAPTIESR) - Ser,<. innus·u,. 

r:~cLt hojf', mnis uma paroquia no 11\01 

c•1r1 pre.sün(~ll <lo };r, Ar<'cbi~]lo ,-.i\.letro
pol itnno, 110 .sulrnrl>io Tiic~lrdo ::\lbu· 
quPr<[llC>. S. 11~\cia. ncnna. rf!sOJ\'e-n 
cl1..'sn1embrar n nova. J)aroquia <1:1. ·ír·t>
g-neZia .:'..nct1it-1 ta. O alo solene ,.co11ta
rá com a; 1n·c-s611~~a ,las a..utoridndcs 
rclcsia~ticas e <lo povo. 

M13SAS 
D. 

FRACOS e 
ANtMlCOS 

TOM~M 

Vin~a Creosotadn .· 
"S!L VEIRA" . 

Gran&e Tónico 

EM SUFRAG!O 
A~i.TA GOSTA 

OE 

· .FJram ontem czlrbraC:as· mlss2.s em 
todcs cs· altares d,i ·B2silica· Sã·o Bento, 
em sufraz:o da alma de D. Anita· cçs
ta. 

Essas cerlnnnias rétigios9.S. rcall7..adas 
às .9,30 horas, foram mandadas celebrar 
pela sua familia .. ·div~t.:os .Ministres êe 
Estado e cntid:1d~s · C:ivc:·~às eia capitB.I, 
c~mo uma homenage:11 à memoria: c!a 
ESpJSfl do Interveil:or ''PedcrnJ. 

f ALTA DE CARNE 
Foi noticiado ha dlc.s que o chefo do 

St-rviçJ dn Aba-etzci.111~~1~:>- vâj . il'1s~iíuJr 
o sistema c',e raclcnam~nto. pam · a cúne 
vetd3 r.a capital d_o p2.is. Nzfta capital, 
cn~retanto, confonne cvn·;cguimcs l'.PU· 
rnr junto · ás autoridade . rnc.arreg'adas 
do abasteclm~11to; e,ca inedida não se
rá levada a. efeito, vigorando. entretan
t,, -o sistema qe \'Cnda dtsse próduto 
em c:li::.s alternados. · . 

l':.TO, (Aê;.\PRESS) ,__; 0 Sl' Prcs'- l\ind_:,, pa::a cómpensar a pouca qu2,n-
·c1c1tt~ · da _gc1-.u1JlfC"a::tlssinou <lC"creto .ná -uct·ade.--d~ ~-ál'1i"~: bov-i11a:,/aeverá ~er:. lan;. 
:Mtnisteri<' da._ ,i\'.i•\c:;ãç,, .. a}n:t.n<lo .un} ça;l~ .. no mercado maior quantidade. d:r 
,-,·e.dito dé 2 1l'(ilhüés'.o: nov,e~<:)lto$ inf/;·,. ,car~l).":.(le carneiro. 
.c,r~ú~eir,os pa~~ .. ·.,.o: .. ;.1:Jt-i>_~·S.e)p~t'thJt1tó.~}.11tfa'. · -. -... -, ·· · 
c:,onstru~lio. da. ·Rodo,,la. /'entr:d. ,in···. .. .•• ·,:··c·o'nti!_ h.· ·Es~o ·EU6llff1 ..... ()TICO 
PPrh"ambu('o r;o .Í:r~cbo ,.ei1t\·ê::.$ft1g:\_l.f-'i:- ··. ~on Q Uff -~ 
ro. e Leopol .ilna e Curicul'i. ·uA ARGEN!INA 
Oúardas do Serviço de 

· · Socorro . Urgente 
r:10, (ASAPRJsSS) - Fontm apre

sentados hoie ao ·Chefo de Pofici:t ,10 
DisttitQ l1'ed~ral ,15-l g·nardas~eh·is, 
{IÍJe ·passa.fã~, a fa_ze)' pat'Ú:, de hoj~ 
efo rllante. do ,Servi(:O de ~oeorro 1;r
g-ente, qu(• vmha Sf:!nclo feito por in
veslígidÜr_e!ll· <la Policia. · 

-}~$·~'Cs r,-uàrdas coiÚ inuarão usando o 
nv~~rno tJhlforme, trazendo· um disti11 • 
vo '.con1· -as, palarras -~'Socorro Urgr·H-
te··. F;sses guarcJas :-;erão :~::ubnrC'tido~ a 
im()o1~tan'les e'-.ercicios fisi<-ns. 

Brevci-ncnte será instalada nesta cn.
pitàJ a Ri<lio Patrullla. 

Informa.ç.C"~s procectent2s de Bu~rr·s. 
Aires, dizem qu~ terão lugar, na Capi• 
tal argentina, de li a 15 de .outubro pro
ximc. as cerimonias d J Congresso Eu
car!stico Nacional· da Repubiiea Argen
tina. Dado as numerosas adesões de 
Ai'cebispos e Bhpos da Argentina e d~ 
outras republicas . visinhas, assegura-se· 
a.() grandiosJ cntame cucaristl. ·completo 
exito .. A H c:::n1issão executiva_" do· mes
mo, presidida. per S. Excia. Revma. 
Monse1111or Daniel Figucroa, tem dc
~envoJvido. grande atividade, para o 
maior brilh'.lntismo do grande aconte. 
cimento que já ·vem intere~sando o muh• 
elo· catJlico sul-ainericino. __ ..... ________________________________ .., 

C.A S I M I R A S , B R I N S , 
LINHOS E AVIAMENTOS 

Matriz: Largo São Bento ,N.0 40 Telefone: :2-2\~6 

Distribuidores: Alfredo Serra & Cin. CA::\IPINAS 
Vila & Fcrnnndes SANTOS 
Irinc{, Gomés· de Almóida - Rna 12 de Outubro, lfJl 

Telefone 5-0800 SAO PAULO 

P. MACHADO & FllHOS 

· (Conclusão da 1.a pagina) 

Passou a ter o uovo_ conve.nto um 
· vas.io dormito rio conÍ oito ceias es
paçosas ,ê arejadas, numà daà <iuais 
habitava o prior, e nas ·contiguas·, o 
secretario lôl o pro'curadot ·geral .da. 
Ordem. · 

A ANTIGA IGREJA 00 CARMO 

A antiga Igreja- do·.Carmo qu~ ati'a· 
vés ·do. tempo ·e .do ·désenvo,vimeuto 
da ci<lade, sofreu reformas até •a; sna 
.desaprop.riàção em rn~s... data de 
1598: 

Foi conc!u'da juntamente com o 
vétusto' ·convento fundado por fr. An-
tonio de São 1 Pau!o. · · 

r-iãÓ hil mellloria da primitiva igre
ja: a 1grej~, de 15~8. 

T2l como- o convento, ·devei-la t0r 
s'do h:i.milde .. pobre, sem arte, sem 
lie!ez·a, ce>ifatruida de pau a .pique, 
desüt,1fda de qúã1quer estilô definido 
ou linh11.;; .'arqultetcnicas. · · . 

Reiam !!nfretanto. a:gunii docu'me~
tos ,intlgds ·,copíados ·:e3,rlnhOsàme11i e 
nos · 1tvros· -do· Tombo, qtie · a {g1'eja 
co:ístrulC:a em \593 era. do .·flstilô \.'(,• 
mt1111 . ':dás·- ant'gas · igrejas c:!on veü
tua.is; E -passa' a descrever á <3§pes
s,:ra das pal,'.édes, o comprimento da 
nave, a ·àltura: até .a cimalha:"qui:i' pe
ga a ábob'àda que é toda repartidà·!lÍÍl 
painéis dÓs. santos c!a nossa -Or
deÍÍl ... '•·; a·çÍlpelà in6r.con1··os se,JS 
1~· 1úf"tros ,de ·co111priti1.ento e 6,6"0 ue 
a)turà;:·até ,il cimalha da abóbàda:1p1\';l 
é .. de 11\adelrà gnarrieclya de ouro c01a 
J)'>incl. .• '';._ e depois·os .altares. <le 
ttllha·. dourada, e .o .coró ,dós·.i'r;vles 
"b.el.a recordaçãó do tenipo do ·reflo
res e '.me.ilto ·CÍO Convento". e\é ..... 

.E:V:f<iente111ênte essa não ·é a primi~ 
tiva igreja; mas sim, a· igreja recons
trnidà, :tanto comO' .o· ·convento,. em 
1766 ., • 

A 
0

igt!lja· cil!ivro do' 'l'o~Jbo .ê a <11ié 
Saint Hilail'e: admirou·, .dela .. éle'.l(ando 
e3crito: "iA igreja· dos Carn:iertas· é 
mli,ito Jiriâa, ornada. com b!nÍJ',:.gosto, 
eliriqueciÍd.à. de· dourados .. Alem co 
altar. ní6r, ··tem de cada iadÕ · outns 
óii<le . estão . .'figurados 'os . princ!p·a.is 
pas!ios da l'àixão .... "i · E,- êfo11ch1ia 
afirmando:,·. ".Estit Jgi·êja. ine. · pareceu 
muito· superior à.' .Gatedral ''; , 

P.eve ser a igreja éle 1766; do ~s
plenqor càrmelltano dó sec.· 18, qu:tü· 
dó: os seu.s dómi.nlos ." ·"começavain 
ale111, da GJorla; no Beco dó Rath e 
ríia ~tJs, Úlg!ese's(. hoje rua d'e São 
Paulo) .. na esqtJ.ina do Largo: da· Glo
ria (hoje Làrio de São Pau)Ó) COL110 
81:creye o já citado' Paulo Curslnd de 
fiiouri no séti "!:)ão Paulo. de Oiiti·o; 
ra"~· . · - · 

ii bem O cia'r11io,(lo~ bo11s tempos' 
seteééntistas, · tempo .,em que o con-. 
vento. "era .muito rico·•,'. possuía. âi
,:ersas fàzenilas: · ( e até· nmá. chac·ara 
pa:râ ó r~cr~Ao dos religiosos ,na . San- · 
t'\ (C:genia). ãe. luultas boas terras, e 
r!e Yástas e.x'tellçõ~s · ria Jreguezta' de 
f;ão ~qqll.E', e.· muitas outras que. "Com 
<Í correr ,dos. anÓ$, fÍraran1 no· aban-· 
<lÓno oll e:u -posse·· de' segundos ou ter· 
ce1i·OS . .-.-:'·:.,.· 1· ... :·.:: 1 • ... _ ... _,.: ,, •• 

· O Cat,Í)i'o-a:nÚg,,' ·do sec: 18, ó Car
n10 '''dà . il1'a's iin11tucisa envergadiirâ · 
col.1ri!al•; com 'óíi séiig 450es<;rávÓ~. 
<'<)'m 1,.. sua· centena. de inonier., ·.C9?'1 
~ ; smi.s ·fe~tas. e noV'ehas . ineiruala
v~'s .. o, ciàr1i10: .do·. sec. 18 .. o c{1rmo 
dt,ja "retlgksldàde cQnfo era natural, 
ah-aia.toda a ate11ção.de S .Pa11lo, o 
('ahno ilas melhores missas cantadas, 
das ·melhorés· sertiànâs santas · t.!as 
111e1hores procisscíe$'\

0 

· · '· 

ú ''elhd e glôri9so· Carmo da; Je
gêhdarla e·.ant'çfuisRlma rua do .Car-. 
mo a · debruçar,se àa ·colina· sobre o 
futuro Bráz .. a espelhar-se .nas ,águas 
tufras ,d!> Tamànàuateí. à seguir- pn
ri0passo a· cidade ·µa· sua maravilhosa 
ascenção. de .progre.sso. · 
· Ele era bE1IÍi o centró e o radlat 

déssa. civillzaçã6 ·setecentista de re
quintada.· 1'eligios1dàde 'na Paullcsia 
das mant'lhas e da.s cadelrb1has; •• 
Era ben1 ·o slmbolo de. lima era de 
es·p:endor · e de profunda, · simples e 
s,r..cera fé. 

O PERIOOO DA DECAOENCIA 

Está hoje e:x:uberantemente prova
do que ·foi· o· pombalismo que direta· 
mente causou: a ruina .dos Jesufras 
no Brasil. e indlretanien te das outras 
Orclens religiosas: 

O Pombalismo. que, aos poucos, mas 
astuciosa e decididamente vinha cm·, 
volvendo nas malhas <lo adio e da .!n: 
triga as, ô'rdens · religiosas ila ·Metró
pole ·é:na. Colonia, eis a verdàdeirn
nienté causa dá decadencia das or• 
dens religiosas. 110 l3rásll, no seeulo· 
XVIII. 

A Reforma· carmelltana foi tão-so
mente. um .reflexo da dele:ter:a influ
e11éia pombaliaa, apenas 'mais um 

· golpe· niortal · acrescentado aos ou
tros até o' derradeiro q'ue foi o ·fecha
mento dos noviciados das orden·s · re
!igioJas tio Brasil.· decretado, pela cir
cular a.ssiuada por Nabucô Araujo 
(Ministl'O ela Justiça) em 19 <le ínaio 
de 1855. . · · 

A - propàlada iúd:sci11lilla 1nonaHi- . 
ca. foi apenas, causa ocàsi911al da ne
fornu. carmelitan·a., 0 pi'etexto i11ais 
ou menós fm;1dado para. se. processiir 
o que de ha muito se ·preparara atraz 
dos bastidores .. 

O estado, a ·que ficou red1rnida a 
Provin<:ia fhnilinens.e depois rlo regi, · 
ille ilos _ Visitadores, é simplesmente 
desolador. , 

A estatisticà que aqui apresenta
mos e que deve ser confrontada com 
a ele 1780 ê tlolorosamente · eloquente 
(l fala -por si mesma. sem precislfr1nos 
de maiores.comentarias. Ela está ha
~eadá. n0 · mesmo Livro IJI dos Capi
tulas: 
Conventos: 

Rio, ~3. Padres, ,10 'Côristas, 2 ~o
viços; 'total,. 36; 

São Paul<:>, 3. Padres, total, _3; 
Santos, .2 Padres, total .2; 

, l\f ogf, l Padre, total . l ; 

FLORES DE _FRA.NÇA 
Rosa~ ve1·mel.t.as e lilaM.s . · brancos, 

wanlladoo por soldados quando plsa1·am 
~ülJ normando foram. le_vados 'para Lon-· 
. tres e ·colocados . no altar: da pequena 
,gnja. francesa de Nófre name de Fran
,;_., na ,pt·aça de Leicestét. Outras· flore.1 
rõra..111 coJocadas ·no' altar da:· capela cló1; 
4~ª*~ O'~P.St§e,f rm t&ligr9.;, . · 

. /' . •.. _·;; .,,~; ·.> ~·~·\., ·>·-

3; 
Angra, 2 Padres, 1· Irmão, tqtal, 

Vitoria, l Padre, total, 1; 
Itú, l. ·padre, l Irmão; total, 2; 
Lisboa, 2. Padres. total 2; 
Totais; 35 Padres; lQ Cor!stas, 2 

Noriços e ~ Irmãos; · 
E111 ·Jnenos de uni· quarto de sec.ulo, 

a Provlnc'a fluminense foi rieduzida 
de 182 religiosos a 49 e ·0 Carmo ele 
Sã:1 Paulo de 17 religiosos a :!. 

Todo o antigo esplendor elo <.1ar .. 
lilO diluira-se em mellOS de cinco !US· 
tros! 

Em .1803 , o Carmo de São Pauio 
esfava. agonizau te: apenas três re:i
glosós. 

Com tão reduzido numero ile. pea· 
s:ial o Carmo paulista estava ü,Jado 
ao desaparecimentó. Toda. e qualquí r 
obrà qi..e s, empreendesse estava des
tinada 'ao fracasso. . 
. Urgia um ressurg'mento. llfaitos. 
esforçqs foràú1 feitos nessér .sentido, 
Alguns deles lograram resultados; 
eremeros porem .pela absoluta falta 
de· religiosos ·que os pudessem levar 
al'.'ante. 

En.L1S08 in~ugurou-se, um ·co:egio, 
provavelmente· um seri1inàt;o; Viveu 
seis· ano.s. . · · 

ú silenció do Livfo do Tombo faz 
Sl).,pOr .que .O fechamento. do, ·colegio 
_011 seminar'.o ·roi ainda ·um· reflexo ela 
.Refoi·ma, uma conseque11·ctà natural 
ela falta de religiosos· ,vará .\tnante-,o; 
. :outra.s decepções .. seeundadam a 

é:;sa até que. o decreto Jà ci.tado. vies
se estancar no na.~ceclourh torlil a vi
da tar1úelitana · d:i carmo de São 
Pai1lo. · 

O · sP.u reflorescimento só se dar;a 
no dealba~ deste secúlo;. quando_ a. 
Pro,vi11cia fluminense pelas · ulte1·Ío· 
res viss' citudes e granchis ·iltov!lções 
ele quasi · do's secUlos de futas l}tt!l 
lhe minguaram os tei!giOsos; ficasse. 
!'edtizida ·apenas a doí~ fi'aa,es, _·um 
em ll1ogi das Cru~es é .011t1·0:no .'Con: 
vellto da Lapa do Rio de ,Jaúeir:). 

Nesse periodo · de .1S03 é e'.eito 
prior. do Carmo ele Sã9. Pau!ó. ó Pe. 
III estre ,fr. I\Ianuel Pinheiro 'dê Santa 

· 're1'e1.a. Ribas; que' f()l. auxil:àdo por 
mais três frades no .seu governo. 

O Capitulo de 1803, é o primeiro 
<le que temos. noticia depois· dos· ,:,a
laJuitosos a110s que se ·seguiram a 
1780. 
·'·.O enc-erramento · ela Refcn;rna e. as 
eleições ·de novos priores pal'a ·o Car
mo, de 'São Páuto em 1800 ilão· fÓram 
reg"istrados uo Livro· do Tot)\bo; é o 
que consta das "Taboàs" anexas às 
Atas elos Capítulos .. · 

O subst'tuto de fr. ?i!i.auel Ribas 
'110 .carg'ó .de Pl''.or cio Co ....... :i dll' São · 
Paulo, foi nomeado p·elo itulo cJ.e 
1806. Foi ele fr .. ·João· l,,,1'!J0sa ·de 
Arairjo Braga, 

:ú no seu priorado que d'evemos si
tuar o COlegio·jã, meni;;iouado, de vid,t 
tão efêmera; . ' 

" ! li','. J"oão. Barbosa · trouxera consigo, 
três paclres e·_ tres: noviços e :um cle
r;iio. e assim' ·recomeçou o. Curso· 'st1> 
'i>Í'lrlor, ·e o .noviciado. tjue havia; sido 
sui;peilzo ·em 1800. Noviciado ·esi;e 
ónde se preparavam jovens noviçes·. 
para. o futuro. ressurgimento do Car-. 

, nro· de s·ão Paulo. 
A tr. João .Barbosa .substltulu fr. 

llfanuel Inaçio de Santa Clai'a: Melo, 
nÓmeado .pelo. Capitulo · de'· 1S09. 
. _Com fr, Manuel Inació vferám dois. 
frades para serem .lentes de filosofia. 
e teologia. Foram eles rr. ·Luiz ele 

· Santa Catarina noú1eado lerite de fi· 
losof'à e fr; Antonio do Iloni. Despa: 
clio, teu te· de teologia. . . 
, . Esira nomeação para as. ·catérli·as 
de mosofla e teologia, dão-nos .o indi
cio qúe os CanneUtas de São Paulo 
já, se . vão refazendo, e que . a Ordem· 
depois das suas grandes crises nova-
mente começa. a .projetar0se. · 

Eram, entretanto, os derratÍeiros 
lampejos do Carmo paulistano que 
tudo ~nyida va para. triunfar das cir
c1u1stanc:as · .adversas,· e · procurava 
tocios os meios· para 1·ecul)erú O ~eu 
pristimo valor. 

E parece. mesmo . r.er1ipera,lo . por 
um lapso efemero ao priol'ádO ·de ir. 
José de Santa· Eúfr~i11a Peres, stib· 
priór do Carmo paUl!stano em. 1812. 

Nomeado pelo Càpitulo de J815 co-· 
litb prior começou logo a traballlar. uo 
.se,itido de reerguer o Carino paulls, 
-tano . 

. Hon1em de .,~sta cultura e ideais 
rasgados em profundos horizontes, 
deu todo o rru esforço . e atividade 
para. 'elevar ó Cilrmo paulistano ao 
seu a.ntigÓ brllho. 

Rea.briu O ·cOiegio, e tomou a: si, a 
responsabilidade da formação es]lil'i• 
tua! e cultural dos Jovens candidatos. 
à Ordem éanneiltàna. 

Conseguiu, ao que·. parece, plena
mente o. que desejava. é o que nos 
ra·z notar o Livro <lo Tombo voltan
do novame1.1te a Calar no CoÍeg:o "que· 
t·estabelecido por· .fr. Peres prestou' 
relev:llltes serviços à Ordem". · 

Em 1818 rr:·reres, termh\ado .o seu. 
trlenio, retiroú·i<e elo priorado de . S. 
Paulo. Foi substituido por fr. lnacio 
do· Çóração dt>. Jesus. . 

,Continuou er,tretanto ·em São Pan-·. 
lo prestáud·o todo seu · concurso e · 

· a;ioio ao Car1110 paulistano· •. éomo re
gente .rios estudos, <:argo que .ocupou. 
ai:é 1821, voltando êntão para o Hío. 
ele Ja.neiro afim de ocupar maiores 
e mais destacados cargos· úa ProviÚ· 
eia fluminense. Foi eleitc• Definidor 
da Provincia, Mestre de Noviços e 
Reitor de teol·:>gia 110 clericado flu
minense. 

· É:. interessante assinalar, a esta al
tura, o elenco· elos religiosos ·ao Car
mo de São Paulo, no priorado de fr. 
Peres. elenco esse eleito pelo· Cat>I, 
tulo ·provincial de 1816. 

Prior: Pe. Fr. José de Santa Eu
frosl:·'.t .Peres: 

Suhprior: Jrr. Francisco de T·•ulo 
Alves substituto do Lente de filoso: 

·fia, ... 
Fr. Claudio _de Santa ·Eufrasia (que 

tora o Prior nomeado· .pel<i Capítulo 
anterior. Flrá ele comendFlor da Or
dem Terceira e Pregadol' regio) .. 

I<'r. Joa·quim. de Santa Clara e ·ri1ais 
três padres e três teolo;;-os. · 

Era. bem o·sintoma à11!macíor duma 
rnstàufação, prova .de que os Cai·me, 
li tas - de São Páulo trabalhavam• ria-
1·a o ·reflorescintent0 do, seu ·qarn1e10. 
rlep;iis das grandes crlsPs pela~ 1uahr 

. passara no seculo antflrlor. e qnP ·e~· 
tàncara qn~si ll01· ·comr'rlo a· vida 
·car.níelitana liós :veslufos çlaustros· do 
, Cõ!,r~2 Pi!.\lJi~t®!?i . . . . . 

. ,_-_- -~--'.-·, " .. · -~- ...... _.,,· - ,J· ' -•'-'--

Os sucessores do fr/ Peres no e ... 
go ele 1>rior, se registam nos Livros 
Jil,e lV dos Capitul.os, atê·fr. Vicm1, 
te Ferreira Alves o ultimo ,prior, elei, 
to 'pelo Cápitulo ele Í864. · 

J.<'ora · esse o d·enadeiro Capitulo 
c·elebra.do na Proviucia, flumimmse 
no .. seculo X.IX. A. pàrtii dessa ·data a 
u,·dem .cai·melitana .que, como as de· 
n\à s ordens ·religiosas· 110· Brasil, lla· 
via sido atillgicla , mortatmeilte pe!c 
decreto de 1855 1 o rechamen to do~ 

. no v1cia.clos) : tornou-se . acefala · e en· 
trou no .regime dos, visitadores efeti 
vos ~ administradores (los bens pr~ 
vinciais. 

· O CARMO ATUAL , 

A restauração da Proviacia numi• 
uense pi,incipiou uo iuic-lo .do atual 
seculo. A Ordr.!1n cannelltana; ·nessa 
Pl·ovincia, es.tava então reduzida a. 
apena~ dois. religiosos, ·um no mo e 
outro .em. il'logÍ · das . Cruzes. 

A ·Proviné.a bolanclesa, em plena 
florescene;a, fof· incu1ilbida pelo Ge
rá! da · urctem ca:rmelitana; lfr; l'io 
i\leyet de enviar para, o Brasil o seu 

· primeir'o. contingente de religiosos 
carm.elitas 'para o repovoauümto dos· 
claustros ·de~ertos dos conventos· do· 
Carmo na Provincia fluminense. 
V leram os· primefrós chefiados Jior 
l•'r. Cirilo '1'hwes .... que· por mqitos 
ailós' com a·1guns ·intérvalos·,' ocupou 
o ca~·go de provim:ial.. • · . · 

Para logo os uovos .carmelitas co• 
meçara111 com generosjdade é grant.!e 
dedicação a·restanrar a Proc!nvia fht•· 
m nense. l!.lm rno7, no ruo, Jniciou,se 
um·. noviciado pai-a a ;formação· d<1s 
futuros {rades c:'arÍueHtas de que (aü• 
ta 111Icessidade tinha a Provincia, 
ll:m · 19U~. iiiaUgura:s·e um curso· supe-. 
rior (filosofia e . teologia). . 

Hestaurado o Cal'tlio de l\Jogl das 
Cruzes, pass_on 'o noviciado a. fon
ciouar nesse ·convento dês<le 1929, O 
curso· superior !'oi transladado. para 
São Pà.11!0 etil .1930. eü1 o novo· CQriuo . 
cjue começava â concluir-se nà Hna 
Martfniano de ,Carvallio. . 

O Convento ele Jtú· foi /restaurado 
.em ·1919 por Fr. Maurício Lans, i!U"6• 
tre mónje carfüelltàno (falecido ne;;· 
te t•,no ile 1944) que tambemfot. o 
resta:urador do convento de Santos. 

Em 1926. deu,se inicio. no Convéu· 
to de ltú. a uma Escola aposto:Jca 
.pa1'a· as ·.v!>cações cal'melitanas. esc.o• 
ta essa que já havia f11nc'onado. pri• 
meii-0 em São Paulo etn 190$ e de• 
pois ·em· Angra ·c1os .Heis dé 1916 a 1:1, 
sclm grandes resÚltados. lustalada f-111 
Üú en! :um · novo preàio, con1odo· e 
moderno, entrou logo a flor.escer e 

· acolher um bom nume·ro ·dé .jovens 
\'OCR!:Ô€S para a· Vida 'caJ;Dlelitalla ~O 

quàl uma dezena de ·sacerdotes já· ~e 
formou e outra de ·clerigos vai i,e for• 
mando .. Àumentando· ·Cada vez mais o 

· umriero de alunos a Provln.çia. resol
veii aumentar o preclio, que ora. está. 
em ·construção com capacidade ·de 
acolher 120 alunos. · 

O NOVO CARMO, OE S, PAULO 

,Desde a sua chegada.à Capital ha!Í• 
·deitante, ôs · Carmelitas da restaura• 
ção co1.neçaram. a :ênfrentar· diverrns 
obras educacionais .. e religiosas., Em 
1908 · fundou 0se a Escola S. Alberto 
e u~1á Escola. Notui'na, que eJ:U 19li 
contava· 125 alunos. Em 1919 criou-se 
i:m Curso de Letras Britanicàs,: hoje 
extinto. 

Nos anos que se seguiram,· a ·tês
.tauração carmelitana foi-se acentuan
do e.ada vez mais .. os· velbos Conven• 
tos vão .sendo restaurados, 'teforma
dàs e protegidos, ou mesmo completa· 
niente reconstr1Jidos como o: de San• 
tos e o de Mogl. 

Em ~ão Pàu!o ó novo Carmo foi 
t.na:ngurado solenemente ·em· 1-4-1934. 
~lag:iifico Cc1h·ento· e .igt·eja tudo em 
puro .colonial conforme a trádlção da. 
Ordem no Bras!l. A Igreja do·Convea• 
to de· Sãp Paulo, é um templo · vastis• 
simU · ein puro colonial adatado eom
â su~ fachada e torre · a um' tempo 
grandiosos .e simples_.. · ·. !nco~porados 
no mesmo conjunto estão o Convento 
e· o Gi11aslo que obedecein rigorosa• 
mehte o mesmo estilo; 11em lhes. fal• 

· tam os. característicos . azuléjos e . .• o 
· poço colúllial .no centro ·dó ciá~stro. 

Em 1930, data em que, se ln!c1(!U a. 
construção do. Convento; inaugurou
se o Glnasio .Santo Alberto, uns dos 
bons e éonceltuados · e:,tabel.eclmen
tos de :en·sfüo I da · Capital. Conta hoje 
600 alúnós distrlbuidos pelos. cursos 
primaria', ginasial e. cólegial; . . _ 

Em 1940, a 'pedido do. saudoso Ar· 
ceb!spo de São Paulo, 1.). José Gaspar 
de Afonseca e Silva,,a Igreja do ·car• 
mo passou a· ser centro paroquial pa
ra melllor · atender as necessidades 
esplritt1ais da ArQ11ldiocese .. : 

A atual Provlncia fluminense co11, 
ta 68 sacerdotes, 18 clerlgos, 4 nôvi• 
ços e _5 irmãos, perfazendo o total ele 
96 1·el!gloi.os d:strlhnidps pelos' con· 
ventos de S.ão Paulo, Rio, Mogl, An
grá, Santos, Hú, Belo Horizonte e 
Vila· Olimpia. 

À Provincia. fluminense está· ane· 
xacla ,a· Provincl.a baiana sob o ·gove1·· 
no •do mesmo provinclal de São Paulo, 
·o Revmo. Fr; Canis lo.' J\iulderman. 

•couta essa. Província·. 20 religiosos. 
A Província perna'mbucaná está sob 
o governo elo Revmo . .Fr. ·Sebástliio 
Boerkamp, manje da Pt.·ov!ncia fln• 
mineilse; conta 33. rellg,iosos . entre 
pa1tres; clerigos e irmãos. 

As paroquias .carmelita11as íjist.ri• 
bitidas pelos diversos Estados do Br.,
s 11 são as segulntes: Arquidiocese de 
·i,it<> Paulo, 3; Diocese. de Barra <lo 
Pirai, 6; Belo Horizonte, 1; Bala, !!; 
Pernambuco, 2 e. mais a prelazia 
de Paracatú sob a juri-~ilção de D. 
F.Jlizeu van de Weyjer, Bispo carn:ieli· 
ta Ess1 prelazia ·contá com s~ls pa• 
roquias. Ha ainda oi! Comissariatos 
d J Aill)orés e Búenopolis co~ 2 paro• 
quia;;, .. 

A Província: fluminense consta. de 
oito cón V'P-rttos, 3 coleglos e uma es• 
cola apostolica, À. provinéla baiana 
sob ;: jurisdição da Proviucia flumi
nense· pertencem. dois Conventos:. e 
um colegio e a Provincla pernambu• 
cana· tem doi~ conventos e dois CO• 
legios .. 

O numero de religiosos carmelita!! 
·da Antiga Observancfa no,Bras!J so
ma-se. velo animador total de 153. f,ra· 
des, sendo · 101 ·padres, 26 cleriios 
. (estudantes) 4 nqviços e 22 irmão~ " 
lei.gil§. · 
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T E A I R OS E C l N E M 1 S 
PROGRAMAS DE HOJE 

PRIMEIROS EXIBIDORES 

,1.RT PALACIO - Mestres de baile, com o gordo e o magro. - âl 
BANDEIRANTES - Gung-Ho, com Randolph Scott. - APA. 
IPIRANGA - Mtsterlos da vida, com Charles Boyer. - APA. 
METRO - Louco por saias, com Mlckey Rooney. - APA. 
OPERA - Atire a primeira pedra, com James Stewart. -- APA, 
RITZ - Sempre um cavalheiro, com James Cagney_ - APA.· 
PEDRO II - Sentença matrimonial, com Denis O'Keefe. - . 11.P A, 

Codigo dos cangaceiros, com Bob Steele. - AMC. 
SÃO BENTO - Cançí!.o da serra, com Aida Luz. - A. 

um drama em cada vida, com-Rob Ryan. - APA. 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

ALHAMBRA - A l)atrulha de Bataan, com Robert Taylor, - APA. 
O homem gorila, com Eela Lugosi. _.:_ D. 

AME.RICA - Agente subtcrraneo, com William Ga.rgan. - A, 
Legião branca, com Claudette Colbert. - APA. 

ASTO,RIA - Refens, com Arturo de Cordova, - APA. 
Explosivo, com Chester Morris. - A. 

AVENIDA - Fruto proibido, com Clark Gable. - R. 
BABILONIA - A canção da serra, com Leon Scrroti. - A. 

Justiceiros. ocultos, com Don Red Barry. - APA. 
Extranha passageira, com Bette Davis. - R. 

. BRAZ POLI7'EAMA - A irmã do mordomo, com Franchot Tone. - .4PA, 
Paris era assim, com Ben Lyon. - AP A. · · · 

.BROÂDW A Y - A grande valsa, com Louise Ra!ner, - R. 
CAM:8uct- o grande momento, com William Gargan. - A, 

Revolta, com Erro! Flyn. - APA. 
CAPITOLIO - Sherlock Holmes e a voz nas trevas, corn Basil Rathbone. - APA. 

Extranha passagéira, com Eette Davis. - R. __ _ 
CARLOS -GOMES - O campeão e a dama, com De11!s O'Ke.efe. - AMC:. 
CASA VERDE Um cientista distraido, com Boris Karloff.' - AMC 

Senda perigosa, com Freddie Eartholomew. - A. 
CINEMUNDI - Inferno para homens, com Donald-Woods, ·-'- k,, 

.. 'I'o_da mulher tem segredos, com James Cagney. - APA. 
COLISEU - O diabo disse·não, com Don Ameche. - D. 

Ai. veem os touros, com Ritz Brothers. - A. 
COLOMBO - Encontro em Berlim, com George Sandcrs. - AP,l. 

Flor de inverno. com Sonja Henie. - D. 
COLON· - Perigo no· Pacifico, com Chester l\1orr!s. -~- AMC. 

O segredo do professor. com Richard Carlson. ..... AP A. 
O -protetor, com William Boyd. - AMC. 

CRUZEIRO ..._ O perigo me persegue, com Ch_ester Morr!s. - AMC, 
.. . O diabo disse não, com Don Ameche. - n·. · 
ÉBPERIA - Senda perigosa, com Freddie Eartholomew, - A 

A mulher que eu deixei, com Betty Rhodes. - R. · · 
: FÊNÍX _;_ Aquilo sim era vida. com Alice Faye, -'-- D. 
· · .-Noite de amor, com Grace Moore. - R. 
'GLORIA - Catarina a grande, com Douglas Fairbanks. -.D 
·. Doze mulheres, com Adclia Garcia. - R. 

-.-HOLLYWOOD---, Eeijo da traição, com John Garf!eld,....., APA. 
· · · Sherlock . Holmes e a voz nas trevas, . com Basil Rath1)orie. - AP A. 

IDEAL - Romance no Rio, com Libertad :Lamarque. _; APA. · 
Assim é a vida, com Enrique Nuino. - APA. . · 

IPIRANGA PALACIO ~ Minha amiga Flicka, com Preston Foster. - A. 
Renuncia de amor, com L!bertad La.marque. - APA. 

IJUS - Cinco covas no Egito, com Franchot 'Tone. - APA. 
Prisioneiro de- convenieneia, com Bill Henry, -_.A. 

LU.;/( - n·ois solteiros em apuros, com I•'ranchot Tone. - APA. 
· AI veem os touros, com Ritz Brothers. - A. 
MODERNO-~ Amor e heroicidade, com Llbertad l,amarque. - APA. 

;Jamais fomos vencidos, com Richard Quine. -'-- AMC. · 
· OBER,DAN - Duas vezes meu, com Cary Grant. - M. 

· A. caminho do · front. com Corlne Luchalre. - R. 
ODEON_(Sala azul) - A dama fantasma, com Franchot Tone. - D. 

Tarzan, terror no desert-0, com Johnny Weissmuller. - APA; 
. ·oDEON (Sala vermelha) - Mercado negro, com Brenda Ma1·shall, - AN1. 

·· Emile Zola, com Paul MunL - R. 
ôLIMPIA :._ Pa1·is nas trevas, com Philip Dom. - APA, 

Senhorita ventania, com Lana Turner. - R. 
,PARAIZO ...- Por .um 1déal, com Leslie How.1.rd. ~ AMC. 

. Sensação de Paris, com Danielle Dar1'ieux, - APA. . 
PARAMOUNT -_Salve-se quem pu,der, com Stan Laurel....;. AM<.:. 

Comedia humana, com lvI!ckey Rooney. - APA. 
P,),RATODOS -· Ca.çando estrelas, com Virgínia Weldler. - APA. 

A irma do mordomo; com Deana Durbin. - APA. 
PAULISTA - Dois solteiros em apuros, com Franchot.To11e.'- APA. 

. Salve-se quem pucter, com Stan Laurel. -- AMC. 
PAULISTANO - Sargento York, com Gari Cooper. - APA.. 

O conde de Monte Cristo, com Robert Donat. - R. 
PENHA.,- .o filho de Dracula, com Lon Chaney. - R·. 

·-o· homem leopardo, com Denis O'Keefe. - R. 
Àventura no Sahara, com Paul Kelly, - AMC. 

PiIUTIN'INGA - Um mundo de ritmos, com Kay Kayser; - Al'A, ·. 
· Destroyer, com Edward G. Robinson. - D. . 

11,ECREIO (Centro) - Tentação das garotas, com Jimy Lydon. -- APA. 
· Frutos do mal, com Tex Rittes. - AMC. 

11,ECREIO (LàpaJ - Palheta da vida, com Monty Wooley, - APA, . 
Arrisca-te mullli;r, com John Wayne. ·:- R •. . , · · 

REX - ArU]heirq aereo, com. :-ichard Arteri.. "- ·il.. . ... 
· : Vitoria pela;fora aerea, deseçnho dê Walt Disney. - ~. 
RIALTO - Pelo sinal Ja patria, com Enritjue:Mutno. - APA: · 
· ' Navio ,com.- azas, com .-Lefüe,,Banks. · ;,,<;,,_ APA. . 
ROI Ab · - Tragedia da França, :co1n Ralmu. - A. 

. Mania de antiguidades,· com Jack Benny. - APA. 

. ROSARIO -:- As. três herdejrãs; com Oeorge Brent. - J}. 
.'!R,.O;!{I .,- O velho carnavàt com. Sabina Olmos. 

.,C Dize _que me queres, com ·Riék. Foran. - APA. 
· -·SANTA·CECILlA - Destroyer, com Edward G. Robinson. - D, 

. ·: : · . Comedia. .humana, com Micke;f Rooney. - AP A, 
SA/xTA HELENA·-:- Abutre humano. com Thuran Eey. - APA. 

Namoradas incognitas, com Joan Denis .. - APA, . 
SANTO .A,NTONIO - Rainha de Louisiana, com Rita Hayworth. - 4.MC. 
. O :ta.ntasmo da opera, com Nelson Eddy, - R. 
SAO CAETANO - O fantasma da opera, com Nelson Eddy, - R. 

Aventura á meia noite, com Chester Morris. - APA. 
SAO CARLOS - :Aventureiro de sorte, com Cary Orant. - R. 
. . Quem. é o culpado, com Bud Abbot. - A. . . 
SA.O qERALDO - A volta do fantasma, com Roland Young. - A-P.l. 

Amor maternal, com Libertad Lamarque. - APA • . 
SAO. ,JOSE' -,- Quarteto de amor, com Robert Yrn4ng. - APA_, 

. . . Casa de loucos, com Irmãos Marx. - APA. · 
. SAO Luiz. Eomliardeirns, com Randolph Scott. - APA. 

.. Justiça.' vingadora, com 'rim Holt. -· AMC. 
· · ·o:hornenzinho está de a~r. com Harold Peary. ·- APA. 

Slí.O PAULO - A canção de Dixte, com Dorothy Lamou_r . .,- D •. 
. . . Mlsterios da cascável, com Edmund Lowe . ...,.. APA. 
SÃO PEDRO - _Mares sem dono, com Michcl Redgrane. - A. 

·, . Legião branca, com Claudette Colbert. - ,APA. 
~UNIVERSO - Flor de inverno, com Sonja Henle, - D, 

Encontro em Berlim, com George sanders. - AP ,t; 
VILA' PRUDENTE - Voando ás cegas, com Chester Morris. -· APA, 

·. · Candidato gaiato, com Jimy Lydon. - AP A. 

TEATROS 

· SANT' ANA · - Deus ll1e pague, com Procop'o Ferreira. D 

EXPLICA.ÇÂ.0 DAS COTAÇÕES 

-- B. - BOM - Filme que pode ser visto por todos com proveito moral. 
-A • ....., ACEITAVEL - Filme que pode ser visto por todos, embora sem pro• 

veito moral. · 
AMC.·..;; )\CEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que pelo enredo 

ou. cenas pode impressionar o publico Infantil. · · 
·BPA. - EOM PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto com proveito 

. . . moral tão somente por adultos. . . · 
· APA .. - ACEITAVEL PARA. ADULTOS - Filme que pode ser visto tão 

• · _· .. some~te por adultos. embor.a tiem provei,o moral.. ,· . _ . 
·R. -~.RESTRITO .:... Fume que pelo enredo óu cenas deve ser estritamente 

.- · ·reseryà.do a pessoas de solida formação moral e religiosa. . 
D. -_DJµSACONSELHADO - Filme que pela grave inconveniencla do enredo 

ou· cenas, · deve ser evitado Qor qualquer publico. · 
· M. - MAU - Filme prejudicial para qualquer publico. · 

J;ifÍ"\'1":f! _:_ Ê. Importante que O espectador não SE contente COIU a simples cota• 
· çáo do filme ou da peça e teatro, mas_ que procure. conhecer ·pelo 

!menos alguns d_etalhes da critica .. lsto justificará uma cotação que 
aflnnada sem nenhum comentaria, poderá parecer· injusta; e so.:' 
bretudo com a leitura· de uma anallse qu., põé · em relevei · os -éle
mentos bons e maus do filme o· espectador pouco a pouco educará 
sua· conclencia e aprenderá a julgar por si mesmo os outros· rnmes 
que lhe forem aoresentados. 

O boletim da Orientação Moral dos Espetaculas contem uina 
,critica detalhada de. todos os filmes exibidos .em s. Paulo. li: publi
··cado semanalmente, e a assinatura anual c11sta Cr$ 25,00 na·. Cá
. pital e Cr$ 30,00 para o Interlor. Informações na. Associação dos 

Jornalistas · Catolicos, á rua Quintino Bocaiuva, · 176, 3.o andar 
· sala 297 - Fone; 3-7760, 

JUVENTUDE -- FEMININA ·· CATOl lCA 
"Maillot" DISTINTO 

ELEGANCIA, DISTINÇÃO, MODICIDADE 

p A R A M o ç _A s E e R I A N ç A e 
Modelos em: todos os tamanhos : 

, CôltES: Marinho e .Anil - Sob encomenda: Vermelho; Grená, :Vezde 
escuro, Preto. 

· Pedidos .. diretamente· à sede da Juventude Feminin~ Catolica 

RUACONDESSA DE' S. JOAQUIM, 215 - SÃO PAULO 
E X P E ,D I E N T E : 

T o d o s o s d i a s u t e i s d a s l 4 à. s l 8 h o r -~ s 

r.; E ,G I O N A R I O -,-

N ~.~-!; i a,~~"···~~~:~~;:~::~ :!A~ ~R?.ss I No TI e IA s o, O INTERIOR l 
CACHOEIRA "O Sacerdote deverá .ser tambem o tem• 

plo da Divina Eucaristia." DETrfR:IUXAUA. A '1xcrxr:RAÇ,'IO a o_rd•ns do general Hondon, fllnrn.rão 
'DE PASSES ''DE BOXDE aspectos da vida cultural e artística 

FOI OU NJW FOÍ? 
BELO HORIZONTE, (ASAP)"tESS) 

- Os historiadores mineiros Salomão 
Vasconcelos e Geraldo nutra, amj)os 
cio. Instit11to Historíco de Minas, aca• 
bam ele publicar um .artigo refutando 
os argumentos do llistoriador baia.no 
Oliveira Neto, que contestou o ,i'ntor• 
camento de Tiradentes. 

BE!.JEM; UÍ:SÂ"PRtSS·) - O Interven- desta· capital. 
tor Federal u·esto Estado determinou S A- N. T A CATARINA que os passes do bondes, recolhidos 
dos passageiros, déverif.o ser ·lncine- lllONTEPIO DOS EXTHJ\.XUlllEllA

RIOS rados, afim de não retornarem á cir. 
culação. Ainda por determinação do 
chefe do· Executlvo· ·estadual, l;;eril. 
fejta severa flscal.izaç!io ·no., serviço 
de_ .transportes de bondes. 
CO.NVEMO. ~O:JRE H'rERN.,,~lEXTO 

DE HAX3E::\IAXOS , 
BELr,;~1. ( ASAP}U;Ss) - ü governo 

do Territorlo elo Amap>l e do Acre as
sin'n.ràm ün1 con,:c·nio, afhn de scre1n 
intel'nados em Lazaropolis os doentes 
porventura i;:xistentcs naquela no,·a. 
\lnidade federativa. 
SERA IlES'Í'~Ü11;;Í,ECIDO O DEl'AR
'l'AllE:Vl'O IcJS'rADUAJ, DO ·sER:VI~:o 

. PUBLIÇO 
BEI,l•;;u, (.\SAPRESSJ - O gov~rno 

acaba tlc noniear u1na con1i'ssao, afítn 
,10 elaborar um projeto do restabele
cimento C reorganização <lo Departa
mento Es_tp,dual -Aclministrati\;o · do 
SerYiç:o Publico, extinto _logo que o 
interYcntor Barata Yoitou· ao gover .. 
no por ato de S. Excia, 

PERNAMBUCO 
FOSSE. uo NO\'O ,COMANDANTE 

. DA. ,;".n It •. 1'1, 
RECIFE, (ASAPRESS) - 'I'eve lu

gar dia 12 a cerimonia da transmis
são. do comanay da 7.a Região Mili
tar ao general. Isaura Reguera, feita 
pelo general ?.fario Ramos, que estit• 
,:a intefiaan1éntc nesse elevado· car-
g·o. . . . . 

EstiYerain presentes a esse ato, que 
se t·cvcstiu a.o solenidade, o Inte~~vc:n
tor . Agamen on 'l\Iagalhãcs e· ai tas a ,1-
tortdades civis e militares. · 

O general Isauro Reguera, novo co~ 
.mandante <l.a 7.a Rcglil.o Militar este• 
ve lc;,go cm seguida no:Palaclo do.no
,·erno, aco1np_anhà,.do ·de sua. cspo;;a e 
do ,i;enéral Gil Cas_telo llranco, CC'

mand_antc da 10.a !legião Militar, 

Rio Graride do Sul 
.IIA'I'ASÇ,. Dg (iADO PARA .XARQUE 

PORTO ALEGRb:, (ASAPRESS) -
A matança de gado vara xar<rteadas 
do Esuido atingit·am até 30 de ju11110 
findo 31 l._467 rezes, S<,ndo 217,714 nO• 
Y_Illlo~ e VS,lOG ,·acas, . 

CONGRESSO, nos IsCONOJll~TAS
PORTO ALEGRE, <ASAPRESS)' -

Coin un1a sessão solcnc1 foi onccr·ta
<lo o· Co11grósso dos J~conomistas no 
<iual tomarain parte as representa'ções 
·de V.Lrlos Estados. 

Dentro de breves. dias, regressar!!. 
a São_ Paulo a delegação paµlista que 
tomou parte_ nos trabalhos do certame . 

P AR'A NA' 
CIRCLLO OPERUl{O 'POXTA-

. . GitOSSENSfü . ' . 
P(}N'l'A GROSSA, (ASAPRESS) 

Re.aU?.ou-~e · ti1na ·. ilnpono.n te sesrâo ria 
se,de do qrculo Opera.rio .Pout.,.gros
f-ll!_nse, .a.fim de .-comemora-r. a ~Úlnussão 
de 5 1 socios, ·.óertcncentes ft industria 
iocnl. 

l!Jfitcve presentt a sessão D. Antonio 
l\fazaroto, Bispo da Diocese, qÍie µro
fe,-lu brilhante oração, di2endo, no .fi
nal d~ seu discurso, que 1.

111ein· O tota--
1 itarisn10. _,nen1 o- comunismo ateu, ne1n 
o. ana,rquis_mo, poderão destruir a .. es
trit(ura de no,'a civilização que se pro-
cara it11p1a·nta:r rio munct·o''. ' · 
PAltA: · CONSTHUÇilO . DA fonI~JA 

.IH~ NOSSA SJCNHOHA 'DO CARMO. 
. ClJRLTIBAt ( ASAPRESS) "-'' Dlver:.. · 

sa·s t:estlvidade.s· serão real lzitdas ho 1e 
em Bouquefrlio, revertendo· .a., -.111,nda 
en,, beneH_ci.9,,,9nl',lpl~r.,f,~riie ,.:/,f!,,/ít_ru~ão 
ela: Ig_reJ.,'l. ,./Je Ji,iW,Tho~•'),hf?r,a f!!V c;,,r,, 
nro, a sei-,. ~rgt/\~{'\ 'li-CJllp,l.<1 ll!tdo,. r,Ç.c 
canto. · ' ,~ · · · ·· ' · .. · · · · · 

·Do prog'tà.irütúcónstâ''\iiilfi.·1·\·oiíl.:P/iL . 
levando' fü{ 'füilràs de ''.l\rá:rí'a 'fÍ:. fma
i;em de 1:-/ossa .Senil.ora ctW i©àrmo yJara 
a capela cJlN>vfaoria: '·um:a: •)1j'S:Sa'ás:.rn
horn_s e, a partir.-</-!'.~ H \lll},(f;UC\ll.~nw 
churrasco. Finaliz1ú1do._· as .,festividades 
haverõ.. um. fcilão dó finas e v;irio:;a~· 
prendas. , ·. · · _. · · · 

MATO GROSSO 
IS,FJXTOS :~o Í•AGA~IENTO. DE SELO 

.CUIA.BA,. (ASAPRESS) - O sr. Ju
lio. ·Muller, llltçncentor .Federal neste 
Estádo, assinou Um decreto .revogando 
" clisposiGão do pa.rngrafo terceiro do 
artigo 269 do ,ló;statuto -elos Fuüciona
rio_s Publicos, 

.Corn a assinatura ·desse decreto, o~ 
servidores do Estado fica.111 isêntoS do 
paga._lnç,n to. clQ: ·taxµs no.s re.querin1en .. 
t_o_s~ e certidões. . 

VAO SÉlt 1"11,llADOS OS ·IXDIOS 
, -UO XI.:\'Gú 

CUlABA, (ASAPRESS) - En·con
lrr-..n~-se nesta. capital os srs. Nilo QJi ... 
veira. Ve-loso.,.e Heurique l'oerthmann, 
cinematografistas do Serviço de Pro· 
tcção -~os . .lndio.s, os .quais estão aguar~ 
,!ando a ch<gada de ·um geogra!o, ·um 
bófanico ·e -Uln especialista ClU eStuaoe 
etnograficos, afim de penetrarem na 
rc_gião do-. Xing'1, para; ·filmar os· ln• 
<lidos da im~psa região, pois pt'etondeiu 
clc~cer .até a foz do. rio .Curiveso. 

Nessa \·ingcn1., _que. doverã. ·obedecer 
mais_· ou me.nos· a.·o. it,incrariO projetado 
)leio co·ronel Fort!et. será colllido am
plo e farto documentarlo · de material 
ctnografico e ·dos: usos -e costumes ·aos 
indio.s do .Xingú, considerados -os mal~ 
puros do l3rasil,_ , · 

Os indios dessa imensa região serão. 
filmados O O SCll \"OCa),uJarlo graVaclo 
etn discos,_ os· qua.i~ irüQ fazer 1Jarte 
<lo sorviço ·'de ·documentação <laqliclit 
lnsLltuição, 

FLORIAN'OPOLIS, (ASAPRESS) -
O Interventor assinou decreto, tor
Nrndo obrigatorla. a inscrição dos ex
tra.numerários no Montepio elos ·Fun
c!onarlos .Publicos~ e concedend.o u111 
au~_ilio funerario á. familia- <lo funciQ~ 
11ario apo~entado ou· cm disponibi1i~ 
dade. iS·uaF.a um 1nês · de vencimentos, 
coin um minhno de 200· crüzeiros. 

R. Grande do Norte 
. M15LHORA O ESTADO DJ,J SAUDF: 
DO 1<:XllIO, SU. DISPO DIOCESAX·O 

NA'l'AL, (ASAPRESS) - O Exmo. 
e Rev1110. Sr. Bisp·o Diocesano que en1 
!9 ele abrH ultimo foi vitima ele graYe 
desastre, continua. ainrla J1ospítaHza
do. O seu estado de saude, ·entretanto, 
11ão Inspira mais cnielados, pois vem 
1nelhorando contin11a1ncnte, devendo 
retornar breve ao Pala.cio Episcopal. 

AMAZONAS 
C0l\"SEQ.UI1:VCIAS DAS EXCIIEXTES 

MANAUS, (ASAPRESS) ...;.. Continua 
a interventorla desenvolvendo grandó 
atividade para a. definitiva solução da 
situação das vitimas das enchentes, ao 
mesmo tempo que toma medidas do 
J)recauçílo para. evitar uma crise de 
alimentaçl!.o, que sempre toda enchen, 
te traz, devido a destruição do ,1etet·· 
minadas plantações clns reglões ri
beirinhas, que abastecem em grande 

· parte Manaus. 

G O 1· A' S 
IXCORPORAUO AO DJ~PARTAMEXTO 

BSTADUAl, DE ESTATISTJC,\. 
GOIANIA, (ASA ''UJSS) -~ Os servi

ços municipais de Esta tlstlca deste 
I~stado foram incorporados ao Dcpa,·
tamento 8stadurd de 1'::stati<atlca. 
Dl-:Sf1NVOI.VL'IIENTO DA PECUAIUA. 

GOIANIA, (ASAPRESS) - Q Est"<lo 
ele Golaz µossu,, segundo calculos re
centes u111:, 1·eba.nl10 de· 4 milhões de 
bo1·lnos, 460.000 equinos, 1.500.000 sui
nos, 80.000 caprinos e 200.000 mi.tares, 

· ap1•ox1madamente. 
llOl\lARIA DO .DIVINO PADRE 

E'l'Elt:\'O , 
OOIANIA, '(ASAPRESSJ - Cerca de 

30.000 pessoas participaram da tradi
c:fonat romaria em louvor ao DIYÜ10 
Padre· Eternó 1 que arlualmcnte f:e rea
Ji?.a á cidade do 'l'rfndade, neste Es1 a~ · 
do. - As festas ·rei lgios::.s, foram as
sistidas por S. Bxc!a, Revma. D. l~ma-
11uel_ Gomes ele O'.iveil'a, que celebrou 
missa. campal na Colonia da Cruz das 
Armas, onde futuramente será. erigido 
o novo edificio da Arquidiocese ele 
Goiaz. 

rossE DO PREFEITO DE H \CAP,,\ 
MACAPA, (ASAPRESS) - o' gover. 

nador do territorio de Amapá, em ses
são solene, etnpossou o novo ·prefeito 
desta capital, or, Odi!ardo Silva, ;que 
6 agronomo e figura ·de destaque na 
sociedade e no meio agro-pecua~io 
amapaense. 

PARAISA 
OBRAS DO AEROPOR'l'Ó 

,JOÃO PESSOA, ( ASAPRESS) 
.\cham-se adiantadlssimas as obras do 
gigantesco aeroporto que se constroe 
JJresentemente, nesta capital, sob ·a 
oríentac;ãó dit·eta do brigadeiro· Eduar-. 
do Gomes . 

BA I' A 
A BAIA CRESCEU. , ,· 

SALVADOR, (ASAPRESS) _: Falai,.· 
/lo á imprensa acerca do_à ·ultlmos le
vantamentos topografiéos · real!zádos' 
peJ.o Conselho Naclonà;I de G:e·ogr:tfia, 
na região leste fronteiriça.· com Golaz 
e Piauf, o engenheiro Laur_o S,p11pat'o, 
rliretor do Departamento d~ Geografià. 
ela Secretaria ele Agricultura ·do Esta
<lo, revelou que a Bata reCU)l·erou uma. 
Yasta arei, superior em superfície ao 
terí·itorio. de Sergipe. · 

Como resultado do serviço, ··a Bafa 
aumentou a sua superfieje ·de 529,3nl! 
c1uilometros quadraõos, 1iara 552,ijú0 
quilometros ,CJuadrados. 

CEARA' 
l'llODUÇÃO. DE llllNEJUOS 

FORTALEZA; (ASAPRESS) _; , ... 
4.340.906 quilos, num valor de cr; 
8.006.589,00, foi a producão elo r,utiJo 
neste Estado. 

A diatomita teve a. produção de .• 
2S6.580 quilos, no valor de Cr$, ..... , 
412.034,00. 

. VISITA' l'.A.STORAL 
FORTALEZA, (ASAPRESS) - S, 

Excia. Revma. · D, Antonlo , Lustosa, 
Arcebispo desta capital, continua· em 
su1t visita' pastorttl ao interior do Es· 
tado, cm companhia de varios Padrc'S 
l\físslonarlos, Já foram visitados ili
versos muníciplos .e em todos lmpo
nen tes solenidades religiosas foram 
realizadas. 

O regresso elo Sr. Arcebispo a esta 
cidade· deverá. dar-se dentro de alguns 
dias. 

Emprêza · Auto-Via.ção 

S. PAUL() Sft~~JTOS LTDA. 
CR. $ 12,00 

Onibu!: diari:imente de hora em hora entre ~-Paulo• Sant<1a 

. d,,. S.PAÜLO 
,, .. ·Rua M auá N .0 670 
,,,,, Fone: 4-:~676 

SANTOS 
Rua do Co111erc10 N.- 32 

Fone: 6-777 

O PAPA· É A SAlVAGÃO 00 POVO 
A caridade pontifícia continua auxiliando a ~opulação de Roma 

A, agencia. noticiosa norte-americana 
N, e. W. e.; em recente despacho . de 
Roma. narra mais alguns pormen~res do 

. santo zelo de -S.$. o Papa Pio XII pe
la situação augustiosa em que se en
contra a . população da Cidade Eterna .. 

Assim, encontram-se a serviço d·o va
ticano, numerosas flotilhas de cami
nhões para. Q transporte de generos ali
mentiçios; que são traruÍladados dos de
positas de· provisões QOS aliados, situa
dos a oerta distancia de Roma. 

Tendo ,im vist~ a . _diminuta quanti
dade de pão ,dlstribu!da a· cada pessoa 
- (100 granias diarias) - a santa sé 
poz a disposiçãó. da.s áutoridades com
petentes, 30° camlnh~ para o trans
porte de farinha. · Esta ·contribuição, 
permitirá num· futuro proximo, que · os 
aliados aumentem a. ração diarta, para 
200_ gramas. · · 

Certa. imprensa .italiana, ao envez de 
esclarecei· a .população .. é!a.s dificuldades 
que obstam o transporte de mercado
rias para a. capital, ~pà.lha falsos ru-

mores sobre futura e prox!ma abundan
cia alimentar na Cidade Eterna. Pre
cavendo o povo contra a decep_ção que 
ta.is rumores infundados. · p0ssám lhe 
acarretar, ·o "Osservatore Romano", or• 
gão pontiflcio; rez éco às palavru do 
encarregado dos assunto;; civis .em 'Ro
ma, Br!ga.deir-0 General Edgard · Ers
kine Hume. 

o General Hume, por sua vez, falan
do. S?bre a.ssuntos relacionados com o 
cargo que ocupá, referiu-se ha dias, às 
relações extremamente satisf.atorlas en
tre as autoricades do vaticano e os alia-
dos. · 

De maneira especial, rendeu homena• 
gcm à caridade· pessoal do. santo· Padre, 
o · qual, segundo afirmou, continua ali
mentando mais de 400.000 .pessoas, com 
uma rêfeição dial'ia. . .. · 

:Em noticias. aritei:1oris se . havia im
fwmado que o Santo. Padre.alimentava 
diariamente 40.000· pessoas. sabe•se ago. 
ra, por declaração oficl\l do ·sr. Hume · 
que o numero dê ·socorridôs 'pelo sum~ 
Pontifice, se elev~ a 400.000, · 

Indicador Profisslon,al 
A,DVOGADOS 

Dr. ·vicente · Melilo 
Pra.oa d;,. Sê, ·23 , 2.o ondar • l:lale- 245 

Dr. Plinio Corrêa de .Oliveira 
!tua Qulntlno eoca1uva, 176- ~ s.o 
. Andar - Sala. 823 - 'J.'el,: 2•127ft · 

Joviano 
e 

J: N. Cesar 

Tellea 

Lessa 
. 4dvncad~• 

t.co. da Mlserlcordla. 113· - SatA 904 

Dr. Francisco P. Reimão 
Helmeister 

Étua Sã.o ·!i~uto, 2i,4 · -· J.o anda:r 
. Sala S - Tel,I 2•164! - S. PAULO 

Dr. Carlos Moraes de Andrade 
ttua HenJamtm const11n1. u • t.o a.na. 

Sala 88 - 'l'el,t 8•1986 

Dr. Durval Prado . 
Médico oeu1t1ta 

a. Senador PanJo · lllsldto, 111 
5,o • anel, • Sala1 SUi ' •' li .; U 

(lllaq. -da Rua, Joaê Bonltlelo) 
Coaa,1 l.!,80- a 11.ao. hora• 

· -..:el, 1 9~7111 · · 

MEDICOS 
Dr. Vicente· de Pauío Melilo 

Cllnlen lllédh•11 - 'l'uhercolose· 
. Rnlo• X. . · -·. 

Vlretor . do ·11Snn:n1orlo Vlln,.- ltl11acote" 
Wona.: 1-t.'· Matc<llll, ~f ·..;. 6.o an".!1u

APart.o U --'l'el.: t-8601' 
Res.: Av,'Agua Hr1n1ca n.o 95 

'l'el. ! 6•6829 

Dr. Camargo Andrade 
Doençaa' de · Seuhorn• .;. .l'artn1 
· úpernçlle• 

·na Ben. Portugues1t e nà Maternl<lade" 
.' ·de ·S. l:'anlo. 

Cone,: H. ~~nado, ll'ellõ n,o 206. 
'l'el.1 2·21'1 - Uas U àa 18 lloraa. 

Sabado: Das 10-As l3 boru 
Rea,; Rua H11rae1 oe l-!artos, f6'l 

· . kU9t·t t•1•.t 

Dr. Celestino BpurrouJ 
Res,: t..go ,;. t'aulo, ~ - · 1'et,: 2·2622 

· . Da.e 8 as 5 boras. 
C11n1.: ttua '/ de Al>rtl. 285 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

DO HOS.PJ'l'AL IJAS 01.lNIOAS Ili 
SA\',IÃTOIUO SAN'l'A OA.TAH1.N4 

Cl!W.RGIA DAS VIAS BfLlARlllS 
Cons.: Rua Marconi, 84 • a.o andar 
Fone, t-8717 _; Da11 14 O:S ld hnras, 

~1.1.dt~ólat : ·Av, Pacaet!lbl11 G.9.,U 
· , -i.'one1 G•2626 . -· ----

Dr. J. M,: Cabeúo tampoa 
.. 1'JJJ;1t1t;o ftllOIOl,Olilli'l'A 

, Rádlo-Dlui;no11tleoa, - . 1G1111me• 
· Rndlnlõglco• a doltllcUlo 

Cons.: Hua Mllréonl, · 114 · C.IOdtrlclo 
Pasteur l . •' 21,o anel. ~ · 'J.'el.1 •·06116 

Res.: aua Tupi,· 693 · ..;. 'l'el.: s-«»o 
São Paulo 

HOM.E.OP.ATIA 
:Or~ Artur, Rezende .Filho 

. Medico bOmeopàta da . o. A, e, da 
Sorocabana. Diretor cl111lco do .Am• 
bulatorlo .H.omeopa tito do . Carmo. 
Qons, .R, Senador B'elj6, 20&, tel, 
:!·0839. Res.1 8•6471. Marear l101'a, 
das a ê.s 8 h, .. pelo. tel.1' 11•088,9, 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Prado 

.l!l11cenhelro Ar11aueto 
Ar(lultetur.. ·.ellgl9a.., eoltarto•, r•l:I• 

dênolas 011letlvA1 · 
Rua Libero BadRr6, t81 - lllo Pauto 

· TeJ,, a-7111 

[9PQ,OATO~IOP 
. : · . d e y e t• l'. e · · 

JI: t: E G .l Q ij. b, Jl I Q· '!, 

BENÇÃO DO PAVILHÃO DE 
cmvRGIA 

Conforme · haviamas noticiado, foi 
benzida pelo Exmo. Sr. Bispo ·nioce:. 
sano a parte superior do Pavilhão Ci
rurgico, parte essa que se destina: à 
clausura das Revdas. Innãs que . tra
balham na Santa Casa de,sta cidade, 

Não. podiamas nos calar ante à. im
portancia da obra que é uma· aflnnati
va da dedicação do i:5r., Provedol:' para 
com as Filhas da: Caridade de São Vi.• 
ce_nte_ de Paula, que -~o oporttÍna e 
sabiamente foram trasidas pelo -saµdoso 
e abnegado Mons. José Soares Macha-· 
do. · 

Foi essa parte do Pavilhão, construi
. da sob a orientação do· Sr, Benedito 
Rodrigues· Alves e com recursos ánga.:. 
ri:.idos fora desta cidade. · 

JUNDIAI' 
MJS.SA NOVA 

o Revmo. Padre Me.rio '1'. 'Gurgel, sM
vatoriano, que ·a.ca.ba.· de chegar da. C&.-. 
pltal Federal, onde recebeu as sagradas 
ordens . das l?lâ<lll de s. EKc!a •. Révma. 
Dom Ja.ime de _Barros Camara, Arce
bispo Metropolitano do Rio de Janeiro, 
c_e!ebrou dl!i 10, na. Igreja de vuâ Aren:;, 

·_ nesta cida.de, a. sua missa. nova. 

CAMPJNA·S 
ADORAÇÃO PERPETUA 

Na cate.dral. Diocesana., houve nos 
dias 1>, 10 e ·11, ·um·tnduo prepa.ratorlo 
de "t.fervoramento. Eucaristlcó", em 
_comemoração à paSBagem do '.:to ani
versario da instalação· da _Obra da A.do
ração Perpetua du SS. Sacramento nes
ta.· cidade. 

TEMPLO DO SS, SACRA!llENTO 

S. Excia;, Revma .. Dom Paulo· de Tar
so Campos, Bispo Diocesano, vem de 
receber a. lmportancla de cr.$ 1.000;00, 
obúlo angariado pelós zelosos seinlnà• 
ristas dioceaancs · à.. campanha "pro 
Templo Votivo". Assim,· a ob1·a ·adml
ra-ve1 da fé, que será o Templo do· ss. 
sacramento, recelle tambem o c<mcúrso 
dos futuros levitas do senhor .. Agrade• 
cendo aos seminaristas a predo,sissima 
oferta, · Dom Paulo de Tar~o Campos, 
t:sou para com eles, destas palavras: -

TANAGR'AN 

PIRATININGA 
PRÓQISSAO LUMINOSA 

Foi uma verdadeira apoteose, a pro .. 
eis.sã.ó luminosa. de · Nos.sa. senllora de 
Fatlina, que percorreu a.s · principais vias 
pUblicas desta prospera cida<ie do no
roeste paulista: O espetaculo do prestíto 
religioso, . era de- verdadeiro "mar de 
charílltS", pela grancíe màssa 'de povo 
que· esteve presente, ·empunhando velas 
acesas. O andor da 'Virgem, qué .saiu: 

·da restdencia do sr.· Antonio Soares pa~ 
ra. · a Igreja Matriz, e.stàva enfeitado de 
f-lore&- natural., e lampadas · e1etrlc11.s, · o 
que da.vá um aspecto de rara ~er,a.; A. 
porta. do Tempio, fa!Ou à· enorme mul• 
tidáo .cte·fiels, s. Excia. Revma. Monse• 
nhor Abel .. Mendes Teles, da Diocese de 
aotucatú. 

1 TU' 
NOVENA DE NOSSA . SENHORA' 

. .DO CAltMO . 

Prossegue com grande esplendor e fé,. 
a: novena. dedicada a Nossa. SenhOra do 
CllJ"Ill<>, cujá. festa · a. Igreja celebra no 
proximo dia _16 do corrente. As .cerimo
nias . que se vem· re;iJlzando na Igreja 
do Convento ,dos PP. Carmelitas· nesta 
cidade, tem _sido bastanta concorridas, 
A razão· do maior brilho dessa piedosa 
pta,tica. no corrente· ano, prende-se ,ao 
flito·. de, que o referldo · convento. estt 
comemorando, este ano, a. passagéni do 
seu. :025.o. aniversario, e o qual se pode 
dizer, quasi que nasc_eu com esta histo
riéa cidade. 

SAO CAETANQ 
.• ORDENAÇÕES 

Nq dia 8-do_ cor,:ente, s. Excia. Revma. 
Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Bis
po titular de Barca e auxiliar do Exmo. 
e Revmo. Bispo .de Ribeirão Preto, con
feriu,.- -na ma.triz locai, as sagradas or
dens do presbiterato a três jovens dla
conos, pertencentes . ~ congr~gação dos 
RR. PP. Estlgmatinos. São os seguin• 
tes, os neo•s.acerdotes: Angelo Dali' Ara, 
J' acob Stenico é Lino corrê a. _ , 

MARl·LIA 
IGREJA· DE _SÃO BENTO' 

Informa-se que foram contratados os 
serviços' tecnicos · do arquiteto · _Silva Ne• . 
ves, bem como das ·firmas basa Tiutore 
e casa. ·Zambol'n, para ser ultimado o 
acabamento déflnltivo da Igreja de São_ 
Bento, nesta cidade; Nesses trabalhos 
serão dlspendl!los · Cr$ 150.000,00. Sa• 
lienta~se · mais, que o pintor Henrique 
Manzo, 'terminará toda a. -pintura do 
templo, até o fim do corrente ano. 

PRESIDENTE BERNARDES. 
J>REGA(lAO DE MISSOES 

A popufaçã~ local já.>se prepara·piiri 
o exercklo·das_ Santas Missões;·que:>te•'' . 
rão lugar nesta. Piroquli,, µe 19 -,~. ~ .. 
de agosto 1>roximQS. será.o pregadoresroi;-:, 
RR. PP. Francl3canos. . . , . 

POL-ON:IA MARTIR 
MENSAGE·M DO PRESIDENTE DA 

POL.ONIA POR MttTIVO DA 
INVASÃO 

No dia da invasão da Europa, o 
:Presidente Rackiewicz enviou pelo 
radio uma mensagem sobre a invasão. 
Depois de ter lembrado os ·dias pas; 
sados, quando a Grã Bretanha Juta va. 
sosinha.,.. tendo somente a Polonia à 
seu lado, o. Presidente declarou: 

"])ós, poloneses não somos espec
tadores passivos. Cuinprimos ·os acor• 
dos anglo-poloneses e lutamos, lado 
ao lado cóm a Inglaterra. Durante · a 
llistorica batalha da Grã Bretanha, 
os a viadoret polorieses cumpriram · 
honrosamente o !}eu dever; depois, 
110s campos de batalha de Tobruk, os 
exercitos poloneses combateram va
lentemente, junto aos exerc!tos elos 
Domlnios Britanicos. Nossa marinha. 
de guerra contribuiu à · vitoriosa ha
talha. do Atlantico e, com o concurso 
da marinha· mercante, tomou·· parte 
no ataque ao continente africano,_- em 
Tobruk; e na n:al!a. As nossas divi
sões quebraram a resist~ncja .alemã 
em Monte Cassino, e apossando-se 

· das l!rt;ias de defesa alemãs, · apres
saram de· modo decisivo, a entra lia 
dos Allados em Roma. · 

Hoje, igualmente, quando foi ini· 
eia.do o ataque à3 costas ocidentais 
da Europa não somos espe,ctadores. 
passivos. Uma parte dos nossos exer, 
citas coopera com.,as fôr!,as, britaní
cas e ameriéanàs, sob o coiriando ex· 
perimentado do, general EisenJ:rowe,r. 
Estamos orgulhosos tanto das. nossas 
l"ealizações, quanto, dos saorif,ioios e 
das provas de lealdade, de todo o 
pÓvo polonês. · 

Nesse momento, quando éome!,OU o 
ataque· ao Ocidente, envio-vos uma 
mensagem de coragem e de fé, 

Apelo para a. v-ossa inteira pronU
dão. -Cada sucesso dos Alia.dos, apro· 
xiJna o Exercito polonês da liberta· 
ção das fronteiras da Polonia ..... e 
que Deus nos ajude para a vitoria dc-
fi~ltiva ". · 

CONDECORADO COM A ORDEM 
DO BANHO O COMANDANTE DAS 
TROPAS POLONESAS NA ITALIA 

To.dos os · grandes jornais londri• 
nos J.lUblica.Tam com destaque a noti· 
cià da · resoluçã.o do Rei Jorge VI, 
concedendo ao General Anders, co· 
mandante das forcas polonesas· 11a. 
Ital!a, a condecoragão da Ordem do· 
Banho, rara.mente conferida aos· es-
trangeiros. . 

No 'áto ,da .. enti•ega., que se · verlfl· 
cou alhures na. Italia. o generar Ale• 
xander, exaltando o valor- do ,solda.,do 
polonês deçlarou: "Se me tosse· possi
vel .es'Colht!r _. escolheria · sempre sol· 
dados. ;polon,;,ses párá'.· servlre~ . sob 
minhas ord·ens". N4 mesma ocàsião o 
General pólori:ês ,reçe'beu a( vJslta. . do 
General norte americano, Wilson,· que 
Igualmente '.tev•. ~11.U íJ.!, elogtc, 
aos pq!pneçe~ _-_. . _· . · .. · ·.---·"tõ, 

TRABALHAM UMA SEMANA PARJI. 
COMPRAR ME,o QUILO DE BÁNHA 

NO MERCADO NEGRO 

• A radio . emissora clandestina polo· -
nesa "Swit" comunica que durante Ci 
bombardeio dos . Objetivos militar.es 
de Po.znan, na Polonla. 6% dos mes-. 
mos foram destruidos .. Os entronca• 
mentos ferroviarios, armazens ,_e. a 
usina Gegielski--uma das maiores em• 
presas polonesas de construção de 
maquinas·· e motores, agora batisada 
"Deutesche_ Waffl!n" foi destruída. . 

Nesta· ·empresa, autes da guerra, 
trabalhaV'am 18.500 operarios. Os ale; 
mães que ocuparam a fabrica, se dis• 
tinguiram na costumeira brutal.Idade 
contra os poloneses e . os operarias · 
ali. ganham apenas 33 marcos por 
semana. Com esta lmportancla s6 € 
possível comprar meio quilo de ba, 
nha, no mercàdo negro. · 

CRIMES CONT,RA CRIANÇAS 
POLONESAS 

,A senhora Maria Brzeska, que che
gou dil. Polonia recentemente, conta, 
no- perlodico "A Polonia Militante" 
de Londres pormenores· da vida que 
leva .a· população polonesa, debaixo· 
da. ocupação alemã. . 

Um dos artigos é· dedicado à sorte 
tl'agicii das crianças, vitima~ indefe• 
sas de perseguições ' deshumanas o 
sistematicas, 
· "As' crianças polonesas - escreve . 
es,sa senhora - orfãs, ou arrancàdas · 
aos seus pais, aos seus lares, traus, 
portadaa em trens d~ gado, de todas, 
as partes da r-olonla as crian!,as, vin~ 
das do ghetto para \!lerem mortas nos' 
vagões .de morticínio - já na idade; 
de quatro e cinco anos, olham o m1111~ ' 
do .e a vida com olhos de pessoas adul• 
-tas; : cheias de. compreensão. 
. o 'tra~sporte das 'crianças de um 

lado para outro,· custou milllares de . 
vitimas.- Os trens de gado, sem aque
cimento, nos, quais eram transporta.
das as crianças; tornavam-se o tumu• 
lo das crlangas que ·pereciam de fo
me, de pneumonia ou morriam sim•· · 
plesme:itl) congeladas. Os càmpos de 
concentração, onde eram internadas ·, 
familias inteiras, eram lugares, dE! 
tortura para .crianças". 

Escreveu-se já multo sobre os cri• 
mes alemães perpetrados contra. as 
crianç.11s polonesas; porem -esse as• ' 
sunto · jamais será exgotado. A sra. 
Brzeska que. V'lu com seus proprios 
tilhos a tragedia da criança polonesa, 
confirma a veracidade de tudo que 
temos -ouvido nesse sentido. "O poder 
hitlerista declarou guerra · à: criança: 
polonesa. e continua esta guerra, s!s
tematica e logicamente, durante todo 
o tempo . que duram as hostilidades. 
Porem uma arma mais perniciosa do 
que o assassinto, é a fome permanen• 
te, à qual estão oondenhdas as crian• 
cas. e· que as esgota definitivamente, 
afim de ~ U!>.a_g_ ~-st.~ 
11º).11n!~"• . . .. 



A INGlA T[RRA lUTARA' CONTRA O JAPÃO ATE' -A VITORIA FINAL 
---- ····----------

Declarações do Ministro do Interior inglês -- Novos insucessos dos niponi" 
cos - Comunicado oficial aliado. 

""'=~=::==:~11================;:;======== 
:ANO, X~IIi li São R_a.ulo, 16 de Julho de 1944 li 

LON"DRES, (Reutcrs) - A Grã Drc
tn.nha está clete1·minada a lutar con
tra o Japão até ·a vitoria final ao la
do dos Domínios, dos Estados l:nitlos 
e de outros aliados. 

1 1! 
NUM. 623 Poi o _que anunci1.111 hoje na Ca1nnra 

dos C01nuns, o sr. 1-lerlJert :0Iorri.:5on, 
acrescenta.ndo; 

Recuam a~ tropas germanicas na Normandia 
"De nenhuma. n"!aneira desempara

ren10s os nossos aliados americanos, 
< ustralianos e neo-oelantlescs, e nl'm 
tão.- pouco desejamos fugir a. nos:-.as 
proprias responsabilidades nas tal'<·· 

fas que- esse .c_()nflito nos iinpôs". "~\. 
-1.'J.rã Bretanha luta em uma só g-uer-
1'<-l.,, - cli.:,sc o sr. ).foi-rison. aci·esci::n-
1ando::, ''S.ohre C"ste particu1ar uão ca-
1:~e du\·ida alg·uma,· pois, de outra fçn·
~na, pocl~r:rr:m. su'!:g!r incon1preensõc~ 
no -"exter'forº. 

- ·-~ 
,. 
Em 
de 

movtmento a frerité americana, 
.varios ~ontra-ataques alemães 

,a:!~aram-se para novos 

<leséle Saint Lô, até o mar Fracasso 
No setor de Caen, as. tropas inglesas 

aJaques Comunicado ~ficial. 
ESTOCOL)IO, (Rcuters) - A agen• 

eia ·noticiosa alemã anunciou hoje que 
as tropas gcrmanicas havian1 lançado 
!t luta todos os seus l'ecursos para 
enfrentar o novo golpe americano. 

"Os- ataques foram em geral deti· 
elos - acrescentoli a aiencia. - n1as 
a:s penetrações 1ocais foram enfrenta
<1:ts por meio do recuo da J)rincipal Ji. 
nha. alemã o isso impediu o inin1ig·o 
:lo conseguir a desejaéla irrupção". 
EH- MOVDIEN'l'O '.rODA A FREX'rE 

X"ORTE•AlllERICAXA 
SUPREMO Q. G. ALIADO, (Reuters) 

- Toda a frente americana se encon
tra agora em movimento, desde Saint 
Lô atê o mar, numa extensão de 38 
quilometros em linha reta. 

COl\I AS PORÇAS NOR'rE AMERI
CANAS NA NORMADIA, (Reuters) ~ 
As tropas norte americanas realizaram 
um avanço de 500 jardas e capturaram 
a faixa. àominanté que existe ao nor
te da rodovia Saint-Lõ-Pont lierbert. 
Hurro SATISFATORIA A SITUAÇAO 

NA l•'REN'l'E ALIADA 
_ SUPREMO Q. G. ALIADO. (Reuters) 
,- A situação em toda. a frente alia
da, àesde a costa oeste atê a embo
cadura do Orne, foi descrita_ l1oje nes
te_ Q. G. como "muito satisfato.ria". 

CONTRA-A'l'A<iUES ALKUAES 
REPELIDOS 

Vista panoramica da 
grande imp~rtar.cia. 

cidade de Caen, uma das recentes conquistas aliadas de 
Caen era conhecida por suas magnificas igrejas, cujas 
torres se avistam em nosso cliché 

LOXDRES. (Reuters) - O violento 
fogo da artilharia britanica dispersou 
,sta manhii. uma formação de 40 tan-
1ues alemães, que se preparava. para 
desencadear poderoso contra-ataque 
ás posições aliadas, ao sul de Etcrvil~ 
les. As perdas germa nicas foram con
-sideraveis. 

- co~r AS toRç;As AMERICANAS N.\ 
N()RI,IAJXDIA, (Reuters) - As tropas 
:norte americanas que opéram a nor
deste de Periers repeliram um descs
J)e~ado contra.ataque desfechado " 
J101te passada por tropas paraqnedis-

- tas, tanques e_ infantaria Inimigos. os 
americanos não cederam terreno e na 
manhã. de hoje estavam eliminando os 
remanescentes das tropas german icas 
que l!M·iam penetrado nas suas li-
21has-, 

l.'REPAR.-\.TIVOS DO EXERCI'l'O 
BRI'rAXICO _ 

SUPRE:IIO Q. G. ALIADO, (ReutersJ · 
- Continua reinando cálma. no setor 
britanico·-canadense da frente, mas 0 

. general :úen1p.sey está- ainda reagru
pando seu segundo exercito. 

Os alemães parecem estar realizan-
do uma. retirada- em ordem -neste se
tor. Não ha sinais de panico nem 110-
ticias de que esteja sendo feito gran. 
éle numero de 1,risionelros. 

J.>A_XOllAl\IA GERAL 
LONDRES, (Reuters) ...1 A artilha. 

1·ia aliada dispersou uma das malor~s 
concentrações d-é ta_nques organizada 
por von Rommel atf agora, para um 
conti·a-a.aque na Normandia. 

Ao sul 'de Eterville, entre o Orne e 
o Odçn, foram avistados ontem 40 tan
<1ues alem!l.es, f.ormaaos para uma 
poélerosa acometida contra as posi-
1:ões do general Dempsey. 

Os observadores de vanguarda co
i-nunicaram l!.s' baterias brita.nicas 0 
canadenses a notiêla da concentra~ão 
e os artilheiros se aprontaram rapida.. 
mente_ para disparar, Compacta cor. 
tina de artilharia foi projetada e dis-

Jntensitica-se a crise pºlifica 
grega 

CAIRO, (Reuters) - A crise política 
grega _,aumentou ontem ao declarar o 
prefessor Svolos, presidente dilo "Comis
são Política", na. qual funcionam ele· 
mentos da. E. A. M., que ..:eixaria o -Cai
ro onde tem estado desde a conferencia 
do Libano, para continuàr seu trabalho 
]itera.rio nas montanha.s helenicas. 

SVÓlos acusa o governo de George Pa
pandreou de tudo faze1· para criar uma 
.atmosfera 'ainda pior entre os grego.,, 
20 invés de procurar estabelecer enten-
dlrnentos de conciliação entre os parti~ 
dos. "Todos os representantes dos guer-
1·eiros combatentes sentem-se profunda
mente desapontados com a recusa do 
governo grego no_ exll!o de aceitar ·as 
propostas finais dos partidos _e da or
ganização da resistencia por interme
dio da. comissão Politica de libertação 
Nacional, 

P<'rsou as formaç:õcs 11panzers'' ·antes 
quo. csl:1.s atncasi::0111. 

?\ão se sabc·1n ainda. as baixas so-· 
f:·ida.s ])elos tanques alemães. 

.As demais noticias ela frente brita .. 
nlca .• rcveJ:un q:..10 O/') alc,mãcs dcstrlli· 
ram um deposito de agua e três -cha• 
minés de uma. fabrka. em Colombel
lcs, a nc.rdcste de Cacn e que. foi re
<·entemento reco11quistncl:i pelas íorç:as 
gc!'n~::tn icns. Este& pontos poderia rn 
ter sido d<'. grande valor para a arti
}harin .. .i.liada, uma. "·e:: <:uc os alemães 
~<"]<lm nonuncnte lle~nlojat.los des~e 
~Ht!~urbin industrial ele Cacn. 

.-\ s111.i:1 ,:.-:-ste tlc Caen as tropas do 
-~Tnf':·~i ])cmpsey continua1n manten-
1.:0-sc f!l'mc::\ ao .1ncsn:o tempo · qt1~ 
1·ror.(:r!en1 ao reaj11510 para. a proxitl1:i 
i,.;Tn.ndc ac0n1etida. Jt pós~:vel ·q·ue no 
momento e 110 Jocal adoqiiatlos, o Alt.~ 
(':amando .1\ lia.do ataq_uc con1 ofeti,>os 
~U!H~r;Ol'<'S H t.rnv~s do Orne e na d!· 
•·-..~ão de um terreno a nrorlriado a.o 
combate de tanques entre C3en e Fa
lhis~. onde poderão cnt'rcntílr as "pan .. 
2ers" alernães. Adcmals, ~dr:nl de ser 
urn t~rreno ideal l)ara 1:m:-1.. bata1hfl. 
<leci::;h·a. de tanqncs, a região á·o sul. 
do CaPn é ap1·opr.iaela. l)UTt.!. · a· insta~ 
lação ele un1 a~rodromo. ni uHo 111a i3 
apronria<la mct,:;mo do que a ut.ilisat~fi. 
até agora 11ara. o estahcloctn10uto de 
Pistas Uo v~o pelos aliados. 

.:\o long-o ela frente 11ortc-a111Crica
n_a. de 7 4 rJuilomctros, agora en1 1110-
YllllPn t() por n1otivo ela retirada de 
n.om1_ncl, as for~as do g-cncral 01na.r 

, l~rndlc:,.• rcaliznran1 noYos. e_ utcds 
n.\·anço;-; • .As unidades do vanguaÚla 
se acha1n a npenas 2 qui10111etros do 
c-ixo ele <!Stl'n.das do Lcssa:i,•1 .ó -que re
presem ta.. um aYanço de c1uasl quilo
lnctro e meio nas ·ullimas 24- 1-ioras. 

A lesto de Lessay, as patrulhas ope. 
ram. ag·ora. ~rns marg<·ns norte do. cs
tuano <lo rio .A:r-, dcs<lo a zona ele 
Saint Gcrmain até o n1ar. 

Saint Gcrmain encontra-se livre··c1e 
:1 lcmães e co:m todas as suas pontes 
destruidas. · 

A leste de Lcssay a dupla, acometi
f1a n.mericn.na na dircr.fio sul, por am· 
1nos os lados <los nantano:--. atingirá 
em breve os sous 0 1Jjetii/us A conver
g·encia das r11ut~: fcrç:ns atnericanas re-· 
duzirá. r'.OI~~hler-n~;C1Jmento a frento 
americarn.1- f> rn.<:lhorarã. as comunica-
ç;ões laterais. 

J\1en1 di~·~o. ohti\·cran1-se novas van
t~i;Pna da acometida. de flanco na di• 
1·etão <la csn·a<la de Carentan a Pe-: 
riers ~· 

A sudoeste rle Sa.int Eny foi efe
tuaào um aYanço tle 200 n1etros na 
t1irr(!ão de Rains, cinco quHon1etros 
e n1ei<> ao· Pcrkrs. Ao que parece, foi 
c·sta. a. invcsli<la quo obrigou von·, 
H.0mmcl a bater em retirada. Entre ... 
tanto, nã.o ha sinais ele panico e111' 
:-crnas tropas e 11ão se fizera1n nume~ 
rosos pl'!sioneiro::;. 

Ontem. foi repelido um contra-ata• 
que alemã.o e111 Auxais, a 3 quilonle
tros e meio a sudeste de Saint Eny; 
'J~al~rc;,, a vRntag-cm mais in1portante 
obtida na frente amer"icana nas ulti
Jnas ~·1: horas tenha sido a conquista 
da povoa~ão de Le Champs de Lorque, 

A GUERRA. NOS CIUS DA EUROPA 
:"Ataque de terror" contra Budapest - Atingidos 
os pateos f erroviarios de Beauvais e Montdi= 

dier As "bomJms voadoras". 
ESTOCOLMO, (Reuters) Buda- AS "BOMBAS VOADORAS": 

que abre -aos aliados a estrada late• 
ral.atravês de Sáint Anclré de Bohoi1 1 

na clireção de Carcntun, onde as 11a .. 
trttlhas aliaclas jú. oxplora1n a zona 
sul. 

Fora1n cap·turaclas duas poYoac;ücs 
a sudeste de Sciir,t Eny, isto é, Sau-
dris e - La. Viconteric. ' 

N"ão Jra no Supremo Q. (;. das J<or• 
<:a~ gx_pedicionarias Aliadas noticias 
frescas s_obro a batalha de Saint LO. 
As for~a,s n?rte-an1ericnrias_ aYa.nçan1 
por. tun terreno muito dificil. É un1 
a\·anço lento diante ele rcquenos· gTu-
110s de alemães, fornuHlos por u1n 11e .. 
lotão <]e a_rtilharla .. e C'Otn apoio elo un1 
ou dois tanques. As ultimas noticias 
<lr.s.sa frenté indica~am que os. ame· 
ri-::·anos há.viam ocunado La Bnrre de 
Semi!ly, de - onde é riuasi ecrto oh.
tÜrão·- ou oh1:ê1n observ'açã0 dir-cta so
bre 2aint· Lô, a cinéo -qniióm.ctros a. 
oek:te: · 

A leste ele La Darre os alemães fo• 
ran1 · obrigados (t recuar eJT! outro 
trcc-:10 d~-.. ·estrada de Saint L.ú-13;;;..ye_ux, 
na zol1n_ de Saint George __ D J\'i-llc. :\s 
condi~/Jc·,;; atmosfcricas ofcrúcera.1n 
r,o:w-:·(.\;:; c,p_orttinitlu.c1cs ú. aviução alia
~a., o someqte os ·caças·bon1h:l.rdcat1o-. 
r~~ J<fYG.ntur~un vôo para v:ros;,H:g-1:ir 
nos ~cus iacessa:ntes .atarp:t'.•s a(is oh
jctivos na. zo11a de batalha,, "Spit.ri• 
1·cs'' co:n bnso r.a 1\-onnandia o tr,tl1s
J•ortancl,J. grandes c:a,rg-as de hom.hn.s 
õ.estruiraH1 unli::.. estaçã. 0 do trens <10 

c:arg;,; o cortanun a linha- ein quatro 
po11to-s entro Llsieux e J3crnay· s'aJnt 
J\lartln, ao súl do fla11co ori~nÚ1l. 
~''f'.huntj.~rbolts", da.· 9.a Ií,or~n Aerea, 
ntacararn -Os patcos -fcrrQvlu.r!0s ac 
llcnnrais, 80 11orte de 1>nrls, o cclifi-· 
cios na vanguà~·aa· dá.' f1~1.::11tO a1ueriêa .. 
na, e1n Saint ·tõ'•. · 

COMUNIC,~DO OFICIAI, sU.LlDO 
SUPRE'°'IO Q. G, ALIADO,. (Rcu~ 

tei·•> - :e o seguinte o tcxt<> do co-
1nunicado oficial divulg·ndo por. -este 
-Q. G. na. manhii de hoje: -

'
1.E1n uma frente de 1j · quilOn1CtrOs 

Tropas -alemãs metralham o 
povo em-_ Copenhague 

LONDEES, (Reuters) - O radlo sue
co informa. que durantc_ a cel'lmonla ha
vida em Copenha,gue, quando coroas de 
iIOrfS estavam sendo depositadas na se
pultura dos que tombaram no decorr,;,· 
dr, recente greve, um narro da Gestapo 
transportando "S"S"" alemães e di· 
namal'queses chegou no lugar da cena. 

Os "s.s." metralharam a multidão. 
Quatro vessoas ficaram feridas. 

Incidentes semelhantes produziram-se 
nas• diversas regiões do pais. 

Comunicado do Marechal · 
Tifo 

:-..oNDJ;l,ES, (Reuters) - o comuni
cado de hoje de -marcchai Tito infol'ma 
que as forças alemães· desencadeai-am 
um ataque concentradó ás _forças iugos
lava.1 livres na servia. Durante varios 
dias se travou encarniçada luta numa 
ampla, frente entre o passo de Ibar e 
Moravio, ao sul e ao oeste. Os bulgaros 
e alemães receberam numerosos refor
ços ,,- os "ncditch", assim como Millai
lovich, 1·eco!heram todos os homens que 
podiam na -Bosnia parn ajudar as tro
pas de -ocupação em suas operações. Os 
alemães e "chetniks" atacaram desde 
o vale do !bar, no setor entre Alcxhi-
111~. · Nish, Leskovac. As tropas Bulga
ras e- forças- de Neditch. tambem desen
cadearain -furiosos ataques.· As unidades 
iugoslavas- causaram. porem ·- eleva.das 
baixas aos atacantes. 

ao sul de La Hay,~ do Puits ;e:.s ,fo1·ças 
aliá.das. avn n~2.r:u1l. üastante en1 un.1 · 
::,.taque qu~ ~Ltuo.u nos~as ·: tropas so-
hrc a. rodovia r,rin'dpal a três ·riuJ .. 
lomdros <le Lessay. Unidarles do ,flan
co direito avançara-111 ·uns. do.is n1il 
1netros perto de Bre'ttevi~Ie; e~ no '.1c·r-:;

qu~rdo, o ataque deu como'"resultàdo 
a ocupação da 'localidade de_ Vesly; -

No sctQr ele Carentan ·continuou· o 
aYan~o anterior· eln · ·ambas-·.- ás mar:. 
i;ens do ri_o Ta,"ute. :t-;ossàs trop·as 
chegarà.m aos arredorçs _da loc)lljdade 
de 'l'ribenhou e avan·çaram três' __ qui
lometros para o -sul e para leste. 1>elo. 
bosque de I-Iommet, chegando á ,'oclo
via perto de Le, I-!01)1met d'Arthonay. 

_As operações aereas foram . liÍnita
clas pelo 1uau te1npo, :clcs(l'e. · o 'n\C'ío 
dia_ atê á meia npJte de- ontem; mas 
os caras e oaças-bonibardeadores àiià
dos continuara:ni _. seus inténsós .. · afa
qucs contra· comuific~{?õE!s ·,.i.i1lmJ_gas 
e_ efetuaram n1uitos vôos en1_ ,_apoio 
direto ás nossas forças' de terra. F'o-· 
ram l>ombarcleádits -e"metralhaaas cÓm 
hon~ resultados -as -posiçõe-sg:de · arti- . 
lhar,a e o quartel g-eneral - infoügo 
perto de LesSay~ maqn1n.ària ·carre
gada e:i:n: trenS :1rnrto; ·cie -~g~·ant e'··\un 
trem ca:1:regádo ;ê()m:- v-eiculos>-i.ílindâ
<los na zona Lavai~Angcrs. · A:'oesCe 

, e_ sucleste de Charti-es _ foram _ c_ortadas 
Y1as fcrroviéirias ini1ni!ra.s .. assjn1: co-. · 
111~. ou_tràs _sit.\_/._acl~.s.-·_á.· reü,1_g.li,~i:-dª·· l~b
nun efetuado_s ·coin exi):.O·:atàcfués··-con
t.ta .locomçtivas de 'l~o,u_r .. ·e·<.]'[áu1e·i
Cnssi<.-ourt. Consegulram-3e irrir,ac
tos cm i--.nt~ em Chatea:uneuf e Saint 
I?lorentin e uma outra- ·11onú~ a. . su
cloeste de :Mayenn_s. _ Pflrto de Jllon. 
targü,;· e 1\Iauy,-' tOran1 dest1.•uiclos · ,~a
rios vagões de_.m~rc_ad~rias. _..E'.oi tam
lJem - bombardeado - lin,, éentro •feri-o-
viario en1 Nantes · , - · 

Durante o dia t~~~m- destruidos. seis 
aviões inimigos. Nã.o- ·regreSsar.â.m-_·fe .. 
te aparelhos aliados·"; · 

A declatação <lo sr. nrorrison foi 
:re.ita: rio cut·~o elos debates sobre os 
1,oC:eres B!..:traorclinar!os c,Jnced-ít.los 
pelo go\·ci·Í10 <Únante a guerra. 

O orador advertiu a nação .de que 
as .restrições e· reg-ul:nnentos oíic-iais 
não termina ranl á0 SDr. 'dcrr0ÜHlfl.. â 
.Alemanha. No entanto, cstns inf'smas 
1·estriçOcs s~rão mantidas depois que 
Hitle1· e .os nazistas· sejam derrotados, 
J)odendo ~e .antecipat• pol'em, que al
guns seja1n dinünuidos. 

~o. ~nt;u1to, o sr. ·l\rorri;:;on pccliu 
.aó -povo· brita.ni.co o n1a~imo de cau
tela contra o excesso de otimismo a 
t~sse 1resueito, pois que a grande l>aüt~ 
lha contra o .Japão · poderia re<1 ncr<"r 
1·eg-~la1ne-ntos tão estr-itos cç,1no os que 
l>l'.e\~alecem atualmen(e 

"A ituerra contra o japão - pros
seg·uiu ·o sr . .:\.forr~son, - não scr:=i, fa
c_il. N~o devemos -n1enosl)rezar os ja
))_011eses. _A guerra contra-- o- Japão po
derá. s~r· long·a ou cur.ta, mas co1no 
CJllét•, .que.·_soja., durará certo tc111po". 

-_ Devld-ooa intenção da Grii Bretanh.i 
dc-·trava,·_ batalha a todo tntnso com o 
Japão; 'o sr. illorrison pecliu á Ca
lnara t1o$ Comuns que não propuzcs:::;c 

:.nei:ih~ma med~elà g~c vicss~ .restri11-
gir a,a,;:ão do governo no cxcreic-io dos 

'poderes; necessâi-ioS Jl'ara. o· pro·sscg;ui
incnto · da· 'gucri:-a, nem fazer 1utda que 

- r,udesse lnterfe.:-:r na destruição- cfi
ca~,·d_o_s, 11barb~11_·0:::; do gxtrc_mo Orien l':', 
os· -quais· constJtucm a n1esma aln~:u:a 
a· civili~a_ç~o qne os lJarbaros cto a;,_ 
zi'smo á EttrOJlit". · 
· 'ro~avia, .o n1fnistro elo Interior ofo· 

rcce.u: -alg-uma .eBperaur,a. C1ue se JeYan
tari.a1n os rCg;ulamentos sobre o 
"bl~C:ktout~ o. talvc.z antes -<l'a Aú.•mn
~i1il- s3. ~-e~çl_er. O sr~ ~lorrison conduili 
dizendo .que .·as~egut·a.va á. Camara doS 
C_o111uns quo o governo ·britanico pro. 
jc_t.~va. di1ninuir as restri~ões sobre .as 
li,benlacles ch'is, logo que isso se tor-
na$_S'C;,-l)QS·s1 v01~ · · 

P I A N ·OS -S C H W A R T Z M A N N J 
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A caminho ije: Koenigsberg o ex$rcíÍÕ ruSSo 
~proximá"se:'~·-P1~~~*l!~rêJo choque com o "exercifo 
mterno 'alemão"'- ·.;...;;..;·Reforço's pára _ a linha clefensi" 
va, alemi da I:ituania - I 3.000 baixas germanicas 
na batalha _ de .Vilna - Iminente uma grande 

ofensiva .em .direção de Varsovia. 
llfOSCQL', {~a1,1ter_s)I ~- O, -exc"rcito 

russo s~. a.,•1?_.a, no c_anü1i.ho \te K_6Bri.ü2;S .. 
berg, ._ primeira_ c·a1iital 'dn. AJ.SJ11a11ha. 
amcaçacla.· vela ofeí_1sfoa- ~_oviétiéa. · · · 

o e.,er,,ito- skmZ.o ·com\)a.te férpi- -
m~nt,'- na dc(esa_ dos /aciessos t· _-sua 
patrh!. · ··.. -· ~. · ··h. -.. 

.A o_(e,nsiva russl1-,,,adquirindo 'Vifor 
ao. longo ele tuna frenti'i -:de -mais SOO 
qu1lon1etr~o~, _,_ n.c~J.~ra :,a· cr.f~e .. sur;r;e .. 
llla <la. ,vo:hrm~cht, Com _a a.nied.i:a 
á _Pru~~b, Oriqnti;l é o isol_an1elito · do$ 
11:-iiscs ~al~ic9_s;·---~ situ_açã~\ nô~ :·:s·eto
res mtus, 1111portantes -<, a· Mgu·inte: 

o II I:.'-"''é:to -do Baltico,_ có-manda·. -
do pelo p:<!nêt'ril Ere111e_nko, ·apl'oxi
rna-sc d~. f.-onteira- dá Letonla, á:.-riie. 
<lida que dscnvoh~e sua .Ot~nsivâ. .··i>ara, 
l1iga~ · · ·-· · ,-

As tr_ppas russas -qu13--ataeam a- su-
dcste r!n._ ·cidade de Rátinas ·para· a 
fronteira alen,ão conseguiram nO,·as 
Yantagens, achando.-se·, ag-o:ra. ·' a. n1e ... 
nos de iiO quilo,ri1etros _da Prussia.. ús 
i·ussos proi;-riclem a oeste do setor de 
Lida, estando a '1_0 quiÍon-Íet1·os desta. 
fortaleza. 1°:m Byalistocli, -na zona- áe _
Volkovysk, os ruilsos estão a -merios 
de 100 q11ilo"i:n_etros de ilrestJLitovsk. 

• Entre a seg·unrla-· frente-- do Baltico 
e o primeiro setor:'- da. Russia -Branéa, 
a luta progride papa -as zonàs_chaves. 
A acometida para _isolar- -os alemães 
no Baltico e- o_ avanl)o -Pàra/ a ·l?rus
sia Oriental sfacronizam~se - com - os 
ataques (lo general- Yeremeriko mi 
anroximação dos- rllSSOS--.,da 

0

]~à~nas, 
Grodno,_ Byali(skock e -Brest~Litovsk. 

l\'a costa do Baltl~o, ,os.' alemã.e~- já 
evacuaram n1aquinai'i_at material fe·r. 
roviario e gado, da Letonfa, Í,,l<>m de 
cobrarem com, um· ano:de antecipação 
os_ impostos aos ,camponeses. 

Sabe-se, por outra -Parte, qúe- os 
rt1ssos -jíL chegaràm a 16 <fúilometros 
de Ilodvorna, - entroncamento·/ feno• 
viario a sudeste de. Groifoo. · :Mais pa
ra o n-orte, as trol)as .do·genyat ·yere~ 
menko lutam nas_ fortificações, ela 
fl'onteira leto_na. A" oCensiva ali .vai 
acoleran tio o ritmo. 

Os_ , soldados· de, Chernyakovsl<y 
ava.nç:t1..n1 para I~aunas, ao 1nesn1ó ~ten1-
po que a sudoeste'de,Vilmt está' airieà.~ 
çao o cntroncámento feri'oviario "de 

Dra11y. -1101' 1.t"n~a. colunn,. que :,e acl1a. 
a. lõ _crnilom(tro~- cie distancia 

·- ~ ~·~~f11rP.. · q~'. ,1.)-,ft~f~~~;' -~ Crocino re
J1\'f~f7!t~rH1---.R fn~ejq <1~ pn1. 1n?vi111cn
t-? d~ tlapqqea1ncnto cta linha By':1. 
11,stbck,-J?fest-T_,Hovt¼. r,,tnfs rara o 
suJ,.·P1nsk ad1a.-so numa. bolsà. 1nais 

-·P!~f!.t\p.~n/-:n1f'.:,_· 11~d .· fOf obticJa nenhu
m_a \'_ant,agcm na, direção da. cidade. 

Os rusr-;o·s cfitr.í.') util~zanrlo sua a_yja
c:âo conr\'.p~xihiJirl::1rl1;1, jnc1nsivn })arn. 
estes dias de coonk,wrln de toilas as 
armas.- Os cotna.nrl,Js_ d~.: n.v.iaç:1.o rus
sa.·Vift-jan1. ern· t.;,f'.ffllt"S, do mHl~ cha.
n1~u11 · ra,{Uofoiit~a.:rnentB ns ~açaF:,, para 
que nDoie1n o avanc;o terrestre. 

_O ·-~ene1~tc·~~e.ne:~·al Znhnavln\1', dn, 
aviaçã9 russa, d~cl.1rou.: "Xa Htissia. 
n,.ran_ca. ohtivern.os .tantn. ·:-:aperiorida .... 
de que .a "Luft_v:affe nofi. poudc apoiar 

· as ,tropas-·al1;n1ãs. cercà.rJas. Os pilo-
tos_ .r:,ussos enslz1n uma nova tRtica 
ele cerco,. pelo ar". · 
APROXUJA-SE O f:JlO(lUE COM O 
"FJXERCITO IX"Tl-!RN"O ALEMAO" 

1\IOSCOÚ, (Rc:uf:ers) - Aproxlman
clo-se o exercito ru~s.o das fronteiras 
da_ Prussia Oriento 1, ciue serão alcan
çadas 110 prazo ma:dmo ele dois dias, 
segu.11d.o Se ·cnlcula. aqui, toelas as pos .. 
slbilidiides indican1. que oco1··rerá. e1n 
breve o pritneiro grande choque entre 
as trop_a.s ·sovi~tics en1 ofensi,·a e o 
eh.amad~ :·'1exeréito interno· alemã.o", 
o\!ja 1nissão unica é. a de impedir a 
PC')_ett;ação -_no tcrri(orio -do Reich pe-' 
las boes russas. · 

:'~sfá: ··cheg·i:lnclo a hora. 'da gTande 
ba·tama- da Alell1anha " o exercito 
Interno de. Hitler se 1>rcpara para 
tentar conter O imp-eto de nossas tro• 
pàs ·na.. oícnsh•a que "empi-eende1n ru
mo -ao ,coraçã() ·c10 _Heich" - deClarou 
hoje u1n·11Qrta-voz nillitar rtisso. atra .. 
vês da radio emissora local; 
REli'ORÇOS PARA A LIN"HA DE. 

FF;)\"SIVA ALEMÃ NA LITUAXIA 
MOSCOU,- (Réuters) - Anuncia-sP. 

que· os __ alemães enviaram reforeos 
ás •pressas para a sua linha defen-~i· 
va na.: Lituanfa, afim de fazor frente 
á ra.piéla . .investiela das força:, russas. 

Essca -reforços foram transportados 
dir_etamente de Derlim, a borào de 
aviões de transporte. Seus efetivos 
sito de dois regimentos, 

pest foi alvo de um "ataque de terror 
pelos bombardeadores norte-americanos, 
:na manhã de hoje" - informa. a agen
eia. noticiosilo alemã. 

LONDRES,- (Reuters) - - Os alemães, · 
enviaram novas "bombas voadoras" so
bre o sul da Inglaterra, durante o _ dia 
de hoje. Entretanto, nas quatro noites 
anteriores a area de LOndres se viu li• 
vre de tais bombas, ainda qui algumas 
tenham caido nilo Inglaterra meridional, 
registrando-se alguns danos mas ne
nhuma. vitima. Os caças da_ RAF em 

A·CONFERENCIA MONETARIA·INTERNACIONAl 

Siegfried Gross, inspetor alemão da 
fr-ente da Lituania, que acàba de ser 
aprisionado pêlos.russos, declarou que 
a maiotia do trafego de trens de tro-

' pas-: á retaguarda da - 1 inhas alemã, 
1,i·oc-edia do -pt·oprio Re_ich; _ 

PONTE NO LOIRE, DESTRUIDA 
LONDRES, (Reute1·s) -- Bombardea. 

·oore.s. de mergulho "Thunderbolts" ob
tivéram 12 impactos diretos numa pon
tA fei'roviaria de 1.100 pés de compri• 
:mento, atra.vez do rio :r.,oire, em Vouvrey, 
~erca. de 19 quUometros ilo leste de 
,-oura, ontem - infortnilo um comuni:. 
cado do Q. G. das !orças aéreas nor
te-americanas. 

A referida. ponte -é um. élo vital entl'e 
G França. central. e _ a.-, linhas de frente. 
Dois "Thunderbelts" foram perdidos 
na operação. 

EM BEAUVAIS E MONTDIDIER 
LONDRES, (Reuters) - Operando 

!J,em para· leste do campo de batalha, 
<>s · aviões "Thunderboltõ" americilonos 
ia.tacaram esta. manhã os pateos !erro
viarios de Beauvais e Montdldler. Os 
pa~os fe1·1·oviarios atacados estavam 

~ 1·cpletos de trens_ de carga. 
Em Beauvais, <JS "'.r'hunderbolts" en

contraram violenta barragem dilo arti
-Jharia. anti-aéreilo, ma.-, mesmo assim 
cortaram o leito da estrada de ferro em 
diversos pontos, atingindo ainda nume
l'osos trens. Todo.s ·os aparelhos atacan- ' 
teS' regressiloram á sua. ba.se. 
· Os dois "Thltderbolts" que não i·e

g-ressarnm das operações de onteµi. pou •. 
saram hoje· em· bases aéreas ·-avançadas 
alilldas n~ ;Fr,a~ça, depol/; ,de. terem aba
tido quatl'Q aviões. alemãe:i. 

Impasse -_ entre as delegações do Mexico . e /da Polonia 
serviço de patrulha sobre o canal obti• BRE'l"l'PX \VOODS, (Rcuters) - O 
vera1,1 novos exitos em sua atividade que se pode chamar de "impasse", 
contra essa il-rma nazista. Uma "bombilo surg·iu hojo na Conferencia :Moneta· 
voadora" que caiu hoje 110 sul "da In- ria entre as delegações do Mexic0 e 
glaterra feriu ligeiramente varias mu- da Polonia, sobre.a relativa. prioi·idnde 
lheres. a sei~ dispensada ás r~giõcs não <le-

SUPREMO QUARTEL GENERAL senvolvidas como as d,c America La-
ALIADO,, (Reuters) _ o genera.1 Ei- tina_ de um _)ado· e as areas -dc\"asta-
senhowe1· recebeu informações sobre das pela g·uerra, de outro. 
"bombas voadoras" .que cairam na are_ ilo Essa duplicidade de 01>iniõcs se de-

senvolveu n·o ·decorrer· das discussões 
da cabeça de ponte dilo Normandia. 1·elativas aos._paragraros destinados a 

Agora, que a censura perinttiu a no- regular -os emprestimos a serc-m · fci-
ticia de que a arcilo da cabeça de ponte tos .polo proposto Banco Munçlial aos 
fora atingida, pode·se revelar que -o ge~ Estados membros_ do Banco Moneta-
11eral Eisenhower discutiu• o Incidente ,· i·io.-lnternacional. itens que servirão 
em sua. ultima entrevista á imprensa, tambem para coordenar os - interesses 
tendo declarado que não fora causa-do inte1·naclonais para que "os projetos 
nenhum dano importante e e:-ptessado mais ,uteis e mais urgentes __ sejam 
a opinião de que a.s "bombas voadoras" atendidos -cm primeiro lugar'~. 
não eram dirigidas para a cabeça de A delegação polonesa 1no11ós que 
ponte, mas lá ca,iram provavelmente de- instruções especiais- fosseni dadas ao 
vido. a um defeito em seu mecanfamo, Banco Internacional para ciue este 
que as desviou de sua rota. levasse_ na déVida consideração as ne-

LONDRES, _(Reuters). ..,.. -A - agencia , ce~sidades dos membros do Fundo Mo
alemã de noticias. p;,ra ultramar, . ci- , neta.rio Internacional · que solicitas
tan_do um porta-voz ,militar do _Reich, _.sem· enÍpréstimos. Na. cOncessão-' a'e 
disse hoje "que ··"bombas voa.doras'' de emprestlmos deveria -tambem ser· Ie
maior raio de aoão estão sendo lança- ; vada e,m ,consideragão, .a "extrem!t u_r~ 
das- -contra a Inglaterra,' 'de posições gencia da reconstrução, imedlilota·apõs 
mais afa.<Jtadas;·,sltuàdas ·rio interior _do,· a $.'llerra dais areas _devastadas_pelo 
contin~>itP.. ,, -,s confli"lo·''~: . , \. 1 1 - · 

1 -

O deleg·ado polonês, · sr. Ludwi~-
Grosfield _disse hoje, entre•. oútras _ 
coisas~, o. se:gulilté: . , . . . 

."Deseiam_os q~e cle'..Bi'ctt~n ·woà<fs 
emane uma 1nensagen1· _. dE!stinada a· 
todos os pai ses, mensage1n de- garan: 
tia ae so!i(]ariedad,e.•de•:to(las as,-Na~ 
~ões _ Unidas . e-• de_ c,ÍJ)eráiiç,iis '. de ;_ que -
as s·ra\"es __ lesões __ aber.tl!,s __ :pela. guel'ra- · 
ús _ cliferentes nações,.; sé_rão cura_das 
rapidamente por um, _esforço ·coleti-. 
vo". ~ 

o ponto de vis.ta exposto pelo - de• 
legado. do l\lexiéo, '. sr. Eduàrdo>Sua• 
rez, foi o ele que a. rei:onstrução e 
o desenvolvimento -_'deverfam ser colo_- -
cados 111) mesmo - pê de igualdade. 
Disse <Jue as facilidades e _recursos 
hancarios: de_veriam - est!!,r _â. Ílisposi
çií.o dos i n teressados_.nas, mesmas .-pro
porções e destinad9s _. tanto - âs• areas 
não desenvolvidas, da·-.. .Ame.ri,ca L-ati
na, cujos países:· tanibem "cÓntribu·lain 
na. mes~a prop_orçlÍ'.o ao -F-Úildo ·:Mone
tanlo -Interpacional,,,._q uan_to•; •aos: -pai. 
ses que: havfani, sido'. :devistadÕs Ípela 
guer1·a. , .-

P)_~pe~1t·!!e ~lnd~ p_ara hoj~, uma de.• 
claraç;lfo, 111ais eompleta Ida · il~le;:ação 
'll cxicana - sobre--· -o,·ass_\lnt.,,, 

BAIXAS· ALElll,~S NA BA'l'ALHA DE 
_ ' _ VILNA 
MOSCOU, (Reuters) - -"Na -batalha 

_.·_de, Vi-lna, nossas foiças- aniquila-ram 
_ mais dé s;ooo .alemães e fizeram 5.ooo 
prisioneiros"· - a.n unciou esta n1anhil 
a e.niissora 111oscovita, acrescetando: 
"It~n-trc as tropàs extern1inadas em 
V1lna _se acham as forças lançadas 
cm paraquedas ''í'ª uucleclma hora com 
o ,intuito d_e reforçar ,a guarnição cuja 

-situação, entretanto, já estava perdi
da. A Infantaria aerea <le Hiller 
desc~u ep1 .Vitna para mo1~rer',. 
DUXEX'l'E UUA GRANDE OFENSIVA 

CONTRA -VA-RSO\'IA 
MOSCOLl', (Reuters) Anuncia-

se que um grande exercito aéant.011a
do '),O ,;ul de Pinsk, numa posição si
tuada. a apenas 290 quilometros de 
Varsovia, e_stá _ prestes a · desencadeat· 

. Uma Ofensiva· e1;n lar:ga escal~. na 
direção da capital polonesa. 

ATAQ,(E A LIXHA "NIEMEN'' 
MOSCOU, (R~uters) L. O Exercito 

russo, . erue. se encOntra :no ca1ninho 
<ia Pruss!_a Oriental, desencadeou ho· 
je;· ,$êU .ataque.- á· linha. ".Niem.en', nu
l\,a frente ele 80 C!Uilometros ao nor
te de Gro_<lno. 

Nas proxl-mlc1ados do Grodno, as for. 
ças: russas já--estã.o razendo os alemães 
'ret_rocederem da referida linha "Nl_e· 
men", <tua• 1fassa a apenas 18 _ quilo• 
metros- ela fronteira leste- da Suwalki, 
isto. ê, a fro11 te ira' da Prw;sia. Orie~-
tal, deools· de ·193~. · ·. ------

; .... 

.,\ 1no~ão do go\'erno sobre as n1e ... 
<lidas cxtraordinarias foram aprova
das pela Ca1,1ara dos Co1nuns. 
FACU,)IE'\'l'E DOJIIXAD.\. A --ltfDSIS-

'J'l-:XCI.\. .'\"ll'.OXICA EJI . .'\"lAGASSA 
PI•;A -'[, HAR130UR, (Reuters) - _As 

ilh~ls l\laniagassa, onde acaba1n de 
<lcsemharcar tropas norte_ (,.rnericana.s. 
~egundo inforn1ou o Coman(lante 
Ghester !\'iJnitz,' ficam ."localizadas-. a 
duas Jnilhas 40 f!.Ol'te. de Saipi\_n. 

Seg:undo o mesmo co.munic~do,." _foi 
(-' ncon t~·a:cla ligeira i·esistenci_a ja1l9_Iie. 
~a, facilmcnts ~ominadn,., 

.\'l'IVIll.\DES DAS 'l'ROl'.\S 
CHl.\"ESAS - -

CH"CN"_GKIXG, (Úeutcrs) -: Anun
c~ia.-se. que os eltirreses· estãô nssaltan.: 
<lo hoje a entrada oriental dé· 'l'éng
chug;, na fre·1{te .ele -Y:un_nan~ oncle ar- -
deram incenclios <~urante toda. a- noi· 
te -depois dos, ataques rcaliza(]_os- ppr 
hon1ln1rUcadores .e caças n.ofte: ameri•., 
<.'U,110S. 1 ·;. 

Ao mesmo tempo, as_ ,tropas t:hine-

- :-:a~ estão assaltando S.u.i1g·al.1an; quet 
<lOmina a rodovia da l3ir111nniá a ocs ... 
te do rio -Salwecn. -

- CO:tll: \"l CA DO -ALIAOO 
-KANDY, (Reuters) -- O comunica.., 

do cio.Alto. Co,manc!o Aliado_ do Sudes-, 
te da Asia informa; 

uDura~te renhi,cla.: luta tr?,v~da. n;t; 
, arca de-Xinthoukhong.e Kha_-Khundbu 

vilas -conjunto.s ao sul de Bishenpur, 
os_ japoneses abandonaram algu_ma<a1 
voSiç ·~s.· 

Elementos do regimento de ,vesfi 
· Yorksh~r'=',· vira:r:n-so. c~n .certo 1nornen-1 
to isolados_ por três lados e sol> 1,e~ 
sado- e l)reciso -fogo ele a1:Ulharia, mal!l 
apeSa r disso repeliran1 ._os. ataques 
clesfochados ria_ 1wito- -de quar,a-feira. 

-'e no -dia· seguinté âbrii-am caminho, 
lutando e levando_ seus. feridos_. 

A leste- ·ele.- Imphal, as- forcâs alia .. 
<la.s estão .inf!ingindo j)CS:ttl!tS-__ perda!!I 
aos japÓn-éses,:-_capturando _ muito equi..; 
pan)ento e- fazcn-do numerosos-; prisio• 

· n-eírô_s~· .. · · 

' 

Os aliados continuam · áv3nç8ndo na ltalia'' 
"' -
Lento mas firme, prossegue :o avanço do V e VIH 
exercitos _---- Não fü1 indi_ciô de. que esfeja.,diminuin" 
do a -resistencia .inimiga : __ :,>Çapturadas rtumetosas 
localidades-.-_-_ -- Atividades cfo jr,ove~no> Bonomi __. 

Comuniéado oficial aliado. - -
Q. G. ALIApo NA ITALJA, (Reu- -acreditasse ,,ue se estuda um ·plano me .. 

tersJ - os V -e vn Exércitos· manti- diarítc o qual - um numero limitado po-
vcram seus lentos más filmes avanços dei·ã voltai· a tomar as armas' e· lutai• 
ontem. pcnetrnndo ainda mais nás '·,-e- nas vanguardas. Porem, ·nem· t_odos os 
sL~tentes linh_as défensivas que prote- pat-ri<itas desejam c.Jiltinuai- a luta nas 
gem os port,s de Livorno e·_,Artclllia -e ,o outras--zonas depois de haverel)l Iiber-
centro rodoviario de Arczzo: A ponta de: ta.do a:· propria. Às investiga_ções mos-' 
lança da. infa-ntá-ria · est"â gi·aduaimente tt'a,m · qúe- a maioria._ ciuer· 11nicar:nente Q 
tomando_ posição de maneira a ·tlãn- reconh~cimentó da tarefll. _ realizada. 
quear completamente_ Livornó. · No fütei. mqs"tra.::se e,:icantadilo - ·de _ rcen\;!lgrar0se, 
1·io,·, a partir da cJsta de -Toscana, os há• vida de seus lares ·e de·· v:eirlicillr os 
americanos capturiloram -certo·. numero seus iàbores diarfos: .Um· bom·· numero, 
de 1JOlli.ções defensivas natúrais>em ·mor.-_· enttetànto, quer cóntim1ai: · ilo -luta ma~ 
tanhas e aldéias. Unia élélàs -- .:..- 'San ao_ norte. _ conqmmto; tnedil!-nte - a. -co- · 
Luca - cerca· de -21 -<iuil!'>inefros a.: liü0 operação _ do :µiarechal Me13$~,,- chefe dq 
deste de Livorno. marcá .-um· àva.nço;de Estàdb Maior_ "Gerar, italiano, -ás •rela.-' 
varios qullonietros reaiizado"péiás ptjn- ções'entre:o.s pàtrii:ítas•e o Eíit~i'cito re .. 

'ta~ de _lança da, infantaria. 1 
' ·, _ • gula( hajam melhorado_ 11otave1mente, 

O VIII._ Exercito· conqúistllu ·noyo"'e a-inda hoje os_ pàtrlótas preferem, em 
valioso terreno .ao ocidente'· do Tibre __ e sua..-inaioria, luta~ có_mp uin Cótpo -in-
a leste de-· Areü.o. _ _ · _ _ _ _- . de~náente e -verem-se - -ab.sorvldos nói 

As pr~ncipais posições _dfÍ Úellte' do · . seio' do -Exei:c!to. -: _ -_ -- - ._ . : - -- . . '. 
Adriatico··não-soffeí:am -muda11ça·s ·apre• · 1,1 possivei énie se ch2gue a ·um- aeôrdo, 
ciavel$,,IÚM_ os_:_l;l.lemães forp,m' expillii9s pélo, qÚal -Ullidades mixtas·:.de soldados 
de outra três· "pequénas ll)dei,\l.s. -_ ' _ - -- e guerrilheiros ppssam·· cónstltuir·se· 30b 

Em 'parte alguma existe indicaçãq de ·os, -aúspié'iPs ~os alia,qos; 
que, esteja diminulrldo a reslstencia inl- AVAXÇ,Úl AS FODÇA,s" F'RANCJ;;SA~ 
miga. - ·-

O GOVERNO BONOMI QUAfiTl:")I, GENERAL ALIADO NAi 
ROMA, -- (Reuters) _ O -sr. ,Ivaifücie ITALIA, (neuters) ..,..- Foi- oficialmen• 

nonoml, Primerio :tvrinistro _ da nsina, · e te revelado <1ue, _ apôs .t~rem·· citptura~, 
o seu C_onselho estão atuaJÍ:r\ente.:o'rga- do ·san _Ghnionano, -es tropas .france• 
nizando seus respectivos_ Min.laterlos · sas do V Exercito ji avançaram mai~ 
ne~tá capital, -co · mo objetivó,"ãe·: il_ar quasi três ,qnilo111eti,os · :para ·o norte,; 
iriicio âs $UM -tarefas oficiais -aminhã; _ fdlléi~anclo assim -])elo oeste ,_ela' impor-1 
dat?. em que foi convocada,. ilo'-Súa pi:i- taÍ,te . localidade· -de l'oggfü::i;psi, - . 
meira retinião, a qµal terá )~ar:·no Sah -Gimionano cstií. situaclà a. 13; 
Palaclo_ Vimina,Je. · . _ -_ -- qJ1iloljl1>tros ele .Pvggibonsi e á. dis., 

A - · - hã 1- t:i_11.cia •aproxhnadainentD._ "lgüiÜ,_ .pel~ o réun,r-se aman __ _ o ,gab nete, -o" . 
professor Benedettq _ croce, µm dQS'-~eú_s i-cs!"o, da locálidade <le Volterra, _ tam-1 

b i - , - - , bem "ji capturada,. , - ' mem ros · PI'. nc1pa,1s, nll,O __ se_ encontrarilo -
te o li n f · d San:Giominano:está -assentada sobrl!i 

J>fCs_cn · ve 10 ·-- 1 usoo,,_q1.1e· O~lll- · 1;,u_a-ciiilna que ciomina o_-iral•:do :z1 .. 
penhou. pa~l tão. importante IJos ·-:as~ 
suutos _da ItaJia no: ano·, pas~a_dQ e: qi_1e _ ·fa e é"-chízaqá pela rodovia.- secundaoi 
era consicierado no., aitos circuleis alfa- - ri:1. ·numero 76, que, partindo· iie :P<1g• 
cio.~ como provavel- Regcnté do -Rêino,- - g-,hor,si;_-se dirige para:o_ mar. 
d~cidiu i·eintegrar-~e rn-i ~eús estudós )i._' ' cÔjxuxICAJ>O . OFtCIAL ALIADO 
tcrarios e nãó- afastarsw :da zóna_·: cie . QUAL1'.l!EL G_ENREAL .ALIAPO- N<l 
Napole:i.- - · ._ _ - _ _-- ·_ - _- · :'ol)!;f)ll'J,:Rt{ANEO, (Retiters) -- -É· 4 

A maioria dos ministros, italil!,rtÓs :ctes ·--s~gu'i11.te :"'1> t,:;xto 'do óoinunlcado ofi., 
cidiu que é_ muito -melhor pt1blica1" -~gor eia\ cltvlilgado _hoje por este Q. G.: · 
2"& o texto do ann;.sticic qn,j·. ~rmitir _' ,110{,rríi~e:1 tcrres.tl,'c.s; - Os -Exir~ 
continuem cir~ulanélo n:md:res e;:agéra~ citôs a!façlos-na Italfa progrediram no .. 
W>s. O· governo Bonoml úmbem.·.resol- vcin:entà_ cm:- seus àtaques destinadoil 
,,eu noti.ficar aos· aliado.~ de que a Itilo- a o.:11v.lsar ·o lrtimlgo- de suas• posições 
lia não se opõe á pub"Jkaçã_o do tei:to nás colinlls 'fr>"l'teinente _defendida!! ctul) 
completo do_ documento, que se conslcl~-- - proté:;eúi ·' Arezzo, Poggibonsl -ê 1,1.;, 
rn como um p~ importante riunt'-- 110- Vrdno; · . ·: - _ - _ _ · - ' · 
VO c~pitul~ de melhores relaçóés co;n l-.:'o sr,tor 'do VÍII Exercito/:as 'tro'-
os almdos. O argumento principal· con- pis ind:anas captu·raràí11- Mont<i•Santai 
tq1, a puoUCiloção éi:a que os ;p;ifa;tofas, l.la:aria• tf ilfonte Civitellai'-unià,- im:i,ot .. 
c;uo lutam na retagua,rdá; das linl,")!1f aje• ta:nte coiin,:_ qu() sai d-a_ roélo'via Arez• 
mt.~. son·erla!l .urn ·forte àba_ío, ·0,0'-·mes~ :(o •tist-êrna. - _ - - · ··: · -
1110 tempo que se acredltiwa- que o pre.i;~ - :. As trópas francesas do · v-. Éxercito 
tigio lnternaciorial ··da, ftàf!a • baixai-ia , : tomarám San_ Gimionano e. avàncarant 
ainµa 'mais quando se conhéces,sen'i '. as< - ""quàsr-: três qullométros Í,a;fa' o norte, 
conciições pelas quais fora ·-reduzldà. 'ein. a,úeàsando assim- I'oggilfonsi"'pelo oes. 
Setembro ultimo." O ,g0verno: .ital!â;i10 •:te/:· -_ . - _ _ -- : . - __ 
confiava, ao que se sà.be; em ·qúe a 'tíu· __ ·: l\!_IJ,1s. a· O.E>&te,; as tro\\as am_!3rlcanas 
blicação do· _armistício -af~arla • qüaJ~ P:,_auçara:ri\ · ao lo.11go de :toda a .sua. 
qner suspeita com. rçlaçáo ao-' pâ..ssado'··e (.rente,-_ ."toinando v.i,ria$ ·à.Jtle"íàs -_ e nu-: 
coincidiria tambem com. melhor~: :tan"- -iuerosas cóHnas que àmeai:àm'.:"o fla11 .. 
giveis ,que pudesrem irisufiar os patrio- có 'l'.errici:iola. - · 
tas a' continuàrem a sU:a luta_' éom -a. ÔJ.1~rnções 11,_rens, - • Boinbar.deado .. 
mesma ·energia. - . . - . . t·es):>esa!'.]?s: att1ando com formações 

O jornal '.'Corri~l"i di Rçma''., _ p~J;íth - meçI_ias, -__ atacara!ll , onte.m,: instalações 
cacto sob o~ -ausp1cios das autoridades . de ar1naz~ agem de: petroleO em Tries • 
aliada.'!, põe em. gl'ánde. <lestaqué,;'i;op1~' té .e 1-'.ôrto lv.(arghera; qssún · como qua .. 
o fazem os demaisjornals, a_·v11:>~·a,nté t1·0 pn,te"os ferroviários _de<manobra. 8 
proclamaçao _ do: general, Alexarider, ·: que uiüa ponte -na_ Itália Setentrlonàl . 
se q!ali!ica de "proclilomação do gene- Ao mêsmo t~mpo, -ai>areihos d; cá.~ 
ral aos patriotas itaJià.nós". . - , . - -_ça. reallzarán:i -uma batida na zona. do 

A proclamação pede aos patriotas uin vale do Pó. 
esforço maxlmo e declara que -a; !ta-lia ~1- .r.via_çào tatjca op_erou contra as 
deles necessita._ Ao mesino _ tempo, os linhas inimigas - de . comunicàções- 0 
patriotas ou "partisa,:is". que VU),ham outros objetivos no ·norte da ItàÍ!a e 
sope1·ando nas zonas libert.adas, expres- na,s areâs de batalha. . · -- - -
são o seu _desço"tentamento· P.E!IO _ flito Durante : a_ nQite, b9_m~ardeaé!otes 
de haver a libertação signlflcaclo- a -_üa -alia<los -. atacaram pateo,, ferrovia.rios 
desmobili~açâo e dei;ilormamento 'sob-: o de inanob~·a. em r.-mao. - -
controle aliado. As autoridades .aliad!is .- A ayiacão alladá elo l\Iediter,-:i:neo 
não ignoram o problema. orlglna;do pe)cí efetµou dµrante o dia; 1800 sortidas, 
descontentamento destes combatentes; :e. anroxin,1a,da1nente", 

NA FRANCA LIBERTADA 

Nosso cl1che. mõ~trâ üfü Capelão-_ elas. forças_ armaqas .11odc-1 
amcricà:nas" dàncfa a Cóll"iníibão· apl!s'a' Miss~ qu·c 'sé· seg~tit! ;{_ bê1Íção 
:~:O prim.eito · cé1úife1'fo-pülífifr~ 11ôrte=afüêi·icano em. solo francês . 
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Chegou a seu desenlace a tragedia 

n1azlsta, com os acontecimentos rumo
rosos que será su1r-rfluo mencionar. O 
n'iundo vive, inquestionavelmente, um 
dos se'us grandes momentos, pelo peri
go que acaba de afastar .de si. pelos pro
blemas que tem de enfrentar amanhã. 

Nesta hora de vitoria. e de encruzi
lhada, é justo que nos deténha~os um 
pouco, considerando "sub specie aete1·
nltatis" um acontecimento que, de ou
tros angulos, está sendo analisado à 
.saciedade pela imprensa diaria. 

,:, ,:, ,:, 

Hitler foi um grande criminoso; Foi 
o maior criminoso de nossos tempos. 
Mas o que nos interessa sobretudo, não 
é julgar o homem, mas os fatos em que 
ele foi envolvido. Não nos basta pro
clamar o que todos já cibem, e repe
tir com o clamor publico, · que Hitler 
foi um crimin.oso. O grande problema 
consiste em saber como conseguiu ele 
cometei· tantos crimes. Em uma das 
nações mais · cultas, mais civilizadas, 
mais ricas do globo, em .:iue abundavam 
os aristocratas, os generais, os "herr 
professor" elas universidades, os ban
queiros, os diploma tas, os escritores, os 
incomparaveis burocratas, um vulgar 
rabiscador de paredes começa a bra
mir, arrasta atrás de si as multidões, le
va-as à conquista. do mundo, imerge to
dos os continentes nos horrores da guer
ra, e desaparece deixando atrás de si 
apenas maldições e ruínas. Para a 
realização de tão grande "!eito", Hi
tler não'-agiu só. Ele teve muitos cum
plices, por ·ação e por omissâO. É para 
estes que no momento devemos olhar 
tambem. 

E antes de tudo os cumpliccs por 
ação. o partido nazista teve, no seu 
impeto ascensional, inumeros apoios 
procedentes de todos os quadrantes. 
Apoiaram-no aristocratas em desespe-
1·0 de causa, banqueiros falidos, inte
lectuais que não conseguiam fazer car
reira, dipiomatas de aventura, politicos 
desanimados de galgar de outro modo 
as altas '(Josições. t;: possível que a gran
de ma1ona. de.,tes comparsas não 
quisesse os crimes que o nazismo pra
ticou e que, se os tivesse podido prever 
de antemãó, teria · recuado com horror. 
Mas o fato é que suas ambições leva
ram a· todos_ estes elementos a agir em 
favor do nazismo, e uma vez entra
dos na. a ventura, não tiveram a 
cm-ágem de para..r. '""Foram até o fim: 
Desceram a todas as balxez.as e se 
acumpliciaram com todas as cruelda
des. De inicio, não eram tão maus. 
Sua ambição, voltada ~xcluslvamente 
para a posse dos bens terrenos, ê que os 
levou até esse ponto. Mas "esse pon
to" é algo de terrivel ! 

Ao lado destes, houve os Indiferentes. 
O nazismo agitou pelo ar os mais fun
damentais problemas politicos e filo
soficos. Tudo quanto o homem pode 
amar ou detestar· em ma.teria de idéias, 
foi sucessivamente endeusado e vilipen
diado pelo nazismo, com uma arte ver
dadeiramente satanica. Grande mas
sa da população permanecia inerte, en
tregue àos problemas pequeninos de 
sua vida individual: seus negocios, sua 
saude, suas distrações. suas aventuras 
l'Omanticas talvez. Que lhes importava 
que as mais altas verdades vencessem 
ou fossem esmagadas? Que lhes im
portava que os principias mais santos 
fossem calca.dos aos pés? E, ademais, 
eram verdadeiras essas verdades? Eram 
santos esses princípios? Eles não o 
sabiam. Sabiam, apenas, que precisa
vam de comer, beber e dormir à von
tade. O resto era. secundaria. 

Um dia velo, em que percebemm que. 
para comer, precisavam de licença, pa
:i:,a; beber, precisavam de licença, quan
do. dormiam, a policia espreitava seu 
sono, e quando se divertiam a Gestapo 
de mil olhos vigiava suas palavras. Sos
sobraram. Para que reagir? Não se-
1·ia qualquer reação uma lmprudencla? 

(Conclue na 2." pag.) 

Deve.mos auxiliar o 
. . . ' as vitimas 

"L'Action Catholique'', de Quebec, 
cm seu numero de 17 de junho p. p., 
publica o interessante artigo· que 
abaixo transcrevemos: 

Se amanhã, à hora dá homilia, cm 
nossas igrejas, o Soberano Pontífice 
em pessoa nos expusesse a situação 
tragica de milhões de homens, mulhe
res, velhos e crianças de todas as ra
ças que pedem socorro à Santa Sé, 
principalmente pão para não morre
rem de fome, com que emoção não 
o escutaríamos! E se, descendo do 
pulpito da verdade, o Santo Padre . 
passasse por entre nós parn pedir 
uma esmola para suas obras, como 
nos -sentitiamos felizes de dar gene
rosamente! 

PARA AS VITIMAS DA _TRAGE
DIA HORROROSA• DÁ GUER.RA 

Pois bem! varias . vezes já, desde o 
inicio das. hostilidàdes; .Sua Santida
de Pio XIII nqlí expôs, a n6s, catoli
cos, a situação dos· famintos'da guer-, 
ra. Recentemente, ··ainda, ·. no . dia dois 
de junho, o Santo Padre falou dos 
sofriméntos iridiziveis provocados por 
"essa tragedia que atingiu um ' grau 
de terror"; deplo.rou esse '"ac,umulo 
continuo e sanguinario .· de destruição, 
de ruínas e de carútficina", apiedo.u
se do "incalculavél empobrecimento 
de massas inteiras", dos sofrimentos 
atrozes das mães que em vão procu
ram por alg1,1ma cousa pata dar de 
comer a. seus filhos · inbonsolavds e 
enfraquecidos. 

O Vigario de Cristo,, o representan
te na terra Daquele que passava ali
viando todas as rriiserias, ctu:'artdo os 
doentes e invaltdos, ressuscitando os 
mortos, multiplicando pães e peixes, 
não pode p11rmanecer . insensivél · ài 
desgraças que se apresentam. ante 
seus olhos, às ·mãos que .se estendem 
ao Pai comum dos fiéis, aos~apelós de 
desespero -que· se · levantam .de .todos 
os fados da Europa e dá Asia erri cha
más. 

De fato, nesta guerra, como ha pre
cedente, unicame11ie \:íór'j;~ntimento 
de eomiseráção, o Papa manteve e 
desenvolveu- obras .. pontifícias ele so
corro às· vitimas dei. conflito. 0 Na, mi;;. 
dida cÓinpleta de seus rehm;ós, ó.Pa
pa atendeµ a todos ,os '·oprirriídos: E se. 

. ainda liá miseravéis rios·: __ dois éainpos 
é porque o SobE!rano · Pontífice não 
pode fazér mais pai·a álivia~los. E' 
aliás a causá da angustia· q1,1e· se ,tra
duz nestas linhas: 

"Nossos pensamentos, dia .e noite, 
se voltam para uma unicá .fiq,didade: 
como poderemos vencer a difícil. tare
fa de a todos ajudar sem distinção de 
nação e de raça, e ·como poderemos 
concorrer para a volta, afiná!,. da paz 
à humanidade torturada?" 

PIO xn SE DIRIGE Aos POVOS • 
PRIVILEGIADOS 

Se ainda precisamos de mn. apelo 
especial do Santo Padre pára nos fa
zer abrir as bolsas, ouçamo'-ló dizer
nos: "Não hesitaremos em dirigir-nos, 
com a confiança que Deus nos inspi
ra, ao sentimento hU:mim·o e cristão 
desses povos e .dessas ·,nàções a quem 
a Providencia poupou até aqui o so
frimento direto dos horrores da guer
ra, ou que.embora a guen~. vivem 
ainda em condições que lhes permi
tem entregar-se generosamente à sua 
intenção de misericordia e de levar 
auxilio e .subsistencia àqueles a quem 
nas duras privações do conflito e sem 
socorro exterior, já falta hoje o ne
cessario e a quem ainda faltará mais 
no futuro. Ao dbgir-vos este àpelo. 
somos levados .e sustentados pela ·espe
rança de que ·ele achará eco no· fun
dd dos corações .dos fieis . e de . quem 
tenha no peito um ~vivo sentimento 
de humariidáde; · pois que, entre. os 
choques gerados ·e' acentuados · pelo 
conflito mundial, uma .. corrente con
soladora de. pensàméritos · e de proje- · 

Pontifiêe a 
guerra. da 

socorrer 

tos aparece, numa luz sempre mais 
clara. Nós· queremos dizer, o. acorêlar 
de \una responsal;>i!idade ,solidaria 
diante dos problemas provocados pe
lo empobrecimento · geral causado 
pela guerra ... " 

Leitores · catolicos, será que não 
pertenceremos a, um ·desses povos. aos' 
quais a Providenci.a poupou o sofri
mento direto dos horrores da gigan
tesca tragedia que se desenrola na 
terra, no ar e na agua, mas sempre 
longe de nosso solo e de nossos ceus? 
Se realmente const.ituimos um desses 
povos privilegiados, o apelo· patetico 
do Santo Padre se dirige particular
mente a nós. 

4.455.831 cartas enviadas. 
Pela . "Secrctsria de Informação" da 

Sta: Eé passa~am até o d~a. 49 p. pa,!,~ado 
nada men<is de ·4,455.831 cartas re _pri-. .. ' ·_; . ' ~ ·. - , .. 
sioneilios 0de guerra. Nesre· total estão 
computàda; ·. as cartas .. dirigidas . aos 
campos do ·concentração de prisionef
ros ,de guerra e as suas -respostas. 
. Tão gra'nctioso · serviço · :roí creaUzado, .. 

g~a.ças a um . extraordinário . trabalb'o 
· dss, Nunçiàtura.s e Delegações Aposto!i'.:. 

cas do mundo inteiro .. 
As cOmJnicações . sobre os prisioneiros 

de guerra · se verificaram, por meio do 
radio, com 27 países e por Outros meios, 
praticamente c:>m as demais nações' do 
mundo. O ~dlo · era usadp. amplamente 
to nas. comunicaçõ~s • com -·a Inglatena, 
Australiá, Egito, . China e Japão. ,, Nãó 

sébdo, infelizmente, · passivei emprega
. lo nas. comunicações com · os· Estados 
Unidos. 
· .como el!:pressão de .uma caridade uni

ver~ai · a Secretaria de .-Est.ado' do Vat!
can:o · . em • suas multiplas ramificações, 
procurou abreviar o periodo, de . angus
tia em que vivem as .famHiás e os pro• 
prios pi;isioneirOs · de gu~rra. . 

Quando: ali contingençias _, impõem a 
transmissão de alguma rioticia de&a,gra
davel, .a. Secretaria procede sempre com 
suma delicadeza e c:>m gra.ndes precau
ções . .Se a noticia desagractá.vel é diri
gida a um prisioneiro, o proprio cape
lão é incumbido de transmiti-La., Quan
do dirigida. ·a uma familia, a. Nuncia
tura. Àpostolica. encarrega sep:ip're o _Vi
ga.rio· daquela jurisdição de transmiti-Ia. 

AUDIENCIA PONTIFICIA. AO&JORNALISTAS ALIADOS 

OSobc1·ano t·onÜfke :r;~ch~· no. Sàlãó ôo .fiónó'd;-Ç.·váti~füió '6~-cõfreip-dffc1e!i'fés::,e~'1éYtôgr5f9s·~dc-í11~ 
prensa das !'Jaçõe~ lTnitla's. _,(Foto ela· lí1te,1<Amcriéati.a) · 

OS TESOUROS ARTISJICOS DE ASSIS E PERUGIA 
Eín suas igrejas 

.. A batajha .. da Nonnan_d,ia desviou. as . 
atenções geràis 'da ma:-cha: dos e:,;(!rci
tos anglo-americanos e franceses na 
Ita!ia, muito .parà lá.' de, . Roma. E foi . 
por isso, natu.talmente qÚe a ocupação 
de . cidades de histórica importa.nela cq.: 
mo Perugia e Assis, no alto .Tibre, pou- .· 
co destaque teve · nos teieg1·amas dos 
jornais. A libertação do territorio ita
liano está .sêndo .feita .assim c,om rapidez 
inél'ivel. o 'qúé faz supor rião estar lon~ 
ge o dia do abandono ·p~los na~istas de 
1''1orença. e_ mesmo_ de B,olonha e Genq
va. 

Assill, com seus 22.000 habitantes, é 
a cidade mística por exçelencia mesmo 
p1rque é tambem de fundo. religioso to
da· a preciosa colaboração que . os seus 
artistas prestaram, à pintura i ita!iàna. 
Ela não é fàmosa apenas por ter sido 
o lugar de nascimento ele S. Francisco,. 
o "poverello_", e Santa Clara. 

Tambem ê ,famosa porque foi • nas. 
súás igrej~ qlle · Giotto e seus <lisclpu-; 
los pintando livres já da influencia bi~ · 
zantina, abriram o caminho nesse par
ticular, para: a Renascença. '. . · 

Foi no seculo XIII, não longe da,s 
ruínas do templo pagão' de Minerva, . 
que o santo. nasceu e fundou a Ordem, -
dos menores mendicantes. 

ha obra~. pr_imas d~ 'granºdes pintor,es 
nas '.'Fioràtí'?.:'E:coin:os seus discipu
Jos- 'Gaddi, . pa ·. Mifano, Ruffâlmaco, 
Cá.mpap.i,' eté. .•. li.os . quais . se seguirà.m . ·. 
GiÓftino ,. e Simone 'de ..• ~Ià.rtiho dava : 
ele assim áu .inicio à .uni.a fasé nova. da.! 
pin.tttra europeia, ainda· submetida a Bi
zancfa. Muítos desses quadros e afrescos 
évocàm épisoçlios :d~. vi.da . do Santo. ,, ' 

· PERUGlA 
' . . -

2, suá c!dàde .. ·A- sua ','grariae:Fontana" 
dâ epoca medieval é tida como umà das 
mais belas da' Iafü{ te1Ta. cie {antas éoi
sa.s bel.a.s. Não menos ·-n~taveis são as 
janelas,.; a ·. porta gOtica e a, -~a.leria , de 
'quadros dÔ ·SCU. velho • palacio munici• 
pa), Na . cateélral de s. Lourenço estll.o 
os tumulos dos Papas Inocencio 'III, 
Urbano IV e Martinho IV'. E um afresco 
de Rafaei. · · · · , 

Foíem ·perugia;-'no' seculo XIV; que 
Pletro vannucci, "II Peruginó"; e lo
go .depois Bernardino Betti. "II. Pin
turicchio ": fÚndaram a escola umbri
na, que se destacava da florentina: pelo 
"charme" e a graça algo. femininas· das· 

, suas figuras .. Uma das obras prilIÍas do 
Perugio ...:.. -"Casamento da' Virge.m" -· 
estava 'na catedral quando ·apareceram 
as· tropas francesas, em .1808 .. Ho}e ela 

·. Perugia. · é, ,sobretudo, :''a cidade dos 
grai1des . e. belcis monumentos historicos, 
cheia ainda de ren]iniscençias dos, seus 
niulti-secularcs dias, de praça forte 
etrusca ·ocupada. por . Fabius 3_10 .anos 
antes . de Crist-:i: Foi éenai·io da guerra 
entre Augusto e Ant.onlo. · Dé u.mà. têita 
Augusto diu~lhe Ô seu rio111e ,- Au:\~:. 
to Peí:ugia;- Lá, <está, cbm efeito, na. 
''.t)iazza Grimanã", o .. arco em homena
gem ao imperador. É:1tre OS· seus .. con. 
quistadores. do seculo XIX, '.estão· .. os 
'franceses e:os. austríacos, e da Idade 
-Med_ia Pàulo III, ·q_ue.: mandou déstrulr 

. .. é o orgulho do. museu de' Caen, na Nor
mandia. Ou era, porque·ta!vez já se en

:contre nas galerias ·de Goering ou de 
Hitler. 

PIO, :XII, MESTRE DA PALAVRA 
CONSAGRADA AO CORACÃO DE ~MARIA 

A UIOCESE DE PESQUEIRA 

A construção do . convento foi inicia(la 
pelo seu s1)éessor, Eliàs de· Cortona. São 
duas Igrejas superpo,sias. Em. 1al8, · des
cobertos os".l'estos do .. Santo,, i:1e1as .se 
lev.i.ntou um cripta para guarda-los. · 

Existem; alem· dessas, outras igi·ejas · 
em Assis .. Uma ·delas se ergue no lugar 
da casa. onde nascera s, · Francisco. 
Outra é. a de· Santa Clara ,onde está o 
tumulo da· primeirà ab.adessa da Ordem 
aas Clarissas: .A catedral.é 'dedicada a 
São Rufino, e)rimeirÓ ~ispo da. cidade. 

A pi·odiglosa afi.vidade ·elo Papa Pio .. · t1ficaclo de Pio . ·xu, até. o. mês· de 
· ·XII bastària· consiclerá:-ia,' i1os discnr- m:aici ,do passado ano, compreende-
. sôs e nàs' mensâgeris.ifràdiadas, iias Ul!JS QUI! .o Santo ,Padre é um incom-
h:)mi!ias '·e .exórtações; para'·se fic·ar P</.[aVel lnl!Stre, grande na palaVra, 
aclniirado de se1i. ía'bór feéu'ndo e pfo- profundo nos pensamentos e de no.-
ficuo. · · · bre gravidade na sucessão do dis· 

Pio.XII, S,érve-se do "VERBUi\1 VE: !:urso, .. 
R'rT,A TIS·\ ela "pala Vl'IJ. ' da verµ'aile, o "Osservàtore Romano", em pri
p-irà esp<1,Ílcar trevas, .amainai' rirqce- .. meiro Jugar, .. publica em suplemento 
làs· e' embainhar; ~ladfqs. , OS. ,Prilfoipais diSC).11'.SOS ÇOlll uma fj. 

solenidades assinalaram· essa Pieôosas 
homenagem 

Nad~ ~1in10~ ·do;q;rn três pu])Jica- · ragem cada, vez 'mais volumosa. A 
çiÍ.es tomaram a-si recolher esse, àcer- "CRUZADi PA PlÍFl,llJZA '.', afit)giu a 

ao Coração· Imaculado. Giotto tinha .20 anos quando começou· 
a. pintar rias igreja-s. de Assis, · mspirado 

' vó. de p1'o(Úndqs Ji~cursós. P~ló:3 da· . 200,000 exen;iplares. . O; .'.discurso 
do§ 'rêferéiites-aós três 'àúos :de Pon·. '"AMOR PAGÃO.·e AMÓR .CRISTÃO" 

Vibrou a alma cato11ca <la Diocese 
<!e Pesqueii'a, no dia 28 de maio, do
mingo ele Pentecostes. 
· Pela. manhã, despertou a população 
aos sons do Hino oficial da Consa
gração. O Revmo. P, Francisco Bra· 
gança celebrou a missa das 5 horas, 
dirigindo a sua palavra animadora 
aos ·inumeros fieis presentes ... Às G,30 
·-J1oras, celebrou-se a Pascoa dos alu-
110s do Ginasio Cristo Rei. 

Às 9 hoí·as. S. Excia. Revma. o Sr. 
:o. Adalberto Sobral, Bispo Diocesa
no já se estava revestindo dos para
mentos para o soleníssimo Pontifi
cal. Pregou ao Evangelho novam,rn
<te o festejado orador sac1,o do dia, 
com inflamada eloquencia, discorreu, 
do sobre· a vida de Deus em nossas 
almas pelo Coração de Maria. I•'oi 
cantada a Missa "de Angelis" .sob a 
regencia do Revmo. Pe. Augusto Car
valho, pelo Seminario São José, e 
,1umerosos alunos do Ginasio C11sto 
Rei. 

Esteve otimo o Coro falado, a 250 
vozes, recitado, à porta da Catedral, 
11elos membros ela Ação Catolica e 
alunos · e alunas do · Ginasio Crls· 
to Rei e da Escola Normal Rural San
ta,. Doroteia.. ll'oi locutor, o prof. Ivo 
lllidorq a.e ÀS.§.is, ~.m:~)I~lªm·ªe: !!§ 

solenidades aa · manna com, o Hino 
do Coração de l\Iaria, belametlte exe
cutado pela ."ll de Setembro" e can
tado pela multidão p'CE\sente, e ·com a 
tlistribuiçã.o de -piedosos santínhos. 

Receberam às S· !1oras da tarde o 
. Sacramento da Crisma, numerosas 
crianças. De muito tempo vinha• mar
cada pelo Exmo .. Sr. :Bispo esta .rid
min is tração da Crisma, pa1•a. n1aior 
reàlce da Festa do Eiipirit:o-Sànto. 

Às 18,30 horas procissâo de crian
ças. com lanternàs em• ,purüUJ; . rech · 
tanc}o o t~r.ço d.e Nossa Senhorá e•en- . 
toandp o "!\.ve,, Ave,· Ave,: Márja.", e -

foi muit.o al~m da anteripr tiragem. 
A fii,mosa.h.omilia sobre.A: PAZ te, 

e t. . . ',. . ·. .·d· • . .. . . ,.. . . . 'd,.• . • , : ve uma edição de. l.200.000 ·exempla· 

-On muam, , concorn 1ss1mas_.-·as ''"8U. _1enrn.as · re: sociedade editora' ,:Vita e 'Pen-
. : ,",· : , .. .,·, .. ,. · siero."· publicoü ·Íambem 'tÕdós os dís-

t • f • • - · .. , i ,mrsos e-homilfa-s ·dô Sarit'o 1Padre. Já 

-P. -o· n: ·.,- ., ·e· ~.: 1·a· .. s.· ~.. . . '!')stá !10 -têfrqéiro 'vdlu'nie., Aíializan(!ci 
0 •segundo aa-'.serie, verificamos mn 

, , , , , . , total 'de ·,r45: dis'cursos;: 'é-scritos .. no 
' .. / més'ii1Ô ,id!11P'a êii1 que 0s

0

prbnú1ÍcioÚ, 
Dezenas ôe. milhar.es 'de s·oJ<J.aôos·· .. aliados , e~as~if!càdQ(;,dfsya,'fcir~1,8;= l6 et~ la: 
• .. -- • • - ·: ·: ,, • ' < • , • • '• hm, 84.em·itatiano, 13.·em.francês.16 

· · rece~ido's· p·elo ~ant9 .. Pad.,r,e:- ,éw·e$~ai!hb!',.5-:ef1:i.ia1e.iúão;5en1'1n, 
. - glês· " l' etn ·porfüguês. 

o hino oficial da. Consagração.· Ein despacho _recente, da Cidade do dâs Naç9es· Unidas. Estas acoden1 
ÀS 19: horas; ,recitação da form11- Vaticano, 0 correspondente d.e ,g_tier· em grand,:1''numero; Nos ultimos 'dias . . . · · 

la <la Consagração velo EJCmo. Sr. ra ~a .N. C., B,urke. Wal'sh, fe~· as Se· vêm s.etido ret:ébidos, 'uns 19.000 sol· .No ... · .. v,o.·.·. ·. s, u .. b:·.·_. se.c.r ... etB_. r.i.,o ... ',d ... a, s. Bispo, o. Clero presente e ·os fieis. · · · · . · dados.' ' . . . . . 
Seguiu-se o· canto do "Te Deum" e guintes interessantes declarações: . Ségitndo' c\fràs' não: óficiaJs çaÍCuJà, . 
belíssima J;Iora Santa, cantando,se, : "Depois de prolongada: a11dieilcia se· quê •se' Santidade já recebeu va- :.congregijção_:de:Rêllgiosos_· 
depois da Benção Soiep.e, ó ''Magni· hóm s; SaL<tidàde o Papa Pio. XII, o riâs' "deiehas de • milhares 'de, ·sofoa; . • , . . . . 
ficat'',. ao- altar de Nossa Senhora .. · s1•,. Myron' C/ Taylor, 'repres~ntante dé>S,'. d~_s.~e qÜ,e ,os(:,1}i~ã9,~ ,erJr~ram Foi no.ineai:lo Sub-seéref.\i.r1/) ''dà Sa-

À. saida da Cated1·a1 ,a ·A!lão Cato li· pessoal dd ,Pi-esidénte Roosevelt Ju1i- em· Roma. N!!s · aud1enc1a'S ,pu1>,hcas,. 
ca fez carinhosa e filial: saudação. ao to o Vaticano, :disse ·qúe o· f:)ahto Pa0 . alehl' dó's ,'cómbâtentelÍ'.'ti 'San.to-. 'p~. · gr'adá Congregação., dós . R~llg!os~ •• P 
Exmo~ Sr. Bispo, . ein nonw. da. l)ioce• cire se· encontrava em excelentes CQ11; , . dre,, ·'.Pio ,X:rf re_êebe • 1rit1hàrés' cfe <Íi·. ReVipo. Pe ••. Arcàdio Larrao,ri:Í,; '. dos. Mfs~ 
se inteira, S8Jld0 feliz. interpr~te' o ,ú. dições fisfoas, airida iuelh'bres ,dq qtie vis,/erri: sua m:aiàr ','Ii~.ite", frah~~.s~s;, .. 'SiQn~ricis f'.ilhos. do •. Iniàc~l!ldO coração 
José Foerster. ·. s. ExcJà. àgrii,deceu eni l942. ·.. · . .· . .· · ·. . . · polonéses.;norte a1nencanos e ·1ngle- ·. cte 'Maria. d·Pe:, Dattaol')a. consultor ae~ · 
comovido e com ehtusia:,nto à· sam:la· .· boni· admiração é comenfa4ã· a 'af1:. ses. 'dríipos 'de 'atrhiáno~; hindÍís; e 
ção dos seus dil~to:s fi)llOS e d~p(,is vidad.e pbrtentôsa e á atitude etiergi- · 'atõ .-, 'nie.íiniô .'.i~pon,eses; 'livres_;:, ,p1:o-., . ra.l de. sua l?roprla C:ongr~il,ªçll.o CJai:e,.' 
ainda lhes deu_. 0 vrazer:·de, ouvfr: a,: . ca. do Sol:Jer;ú10 Poµtifjce, o,q\lal ;«,ia·· . cm'l)m_ ,sei1, ,c;e.ss~r ,. q · S!!fl~emo- Pas .. _ tla~a, -~?1: P~Ofess_or de Direiro.,. Rom,a)lO 
~Yl'! !!~ ~,f~'~,l~,§,l..-- ~~~m~ ·;.Y~m·:,i::e_çe])~l!_~Q'..,ª~,.;.,kl'~I)~S ;_ t1:11:~d~·:Cr_itt~~?:.11i.- 141-Ç.04i,S~-A•~~.-~.-~, ,· 

~- ·. :- . \ ~ : · · ·- ~ ._'.. · ·:_/· -·- ~ --.- .>--.>·_, _-;.-., : ;· · ~ . -~t·._ \~ ,,.__ , -· < -:.:-- :·.=::_.,_ ·:\'_. ::: ... : __ :-~-;-i2_~-,-~:.L~;~·:;_:-)y_(-_:f ._:l_~:~:.J)\iLii~~.:·;~:~. '.,/:~~~---

DE. BRAG .. ANGA 
Como foi comemorada. em. S. Paulo 

Bragança· ~.data.de 20de julho 
Dia· 20. pp., assina!oer o· trànscurso do 

jubileu de prii,ta da. sagração epiSco
pal do Exmo. Revll'lo, sr .. D. José Mau
riclo · da. Rdeha,. Bispo, dloDésano 'de Bra
gança,· na Província. Ecleslasti<:a_ de .· São 
Paulo, e figura 'das mal:! representativas 
do Episcopado nacional. 

Foi. uma data festiva pa,ra a grande 
familia . ~,a.tolica brasileira, que·- 1:eco~ 
nhece na peSSÔa do _Wxmo. Sr. D. Jo
sé Mauricio da Roclla o· Prelado ilus
tre, o patriota devotado. 

Ainda·mais-este jubileu é .. daqueles que 
não se registram comumente. Mes,. 
mo porque, a Igreja procura· pará o 
nmnus pastorar, em · regra; homens já 
experiente3, amadurecidos 'na · idade · e 
no trato das coisas do espirito. Outros
sim, chamados ao peso 'cio n,lnisterío 
episcopal em dioceses trabalhosas, on~ 
de as distanéias · imensas e as •comuni~ 
cações c!ificels ·oneram sobremaneira 
a, ação ·do Bispo, não sll.o muitos os noss 
sos Prelados · que .em vida.· atingem . a 
celebração desse Jubileu,.· que é sempre 
erissjo para o tributo publlco de reco-
nhecimento e gratidão. · · 

Com S •. Excla. Reyma. ·.sucedeu po-
1·em ter~se afirmado desde. O inicio de 
sua cari'eira. sacerdotal core.o· Úm per
feito e devotado pastor das almas. Na 
sucessão de. cargó.s de confiança e res
ponsabilidade que ihe !oram cOnfiadcs, 
não tardaram, pois, quando S .. :Excla. 
contava apenas 34 anos de idade as 
honras e os arduos deveres do episco
pado. 

A, festa do dia 20,. por todas essas i-a

zões, .transcendeu' do ambito da dioce
se de Bragança. Foi uma festa da Pro
vincia ,Eclesiastica de São Paulo. e não 
menos de toda. a Igreja Brasileira, as. 
quais, em torno ao. ilustre. Prelado reu~· 
niram os, votes mais auspiciosos e a 
congratulàção. mais al\riçareira. 

TRAÇOS BIOGRAFICOS 

patrimonio historico. . Seminarista. re
velou-se S: t:xcià. estudante· exetnplar, . 
Em 1902, tranliferia-se pára o .semlna
rio de Alagoas, recem-criado. jU,.ta-. 
mente com a diocese respectiva; · Mu
dando-se o semlnario para Maceió,. em· . 
1904, fez parte· do grupo· de alunos que, 
como ele, ta.nto haveriam de ·se notabi• 
Úzar. Nesse mesmo ano recebeu as or-. 
dens menores: Em 190.7 e 1908,' o sub
diaconato e ·o · diaconato. Finalmente, 
aos 29 de junho de 1908, a ordem ,sa
cerdotal que ' lhe conferiratn as mãos 

. venerandas do primeiro Bispo de Al1l.
goas - ·o. Antonio Manuel· de Castilho 
Brandão. · 

Feito sacerdote, o Exmo. Sr. O. José 
Mà1,11icio da Rocha '1eclo11ou no Senil- · 
nario de sua terra natal, mister este 
q~e,.exercera tambem, com gra.nde lus
tre, nós seus . ultiinos anos de se1nlna- · 
rista. Logo · depois, ' era chamado ao 
cargo de Secretario · da Diocese, ca.rgo 
no· qual passotJ · onze artas de ininter
rupta dedicação, servindo aos primeiro 
e segundo Bispos de Alagoas. Nessa 
fase de sua. carreira, o-.. ilustre jubilar 
teve .oportunidade de afirmar - e ·Jo
go com mão .éle mestre -'- uma das Ja-. 
cetas mais brilhantes de ·sua· per.sona• · 
!idade: Justamente a de jornalista.. . .co
nego dá: Sé Catedral· e Diretor .do jor
nal diocesano "O Semeador", o vetera-- , 
no e· prestigioso orgão catolico • do ,nor
deste, · a!lmi, aos encargos do ministe
rio do· altar, a desenvoltura bri!hà1ite 
a.e· sua pena, ,:iue, eleva.do ao EpiscQpa
dó · traduziria . através . de n:>taveis Cartas · 
Pastora.is. O seu nome então : úans~ 
pusera os limites da diocese: Já em 

. 1911, a Arquidiocese da Baia lhe con- · 
ferià, o. titulo :de Conego •. Honorario, da 
.Arqúicatedral: ·No ano de· 1913', .ac_olJÍ
panhou a Peregrinação· Contantin.iana 
s, Roma e a ·Lourdes, sendo agraciado 
pelo Santo Padre com o 'titulo cie Mon
senhor. Depois de ter sido,. consul-· 
tado para Bispo de Porto Nacional, 

Nasceu o .Exmo: Sr. D. Mà.uric1o da graça que · humildemente recusou; es-
. Rocha aos 18 de junho de 1885, em La- colheu-o, a. Santa Sé :para 1.o Bispo da 

goa. da Ca.noa, Estado de Alagoas, filho Diocesé de Corumbá, em Mato Grosso, 
. legitimo do . coronel. Antonio .. ·.Mauricio D.. José Mauricio dá. Rocha foi sagra, 

da Rocha e da sra. d: Maria; José de . do Bispo na Catedral de Maceió, aos 
M~lo. ~ocha, 20 ·de. julho de. 1919, sendo sagrante .. Ó 

( 

sêµs pais, de ve!lia estirpe brasileira Sr. D: Jeronlmo Tomé da Silva., 
e~ catoUca; .. iio'lbraram •. '·aesdê log() "qiié ' • ArcebisJ)(l PpjJlUl ?f°d~i· Baia. i,:, cohsilgt;j,M ,,:,_,±lf?.;,,~ 
recebesse esmerada educação.• Mudaram-. tes os Srs. O,' Manuel ·Antonio de Oli- ' . ,, 
sé, mesmo, para Maceió, afiin de que veira Lopes, ' Bispo de Maceió, e 
0 futuro Prelado mais facilmente pu- D. Jonas de Araujo Batlnga, Bispo' de 
desse levar a 9abo os estudos; ·Sentin- Penedo. · 
do-se· chamado ao serviço. divino,· o Jo~ Nas· lides pastorais que lhe pedi;'lltm 
vem Maurício da Rocha, em · 1900, in- o· maxlmo de . energia e devotamento na 
gressava .no .Seminario de· Olinda, tão Diocese .de Cotumbá, ,não se esqueceµ · 
celebr~ pelas suas trndlções e luzido S. E:<cla, Revma do apostolado .da. lm• . 

EXMO. SR. ARCEBISPO 
CUIABÃ 

OE 

Viajando pelo .avii\o de carreira ela 
Cruieiro .do· Sul, chegará'.,a São Pau-

- lo no proximo futuro dia 31 do. r:or~ 
l'ente mês, às 14,40 horas, o Exmo. 
Revmo. Sr. D. Francisco de Aquino 
Corrêa, ilustre· Arcebispo . Metropoli
tano· de · Cuiabá, · e figtJrà: de grari'de 
relevo. no. venera1ido Episcopadó Na
cional. S. Excia,, Revma. tomará o 
avião na cidade cie Cuiabá, na ves, 
pera dê sua rhegada: a esta> capital, 
dia 30. · 

prensa. Ali fundou e dirigiu; com gran
des ,sacrifícios, o jornal . '! A Defesa •f., da 
qual S. Excia, era o propriÕ Diretor, 
redator e revis:n :· 

No ano de 1927, fundada. em São 
Pauló a diocese de Bragança, éhamóu~o 
a Santa· Sé para rege-ia. Assim, como · 
iizera em Maceió. coube-lhe organizar, 
desenvolver e fazer florescer mais uma' 
circunscrição ecleslastlca, que ooube 
tornar notavel. E é· em Bragança .que 
ha 17 anos S. Ei.cia. Revmá, · desta:ca
se como· eminente Antistite qúe todo o · 
Brasil catolico admira.· Nessa diocese 
tem levado a efeito algumas Obras .edu• 
cacionàls e de asslsten.cla de graride re
,levo. O Pala.cio Episcopàl que · está fa .. 

(Conclue na '/,ª paginá.) ' 

O apostolado de Osterley nesta ·. guerra 
Um Semina.rio para-vocações tardias 

Faz. vinte e cinco. anos. que Campion 
House, em Osterley,' Inglaterra, se inau
guro!! como. 1,1ma casa de ert.udos para 
vocaçMs-tardias,justarp.en~ quatro me~ 
ses · dépois do· Ái:misticio, Durante a 
guer:l'a europeia de 1914-1918, a.lguns 
jovens dás forças. armadas fizeram_ re
tiro em Osterley .. Alguns ·· deles haviam 
abriga<!o o desejo de serem Padres; não 
salílam, .pórem, latim, ou 'estavam' afas
t:Í.dos dos estudos, e muito .• dificil lhes 
seria iniciar .seu curso. num Semínarfo, 
ou entrar no noviciado de alguma Or
dem ReÍigiosa. Parecia que belas , almas, , 
experimentadas no duro cadinho da· 
guerra, estive..-.sem perdhla-s para o Sa
cerdoclo." 
· O Padre· Edmundo ~ter· tomou en

ti\p a peito .sua causa ,com a.energia ,e 
o entusilIBmo de sua ~rsona)idade i:Una- ·· 
mica. Angariou fundo.s rapidamente, e 
rdormou Qampion Hoµse p,a.ra rece_ber 
os primeiros 11 estuda.ntes· ·em 10 de .. 
março de 1919. ' 

462. SACE.RDOTES 

mentou as atividades· de Osterley, Hoje 
J.7 estudante.s, alguns ex-soldados, no- , 
mens recusados por alguns clefeitos fi
iii.eos de pouca monta, e alguns de idade · 
1n{eriOr à militar, dedicam-se com afin
co aos estudos, e cultlvàm alguns hecs 
tares de terra com intellgencia .e entti- . 
iiillsmo . 

, RETIR,OS PARA l\11LITARES 

Nos fins . de semana, chegam de 20 a. , 
60 membros das-forças irmadas, às ve- · 
zes enchendo caminhões, às vezes aos · 
dois ou aos três_ pa,a. tazer um cetlro de 
fim de semana: muitos capelães che-·, -
gam. no meio da semana. rrês vezes .por · 1 

ano, 60 membros da. ftAF, passam toda , 
wna · semana em Osterley, fazendo um 
curso de dirlgei;ites, organizado . pelo· . 
Exmo. Mons. Beatichamp, Viga.rio Ge-
ral· da. RAF. Cerca de 1.757 membros 
das forças a.rmactas · fizel'!!m retiros . em 

· Osterley; é· muitos mal:! ,são esperados 
nas proi.imas semanas. 

AmÍgos e benfeitores aguardam com 
vivo interesse a public.ação da revista 
Stella. Ma.ris. com seu artigo mensaf :;o
bre· Osterley. A pedido do Exmo. Sni' •. · 
Bispo Or.dinario as forças de , S.M., · o 

· S tellà . Ma ris sé tornou a- revista dos ca.
tolico.s riªs forças a.rmacías,. e mensai .. · 
mente despacham.ase exemplares a ma• 
rinhelros, soldatjos · e aviadores em to
dos os tàtrós _da guerra: . ' 

voôAÇõES' NEsTÀ: ·GuÊ~RA 

o que se Iniciou como uma experien
cia de . emergencia.' de após-guerra, tor
nou-se uma atividade permanente da· 
lgreja na Iµglaterra. De l!H9 para; cã, 
1.007 estuélantes. já passaram por Oster- · 
ley, . d9§ quais 462. 1;h~al'!'-'11 ao sacer~ 
doclo; uma metad!l ·n~ Ort!ens ~ligli>,. 
sa-,, .. a oütra, no Clero secula~. · Todaif' 
as Ordens e. tÓdas. as dioceses dá I~la
terra, do País de· Gales e da Escocla; 
assim como algumas do . Canadá,· Esta-
dos tJ:nilios, . .?alestlna e Gibraltar, têm Como na. .ultima guerra, ta.mbem nes,. 
Padres vinç!o~ de Osterley.- ta muitos jovens ·resolveram 'dédlé'a.f··o 

Os Jesuitas têm 54; os Beriectltlno.s, resto de suas vidas ao sacerdocio, ie 
3!1; os ~eiit<irls~. 29; .. os. Sàle,slanos, Deus os poupar. Cento e vinte ,já'- Pildl• 

.27; os ,Frap.ciscanos, 16. No Clero Se- rain a ·sua !!dnilss.âo em Oster,ey pa.~a. 
cula.r" há :: 37 , ~l'Il: . .''Weistminste.:; · 28 em começarem . seus estudos prelln)!All,rea 
Soµthwark;, .20 em ~rthampton; 14 ein logo ciue sejam desmobiliza.dos; Tudo te• 
Nottingham, 7 em Blnningha.in;' · va a crer que _ OsteI'!ey será cruitrta(io 

.AÍéni · · d.esses, :_.há· '11' ,, :aemi.nàrlsta~ a desempenhar importante trabalpo pa.• . 
que ainda se .. enç:ontram .· es,uélando é111, · ra a. rgreja' nôs dias dificéls -cio ~s· 
varias Ordens -e dioceses. mtitre· os Ca.- guérra. 
pelã~s: · gue servem .atualmente 'rias for- , LO_go qtie for p_os~ivel ·após o :ArmiS•. 
ças armMas, 42. sãô .àntigós estuda.ntês , ticio, Osterl~Y tpiciàrá uma vldà · 110\'a. é 
de Osterl~Y) . .. . . . . · .. . . vJgo1·osa. e re1tUzará-·1ITandes cousaSpara; 
~ ~~~lJ~ i,.ijf~in~~/ii.~ ~~~f)!'Y.; · R8~-~ ª}~J~~~~ ·. . . . -
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O FUI DA GUERRA 

-J''ii.[tlei-;imo' está· vencido. Sobre es
ta 11$lldãclii' já: não podem palrar duvi-

. da&. º·,.A-vitot'ia . cias nações democraticas 
é,. hojf;l ,.elJl,.dia, um fato inevitavel. que 

· 'Vt.rã. neéessârillmente: ·Hoje; · am:umli, 
,<Ju depois? Não tmporta. A guerra 
;,vai términar. A era do sr. Adolf Hi
' .tler '.cbega,ao. ocaso: ·,·pispersit .super
·. ;J:ios mente corllis suf". · ó deus· do na-

:zis:n.;, ádorado em um momento de 
-desvario, começa a manifestar a sua na

. tureza. miseravelmente humana. Ague• 
· le que perseguiu a,. Igreja de. Deus, val 
:-,xperjmentar a humilhação e o opro-

. ·1:>,io,, e. terá o mes1110 fim . me!ancolico, 
1/) niJm<i Í'la~co rid!cülb, que e,q:icí;irrlen° 
\taram, todos os persegúidores. · 

" L E G I O N · A R I O:" . 
SEMANARIO CATOl,,ICO COM 
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0 A; ,- 0 L 1 0 ::Q ,S SOB~E o .''CASO_ HUMBERTO D~ CAMPO~ 
Comprem. exclu.sivamente suas ió,as, .e . s.eus presentes· na. 

1
~()nhecida . Pe.;Viç.ente M. Zioni. j 

. :· . ' ,..: . j O A L H A .JI I ,' A 
1 

: / Ja esta preocupa,ndo a imprensa. do _ dotados de.. ~~raox:dina,ia ,. sensi6W .. ·--c··A. S A·· e A S T R -o :1ra:i~-~~t=-dê<:1"bü:J:co· da!et~ó-h~ .. ~orsi~6nã~~-. · Conforme. é: do .domfuio,publíco; a ·de afirmar a existençia ,.dos espmttis 
.. , ', , : Federação ~irita ~rasiÍe.il'l>; -V~m, _de / •ce1es!es.'.'Co_nC~ipr;_ lllo~i:,o 'ainda s~-

·., · · · ·· · · · · · · ' , ' . · . . . · FA \(A:, há m1,1ito, editaµdo ·e .ree_d1tando as· 1·á' Íl}capaz ,de·· c_or:lie.cer . o !11odo , e 
.RUA,, 15 DE NOVEMBRO N. 26 e OFICINAS· • Vmcoa ~~~1º~ª~1. dou A _ ,_. , "mens~e_ns.do ,á~énf' 1q11e o~-!'lie~i_p~rf_, .e~stenc_i!l':e. a_;.ft1v1d11rd~p~~!cular ,ou 

'

Esouina da Rua Anchieta)_: • PROPRIJ. s_ .. ·.. . • DOS -~iogi~ ÍI E 1' Jl.l e f B ,A. mineiro.' f!ancisco.,Ca~di4,o, :xa~1.er, : geral.deste~ .!11estnos_,, )?S,B~1tos, s~ 
' · · · .. ,· conheciclo por 'f'Chico,,X1w1et" recebe uma. 1nterver1çào -espe9~ d.e De~, 

L....;;.;· __________ ...., __ ..;,:,.;_; ______ ..__..,;__;..._;.' __ ;.... _ _. _____ ,_., .. _ ....... ,.• --""!'.'-~"":"°""" · do mundo dos espiritos •. , . •·.·,· Ora~ ó, E;sJ>il'~~mo;· d~f~nde, . ,sem 
O fecundo ,psicogràfo já possu[ di- · ·mais nem iv-eno.s,. a: fac1~\COlllU?\~._ 

versos volumes publicados. Entre es- ção reciproca· com;os espu;itos d~.m,-
tes, cinco trazem o nome de :ijurilber- cârnados,. e-ao··me?mo:·teµ1~0 desct',\ .. 
to. de Campos., . '. .. · . ve com impressionant~; cpp1a de. ~l~ 

·,:"-_, . Ora/ el.lte ocaso ~a ,se@llnda grande· 
gum~·, êst-á caractérlzanélo•se · ·por ,a!-: .J SUCU8SAÍ; '.NQ )~lô: f,) 
:;guns'.latos nofaveis; e, -até 'mesmo, pa-. ' ,· " ,. ·,· .. ·< . . . 

Assembleia .geraf das· Dama~ '<J_e êari_d~dç ·. 

Ora bem: Impacientada pelas inu- _ nuciosos detalhes, a vida,· e as d1vé:r.
meras !mportú11ações que -lhe '.viol-fam, sas· ocupações''do:s espµ-itos, nas v~ 
de todos os lados, ·seja de. aínigós, seja rias esferas· celestes-.que,·llws serv~ 

· de conhecidos e mesmo de., simples · , de haJ,itação •. ,, ,, '' · 1 :J 
· · curiosos a proposjto . dás . ·"S'obtedita~ Eéalmente, isto : nã.ci é 'fllillS do q~ radox.ais. Enumc1·emo-los sumariamcn- Agencia noticiosa Sul-

te. Ainerú:ana "Asápress'• 

Noticia1·am os jornais terem .sído'api·i- ·Rua Aln1irante B:irroso, 72 -
sionadas, na frente normanda, tropas Fones 22-4375 e 43-6637 

,· russas, que ai lutavam em manobras de 
oontra-invasão. &;te fato foi explica
do alegando-se que, como a Alemanha. 

· ..istã. grandemente depauperada em seu 
:potQllcjal humano, lança mão das po

. pUlações. dos pai.ses. ocupados_ Isto não 
· jmpediu, contudo, que estas tropas lu
.:tassem com denod,o e .fossem comanda

. ,das por Ofic~is rnssos, estando a~nas 
.sob, as ordens de- uma- alta patente ger

. manica.. Esta UltiQ:ia parte da noticia, 
por sua estranhesa, não · foi explicada. 

Anuncios:;; . . 
Peçám ·tabela, sem coll}!)tomisso, 

; ,. ~---
Não publicamos ·col~boraçi~ de pes

soas-.:êxtr~!!~ ao: .. ~osso quadro de. 
l'edatorés, · .,. ~ .. 

~ 

A ·casa 'Pia de São· Vicente de 
Paulo, sita à ,!\lameda Barros, co
memorou no dia 19 pp., festa !itur
glca éie·· São Vicente de Paulo, o 
· 50.o aniversario de sua ' fundação, 
que se realizou em 19. fie julho de 
1894,.'pelo saudoso .Morisentlor ca
mih · Passalacqua. Comemorando 

dos. os necessitados é uma utopia. dos 
reformadores sociais, .ela s6 está. multo 
1onge de atender a . todos ... .as , possibili
dades .da caridade -de Cristo. ~ão ,tar
da· pois muito que se convimça da: ne-

Desde · o 1nléiO;'· a· gell.erosa .doadora 
do ·M!ficio ptl!Iiit!vo percebêil que' uma 

· -obra como. esta{; ',s(í-· poderia inànter-se 
e,-, progtéd!t- 'com· ilin patrlJiionio · sou

.· damente·-estabelécido: Já ·com·· esse fim, 
. elB'· mesma,'acrescenta.va:· ii, súa 'Prim!tlvà 
doa:ção, , tnals ·duas -,ça.,as cujos reridi
.mentos s:erl,am empregàélc.s na inali11ten• 
çã:o dO• orfa.nato; 0 mâts fica.ti& ao" ear
go 'das,·Damas · de Catidà.de. •Oriehtadas 

· senípre .. pe-J!L superior •visão, dê''Mons. 
, Pas511,Ja.cq",la. 'é a ··muita· gerierósi<!adé- de 
.. seu·' ·coração' reun!Faírt-~; érii: ··mim• 
, blea.c-'extraordlnarla. ··aoii 24 de· maio de 
··11194•ii.a quar·se:comprémetiam a;· an

. · gâ.J'!M- a· quantia, ·nes.se tem.pó, vultuosa 

mensagens, a familia·do ilustre escri- uma extraorqinai.-i:1;·i •!gro/1.de pot~n-
tor mararihense ·resolveu, mediante eia" de -imaginação 'rnorb1da ·• • · "r 
seu advogado,moveruma ação decla- e)~. Não é;,cfonciai ,porquan~o ·:~ 
ratoria contra a .. f!lderação '.. Espir:ta . metodo ou:, meio,,-uniCP ,de _P,~squ~a}e 
Brasileira, afiin de iiluciâar o mólllen:- .c~rteza da ver4adeira:eGieµc1a _ófi~~l 
toso caso. ' · ' · · é o metodo experÜl\ental ,o.u c1entit~-

. .. -;-o-. . co, baseado na•,Obseryação e Exper1-
Não .é peqÚena. a 'celf;lim,ta que. tal . mantação dos feríometjos: d~' nature~. 

atitude vem despertando entre os ju- . 'Ora, ·no F.spiriµsmo, ·-:,- 1ado qu~.:os 
ristas. \lo país,. dado. o '.,'~nedito da fenomenos sejam reais, -.as manifes-
questão", bem ·como entre os slmpa- tações do além 'ou não passam de m~-
tizantes ·da d,óutrina espirita, esperan- · rbS fenomenos naturais - e neste 
çosos de. auferir . grandes vantagens caso a. autenticidade ·-das mensag~s 
em favor da mesma. · de determinados espii;itps ultra-te~-

Já foram consultados:.'.jnumeros ad-, nôs é um simples jog(,) de fantasia;.q~ 
vogados, jurisconsultos, juízes e hoi . -pertencem à ordem· sqbrenatural, e ~e 
meus· de letras.· E -as opiniões são as 1·eferem realmente às almas· do outr:o 

Outro. fato de suma · tmportancla, é 
o funcionamento, .em· ,M:oscou, ele - um 
"comité" de alemães livr.es, formado, na 
sua quasi totalldade, -de oficiais alemães 
capturados em campanha, A . Russla é 
as.sim o unico pais em que existem ale
:mã~ livres, oficialmente recÓnhecidos 

O LEGIONARlO tem · o ma:&imo 
prazer em ''i"ece'ber . visitai às ' i-nstalà
ções de sua'• redaçãp.-e ;)ífidnas •. rrias 
pede. q~e- nâo· séjam a,S mesmas féitas. 
nas 2.as. 3.as ·e., 4.as. feiras,· por e;,,i-

· esse àniversario, a Associação das 
Damas de''Carldade de São ·vicen
te .de Pau)o .. que mantêm a bene
merita insti1;uição reunlu-s~ em 
assembléia geral, na ca~a Pia. Es
tiveram presentes o Exmo. Revmo. 
Mon.s. José . Maria Monteiro, D. D. 
Vlgarlo '. Capl'u1ar. desta Arquidio
cese;· ,E:xmo: _,R,evn~o, Sr. D. Do
mingos , de . Silos Schelhorn, Abade 

. de.· São Bento; Revmo, Sr. ·pe, Pro
' vinclal· -dos RR., PP, Camilianos; 

. ce:;.sidacle de congregar os .. esforços pe.ra 
um desenvrJlvimento mais amplo e mais 
ir,tenso de sua atividade ~mfazeja. . 
Foi deste · principio que surgiram na 
Igreja as In.stituiçées de caridade, · es
palhadas pelo mundo lntelro, a denun
ciar o fervor. catol!co dos p0vos; l!: para 
comemorar um faustoso··jublleu-de·uma 
destM· lnst1tuições · que aqul nós ·congre
gamos. Ao entoar nossos lilnos de Ação 
de Graça; enquant,0 refassamos para 
passados elevemos a ·Nc.sso ·senhor· nos
sos propos!tos ·de continuar na mesma 
campanha; · afim ·de' ap~rfeiç-;lâ'i' · a· pbra 
que o Senho1· se dignou ·colocar nas· no.s-

de · 20. ·con'tos com ~ue abril.' '·é \:iniciar 
o- {Írfanato:. Dal',. di88 depois erÍi.ni entre
gues a: Tesouraria da. • 'Aí.soêlaçâõ niais 
de 15,contos, ~m ·qú~'se ültfrriarl!:m as 
cougas · necessadas -pará que: na testlvl· 

mais desencontradas. Não· faltou guem inundo. Nesta: segµp.da ,hipotese tals 
. denominasse o 'caso pr~$ent'e dé · "ar- 'forícnienos fogem,.. · i~teiFam.ente. io 

duo dilema, para a jusUça" e mais : ambito proprio da Me\odologia ciery-
, ainda para o ·ES})Jritistno, argumen.- tüica. , · " 

. ;ne]o. governo. Este ."comité" procura, 
:i;or todos os meios .. ao seu _alcance •. con
-venoer aos alemães da·. Alemanha: a) 
,que, a presente guérra est:i militarmen
te per<lida para os ge1·man!cos; b) que 
. .é. ~lhor que. a Alemanha repudie Hi
:tleis e. -seus . asseclas, afim -de . salvar o 
-e&5encial, . como por exémpJo, .. o Exer-
.cit,o. ' . . . . 

Em·· s~gulda,, devemos observar a se
.guinte -~ircunstancia: o nnmero · ,verda.
deirS.:inente . espantoso de generals · a!e
:mã~s· . Q!Hl: se tem· ren.dido. aoo l'U,SS03, 

nestf.5 , .. J.lltimos te1;np0:;. . Sim4ltanea
meµ~,;.cpmeça-se a falar. qu_e .. o Estado 

· Majçr,}:ieneral alemão já está. prepan, n. 
4io .os planos da a.a grande guerra .. que 
.s~rã.., def_lagrada depois de recuperado o 

. equilibrii;,, .perdido pelo fracasso nazis
ta. ,r-lll. .·pa~a culminar tudo, acrescente
.:ie Í>?,a~ntado coµtra a vida do i;r. Adclf 
:Hitler, planejado no seio do exercito: 

~M(!~A~~mente, o sr, Hitler, é "bnna
ne1ra:.~11e. j_á deu cacho-''.. e, por Isso, 
va1,ser,cort.ada. Mas, .da .sogueira: ou
trai;::,ç,ina~!ras nascerão que darão .ca
chos:\l.·,sett, tempo_ Apro:xlma-se a ·hora 
dos á.1emães livres da Russia, dirigidos 
pelo:~netp• de Bismarck. 

As·é,fr~pas aliadas naNorman~ 
dia,Jemonstram sua· devoção 

:,,-,. ã Santa Terezinha 
. úonfpriÍie notici_a . á 'ageii'cia câtoll• 

,.ca 0 N · :e., ninha1·es, <te soidados , alia· 
dos que combatem na Norinandia 1e· 
vam cóhsigo· medalhas de Santa Te

.. res;;f dti Menino Jesus, nas quais se 
:]êiil gr;iva.das, as palavras da sanO· 
·n.ha·'·d<3-''Lisieux: "Passarei meu cetr, 
<ler:aiila-ndo g·~aças sobre a terra. • " 

· o Santo Padre invo.ca a lnter
cê,slao .de São Felipe Nari 
Inyoçanà.o a: iutefoessão de S- · l!'e· 

Jipe· Neri, Apostolo . de. iloma, .. · Sua 
Santidade Pio Xll dJi'igiu uma carta 
ao $uperió1· da Congregação cio· Ora· 
tÓrio;--rundada pelo mes1iio santo, em 
que pede orações para que se obte· 
11ha--de-''Dei.ts que a humanidade não 
sofrâ' m·ais--tanta:s ·caiilmidades e vol
te à' litlidadé ·fraternal,· segundo o e,· 
11irifo':Uel Cristo, Príncipe da Paz. 
. .,f~'rti ,fôi _escrita ao comemorar

se o 4.0 centenario do milMre da· di· 
latação 'do cor~çã9 de São ·:Felipe Ne
l'i, fat.o _que ocorreu nas eatacumhas 
de .sã.o Seba~tião, 

Pàrà · · auxiliar 
caridade 

. as o.bras ·· 
pontif icias · 

DONATIVO DE TROPAS DO 
_; :.QUINTO EXERCITO 

de 

~ A. -Uniiio Feminina Catolica M"lxi-
_cana fez expedir uma eircutar em que 
acentua que devemos: auxiliar o ·l'a· 
J.Ja "não somente para consolar. seu 
atribulado coração, .poi: ,melo de nos
sas orações e sacrificios, mas tam
bem , contribuindo com nosso peque
.no o bolo para au;ilia-lo ainda. que ··em 
minima parte, n0 grave problema cio 

, sustento. de 'tantas familias· que em 
· 'Virtude da guerra carecem de lar e 

de alimentos". 
· · Os Bispos da Austrnlia enviara.m 
donativos ao Santo- Fadre, tendo pro· 
movido a realização .de coletas em to
do ·o país; 
· Tropas do· Qulnto Exercito,· dirigi• 

das. pelo major general Alfredo M. 
Gruenther, chefe do Estado Maior, e 
pelo .Revmo. Pe. ·Patrick· J. · Ryan, dos 
capelães, visitaram e. ofere.ceram ao 
Santo Padre um donativo de cerca 
de quatro mil dolarell, quantidade ro
colhida .nas coletas· levadas a efeito 
n.as· varias missas· celebl'adas · para 
as tropas, desde que as mesmas de· 
:sembarcaram em Salemo, 

PERMITIDO AOS . FIEIS . VER 
O CORPO DE PIO X 

o cofpo de Suá Santidad~, o Papá 
Pio X, élue morreu em · 1914, foi exi· 
bido:nà Capela de Religuias da B.asi· 
licá ·'i:1-ê' São Pedro,· depois do· proces· 
fio aÊFreçonhecimento, neeesis.ario pa-

• ra' ó 'alidàmento' da ·causa de .·beatifi· caçã'ó:··· ;., . ·' '• . . . . . ... 
.Pê'rííiltiu!~ê , aos fieis vetem ,seui; 

:restôiFíharlâis até o. d ia : 29 :(].·e junJ.,õ 
:fi11clo. . .. . . . •. .. 

O c6rpo do Pôntifice acha-se. bem 
conservado . e demousfrâ 'grande fie; 
:xibííi'di'dil' nos membros e ilüprei.sio• 
nánt"e ã~tehidade -n~ . seu seníblarite., 
Foi tef1i'íitído: com nervos patamentos, 
cf~r'fc~il~ péni Sua )3ahtid;ld:e, a Pa; 
,ia.__ J:i~ XI~'·· · ··. 

gencill!l do !!É!riti~o. . ' '·. ' . ' 

1·1.DlAS· f M·tREVISlA-· < 
. .· :: :;,. :~-. .. :,_._ .. ' . . . ': 

Revmo. Sr. Cgo. Dr: . Antonio de 
Castro. Mayer; dr. Paulo Barros de 
Ulhoa Cintra,'· . dr. ·. Paulo Amenco 

· . Passalacqua e outros cc;widados. 
, '··. Nessa· oca:oião, o Revmo. Sr; Cgo. 

· ',,,r.fr,, Antonio de qstro ,.Mayer, Di
. · ret~r · da Associação, pronunciou a 

palest'rá. que · pas.samos a transcre-
ver: 

· Os pob1·es são a riqueza', da Igreja. 
AqÜela exórtação do · D_lvino Fundador 
df,so_ciedade sobrenatural: }.ldO .~uan

,. to.-·f,lzerdes ·ao menor destes que· crêm 
· .,;< · em··Ínlm, à ,mim o fizestes - ·permane-

, · · · . céu' no selo dos fieis como !dez . força 
.· E!ioúvti;. ~t.é;·a .cumpliclcyi:ae;'-rlós Mn.s:, .. qúe move todas as manifestações 'iia ca

Dos bons. ,t~(ii1, . i.,tp. é •. dos_ .. que nã.o se, -: , r'.idad!l cristã;_ sempre que flor€sce o 
degradavS:tn nos ·.i:frázeres ili~tii:ís. 'não se, · c.a.toiicismo, · •desenvolve-sé éste amor 
a.'.isocia.va/i;(ãs pÍ-Ópàg'anda1:.:~titiverstva&,: • '.fl'atei'no 'que' carinhOsamt;nte cuida da
frequenta\>i!:Ín;-- os, S~raijufti}os; · timba~': \ queles mcn,s · contemplados pe_Jil;: for
!havam ~Iif. Fé e ·l:leseja.y~n :sfliée,a.,. r tiúna; seja por def!ciencia de me!ó_S ll\ª" 
mente o a.dvent,;ç> dJl utji_il,' .,civlJ~~ão' , terlâ.ls. seja por falta de copfdrto: mo
cristã. . . . : •·:· \ ,, ··';, ... '',· .. , ... ,•.ra! qu3 é maior misel'ia. A aglografia 

"Sinceran,fnte" · é um ~adr~rbro·, _que • cristã é farta em miemplos dos mais 
tem. sentido,'.muito\djver.ssi, dJr "arden-. : edlffoantés ·que fazem admirar a;índus
temente ": · i: Pode-sJi':. pen.sai-. inulto 'stil- trl0$ i caridade suscitada na Igreja pe-
ce)'amente d_e ·. qm niódd.:. ~ é&ni mui- lo E.<ipifito · santo, que se volta par.a Je-
to pouco ·enttisÍa.smo,' io~ ·:m.Úiti pollca , sus· ,Crj.sto na pessoa dos "~nfermos, 
dectlcàção. · Houve rilü!ta. ;gênte:; s!née- ·.cllagadós, fracos, todos. que precisam de 
ra. hóuvil'" menos iente. ·.'ctédlcádá:· ' .remec1b· nát~ral ou sobreMtural". É um 

Em ate11çãi>" Ít eles. o :inundo for'salvo.· S. João de.,. ffius levantando hn.~pltals 
E,· s6, â' · qediéi>,ção. JUiÍÍ>lra. a_s pers-, · por Hesr,anlí,a, .:9u }?Ortug.al, · uln,_§l, ca

picacias>invenri.iveis; as-· energias sobre-:. mUo._-de. ~l)is, fundando. t;id:i. ,uma ... con• 
hUmànas, ·-ps h~ivls'i»ôs', l~v~dos, ·até o: '. gi'egaçilo fteli!';lo.sa · pa.ra .,o: do.cticar aos 
fim, oi proselitós-- d~ · tmi.J' era.in: 11,11'0~ doente~. ainda os afetado~. <Je. Ín<Ílestia 
jaclos, árderties; empreendedores. . Nas contag\QSA'; é tántos outros. a de/J"Jsltar 
fileiras .. dos bons, quaritá. ingenuidade.. . alta noite, ocultamente em -casa,~ po
quanta. imprevldenc!a.• ,quantQ· desejo de.. bres. os dôtes .que 1:vita.sszm a deshonra 
ver• i..s· coisas cor de•rosa, pàra. agil'. pou-' (la ·la1!1l!ia.. ' ' - .... 
co, recuar multo e não 1utar riada! Cêr:· · 
tamente, olhava-se para o céu. Mas 
com tanta. ilmpatla p,ara, Q.i bens da. 
terrai · 

E este .fenomeno' .não foi. só .alemão. 
o g:uarda-chu,a· d.e ·.chamberlain era o 
símbolo internacio_nal .da ,''.gente. hon~.a-. 
ta"; da "boa vid!riha ", .40 partido dos 
oculof ccir de · ros.a. . 1'l ão, nos ilude.mos. 
Chamberlain chegou a. ser um 1;ler6i in
ternaclo11al. O un!có· herói de gua.rda
chuvàs. que .a· Hlstoriá .. ·registre! ', Des
so guarda-chuvas, pcnciian( tcid.as as 
esperanças. toctas .as llusõ~s.." todo o co-

.. modismo, todo º· espírito te'i-reno e na-· 
tural dos que recuavam diante · do na
zismo, fora ela Alemanha, dignos lrmãOs 
espirituais dos que, ,denho.· da ,!\lema
nlla, haviam operado. recuo identicó. 

Em torno ·. da vareta desse guarda
drnvrui, girou o muhdb por alguns dias. 
E· quando esse.· gua\da-Ghuvas Se. par
tiu, pa1·Uu-sc o. eil;o'' da tetra. . . . 

Tudo isto quer dizer;; em ultl~s. a.na• 
lise, que se Hitler ,COnseITT]i\l praticar 
tantos malefícios deveu-o em ·larga par
te ao fat,o de que o mundo de nossos 
dia8, exclusivamente: voltado para; a 
fruição das vantagens terrenas, não sa
be sacrificar essas vantagens em. aten
ção · aos valores sobrenaturais; Esse ··,o 
.fundo do mal. · Essa a raiz do problé
.ma. Ei. por fato mesmo, o problema só 
estará resolvido quando ··o mundo ex
tirpar essa raiz. 

.. . . 
Na Alemanha., fora. da A)emanha, 

houve muitos que reagiram. Pensamos 
comovidos, nos heróis de todas. às na
ções, que empunharam armas · contra 
o nazismo. Pensá.mos tambein nos nos
sos. irmãos· na. Fé,' os lnunieros. catoli
COll alemães e não alemães que Hitler 
atirou ao caicere e sujeitou às torturas 
luclferinas dos campos de concentra
ção. ·Graças a Deus, houve· justos em 
sodoma. na grande sodoma, que é. o 

. mundo moderno, , 
MM ·não -nos esqueçamos dessa· gran

de verdade fundame:ntal: todas as 0' ra
zões ma.is . evidentes no.s ·. mostram que 
Hitler não teria· feito o que fez, ·se· não 
fosse · a co_operação · dos medlocres, dos 
timido;,, dos indiferentes .• .' e até. dos. 
bons. .... 

Hitler foi um -flagelo de. Deus. . Pa
·,ece . que esse flagelo: se. 'quebra' llgora, 
por diV!na mlséricordia .. ' Não nó.s es
queçamos, porem, ·que-~- Deus. nos. éàs. 
tiga menos, espera. todavia nossa· emen
da: Só ela. Pode ttazer verdadeiramente 
ao mundo aquela paz que-o mundo de• 
seja, que ela não tem nem pode dar, 
e que está em Nosso Senhor ;Jesus ·cris• 
to, nossa Vida :e Ressurreição. , 

Essa a lição admlraw1 que se dés
;,rende. dos fatos, analisados à luz · da 
doutrllll\ .catollca. · 

Nossa . senhora; áparecéndo' · a.os Pas
torlnhos em F:itfmll,, dl&e o mesmo. ' 6 
caminho. é. duro, . em . .naterla 'de -emeii
da. .Fitemos; . entretanto, . ó. Imâoulado 
coração de Ma.ria,· e- tudo se nos tói-na.-, 
rá facil. · · · · · · · · 

Nossa Senhor.a.. vencerã E a vitoria, 
~E!,11,. se~ã.a. no,ssa..: 

Este florescimento da caridade para 
cem o proxlmo ·e tão do agr::tdo de Nos• 
so .Senhor, que-: este .se dignou demons
trar, dlsfarçando~se aós seus ·amigós em 
pobre · men·digo pa;a go:,ar o' prazer . de 
deles recéber ·. uma esmola-' Lembrocin•J 
neste inoinento do . que aeónteécu com 
S, Martinlici de T:iurs, 'ainda câtzcume• 
·110, que· mereceu a honra '.de ·co1n·1r·· o 
Corpo de seu Mestre ·com nieta-de de 
seu manto; e a França, nos au1·eos tem
pos em que tinha consciencia· de ser a 
filha primogenita da Igreja, achou que 
melhor :-vexilo nú.o poderia ter do que a 
sobra do mesmo manto de seu filho, 
como a recordar que sua pJedade fi
lial h;wiJÍ, de se manifestar· nas .. bene
merencias pa1•a com os desherdados da 
fortuna: por muito tempo, a outra me
tade dÓ manto (!e s. Martinho foi a 
bandelra ,da França. 

Estes surtos de piedade e santidade. 
são a. melhor, a mais sensível demons
tração de que a Igreja, Corpo Mist!c"J 
de Jesus Cristo, realiza su~ finalidll.de: 
glorificar a Deus e ao Cordeiro Imacu
lado. Pols que esta gloria fruto do amor, 
segundo a. mesma palavra revelada· tem 
seu s!J{al . cafateristico no amor e devo
tamento para com o ,prox!mó. "Quem 
não. ama ao seü irmão, a. quem vê, co
mo pode amar a Deus ·a quem não vê?" 
pergunta. s .. João .. De maneira que a 
Igreja, e os fieis ostentam seu amor 
pará coni Deus, mediante sua carida-
de para c<im os homens. · 

Este· ·mesmo motivo dá à c2.i'idade 
cristã um 'Cunho especial, que a faz 
mais humana .. Vem e1a· t:ida envolta nos , 
macios mantos do carlpho que é fruto 
do amor, e não ·se limita ao auxilio ma
ter.ia!;. seco e · humllhante, como fre
quentemente ·se nota em todas · as ini
ciativM tendentes a substituir a carida-
. de· cristã, numa· sociedade como a nos
sa que apostatou do Cristianismo, 

AS CONFERENCIAS VICENTINAS 

Neste sentido representam na Histo-
1·ia da Igreja, uma forma original da 
caridade, as Conferencias de s. Vicen
te de. Pá_ulo, bem como, a .Associação 
das · Damàs de Caddade que se voltam 
para a pObreza dita - 'envergonliaàa, 
- isto pará o socorro daquelas familias 

· que motivos justos, ou sup0stos tais, tor
nam-nas acanhadas, e impedem-nas de 
publicamente · vir esmolar a caridade 
publica. E. não. é apenas a considera
ção desta· cil·cunstancia tão. humana,, 
- como O•P.udor de se ver na miserii, 
- qúe carateriza o carinho catollco das 
Conferencias de s. Vicente de Paulo, e 
das bamas da Caridade. Tem os confra
des e· as Damas como' ponto· de · obriga
ção con.soladora. a. visitá dón'licillar às 
faml!las soco1Tidas, na qual· envolvem 
no bawamo. do apoio moral o, auxmo po1· 
vezes mofücd di> sustento> tnaterta-1. 
Quantos tenham sido os beneficias de 
ordem moral· e espiritual que os Vi
centinos e as Damas da Caridade con
seguiram com suas visitas. domlc!l!a~es 
não se contam apenas pelos numeros 
de .seuli relatorios; pois que sem numero 
deles estão . registados apertas no "livro 
da vida" que será lido somente·-rio · ui; 
timo .. dia; 
. Fr!ttér qui juvatur . a fratre tamqua.rn 
uibs lnexpugnabi!ls diz o Espirito San-· 
to, .· AliáS IiãO .. é diflcil ao raéioéiniO. ver, 
como·a..carldade pél!soal, ainda que orfs 
entada. pot<11ma Associação, é de· efei-' 
to reduzido. Benipre .. nccfl,5Sài-ia, .lpoJs. 
m~a. _asslstencitt . que alJrange~s~ .a· to-

. •·:._ J .· .. ; .. -

· sas·'mãos. 

· A ASSOCIAÇÃO DAS 'DAMAS DA 
CARIDADE EM s; PAULO· . 

· dade·'de · s. •v1cen:te de· ·1;>au10· desse ·ano 
se ·-tnaUgurasre· soleiléí:nerite -o órlanàto 
da.·. ,Ml;0clação dás ·. DáÍll"é:IÍ 'de · Caridà,'de. 
Ein dezembro desse mésmo ano.' poi" inl
ctativa da.< ·Exma; sra, ·Ddnâ Maria An
tonleta. Guimarães reá.llzou-se ·o·'p,:imei-

. ro tesuva.1· ém'· berteffolo da. cw.. fia. 

tando i:fo ~eguinte modo: ou,·as men:'.· · .As almas separai!as c-d9S. seus c~t-
sagens são. realménte M Hu~bertQ da ··· pos não podem fazer a<iu.elas aç~ 
Campos, e neste caso a Federáçâo · Es- . ·· que praticavam. aqui n.ã terra e PS:lª 
pirita · Btasiléira violou os ·direitos cuja execução nô~almente. se req~r 
au.torais da familia; ou não são do a cooperação do· corpo~ sem uma m-
ilustre -escritor patridô-;-«f i:lesfe modó · · tervénção divinà, superior,' portantp, 
a Federação está agindo de má fé, e à' mesma alma .. Esta intervenção .dJ.-
explora:tido, a credulidade alheia e O vinà não se prova, posítivamente, pe• 

Em 1386, graças ao· zelo ·daquele '.emi
nente sacerdote que• deixou seu·• nome 
ligado à vld:i.' catoUca de s, paulo, Mons. 
·camilo Passalacqua, fundou~.se · em' s. 

' Pati'lo -a Assóclaçáo dás Damas· da ·ca-
Dona. Maria. ·Antonieta. Ouirnaraes, ape
sar ·<le- sua ·-pouca. !dadet-- :rJáD' 'fazia 

. parte , da A6s~lação :- por. esse motivo 
.·., -,· <iévotou-.oo com .ardor · a nova. :Insti

tuição-. e·. organizou esse· .. ·festiva1·,a.rtls

. em a1 . . . . la Ciencia Oficiá! ,-OU ·Experimenta!, 
• po.A1ém.:d!:les

0

:b~ro$' ''que •defen- mas pela cienci:a Teoioglpa.. ' . 
.· dern a .real· à*e~tlc ·· )las me~a- · · ' 2) - Mais. Q .' Espil'itisrno, e os fe;-

tico de plano .e cantó cóm a :.par-tfulpa-

ridade ,-e s, Vlcénte de Paulo, cujó" fim 
era socorrer· corp:ir'al' ivespirltuàlmente 
os doentes. póbres em· set'is · .. dómiclllos. 
o· então Bispo D'iocésano; D.'· Llrio Deo- · 
'dato · Rcidr!gues de carvaiho '·abençoou. 
com sua pr€Sençá. · a 'lnàuguràç:í.o· da 
nova· Assoclaç·ão: Com ·' désenvolvlJiicrito 

. cão .,de .membros: de'.. dlstlntas' familias 
paullstas;- :. : 

· lento ao principio, · tomarant·as Damas 
de caridade de'S, Paulo novo· e vigoro-

. so 'impU!so,'quarido em 'l!l!Í2 coméçôu a 
dirigi-las Mons. Prissalaéquli, - que · ·não 
maü as deixaria até sua morte. Foi as
sim que ) os varios ·-nuclêos · de que · re 
compõe a sociedade ,se . mul~i_plicarain, 
e novas iniciativas toram tomando vul
to , e se co:1cret!zanctó. ;i:ritrJ 'esta$ se 
acha a fundàção da Casa Pia de'. S, Vi• 

A · esse. téstlval 1-següirainsse _ciut'ros, 
comi> a· primeira: listá ábrl\(;o cS:minho' 
às dema.Is; 'A estas' providencias';· vlei-am

, se juntar ós muito!$ dol:iAtlvos · feit6s ·in- · 
las Damns . de ii.oúià: : soéiedade; . iegâdos 
e··• má.ts 'esmolas. · Saliénta~sé · o'' ilons.t1vo 

. cente de Paulo.. ' , .. . 

A úAsi,.'PIA 

Às visita,s ci~ín!cil!a.res deixavam fre
. _que11tl!men~e ·as :Õiimás. de·. ,cii#cfade ·. iia 
dolorosa contingenc~ de âssistlr · a. es
peiÀcu!o; comóveclores: Mães' que lúta
vam, . :nos estertores·. da' ago~!a, . êontra 

. a morte, µorqúe tlnhil:in :o:· ~r.s~me.nto 
·; pre~9 .. nt he1~~riç~')1e; · ,se;~, ~li,~uf.,_il'ue 

suli. falta deixaria no mais ab~õluto · pe-
' ·sà:mpa1•0/ ,ná~ 1hlserÍii:' ri\lilii';négi'à:} Cfra 

uni orfanat()' ·seria ·.a. jnst!tuic;ãi> social 
que viri,?, de prónt-0 resólvet' •este pro. 
b!ema que afligia a multas ·d.as genero
sas ·Dainas da Msõclação: El..s: a 1dfa, que 
•exígia · ·uma c:mcr<>tl~ai;ão;" As IXl.rnil,,g 

· põem.se· a canmo. i;:· · neéessado :.bater · à 
· porta · da genero·sidà.de · paulista,'·· alias 

nunca dês'ment.!da_ coube .·a gloi·la 'de 
ser •a insigll.e benfeitora• das ·noosas··or
fãs!nhas a uma das'· nia\s :inslgnes•· úa
mas .da 1''.:unil!a .. PaUllsia. ,A' J)('!di(io· da 
Exma. · Sra, . Dama, dona. Oaldina ·topes 
de Ollveii·à, a E,xmà. Sra, Do'i:ia Matia 
Angz·Jica de souza Quefroz· Barros; cu7 
ja ascendencla remonta ;ia mais pura 
linhagem, às nia1s·· · aritlgl!s .. fâmlli?1B 
paulistas doou de . bpa mente ·,e . otimo 
coração predio e chacara •situados à 
rua, _da,s Palmetras ~a.,,a ,Crui~ .fia de 
s. ;v)ê&nié ce Pâu'ílif '-guêt: ~-~ri$;·7o \orra
nat~ d,à:. P;~ocj~ção. 'J:Ias. D,am~s-ile ca
ridade:,')tã ~'aiia oµd~'.iíóii",~_wo!;it~mó,5. 
Re~1vwàs .as~,lâgi,nci.Rs', 18,ill..i~<Ã.~' doa
ção;;-Jpi') 9 d.e :e j ylh~, de_ J$.Jl.#;;precisa
mentf:'._ti'.!.·· c~~~tâ,;_i1rio(!An,_~ügw;ou-se 
està,:)~~i.~úição:Af·: q.arid9:~e, 4hf;desse 
dia em diante: não' .hltver1a,,,tµal§<(J.e in
terrompfr·. suá.s': átividl).dl!S#' éóÍ!mando 
semprcfa. finàií<tád~ íi3r qué.''fõri;;1crea.-
da._·.· : · "-' · · · ~ ~~:-:\.,-_.~:· .. ;/:·/,.>,'-';};_'):':· · ... ,,r··.. .. . . ::,,)" .. . 

~·:·:, .. ). •\o.}:~"{ç!~?·t: .. . 
A.: li)xmá. S~â;. pgna _Me)ria .. Arigel!ca 

de ·souzá. Quêfi.'iiz ,:Sifrros ']eye ,,ria es
critun{ C!e :dp'µção :o "cu!did9/:qutr hoje 
beni!izemós. ·'tle- ·exigir' qoo·' à -c~a .se 
conservasse, · não -.sendo pénnitiôà sua 
demolição. Este· é o motivo1porque. hoje 
ainda temos · a felicid.ade • çle ' attihlrár 
os amplos salões de nossa Casa. Pia, 
seus. largos e . so1idos paredões de cons
truções que desafiam $eculos,. como. am
pio e. generoso é ó coração que' d~,· for-

. te e bem fundada a caridàde ci·istii. 
Não quer Isso 'dizei·, nem era. intuito da 
doadora que o ediflciÔ mantendosse in
tato, em breve se tomasse pequeno pa
ra o abrigo .da.s asiladas. O que ~e de
veria conservar para memorlll, da.· fa
milia e testemunho vivo de sua ·cari
dade era a parte temia, a principal da 
construção. · 

Um primeiro desdobramento. da. casa 
foi logo necessário, e este · se fez com a 
construção do ·andar superior que hoje · 
ainda se vê na mesma. Foi em- 1900, 
seis anos apenas após a fundação, que 
a Casa Pia alargava-se para conter não 
somente o limitado· numero de Miladas, 
mas soco1Ter. tambem meninas ,-neces
sitadas, que poderiam porem residir fo
ra do .edifício. Logo mais em 1905 no
vas construções aumentam a capacidade 
ct'a instituição, e a dotam da• explendida 
cape!â que serve mesmo para .o desen
volvimento da piedade . da c!rcimvlzi
nhança. . . . · · .. · 

A · ampl!ffcação cja Casa Pia. · parece 
que se· fazia· pelos · fostros: · Assim, cinco 
anos mais tarde, .em 1910 construiu-se 
uma nova. a:Ja. para ai se µistalar o ex
temato que eritão se abri..a. para· aten. 
der tambem aos mt)ninos· desamparados. 
Mais recente é esteà,mplo salão de· fes~ 
tas, no qual . realizamos est_a asseinblea, 

O PATRIMONIO . 

Não preciso <1ec1arar . aos · senhores 
Gue· a casa Pia não andou sempre num 
mar de rosas, . ou então que. toda esta 
obra tenha.: érescido quasi . uaturalmén
te sem lqgentes · . esforços, s~rtados 
al_iás . aiacremenw: por: quant'os · compre~ 
e.ndexam o'.·g~a~<te a,Jq~nc" .. ..,~ti obra>~e 
ç-a1;iç!M~,> -- .. ,·. 

. da Exma. 'Barónezà d~ 'Í'atúí 'nó vooor 
· a/-20 contos. e ás variados' á.ilitlllos. que 
de 'cont!núo 'a 'Exmâ..· Srlt Dóna. Mâiia 
An~éUclf tàzla erii-' beneflélo dà casa 
'Piá, ciljã exíst~Ücla. cóii1 ·. sµa. primeira 
·do.ação. possibilitara.. F'ol-sil . deiisà ma
nelr~ _ tormàndo. o, patrimçinlo. da casa 
Piá ~listante· hoje' não somente do edl
ficio ;i;m que 'func!ona e , todo .. -o ten-e-
110 qüe. 0. circunda, .r.omo de . varias. ca
sas .. ~pg,)ha.daa . ~J.a. c\dade' e ,titulos. da 
Comp~n)liá. Pll-ÚÍ!stÍt. . e apéi!lc~ -dq. ,.Es-

·. t~o, O()m ieS,$EÍ'. .pátrilnonl~j ·.~.:,n\àisblJS 
.. ii.uxUios. :ordlnar!os. ,que . comumente -Ie• 

• .·.ç.Q.lh~: o ,ó,i:~à.ni¼, ~l)telll ,.seu, :U.ter~,to 
. e :51-5 :.Qutrii,,s .in,stitÚlç(?~ ,,que fllllCi-91l~ 
, .~1í-'f.~~~f1:. :1,:•··1_;~1f{~,t;,;_;[\-".· ';.-.;._.~~-:,~; . /'~;j·_; 

\:-~:-F ~!J_i·:: ':;>::."·:: ·:,:·!,'::,::,:~_-y ~-:'.·".· 
.. , ; .A. ·,D.IREÇAO ,,. 'i' .,, .,, .. , 

. -~~ ;,!. .f >.': .·,::, .,_' 

. · Mtis ·.!11te.rwiiinte; é ;certamente o•·.:que 
. ~ .re!ere-<:ll/1, diréção-. ·da,' ·~a, Pia\ Fo
:r,:i,m: as I?,amn.s- .. de · Garldacie .:que.,. por 

.. mele ,:de uma: ;Dh'etorla ·constitulda.•, .das 
Exma. ·sras, Donas Januaria Maria-Car-
4Qs:> ... Mon,!1im,.oomo cliretora e, Benedita 
_Româno d~ ()1)1~\J:.a, :\flrgllina,t de Souza, 
. Júllndsi, , . Cesar d!t.,&11,;ei,ra,.: "-lb!lrt-lna 
l3len, AdeÍin~: de Flg-~eli-e!I(> :e )!lmilia 
de . Carva)Jiç,. cqnío aux1]1a,res, toma.mm'· a 
diréçao . do . equcandario, · El&ta ; direção 
cµ!(!ou gratuita' e . ca,r:lnl1osamcnte. a.s 
oi"fªs~has _q~e ,por. primeiro '-~ 0-be1;1ef1-
ciararn . da. Cai;a.; J'i!I,., ConsJ!lerii.ram-so 
as Damas, porem, sempre,· uma direção 
provlsoria ,desde que:, a iiµtltuição · pe
dia Diretoria. que . se ,· dedicasse exclusl
vament~ a eia: 'PJr' sugestão ·do Exmo. 
l\,rons, Passafacqua . pensou-se em ,con~ 
fiar ·a ~a,- P1aé a qireçlto de Re!igio-

. sas. · :o. -.Comendador> Tiburtino· MÓridin 
Pestana;· auxiliar .da As;;_oe!ação·:·pron-. 
tlficou-se ª· d.ar . passos .. no . lntUlto. {!e 
trazer para a ,dlreçãO do ottanâto; re
ligiosas ela.· Congregação do '()oi•ação'. ·Eu~ 
carist!co de · Jesus com casa no Recife. 
Oz esforços do. Coinen'dador· ·Tiburtlno 
Mond!n não · foram · cdfoados de exito, 
e . o plano de conf!ar a uma Congrega
ção . que o Coméndadór ·Mondim repu-

. tava brasileira véiu a fraéassàr. Igual 
insucesso . tiveram·. outras·· tentà.tiva11, 
a.te que: -

AS RELIGIOSAS' 

. Mô11*nhor· Pàssa.lacqua·· conseguiu que 
· as Rellg!osaa V'Jééhtinas .8eÍgàs1 aceitas
sem a direção da 'Casa Piá. Em. 1897 

. foram récebidas as primeiras 'religfosa's, 
que ,a, .13 de junho dé' 11l97 ·en'i' assem
blea ··da 'Associação , toma.ra'tn· a• si • os 
cuidados · da , Càsa Pia, : éstàbetecendo-re 
a sltitaçáo entre. ·as· Rellgicisas'··a. ·· Asso~ 
ciação elas Damas de Caridade, a quem 
· continua vá. a pi;rténcer o orfanato: Mais 
tarde em·. 23. 4e dezemb1ó de'' 1900· fo
ram·· àprdvádos os· estatutos da.· C8.'ia 
Pia, pelos · quais. erigia-se em per.sona
lic!P,de _ juridica, .sempre sob . a d~pen
dencie, 1 da., ·oama.s de. carldaCle. ·•· ... 

OS CURSOS 

sob uma dir~çã~ · prop1ia ·qu~, só dela. 
cu.idasse . e com . a. proficlenci8, ··das 
Irmãs ... Vicentinas, po11de, a , C:asa !'la 
desc(Ób;â-r · seus 11Wtitul;.o4. Oe •inicio éi-a 
simpies orfÍl.nato em que 'se mlnJ);tra
vam as primeiras letras, iogo mais tor
nou~se um•- péquenó instituto. profissio
,nal em qu_e as meninas eram iniciadas 
nas 'artes. domesticas,. pOi.,.que- se -.desti
na",'.i;l,m quasi exclus!vàinente a mães de 
tamil.iá, l!)th, 19Q0 1,naugurou,se o. exter
nató." nó ·qua:r eram tambem admitidos 
inenilios' : aó ·,.éstucio Clas primeiras le
tras •. Em 1917 sob a·protéção de S. Ca
milo ,de :~nJs, e a direção- do -Éxmo_ 
Dr.' Ulisses P1;1,ra)lhos lnsta.lou-se. a es
cola. de • enfermagém, com -o' aparelha
mento competente adquirido • por Mons: 
passalac,qua na Europa.. Hoje. mantem 
a casa Pia alem do orfanato um sem!~ 
internato, · uhi ext,ema.io, . um Curso 
Profissional e uma Escola, de Pintura. 
. nésct, ,«:! . ln1cio. a disa Pia, 'ni~ntem., 

m~ls ou! menos cineoénta. .orfãa _tntel
ra.mente. gratuitàs, seu .desenvolvlluen• 
to atWl,l, reco~e· aó ,.todo; iµa~ de sete.
çentós alunos. senqo 5~ orfãs, 40. menl• 
il~ ~emi~\n_ternà~. 500~ alunos.: ~ic~r.nos 
entre menfuos. e nienlhM, .80 'aJubas no 

',CúrS-0 ·Prott~iona-1;. é 40 moças. nó'cur-

. gen:1:. negam; pprfom, ~- .:~. F~detaçlio •. ·. riotnénos . denominados·. ''.mensagens do 
,. Espmta tenha v~ol,ido direitos .au~ · além"·, presupõcm, ·como certa, - do 
, toraís,· ?~orquanto :à,:,f~Hi.\l' nãó.:_·po- ··mediuíti, i.,;... á existencia ,de. uma· real 

de .apresentar ·:nenh !;/ase -juridi- , sensil:iilidade·,- extraordinaria .. que. :o 
' ca de reivma.í/!àçãô. d -~smós. . ·. :' torna àpt<> para as -ditas mensagens; !e 

Ha outras opiniões; . . máis·· pe- ' exclm!m;, de '>um modo ab~oluto e cd
regrinas. A titulo:·· de' {é'*frtriplo, .podé- · têgorico ; a possibilidade · de qualquer 

. se citar a de um ilustr,f jurisconsu.Ho , . an<,rma!Idade .' p-siquica . no medium 
· que pretende ser Humberto de 'Cam- : ' pslêogràfo. : ,· . . · . . . . · 
· pós um patrimonio nacióiiaI. Suas·· .. 3) ,..:. . Doú'tfa p~te,' saberiios que rio 

mensagens pertencem ao ·-povo. bras'i:.. ·• mundo '·pslqüicq, " as . ànormalidades 
. leiro e, portanto, não há yio!açiio .de : .. pato!ogicaS• ele Órigepi :psigÚica OU ~e 
' dfreito algum em divulga-las, para o .· origérn som:atica são .inürrieras e .as 
· bem e \ltiJidad~ígeral do.:m.~snjo.povo. mais :variadas, Salientam-sé as _ano_r-

i' ··' · : ·~· · : •• • · •· · · malidades de cunho alucinatorio ·ou 
· Sem 'n~s. i;\d~~tra~. na, P,arte '.Jutidica pseudq-alu~ina~o1·~0, ~? . ~centua~: 
• da quest!\O, . e. sem , mesmo, .. pretende_r, às, veze.s .. a P.OIJ;to. de impelirem!. f . 
. por ora, adeantar, \lmíl\Pal~vr/i ppsiti-: ~ament7, qs p~c1e?tes a r~,r>;odu~, s:: 
va sobre C> caso,._. cnmtos; · oportuno Ja P?I[ ges,tçs: seJa por meio de pal 

• acentu:µ-. àlguiw, pO;ltÓs. rélatjyq_s . ao vras ou graf1cam.enf
1
e ( esc,revendo ou 

. problema ·dar, ,merisagel)S·do àlêm;, desenhando) :aquilo. qu~ pretende!11 
1) ,-,: ,O &pJ.ritisrno, não'.t?· nem,>i·e,: estar vendo e de CUJà ~xlSt'ilnCla estãQ 

' ligião . •hem: .. filoioiiá· i t) . miµtô. menoJ absolutamente conv:enc1dos. 
; ciencla .. É . apenas'' iuná . 'doutrina; de 
, aspecto; Jelig}ql!o,i filose>fico. ,;e cie11tir,' . , - , . _C.,ONCLUSAO . 

;: fico OUi ·'quànílo .'níuitó; 'unià reHgiâ.:f': .. ' ,: ' , ... ' ..... ' • ô 
I_ ;falsa, uma -pretensa . füosot:ia--,-e -uma----, .. ,.,,Permanece~do. no~ .ca~po:~mel'a
pseudo-ciei:cia._,. • •• . . ._;, .. mente exper~,ental, o. prrmeir~., ~fJ; 

,,,, fl F J~faq., e , r!l11,•;i.ll, porque: e~ta, < so -~ ,.se, i~l', '., no caso . HUl'/l~~ô®i:\
Mtsino,,,qu.a11do. · ):iao Si?-Ja ;a v~rdadeu'a;,, : c.aifipos dev~ra seri1-o ter7en?, ~ ~', 

Ypte1>\lti.6e; 'µm;f idéiâ,,·a-0-.'menóS ·ràci~..}: ',,dic19a em .. geral, e. da psiqmatpa fem 
nalmente, · completa sobre Deus, so- paii!cular.. • . , 
bre o Homem e sobre .as relações ·mo- . So depolS a questa~ P?~era _ser le• 

,.r:iis qu~ ,pre.ndem a,s criaturai, ao vada _para o terre;10 iurid1co;,, ::~ 
, Criador e ·cónsequentes . obrigaçõc11 . . E~, n~rihuma fopo~ese, pol'erhi nem 
delas para Ele · · · a. Cien~ia, · m~mos amda a Jur1Spru-

- : . "· · · ·· · · dencia poderão dizer cousa alguma 
O~a, o Esp1r!t~srno_ defo_nde um _con- . sobr~. a. autenticidade real _4as:·men

ceito, -,rô;Iso e !~real -da natureza hu- . sagens psicografiidas, porqu~nto .: isto 
mana, .,mtrod~zin,qo ~om~ i;io,vo,, ele- tiltràpassa o ambito das atri.~~içõ.és 
~cnto essenc:al,. º. perJSpmto ,, de de uma e de outra, segundo as' exi-
~atur::z:1 duv1~osa,. pendent\l . para a gencias . dos principios fundameritais 

· • sim~les ma teria, _segundo ensinam ,s . da mesma Metodologia, .'., Cientifica, 
e~crit~s do. m?smo Allll; .,Kardec_. •. funçamentada ,sempre no,s dit~~~-:do., 

• :Não falemos ,do, conceito. panteist;i- reta razão ·· . . . . . - ,.· 
mâteria]isW que os ·espirita..~ t~m de Quando ~rnito, a Ciencia pó'ef.~f'tô-
Deus :e os .e:ros que:,<l?fendem so- mar- uma atitudé meramente'-negati-
bre os se~~ d1!in?s atributos. _ , va de .quem; .tendo ·verificado-.'áél.':eàli-
. b). :-· Nao. e filosofia, ,porque ·-.1:ªº dade de. um .. fenomeno 13xtraotdill!lrio, 
se àssenta ~m . ne.nh~~a ~ase racio- se reconhece incapaz de. o explicar ... e 

. 'n~l;··. mas apenas 1mag~nat1va e .moE- afirma, não ser nem siéJuei:: ·d~ ~ii.a 
l,1da, . a . saber, na .f?cll comunic~çao compctencia · inquirir sobre ·a. - yerf(a-
,mutua com os espmtos que hab1.tam . ddra- causa-.do mesmo . · 

. as regiões etereas, . éo1núni?ação esta ' AHás, se a verdadeir; Ciençi~;:ci?rn-

. _q!,le se f~~ sempre Fºrn a interfe~en- penetrada do. seu papel de int!.lstiga-
cia · - ah_as 9uspeita - de. medmns dóra da verdade .. quizer man.\ét)di-

CÀBElOS. BRANCOS ••• · 
Envefhiecem 

Faz desaparece:, e 
EVITA-OS · SEM_ TINÇIR 

so, Pártlculàr de pintura., instltúldo cóm 
O 'fint de auxil!ar as despesas d_o Orfa.• 
nato;. 

·: Minhas' Senhoras. 
Procuramos 'reco'i·dar. íià inedida · do 

possiVél, 1nais freque1Íteinente ém es- . 
quelhas o que representa este· cincoente
narlo dá Casa Pia; 2 nómes .merecem -ser . 
·lembrados ·à gratidão deste , estàbeJeci
·mento, Mons: Camilo Pàsalcqi.ta e · D, 
Maria Ange!ica de S. Queiroz Barros . 
Fól'am·· eles· que reallzatam, mantiveram 
e ·providenciaram o futuro· da Casa Plâ 
o Orfanato das Dá!'Aas· da Cárldade. ·de 
s. Paulo:. Não quer Isto· dizer .que pÓs• 
samos. esquecer o· esforço de ordem .ma
terial bem· como-. o esmerado· carinho 
com que todos os demais berifeitores 
da. C. Pia cuidaram. pOr que ela satisfi-
2.eSSe sempre, e· amplia~ ma.is suas fi• 
nal!dacles , Cle atender, à pobreza. desva
lida.;, SI o:,tra.balho executado é de mol
de ·,'.a· ,nos · ·encher de· santo'· orgulho; e 
render graças a Deus, que se . mosti·ou 
tão · dadivóso para com nossa humilde 
Associaç!o das Dama.s de cariei.ade, e1e · 
envolve tambem um compromisso e uma 
respon.sabl!ldade '. o compi:omlsso de· trl~ 
lhar o caminho-aberto pelos nossos an
tepassados ·e ,cuhiar que: a casa Pia am
plie e desenvolva. sua · atividade de ma• 
nelra a socon-er com ma.lor eficlencla 
à crêscente · ortandade 'de l'Xó$Sa cidade; 
e.'a. responsabilidade de· qonservar o es
plrito de ir.elo sobrenatural, qµe foram. as 
bençãçi.;. desta-· tnstltulção. , Para Isso a.s 
Da.ma.~·,de. Caridade de .s.· trlce'nt:e de:, 
Paulo dâ. • cidade de S. Paulo, contam, 
çom,,11,. generosidadé• de; seus··am1g0.s 4tie· 

'sois ~ós-. distinta assemb1ea:: desta. re~- · 
nlão.'.' 'festiva, · a;. Quem •ao·: terminar del~ 
X? minhas _mais cordiais ~~udaç!)es. 

nha de nob1·eza que a . sua mi~sâ_q';:sU
blime. supõe,: deverá . abandori.ár, •'ç9-

·. mo indigna de si, urna • questão . qüe 
tanto d_eprirne e envergo11-ha o :espíri-
to· humano_· . · · ·., ·· 

Sé dela· tratamos; no p~esen'tii áJ.'ti-. 
. go, não .. foi por lhe reconhecemios. 
: im-porta:ncia •· e . transcendencia;::,·'inas 

apenas ·. para defender ... os • u;g)úit~s 
cohtra· as possíveis màquinaçqef,~s 
m:ius, que. se "ªlerão desta 0!5dl'tilbi'
dade· para embaciar o brilho da. Ver
dade e e'ttender sempre mais as· 'etm~ 
quistas' do: Erro. 

·.·.APAREL-UOS' 
. paraCHÁeCAFÉ 
modernos, elegantes, 

. enrdesenbosoriginais . 
Naéionais e extiangeiros,·. . . \ .. 
Podem ,ar adquirido, 
também em 1 O ·puga• 
menta, pelo 0 1,l~no Suav.~'~, 
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Wilno - a "Cidade Querida" dos Poloneses 
Nela se encontra a venerada imagem da 

Virgem de Ostra Brama · 
"Cidada querida", é_ assim que os 

:riotoneses denominam a cidade de 
Wihio.' 

-l!l-_de fa'.o, cara ao coração de todo 
p.olonés, não só devido à sua beleza, 
aos seus jardins, às suas colinas ver· 
deJantes; 

Wilno é um sitio duplamente san• 
-to para -os poloneses. Lá se encontra 

à. celebre_" Ostra Brama", uma an U
ti porta, acima da qual está coiuca
da a capela da \!irgein Milagrosa da 
O:ifra. Brama, é para _onde arluem as 
multidões Pit!dosas de toda a f'olo
nfa,, :éom o fim ele venerar a Ra111ha 
e·: Protetora da liberdade poloner,a. 
Como. Czenl!tochowa, é dos principais 
lÚgares de- peregrinação do pais, e, 
na Í'uazlliha -que conduz à Porta da 
Ostra Brama, da· manhã à noile, se 
avistam peregrinos ajoelhados, ~iu· 
dos de 'todos. os cantos Lia Poloma. 
Em \octos essei:; recantos da Polonia 
sempre haverá' almas ardentemente 
desejosas _de- Ir ·buscar consolo e con

-selho -.junto à boa Virgem de Ostra 
J3rama. -

CENTRO CULTURAL E BERÇO 
·oE· GRANDES PATRIOTAS 

~,- curioso· que os habitantes de 
Wilnà ·se, consitleram como sendo a 
melhu, parte da Polonia, superiores 
em qualidades e patriotismo aos p1·0-
p-rio~ habitantes da capital, Var~o
v.ia. (Jom efeito. [oi, sobretudo de 
WUrto- e- de sua região, que sairam as 
elite:,_ da nação polonesa. Muito an
tes' niesmo do estabelecimento -ela 
lJnÍversidade de- Wilno pelo grande 

__ 1•.ei Stetan Batory, 1578, Wilno jâ vi
nha sendo o centro importante de cul
tura., polonesa, -um co.ntrarorte da 
civilização ocidental, levantado, dian
te 'do mar da_ barbaria eurasiatica. A 
:,ua. Untveri;idade lrraçiia va fortemen
te-- sôbre -essas regiões, como um pos
s,ánte- farol, dispersando gradativa
m_ente as trevas· ori~ntais. Wilno é 
a ·ctdade de inumeros sabios, poetas, 
escrlfores generais, herois e estadis
tas poloneS/lS. lil a eidade de Mickie
'WjCZ, p_oeta ·- profeta inspirado, o 

·.maior,poeta polonês e o maior genio 
-d~ inundo eslavo e da Europa Cen-
t1;al. _ 
·, -- É a.. cidade de Jasinski, general e 
llel'Ol intrépido, que conduziu O -povo 
-w11n!ano 'à luta-mortal contra o inva-
1!01' russo. em fim do seculo XVIII. É 

_ a; <:idade de Kosciuszko, heroi da li· 
herdade · da. Polonia. 

-. Ê a patria de Pilsudski, o restaura• 
dor _ da Polonia; sua "cidade· queri
<ln.;,- onde repousam sua:- mãe e seu 
<:9tação. 

UM PO~CO DE SUA HISTORIA 

\Vilno foi ieunido à Polou·a. em 
fins do seculo XIV, por uma- união 
voluntaria, fraternal dos "livres com 
os livres, dos iguais -com iguais", pe· 
la vontade do povo todo. Verdade é 
que Wilno abraçoÚ fraternal e amo
rosamente a I'olonia em 1386, .quai1do 
era ainda alde.ia de madeira. 

Hoje é uma ·c:dade com !greJas 
classlcas, e gotlcas, tal _su·a catedral, 
tal sua Igreja de Sant'Ana, -uma ma· 
ravllha gotica esculpida em, tijo!os 
vermelho•, e' que. encantado por smi 
beleza, Napoleão quiz transportar 
pa1·a Parfs_ - -Petizmente para \Víl
no. ele não conhecia a tec_t1lca mod,~r
ua. Se fordes a 100 quilometras a 
leste. não encontrareis màis nem 
clacissismo- nem· Igrejas goticas. po. 
rem 1111!ca11,ente a estepe, pois wn. 
no tambem é, a sentinela do Ociden
te. Logo, após a união realizada no 

'seculo XIV, a cidade tornou-se exal• · 
tadamente patriota e ·ardenteme11te 
orgulhosa de sua cultura, de sua lin· 
gua, de sua tradição polónesas. 

OS FILHOS DE- WILNO NESTA 
GUERRA 

Hoje em d:a, os filhos, de Wilno, 
os aviadores poloneses do _ "Esqua. 
dt·ão \Viln!ano", qúe defendem- .tão 
valoroRamente os céus -de Lon4res_ ao 
lado ria l'I.AF, os milhares r.,e .wilnia
nus det,ortados pelos_ 1•ussos para a 
S'beria, - desejam voltar parà ma 
cidade - depois da guerra te'rmiua.
da, eles querem voltar para seus la
res. {'1 por isso que lutam e <iu·e ,hri
gem ~ssa prece; "Santa Virgem de 
Ostra- Brama, Rainha da Polonia, fa
zei-nos voltar para nossa cidade, que 
é vos$a". Desejariam tirar,lhes sua 
casa? Eles querem voltar :aos seus 
lares. 

O povo polonês de Wiluo e todos 
os poloneses, ·_ em geral, não podem 
deixar de pensar na sua cidade, na ci
dade que lhes -pertence ·ha mais ele 
cinco secúlos, e de estremece-là .Que.' 
1·em voltar para casa,· querem o que 
é deles. 
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Pastoral -Coletiva -do Episcopado , Peruano 
_ .contra o, Protestantismo 

J O 1-A s Ultimas novidades em JOALHARIAS 
_ · -_ •. · - MOUl:NNAS de ouro, rubis e brilhant~s 
GRANDE ESCOLHA EM OB:JETOS PARA PRESENTES 

Grande variedade - em RE .. OGIÔ S -das -melhores - marcas suissas us Exmos. Revmos. Srs: Arcebispos e 
_;1spos do· Peru::· aeàba.iri ile- publicar im
portante -documento, contra a obra·- da. 
heresia. port.eiltante nàq11e1e' vlzinbd país. 
A agencia. noticie>sa ·N.' c. transcréveu 
os principais textos dá Carta Pastora!, 
que. pela oportunidade dos · c'Drtreitos 
que encerram, pa.ssam.01r a traduzir pa
ra nossos leitores. 

"Reunidos 08 Bispos ·o Peru em As
sembleia_ Gera-! para estudar. assuntos 
que draem respeito às nossas Dioceses, 
devemos. precaver-vos, -carlsstmos fieis, 
contra um perigo comum e gra.ve que 
ameaça·seriamente a. pureza e a unida
de de nossa- fé -religiosa. R-eferbno-nos 
à propaganda. - protéstante. Pastor~s 
mercenarlós 111\'a<liram nos.so solo. na
cional e, abrigados sob M gararitiM du
ma. tutela. oficial, abusam da hospitaJl
dade que liberalmente ri=· povo lhes 
concede .. Os metodista& ingressaram no 
Peru ern 1877; as seita! independéntes 
em 1893: o_ exercito da sa.vação em is10, 
:sucedendo-lhes novos grupos qúe atual
mente soinam -varla.s dezenas. -Os pri
melr~s- grupos atuaram 'somênte -_à . .!Om
bra, porque \o ·artigó 4 de nossa_ -consti
tuição -estabelecida · que _ a - Religião _ do 
Estado êre. _a Catollca Apoatolic& Roma,
na., 'com exclusão..- dé tOdo' outro culto. 
Al!. eeitas _ protestantes e as socleda_des 
.acato!lca.s trabalhará.m sem -<>e&5&r, a 
fim de -COÍ!s?guir, S·Jb -prrete:.:tOS eS]lC
CÍOSOS, primeiro a m.ut-ilação e, l:lgo a.pós 
à. abrogaçã.o deste artigo, ààncionada a 

_ liberdade dos cultos, se manifestaram 
8'$ mal · contidas. veemenclas das- seitas 
para e_mpreender SU!!.11 campa,nha.s dOU• 
trina.ria.,; .e procurar demolir di -ed!ficto· 
secular •de, nosso CatoUetsmo, atirando 
contra .-ele as -pestilenclas de auas he-

: teticas blàsfeniia;,, para: pervrtter a pa.
tria de_ Santa,_ Rosa, em · feudo da· "Re-

. fJrma 1~ ·protestante. ,. . vemos nesta, epo
ca pa.stores _- Ignorantes, --com _ irritante 
cinismo- con':e:rtereni-~ em_ mestres de 
religião. remoendo sobre _- a -plebe _ in-
culta., de suas improvisadas tribunas pe- ' 
las pragas, .-parques e· .avenidas; -t,odo o 
contendo- ,de, suas falsidades. Nfuguem 
Ignora: tampouéa .qµe_ -com' o· norni- de 
"inlssõe$ evangellêas". se esforçam por 
. usurpar a.; -glorias --dos auteíiticos ·mis-

. sionarios -do Evangelho, :estabelecendo-
, se em povoados oatequizadOs e cristla
niza;dus _ por estes, pa,ra arreba'ta.r-1hes 
o frutó de seu secular labór. ,'\dvertl
mos que a. propaganda - pr0t€stante se · 
desenvolve -de preterencla. 'no melo do 
povo humilde, quer. d!ur. entre elemen
tos que ' por, careneta de instrução não 
dispõem ds __ suficiente .. criterio ·p9,ra. 'dis
cernir' ~soalmente' emre a: verdade .e 
o erro, dogmattco, serido :~1q, ·mesmó. mo
tivo' exploradas .com-· facilidade pelos he
l'etieos soflsn:ias. 

DESAGRADAVEL ÍNCIDENTE 

Estamos - enfrentando .llll_ desagraclA
vel inclaente, ·surgido hâ pouco na ·ca
ma.ra. dá , Rep~ntaçã.o Ná.cional, que 
des~ nosso receio, ·motiv_a noEl!O pro
testo· pastora1, , e alarma a. conscienc!a 

-cat'.ol!ca rtaéional. Aludlinos ·às ga.rarit!Íls 
110Ucitada11 e· obtidas- ein ·tavo1 , dá pro-
1>aganc1.a. protest11,nte; Isto é, êm fa~or 
dos sectartos · estrangeiros . <,Ué pÍ:OCU• 
ram vulneràr nossos sentimentos reli-

. glosos, que são _catol!cos · na maioria na
clónaL Ao mesmo ternpo, a rnesma ca

- tnara tratavai-da. na.elona.ltzação do Cle
ro e o afastamento -dos Sacetdotes es
trangeiros, cuja. missão não ~' certa

' mente · a descrist!antza.ç·ão de - nossa Pa-
. tria.. -

Nossos catolicos puderam evocar, sem 
muito estorÇO -de -imaginação, a. eta.pe. 
Iutuosa _ d& Revolução) no M'exie_o,_ que 
prodigalizou a.os protestantes ,todó o ge
nero de gata.rttla.s, enquanto se · amorda~· 
ça.va a. IgreJà de _ Cristo ·com o f~ha
mento -dOs templos e e$colas catol!cas, 
com a -expul3ão dos Sacerdotes e a. ~u-· 
pressão do culto catoUco, 

OS PRÍNCIPAIS ERROS 
PROTESTA1'1TE 

Entre os erroo protestantes, três slio 
os principais: negação __ da._ presança .real 
·no :santisslmo sacramento, negação dos 
privlleglos dá Virgem · Maria · e da· · CÓ-

·munhão dos Santos. negação da divin
dade do sacerdocic catolico, e dli pri
mazia do aoma.no Pontiflee. 

o PROTESTANTISMO 
O ESTADO 

PREJUDICA 

Os povos ,la.tino-_americanos recebe
ram, há. mais de 400 -anoo, a luz do 
Evangelho dos missiona.rios que a Mãe 
Patria. lhes enviou. Se nossos povoo es-, 
tão lmbuidos da ma-is antiga e glorio
sa cultura. cristã, que pretende em' séus 
esfsJrços a propàsanda protestante, -in
filtrando-se entre 'paclficos habitanws, 
que nasceram -e vivem na. !é catollca? 
Ignoram talvez que o Evangelho é, -há 

' ' seculos, o sangue de nossa cultura, a 
alma: de nossa -clV!lização. a coúraça _ de_ 
nossos grandes herois? Quem atenta, 
por consegúlute, contra n<lssa · unidade 
espiritual, a~nta contra a. nacionallcla
de, pórque os. valores espirituais catoli
cos : tomara-m, grande a_ noosa Pa.tria,, · e 
a elevaram a. um nível superior; pias-_ 
niahdo. por 4 secul_oi; nossa grandé~a bis-

.P-.R-ECI SA~·SE 
Gerente :pratico de.'secos é mo- -
lhados '- Congregado '- Paga
se - bem. - Tel. 4-5511, ,marcando 

·hora com Snr. -Medéiros. 

A : RESISTENCIA -DO - Cl~RO 
AO- NAZISMO 

1\Iais de 100 Padres da Eslovaqula 
prefédràm ser mani)ad'os' para:·a pri• -
são a pronunciar do pulpito: sermões· 
especialiuente 'preparados pelos iiazis, 
tas -,- declara: o' coúespond'ente; enr. 
Zurique do·_ /lonhecÍdo 'Jorrtal'. catolico 
"The· Univéi'se" - o·s-, Padreil- éslove·· 

, nos toram infor~uados 'pelos"ageótl!s: 
<la-Gestapo l}Ue a menc>s que estives~ 
s:iin 'dispoÍ!tóà á .fazer propaganda ·do 
nazis mó para os ,·tfeis; ·seriànr' m;rnda--
dos· para os campo!!' de: cón'céntração 
ou para 'a frente 'or_leíital. Nenhuma·· 
deles aqulescêu. ' - - ' ' : ' ' ' ' 

' 7E~sàs, medld~s drastÍc~s :çi~s Jl~Zis; '. 
tal! .. Pl,"ô~Qcar~m, gi:an_de. consterllaç~o 
entre·_ a população catol!va, 'da. ;Ei;lo-·, 
vaittüa, que miou' priva.da --,da ; uma. 

-grande -parte· dos _-- seús ·,sacerdotes. 
os· cidadãos esíovenos -receiam que: 
isto, seja, apena!f>ll.m passo na. ~cam• 
pa!Jha_de persegi;ts~·!iizJJ~~,Jgre,, 
1! qp p~fj, - - _ ---. ' · } : - _ 

torica, 0.01:IY~rtendo _ o Peru em ,um d.os 
maiores · centros culturais da. Americi 
do Sul." 

Citam logo as palavras do Emlnentis- · 
-simo 'Cardeal D. Sebastião Leme, subs
critas a 30 de maio_ de 1930, a propo
s!to dali ·atividades da--organlzação pro
testanre "~ociação _ Cristã de Moços'!; 
"Recordamos -aos catollcOs brasileiros 
que descristianizar a nossa · Patrla _- pelo 
nao~paganismo, ou descritianlzá.-Ja pelo 
Protestantismo, é desnacionalizá-la., e 
violentar o espirita dê suas tradições se
culare3, atacando o Brasil nas forças 
vivas q\Je cimentaram sua -naciona!idá
de, e o perigo formidavel que .nos amea
ça -~m .nossa propria unidade ·e existen
cfa polltlca." _ - FOrem e.."'58. J)rOpaganda 
d!ssociadora. que assim esbofeteia · a 
nossa - unldÍl.de nacional ao desdenhar 
nossa cultura.. espiritual e · ferir ;-nossos 
sent!n).entOII patrios, _não _ SÓ provoca ri• 
validades dentro da familia peruá.na, se
não -tambem -frições - ciesa.gradaveis que 
podem_ J)!lrturbar · n~ssas, ·boas., relações 
internacionais." 

Casa Bento 'Loeb 
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RIJA 15 DE NOVEMBRO 
Joalharia preierida - pela · alta sociedade üEl{AÇOES 

A ORDEM DO CARMO, GLORIA DA. SANTA IGREJA ____________ ,,,_ 

Origem, tradiç6es, irradiação e_ativid"~es da fundação carme.Htana· 

RECORRER A 'ORAÇA0-
1 

Como- grande_ meio de combáte 
"à. invasão protestante nesta · terra 
bendita,_ onde · por _ ser a maioria. na
cionà1 catolfca, o· Estado, de conformi
dade_ c;:m o artigo 232 da Constituição, 
estâ na -obrigação de dafender sua re
iigião ", pede a , Pastorai uma "cruza.d~ 
sã.· e vigorosa. dê Oração-_ e Apostolado.''' 
"Convidamos vos ,a pôr toda: vossa con
fiança. na -efleacia divina dá oração hu
milde,. confiante, perseverante; coletiva 
e universal; por todos, -e ·em todas as 
partes. . . perante o Santlsslmcí saira- .__, 
menta, e, por intercessão da Celestial 
Senhora.'' "Ninguem tem direit.o de 
C!'W,8.r os,. braços quando as chamas in
\•àdlram nossa, casá .. : ·cumpre la-riçár 
mão da_ palavra, da ln1pren$, ela .esco-
la,, do catecismo; do templo, d::s: oiira:s -
de carida_de, _ dás· missões paroquiais, _ a. -
fim _ de desma.1ica.rar a .hipoc1·ita. · propa~ 
ganda. de -.difamaçãó é --meriüra. ·em • que 
está. empenhado o -Protestantismo; _de 

- Intensificar a lristfução ·catequetica do 
, pJvo: de ilustrar· aos ''fieis nos dogma.s 
' de nossa santa re!lglão, , . " "_Um dos 
soberanos dons · que a. ·mun·ificencia' di
vina. dispensou- nilserico,diosamente a 
nos...a- nação tem sido seri. duvida· o_ dom 
da Fé ..:. ·diz· a Pastoral do EplScopado 
peruauo a.o concluir, 

(,) DEVER DOS FIEIS 

Ele, nos· impõe sagrados, deveres. So-
-mos·-- devedores a.os nossos antepassados 
por terein -·n:~s legado este inapreciavel 
beneficio. _ Somos responsave,i~ de sua 
conservação; · pesa, sobre nQl;sas cons
cienc!às o indecllnavel lmpera.tl'vo de 
transmitir a. no= postetidade em toela. 
a sua purezá. e integralmen_te, o sagra- · 
ct.i deposlt.o . que· herdamos ile· nossos 
maiores. Ternos denunciado o .grave .pe
rigo -da invasão da. propaganda protes-

-tante, que•fere ·nossas· tradições,- debi
Uta. ·a moi:al de· nosso povo, divide e 
engendra lninlizàdes, não_- cria obr!\s de 
ai::te, nem ·de . ciencla,. nem -de m:oràl, e 
só pretende derrubar a gloriosa cOl)lna. 
, que sustenta nos,ali crenças. Se n().Sl;a, 
franca lealdade à Igreja cato!lca im• 
põe\ o dever, cie_ -nos opormos vlrilmente 
aos avançôs -protentantes, repelidos com 
vigor sua.. campa:nha de: !nlquide.cle, tam- ' 
oom : a caridade de Cristo. 11011 urge em 
favor dos · hereges-' da· Igreja. Ro;;uemos 
a Deus para que caia· de seus olhos a 
venda •que lhes_ oculta a verdade, e en• 
trem -tambem ·eles no unico redil· dA _ 
Igreja -CatoHca, deb~lxo, do cajad? ~o 
unico pastor -vlstvel, nomea.c10 por Cris
to que é o Pontífice de Roma. Peçànios, 
pois; sua conversão". 

Não Desperdice! 

FUNDADO EM ROMA UM CLUB 
CATOLICO 

inaugurou.se em Roma, 1í.o dia .t 
proximo ·passado,_ sob_ os auspicies· do 
'·Serviço·Naciolial ca:toJjço", u·m Ciu' 
be c.atQlko amerjcano _para ,os ·_sqlda·, -
dos 'das forças aliadas, A inicfativ::r 
foi elogiada· pela Santa Sé:- o Sàuto 
Padre demonstrou especial , futeresse 
pela obra, suas paÍàvras_ foram trans
niitidas ao's organizadores tíor l\lo,:is, 
Giovanni -Batista Mentin!,_,da Secre· 
ta.t•ia. de _ Estado da Santa Sé, ·que se 
converteu num atiy_o coopera:qor, . 

'O Clube foi inaugurado por_ Moná. 
Walter. -Carrol da Diocese de· -Ritts· 
burgo e pelo Mons. Joseph , l\Ic .. 
Geough, da. Arquidiocese .de .Nova 
Yory.' _ · ' 

As_ atividades do C_lub terão_ PQr _ íi· 
nali,dade proporcionar·· aos soldados 
alJàdos·-o .conforto espiritual 'e._ mate-
1·ial em seus dias de folga. Instalado 
n\tm - moderno edificio, O clube !ica 
situado ná Via della Conclaliozioni 
á' tr~s quadras 4a Praça de São Pe· 
dro, Junt.o ao Clubé ,funcionará. um:r 
escola de guias; para aco1i1panlíar os 
soldados nas visitas que fizere1i1_ dn• 
rante suas feriâs. Desta -fo·rma,- 1iro
p&réfonar-se-á: ·aos exci1rsiónistas, ·. 
uma ' informatãó fidedlgná sóbr~, o -
qúe,a,,Sta. lgreja·taz e tem feito du· 
ranfe , a Jli~~or.ia. ,, . 

:o Revmo;· Pe; John [{enli.ey de N-0· 
· va York, !oi encarregado de expltcâr -
acts ~oiqà:dos.01qus representa a lg:(e; 
ja1 ÇatoUca,, quem é o· Papa; · o-. qne_ 

- siinboliza a-BasiLica <lo Vaticano; que 
·signlfica·un1â_ atidieii.çia pontificia, --a 
mii,ne1i;a_ Jl_{l, _ppr-titr;s~:!i_l!fil~' go..S!!,n!o-: 
Padl'é, e!C,1_ 1>!:i:. : - __ , , - • -- -

- . . ' ' . 

Imagem; de São Simão Stock, obr.i db Aleijadin4o-'exi&font<; na 
Igreja do Carmo de: Sâbar.á • ... -- - .-

Ao -ensejo da passagem da festa 11-
turgica -- iie .Nossa ·Senhora do _ carmo, 
e _ da CJ?r\emoração do _ Prof~ta _ Elias 
alem' dos dados p:ublicados em-- nosso. ul
timo número sóbre a historia· dos dar
melltas em, São, Paulo, queremos hoje' 
proporclonàr aos -nossos·_ leitores um es,
boço historico sobre a. origem. tradições 
·e. a.t.!vidades 'dos discípulos do profetas 
Elias a.travez-dos seculos. 

A ORDEM NO ORIENTE 

A Origem da Ordem d, _Carmo emer
ge da mais. remota antiguldàde. :t _do 
fundo dessa veneranda. antiguidade .<Jue_· 
.se _desta.ca a figura . màscula de Elias, o 
Patriarca. do Carmelo. _ ' 

As tradições carmelitas, _ respeltavels 
pela sua antiguidade e . éncantadoras 
pela. sua singeleza., atribuem a origem -
da. _ Ordem ao profeta Elias, e . dão-lhe 
o n:ime dei' Dux et Pater'', Chefe e Pai; 
expressões consagradas :10 _breviario e 
no cu1t-, Ca.nnelltano. 

Pa.ra compreender a origem da Ordem 
do Cármo como ellana, não· é mister 
atribuir ao profeta. Eiias uína regra es-
crita. ou pre~ncier 'salise a -Ordem _das 
suas mãos _tal como _ a conhecemoo, hoje 
sJb um _regimem canonléo juridlco. 

A Ordem Carmelltana cóns!dera. o 
profeta Elias como -.o seu fundador, e -
a ele está. ligada. por poderoso nefo mo- · 

·ral e espiritual. 
Talvez para a historia _ profana, esse 

nem não tenha_ a lmportaricla que :lhe 
damos, mas para os carmelitas é vital. · 
Ele forma os l\nels da cadeia poqei:osa. 

-que_ nos liga. ao profeta· .Elias, lt, sobre, 
esse nexo que se apoia solidamente. a.· 
instrutura;'iuterna e externa da Ordem; 
E ·tanto· valor tem, para. a Ordem_, co
mo o. tem 'para. uín Individuo a persona
lidade que o distingue doÍ; demais lndi-
vlduo.s e' o determina em , relação aos' 
outros. ' - ' ' ' 

Tão caras aos _carme!lta.~ -são ·11s suas' 
tra~!ções -eHanas; que no co11ceito do'. 
Pe. Xiberta, eminente, teolc;,go ca.rmell-, 
tano, ·renunciá,-las seria renunciar à' 
propria. -Ordem, - por Isso '·que elas são, 
como a essencla da Ordem. -

Aqui, não_ nos - é p9,5sivel _ tratar• 
com ma.Is profundeza. da., origens -da, 
Ordein e _ entrar -em maiores detallles,; 
Cingii•-nos-êmos ·ao essencial, e; apenas.: 
deixaremos -assente que a Ordem Car-; 
melita.na tem em_ alto apreço ,e .venera-: 
ção a.s suas tradiçõés 11\ariano-eUanas,; 
e considera-se_ co1r.o a unica ordem_ cu-· 
jo nascedouro devé ser ,procurado' :no·. 
Antigo· Testàinento, nó Monte carmelo, 
do qual 'toma Q .. nome, ·no qual. v.lveu \ 
Elias·'I:: do qual se difundiu pelo mundo
inteiro a devo9ão ~ sant!ssima Virgém ; 
sol> o titulo querjdo. de senhora do Car- : 
mo. 

o'cARMO 

o cai·mo é a. montanha ~anta dÓ pró• 
f..:ta -Elias Ojebel~mar-Elias, -chamam-na 

. . ' . . . 

nou-se em Isi·ael · o tipo e o simbolo· da 
gràça e da rartura. 

O Carméío não -~ -enh-etanto, comp se 
-supõein -erradamente, um rrionté- lsOla
·do ma.1s·s1m_ uma:cadela de montanhas 
que partindo: dé ~ahet Arabeh, nas _ vl
zinhançà.11 ·de cezaréa _ da · Palestina, vai 
re · desenvolvendo · peJó Sudeste palestl
nense. em graciosas ondulações até atin-

-glr · a., planura: 'de -Esdre.Jon · eternamérite 
emba!sa.i;nada pelas · brlsa_s perfuma.da.s 
d) _Hermon. Mais adia11~• lllé!ina~se .pa
'ra o Nordeste, e vaJ-,morrer :no-. niar pro
longando-se num promontorio, entre_ 
Porfú'.i.a. (Hoje Ca.ifaJ é Sycainlnus, . à. 
qual se referem PÍ!iÍlo e. Estrabão. :t 
ness, prómontorio à altura- de 150 me
t1·os, - que -se ergue ,o celebre ·e vetusto 
mosteiro -do <::armo Junto ~ fonte d!! 
Elias,. Esse _prom9ntorio é o ponto· mais_ 
pitoresco de _toda a Palestina, O pano
ramà· gue dai a vista. deslumbrada abran
ge é . de soberbâ gràndeza e comovedo
ra beleza. Ao Sul/S. João d'Acre_eom 
seu casario branco ciuuindo-~~ na. · Iirú
ma dá distancia; é os arredondados mon
tes da. GaliÍea _Ondt se O.Cll\ta com9 num _ 
estojo de_ ~eludo' a.: perolà. de. Nazaré, 
Pelo ·ocidenté tem-se._ o Castelo dos Pe
l'egrinÓs qµe ·outtot:a _pertenceu aos Tem, 
plarios; malll .à distancia; esmaecida na 
luz meridiana,' ·avista-se ·cezarêà- da pa,. 
1est1ná quast perdida -nás. dUàtá-dà-s- pla
nicics, do $a.ron_. t\o,'SUI .vão~ erguen• 
do · ma.jesoosairierite as·- cordl,nefrM -<10 
canriélo. e ao- Norte o Mediterral:le.o pul~ 
verisado .de _luz, sobre o QUaJ repo~ __ o 
prombnrorió cômo uma imênsa1 esmerai
da numa patênà de'.OU\'f:>, ' 

E para completar ó 'magia -da paisa-
gem; !10 rundo, como a emoldui:ar 'o qua
dro magnifico. leva.nta.•S!i solene· o gran
de Hermoit CQrOl!.".10 de neves éternas 
contrastando com a intensa' colorjlção 
dO Libano; , -

-Foi essa montanl!ll. -que E_Jias , elegeu 
· para a· lna morada. Oâ conténiplação· 

das 'belezas crea~~- a._tJlà, alma de 'rogo 
eteva.vá-:re à contemplação.-· da Beleza 
increada.. 

O monte Carmelo a : que· a ná.ture2a 
deu -a. _caprichosa;_ fórma duma 'imensa : 
harpa., não séra mlsteri9ila disposição 
divina, !oi pata Ella~;'o inaior va.te de 
Israel; o - gigante do., l'Jagrados aardos, 
verdadeira: harpa:na :guat glótificou Ja
vé,, Harpa_ esplendida a _ desferir· laudes, 

-e_ berço 'acàlentadôr ·.eia,- pr!inéira Ordem 
mariana de que ó m11ndo ha memória. 

Nessa mó!i ta-riha. ·~sa,grâda-e; untida' pe
la- prece: -!oi que ó profeta' dêstruiu: âeal 
e seu .• falazes sàeerdotes. Das -suas: cu
miadas cie: que ele viu assoína,,·-do; ~-

' vante•a. nuveni ,,I.,ucida/que slmbol~ava 
a virgindade fecunda. _da Mã&,d\i Deus. 
Foi nessa montanha. ainda . qué _ medrou. 
cresceú· e·· ·trondêjo'u · o' JJrimeli-d ·culto 
ma.ria.rto. ; - · · · · · --

---. . O J.iROFETA EL.íAS 
,· ,· .. ·· 

.Esborie111ó~. ~m-'gran~es -tráços ·o per. 
m masculo de ,Elià's que.·tj.; Jlêm de~
flnlli a sua- vida ria. óritçá:o. e na peni-
tenc1_~·: _ _ .- _ __ _ _ _ _· _ _ _ 

os arabes. Elias qúer dizer , "Javé_ é · o meu; rio-
. mli'':··nasc'eu êin·Tesbes, ,.Ellé-ê_. o maior 

Ergue~se magestosa 'nos confins ' dr,, e }> ··:ín~is: din_à!lllco \profeta'._. do'' AnJ;Ígo 
Ga!Uea e samariâ,. Os seus ma.Is altos · Testàméntó, El!ás 'surg~ na Historia. ~lll- -
cumes medein ,eso'-_'e mais aietros )jo bl!cii. ·,de~répé!Íté; i;·-;eoino, 'o' esfuziar do 
nível (\O már. O panorama que- dessas·, reiampago ;asgapdd as.i ntfveru;. 'A 'sua 
altitudes se ,descortina é de, beleza ;ar- i p111avra; é· wn raetio ci1'dente: -.- - - ' ' 
rebatadora. Paisagens rormadas de- lu- , - 'Os tlvrof dl,s Reis- são_ St>brlos em' de-
zes e CQres cambiantes. - ·. -- _ !: ,' ~ar-lhe a orig~m· ie'. pÍnta!Xl 'em ']ar• 

Pelo- -el)canto' do ,seu -·aspecto:· abun~ ' _,gas~pliiêêl~lffis'~!t;ºifiii,::·vid~'tij'Í~jí~~mênít -
daocia da SUi-Vei.etasão, Q Ça;rm~l9 lQf•--·_,m2Vmlént~d~'. - -

Piedosa; lendas judaicas clão~no comct 
.,r!undo _ ele ·estir'pe sacerdotal,' e as . tra
dições cristãs referem que ele guardou 
invioJavel castidade:. -
· Parece que a1u·c1a joven. a]:)andónou~ o 

niundo e dedicou-se a seu Deus. -A .,sua. 
divisa: "Zeló zelat-us sum pro Doniino 
Deo exercituum ",, zelei com zelo :a '.glo
ria d<> Deus dos exercitos, divisa que 
tarilbem é -da Ordem_ carmelitana., __ foi
para ele mais do qúé um progl'a.ma 'de 
-vida. :foi a. sua propria vida. vida trans
bOrda.nte de -Deus, vida d~ dramaticida. 
des e ·sofrimentos · sem conta. _ 

A lÜta . que teve de manter cóm os 
imploo _ reis de Israel e os falsos profe
tas é farto..- de/talices emocionantes e ·vi• 
t.orla.s ruid0Sll.'S, , 

Perseguido e -jamais yencldO, · abatido 
e nuncà -prostaélo, hurilllhado e sempre 
exaltado, Elias· é bem o exemplo admi:
ravel de fortaleza, perseverança e m~
ximé de éónf!aqça:'em Deus, Ele é _bem 

· o · exemplar da Ordem a quem deu · a. 
sua. paternidade: f-que l>ll.'SSºU peloo mes
mos- transes doloros!)s do: seu· Patrlàréa. 

- O Carmelo fofo· seu retugio, o ,,sé11 
.santuariÓ, o seu cenobio, o - berço ' da. ' 
Ordem· que -lhe seguiu as ·pegadas. 

Nessa montanha santa, segundo.- as 
Sagradas Escl'ituras, Elias e ElizeiJ -fO• 
ram - sqcessi vame11te os . chefes dos_ as• 
sim chamados filhos dos profetas,., cu• 
jo genero de vida mlstico-contempJa.U.:0 

va lançou. as ralzes da futura; forma de 
vida. mtinastlca - ' -- . · 

-Que os· santos profetas Eiias e -·E·Jl. 
· zeÍi , 1•ivessem -nó Carmelo e _ que tiVeG• 
sem . relações Intimas- com OS tllllOS. aos' 
profetas. é verdade incónteste, a sagra
da. Escritura nô-Jo prova. assas; · 

s, ,Jeronimi:Í, C8.116iano_ e outros _San• 
tos Padres, -reconhecem esses dois: mag
nóa .-profetas, _ os fundadores e. os _ mode
los do· monaquismo que· mais -tarde' em _
o Novo Testamento tomaria forma de
finida e juridicà, na Igréja. - '. : 

-Nada, portanto, ma~ Jegit!mó do Cjue 
os_- Carmelitas reivindicarem para : si _ es-· 
i;a filiação -eUana, __ Nada. mais justo do --
que '.acolheram-se eles sob: essa., parer- -
nldade espiritual. 
· Continuàtlores dos filhos dos prof~

ta11, &; carmelitas pleniflcarain o progra
ma traça.do pÓr -EJ!a.s com9 fundamen• 
to.da s.ua familia monastiéa, -

A1l cionstiíuiçõe.;_de -1324 explica,m_su
ciinta.mente a ._tradição eliana. -Cltemo~la 
a titulo de ilustração. --i_ 

'' Desde 08 tempos dos ·santos-. prof e• 
-tas· Elias e. Elw,eu, que habitaram'º. 
Monte. Carmelo. santos .varões -do, Ànti
go e .çlo' Novo Testamento, amantes ver
dadeltos ·da soJiclão. busc'aram o Monte · 
Carmelo_' pata :ali,, náis ·proximidades da. 
fonte de Elias:darem~se às _ma.is acri• 
soladas virtudes e austeras peniten
cias". 

"Os seus sucessores_ em , o Nóv~. Tes• 
talriento, _ construiram . naque:las :a;turas. 
uma igreja qüe cied-lcaram à B. v:;_ Ma• 
ria. e derain-lht: o. nome de' Igrejá da· 
Virgem do Mórite càrmelo. ", - ··· · 

"F~ram, por Isso. ·chamàdos :le ,irmãos . 
, da- -B. V. Maria- do Monte Carmelo . pol.' 
especial privilegio ;apost-ol!coi' -_ _ . -· 

"Àlberto. -patriarca de -Jeru.sa.lem, reu
niu-oo numa. unica comunidade- e: _deu
lhes uma _ regra de vida._ (12060_1214) 
aprQv,ada . mais tarde pelos ·pont!fices.". 

Este;foi o porito de.pa.rtida..di_Ordem. 
carmelita. _ sob o iaspeto · jurldico, · não -
pore~- l:(uantQ à s\Ja -fundação que re-
monta. à.- grande antiguidade. - · 

· Os -prÚneiros . cronlsta.s 'dá Ordem.· re• 
latam que. sçb o . j\Jgo m.a!'.i!lietanó, : os ' 
eremitas do Monte_ Cariiiefo- emigraram . 
pa.ra·. outras regiões .da Pa.lestlpa. Já i:ão 
podiàm- continuar a tolerar os rria.us trà• 
tos .e pe,s\!guições cruentâs · que os: aga-
renos lhl:s moviam. - ' - ' . -

Muitos morreram mart!rlsados e OU• 

tros exiíaram:-se: ó num~ró _ de , religto
soo :decresceu· ràpidainente, ' _ , - . . 

C:Óni a libertÍlção da -Terra' Santa pe• 
)os cruzados; os' níonjes volta.ra.in nóv~
mente, a habitar o seu remansoso ere-
mitério. _ . , 

A _ vida religtósa carnientana · entrou 
então numa fase de grande prosperida-
cie. - . · 

É_ curioso notar que os· eremitas vol
taram para , viver, no'vamimte 'dll.'S ''suas • 
tradições. e vive-ias plenamente; 'sem 
outros Jaços juridicos. que ".>s· congregas
sem sinão essas mesmas tn.dições . ve
nerandas. É que eles estlivam concfotl da 

. sua. ·propria persoriallda.cle, como a.firma 
o Pe. Xiberta, personalidade 'e&a _ de 
cunho tão inc;o:ntundivel que os d!stin• 
gula <!e todas -as 'demais -tnstltuições mo
nasuéo-Jurldic~s -. fundadas . _por· · aquela. 
epóca. _ ·na. Palestina. 

Foi_• S. Ber-told.o que. meado o sec410 
XII, :os -congregou núma como:-' cor}Ío

- ração reÍlglosá,' tornando-se ' ó seu pri;. -
- meiro - superior. , Multo concorreu· -pira. 

essa . Organização 'o poderoso :Afiner'lêo, 
Pitriàréa. de -Antioquia, irmão· de Ber-
toldo. _ 

Erigiu-se ilntão nó · Monte ca.rinelo 
um sarituarlo dedicado a Elias, onde,to.,; 
dos os dias ~ reuniam os manjes para 
cantàr o oflció divino. ' - • -

O santu11-r10· de Elias, que hoje não 
existe mais, to! o centro de. união' dos 

- er7mitas, conforme _a regra d6 s. Alber~ 
-to; era com.o que um coração a_ pul$:ar 
e vivificar aquele organismo religioso. 

Assim to! que a Ordem Ca·mellta .co
-meçou li. desenvolvér-se e a det'!ritr.se 
na.• orga.n]sação que hoje_ · conhe~mQs. 
Viveu das sua.s tradições P delas contl~ 
_nua a vlyer, por Isso que· eilsll.'l mesmas 
'tradições dão,-,lhe úm .'cunho marcante 
e uma personàlldáde definida 'entre as 
demais fa.mlllas religlooas. ' - -- ,' 

Concluindo estes_ rápidos traços• l!L, .. 
to;lcos diÍ- origem do carmo, podemos 
arfrmar que as trà.dlções ellariae cons--
titúein- a _- sua. razão _ de -ser, e tão -f]Od!l• 
roso e prÓfundo é o: nexo: mora:1· e es-

-ptrJtuaJ que. nOs, liga'_ a ele.s, que -re!JÜ~ 
dii-lS:.S ; seria destruir ~ propr\f óí-élem, ; 
·e~<;reve·'g-Pe.'Xlbett!i.·.-- - · · 

---- - (r.oµçlU~- ~ ·_ 6,il : paàinl\: 
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A Ação Católica é 
, ! eminentemente re

ligiosa~ 
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E ,fD'EA 1-S 

Süo Pattlo1 23 de Julho de 1944 

A Ação _Catolica Brasileira, é 
a milícia niaidma do-apostolado 
·1eigo instituída por ato coletivo · 
dO' Episcôp,Hfo .Lras1leiro apre-- • 
vado pela $anta Sé. • 

e A T H E D R A P E T R 1 . M I. G A [ H A S 
Ciencia histortca1 sã ffl111fia e f ofte teologia 

.. . Pfllli:€18 IAS ttlGIEG'AtiíS lííôNIS 
Continuemos a estúdar. a Encíclica· para- d.ispersar as ondas, de si mes-

ém que o Santo Pa,lre · Pio X conde- mas invencíveis, levantadas pelo so-
nou o -"Sillon••; Yfmoir da. ultitna ·vei pro toni:ffoa:nte do Esplrlto Santo. f,f 
que o ''Sillon" ·se havia. conta:minndo· diante de tais espetaculos confralige· 
de ínfíltra:ções liberais e· ptotestnn• dores que se compreende, em toda a· 
tes, e, de um· modó gehertco, vltnos.- extensão, a 1111tlortancla daquele ape0 

tambem êm <1ue· conslstiâm- estas in· lo de Pio X eli1 prol do conheclmen-:c 
filtrações, Não passemos adlantê sem · to da clencia historfoa, por parte dos 
observar. que isto se deu por falta de que tént a: responsabil!dade· da d!re• 
"ciencla historica, dé sã filosofia: cr ção de mlYvimentos catollcos, Diante: 
<le · for'.e leologia". Infelizmente, tia· disso, que pensar dos ciue apregoam 
da se tem aproveitado (ja experien- como principio a confiança nos 110, 
eia historica, mesmo porque os· ctll'· mó11e, no mundo, no!r proprios lnfüií·· · 
sos e livros de historia. costuma:ni ser gO!í da·. fgrejà:, a:chitndo .que todas as 
-de uma ,uperficialidacle clamorosa, portas se· deyem abrir, todas as bar-
,c1a -modo que os fatqs máis !nipottaft- reiras devem ser abatidas;' abríndo-se 
tes são vistos· de utri angufo e1·roneo, mão d!r tudo, n11ma entrega total e 

. ·sob uma luz. imprêchfa, que lhes"'fal- sem reservas a 'todos? 
seia .. os contornos. Quando não são :Mas o Papa -não, sê refere ·apenás à 
de todo em todó anodlnos, tais cur- c!encla hlstoriclf, mas tambein i1. sã 
sos e livros .de· h!storia.. se cofocatn filósofüt. Esta sã filosofia· é a. ffloso: 
em pontos de vista:. e_qµivqcos, de ma· fia dá Santo 'I'omaz · de Aquino, antes 
11eira a insinuar unia: infetpretação. de ma.is n·ada, As teses· fundân:ienta!ff 
dos · fatos que favorecem' doutrinai( do- tomfstnô, foràm oficializadas. Não· 
menos ortod'ox·as. É .. o- que acontece, se compreandé· uni catolí'co anti-to• 
por via ·de regra, com os grandes mi11t.a, Porem é- preciso confessai' qtie-
àcontecimentos historicos,. por exem· os, ha atualmente, de mod<> ·mai·s ou 
pio-, a pseudô'.retorma., ·c, jansênisino, menos dedurado. Ha m-esmo os qúe,-
.a revolução francesa, etc,> tteferimo- sob aparenclal! de um· trrepreenslvel 
nos, évide11temente; a certas inter- tomlsmo, pt·Of{!ssam un1 . µerígoso· 
preta.;:ões q11E> se dizem .catolicas, mas neo-pfattinismó, que- se expande em· 
das quais se deduziria que, lifirial de falsas níistlcas, ttue cheg'âm a confi• 
contas, a Igreja 11em· sempre esteve nar córn a• tilagfü:.- Isto é'• preciso e'tl· 
à altura de .sua missão, de modo que tar a· todo transe; Flxeino-nos na ··ha• 
.a providencia lançou' mãó · de revo- se sofül, de Satifo' Tomás dif A:qulno; 
lucionarlos, de apostata);!, de herejes para não sermos: abalados,:e para n.â:o· 
para raZ:er seu· caminho·; posterior- deri'O'ai'mos em câminhos excusos éla 
mente; então, a, Jgreja· teria mudado intellgencia, tomo aconteceu. ao '' Sll· 
substancialmente .de atitude. É uma Ion·". 
tendenóià de, em tudo, -procurar c:a- O Santo Padre t'e<'.omenda- a:naa. 
nonl:t_il.1: o m11ndo,-aquele mesmo mnn- unià1 "torte teologia". EvidênteménM; 
do pelo qual· Nosso Senhor Jesus os le!Jos dirigentes de, movimentos 
Cristó se . recusou a. rezar. Esta ·ran~ catolicos· não serão, por via de l'e• 
dencià tem ·causado:os n1aiores t1·ans• grn·, espe"la!istas !10· assunto. Porem\ 
torneis à Igreja, é é· resl,lonsaveJ; ue• sempre é'. verdade CJ\li:f deverão; tel'· 
los mais graves .prejuizos infli11gldos um firme · tmídatnento, doutrinal;· ild•· 
a causa de Deus. Foi adsto que ~u' quirindo' o senso dos dogmas· e-. das: 
cumbiu- o ,''Sillon~·. procurando fazer verc'atles: de· fé, conhecendo á pa1a-
alian~as com os filhos das tt·ev·as. e vra' oficiai da fgreja a respeito' dos: 

· lsto é da essencla· do esl)lrito· libéral. 1,1011t'o!f ca:j)itltis do Catolfoisrho. O 
É !l!iÍtplesmétlte .pàSlllOSd'· CO!llO OS illi• amor· da Vei'dá:de revelada.. dará, ll'O 
migos '\iâ· Igreja têm· conseguido lan• borti- dirigente este sexto s-entidô, 1(118 
çar a confusão· nos· ca,mpos. catolicos, fará com que É!lé percebi,. a.Inda, à> 
i:;empi-e com os mesillos, expedientes, distancia, o bom odor da d'rtó·<ioxla. 
semrire com as nresmàs artln1anha~; ou a. pesttlenda· do· erro. m. este sexto 
e cM)s':i;·a· ser incompre'énsivel como, sentido qúê costuma ser vttnpe1·ado 
em gé!'!ll:'os .'catollcos i;e,tém deixado pelos Jibel'ais de todos os matlztis, 
emba'it·' nestes·. ultimos tempos·. Mil'l:• como sendo; estreiteza de, esplritir, 
do sê'í11ilré· iras mesmas. armadilha'!, preoc11pà~ão morbida de ver heresias. 
.eles ·ciile são os' fillto!l da 1u:i; e de• em todos bs cantos, autoritarlshlo 
-viam, assinalar-se · ·nefa, · cons11n1adá ferrenho, logicismo esqu-emiltico e·tm-
prurlencla,ao tratar dos supremos ln• placavel, que corta o·s acessos . ft'OS 
teresses tla Igreja .. Jí: profundame1ire espni:os livres do ''pneunia". em 'que 
iijiste assistir, periodiéámente,. aó a alma sif-dllata e vfve· a ré; Tl!dõ· is• 
malogro 'dos- mais li.elo!f mcvinrentos to são- ilusões 'runestas, em que a ve\'• 
.sutgfüb!f'rios meios, catolico!i, cll&los d&deirã- fé se perverte. Não tenh~ 
elas mais promissoras· espera1w:as. (111ê m;is ntédó de'ser .acoimados de· "i>our-
sã'o, 110-'·entànto, 'ne'utrall1.ados e··'es~ fendeut;s. d'hér.esie'';. outros- .jij: o· fo, 
terllfaà.dós de nm· ·tnnmento: para;. n11- ram. que muito méreceràm .da [gre• 
Jro por uma sim!)fos :l'llaMbra, nem ja. Sejamos ultramonfanos, pôrqúe 
inedita, nem efoepcionàln1e11te h·1- estaremos com a Igreja, estaremos 
bil. Não tem sido· neéessarió· tanto com o 1'apa. -------------

TARDE RECREATIVA 

Re:iliia-se; I1oje, dfa 23, uma ta!'de 
recreativa para Jocistás, promo\'lda 
ti'ela . JOCF' da' Matrtz· de s: Ra1'at>I. 
Entre 13,30 e· H horáá deverão·· as 

_jocistàs reunir0se na Igreja· de , São 
Raraer,- na i\looca:, de onde desfila,, 
rão para a· Crecha Condess'l M·a1•1na 
CrespL As jocistas paróq uia!s· p1;e
:pal'ara•i1'. para suas colegas· brinque~ 
dos organizados; · cantos, uma bela 

. festinha com sorteio de prendas- e ulll 
farto· lanche. · · 

Essa· tard'é 1·ecreativa: será,, enccr• 
rada com a bençào''do SS. · Sactan1el1• 

. to. Para esta tarde" as jocfstas cmn:pa• 
recerão· tle uniforme; não -se esqtrecen
,h do véu branco:· pa1'a a· benção. 

PASSEIO A VILA f'ORMOSA 

, No pro1'imo mê's de agosto, a· JOCF' 
rara um passeio à Vila' 1"ormosa. A di· 
retor!a da JOCF está: _solicitando tles
d'é jil as interessadas sua· inscrlç:fo, 
na sede da Juventude,: todós os tlias 
uteís d.as 14 às 18,30 horàs. 

CATECISMO MINIMO DE AÇÃO 
CATOLICA 

A Juventude Feminína · Catolica· 
âcaba de editar ,um Catecismo Míni
il10 multo util àquelas que· deverão 
prestar corupro111isso em outubro. É 
,especialmente dedicado' às jocistas 

·que ali encontrarão esclarecimentos 
sobre ô assunto do exame . para in
gresso _na Ação Catolica, Pedidos à. 
i,ede · da JUventude. 
1 • 

BOLETIM 

Em- principio de agosto circirlará o 
nosso Boletim, co.nte_ndo · os circuI·!ls 
de .estudo para os varlos setores arem; 
de todos os avisos de interesse ger.tl. 

AULAS OE METODOLOGIA DO 
CATE'CISMO 

A Juventude aguarda· êom n1111to 
interesse a devolu~ão dos questiona
riàs afim de- estabélecer· com toda a 
uritencia as sulas a·enttó do horário· 
preférldô pelas alunits. 

AGASAtHOS PARA OS POB'RE~I 
DE CAMPOS 00 JORDÃO 

Pura os tuberculosos pobres õe 
Campos de Jordão queira enviar à 
noss:1 sede, a·gasó.lhos novós e- usa
dos. Coin muito prazer receberemos 
os dónativos em dinheiro para o mes
n\o fim. 

CAMPANHA CONTRA O ESPI
Rli"IS.MO 

Entre as campanhas da Juventu,}e, 
figura para o proximo mê1f a Campa• 
nha contra o Esp:rltismo. Mobilízar
se-ii.o tódas as forças da. Juventude 
para que se afaste de· todos os làres 
a praga maldita cio Espiritismo. 

Pt'opõe-SE: às acistas: 
a) divulgar a oraçãó '.de S.- Miguel 

Arcanjo, principe da milícia celeste; 
·af re'Cólher livros cspirltas-,que ell·. 

venenam wnfas almâS; · 
c) difundir livros ·contra o esµiri

tísmo; 
d) procurar iluminar as inteligen-

~!f11a~~~;ªf !:~:, en~· f;~~!;·at~a 
11:n~~: 

na, . no esc •.• orio, reconduzindo as 
ovelhas· desgarradas ao· aprisco eia 
verdade.ira fé catolica. 

EXCURSÃO A SANTOS 

Está a Juventude· recebendo i11scri
ções para uma ~-ª éxcursão do ápos, 
tolado à vizinha cidade marítima. Ji,s• 
te passeio realizar-se-á se Deus qul• 
ser, no primeiro. domingo, dia 3 de 
setembro. 

TANAGRAN, 
Otimo fortificante 
feminino, exclusi .. 
vamoi,nte femininÓ, 
Me1~~ de seus 
hormonfos espe-. 
ciais Tanagran re
juvene-sce a mu
lher. T'anagràn. é 

. . o rerr,éd~ füdícijdo 
em todos· os· casos de àbatiinento,: 
rugrur pri;_coces, envelhecíinento 
prematuro, cabelos brancos an
tes do tempo, Ein todas ·as 

Jrôgarias · 

------------
Toda obra vital se realiza em progressão lenta e propor

.cio11ada. O trabalho da perfeição exige. portanto,. paciencia e 
generosidade - paciencia co'ntra as tentações de- desanimo, 
generosidade que nos preserva da inconstancia. 

--:o:--
Trahalho, doença, caridade, dispensam talvez obri

gações graves, ntinca porét11 o exame de consdericía. · A este, 
exercício e à frequencia dos sacramentos, reduzia· S. Igttácío 
a direção espiritual por muitos e largos anos: · 

-·-:o:--· 
No balanço de lucros e perdas que é o exame de cons• 

dencia, ponharnbs de parte, po1• acessória, a maior ou menor 
freqtte'.1,cia· dos pecados veniais. O que importa não é o nu
n'leró, mas o estado da aTma. Não se trata de levantar estatis~ 
ticas, mas d'e verificar situações. . 

Assim tal'nbém das pequeninas virtudes. A- infla:ção do' 
numero nem , sempre imffca ·aum,entó de seiva. Reconhecei-
lhe a existc11cia, segt1h·~lhe a direção, orientar-lhe o cresci-
mento, eis o inte1·essante. . , 

Si- chego· a contar exatamente o numero das tninhas 
distrações, que nie adianta: essa. fatigante aritmética, si nem 
lhes vejo a cawfa,, nem lhes pondero as consequencias? 

Alcança•me o habito das jaculatorias a duzentas ou 
trézentas por dia·? Não prova isso que mais facilmente 1ne 
conservo na: presença de Deus. 

O n·u1nero' de' atos exteriores revela disposições, inas' 
nem. sempre a situação interior rea,[ e necessada. 

It DUARTE 1 . 
/ f :.....---------------"------------..._---..J 
Associações· . Auxiliares 

Na' ultima asaembtéfa, g!!!'à,l,. rea.Jiza~ 
da no dfa t6 do corrente; o Ravino; 
Diretor pe,. Eduardo·· ft()betto âgrade
cetr, j)or: lntérntêdii) dei( srM; presiden
tel!; a todas as Filhas de Mâda·. que· to
maram' part;ê, no rantaahete esj}irltual 
que lhe foi· otérecido, como hOlnênagem 
pela. · passagem ãas datas· · an1ver$r!as 
d& seu natalicló e de sua,. ordenação ~à.~ 
cerdotal; oeo.n·tdu, re:spectivamentêj a 
24 dé. Junho- e 8 dó corrente: 

Alúdlifdo M Eva.ngeino,' do· dfa,.; que 
é uma. cóntinmtcão do sermão dai mon
tanha; cha.m:a S. ~vína,; a at'erii;ã:o dâ.'l 
sras; dirigentes para · um ponto mutto·
em voga, -'--- à rellglão de aparencia,, e 
o uso que' pessoás · rellg!Oi,as fizem de 
àm'uJetos, flgás, etc; In.sl.ste· em que· é 
pela conttnulditcllHiRS obras; e' nãõ· por 
uma ou outra óbrá; esp0radlca, que' se 
conhescen. 06· homens,· al:ISim, cotn:o· nãó 
é pO'i- um fruto, mas pelÍls frutos que se 
co,11heoem as arvores. . . Nã<L s!\O', .l)Ols, 
aqueles que· dizem, ";senhor, senhor" 
os que entrarão no réino dos céus, mas 
aqueJés. cujas obras agradam ao Senhor. 

E,c0rta. então, às sras; presldl!nte.S', d!- · 
zendo-lhes: "Vós q'U(l ;tendes a re$pOn
sabllidade de' outras Observarf)lí os ·vos., 
&IS at91t; fa,21!! de vossac rcligtãO' unHt 
verdadelra pregação. · Ai; exter!ór1dll· 
d~ são neciis.sarfas, poretfr não são· es·
sencla.ls. Que· a vOSAA.. religião· seja d8' 
caridade. Que as vossas obras revelellY 
a vossa: car!daié; a: vossa f&, a. vossa 
vida. , eucarlstica,; !laia que: atcancemos 
de Nosso Senhor esta satvll-Çãó tãó ne
cessaria ao tempO· atual". 

AVISOS 

Organização dás P)às· Uniões - Ficou 
test>Mdo. poi•_ m·opOsta' dil, si'ai. presi
dente, à.provada unal'limern~nte; que a. 
partir do prox!mo mês, as Pias Unlõe~; 
por ordem de fundação, farão' peque
nas comunicações verbais, sob're' a sua 
organiZâ~ão · e suas infojativait A tlrl• 
.ntéfriV a tomar a: palavrâ · será- a;- Pia' 
Uniãó de · Santài· 1ecilla; a mais antiga· 
da. capita-!.- Em setembro seri.. ouvida 
a · repre;sentante do Ext.h-nato de São 
Jooé em outu6ro a de Sãct . Gonçalo, 
em noven1bro a do Cole@()' N~ Sé•· 
nhOra de s1on e' em dezembl'o ·· 11., re
presentánte da · Piac Unlã\1 do Colegi(Y 
das Mfssionartu: do Sagvado CoraçM 
de Jesus; 

·· raS"Séio' a Caieiras - No dia- 30 de 
julho - Foi suspe~, por ter o Revmo,. 
J)iretà1· dá, Pia. .União local se ausentadó, 
para fà.zer parte das Forças Expedi• 
ciônarias. 

Excursio; a. Santos - No dia 3 de S<l• 
tembro - Promovida·· pela, Juventude; 

com a.· colaboração da Federação; s~râ
reálttado· maís' um 'passeio a;. esta:· lsrãn
de· cidade paulista, Aa· !nsértçõelJ de• 
vem- ser feitas na seíle'. dâ, Juventude; 

Convite ~: A Pia,, Únião de Sã<> Po~ 
mingas, no- A!tó dàs· Perdizes, convidou 
as Filhas de Marta- para um• é!lá em 
ben-e!lcto dos pobr~ sob· sua' astisten
cla, que fo1 . reà.li-za.do' no · d~, 22. do 
corrente; . a. rua Atlbalai 23. NÓ. dlai 23; · 
11a.verjj. na· P'ar~uuf Mts,sa ;cotttémoratt
va do 3.o. antversádo• da Ha· ún:iio; e 
ão· norte-; àa 20 30· horas; .sessãó! .'sotene. 
de\iendO' ser oúvtda. unui:: palestrw da' 
sr~a, M. d(I Lourdet• ·Barbosa' .de'.· AI• 
nteid&, ~ourt?!ra: da. FMérâçáo; 

Agradecliitento · - A ·. Fedêraçã<f· agrii. .. 
deceu • a pr11ne1ra- doa:ção de'' obra:s so-· 
bre- No~ senhora; feltw- pelai novd 
P!il. · Un1ão de' f:lão JOlié dá Vila· ·Alm· 
rlca, e que CO!lllt:ol.t' -de' 11m0

- volume dâ 
coleção- "E'timotéS 'dO' Crtst1àntsmo•• •. 

QttestlolJlidOS' ·-" -F<'.it lidjl; a;· reflfçio 
das l'!a:s Uni&s · que-' ainda! nito :deroI, / 
vei-à-m o q\Jestlonat!O ·relativo à Dire~ 
torlà. e às lnfdrmações' corté:Spondentés 
ao presente ano. 

Adoração ter'petua - Ontem, rea11-
zou-se mais- ume. vez.· 9. trád!clonal a:do• 
ração d.as Filhas 'de Mar~. da Argüi:.. 
diocese à; DivlnL51ilmi\- Eucaristia, sole• 
nementé ex!)Ostâ na. IgreJa. de', Santa, 
rngenia-. . N; 17 hOras pregou a. .hora 
santa pelail . voca~ões· sacerdõtals, 8' pe..: 
la paz,. -.o Revmo. Pe; Jábsen, Diretor 
dá Pia.· União dê- Nossa> senhora' do :som 
conselho;· da Moóca, tendo cantado o 
coro da mesma- Pia.- U_nião.-

PIA· UNIAO·DE: SAO· DOMINGOS 

Hoje, dia 23 de: julhó, a Plit União 
de Sãó Domingos. (Alto· das .Perdizes), 
comemorará.- o 3.o· anrversaricr de sua 
fundaçã('f. ' 

Deiiejando· festéJar essa- data,. as . F't:. 
lhas, de- Màrla. organizaram. ntn pro• 
gramA, que con-s);ará · do se~füte: 

No dlac22, hOuve,. à rui&: Atil:íara; 170; 
um cliá ·comellloratívo ao mesmo- tem
po que em betteflcio: dos,. (:iob1-e$, auxl• 
Jiados pefas _,Filhas de Mar!íii na, "cain
panlfa ie N&tal dos pobres''. 

Hoje; dla 2a, dí:JJntn'go, Missa iís 7 ,30· 
horas, e·. à noíte; após o, terço, e·, bffiçf.a 
do Santi.ssimo, have1·á uma, séi!sãó· so
Jené com a presença- <!OS Revmos, Pa-
dres' Prior dos Oomfnléa.nos. e 'Vigaricr 
da :Paro4uta. Deverá, talar: nesta- OCA
sfão a. · srta, M. de- toureies Ba.rbo$- de' 
hlmtida;, presldentir dá: Pía .União; de 
Sauta Cecllia:. e tesoureira· da, F. M. F. 

Por tntermedlo da. F. M. F., a. Pi& 
União de· Sfo,' Domingos, tem" °' grato' 
prazer de convidar suas írmãs e-m 11,xa. 
ria para ambas as . !e.stas. 

VIAJANTE: 
Precisa-se de um viajante Pª"ª· trabalhar junto ás casas reli
gfoslís,- Exige-se' referen·cias, - Cartas para esta recfaçio a W. p; · 

. . 

GlBRAUAR, SU[Z E PARAMA 
süo canais que representa1n linhas vitais de, defesa dos aliados, 
os quais tudo farão ·para mantêJc-os. 

. Assit;1 tamuem nos ri11s existem canais que representam 
a lmh~ vital do sangue no organismo .e todos. recursos devetn 
ser empregados pai,a ma.ntêl-os desembaraçado$. · 

A 1mpureza do Sangue ataca os rins causando fortes 
dôl'es nas costas e quadrís, inflamações da bexio-a ínconti- · 
nência de urinas, ardores das vias ·urinarias, etZ ', 

_Nenhum remédio é tão indicado para esses casos r.(lm<:!, 
q Depurador-Tônico 

tJóréju~ êsté tiaÍioso auxitiar no tratamento da Sífilis atua 
di1·etame11te · sôbre o sangue viciado. 

Comece a usa-lo J,oiP. mesmo para evitar que setts sofri-
men'tos se agra;1em. 

N. ss nc 

1.~ ANIVÍ::·RSA-RIO DA MORTE DO 
R'EVMO,, p·E. IRINEU CUR&INO OE 

MOURA $,J, 

o. programa.de' solenidades coin que 
esta Federação- cimiemorará a· passa
gem· do: l.'! àni.versa-rio .· lia morte do 
sàudóso .e inesquecível Pe. Cursiuo, 
gloria, e a1mstolo do Me.rianismo bra-

-:siléiro, · sofreu, uina µequéría alteração, 
pas!l4ndci, a·.se1· deflnitivàmeinte o se
guinte: 

1 , J\Ussa. solene d'e requiem na 
Igreja; de SãÓ:Gonçalo, à.s 8 horas no 
.dia· 1.0 de' auostoJ · 

2 - Romaria ao· cemiterio do· San
tissimo Sacramento (Araçá) onde' no 
tumulo: do Padre CursinO' será lnau
gul'àda, uma la(lld'e ·oom q«e· os C,m

. g.regados 
1
"homenag-eam seu · samlo:.;o 

Dil"efor. A. solenidade· terá· lugar ã~ 
1 & ti oras _do dià' 15, de a(losto; . · . · 

3. -':No me_sn'lo dia será divulga:do 
.um fOfü\1tO:'Sobre ó Pitdre·Curslno, do: 
autor:"' do Congregado Dr. Seliastião 
Pagano; com unia· ~1frta•prefacfo. do· 
Revmo; Pe; .A:gostinhct !lienllicute· S. 
J., no~so: atuar Diretor. o,rothet0 coo
teri diversos- clichês. 

'como, se- vê,. n:-alteração !oi -.a· trans
ferencta' dá: r:omá:ria: dó dia (i pa-r~ o 
dia 16 d~ agosto (-A:ssunção--de Nossa 
Se11hórá'). . . . _ , 

As' congrega!)ões' l\Iaríarni:s · se rc.t-· 
nlrãfd no ·pateo d-0 Colegio: é. Luiz, às · 
16;30 li'óras,. do·' dfa 15-' cte agosto, so
gu:indp_s .incorporadas' pá'ra o cemlte
r10· dê' Sitntlsifmo, 6nde· lnaugu ra'dá. · 
a Ja:t)lde, ·e como',orad:or·~t!éial 'da; Fe- . 
l'lição, talarâ .o · Congregado Dr. Diil-
genes· Ribeiro de· Lima. . 

As Côrigr.egàções do interior pode> 
·rã.o· fazer-se:- representar' em: todàs as 
solenidades; pôr intertne'dlo de· súa-s 
irmãs da Capital; 

A' PRIMétR·A• RESPOSTA- AO- APE
LO DO S"Ali:'TO: P'AbRE 

No · ·d01111_n·go •, passado pnblicamog 
pol"' estás:, ®lúnas o átrelo· que' o. So
beran·o· . Põntifice. dirigiu · ao füas!I. 

· !11ostra:n10s. -como:,· refugiad.os de· . t c
das· ·as',ttações: e' pavós:, de· to'das 
as. · C<)lld'lç-õeif· soc·iaiâ\ :. encontraram 
j~t~ a~r S:a:nto Patli'Ei' um, abrigo se
g:1rro', dô'!li borrores. da'.f?,lfe1·ra: 

Jjurancir o"cer<!o dEi, Roma, mais de 
·4o;óoo,·P'8'$$M1r fôrani aõrlgádair e- ªª" 
mentâcfas .. plilo · Vat!cano ·que,. alem 
disso, mantera de'_ha longo tempo o 
servt~o: de-: cói·respondenciil: social, 
COID. dezêliàS e· deze_nas de lllillláF'<'lS 
d'é' ~atta:f; o que <fá .uma idéia do que 
têm sido ,ós ·esforços: e- sacrlfibfos. e11-
fren'.tados· pelo Pai · da Cristandade, 
que; alên.1 dfsso, füdo, vem. O:uxllian
do -ás. 1'01)uta~õe's. das Íionas devastas 
cfas. pe:!a; guetrá, en-viando-lhés auxi· 
lfos dé'toda i especiê. . • 

l"l,: oleiro que.- numa- situàção e-orno 
esta-, o- Sánto, Padre'necessita do an. 
xllió- não .só dos,, seus'. f!lhos es.i,tri• 

· tuais- mas:, de: todos'· aqueles que em 
selnl cora~ôés tiãi> fizera!ÍJ.. fimecer os 
sênthrtento.s, de solidariedade· ante o 
sofrimento, afüeió, · . 

Eor. ísso , o Santo.< Padre-: enviou ao 
Br\lsil uril . apelo soliciutildci todo e 
qualiJ,ue-r. auxiUo,. em generós alinren
tlcios;, .medica1nentos, roupas e cal•. 
çitdo5, dinhéiro, (etc. •. 

E11t~ al)eló; por .éstM• colunas, nõs 
o transn\itiinos a; tô'das. aa: Congre• 
~ações. de• São Paulo, certos. de 1tue 
s.erão ás pritlle!ras, dentre as asso
ctaçõe9: l'.el!gjosll.S', a, responder. 

Chega-nos, a,g_llra; a,. primeira. res· 
· posta. 

Veiu d(f i~el'lo1•;. de l\logl-Guassú, 
ele onde a Congrega{)ão lócal, nos en, 
via 50 cruzeiros,; por seu Presidente. 

Nossas . vivas !el)citaçiies a, tãr, 
-pront'à· resposta.. · 

Que as C'citgregações. da Capital· 
não se deixem. ficar. para trà~ . 

'.Vodo·, e qualquer aaxil'o em, gene.:. 
ros; ·noupà.s, medfoame11tos,. dinheiro,. 
etc., · poderão ser · eúviados ã secle da, 
Federação, rua Conde de Sarzedas n. 
100, .até' que _se' instare-. a Comissão 
diretora que· se encarr.egàrá de $UPe· 
rintender o angariameuto de donati• 
VOS'. 

DONA'tlVOS A FEDERAÇÃO 

Recebemos, e agradecemos o· gen
til! doilath·o· de' "Um anonimo." que: 
nos envia cem'. cruzeirotr para à Casa. 
de· retirO' em Banier1; 

De, "um Congregado"· re·cebemos e 
tambelii agradec·emos mu-:tissimo o 
donátfv-o de· cem cruzeiros para O RI!'· 
tiro irradiado. 

INS'T'ALAOA SOLENEMENT'E A 
CONGREGAÇÃO;. DE' ITANHAEM 

Conform~ estava previameute 
anunciado, no doniingo passado .. foi 
feita a s:ofene' instalação da Congre
gação de· Nossa Senhora da Concei· 
ção e São· Pedro, em Conceiçf10 do 
Itanliaem. 

Às 8-,30. horas 0, ,Re:vmo. Pe. Agos
tinllo l\lendicute, Diretor da Federa· 
ção,. celebrou .à Santa Missa,. durai.He 
a qmll houva. comunhão ·geral dos. 
memb1:oa da; novel Congregação -e t'las 
delegações visitantes na Igreja l\la, 
triz, . ' · 

Após a· Santa Missa·, o Revmo. Pe, 
Agostinho Mendlcute S.J. fez a re- · 
cepção dos ª"Pirantes e candidatos 
da Congregação recem-instalada 

Em seguida foi organizada· uma 
procissão .até à sede d.a: Congregação 
Mariana, . onde os seus integrantes 
aguardara:m a cbegada do Exmo. e 
Revmo. Sr. Bispo Diocesano. Dom 
ldilio .rosé· Soares que veiu acom))a
nhado de urt1a delegação especial õe 
Congregados .de Santos. · 

S. Excl_a. Revma. Inaugurou a sede 
provisorjâ. da ,Congregação .benzéndo
a, : .ben.zeitdo tambem a bandeira da 
nov'ef; Congregação, que foi. ofer~crna 

,gentilmente pelos Congregados rla 
Casa . Pia de São . Vicente· de Paula, 
de São Paulo, · 

Ii:i:iugurada. a sede, houve uma rP-n
niã:d, sofone, dur'ante a, qual o· Si-; Gas• 
par Mart!nelli de Souza, fhndador da 

. Cimgtegilção, . · saudou o· )Exmo. Si-.· 
.Bispo D!ôcesano. . · 

,· Com a palavra .o Revmó; Frei Ve
'~,Atµ.Q,:Q.Jlf ,M., Viganq de:l_taajla~m. 

lê a ata: de fundação dar Congregáçii.O 
recem-instal;ula e, o decreto de'· &ra
ção canonica· qu-e euí seguidà., ·é,· as• 
sinado pelo Exmo. Sr. Bispo Diocesa: 
110, sob vihrantes aplausos. dos. pre· , 
sentes. 

Fala em seguida o Revmo'. Pe. 
Agostinho ~iendicute S,. J., Dlréto'r 
da Federação. 

Evoca em beliss!1nas. pa1av'ra·s a. 
historia e, o significado nistorfuo de 
Hanhaem,' tujas pra.las gúa.idam con1-
Cat'inho· os- passos. e os poeiti.as elo . 
Grande. Ancllieta.- senl d'tivldif algu, 
ma,.um,dos primeiros e um_ dos maio
res devotos de Noifsa Sênhoi-â no: 
Brasíl. · · 

E a prova disto,. esclarece· o·:nevm_o. 
Pe. Méndicute, é. qtie, ·o Apostolo da 
nossa:. Terra, com· uma. visão qM pre
cedeu de' seculos o Dogma. qa I'm:t• 
cufada. Conceição. fuiidou no ~réislf 0-
primeíro templo dedlca'do a Nossa
l:l!nhora:, soh a inV'oca:ção de· Coll')ei
ção, venerando desta ·torma· a. · !ma~ 
oulada Concl!ição,- clorrde velo: o n'oí11e 
do 1o·c.al, Conceiçã.o de rtan·haeri1. , 

Terminado sua, bellsslma oraçã.r>, 
mostrá _ao& moça& o vitlor das· Con
gregações l\farianàs, .. o qtte delas -se 
·espera em· bé_neticio da. relig· ão ·e ila. 
Patria., e o seu, ·significado na . bora 
atual, sendo, suas• ultimas palavrai · 
ab~a:das !)elos aplauso$' áós. presell;,, 
tes. 

Vivamente, aplaudido, ergue-se em ' 
segujda o Exmo. e Re,vmo: Sr. , O. 
Idilio José Soares, dlr!gfirdo urua pa
ternal .alocução ·aos membros ·da no
va Congregação· e -às del~gações visi• 
tatttêS, · . . 

Ence1Tando as solenidades, .· dá a; 
todos a benção episccwàl. · · 

Entre. os- presént'ê.s destacamos: s: 
Excia. Revma, o: Sr. Bispo: Diocesa• · 
nô, D. Idillo José- Soar'es,: ·o, Revmo. · 
Pe. Agostinbo MendieuÚ~ S. J:, ·oire,· 
tor da F'edjlra<:ão ·das C~mgre-gaçõ~s 
Marianas· d'e São ·Paulo; 'Frei Venan
cio Ô. F. M., V!ga:rio de It:àn.haem, 
1''réi Boaventura o: P., Sui:,er:or .dos· 
Padres Dominicanos de-° Sãó Paulo-~. 
n. Paulo Pedrosa:. o. 8. a;, Dfretor · 
da Juventude U'niversitar!;t, Catoli.ca; 
Dr. José Gonzaga Franco, IrmãO'. Mi-. 
nlstro da Ordem Terceira da Pei1i· · 
tencia da Imaculadá Conceição e o, 
Dr. NilQ- Gordo· Verguefro. que:· junta.- .. 
mente com o Revmo, Pé. Mendfo1.1te; 
represeüt;i;va a Federa'ção. · 

NOVOS DIPLOMAS·. OE CON
ºRE<3ADO 

O.s novos dfplmúas de Congrega:t'lo. 
jâ. e:stão-à venda ui casa Sinto Auto:· 

. nio, à foa Quln:tiilo' Bbcaiuva; ao- ure· 
ço · de ~-- c'ruzeirmi. 

Juntamente com cada diploma, e: 
do tàmanllo deste, 1f dadà Um;t fonia 
de papel de· seda, que- cotitérri d eon• 
torno· de _càda um dos personàgbs 
que f.ig.uram no diploma .. 

Ao lado d~ cada: personagem .lia 
itun 1111.ntero e· em ~afxo1 em legenda, 
ó noíue correspondente a cada nu· 

.mero. 
A composição artilitiea do cliplo,;ua. 

pode-13e dividir eni quatro páttés:' ~ 
1.ª - ·º centro, éótn o trono de. t'<os, 
sa Senhora; 2.ª.- o grup0 à direta: 
da Vlrgêm- San..tissima; 3.ª.- o gl'il• 
1io à esquerdá do trono; 4.ª - a m•Jl• 
dura ornamental .do éonjunto. 

Cen\ro do diploma·.,;... 1~ - Eleva• 
se. sob1·e o trono ll Santissima Vir• 
gelli, cujo culto, devoção e ainor- .for* 
mani o fim lrn.ediato das Congrega; 
ções e o centro- de' unidade parii o 
qual converge tÓdo· o· conjunto ·artfs·· 
tico do diploma. 2J - O Arcanjo s. 

· GabrteI 1·ecorda o mister:o -da· Athm
ciaçii;o, coro o qual foi erjg;da a Pfi• 
ma-Prim«l'là de Roma. 3J - santo 
Ina:clo ele Loiola. perdonifica- a Colh• . 
pauhta. de- Jesus, inicladórá desta, rm,~ 
titui~ão e prop.;tgadora dela po!' todo 
o m_undo: 4~. 5) .e. 6) :... S, Luiz Gc,rt~ 
zaga S. João Berchmails e Sa11tô 
E'sta.nislaa Kostkà, todo·s três es,·o· · 
lasticos da Companhia. encontram-~e 
l'eunidos como especiais Padroefl•os 
da: mocidade' catolica, .espeelalmeutac 
da .estudiosa. 7 > - Um Anjo_ segu, 
1·ancln ·a medalha e ó dt])loma- da Con• 
grega:ção, Indica qu.e eras têln pro
curado . reunir muitas glofias- ao :·e· 
dor Co trono de Maria. 8) ,_ Comple
ta o expres!íiV<> simboLísmo desté 
centro um · grupo de -e1nble1í1as que 
representàm· a ornção, O' sacTiftclo, a.s · 
ciencias: letras e artes, contrlb11hido 
torlait ·pari:, glorificar Nossa Senhom. 

Grupo à direi.ta do· tronc>. 9 J - São 
Leonardo de- Po1•.o-. Maurício gloriO'.;O 
filho .do Seraf.im- de .AS'&fs. 1-D> - ·s. 
F andsco de Sales, Dispo e Princtp& 
de Genebra, fundador ·da, Ordem da 
Visitação. 11} - São João lli'auciscô
de Regis S. J, 1::1 - S. PedrÓ- · Clà• 
ver S. J ., Apostofo dos· negros nàr
.At11er;ca Latína. 13 J - s. Ped1'ó ca:
nisio S, J., Doutor dá Igreja. 4) -
Merdnos. representando as Congrega, 
gões pré-academlcas. 15} Bemaven
turado Rodolfo Aq1laír!va-, S. J, mar
tir em Salsete de Oôa., na lrrdia Por
tuguesa. 16') - Santo Afonso Roavi, 
guez, Coadjut:or eia. Compa.nh.ia de Je
sus. 17) - Beruaventurad0 Greg;;rio. 
Barbarigo, Congregado da Prima Pl'i• 
maria. 18. - l\Jembro . da Congrega. 
ção de Gõa, na lndia Poçlugue2a, 
Ill!lrtir. 19) - Bemaventuràdo João 
Sarcander. 20) - S. Ped·ro. Ii'ourrfer. 
21) - S. João Batista Ross!. 22) ....:. 
Bemaventur.ado Lui:i; Maria Grignion· 
de Mon.tfort. 23) - s. Fiel de Sigma-, 
ringa,, da Ordem de s. b'rancisco,· 20 
.,_ 

•. 

""- _:Mo~s. Geroges; Blspó cte Pé1,i•· 
guex. 25) .-:-. Prmctpe Carros d~ Lore
na_: Bigpci· 'de Verd un, , 26) ' -:- San't<;I 
Padre. Leão )'{(H, da CoJ)gt'egáçãó tio' 
Colegl0 . Romano.. 21)· - Bentó XIV 
autO'r e proiµU!gádcit-. da Silta: aurea 
em · fàvor · das . Congtegàçõea. 28} -
Câr,âea.l de,: La ROchefoúcalild. 2!!) .;.. 
Gregorió Xlff . que er'iglú canónica- ~ 
ménte;,a Primaria: MJ-- $._ Robl)~fo _ 

. B.ela'.rmfno S, .f,, üárdear' e Doutor' na 
Igreja. 31). ~ Pio IX betteJilerito im· 
pulsionador . das éongregações Ma• 
rianas. 32} - Eiema,vêiíturildo 8.ai• 
murido·de Corbera;. Bispo- de Vlch, 33) 
- Cai'd.ear de Augsburgo. 34) - Cru~ 
cifero papal, · reptesêntando as Cun• 
gl'egações ·no Vâtícauo, 35') - Molí's. 
PP-,,rci de' Va!r, BfsPo de ·vellêe. 38) -. 

· Cardeal Fredel"ico Borromen, p,iluo 
Eisucess-or de S. Carlos na Sé úe l\íi

. Ião. 37) - Conegó, revrelilêntàíldo: as 
Congregações Marla,nas dê Cabid·lS, 
38 l e:, 39') - Écles.iasticos rept'etien, 
fálldó -as Congregâções de sua clà3$e, 
40) - .Cardeal João ,de Lt!go S. J. 

• 
Gr1ipo à esquerâa do · tro.no. · 41) ..:.... 

M. R; P. Claudio Aqua;V!VJ;t por _CUJâ. 
diligencia Gregorfo xrn pr'.omúlgo11 a 
Bnla '' Om_nipotentfs ·oer••; . 42)' - . es-

, colas(ico Joíl.o Leunls: 8. J: Fundt• 
dor da Primarlà. 43) '-- nemave1.1t~ 
1;ado João Pignateilí S; J·. tràçó de 
unjão .entre a Coin1fanb1Si. dê àlites 
e depois da supréssão. gi•a.rtde prÓJia.• 
.gador de Cong1•egações :t-estautada3, 
44> -· Bossuet; o el<J<iuentt Bispo óe 
Meaux, gloria primacial. ·das l!Hras 
'francesas. 45) - Prestdenf~ da: . 1'l'i· 
maria, com o estandarte e ôs p~hne!• 
r~s Congregados. 4'6) - Imperil1Jór· 

.,Farnand.o m,. Congrega:élo · ele LoV'ai
:na,,. 47) .~ Fénilo1!', Al'cel>ispcÍ ·da 
C!lnlbra!a, outra it!bria da ,JÍteratttra 
tr.ancesa nó· seculo: .de Ltüz. XIV. 't,~ J 
= Congregaclos ·da. Chfoa. ~) "'.'.". T•)f, 
quatu TaJ1so, o grande. po~ta.~a. "Ge, 
rusalem: libertada''· 50) :-'- ·Ladisl:m 
1V, Rei da Polonía e da ,SIÍi!cia, 51) 
- -J'ústó· Lipsio, o not.a\tel. erudito, 
,convertido do luterâl}islrto; 52), -
Jóão· Casimiro. Rel- da_ Polonla e da; 

· Sueêlá,. Congl'egado ''de __ Vá~sov:it:.6:JJ 
-,· NícC'llau ãe Esterha:st, Presidente 

. dá Congregaçãd ct·e. 'riruati,: Vice-l'ei 
pafütino · da· I-ÍÍu\grJa. 64) .....: RÚbéus, 
Pl'incipe dos pintores .dá Renascença, 
qúe c;om sua mão decorou)>. t~to da 
Igreja de: An'lers; sede dá Congrega
ção a que perteú,cfa. 55) -. G_eneí·rl · 
de Son!s. 56 > _, cm perad()r · Fernando 
II, Congrega.do de Viena; Áu,àtri~; 57) 
- Operarió, membro de u'má Congre· 
gação õe sua classe. 6S-) - -MifecllRl 
de Villars, vencedor. da. bat~lhá:- de 
Deriain. 69 l - Túre11ne, ,o . v-énçédor 
de Bocroy, de quem Napqleâo., disse 
que. tora O primeiro i\Omém de · S!!ll 
sec.u1o. exemplar. co.-igrega<10'· da~d1s 
de convertido d.o· p1•otest!intismo: 60)' 

· - . Ji'eUpe, Príncipe da Biviéra, Pré
sident-e de· sua. CortgregaGfi<t 6lJ -
Eug~rtio, Prlnclpe !Ja; saboia. 112) ':'
RePl'.E)sentàntes da célebre Congr~git
ção dll Parágtiai. 63 l - I<:rederico âa
·ivreyerhofer, . feict:marechal. 64:J -
Princlpe dECVoudémont., 65) ~-- d~J _
fü1presenfa:ntes dos Congrégadd°t! ,la· 
atuaffdade.- 67} ..;; Principe deCotÍdé; 
68) - Pe. Lúiz !na.cio b'iter,,S. J- ce• 
J~bre Diretor da Congregação Míttia., 
na deBarcelona, que, tanto .co1itrnJ!li11· 

,para o deseu volvfmentó · das lllllitllS 
donile se or!glriou .Ô riotavel -COlil,T"S• 
so h:spano americano das Qorigreg'a.-
cões, em 1914. · 

Ncr proximo número falaremci;r da_ 
. moldura artística. 

SCtENTIFICAMElVTI 
.IS SUAS l'IRmU 
• Pomado H«<11lv<i 5an Sebcml!~6-
córt1ha1·• ~eientilíeo.rinm·Íe · tocfo • 
qualq:uu alfeocão, · euran,a côtnb 
seidm: feridas em r,ie,al Ulé.itaa , 
Cil<l9<1* al'lt19<l• Eczemai E:rysiPltfa: 
frielrc-,_ Racha• nos pé• e ~os S9io•. 
~pinhos Hemonold", Ou<ttrriddu-
raà. . &n,s:,c6eti, Picó 101 d• mosquito, · 
e insiíc:toe venenOllôL 

u t_i. tr_.0
_4N·t·~-"-·!!4_,:_.! 

-r • • ~ : , 

LER E PRôPACiA.R C) 

"LE(;I(>NARIO·• 
t oevER oe roooa 
U-S CAtOL.Ht08 

P!RffAt'BA -à. PIRAPORI - CABREU'VA -
- SALTO ....; PORTO FELIZ -

Á r . 

aUTO-Vff(i}~ NHI1J 
PIIOO~~~ 

:tAltTTlUS: 7,3~ - 16,30 -- OJIEGADASt 10,0IJ - 18.lt 

R.UA DOS PROTESTANTES,. 194 - TELEFONE: 
SAÓ 'EA~LO -· . 

t 



São PattIO, 23 de Julho de 1944 

-·-------------------------------------------------, 

1 -

A'm:an.hã ~ Abertura 
Faz parte de. nossa tradição ·realizar durante··o curto 
periodo de fins de julho até meados de agosto a grande 
liquidação anuat oferecendo quase todo 0- Msso estaque 
de_ artigos de qualidade por preços verdadeiramente ex:a
cepcionais. 

E' uma oportunidade unica que proporcionamos-à n(;)ss~ 
prezada clientela oferecendo artigôs moderoi'ssímos, -
de qualidades superiores, remarcados, conforme nc-sso 
costume, por preços muifo reduzidos~ 

Liquidação Anua 
Nos poucos artigos nao reduzi(Ios-,. concedere~os ,um 
desconto especial. de _ ltt _ 0/0 para todas às vendas 

~-- dinheiro, 

RDADIREITA, t62d98 - CAIIA POStAL lll 

ClES VERSUS CRlANClNH.AS 
Pe.. Adalberto de Paula· Nunes.· S. - D. S. 

A- Sociedade moderna tem suas· fel-
- ~õ,es càraéterl.stlcamente pagãs e pro

funãs.mentÃ! anti~rlstãs. Querer negá-lo, 
é: desconhecer o· ambiente: em que vt
vemM, ê ter pérdfdo Q tino perf;plcaz de 
oi-.!'Véçíío, !nctausuhmdo,.re em - um 
murlc:i(!' ficticfo ou de' todo Irreal. 
· Nes~' 9'rtfgo. quero apenas- fazer men
ção. à um' dos aspetos dessa_ pagan'iZáção 

' dõq' costumú do .noSS<) povo -e da vida de 
uma ,boa. parté dé· crlst\ioS.:catollcos. Re
firlr!rle . ao' lux:O.: ,estupli:fo d.e se criai; e. 
a.llmetttat, cachorro$ : como se foosem os 
-betn' presente do. Céu, ·as' criancinhas·, 
_ eín: -eu:J~ fllliortomla Deus imprlmiú. a 
· ~ proprta _ Imagem •. 

li: uni. iúJsurclo a _que pontq chega-mos 
cômi e&'le' mat,erla!l.smo que-, há seculos, 
vem:• &oiapando e dewlrtuando u ma!s 
tiitcías tradições 'do nosso povo e os 
prtncip!os, mi.ildn:concu~s <la nossa Fé! 
Preferir úm cachoi-ró fuclnhudo e feio 
~- am ser . humano. Inocente e belo; Ne
g.t um. .-luga~bo no .selo. da. familia 
:m()(lema i um ente humano, que Deus 
envia para: .alegrar o ambiente sagrado 
do lar crtstão e estreitar sempre mais 
o,s, laços fraternais: entre · esposos e fi
lhM, ,pil.l~ que-o "lulu" calleludo e anti
hlglenieo ri'ão vá. -perder o seu sofa ma-

_- elo e llinpo, pr~pe,rado com todo ·o ca• 
rinho' e desvelô- por quem· não quer ter 
:filho, · e sim fera:s · domesticadas a cus-

to de muito traba.Jho e eli:crcicios.· .. É 
muitas vezes OS "bichinh06" domesticas, 
qué roubaram o lugar d,e um fllh() de 
·neus, mostra.m toda' .a - sua te1·ocidade 
canína; ' arranhardo; inortlend'o e até 
mesm<1 ma ta nero suas _ gent!s é respei~ 
tavels do1ias.!' -

Não sei se o teitor soube d.e· unia no
ticia:. que nos velo ultimamente di, Rio. 
Vou reproduzi-la para -liustrar este· ar
tigo e mostrai- a qtie ponto pode chegar 
a "de1!~clez11:" e a. "i:nUdão'' desses 
., tml\.tógúe:· espada.11dos e «-malteres'', de 
Olhos perdidos ein seu fuclnhc cabelu• 
do. Uma. certa. seiihora., · professora de 
foglês. era uma dessas apaixonadas pe
lo "a.nimal amigo: do homem". N_a.tu
ralm~nte, inlm!ga. dft crianças, tev:anrlo 
wna vlda a só.· IVIu Unlbi 't.Ull.Jl compa
nhia· que Jhe tii:ava a monotonia da' vi
da. 'Quatro cachorros po1iciaís. de- den
te& bel\l _afiada&. eràm -os seus .. com
panheiros" de tod" a ho1·á._ Orâ, aconte
ceu que num, belo dilÍ (Is ~charros não 
se derám bem e começaram ~ brigar, 
Com ·certeza, 11 rixa- não Mscet. do ciu
me ou da inveja, por que' t,oEk>s eram 
tratados com a. maior -iguaiciadeD. -E 
a dona foi apart tr a brig-ti dos "ir
mãos". Um deles não gostou dessa ln~ 
tervenção: avançou 'sobre -sua ptoteto
ra, cravousJhe p1·orundas mordeduras, 
deixando-a semimorta. estendida no soa-

. . . . 

lho. A Al!sistencta Internou-a, .num 
Hospital, onde -véío â- ~~le~r éin e:nse .. 
quencta. das dentàdis çl.Q .~a.chon-.1 -(}ue 

. não podia: ser procá.sà.dó peío, :11lmplcs 
fato de não ~r genté, 'tst-9 ;~: ~·perso-' 

E Isto não acó'nteecu rio outró 1il\li1do· 
ou no out'tó·. Iádo do o~anô: Fot ,a:quí 
neste. g.tolicg :B_rMtl; tot :i,.it, ri~~~ -pa
cata e. ctvilfzád,& .Capit,al ,d·a Reputil!ca
_dos- Estados U,n!d~ ,<iÔ Bra$ll! 

· Os berço$. _estãô vaz19i. A carestia é 
multo· grande e a 11'ida muito, d!flcil pa
ra. que \Jlll c~ai t11,0dem1f ~ ter e 

· crla.r_ t!Úlos, dizem sofls~lçà.men~- por 
ai o:s- def~mores e propa.ga<lc~ ·do ,mal
tuslanlsrilo ou do n~•maltl.Íiil.a.!'l!ffemo. 
Mas- há berços p~ os, caçh~troli I a. -
vidà não é ;cara' ,l).fll' cijt;rípriú: .e 'sus
ten~r uin' rupelta.vel C!\Chorro. pouc·~1 
ou um lindo ''lulu" n;i~lhado! .. 

Além dO/l berço.,_ ·vastos; .qu.e.·é »a,ra. 
temer i> futuro- de uma· ,N,;çJo; há' o 
murub 'de ériancfnhas orf~s e d11$1inipa-_ 
radas. Em. ,uma. Capital dC!!I Ea~o;s; ela 
Federàçãéi,- é multo· ~rande 11> - ~cen, .. 
t~em dos· pet,mes._q~: m~rem por fal• 
tar•lhes 11ma -bôa e -siídia àllm.entl'lção. 
E para os cách'éii~s: l'là E's.eol;i.s, Hos
pitais, allmentaçijQ ,~i:ta e; seleólonada., 
remediOs e injeções i>l\iB débell!l' .11.s _do• 
en~e,:s. caninas e eni·tjeçer seu~ 'muscu
ios! O -cumulo do o~o< e .radical nm
teriallsmo. 

É ainda· nos adn'i~mos: dessa· ·guerra. 
tetr!v~l que -está -cel.fand!) Vid_llá .êÍn fior, 
di&persand.o _e desfruindo· lll:r.~ _e )íl:>~lndO' -
chagas profundlls na,_ Sociedade hodi
erna, que .ode!à as' crUincinh11s in,o.cen.; 
tes, , neg~-Jhes · e/ dlre~tÓ. t\Cl 'existir, em, 
favor dos· .eachOrros que· povoam -mui-
tos iai:es ! . . . -

LEGIONA RIO 

EVANGELHO 

------
01 T ,A V O ,DOMINGO DEPOIS [?.E PENTECOSTES 

(S. LtJcas, 16, 1,9) 

Naquele _t_empo, disse Je_sus aos: seus diseipulos ,esta" p:a_rAbol;1: H11via · um 
homem rleo qué t,'p_ha uíyl eeonômo, q!Je lhe foi dénuil'clailo .co)no· -_d'.s~i,iadol' 
de seua.,bens, ,-- l';lancfou cháma-1~ e lhe dlsse: --_ Que .é ist.o·'.q!,)_e o'Hçó de ti_? 
Pr_éllta-me conta de .. tua ~dntinistração, porq\J_e,.dé ora em diante, l'.\_ão ,i;ioderãs 
inais admi_nistrar· os riieus bens. Entid d1$!4 o eéonomo consigo· i:iíe.amo: -:
Q-ue hei ~de -faur, _ po{s que o meu Senhor m.e ~ira '_;t admJft.latra9_io ~,ti ,~e.u~ 
bl!nd 1Nap- posso tr_a_ljalhar-. ~ava~do a _~er'i_â, ~ tenho vergonha de __ men~-:11-ªr-. 
Mas, j;i S;é,i o que d_evo fazer p_ara qu_e, quando me tirarem à _admlnlstra$ie, 
11nc:ontrê quem- me receba em auá casa, __ Assim 'pois, tendo chama.do a e•da 
tith dos d~v~dor:es'de s.cu amo: c:lissê'ai>: primefro: Quán\ó'.de,v,~s ao meu $fflho.r? 
- Cem barris, cl6 oleo., r_e.spóndeu _ efe, E'. o econoíi\o -)li~ :dii-se: _ -,- Tema: a tua 
ct.-,gação, senta-te de'pressa, e estriive outra· de cirtcoent,a, ·-::- .Disse a!_nda ao 
se9tmdo; - E t11, quanto_· i:leves? -- Cem níedídas de ~rigo; réspónd.~u _el~. ~ 
Tom;a -as tua$ letras e esc~ve _outr,f d# o'.tenta; ·-: E. ó '~e.nhor· IQ,\J_Vpu o eco• 
nomp inflei: por ter agido prudentérne.nte,-.p,óiS ,os fill}os do_ A~culo ~-º !TI,is 
prúden_te.s,' ,em seus negocio_s, do quo 011, f:lt,os :d'ai· l11z, .,.,..- E- ~ .vo's ,d{;o;· -
Procurai a:dquir:r an)lgos com as i'iquezais da·1niq11id;tpe, affm-_1hi que, _quando· 
vierdes a pr,ecisar, vos recebam n_ô,i t';i!)erniiculO.:s, e.ternos · · - · · -

e o !lf E· N_T' A R'r ó 

"Recta ratfo - agibiUum" define a 
Ptudenéia S:1.11to Tomáii de. Aqu:no; 
ségu!ndo o Filos.ofo. :f.:, pç,is, um:i. 
virtude. qu_e -ordena bem, as âções illl• 
ilian;ui-, .e, como_ tal, já.mais iuçlhiada 
pata o nial · porq11an·t-0 - da ·vfrtu(lé 
''nento mi:e .utitur". - _Párece, dian
te -dest · d'outrin:i .do DQ.utor Comum; 
extranha a .expres!lãO -do' Divino ~ies
tré, neste pas-so do· EvitngeJho: ••os · 
filhcis deste 'seculo ~ -mais' pruden~ 
tes ·do quà .os f:lhos da IU:z na sna 
gent1:ll.o ". _Se a prude.ncia _é uma- vir
tude .que· só lnc_lina para _0 bem. como 
pcide111 -os- -l'n,àm1- p_ossuf.Ja e em· tií.o 
elevado ;i,'au .qu_e se_ m·ostrem ·mas 
p_rudenteif do que os Eilhos da luz? 

Explic-a · Sinto Tomás qµe, ,<visto 
ser proprlo dll pessca prudente dis· 
por· bem as açõe.!I im vista de um 
.fim IÍom, aquele que, ,em ·vista de um 
fim-' m_au, dispôs beni' a:5 cousàs' que 
conduzem à este fifu tem uma falsa 
pru~nc'a''. _....: N:e. suá n1tt11r~:m, 
pqis. a· pru<Jencia, /J u-ma vlrtude jn· 
telectuat qlie itll,Xillando-se _ da .pers
plcacfo., ditlpõe os meios de mai\el_ra 

poità!ltés, · uJn ,certo·:,é~uechilejito ·!I-011 
_cô.ns.élhos que, -coin fl'.~uencia, nos 
dão ós .Sa;ntos Evarigelhó_s, .um certo 
ton:ol", cer.tá !alfa de ro,_rtalilza, por
quanto' a vii;ilancia· ·êontinUa-"Ua() é 
cousa àgràdav'e!. ~- Tamheru· ,êon• 
cori·e' pará \!sti "iÚgenuid;ui~,.,- a ·'.pre
c:pltação colll qu_é ),,e,. ,co~tum.ai dese• 
ja1• -ver logo realizád;ts - a:s 'pi;op1·ias -
aspirações. airnltaâás ás· próprias i.ni
ciatl\'a.s, ':em \,UtÍla, apalpa( /\;lg11ma, 
cousa .de concreto c.om'o por. v,eie,s' se 
oure di~r-: .·Esctuece-s:ê' Çác\lmente, 
qite .o· maio\' dos 'apoS-tolos, Jesus 

·Cristo, de ,COll{)f~to; no 'seu !1-POS~olá• 
· dó; ;nada maJs ,:.ealtzou ''().o, que uns 
poucos pascador.e.s :tintl(\os: qu~ ee' 
rtam, · no futuro; ,depo'.s' tia. descida 
do ·rnvlno l!Jspirlfo santo, . ai! -cotu, 
nâs ia Igreja, -Porque .u_ossO', 11postola• 
do :niío. poderá consistir ,:t;a.mbi,m' elê' 
nump; s.émenteJra 'que .~ó níá{s, t#de, 
sei·á fecu11dada pelo Esplritó d~ Deus 1 
Não· são JtS giandes· ·reallza'çõet, -co, 
mo t~ls,' que silo' a_s-obras <i_e i))eus; 
ri1as · aqu,eJas - ·em q:ue _se ·,Pr<>cura' e:x• 

-c!Usivamenfo a glorll!,_ de l>eus, e ,es• 
ta~ péiem-ser <lést?têzifei:ci ~os ollws 
'10 .m:undo.. , _ - _ , . 

Como s~ <leve tollltlr em _:cons!de
, ração ·êst.a .vérdade .especial@ente de, 
po{s· ,da adverteJ).cla ·~ . .Divino Mes: 
tr~ 9-.ue ,oà filhos das tr~vas .~o· riiais 
-prudent~;"do que os filhos da:;~µzt 

,i. .• -· -

a conseguir urit :nm 'determinado, Se 
Mte fim --for ,~om, ··e os melo~· aptos 
pal'a consegui-ló, ~etós,. -temos_ a vir; 
tt~d_e da p,udenc:a; .se o fhn- for mau, 
ou- os meios. de11h.onest-0s, não hll pru
·den<iia, mas 11ma d(\Jp05içã'c, q11e fie 
lhe· a.ssemelh9,, 'flsp.ecl,àlmenté na ma
nelt.t de tirocedér desta virtude,- e 
por Jssó, ºª maus. que .age'm t.orri aten
(:ão, int_e1lgê11cia, persplcàcla, 'n1o'cle• 
r.lç(o, 11imut,ando · l,láb:lm~nte -,1111~s 
verdadeiras tnft\n.ções, -nadem. ·em ·cer
to sentido, d_izérêm-!;Í) "prudentes", a 
saber; "ln genératione sua•• istó -é 
értt" s_eus négoclos, -

E n;sta liàbmdade. de dispor _ os 
m(llos _-de matteir~ I'/. co1ise~ir o maú 
fim. a qu~f se propõe, :ar;rml1- Noi_so 
Senltor- Je;5us Cristo,. $ão etes mais_ 
prudentés, hià!s cauteloso,, · mais 
pel'spica~es, ~em <te 1narteifa_ mais 
segura,- àfim. de não compro1heter .a 
ima -obra, do que os l)ons, os -:mhos 

- -eutra obáe,rvà9ao ,i- a- 1·~peíto ida/ 
fjnalldade dà '.prud~~t:ia, ;~· dé um 
Mnsequenle conceito: erroneo que ha. 

-. sóbre a mesinà .. A ·pru~êitqlâ. é defi
nlcla O recta fatio -aitbilium ". 1: por~ 
talÍlo, orde.n!l-da _ ~ara: ·a à~o. Prl)den•. 
te··e aquele que ordena. -s.edá.atos- !]e 
m;µtell'a a consegu[r, -d!{ inodo, pos!• 
tlvo; .o_ fiµi Que tem e1n-ivi{ita. Ppr ou• 
tl'as' 'pl\lavra_s; não i;e 'compreende 
pruden~i\\ ,iuni -individuo ql!:é. não: ~e' 

· prownµa µm f,im q\lé- alcançar, Para. 
lJaV r prµcjeúciJ( é preciso haver,aÇíl.0, 
Acontflc_e que o \lomenr prudente nlló -

dP,:bz. · · 

' - ,* *' * --
· Neste_ ponto,,. aejam,n.os -permitidáil 

dMs olis.ery·a.çõef!. , -
Ém ,sét;at; a irái)rudencia dos bons, -

nás suas impreeas apostoHcas, pro
cede dà sua proprfa bondade. ;Bóus; 
!st'o- é, com a vontade reta, não ifua
ginam que podem com ·raclHdade en
contrar pessoas sem reta intenção, 
acham diffoil que . pÓsÉ.a haver . lncli
v'idu<»i mal·-_ fotencionadoif, é por i;;so 
se méistrani de todo aber_tos, confian· .
do facihÍl.en'te nos homens, antes ele -
•!provar o ~eu espirlfo". como ·_1:í. nos 
aconselham às Sagrada·s Escr:ttiras. 
E eia( a abundanc!a,, de- qúintas colu• 
nas UI\.S empre!Í_as catolicàs. -Contes• 
semós que .se, de uni Lado; esta !nge
nuiWtd~ abona ~ bl»\ vontade destas_ 
i:>essoa:s, não deb:~·-ela de supor uma 
cérta ,!legl!gencla e:iµ ;assuntos iro-

dev:e ser precipitado. ' -. - ' . ' 
Por jsao :rrequentement.i, li -·Ptud"n' 

·eia ' 1;\Prése~tàclà ·como' -iim!I' ~rtudê; 
cuja éss9_ncia -consista_ ~m cal~; em 
recual', _ ém co,ntenu,orlzar, em. illtir 
às· atll.ttdes ~_etinlrtàs. Em. uma, -p.11.!a
vra: .em não !1,glr. ora, nada. w.ills 
con~rario a ·esta virtu-dê qué é â ,ó1fr
tude da· ação. - Ç) h91l).em prudente -
agirá com. :cautela, deva$'ar, -na- maio; 
ri.a dol;! cas_o~; ,mas- _ag'râ. Mais. A 
prudéneia, bem que seja ;uals proprfa 
'd-1 •a:ção que s6· àp_11,rec0 ,depois de 
um . p,3riolilo, geralmente, ui)l' tanto 
longe, de conaider:ações, de eÍábora-
ção je p!an_os, -11ão Sé pode ·!lialltel' 
sefü esta gestMão qué· a :Jireclidé' e 
que absolu'tamerite 11ão é -passfva, 
·ma.s profundamente ativa. Nela é 
que · repousa toda. a I>:tecisão, pérspl, 
cacla, · opottii.ntdade quf se · ·a~1'[itam 
nas a,ções prudentes, Dé' roanéira que 
à propria' ponderação ne~e_ssâ-rla à 

V'iuios, petos documentos transcri
tos ém nossos dois ultimos _ numeroe, 
como· entre as varias medidas' assen• 
tada11 pé'làs' torças· secretas, no início 
do seculo passado, para o comb:ne 
sistem:átko .á _Santa Igreja, solm\s• 
'sà,lam. duas de importancía capital: 
- a -cor:rupção inte'rna; pela infiltra
ção de pseUdo-catolicos, e a precau· 
ção dé· evitar a perséguição aberta, 
pari não etlnr martlres. 

bcranamentê .perfida, se· esforçam por 
anular as enel'gías· vitais da_. Igreja, 
e mesmo. se pudessem, _ subvertei· 
oompletamenta o reino d_e Jes'uil Cris
to, Não mais Nos podemos calar, se 
desejarn1os não par,ecer infiel aÔ ni:1-is 
sagrado de Nossos deveres, e que a 
bondade de -que usamos até aqui, 11a 
esper.l1,ça de -emenda, não. seja taxa
da de olvido de Nosso Senllor. 

N()VA ET ,VET.E~A 

Poucó _meí1os _de um seculo_ após ter 
_1,ido: illtêrceptad~.em Roma, pelas 8U• 

toridades po~tificias, a celebre "lns
frução" da Alta Vénda, o · Santo Pa
dré' Pio X, . entãó gloriosamente rei
narité,- -_ publiéa,va ·a Encíclica. "Pas

. c~ndf Domli:dcl_Gregis", em que rut. 
minou ós erros mode,rnisfas. 

'I'ranscrévemos hoje alguns topícns 
dessa, iinpo'rtà:ntiss'ma - Enciclica, por 
onde· veremos que a tatica empregada. 
pewSc_modemistas" confei-e ponto ,JOr 
p·onto- com as "sugestões" das' forças 
secretas aos seus lugares tenentes, 

Mais aínc:a. Veremos; por estes tre
chos quê Válllos citar, o càrater geral 
elo íno'ÍÍinie~lo modernista e ó as-pi;c
to unitario.-de _sua doutoina, o que nos 
dá. a _entender cíiie essa "reunião_ de 
todas as· héres'iaé assume áos oihos 
do Santo ·Padre Pi.o X. as proporções 
ele uma _ vasta, cónspiração dirlgid:i. 

.co.ntfa, 11·.Santa Igreja, e existente em 
se11 J;Jrõprio seio. 

·cons'titue esta Enciclica -a comprn
-va~o'. clara da mudança de' tatica l!os 
inlmigos- da· Igreja,. os quais; segun
dó o- ·Santo Padre Pio X, estariam 

· esposando "uma. arte _toda nova e so
bêrà.namente. perfida", procurando 
•·snbverter complétamente o t·eino de 
Jes\ls 'Cristo". 

l!'alem os proprios textos: 

..... 000-

.. A. missão que- Nos foi confiada d o 
ttlfo de àpascental' o rebanho do Sl'l· 
nhor Jesus ·criato assinalou como 
pr-imeiro dever de guardar com um 
cuida:do ·zeloso o deposito -tradicional 

-da Fé, coiltrà- as P!'ofanas novidades 
de Íinguagem e _elas contradições óa 
falsa' ciencia.. Nenhuma idade hou-çe, 
item ·duvida~ em que uma tal .vigilan
ciâ nío -fosâé necessaria ªº povo crls• 

· tão: - porque wiuca faltaram, su:;J 
citados -pelo inimigo-. do· genero llll• 
ma~q, homens -de linguag~m perver
sa,_ propagadores de novidades e se. 
dtJto'r-es. _s1,1ditos do ierro e que_ condu
zem ao' erro. Mas. é- forçoso. recoube· 
eei; o n.uniero dos iniµtlgos da CruZ' 
de· Jesus Crisfo. aumentou estranha
menfa,. nestes. u!Um~s tempos<, os 
ll;tlê~ _ê91U uma. at'te toda nova. ~ \$~• 

O que ex'ge sobretudo que Í'alen10s 
sem demora; é que, os artiíi.ces dos 
erros, não mais··os devemos pr'ocurar 
tioje entre os inimigos declarados. 
Eles- se ocultam, e 'isto: é unt motivo 
de apreensão e de angustia _multo vi
vas, no proprio seio e no coração da 
Igreja, · inimigos tão mais temiveui 
quanto o são menos abertatnenté. Fa
lamrn Veuei,aveis Irn1_ãos, de um_ 
grande numero de catoticos leigos, e, 
o que é mais ainda pará deplorar. úe 
sacerdotes os quais, sob .capa de 
amor à Igreja, absólutamerite curtos· 
de filosofia e de te_ologia serias, - im
pregnados ao contrario até_ às entras 
nháil de um veneno de ·erro sorvi<io 
nos adve1·sarios da Fé catolica, se 'l,O• · 
Ioca'll, com desprezo de to.da modas.
tia. como renovadores ela ~gréfa; <:s -
quais, em !alangell. serradas, dirigem 
audaciosame11fo o assalto a- tud.o o 
qúe ila de niais sagrado na obra de 
Jesus Cristo, sem .respeitar ·sua Qro
pria pessoa, que elês abaixam, por 
uma temei·idade sacl'!leg'a, até à sim
ples e pura humanidade .. 

Estes homens podem espantar-se 
que Nós os .coloquemos entre· os ini• 
migas. da Igreja. Ninguem .se espan> 
tará diSSO COlll algum ,fundallleÍ!fo Se, 

i;,oudo· suas intenções de lado, cujo 
julgamento é reservado. a Deus, qui• 
ser ben: examinar suas. doutrinas, e, 
con·sequentemente a estas, su~ manei, 
ra dé talar e .de. agir. ln_imigos dá 
Igreja certamente· eles são, e ao di· 
zer que ela nãó os tem peiores não.se 
afasta _da verdade. Não é pelo lado 
de fora_ com efeito, já notamos, é ,fo 
lado de dentro que eles tramam sua· 
ruine; o._ perigo se: acha hoje quasl 
nas proprias entranhas e· nas- -veias 
da Igreja: - seus golpes são tão 
mal,i_ seguros -quanto eles- sabe!ll onde 
melhor feri"las. Acrescentai <qué não _ 
é nos galhos ou nos rámos.que eles 
deitaram o. _machado. mas _na proprja 
raiz,. isto é, na _ Fé e em suas tib,as 
mais profundas. Depois, uma vez cor• 
tada essa raiz _ de vida lniortàl, eles 
se entrega1n à tarefa .de· tazer cir
cular o virus por toda a. arvore: '-
nenhuma parte da Fé católica perma. 
nece ao abrigo de sua .mão, nenhuma. 
em que eles não façam tud<i eorrom• 
~::-- J!J, ao m~~ô t~lll~ fll!ª proas~ 

INtl\JllGos 
guem por,mil ca~inhos em seu deslg• 
nio nefa$IO;. nada de -til.o insidioso, ele
tão perficlo que suti tati~a: --:-· _aim1l: 
gamando ,neles o raciO:nal!s-ta é o ca
tolicO,, fazefü:no .CPlll U)Ít ta,},_ fefina' 
manto de' hiibilidade, que càég;,.J;11 a 
abusar. taenmente dos esplril!)s mal 
'a visados, /!.demais, c'onsuni.àdos 'em 
temeridade, não ha ;11orte d~ conse• 
quenclas que -os Úça ·l'emiat, _ ou ·11E\· 
lo menos que eles não s.usteflt~m alta 
e _obstiua:i:lamente. Com ,111,to e, co:sa. 
muito propria a ,estabelecer umo, .com0 

l)ensação, uma vida .toda 'de ativída~, 
, de, uma assiduidade e ,um ardo( sin• 
g:tlarcs em todos os géneros __ -de M· 

. tudos, costum_es. -reco_mendaveis ·.de 
01'.dinario -po!' sua_ severidade. Erifün, 
e isto parece retirar _toda esperança. 
de remedio, _ sua11' doutrin:!l,iÍ. -perver, 
tei'àm de tal modo !lua a'lma que se 
tornaram rebeldes' ·a ,-tódá autorida
de, impacientes ·c1e todo freio: - -1.>a• 
seanclo·se · ém uma falsa. ·co11cleuc_la, 
fazém tudo pàra que se -atril>ua ao 
puro ·zelo da verd~'de' o .que é obra 
unicamente · de obstinação,- e, de -or~ 
gulho. _ - Certamente;,Nõs l1aviam_os -
esperado ·que._eles se e,íúend11,ssem um 
dia;, e, pôr·,isso, os ·havlamos de .lni--

- cio tratado'çom doçura, COli),() filhos, 
depois com· severidade;;'en'fim,-e bem 
a contragosto; con1 repr~me~das •tm· 
blicas .. Vós não Ignorais Venerueis 
Irmãos, a esterilidade de- Nossos es
forços; eles curvam um _momén_to a 
cabeça, pa1'a leVa!Jtá,;Ja 'pO\l!)O depois 
i-nais orgulhosa. Ah! se apenas. eles 
estivessem. '.8ID causa, ,-N6é -poderia- -
mos ta:lvez dis'simular;'· mas é a reli• 
gião -catotiça, e sua , iieguran.ça que 
estão em jqgo. Demos treguas, _ 11or. 
tanto ao siJe11c_lo. que agor;i; seria 'l,lm 
01·ime ! f;; tempo de tirar ~ -masc11ra 
a esses tais homens e de os" móstrRf · 
à. Igreja uni versa: •t:afs ,como eles sijo. 

El como uma -tatlca dos- modernis~ 
tas (assim eles se chamam coniumen. 
te e cóm multa razão); .tàtl!là em· 
verdade bastante insidiosa, é cl~ }a,. 
mais expor suas doutrinas inetodiea
m_~te e ·_ em seu · <1on,junto, mas d.e 1:t.!l 
fragmentar de qualquer modo' e _ele i 

.as espargir aqui l' -ai!, o qrie se !)res
ta a os fa_zer Julgar ondulantel! e ln• 

_ d~ciso!j, quando .suas i\1,aias, pelo con
, traria, .são .perfeltame11te'· flrmàdas e 

corisistentes-;,-lmporta, aqui, ante:t de 
tudll-apl)!ei.ttar essas meAAl(a ,douttl· 

· nas .de uni mesmo ponto de vista, .e 
mostrar o nexo logieo que as li

·_ga, e1itre _si. Nós Nos res_ervamos· da 
litdiçar e_m 'seguida as ca.\jsas .dos er
ros·_ e cié prescrever._ os remedios pro• 
pr!os_-a.eliminar o nial". _ 

)!}, pa.ra: ·proceder com· clareza e-1n 
uma materia; Da verdade mtiltó. com, 
pléxa, faz-se nocessÍlrío nios_trar),)go 
:de in~c!o que os '.mod~rnistas reurtom· 
e misturam por -assim dizer entre -~i 
va"rios pe!'sonagens; --. a saber, o fi• 
losofo, _ o crente, o teologà. ó ltisto, 
riador: o critlcó, o apologista, o re
rurmador: - perso11agens que imiior• , 
ta bem. caracterizar · si se· dese1a · co· 
nliecer a, {Úndo seu sistema, e -se- ca
pacitar dOS principi&S como -da$ COn• 

: sequencias ele sua_is ·doutrinas'\ 

·-000-- · 

:governo ao· clero in!erior. e mesmo 
aos leigos; que a atjtorld!tde i!i=Jja de· 
centralizada.. .... Retorma das Co)Íl.• 
gregáções Roma11as, sobretudo'. da· do 
Sauto .Oficio e do !nde'x. -r Que.- o 
poder eclesJastlco mude a Unha de 

-Conduta. -llO, terreno ,wcial 'e pôlitlco; 
eollliervando•_Sfil .fora das_ organlzàçé)es 
_politicas- e sociàis, que ~le se a1la te a 
estas, para: t>énetra,las de -seu esvi• 
rito. - ' 

Em mota!; fà~em seu ,o prjl).cíí;,io 
dos américan-istas, qué as -Virtudes 
ativas devem 'Ir adian_te das paasi· 
vas. na apreciação como na Pratica 
que,deJas fazem. - Ao cleroexiglim 
'que -.retorne à' tiümildade e- à '-pol:>re~à 
antig!}s, ·e, 'quanto às suas idéias e 
sua ação, que as oriente iiegundo se,is 
priuciplos''. . ' ' - ' ' 

· Contrnuanij9 a -denunciar a. tatica 
modernista cUz ó Santo Padré Pfo · X: 

Depois de estudar o- filosofo- e· o· "Ora, foi de·uma al!auça da talsa 
crente lllPde1•nistas, diz o Santo· fa- fllosofüt com· a Fé que nascéu, ca·r· 
dre Pio X: 1;egado d_e· ~rros, seu · sistema, _ · ' 

"O que ·tançará maJs- luz _sobre es- Se ainda ete·s mostl'assem .menos 
sas :doutrinas ·modernistas, é sua .con-. zeli> -e, atlvlda-de em propaga-lo! !li.as 
· duta, que ..]h,es é .plel)amente conse- é tal nisto -seu ardo, tal sua <ipstina~ 
quente., A- ouvi-los, a le-los, seremos ção' de · tráb~lho que _sem - tristeza 
tentados a crer que eles caem- em 11ão se - pode ve-lcis' tljs11emrar à rui•_ 
contradição eonslgo .mesmos; que são _ ua da Igreja tão .belas energfas, quan'. 
'.oscilantés e incertos, Longe -disto: - do elaá podiam ser tã_o ·1>roveito~as 
.tudo 'é pesado,' tudo é desejado ne• se. bem empregadas.· - Seus :trtifl• 
·ies, mas. à luz deste prlneipló que a_ cios_ parâ -abusar dos eepíritos tião 
~'é-'e .a ciencia são estranhas uma a de duas -es·pecies: - esforcareiu,se 
ou_fra, Tal _·pagina de sua obra :pode_. !>Ol'·atastar os obstaculós QÚe sé- lhes 
ria ser assinada por um catolico-: vi- antepõem: depois, _t>rócurar ·com cui-
rai a,_ pagina e acreditareis estar len- - dado por. ativa e 'pacientemente em 
clo_'uru racionalista".- - obra topo o que· lbes pode- servir, 

· · • · · · ·. • • · · · · · · · · · · • • Três c9isais. eles bem. sentein, ·1hes, · · P~~~;~~~·i~dd · ~a · ~~rnmeração dos b3.rr.'.i.m o caminho': - a tflosolla es• 
erros modernistas; a certa altura -sé colástlca, a auto1·1iliule dos Padres é 
acham dl:!nm1ciadas do seguinte modo a tradic;ão_ 0 maglsterfo .da Igreja. 
as tendene!as -igua!a.taria!s desses lni- · A 'estas três oois.a11 eles move1u -
migos intemos da Igreja: , uma·guérra encarn!çada". 

"No que diz respeito ao culto, que E como- un1 dos elementos dessa 
se diminua o numero das devoções guerra, cita o S~nto :padre · a c·amtjl.l-• 
exterlóres, ou oelo-'menos que se 1111- -nha, sol;,retudo_ de silencio,_ que os 
i>e~·a; o seu: crescimento. É verdàde sectarlos. modernistas movem aos_ ca, 
que certos deles, por úm belo, amor tolicos _ que -lutam vigorosaméute pe, 
ao simbolismo. se mostram coleantes I r j 
sobre esta .mat-eria. - Que ó gover- a _gre a: 
no''ec:lesiastico seja, .raforntado eill •••.•. ···,··· ,., ··-~··· ., '. .•.....•••• , 
fados 0s seus ramos, .sohrétudo o dis- -"Depois disto, .não ha. ·razão para 
ciplinar e o dogmatico, Que seu esp!· espanto se os modernistas pera~ · 
rfro, qlle seu proceder extei'iot sejam gUell''COill toda sua malquerença, COUl 
colocados em ·harmnn!~--'com _a_ cori- toda sua acrimoniã, os ·catolicos qne 
ciencia, .que· se· -volta -s\)ara 'a' demo~ -": lutanr vfgorosiq'rien;té pela Igreja;. N~.o 
~-rl!C~J.f!~! UIUJJ.~inhã.9 §eJ!IJªª-<!--~ . ~- 'tiOtl«t«i ~~~,~- 1114t,~.~--:V9.Ull~ 
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-- - . P.araizo,"""' São Paulo ' 

Preg ... do e ·Man,tando .. .. 

SÃO PAULO SQIA JORNALISTA? 
Pe. Ascanio Bràndão. 

Ficou- celeb~ a frasé dê MohS. Ketteler, ó ádmiravel lutador da boa 
câuea: ~ ~se São Pauló· voJtâss'i_ lt~- inundo se fatia jornalista". -
- _ Con¼,tar/ll'ri alguns.a é:il.i>t~ó/Hettõigél' rfas !luas "Cartas.a um Teo
logo" diz- se tl'~~--·ile uma ~bi,ila; "Niõ tteiáfl em tal coisa, escreve o 

-$abio Pfelitdo, n~M11,ttl Bispo dir.iá tal éóisa por, :ínuita .estima que lhe 

llJt~i!;~r:,;r:Y =~-~pôstoló dá imprensa na ·Esl)anha respon-~ 
.4eu a::Mons. Hettinrer :PTl>V,!l-l'ldo a aµténticidade da frase e afirmando: :-• 
São Paulo não,, abandonaria- s~ duvidá, J1 prel/:a9ão da palavra -de Deus, 
·tielo jomãliJ!in9, mas de~i~ -um n1eio tãl) fjodéroso de Se f112er ouvir e 
pregar ,a boa-e.sã dou~ quem ,pre.gaita iq,);õrfüne et httpOttune, e quem 
.de-tudo-.se terviú pará evangelµ:ar-as ãlmas ~. ganhá-las ps,ra Cristo? 

. _ N_âç foi ,méno! vigor~a ·e expre$S}va a palavté àrdente de Pio XI so'." -
bre·a iinpi:ens.a: Ouçam.-ná.'e.meditem: ,.,;. "A vltori!l iÍQ catolicismo e sua 
influencia no muitdo. biteiro ei;tãe eni 1'aZiio d,r~a. nã9 d.os templos cato
]icos', nem .d.u. lnstit~es 'de be.l\efiéenclia, nem mesn'ló do numero dos -
Sacerdotes, -fflllS' 'da <itnJH·é-..'18 e11toliea'\ - - . ' ' - - ' 
. - Os meus leitores oMJrv'em o vigor de ·algumas e:xpréssõl!s do Papa! 
Pois be~ hoj~: quem. tem ahna de lW0pt~lo, :quem luta pela \'.itotia do ca
tolic~~ h• de .cc;insidet:àr ~- ~prel'\sa. :de somei:ios i.ínpílrtanéia? Digam• 
_me, se :;;ão Paulo_ 'Võltasse e ciµvissé <le- 'Pedro . tao vigorosas e candentes 
p_alàv_ras;· :se qÜedaril! indile:t:~rite. ~m face -çlo grav~ímo problema da -
i,mprema?' -·. ' ,, ' .. ' ', -
- -_- }llãct· quero repptif o (Jue I tantas vezes nossa imprensa catolica ô tem 
f~tó, is~o êf 'a.!!' palavras~dM ult~os- PQnWfoes S?bre o valor da imprensa, 
culmir)~nd9 ,ia«··expressoe!! __ de l'_io • XI e. nas de Pio_ X: o. ~eryo de Deus que 
já·vai 'a· êaminhQ_ <tos_*lµ~: ..,.. l:n'i vãó _ ootistnnretS igreJaS e a1tares se 

_ não cuidais dá lioa impren~·.Que-.niais é preciso? - _ .--
. ''' Aq~; ~ntr.~ ,nós ,ái~d,a 'ha p_ouco :houve .quem se 'Se1?_tisse mal com a ' 

·no~a )mpottu.na repetj~o'. dà ·frase de Ketteler: - ''Se ~o. Paulo voltas~e 
à~<iltwido'~·:raria jorilàl~a''. _ - · • -_ .. 

.Achiµn ·simplesmente, -~!i balela, uma fr;i,e oca e atrevida, quem 
--sàbé... ' ' - ' - -

Tenh~ pa.ciencia, ,09, ·meus_ amigôs, e, o'uf:am o .Papa. ~uando o -Papa 
· fala a ieniê 'si! s.ente µio '.bem éin reMtir o qu,e diz S .• S.! _ - __ · 

,, _ Pois ,, confirmar ,;i- frase celebr_e -i!e. Ketteler fala P19 XI, textualmente: 
"DisSê~ qÚt ·•:i<é •, Af)ÓlltÓ~ -São PaµJo ·viv~ em· a.ossos -dias seria jorna
'Usta; Nãó ba · tluvid!i, PI>~ São l"auJo, ,nãi,) ~~ante as üificuldades materiais, -
cm snas c~ai; e ffcritoi; tã~ iiial'!lvilhosamente tt1ultlplicados. levuu a tan'." 
-a.i; P!ltiilS • luz do Evangelho.· Aquele homem de- alma táó àrclente é certo, 
t_erla lipro:vef.tacw 11 .mals 'pó~ ar_ma para propagar a idéia e O· pensa-
mehkl>- ,ti imprensa:' •. - · :- - - . · , 
· _ fle~.do a opinião de uma revista ·-nOSI!?· a· _ exi:re~o _de KettelE:r,, é 

'uma. , . bàle~t E no entanto.; o. _Papa a con_firma: Nao e nuster a alguns 
jQl'D!l!iS~ Clim PQUéo .l)lais d~ -~a!Íó e ,i'éflexáo, arttM q1,1e da pena lhes 
'brote~ ~as co~idera~e~ e -~firmaç~s ufü ;tanto ousada~? , . 

, E tennin9 com as -.expressões· candentes e _vigorosas de- Pio XI d~ seu 
.diecur-!i9 de ·1$ :«jé aQril <1~· 1936 ao' Congresso de_ "La Croix" E; de "Bonne 
l'resSé". OuçÍll.n e -:ó:\editem: · . · _ _ __ _ 
- '!F.aJaram- da 'ónipo~ncià .da imprensa. -E' grande a_ expressão, porem, 

,não hnai~r qúe a mi$& -~~~ Nós m•smo ~~os que· a expressão .não 
é suficie,,te ~ inál)ifestar à ·realidade. A palavra é já p~ si mesm!I ~ma 
~poténci~ e, disse: pm dos mais aptfg<>s .mestres! "flexantina. atque om
ni1.1, 'fegina ;rerilm''; Então, que·, m,er clésta paJavr~ já, Pº! si _mesma oniPo
tente,. qúandô dispõe de W _ órg;anismo. de tál me1e de -d1fusao como a U!)· 
p~nsà? E'. tsto· mal$ 'que: s~ples reff~xão.- &•- f;ttQ cOníp1:o~adó. !'o~m, 
vem logo· l)i ee,iuirite reflexão: -- Que tremef)da respollsabihdade, e a da 
~P-~ llº: disp(ir: ~1.a de tamanhit p<>der! O nã:o uso º" o uso neglig~pte 
clllSta ónipotençi, ;,:,i llUl-$ _ culp!lvél negligencia .-e uma terrível rcspoll_&a~ 
·bilidadel" ' ' . - ' - ' - i_ ,- • ,, '·.,' - ' 

- Não se, p~e qizer-- mliis_ do poder ê da nec!ess_idade -da imprensa., -
E, no -entànto, dórmimo_s, .PM medimos ~stanté o :peso tremendo da

.qt1dá terrivel 'r~ponsaJ?llidadc: . de que fala o _ Papa) tl: ·não_. faltam os 9ue _ 
Vél)ham ~óntestar: CO,!t1Ó b~él.a. :e' .ex~gerô a: frase- cele}>re d(> ArcebispG _de ' 

-Mq_Juncla co'i1flnriadá -nos ia'bios -d~ ,um Papa: :... ''Se São Paúlo voltasse ao 
.mun~. ~e {i»"ia 'jo"!al~ta'\ ' . ' ' ·, -

pr11denc'a está ~uil~: fonge 40 _ uma 
pâseJvidade coll)P!'Pniétedora- de- to- -
das as empresas dé'. vúlto, A pr11d(•»· 
e~ ~-- de homêril: víg(lá,iite, eríerglco, 
sen'llOr-:-<ié si e. dé seus atos, dé. 1Íl~ 
netrt que age· s_emp~. m1ts· sei:µpre 
no mom_euto _oportuno, e tanto _q\lan
to as nrce11$ldades · exigem, nen'l mais · 
nem . menos·. ' ' - ( -

,;Em lingÚagem militar, diria:mos 
.quê· & prudencia não. sé apl'.ca · tà.nto 
nas retiradas eJltrategJeas, como nas 
o!eMlvi,s eo11qúli;t_;i:doras,· Não é com 
retiradas estrategicas ._ qué ,$~ ganham 
guerras. E rifo sé dlrâ que filltiSte urna 
virtude cujo exe1:cicio !ié _ ~esern pa-

tem contra eles,-'.As de,-lgnorancÍa '.e 
c1, teimosia 11;\o _a11 pref~1·ldas,, Se se 

· trata de um adv_ersario que sua e:rn
díção e seu vigor de espirito' tornam 
temlvel: ·-,- eles· procuram' 'reduzi.lo 
à lnipotM1cla. organlzán'do -em torno 
dele a cotisJ>irl!-ção do ~llencio, COn• 

- du~ tão mais condenavlll -que, ao 
roesmo tempo, ilei11, fim nem tne<lfdas, 
eles enchem. ele elogios a f:odo:, ps 
qUe .se põém de seu lad.ó, Um tra· 
ba:lho aP.arece, "respirando ilov·Jdaôe 
por todo3 os por9s; e)es o· acolhem 
com aplausos e gi·itos _ dê admiração: 
Quanto m;liB UIII aufor-'houver levado 
a. audacia oo com !)ate à 4nUguldade, 
n.o solapamento. da -tra.clh;ão e _(lo ma
gtsterio .ecleslastlco, mais sabJo se
r;i para eles. Enfim, - e, Isto é o~
jeto de verdadeiro horror para (;S 

bons .;_ se acontece que- um dentre 
eles -for atingido po1· co-ndena.cões ela 
]s;réja,. _os ó_utroe, níio demo1'31ll ,a 88 
aglomer;ir em tonto dele. a cui'l'lula
lo de elogfos publ!cos, a venera-lo 
qu,àsi como uni ü1artír da verdàde. Os 
'jovens, e.turdtdos e. perturba<los com 
todo esse, túmultõ _de 1ou•ore1, e_ 'de 
injurias,_ pelo temor -do qualificativo 
de ignorantes e pela .attlbiçâo·-do titu• 
lo de sab!os, tio mesmo tempo que 

-sob o aguilhão ·1nterlor , da curiosi• 
dade e do -orgulho, acabam -por· ce-
dei· à corrente e por, s.e lançarem no 

-modernismo". · - -
·Mas isto já ·vertênce aos ártjficios 

em,:irel-':àdos pelos - n1ouern!stas para 
instlliu•, seus produtos; O que eles 
põem -em obra. para criai.' novos par• 
tidarios! Assenhoream.•se das cate
draii' nos Seminarios. nas Ullivers!da-

ra as derrotait. Pois; na· ordem espi• 
ritual· està cóncepção da_ pru!Iencia é 
multo ina!s _ nefasta, pois·: <fue; ;'úeata 
ordoi,1. O :que éllfa .em jogolé ,11. S:;ll• 
vaçãó eterua dás a lma,s. · e ~iio {a :çon• 
se ·vação_ •de uhlàs talltas tlqlJézas de 
ordem temporal efen\era, .Nossa pru• 
dencia pois jamais 11ígnifique tràn• 
slgencl.~ ,com o erro .. -pacto· com, o ma1. 
sacrlflc!o _ de prin.ciplos: A·· tci1erall• 
Cil!, que, -na ci,rdem pi·atlca, por ve• 
zes é ·autorizada. só sirva.- para me• 
lhor '° 1nali'I eficazmente ·se obter o 
fim 'iUe temo$ .. ém - v{sta, e. a cujà 
Cónsect:çãÓ a bruden<lia ord<'na tO• 

' d11.s. a.s energias de_ nossa àln1a. 

1·eapirado um ár contaminad·o, de pen• 
sar, de falar, de escr'ever com U:ma. 
maior liberdade Qtre não convem a, 
catolléill:i". · 

E depois de mostrar como es~es 
no.vadores "destroém, tanto quanto 
podem, as piedosas tradições popúla.• 
res", ·o ,Sumo l'ontifice começa, pe. _ 
las seguintes palavras, a en,umerar 
as tnecjldas que devem ser tomadas 

' para· jú~ular .. o nial p,or eles causado: 
"A_ tantos e a tão graves erros, às 

suas· Invasões publicas e ocultas, 
· Noslló Predecessor Leão Xlll, de fe
_nz memoria, procurou fortemente se 
opõr, sobretudo iefm mataria bíblica, 
por _palavras e por ato~. Mati estas 

, não são ª" ·armas, Nós já o dissemos, 
que facihnente. amedrontam os mo
d~rnlst.as: Com 11.res afeta(los de sub• 

' missão e de respeito, as palavl'as; 
eli;is a·s amoldam ao seu sentimento, 
e os atos. eles os atribuem a todos~ 
menos .a eles. proprios. E o mal vai 
se Í.grava'ndo de dia para dià. lfl'pol'•' 
que, · Veneraveis Irmãos, Nós chega.. 
mos à determinação - de adotar seni 
dj!mo'ra medidas ·mais efi~zes; N61$ 
vos rogamos e vos conjuramos a ri!lo 
SllJ:íbrtar qUP_ Se p·ossa RCbar a lllf:ii•, 
ma eólsa que redizer, em materla tão 
grave, à VOSl!a 'vigllancla, ao YOSSQ 
zelo. à vossa firmeza. E o que' Nós 
vos pedimos e esperamos de vós, Nós 
'(! pédtmos _e o esperamos de todos o!I. 
outros pastores_ de ·almas, de todo$ 
os educadores e professores da- Ju• 
-veutu!le clerical, e multo e·spe.cfak -
mente dos - superiores maiores 'doa 
Institutos rellgiosos''. -

des. ·e as- transformaro em catedras i~oOo-, · 
de pe11tllencla. , D_lsfarçàdo11. talvez, · • 
eles ·semeiam sua11 dóiitrlnes da cá• Ai;sfm termina a parte da expcisiGiiO 
tedra sagrada; pre>fessam-nu -abet• da tatka·_ é .dos erros· modernistas,, 
tamente nos Congressos; fazeiu.-nas para inlcia:r a en'1ineração das medi• · 
nenetrar e as põem em voga nas lua~ dils ·à ·,serem postas em pratica l,lal'a, 
tituiçôes l!OC!~ls. _ Sob_ seu proprio no• combate•· aquilo que· o_ Santo- .Padre, 
-me, sob pseud91_1imos, publfoam li• Pio. X classificou como a "reunião 
vros,-Jornals. revistas. A mesma pes• de todas as li'etes!as''· ' 
~oa multlpHC'~rá. seus -~~eudlin!mos, PJ por est'a:f simples eltaçlles · nos• 
pará melhor· eni;-auar, pela !llultldão sos leitor_e, , pàdein Ucar 'i;:aptréltados 
simuÍada de autores, O lef'ror ifflPTU• daquilo '(tU8 dlz\amos mais áetma, -IS• 
dente. Em uma palavra,' acão, dlstur-: to é, ·ao aspecto generalizado e uni? 
sos. escritos, não !la uàda que': eles · tarfo classa, vast!.i conjuração exlsten•,' 
não f)Onbam em jogo, e verdadeira. , - te no sçio · dá Santa Igreja -de •Nosso 
m_ente· v4s os dfrl~is assaltadQs -por SenhOr 'Je11us 'Cristo, e que atê boje 
uma especte de. trenas!. O fruto de pro. ssegue na sua taf_na ·1_nse. nsãta de -
tudo .1$to? Nosso Mrac:llo se contrau- proc.urar'.destrulr a obra 4e -salvação 

·.ge ao ver tantos jovens que eram a do ,;enero buniitno _lla varlós;s'eculos 
esperiinc:a da Igreja e -à· qu_al eles reaUzadi- 'por· Pedro e ;ie-q&1!s11ceseo• 
prometiam tfo,. bons/ servti:os, abso· res. . , - · -· _ · · ' -,: -- ·- ,- ·,i>,iri_,.,,, ' 
lutan:iente des-v;tados. Um outro espe- - Nã_o -~staremos _ diante .'d;f'.:tà;e. d~· 
taculo ainda Nos atrtsta: - ê que reaUza<:i'iri' dos 11lano.s 11rdldoli'tr<pelas 
tantos outros catolicos. aão Indo cer• Corças secretas no intci<) cío'seéulo 
_tamente __ • tão • longe, t9maram éntre- - ,Passadc para ~ ~etJ!lielr!--51 · ·Mtje;é., 
tan~ P. ·.ttv.bito, como se hnin•easem . "" l'I .. , tn•ia, ,_,-;_,- _; - .-- :--- ,-. -- , 
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; ti·-'O l A S. E C O ·N O M l,.C 'A .S 

:;:i. MIL . FABRICAS 

, RIO,' (.\S.\PRESS) ;_ Segundo ,·e-
1,:fláçlfo ao·'·sr.'·Gôsta· !lli~anda, ,diretor 
cio Departamento' ele I,statistka do 
lJ:infsteriti do Trabali10,. o Brasil tem 
,iro, atividade 53.0'oo,fábricas. ocupando 

!,o 'prifneii'o lugar. a indllf.;trin. de ~li
·,,nen\ação; ~e.,,.uida. pel~ de madeira e 
rdn-i.e~ -p"teparaç:ão· de_ metais, f~bri<"8-
~to f.c]e;.·matj1Üna·s. -a.riar_ethos · e inst_ru
:Il1€fl.t0s. C':OJ.1ros e· tec-ldos: 

-,o_-_\·-~l()r· <la proílu_c,ão hr.asi1eira mon• 
1.ou ·" Cr~ 22.512 552.000.00, em · 1011. 
<,ontra· . a))enas· · Cr$ ·2.000.000,00, em 
lfS. 
'.A.UTÓk1zAÍ>A A: :u~ÍI!iS,'l;O nrn cr-:
W.:LAS DE 1.iM E. DOJS cnUZEIJIOS 

r...rô: ( AS.~PRI~SS} - Autoriznn;Jo 
ia<c·ir,culação de.céd11!Rs ,rle um e dpis 
-,ruz.eiros, o P.resi\'.lenté .da 'Republica 
:aSs·it:).Ou ·. o . s!'güh1te _. de.ereto lei: .. 

'Aârt l,o ....;· F.léÍà o !Í!inlstro rlo F:~, 
1:;c1.o· dos: Ne~ios da ,F,.ze11da au•.ór1-
:.adó. a. emitir cédulas ·nos .valnr;<,s de 
'.Uni .cr11zeiro !Crs: ,1:0.01 c .. dois ,fauzei-· 
,'os, ·(~r.$ ?,00), Çf!q\la~_to 1';.!'durar a 
:atu?-1 . anoi;.m;i.li.dade no l'l!ercad<> de 
!metais, · · · . . .. . / . 

.. ,\i-t. 2.6 -,.- ·Ficá st~ensa, .. clt1ranto 
<>.sse' p~rfo()o, na Cµ,ea da .. M.: ,da,. a 
c\1ri.hage,r tle moecl:.t~ dos · ,,aJor/Js ,le 
-um cr,izelr.ó, <Cr$ .t;OOJ e· 'c1ois ci-uzei-
2·9s (CrS · 2,00). 1 · · · 

' 'Art; 3.ü _:,.;.t;1' S cedúÚ,s referidas no 
:aJ'tiÍt6 ·1.~·:· ob eéerão ao tipo adotado 
:r,jllo'·cléd'r:ritr+· ei :4.79J; .<1Er 5 de o'i,tubro 
.<1'3 '194'.2; <»111··.a., modificar.ão. 'ao ·art. 
2,.o· do d')()ret6 IC:i,' n. 4.842, 'uo mesnio 
,:itlês- ·e aho. . 

N~gà46 · • ""JfaJJeas=corpus'" 
/a·.AgiJdo :sar~ta e seus 
' . '' conípânheir.ós . 

.:.. ·:,, . ''. :•. 
Rto;·.:(Ax.Ú0 .1ü;ssJ .__:.·o SUJ)rcmo 

~'tt"ihuria·1_1·M1Jitar; ~rn scsSàO pfenaria.. 
.ext:cào.rrlinaria:. júÍgo·u o recu.rso de 
·'·ha.het1-:s_; _c·o·TpuS ,,,,._ltúf!nio~to â. det-.i,são 
J1Tôf.e\ida pelo/ S. 'l'. s.; <\U.e indHeriu 
<:i pedi'cfo forniuta<;J<:, 1'>or Agil<lo ffara
ia- :e- .otitrbs.·'o._c;:1,~ac·ieriteS.· fora11i '."c..,ri-
<lQna<los em_ ... con~eq 1lenC1a da Ht l)e
ljão -c_·orn,uniSt~ de· 1 ~35; o_ pr,i mei ro- éo
·n10 :í!8.tléc;:"a. .. e :OR ,rlcrriai~ eonH') C:O·t"CUS 

e. r(ão/loi:r.aram :deférim<>11to. tio 1>cd1 • 
<lo ·quE,' fi7,·,:,ra,i1 :AJ,uela. alta. ,-o'rte· ,1e 
!iusÜ(l<l ... Militar;· /Je revi silo do s,·u 
r,roc;,,s.so: 

) J>rato· •cte.:Guerra 
i-:~·/ ·i . . •' ~~· . . .... ~ . ,• . :, ,: ,. 
nro. ,.< ASAl'H.l!)S!:l) ..,. Os restauran

tes: ~á--daafJe·. começaram ,,a serylr os 
denomüJa:d_os ,ll1.:atos · rl.e g·uêrra:4· .. 4, oH 
r.estàii'râ.rit:'es /ni.al_~.- ~o~~-s-~os o i)reço ê 
de {Ô,;!$ 'ffo. ·e ,n:o,i'. ,fo nrlmelra clasje, 
~.· de/Jy.xo 'o, páç'? ,alc)il1ça e..$ ,11,riu. 

A· viageni:-do .:Ministro .da 
' ( ..... ,· ..... '. / . .' ... 

· 'í\gijculturá ·. aos E~tados 
Unidos. 

Ri6, .'(AS,H'H~l:\:i) . - O Uinistro 
'J\.po!Qnió .S,~les, rcunl,i em· §iell i;:abt-. 
netri · 0/l ,êpresentantes··da hnprensa, 
fa.zer\do ·um.·lig.,.,iro relato sc,ti,-e as 

. soas· àt}vidàÇÍes : tios· .l•:stâ<los L'ni<:1.M. 

. • lniéiand(l à ·.s\la p/lJ~stra., ô snr. ~ 1).0-

1.<tllÍO-)fa!.e~- ·<lissç .. :c1iie uma·. gr:rn<le 
amls:.v'..: ·tlutr~m os arneriea"nof! -pelo 

··:f3râs·n,. ..::i::·in(') "os que, P.~U('O conhe
: cetl1 -"<, .,1~·;:;o .pats~- .falánd("l· todos da 
, sua.·. IIr, . sin>.Pàtia por nc,ss6 pais 
,;e. ,.,.l)eli;.~ -1.,:·\Í~ÜéiroS/ 

· 1~~a:üufrJo, ~~:~re. ~.s. _s.uaS viagehs 11a 

gra11dé, 1-:.,pu.tilico/C do ·n.orte, o Minis
trp .'Apolo1lio <Jlsse · que ·visitou · di

~-ver.s,Ó~. -poJ\t9s,_da;qtl'ele pais; nn nortf>, 
-sul .-e< nieio-Oeifre, ·ten~r,· obs61·Yado o 
,·ái;.to:'-_prÚf:'ra1rt_a·;·. á.t:néf)Cano no cn mpo 

· d~·: .. ~p~ctl8.rià.- '~- ·rta - 8."gi·i-cult.11 r:1:, ·rÍ<"rP.~
ciiritài,(!6·. q!Je, · rlepohi de.· a na I isn r •111 -

·,<ló·' que lhe foi (la dó a conllec·er' na·-
. qu·é1es.::seto1'.e.s,' .áplica rft no Brasil os 
.cõ'nhecJme;Jto., ·a<lqllh·idos ·e •1ue pos
sain .-lier'':Úfol.s.:a .. s empresas publicas. e 
,tl!,Ín)>ám ,. pá rticu)aí-es.,. . 

Dis;e ain<Íá/•o ,sn,r. _.~polonlo Sales 
..:njé','viál'tou ··;,; m~llior z<!pa pec1.1aria, 
e·i). m\,,is:aví,,nçádá .zona .de dc\riflea
çãp,/ffo· inélo oesh, onéle a t.êcnica 

< im.P_~ra;. fa,.,::end_o,, .verdacleÍros . \HOÔi · 
gi:os: .C?'ino __ ~xen1Plo; ,.-Citou .o l.!Jstacto 

· ié::~ .. i9_w8.~ .é~in ·'., .. \una. superfieíe·: S_ém~--
. •lha•ríte'::1:·.'d<i>,l'érnamtrnco e· com po

puJaç~o, pout:o-_ln!eri<?r, mas que pos, 
su.e ~)n _dt;sen.volvnnentn agr1co.1~ ex .. 

rtr:aorctina~io, ·• sel)do · s11a· . prorlúçãn 
.atÍ.u.a.1_.\-1.tnà·.,1.àS _ma1orês· ·Qo .. n1.u·nao. ·so .. 

1 nÚi.l)te ·•Io,vá·. \lO~sue ·ma1s . ml!IJ'o. que 
'1:odii .,;· Bi-asu;,'!lenl co11,tar ouúas vi-o
. dU<~õ-~s: ' Gomo.-·· -a·· .sua · a·rê~ ê ·periú0· 
na•;· ir,,pqi:iulação !anca mão ele c.ria,;ão 

, d~, silinós pira· ·a'sua alfmentção, ,s,in
rlo· a·e·.dê;e.nove ·)Ullhões · de cabeças o 

. r_éh8.Íl_ho_- stj_i·~.º- rles·se·,· _11;5;ta.d~. , 
:Pr')l'se·gulildo, ~111 so:,:. pnlest,a, o 

. inis(ro _.,Apolonro •::;àtes rMer1.u-se ao 
· . al.(o 'g,rá.11. alcaliç!!do _pera· mesini11za.çâo 
· na· ·agricultura· americana.; crescen
. tn<l.o quEi.·ns clézenas dê fazendas 1)er
'· corridàs,. mie' ãbran·gem uma· area de 
ci,pfenas de .quiloilletros, n.ão vru uma, 

.. uinca. enxa(la,. ·Observou todas as. fa
sei< dé Pr~par-acã.o da terta. <1esde a 
:semeàd11ra até a colheita, tuào Isso 
feft~: com· auxllio de mâ.qutnas. sen

' do.nitniilia a contrlgÚicão'do braço do 
hóinen( ' 

Ainda se'. referi rido ao aspeto da vi-
ela nos éampos, •disse·: da aus<!n.cia 

· quasi compliita do ... braçÇ> assalariado, 
· 1,ols oi; ·,r.azeridetros, ·au:d)tados pe·10s 
fi.!hos .. e c·om aui.iljo das ,maquinas. 

: fázem,, t.or~o o serv.lço .. Na. epoca. à~s 
colheitas, os vlslnhos mais proxlmos 

.. J)restarri ·O seu auxÍ!io:. l)fsse aÍrtda O 

· titular da paÍita da Agrlculfura que, 
·•r1ev1<lo ã<Umtta.çã.6 de ·braço nos tra-

balh·ps àgricolas, é'comum ,·er-se mo
. ~ás,;!la çi.cla:de,. tral>?-lhando: na c;olhei
ta,, dé:,,mas!is, ,peras· e. 01Jtros produtos. 

:1-tl!férindo•Se á.. criação·. ele g·ado, o 
snr; AJJ.olonlo. Sales disse existir uma 

· criáç;l.o eri1 grapde. es.cala, em. San ta 
. Gértru<les, · c1ue ê · uma ,révigon:!çil.o .do 
· gá.dô ·europeu pélo cruza me11to. com • o 
zefbu;. : Ess,a ,criaç~o· té)J:1' pro,·oc.ado 
inirniét;ó's ,comentarios dos meios 7,0. 

oiêcnicós. dos J!lsràdos'f.Untdos e soore 
o 1seu'.\'àtor .. sonwerite os ·técnicos e fa-

, zé11:deiros am~·ricallôs pé,d~ião Se·.ma
nifestar' depois . d~ acuradas obser . .-a
çõés .. A referida fazenda constitua 

. um milágre.,fo valor da pecuarla, pois 
eh,' êstâ. ·situada ·11·uma' zona: pétro
lifera ·e ·num eltina· ·que multo· se· a~s 

, ,;éine1ha , ao .dO,·.nord.este · t,rásllelro. 
, :Assim sendo,. ós. seus·., propr.letar!tis 
tem·neci,s~'ida<1e;cte.pfanta~ os alimen
tos .. Íl eCéSS'a]'.iOS · a!) . garlo. ' 

ÍHise. o Mi.ntstró ,que 'nessa fazen-
cla .e,dstem SU:000 cabe~as . de . g'/-dO 

: -..aéum, 6.:Uóo caválos,, alein de. milha
. rés. ié ·ovélhas, .que ··se servem dos 

,.. can1pos réssé'qµidos; sendo a sua áli-
m.;ntaçã.o' contràbatançaila com va

tJ<i11e·s '.mineràis· "· protélnas; o que ·de
., monstra: a· tmportàn"c1a:: <fúe . o fazen
' deirci ·, amêrlcáno iled\ca . ao pi;obleina 

da· allmeritacil.o· ,de seus'·rebanhos. 
.. '. Í.nt~~rogado 's~ ª' ;aça 'de ',;ado de 
, S:;\utá .<Jêrtrudes pod.eria .. dar resulta
' dos bons no Brasil; o .Ministro disse 
! que' n'ao tinha, dado·s para afirmar ou 

rnií,;ã'r sôÍ>re · o'·resultad'o posltifo, pois 
sí5 'dêp'ois,, de·',lriulta,., obser:va~ã,o, 0.!I 

.1'1é~:~.i'8.t;ougitFJIJt'··t-~ÇJt!g-º.§··~~.,, 

Art. 4.n -. As caracte~isticas das 
codulRs serão as· seguintes: tHtra as 
cNlu!as ele um ·cruzeiro rCf$.··1.001 · a 
efig-ie .·,1u almirante :111arquez de 1'a
lilan<1a 1·l e como 1notiyo· 'Ornàn1ental 
do r~ver:=:ic\ a r:eprod-u-;;âo ela E@..-:ola 
Naval. Para a$ cedulas de dois cr\l• 
r.ciros CrS. 2,00) a efígie do Duque de 
Cé:.~s;ia:; e. como motivo ol'namental no 
l'l\', <-·r~o. n rcp1·odul~ão ,<la. J,:scola Mi
lit:-ir· de H.e,:<?n<le __ io_ r(>.verso, será tm
tJ1·c.f:~o en1 ·cor. amarel,.a., 

,\ rt. ,,.o . - Ser9.,.· obr!gatoriame.nte ' 
n.·~u-1 bP1 Peida n C',;dtÍhagerh dds 1noeàas 
,1r.-~ ,.-::dores rle o·n1 cruzeiro e dois ('.ru ... 
ze.i r,,s por ,,.~ e a jui20 elo Ministro 
d~ . P;!=.lado -~os Xego~ios ela Fazenda, 
lng·o q11~, ls<> ,·estabeleça a normalida
cle" rlo tt.1E>rcado de meta.is. 

A1;,. 6.o - gste decreto lei •ntra.râ 
em., Yigor tia àata d/'! sua publica~ão. 

,ov, TiniLA Pin, VE~DA DO 
Afl'CAR 

nro.·· /AS.\PRESS) - A no,·a ta
bela· org·ani~ac1a p0.ra. -a ven<la do aÇ!u
car. co.111 o l:_tn(!ame:_nfo _de. un\ novo 
t.ipõ déSSf! produto, __ que recebeu a 
qu:11 ifiç_;t_(:ão <le ''pt~l~neira _ Qualidade·', 
e11tro11 e-.m @-Xt=i:cução. ; 

0 J)re~Ó do aqucar<(]&.· prim@fta (lUa
Ji<;à<le foi estabclec-iclo: a .Cr$ 1,40, o 
quilo. paRsaPclo o eiti·a a. ·ser \-endlclo 
a Cr$ 1,8u, · 

Amn:C,\ll.\(!,\O Pr~·oJ~[l AL l'íO. RIO 

RIO. CAS,\PI!ES:'I) '- A. recebedo
ria do Dlst1·ito F<,clcfrl, arr•ca<lou até 
17 de julho. ~ qi~?."uua· de·_ 2 ·.111.ilhQes, 

,.4-J§ mil 218 cn1zeiros e.60 çe1fta1ros. 

respEito. 
F'alan~o s0;bre as SlJa,s .V,i-~.g.ens,; dig:-: 

se <i.Uê yisltÔu n<> .1!:~tiido ·cte ·J.l<h),\\'a
riilnl d;i"r à·· .. sUa opii1iio --·dJ~ffniti\•a.< à 
l'A umn gr,tnja :de a'\l'ê~; r1ué · â..basteC'é 
C'OO'l m1_lhõ,es de ~o\:.o;; .e .. _.áhhnai~ con. 
gel:u,Los ~o.s mercar19~~,.p.r'ô_>:_ih1os.",_ So• 
m:ent.e, unrn .<las rnu1~as .. incubadoras 
rtli (-'Xi~tentes J.O!"Í'l:ê(>a·: de <·à(J'a, s~g 

\l[l] miJJ1ãc, e <1ui111Íentos m!J pinto•: 
l~eferincto•·~ce a'.o ·uso· da. ~tétricida

de nos !·;sta<los Un,làos .. 6 titular dit 
pasta ·r1;,· Ag-rirultur:\ disse <Jue a apll
ea,ãw ela: elerrlddarle· na' . 1·lõa rúrnl 
(, feita é)ll grande PScl2': ·Úisse ait\dà 
que um: yio americano/ .cte·:_vólunie tres 
v~xfs· infe'.ri()r ao ·nosao 'rio ·são l.-1.,_ràrt:· 
Ci$t'O na SC:'Cti. forll("'C°e grande· quan.tj ... 
,ln<l(> <le·· éner~ia E'letri<'a., ··l)óis são 
ff'itas lrn.n·agfns, colocàda's de 60 e1n 
6ll n11Jha$, que ainda. ·pe1"mite .·a. nà
,·f'g~.~ào ness~ . rio; que outrora. .era 
<·ru;1,ado a.pcnns pt')r pe41uenas <"án.oas .. 
111::1.s_ 119r ()Jlrle ll~>jé escoªm: grãnrle~ 
riquC>%}ts:. fa<'ill1nrid.o a â.Sr1c_U.1tuia (., 
A. 1)0('\UU'ia .. A energ:1a el~trr~a:_Por.\ ciJe 
forne('ida e <list'rfhuida âs .. fa,:;"ên<las e 
c\ílaçi~s \"l:;;in has, permit~ ,o én:>prego 
de en~rgla barata nos t.raJJa.1hÔs.ngri'-
r.olas., ·~º. que- cn·Io·ra os ~;st:rdos· l 'nirJ091 
em pr.i.mr,ro lugar llo"·.• inunrtn rio qu'~ 
rli_z J'P8HJé.ito. an .torn.f"ci.tnénto de{ e.ner:
g:i~ 01t:tr1c~a. 11or .,1neÇó _1nfnhlló, · pa:r·à 
as attYidâci<.'s rurais.. ~ 

o &111lJ~t ro- (!ts.côrr.eú· ,_ ·ainéi; sobre 
oLÚ. ros asSlrn tos i 1Úl19r.~á n ti~t ~. pronle-
tendo 1-..f'llnir O$ jor.naü'Stas ·n1a.i§! taT
clc,. afirri, tle contar n,ãi-$ no,·ldatles aos 
jornâii.St_à.:S bra'.stlelrok 

Colegio Màittiqu~ir~ 
TIIO, ( ASAPRESSj .. :_: O :1it·e~rderl t~ 

da He_puh"liça as~lnou · ü1n ci~l:t"êio_ <lall
rlo a <lenominac;ão .de Co)egíp. M;a.nti
que/ra· ao Coleg·10 MunTcípal, de cru
zeiro. 

Será realizado -em São 
Paulo 

r:10, (ASAPnr.:ssJ '- o :rinistro do 
'l'r.ahalho aprovou o parecc:-r. <Jo' Cbn
sultúr J.uridko da PaSta, pà.ra. que o 
l.o Congresso Mcdlco,Social .seja rea
lizado na ,;apitaf paulista,, conforme 
solicitou o 8i11d,cato ~o"s ~Iedicos da
quela ci<l,,de, 

Relações brasileiro .. 
bolivianas 

HIO. <AS.\PRESS) ~·Na·proxima 
~ema.na, partirá pàia ha :Paz,· po·t"· via 
area, o sr. Humberto Pàlza·, quG hn, 
meses se encontra. no ,11.io. na '<1ua1i..:. 
clncle de ag·cnte confidencial. e reprê
~elltant(? do g·ovc nó d0 major. Rolrer
lo Vilnrod, 

Tudo indic-a que· a noli1eação do no
,·o embaixador bvl iviano nO -R'io ·ele 
Janeiro SÓ Se verificará .no decorrer 
da primeira quinzena -d8 a.gosto_;pro~i ... 
mo, quando a Hol!~·.ia eritrar definiti
vamente na fase· constitucional: do seu 
novo goy· "no. 

Pàrti.ràm para i;;eu p()stó no 
Consulado. do Brasil em .. 

NapQles · 
Rlü. · ( AS.\PRJ,:i;s; -· S(lgulu para 

!\apoles, -via Nat: l E ·A!rica· do<!\i"'o1·te. 
polo avião <'a Panair, o consÚl Nar
bal Cn,:,tn. que dirigirá o consulado 
brasilewro naquel::i cidade. itãtian:t, o 
qual funclon ... rr no,·amente por. deil
lJer~.ção do g·overno. 

Pelo mesmo avião. seguiram .. o~ vl
<'e-co,Jsules, Sr. T~uiz de Almeida :ço .. 
gueh'a, Porto e Amanry Gurgel Valen• 
tet que \·ão servir no, mesmo ·c(>rt~:ula
do. 

Missa por alma ~o superior 
dos P.P. Servitas 

RIO. íASAPRESS)'-·os Padr~s Ser. 
vi tas, ·em seu templo ·em Rio. Compri• 
do. realizarão solenes· eXec1utas i'Or 
alma de · D. Gustavo. ·Bernard!, Bispo 
rle Pauto, e superior· dos. Pacirel'! Ser
\'itas. do Brasil, morto na Italia no 
dia primeiro de fevereiro do corrente 
ano. 

MovimerHo diplomatico . 
RIO, (ASAPRESS)' - O Presidente 

rl:l l'tepuhlica assinou ·.decretí-.... desig
n,.nào o diploma!~ Frederico C:-stelo 
Br~nco .Clar,:,, para· e,cercer as !un• 
ções de delegado ào Brasil; no Comi• 
té, Francês de Libertação Nacional, 
em Argel, e o diplomata Hugo Gou
thler Oli vcira Gondin, para exercer 

, as .funções de primeiro secretario,: da 
Embal:<.ada da Grã Bretanha. · 

Majorados o's vencimentos 
RIO. (ASAPRESS) - O Presidente 

da Republica assinou decreto lei ele•' 
Yando para seis .1nil cruzeiros· os ·ven .. 
cimentos n1ensals dos diretores· da Es
trada ele I•'erro Noroeste do Brasil· e 
da _Rede ~ -~,a..sã~. Parau~:15.?-,~ 

.. ..._,,,...,..,_. .. .. .. - . ' ·' " "' . ' .. 

t'f!GTO.N·ARIO :;ão Paulo,:·23 de Julho de: 1944 

Elogiado na Polonia o Serviço 
de Auxilias de guerra da 

TOTALt.YARISMO 
:\'ot:cia uma revista catolic:a de 

Cintinnati, Ohio, USA, que 110 sena:!o 
mexicano, deu· entrada ha ·pouco um 
projeto dcs sooiàlistas do Estado d<3 
Yucata1; segundo o qual a Consti~ili· 
çâo mexicana deve .ser "alargada" e 
"melhorada•, com uma lei que obri
ga a todos os ministros de quulq1rnr 
religião que seja, a 'se casarem, por 
motivos estata:s. A redação da revis
ta americana faz ·o seguinVJ ·comc>ll· 
ta rio: "f: para rir de como estes ~e· 
nhores se comportam · clemocratita· 
mente. Casar ou ficar solteiro é um:i, 
c,oisa que pertence fundamentalmen, 
te à liberdade humana, e nem mesrno 
os nazistas cem µor cento ditatoriais 
tentaram por meio de leg'slação' ata· 
car esta liberdade. Mas; pelo que .pa. 
rece, em outros cantos tam·bem agem 
os bacilos totalitarios'O: 

A Ordem do Carmo, gloriã. da · Santa Igreja 
tnelo três ·.a.~ntlcoe: herots ~-,,.quais .ou
tro3 •Elias;, arrojam~se ll!Í,. lut:a,.cQntra.\o 
;:Jaal 'da. ,nova: lei, o. Luterantsmô;.,,Sãd 
eles: Everardo .Bili e e . Andrê ,St9rS1;, .)nal 
Alemanha e Pla.ulo de Elias . na.;cDina
ma,rca; . Aparecelll i.inda. outros ~~es 
defensores da fé a pulverizar .as notl!S. 
heresíái. Pedro. Ponet. contra·'o: ca.lvi-

N. e. w. e. 
A · publicacão do governo da Polo· 

nia, "Parada... orgão das forças 1)0· 

lonesas do Or;ente Proximo, refere
se elogiosamente ao Serviço. de Au
xilios de Guerra da "National Catho
lic Welfare Conference" em beneficio 
dos refugiados poloneses. 

"A benemerencia do Serviço c1e 
Auxilio de Guerra - escreve. a pu
blicação,. - . conjuntamente com o 
que· a colônia polonesà nos rnstados 
Unidos faz pelos •refugiados da ,PO· 
lon'a, refletem esplendidamente o 
espirita conipassiv0 com que a. rrn
ção amerieana. acompanha as dores 
da Polonia ". 

O Serviço de Auxilios de GuH?'a 
proporcionç:, nos .campos de êoncen
tração e nas regiões que asilain as 
reflig!adós de guerra poloneses, :,s. 
si~tencia religiosa, eduqacional, ins
trumentos de· trabalho e faciliclad~s 
recreativas, alem de roupa:s, alimen· 
tos e auxilias de ordem sanitaria. 

o. falecimento, na· ltalia, de o. 
Fr, Prospero Gustavo Bernardi 

A Ordem dos PP. Servitas a~aba 
da sofrer uma grande perda com o 
falecimento do Exmo.' Sr. D. Pro,;Jle· 
ro Guetavo Bernardi, prime:ro Pre
lado da Prelazia de S. Peregrino La
.ziosi do Acre e Alto Purús. 

N'atúral de Bononiae. ltalia, onde 
nasceu, a .13 de dezembro de 1870. S. 
Excla.· deõenvo::veu na Amazonia um 
frutuo's6 aposto!ado, de que se afas
tou ·por motivo de molestla. Exerce.n
do a. süa m!ssão sacerdotal r:o Br<L
sil, como- autentico m:ssionar·o, 
atupu niuito no tentido de que a sua 
Prelàzii correspondesse us fina'.ida
des. pàra que foi criada pelo S:rnto 

Regressando à Europa, por eufor
midade,. n_ão quiz .a ProvidenC:a que 
o . benemerito Prekc1o :voltasce a J 
B·rasil, · tendo o seu· fa!ec:me:1to 1:e 
verificàclo a 1.0 de fevereiro do ·c:i,·
rente-âno,.:no Convento de Santa Mu· 
rià Mont\s Berici. 

Nova _; Diocesa na Renublica 
do Salvador ·)' 

O "Osservatore Romano", confr.rm() 
dispacho·de ''Noticias CatolicM", ani;.n
cia à ereção de Üma nova Dioc~ce na 
Republica. de S. Salvador, com o nome 
de Diocese de sa:i Vicente e sufraga
nea dá Atq1.1fdicces-~ .de !i:&'.J Salvado1·: A 
primeira Diocese · de Súo Salvador foi 
erlgidil. em 23 de setembro de 184Z pela 
Bula. "Untversalis. Ecclesi~.~ Pr::curatio" 
de' sua Sàntidade o Papa. 'ore3o!'io XVI 
e sufraganea da. Arquidiocese e:~ san
tiago de •.Guatema!~.. Aos 11 1 c2 faverei-
1-0 de. 1U3,. S,1a f:~,ntidadc o Papa Pio 
X, na. carta aty,stol.bt que se inic!.,i, c:im 
.as palavras. "Amerlcae Centrali.s", a, 

éle'vou a Arquidiocese e erigindo. 20 
mesmo témpc, as dioceses sufra.ganeas 
de Santa Ana. e de São Migu€1. A re
pu~Uca ~e Sil.o Salvador é a mais den
sàm.ente pbvoada, .de . todo· o Continen
te, com 132 habitantes p:ir milha qua
dra.da,: 13.176 ·milhas quaqra.das de su
perficie :e 1·.744.535 habitantes. segundo 
dados or~Íáis de 1:139. O terrltorlo da 
Mvà diocese ,foi sepárado da Arquidio-
cese. 

SEIS SACERDOTES EXECUTA
DOS NA. DINJ.MARGA 

Em consequencia da tremenda oposi
ção dJ Clero dinamarquês aos principias 
do regime nazista. Qs alemães executa
ram seis Padres na Diocese de Vib:ir;, 
segundo revelou o Evening · Standard, de 

. Londres. 
Esta;s sentenças representam o contra

golpe nazista à Carta-circula.r. ·dos Bls
l~S dinamarqueses, a qual condena a 
ilegalidade imp:JantMa na Dinamarca 
pelos agentes do nazism'.>. ·· 

Estas conderu,.ções tambem demo1~s
tram .a intransigenoia ,.dos representan
tes da Igreja para com as. autoridad·~s 
de ocupaçfio· na Dinamarca - salienta 
o correspondente. Afim dé dar forma lé
gal às suas prisões, os nazistas formula
ram algumas acusações · contrr. os Pa
c,res, tais c~mo a de albe1 garem para
qu~d:.sts.:;. 

:ci:tes Sacerdotes, segundo se !nfoima, 
sã:i cs prim~ircs rr.emb,·03 do ··Clero di
n'.!lm'.~quês a s~frl:r a pena mm:!ma, 

militares na Normandia 
· o iieroismo des Gar,a!ães 

C, Capelães tat:i1:cos acompan'.1::.r.:.rn 
srn~ homens no gros:,o da batafüa C:a 
Normandia. o. R·svmo. Pacrre Peter, o 
prime·iro a vo!t::.r ele um co!e;io inglês 
de Roma para. a In;;Jaten·a qua.ndo i:
nmp~u a guerra, foi n;:irtJ em açt.o. O 
r~v:n~. P2.circ· Bri~coe. ce· Lincasht.·,'.:l, 
f~i farido n:> pulmão enquanto assisti:i. 
cspiritualmenté um ho:nem ferido. so
frea duas operações nJ· ,cimpo de ba
üllia. ,ncontrando-se. atualmente num 
hospital inglês. 'S2ff estàeo inspira .~. 
1·ios .cuidados, o Revmo. Padre Pat~lci, 
Bluct>. tambem foi ferid~ En),· ·aç5.o. En
quanto -o avião ~staya. des~a.-zre~a:-id:>. 
t:1-n(!u~s na Cl)stà d::i, Franç2. sa'.l. tripU
laçf;J n:tca que um e:ildn,do r~ocura
"ª d~s-zspe;·adament-? r.act.2·1· n!ã à prsia. 

. O Capslã::>. c:ue se r.c~1c..va n-:> avião, 
mergulhou e te:1tcu salvar · o ,.oJ:lado 
ma:; o n18.r t:3~-av2, forte (..~::nais. I;Je foi 
ret!rar'.J 11:u·:;i o avfio, e da praia r.1a'.s 
tJrd:i' ~alvaram tamJem o s:ild::.dJ. 

~RACÓS e 
·ANEMICOS 

TOMEM 

Vinho Creosotado 
"SILVEIRA" 

.· Grende Tónico 

(continuação da 3.a pagina) 

A Ordem deve ser considerada . como 
um produto espiritual. <\ SU,'I .unidade 
moral não ê motivada por éJementos 
meramente externos, quais :sejam ·uma 
legislaçãà . escrita ou uma constituição 
Juridica·, mas sim por um fundamento, 
de ordem moral alicerçado ui conciien
cia de si mesmo. 

Em c!l,da momento da, sua ~ida. ampa
rada. pelos bOtareus da sua milenar tra
dição eliàna, exibiu ela ininterrupta
mente· a concienciá da sua de.séen;I«mc!à 
eliana: . . , . • · ... · · .. · 

E. à'. medida qu~ se foi expandindo· e · 
dominandÓ · O! · secuJos, foi tambem-· mer
gulhando suas . t'alzes mais protun'da
niente nessas. sagracias ·e· plurisecu!ares 
tradições para a.i haul"ir ·.ª . perene ,fer
tilidade que .a vivifica atravez da His~ 
torià. 

A ORDEi.\l NO OCIDENTE 

Em 1241, dois nobres· ingleses, ao 'vol-
1 

taram do , Oriente, ' trtiuxeram com;igo 
os primeiros carmelitas.' . · · · · 

Chegados qué foram à fa:l'lo.tena. pa
re. logo cuidaram os Carmelitas ·ciu,.'11a 
fundação, t!- . fizerarnsna .'no. ducado . de 
Kent na cidade d~ Aylesford :sollcltadcs 
Instantemente para fundarem outros · 
conventos .. não O fizeram i,em ;antes su-
pllcar ao Papa .Inocenclo· V, 'lhes con" 
cedesse indulto para novas .furtdaç~s. 

Diante das' dificuldades e cias sempre 
renovadas perseguições·. dos ·sà.rfaeenos, 
o s. Padre não só os fa.vore·eéu com in
duit.os para nova!I fúndações \113. fngla• 
terra, ·mas ainda ns autorizciu é.'e.nimou 
a fu11dar· conventos p:r. toda/ a Europa .. 
E assim foi .que ·a . Ordem se . difundiu 
rapidamente por todo o Continente. eu-
ropeu: 

Em .1247 cel~brou-se. o primeiro ca-: 
pitulo geral da Ordem. na; Europa,. /.Y • 
lcsfJrd, no .ducado d~i Keht; 'foi esco
lhid:>. par!!. esse primeiro capitulo; é Si· 
mão Stock foi eleito o. · primeiro· Prior. 
Ge;·al da. Ord·tm. :li: nessa ·a-ltura da hls· 
.toria. da Ordem que o varão de Deus, 
Cimão stock, começa ,a pr_ojtt'a:r-SI! brl• 
lh::.ntemente no cenarb · religioso da · 
cpoc:i.. Sob o seu· governo é que a· Or
der.1 do. Carmo atin:;e o s:::u grau maxi· 
1no c:-e pto.Sp~rida.de. · 

G;·s.n:les 'conventos, centros vhdadei-
rcJ C:é ciencia ,e santidade \'ão sui:gindo 
e irradl.ando d:Í. Inglaterra para foC:!. a 
Europa. Londres, York, Bru:;elés, Bor
dius ·etc.· .. 

,Ern 1219 comrçam a aparecer os. con
vento:; nas · cidades univer::;itarla.s de 
c;ambridg~·. ·oxrord, · Paris, Bolonha. 

Cadr. Prov!ncia r.arnÚ:litana e.'.3. um 
.s~mllmrio d~ jovéns ·esperançosos. que, 
2, par de inrepsa viela intEr!Ór. cia"am
~e acs mai; 'profundos. estudos filcsof!
.á; e teologiccs Ínedievais. 

Os .. estudantes mei:l dotados são envia
doo ·. à gr~11d€S Unlvers!dades . para. se 
graduarem é depoi.~ lecionarem ,111s ca
l3àHW ·aca:l::,mlcas. Ne<ste particuiar ta.n
to cJmo as outras ordens mehil!cantes, 
o ci:.rino csplende e deslumbra pe]a· cu!-

. tura, ciencia.·,. e santidade. · 
Foi a idade aurea· da Ordell'!, ô,ap0-

geu, o esplendor éarnielitano,: cujas- oi11-
tllações atrâ ves&1rani os ,5CéuJoa e' per-
du.ram ~té o ·presentl'!: · 

t. nestfl perlodo hi.5torl.co· carmelitano 
que devemos ~ltuar a calebrei aparição 
dr. . Sma. V!rg~m a Simão Stock ~ntre
gando-lhe o t;scipulario do Carmó. Po~ 

.PADRÕES . GlASSICOS E n:scRElOS 1 1 1 PURA·· lÃ ... 

l : 

OS SNRS. ALFAIATES. ENCONTRARÃO NA 

MATRIZ: 
OISTRIBUlDORES: 

Largo São Bento N.0 40 
Alfredo Serra· & , Cia, 
Vila : & Fernandes 
Irinéu Gomes de Almeida Rua 12 

de Outubro, 191 Telef.: s-0800 

'l'elefonê: · 2-2336 
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SANTOS 

SÃO ~ .PAULO . 
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'de-~ mesnto afirmar-. que· todo o es
plep,dor'.dewi. período é. o. fruto oplmo 
dessa.' aparição, e a; realização d~ pro
messas de · p1;otéção: aos . c~litas qiie 
a.,M'ãe'·de-Deus fizetà. a SlmM.Stock. 
·· ,t,êssa. ,fás~ l;lst?rici :de, .. Ordem, Si
mão 'St9i:k é 'o :expoente 'max!mo, de 
p0r·'si )ó rµarêà. uma' época nos fal!tos 
càrmeueànós,.-. 

S; SIMÃO STOCK 

Simão Stock nasceu em 1166 no con
dado' dé. Kerit. Jovem ·.aind2.,. abandona 
o:.'mUndo e,· quai' outro J.dã ... Batis(a, 
embrenha~se, pelaf ~Ólldões. ,dos' bosque,s 

· para vlv~r· a'e oração· e· penitencia. · 
O :_ tronco ·de uma, arvore era · a sua 

morada, e .tambem 'ô séu $intilarro e o 
seu êenóbto. baqui.o~' seu sotirenóme de 
Stock:< · ·· 

· ·. Malsi.tarde conhecéndo a. Ordem do 
Carmo,· por mélo . dos. camieljtas ·. vindos 
à tn~Iaterr~, ~lado · pela gràça ,e por 
.uma,re'i!elài;ão da Mãé de·Deu.s.de quem 
era am9roslssimo · fliho. Simão · ingres
sa na Ordem. pará togo mats' partir pa~ 
ra a Palestlrià. ·Longé>s :anos .vlvêu no 
·famosó mosteiro de. Elias . no Monte 
Catinéio: . . 

.· Em ·1247 encontramo-lo novamente na· 
Inglaterra, como Prior ~rai da ôrdem. 

'A~ diff~uldàc:es · ·tremencíâs,-: as ·• ltitas 
arqua;;'. que ·teve .de enfrentar· e. vencer, 

,a~inala.m~lhe o. carater. sem jaça ·e··· a 
. vigôro~a.· energia ·que .dêfin~m a· -~a. pEr-
sonaÍldade · de' Santo. · 
··A '~ttuação da Ordem era. precària.. 

· Serlâ lOnto detalhar ,as !!I'RndtS· prova-' 
çõés com ·qui\ Deus pernút!u toos'e a· ór
der: àccri.sóladà. Elsas. vlclss!ÍÚdes en
travám por~m . no plano divino;. elas .de
veriim forma.r o fundo dé · sombras don- · 
de ·.emerglrlà · a; luminosa ,a.parição. 

: ntsmo; na· Fra.nça, ·Anastasio , COohelet 
. e: Jaques 'Jaéqúet··c?ínbateram. 4enoc1a .. 
daménte pé)(!; pena. e pela.,paJa,yr&,<6S 
disc!pulos .·do:, heresiarca cte Genebra:· 
D!s:t;Íngue-se. ainda, brilharit.emênte~ · 11,ei
sa · centurta. de.Juta. arl'.ltia, Pe!iro;.Co~

. nejo de Pedrosa, cons)derado coinõ um 
.verdadeiro dÓtitor dalgreja;por .Paulo 
V .. , , ... , ... : ' 

11: qua.sl: impossivel, .áinda que s~cln
tamente,. encerrar .·no' ~streito ·Jim.m,. 
dum' sim~les' artigo;. o·ê1ençó de· tan
tos n6mes brílliintés •dehtro ,da;:~pa.ntQ.;. 

' sa "ativklade ·;úrr, que se: celebrizâril.n:i, :cu 
seja peià. pená .ou· ·pe1a liJta, pe[ti; .;eien'

. eia. 'ou .pela sa~tidade. · '·' "', 

A'.,MÍSTICA CARMEtlTANA ' 

Entre tÓdos ·(js $ttoreà de atlvlda(le:i 
que a . Or~m ··:do Càrmo · .. emp~ndeu 
elevand6~se a.cr nível das. úezrlats · fai'ni• 
lias . rellgi~/ uin há ' Que a ái~tlnguill 
das outras ,ordens e lh!f, .• deú. u~ . es
plendor' sem. precedente:; .. t ·º.· ·.mlstica. 

. carriiélltàna. 'Nesse- setor da c!enciá dO!I 
Santos a· .Ordem·· · carinellta'.: lié. -projeta. 
e singulârÍza-sé dum :moei-> lrivuigàr se

' não grandiosO': ·na·. Igreja de Deus;, O 
es11lencior ço:S homes com que, $e_e:Jdije 

. na mlstica, :por ·si. só' bast<trlii para ~or-
. ·talí'zá-la. 'E· si 11\llõ dampos da. fllOsoflâS.e · 

teologia à Ordem · rião .. formou. à esct>la. 
. ou . sistemas proprlos. ; pel~ já ci~as 

razoes: :na. nilstÍcá.. forma. uma verdadei~ 
ra.e.scola iá.óelá·,•ntldàde:,dos seÍlS ex
poentes; · já pela, originalidade da ,dou-
trinà. · .· · ·. · ·• · • 

A ·partir' do secu10•,.xv1 ,os' ,Carn:ieli• 
. ta$, nos 'dOminÍOS !i/t. ml$tlca;, :deeidtda• 
mentê se impuzeram 'e-. tomàram a. va,ri
cuarcla,. Ba.sta cl~armos . rereza: de /e
sus .e" Jolio da>critz, par~ provar ·m~-
ridlanameiite. ·ª { verdade ·dúsii .. àsserção. 

A Ai> ARIÇA-0 Tereza ·de .;Jé3us;. cognominada:, O':'" Se• 

corria,o a.no da.·· .gr· aça de 1251. Qu.ln- · rafim do Catin~lo" e a ."~na'',' por, 
si só marcou. uma fase de ouro· na ·mis;. 

zu · pa,ra dez.e&eis. de . Julho· à, :noite. · O_ t!ca éarmelit~na. , • ... ; 
homem de . Deus, Simão 'Stock, prosta- Tereza de j~sus, passou p0r .:todos ·.OS : 

do. na ·sua 'Ettreitii,. cela, geme desdado fenomenos.· misticÓs,. tev'e ert'l sfa;. ex~-· 
e .suplica solu,ando à Mãe; ·de" Deus, dlg- · r!encla. ·éla. sua· doutr.iria: .e ·escreveu,a 
11e-se enfim salvar a. Ordem e. defini• ·com .tanta tran~cendencia e profÚri<leZ& 
la. -diante da Igreja. e do. mundo. Róga· · 
em prànto que lhe dê· garantlis ·:no. pre- · teologtcll.ll, que mereceu '~er erguida: ac, 

nivel 'dós grande. . doutores ·místicos e 
sente e esperanças no . futuro. Do seu ser .. chamada.. dÓute>ra dá: Ig!'eja. . 
coração ama.rgurad.:i partia êomo dardo s: João <la Cruz, cO!ltempori..neo de . 
ardente·'ª sua prece eleita: "Fios Cár-· ·s. Tereza; .deixou táml>lim í;óbre:a: miii• 
meli. vitls f,lorlgera ... " · tica , cousas surpreendentes. A·,. sua • .. ~o.: 

Sublto, .i!Umtna-se a. éela de imáte- logia m!sUca.. :repousà- finne, -e .sollda-
rial e ·1ntemo clarão, e dentro desse ela-• mente sobre as. lia~s. da · psicologia , to-, 
rão, num trono de. nu,•ens: apar~ce-lhe . misJ;â .. 
.a "Fios Canneli, a F!Ór do C1tnnelo'.'; Te'reza e .João <I& Cruzisão',ós mes-
E. ~ntregando·lhe .num sorríso o · esca- tres lnoontest.avéis da teologia, m!stiéa, 
. puJário do; Carmo; dlz-lhe unia, prom,es- A •,contemplação: que sempre fo1 e, par-
sa: /' Filho; isto será' paya. ti e para tó-
dos os. ca.rmelltas um' 'prlvUegio Queiµ te prln'.ctpa,I "melior _parsº na_ vida:·do 
morrer revestido· deste , escapulario não Carmelo, . alcançou neles· .. euiminànólas 
'"'decerâ , .. o eterno ln~endio;''. . nunca d'antea a-tingidas nem depois '$u-..M ' • • pera.das. consequentêµtente a. • mlstjtf:ê 

Desiparece 'a. visão· ela '.aerihora âo estudá.da, ·sob . .taqos os prlsmàs eftf:_rt-
Carmo, é. Slin(i.O; ent.re deslwnbrado' e· Ja.ção às .outras .'ciêncw teo!Ógtéas/ R!•. 
aniquilado .pelo' 'favor 1~1gne, proclama sultou -dai que e. mistlca rol t-eduzJda :~ 
por tod() o éouvento a. graça da eleição. um ·verdadeiro/ ~istema:. a uma' 'escola. 
que a, Ordem aéaba,de. rece~r. teolog'leâ,segundo'os prlnc!plos tómlstaa,· 

~pam-se . as sombras. -Pulverizam- na 'ordem ·,do carm6. ', . . . 
se· as intrigas; Ruem as jla}uni.as. :0es- Outros. grandes tnt!Stres da. • teológlti 
fazem-se às: perseguições.,4,.0rdem :é . . mística. s·ãG-·atnda: .·Madalena: ,de:;pa:zz1,. 
récoiocad~ na. Igreja no ,lúga1;\que ia , Miguel· 'de se' '<\gQStinhO,. João .. &int_. · · 
divina. -Providencia, lhe. destinou: para a: '.Sanson .. · Toinaz' de· -:r~us: FeUpe:: de· s., 
pr9pa.gação ·do cUltoºmartilno da-senho- · '1'ereza. ,José· da Ss. Trinda.de:-Lo11teriço 
ra ·do_ Carmó'pelo .. seculos ·aro1a. . da, ReS1Jrretçã9 ·e· óütros ·que •omiti.mos 

$1m'ão teve a, consolação (lé vet o pélá brevidade dei' res.umo 
ap0geu e a. gloria da sua . .Órdein, M(!r• · Antes "de concluihiios. estes ·.cra.pidos 
reu em avançada anclaljicia.de ,cantando _bosquejos' ela Historia da1.0rdétu t:a.moM 1 

como o \'é lho Simeão o seu "Nunc de- · nos referir . em largos alinhavos .. à,. Re-
mitls '': J?.erideu a· Deus a sua almá cris- - forma. . •· ·,. ' ., . ' · 
talin&,de; santo,aos 16 de ínaio :de 1265. l!: :conhecido c1e:tot1os.ó grànde::enrra-
Contava 99 anos. F,o! sepulta.do. no 0011- queclmento da disclpllna,.eclésfr!,sticil no, 
vento de, Bordeus · onde morréra. Nar- crepüsculo da ldade .media ·e. na iillfora. 
ram · os áonistas da epoca, • qué do·. seu do · ,Renà.sclmento, . . .·. · . 
tumulo irradiava tarita. luz, que· todos . Urgia, uma. reforma do ClérQ ê' .de· to-. 
<iue . a. v,aín deslumbrados . louvavam a da; a .cristandade. Em,·quasl todàs:as'.Or• 
Deus, .Venerado eomo Santo. · a sua ·fei;• · dens . rellgl~s o . esplrito . prtmtttvó Cde• 
tá ltturglca 't<l! eelebrada 'pela vez pri- flnllava e .a dil;clplina descerá ·a. .. um nl-
melrá. em Bordeus. no ano· de 1435. vel deploravel Qu,a.-;I' todas: elM,tlvera~ 

ATIVIDADES CIENTlFICAS E· CUL

TUll,AIS DA ORDEM 
No momento h!stor!co e,n qu, os 'car-: 

mellta:; . aparéceram no cenarió' med!e-
·. vál. da. Europa., já as. gr~ndes .famU!as 
religiosas. franciscana. e dom1ri1ca,na: do• 
minavam has 'grandes . Unlvêrs!dàcle.!i 
teologi(:âS. Razão pÓrque os reeeriv!ndÓs 
riãii :exerceram !Ílfluericia ríà;' "Scbolas-. 
t!ca''., 
. ·a,,..,i-a1dó dé Bolonha· é o' primeiro Car
melítà laurêado em teologia ~la ·uni-·. 
vertldade tle l;'a!".s êm 1289, epoêa em 
que, ós ' magnos problemas da escolS:stl~ 
ca ês,~à vàni quasl solu ,tonàdos. ' 
. 'os, Carmelitas· não rormaram. · siste
ma. . tão-somente cerraram filelrás, de . 
preferencla · a.o .lado· ·do .. tdmlsmo. En
tretanto, · como afirma Zlminennan, · é · 
simplesmente assombrosa ·a · fééundicÍa.
de ela' Ordem. no. camJ)<> . teologlco. 

· Surgem tmportantea· tra,ba!hós à~
demicos' de comentarios .,bte· as Sagra~ 
das Escrituras, sobre Aristotele.!i e o 
Mestre , dás Sentenças; Ped,-b' .Ulmbardo, 

Gera.Ido de Bole>nha,. ?·· qual 1a .titÍl.-
. ll)OS, . Óuido Perpigni.n · é Br.contborp, 

emulas que. forai:r, de ·TÓmáz àe Aquino 
e . Scotd produzem um !ti-a.ride · nwnero 
d~ obràs/ das quais muitas~ jama!.s 'fo
ràm impressas e outras para sempre 
pei"dida's;: . · ·· . . . 

Baconthorp sobretudo,·. projeta-se cClm 
s'ingufar . esplendoi,, no cenário pôliticÓ
l;eligióso daquel!. centúria. Fói o: mais 
renomado doutor' da Univeisidáde · de 

-P~rls; [Oi ainda'.próv!nciàl da'!)rdem·na 
Inglaterrà, · e consulter dá eutla roma-
nt.' . · ' 
· Citemos . mais· alguful nomes; tuinina.~ 
res veri:laqeil'o.s do secillo em ·que. ·vive
ram> TÓttiàz Walc.ensis. profundo teolo• . 
go. e· àcérrfmo pugriado1 éontra as · ne:,: 
reslàs da epoca. Nicolau Je ·Lynne, cé•' 
1,ibre astronomo. Batista; '·Màntuano; o. 
"Vitgilio Cristão"., lmltii. na· el~gancia 
e , ultrapassa .no. ·estro. e' na. "fecundid!i!ie 
p0e~!ca au ''. Virgll!o· pàgá(i". 
; Féllpe.:T'l~c~uet, medlcv famoso e de

pois_ ·º. prlmefro .· cannelltiv: ,que,·. fez . um 
estudo' sobre a medicina· com rel~ão' i 
,moràl E. mais wna plejade ; de grandes
teologos. '·\'ientre os quais . os. triais cele
bt;e5 ·. fo1·am: ·. Emanuel c.-· .. lnho; doutor. 
d~ Cqimbra: .. João Ba.t~;á •,~zana.. Fran-: 
cisco· µe .. B.onne-Esperance, · Raimundo . 
L'anlbler/André Laó; · · . : 

o.~• Càrmeiltas sa!lentall\-se; -ç,e~ · pe
riodô, J;Qbretudo pelo den,Jdo en• comba- . 
ter 11,:,heresla 'dos wieleffitas., João Cun
n!ngnarine 'é. o primeiro !, • dar o grito 
de .;:a1a.rina e· terçàr armàs ·, éontrà os 
herejelf Segueín-lhe ao etiêalçc 'tia hita 
os . prote.ssorés higleses ·. da 'Quiversic'íacié 
qüe."os. combateram por .. bem melo secu-
lo/ . /. 

. Na luta ·. contra. o gra,11de' cisma do 
ocidente, e· e~pirifo de Eliais,·'Que. jàmals 

'.mfuiuárà · em,,.gelieroslda:dei ateia~se" toM 
'~ ::-:l&t!tiJtnt~~ ~~m~: entãg ;~ó. :Qu ... : 

suas crises 'e pà~a.ram pc>r ,refôrmàá :e'. 
contra•refonnas mais Ou . menos . dra,s• 
tlcas. Multas tentatlv'âs ·.nesse sent1d0 ,$& 

· fizeram.-tam~ení .no Carmelo, .sendo a. 
. mais, !mportan~ e ~flciente 11,Quela 'que 
·· teve à frente· as.· Serafins , dó Catmelo, 
Tereza ·cie Jé~ e, S: João ,da Cruz .. 
··A nece.qsldad~ urgént~ ~ ·ünperl068 de , 

administração· e governo mals' .autónó
, mos 8. b.:tdepéndentes, fez: ~()~ '.que : li; I 
. refôrmif .terez1aria .se: dest~:do· eoi:-. 
po, Jurldlco -da. Ordem, · cônstítlJi!l~O~se , 

. numa. familiá ·à. parte, [juanto·áó:govét~' 
no; ·continuando entretanto, a vlveffdlt 
mesma -egra ·e'·:elas .mesmas tradl~ões. 
São · os . Carmelitas deséalç0$ . que. ta'.li,
bem têm· da.do. à Igreja ·tanto brilho ; e 
sanddade. · · ·. · .· · ··· 

Ho'u~ ôt1tros movtmenfo1n·eiormadó
re~; . a,. Reforma' . turoríénse .estendeú~se. 
até ,o BrasU llCl·Sl'CUIO XVtft nôs,;Có~
ventos .. de Goiana, Recife, Bala ,e.· ou• 
troa ... Essa. . refQrmit . estlngulu-se· só~:·· o 
pontificado de Leão -X:Ul, . ' 

. o ESTÃDG ATUAL DA ORDEM 

Sob11, . o .estadó. 'i\tual da .Ôrdem · Car• 
melltana .. nos 'cingiremos tão-somente 

· áos .'dlÍdos·' que p\Jssuirnos· ·cÍe !l,Iite~ ~.da · 
. Guerra. unlr.amelite.·;retétentes-.aos· Cá}"• 
mel!ta.~ · calçados Esse.•, dados-. mostram• 
nos ; a. .situação évm,: que à:·,- Ordem,., én:
trou · nos. húmbrah.' CÍô sééuló tX;· ·. 

A. etêrvecehcia. polltica. durante a 
Revolução· francesa· e del)O!s dela, se, fi• 
zeram ~entir, dotorósamerite · no selo' ·.da
'grande famllhi éa.rinelltana. assllrh:ôino 
· nas demais Ordem ,religiosas ·da · Fran• 

, ça e da Eul'ópa. 
A tórfue'nta ·que a Revolução. ·11esenca

deoti na'.' França.;· arrasou n :.provlric1u 
· carmelita.nas abrangendo 200\cooverttos 

de· reí!giosoo e' nem slquer, as ,provlnéias 
que • conseguU'atn . subtrair-se· a avaia'n
che· destruidora da Revolú~ão, flcá,raln 
cornplet:aníente . indenes.·' Consequente• 
ménte um 'grande numeró ae vlgarjàto-1 
e com!ssarlatós· carmelltanós n~<paÍses 
de . missões . trverãm .. que iser-, .a'bandonil.
dos, nomeadamente os das' ,Indlas ... Pe• 
klm, P,eJõ•1'\, congo;; Moça.mbtque; · H®• 
,\líane e Eitasn. .· . . .· . ,e:,; 

.. itin • 1910, · confonne regfst~,''. o :~·bté
tlonr,!te de tht>ologie : cat~oitquéf• · .ot 
Carn.dita.s 'cal~os c0'ntava.ri·i,'i provin~ 

. elas , abrangendo . àprox!mltdalnéilté'' 90 
Conventos. , ., . '' '.: . 
· · Em '193CVe~, nume1'o·: sul)Ju, _ê a :ór-< 

dem : . ~u ·:il. ·contar ·'18':.:,Piõvfuetas, 
~rangendo . 129 · CohvéntOll . e ', níaís. i S 
missões • ànexas As Ptoviriêia&SÁrago. 
Valenciana,.· à' do R10· de•··Jilne!ro',,, 11'1• 
glaterra, Holanda e -à '<lo éurtssfnio·,co
râçáo de :Mana· .i:!a.: .Amencà;. do :Norte. 
A estatlst!ce. de 1938 que' é.'.à. t:ltl~a. ·que 

. posst1linos.: regista 20 PrqvÍriclás,coii,-isJ 
conventos •. e ,:1 missões.: EsseiÍ, 'dadot 
a.inda. que .··não. possam ser . COli8idél'dÓ~ 
rlgorosá.mente exato., são: cori~dE> àptO• 
ximada.iiJepte,certo..<i, e OS unl(ll?s:\ÀQ!ltOS, 
de.;teferencla :t1wt' 'QOSSUl!ílQS'P,&ra a(P.r~• '. · 

. it~-~it~~;., é •. :. 1, 1 l / •• _) 
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PJUMÊI_RÓS EXIBil'JOBFJS 

1':'A"RT 'PALACIO ..;.. Mestres ·de baile, com stan X:a~el,- ;., À .. .' . . .. 
:.,:,BANDEIRANTES-' O mandachuva, com HumphreyiBoggart. - t!PA,· 
· ·· lP!f.lANGA -. Mlsterl.os .da- vida, com Charles Boyer. - D. 
. M;-Ef-RO :--~ucu-por salas, com Mlckey Rooney. ,- APA, ·' 

, ,OPERA ,..,._ O- aJllor.fazdas si.ias, com Art_n Miller. - D. 
· PEDRO'!/ - Pierre o aventureiro, com Bruce·cabot,·-~· .4PA.' 

Erros da adolezcenc!a, com Frankie Darto. - A. 
RITZ:"--':Pa,pai por ;,.caso. com Edd1e Bracken: --APA.·. . 

::·Slf.0· .BENTO - Set!ma vitima, com Tom Conway,. --- APA, . 
·: um_a. uoite p~rigosa, ,com Warren WUliau1 •.. -: APÀ. · · 

l$EGU,NDOS EXIBIDO'fr,ES 

· ALHAMBRA-'- Atire a primeíra pedra, con1-James, Stewart. - Z>-. 
Amo1• á segunda vista, com Ann Sothern. - ;1.P.A. . . . . 

AMERlCA - Dois solteiros em apuros, com.Franchot·Tcme . ..,.. APA. 
; Sherlock' -flolmes e a voz das trevas. com Bàsll Ritthbone: .,.:. -~p A . 

,__,~sTg!!~u-; 1~\~;~~~e;,ª~~~v~ic~1;0~::;ln~ ~1:t·, - AP~. _· _ _ '. _-, 
. A}lE!:/lDA ~ .Os com.;ndos atac.,m de madrugada. CQID .Paul Muni. - APA.' ·, 
;·_:;;'·_.•_º,diabo_ e·ª_ mulher, e_ om_. Ro., bert CUmmlngs_ '.""", APA. . , 1 
·'·B'A.B'_fLONlA - Claudla, com Robert Young, - D. .. . . . 
· '' ' At veem os tourns, c0m Ritz Brothers. - A. . · . .'. : . 
· BRASIL - A torre·· de · Londres, com Basn '· Rathbone. - R. 

· .- ,,·· .. Mania de antiguidades, com Jack Beilny. -- ·ÀPA.-· · · 
· · ,., BRA:Z POUTEAMA .,.. D~troyer, com Edward- o. RObinson. - D. 

"'"· · P;m. mum:IQ, de ritmos, .çom ay Kayser,, - APA. · 
BlfOADVIAY - Expresso Bagdad-l!lstambul, com George Raft. - APA.' 
C#lliBUCi_ -:- Carmem, com .Nnil Mars~all. - APA. , 

· Ele empregou o patrão, com Stwart Erwin. - APA. 
CAPITOLIO·'.;;_ o diabo disse·não,-com Don···Ameehe, - R. 

; 'Paris' era, assim, com Bert Lyon. - . APA. . . . 
,, CARJ,,OS- GOMES ,,.. O ciclone, de, Kansas. com ,Don -Red Ba.rrY. ·- AMc.' 

-·'.,-,.- ._,,Tudo _acabou bem, com.George Formby; - D ... -· ··· 
. , ·,ÇA-SA, V.IJ;EWE - Vigilantes dos Tei,:as, cQm Bill ElJ~ot . ..,.. A. . ... 

, .. ,,,_,; l!Jla :\Í.da .Pontinha, cõm_ Jin.~ J"a.lkenburgo, - R. ·· . . _ · .. ·_ 
.:. Cf.l'/Elr!.VNJ)_I .77 Um clarão no hQrlzonte, com PaUlett Ood<lal'd. -- :p;' 
·, .... :"Ca;rtà maldita; com Robert Newton. - APA -
·· ·CO:USEV -"-Eil:trartlia passageira, com Bette :c:>e,v_i~ • ...... n. 

O grande homem, com Donnald O'Connor.,...;. APA,., ... .. ·, . ,·. 
. :COWMB.O .:.. Tarzan, tel'l'or no deserto, coril Jobnny . .WeissmUlle,:; :...;,.._AJ'A. 
-·',- ;v <;l'nsu~peltos,,com Joan. Crawfoi;d. - AMC.. .· · · ·· · · · 
,,; CO.LQ.N,,,,,..,Aqullo.~im era vida. mm.Alice Faye: - r;,. > , Oi.l:)os açusàdiwes, com F'rank craven. - ·te · 
, ;. · Traidor traido, com William Wright. - APA.' · 

'CR'(JZEIR'o - Salve-se quem puder, com Stan Laurel, AMC. 
l;i-~'·t:olnedia·Bumarni; com Mtokey Rooney, - APA. ,v ,,· .. ,. 

·,·:ÉSPEIUA"'-·Bandoteiros·das estradas, com Richard Carlson. - APA. 
'.-(· ·--·M.-tsterio -da gata. preta, com Ouy Kebee. :-, APA. · 

, :'.-.FENI'X .... _.Vendaval de paixões, com RaY 'Millanct;·.J.."'A'l".4 
. Esposa ·de convenicncla,, é.cm Diana: Barrymore. :.,;;.;_--R,,-. 

.. 9:c;QRIA -.4mor d!l mf\!!, f!Om_ Sam Garcia, --. APA:,· ., .... · 
, ._, ,," _ Sl)).1<:111, per)gosá, com Freddlf Bitrtl;)olomew. ..,- .' 4, " , , . , . 
'"•·]iOLLYWOoD· ~ E1ttranha passageira, com -Bette,.Pavts. -:--· R,: 
":'.''· ,:,o'·misterio"da-cascavet com Edmund Lowe. --··,,12/J. ,· ·, ·. 
Y°tJjJ!:,u; '-'- Estradà da alegria: com Leon '.ErroL""" A,, .•. . · · 
: ,. : .. ·Esposa de· con veniencia; com Diana Bàrrymore; -,, · R · · ··· 

.. •.Music11,.-da vitoria. com Ann Miller, - R. _ '· •'· ' ' · 
IRIS.- ..... 0.dedo do destino. com Rlchard'Arleh. -:·.APA.'' 
,. ,. D.011.'Juan da.armada; coin W. Lundlg-an. - AP,4.; 

,J,T,i:X, .A.,éariç.'io de Dixie. COJ;ll .oorothy Lamour, - ,D. ' 
· .· · ·Torre de_·tondres, com Basil Rathbone. - R: . . - . 
·., MODERNO _;;: ~iláiteto de amor; com MelvYn Douglas, - APA. 
s.:: .• Cida'de ·da-'perdição;.com Broad Cra.ívfó"rd. - APA . .- ·. ·_ · · · · ·' ' 

·. OB:E1WAN·."-·Esta noite- bombai;ctearemos Calais, conr·:Annabella . ..., APA.-
Barulho a bordo, com Red, Skelon. __; ·APA:·r- ._, ... ,, ,_. .· . ·-·,. · 

.,J>D.EON. /_l;l?ola azul)_-;-,- A p~tnllha de Ba.taan,,com .RC!b~r~ Tay~ot, _-;- All_!C. 
· · .. · ó"" homem· gorila. com Bela Lugosl. -,, -D. . . . . -., .. . - . . , .... · . 
'.f··,.,. (Sáfa ·vermelha)·_, As· três herdeiras, com '.Saroara Stií,nWlf'J;, -:D. 

" úm·•-drahm em cada vtda, com· John. carra,dlne, - AP4, 
;. ,t!JLlMPIA H'Carmém. com• Nini Marshall. -""'APA. "· .. ., . 

, ,·'-'. ·.·,., . .k lei do dobo, .com Rin-tln-tln. - . .t'MC. • · 
.·. PAlM.IZ.O -- Aventureiro -de sorte. com· Cary Grant;.·- · R· 

.· ,, .. · , .. , BelÍê,'da, discordia, e.oro" Lµpe .Vclez. - R. .. . . 
."' PÂRA.M"OU_NT _;;:.;.· :Flor de invei·rtoi com Sonja Henie. -,- D., . 
'i ': .. Eµccintto ém Berlim, cóm' George San.der$. :...,.:. APÂ_. . •. 

' ' '.· P-A~A'Í'ÓDôS :;:. Gtiàdalcana1. ci>ni Pre.ston P:oatér.'- AMC. 
1· r·.-· ~', Bêieza entré· feras; com Jean Ragers ..... APA. · ·· 

'·<f"AUUSTA -;,·,Extr.anha passageira. coin' BetüvDa'Vit. -- R. 
;-,,,,_, Ilustl'e: 1ncognito; com l"rank. Morgan, - Al'A;:. ·;:: ·· ·, 

PAULISTANO.,- Reféns, com Arturo de Cordov.a.. -._.AP.~, 
,,.,. ~n1osivo. com CM.ster Morris. - A. · • · : 

',IJEfy.RA. .- JL \'oz da li)lel'dade, com Jefrey · ~yn:.-:-· APA ·· 
·'..: Qµadrllha' qo Ar)zona-, <?º11\ 'l'Íll) Mac (foy. - ·4Mc. · · ... 
···,r:r~~i:1:ac;:,i:at!~1~ª°i~10:~~N~!~ E~~p;.;·:~::. . .. :·i .. , .?:- . • ... ·< .. o:_·-1 

1 .-.~·RECREIJO.'.(Gentro) .;.., Godigo,,do cangaceiro.;com l:lol),~~le.-::-·;4,,,10.:.,'~, 
"'.;:; ;~;::.()~·.anJcx;:e os gangstefs, . .-com o_s Anjos de ca.~r.,SuJ.a. .. s";r A·M.9, , .. ·. · 
. RECREIO _(Lapa).·,~() .. ~antasma pa operll,, com_Ne)~n ,&;-d~ ..... fl--

, .. ,, , I!J:iiwando com. o.,perlgo, c.om, W!lliam C111rgan. -.- ·APA. · · .. ~ :·:·ttEX':.:. 'Arâz é!o:.sot nà&eentà;- com Tom "Neal. ·:.:..':APA: - ; ,.,-
; ·· · ·O''hóinem leopardo;· com Deirnts O'Keere. -- · R. ,, 

~- RÍ'ALTO'·:.:..· Afráz ·ao "si:il nascente, com Tom Neal. - APA.,. 
Assassino de luvas, com Vatl ·Heflin:·, - ,A-'.·.· ,. 

'.::ROIAL,.:;;,, Mulher fera;,·com.Acquaneta . ..,.. A,il!C., .. · 
,:: : . ,,,D.estroyer.; 'com -;Ed-ward_ : G Robinson,. -. D. . . . . . . .. . 

, ,.:;}J,.9$.~R/0 -~ ,A gi:ande valsa,. co,m Fentil,nd ·qr_!l,"et: 7. :. ~, :: ,. ,.- ·:· 
IWXI :,_ Casado sêiri casa, .com'Adolfo Menjoil:- D . . ,, - ' 

_ ,, .. Ave,nturas de. Jimmy "Valéritil'lê, coni ·Dennfs .O'Keefe ....... At'I-' · 
.·sa'N'i'A'CECIL1A - 'Fio!' de lriverna. com Sonja Henie,- ..... -n,, ·. 

. ··· y·: Óaç·ando ·estrelas-. com Vir:;:inià Weidlcr . .;....·. APA. . , . . . . 
. ' S-ANrr-A 'HE"LEN A' - Oihomeh1 · intrepido. com. Dich~,rq, Pi~ .. ~ Al( A ... 
:, · :.: Sentenç"a matrimi'.lrtial. com,-Dennls O'.Kee!e._ -;--:_ A.PA. .. . ,· 

_. ,.•.•·SAN'/:.0, A·N:TONIO '- te.volta, com Ann sherldan. ~ "1P4, ·· 
., "'· ::···._O.-g1'\l,n<le inomento .. <;Oll)- William Cari:?an: -~ A; ·· 

, .. ,S.AO. CAET.AND ..,... Revolta, .. com Ann Sheridan. - APA . . . 
·; ':_, :_. ::,O"'grande rrÍcin,ento,""cqín'.Willani Gar,tan:.:.,. A .. ,., ... :' 
· '_;$,T,p C,tl,?,_f ... O"S -:'. Noite liq é.mor, com Grace Moore~ -

.... · ····vicram''dinamitar a Amer!ca:'.com George S'1.11der11 • ..,.., ,AMC'. 
: S'A:O ,OElfA'LDO "- Aventureíro :éJe sorte,, corn Cary G.'.\'&Pt. ,... R- ·. 

:.·.,:,· t Pati:dega. unlversitaria. com William Tracy, '...., ,41':~. . : . :· 
Sli:O JOSE!•.-'-.Pelo 'li1,al da patria. com Afoella_BéiJ<;~ .. ":"' _APA_. · 

. . . . .. ,qii,roto procU~io .. com Dqnald -O'Coiú1or. ..:. APí.(. · · · .. : . - . · 
· sto· LUIZ -· Anior e heroicidade. com Libertad· fornarque, - R, 

·. ,, .. , · Estâ' noite-JÍombàrdearemos-dalals. coln AnÍ'iRbelTa;°'-' -·APA. · 
'sAo· PAur;o - Beijo da traição, com John Garffield;-.APA .. · 

.·.,. \··· Al--veem,·,os·-t.ouroo .. :com R.ttz"Brathers .. ,.,.. A. ,. .. · , 
·,·:são·PEDRO,..,. A'canção de_Dixir, com Dorothy Lamour. - D. 

• 1 

.• · 1 ·--. 

.; -"I 

<.:·•.,·:· -Sher!ock· Holmes e a voz das .trevas. com Ba.sil RathbOne, - APA. 
. , · UNJV}i:Rsó: - Tarzan;· terror 110 deserto.· com Jcihnny WelssmullE'r. -· -~PJ., 

. ', .... ,.lrisu~peit;os, com Joan Cr•w(orcl. - AMC. l" · . · · · 
.,._ V(LA, PfiUDE;?,TE _.e::._ Herança inesperada:. 00111 wea.wtr srotlters. -- A. ·· 

:_ /: O ,filho qo dele~ado, com Bob Livingston. - ,AMC •. · 

TEATROS 

\1foX·VlSTA .:._ Music \1a11' Star's Show, - D. " 
·.: CA,SÍNO ;À.l\'T ARTlCA :_;,:·.Mlsterlos do Oriente.. con'(: Oarbel;, + APA.,. · :• • · 

·, "4'.j!Nf'.:AiV_.f,+: :serão "Jiomens il;llÍ!.)lhã. com Procopict Ferr.~ira, ...,.. P 

·· · · -· · · · ' 'ExPTtcAç_Ao DAS coTA_çôÊs\. ···,. ·-· 

B. - BOM. - ~ime que pode. ser Visto por tcidos ctím proveltinnôraJ., . ::,, .. '. 
.·,.4.;;:..:,,:,ACE;I'l'AVEL - li'ilme. que pode ser v1sto por· todos,.- embo1·a s.em .. pro-, 

veito moral. ·. · · '.--'.,e":-. , ... e,, • .. ·',. · · ... ; · --
cAMC: - .-ACEITAVEL MENOS PA:fiA CRlANCAS,""'!, Fllme-·queJ)el() .. enredo 
w--,-'": ... oµ. cenas ri.ode tir.p;i'esslonar o publico Infantil. ... . . . . , ... _ . 
· "BPA.·:..;_ '130M PARA· ADULTOS - Filme. que pode ser v1stó com proveito 

'' · . "·irlórâi· tão soinénte · por· adultos. · ·· ' . · . · .· · · , · · '· 
i:·'Al'lf.-:.;..·: Abl!iITAVEL. PARA ADULTOS.-- Filnié (IÜÉÍ ·pode ·ser \isto tão 
'·'"° • ._ .-:somente pbr-".àd!Jlto·s embora sem proveito mora.li -· . , . · ·.' ·. ' 
! R ... ..:;.;:.RE.!;!TRITO --··Filme que pelo enredo ou c.ena~ .. deve ser estritamente 

:. reserva.do a, ·pessoas d.e· solida formação _moral e religiosa. . . . .. , . • 
,JJ ... .,..;. DJ;)SACONSELHÀDO - Filme que peta gràve lnconvenlenciá do enredo_ 
_: ___ ·, . "qú cenas, dev,e ser . evitado. por qualquer publico, . . . ·• ... , · 
··'Jia'.,'~'.Mi\U .7'. Filme prejudicial para qualquer pUb1l~º- · · 

·~ ' .. :~ ' .. - . . : , .. -. ' : 
::·,·NO'rA': .;..;·')l: im1fortante que o- espectador não se ccintente coni a simples cota• 
: ,. e'; ,.,_. ,. · · \;áà' do filme ou ·da. peça de teatrô', mas" que procure conhecer-. pelo.· 

menos a.!1Z1Jns detalhe~· da critica.· Isto jusWicará:-uma. cotaçãb.que · 
afirmada sem nenhum comentano. pot!erâ parecer . injust1i:. -1!_. so- .
bretudo com a leitura de uma análise· qué \)Õe em relevo_ ·os ele•, 

. · mentes bons e maus do filme o espectador l)ouco i pouco, educart 
· sua dóncieilcla e aprenderá a Julgar por ,sl mesmo os outros filmes 

·'que· lhe fori>m á»resentados. · · , · · .. ' · · · ·' 
' · o boletim' da Orienhwão Morar dos Espetaculos· contem· uma 

critica detalhada de todos os filmes exibidos em S. paulo. t· publl- . 
ca:do semanalmente, e a assinatura anual Ousta:-Or$ 25,00 na._-Ca- · 

·Pltal e. Cr$ 30,00 para. o rnertor., Infonnações -na AMtoiaçílo _dos 
-'Órnallsas caio!icos, .á rua Qulntll10 Bocatuvá, 176, :to. andar, 

S!!<li ~9!7. - Fone: 3~7760. · . ' : ~' .. 

. Faleceu um conhecido jornalista catollco·· ingtis 
lÜórréÚ· George Ba.rnard, periodista 

• ;_ât9_ltco. de'. prestígio _ internacional. 
Durant vinte anós havia sido editor 

· dã· Secção.-.Not"iciosa dô "The·unlver· 
tê";' sêm:anario' cátollco êom circula
çãtr·em toda>·a: lnglaforra. Tambem 
er.i''~qrresponâente da ''N. C'." e do 
1'f.1.'·'0:-'·\V·:-. G.:· Neiv Service": . 
. /o;:sr;' Ba"i;riárd; ·pe"la prolongada au

~'êúfia'·'do '.tffolà:r, ·sr,' Herbert üean 
'dur-ã::ite ""·o·s ultf_mos · ~el~ anos, havia 
:ütiàdo corhó dlretor•Je ••'l'heUnlv<•r· 
se;i, éà'rgÕ quê. óesempenbóti sem. in, 
têrrúpêâõ; de • toi-ma. hrilhárite, atra 
·vêtf dtfs diãs tragicos 'dà; ".b11t~fJ: ~üe 

_.;t!%~~:·.f:t~!~~~ir-ª< ~!i· ~9-*fdo' ~ª 

-Nascido em ·c1erkenwen em t8901 o 
sr. Barnard lngtessou·-nci jornalismo 
em 1908. búrante a primeira g"lierra 
niundiá.i serviu na França,: no Regi
mento· Real de· SiJêséx .e na ltAF.· Pos· 
teriormente lncôrpoi'Í>U•ke ao "T!lx• 
iensloti' Mágáziné.,;'dé Chlôago; e em 

· i920' ao ''Corpo •4e·Re(Jaçl(ô do t>epar, 
tamento ele lmpren'sâ da' •iNátloi:ioJ 
Catholi<' Wel!âre don!erence11; • 

.Em 1924 vóltoti a· Londréli como 
Editor•· N<;>iléfoso do' .i~tie Uhl:verse" 
e con\o ci,rrei.poridente'do·'i•},i:· e. w. 
e. News s~rvieé .. Alem· dê deseuv.01-
ver fntensQ . trabalho . jornàtlstic'.J, 

. ~.eJ~-0\1' . esc_rl,tos .. ,vit!os Jlvr911. ::e11tre 
i:is'.'ciu~is · 11n1:sobre e, .~1à;çI,co~ -~~it~Ja.
d '"A ~rtu·J!~ . · .. :-.Jl: .;, . -~·'.. ~; .. .,. .. .-·~ .. :./:_/ ... ·;,.:\,.;: . 

f..EGIONARIO 

N·.ot íci as· d o s E s t a d õ s OUUBILEUf PISCOPAt DO EXMO. :SRJlf 8 
·s A I' A 

~UCLEO AGltO•PASTORJl 

,. SALVAPO.H, (ASAPR.IDSS) ·---. O In
terventor. Federal, _general Pinto _Alei
xo,: assinou um decreto, doando, â. ·Pre
féitúrf · de lt:ihunà n·ovecçntos hecta. 
res de terras, par~· a co·nstrução e ins
tala1,ão de um Nucleo··' Agro-PastMÍI 
'O 'h1úniciplo de ltabuna. esta. loc,-

llzailo: ria:·:famosa região' càcaure,ra 
da .BMa·. ·· 

. Pi\RA. AS· Vl'l'HlAS DA GUEltRA 
NA 1:aJRoPA 

SàLVi\DOH., <ASAPRrnSSl - lni
cia-r·s~-:1,,; _aindit esta s.eman;,.,. a. carn· 
pa,nhe.,de angarlo..ção de donat.l\'"Os des. 
ti!tados, às vitimas de, gu~rra da J!:n• 
rópà.. J!:sta camapanhà ~ presidida pelo 
Bxniô·. ··sr. Arcebispo .Primaz .. ·· . 

l•'OTÚllOS l)l;)SE:Mll,UU;AOOttES 
SALVADOR, (ASAPR!ilSS) -- I''o-

ram levados ao Interventól' F'eóeral 
os. ·nome~ Indicados pelo '.l'ribunal ele 
A-pela<Jào para preertchlmento das \•as 
gas .. de . <Jesembargadotes re~ultantes 
da·. éntr.ada em. vigor da' reforma; ju-
dlclàrla. · · ·· 

Os referi.dos noineíf toram Eiscolhldos 
e'm sessão-.secreta:: Corista. ele uma das 
listas o nome do secretario da 1nter

·.ventpri-a., sr. Danta_s- Junl"or,. colocado 
&m-,r,r1melro tugal'. e .do $l!cretari6 <'lo 

_. 1J1terlor. e.m segundo. Jugar.. · 
UI rE]_~ .OE) AMOSTR,AS j'JA BAIA 

SALVADOR, (ASAPRESS) - Anun
Cla~.s~ a. htauguracã.o, en1 no,)·eJ!lbro 
do. cqr!'~'1t~ ano, da torcelra _ Féira tle 
AnYÓstraS d_a Baf!l, que serll. ·Instala• 
àâ '"nos teri-enos fron'~i ros aô cais do 
porto desia cidade. ·. 
·-:A référidà. feira possuirá. uin audi
torlo;' com capacldade para ,.LOOO pes
soas, 

"Rio .Grande do Sul 
!lfliDA:V&:A: DAS POPliI,AC:ôES Po-

.. · , }mJ5S IUJlEimNH-Af§ 

"PORTO _ALEG~l:J - (ASAPRESS) -
Unià. grande . parto da populàçit"' ela. 
capitàl" IÍerá· mudada. de· um ponto pa
l'à outro: Isso,, pelo meno•, foi o que 
·sugeriu ao· Interventor. o •ptef-elto An
tirnlQ Focha, . vlsand,;,. proteger as. po

. pt1là-~Cl<'"'l , pobres rosidentes 11as zonas 
m~rr;;,ii;.is do .niaoho, O . plano· em 

· ~11·1~St:!·l· consi~~e e.r:n 1nuda.r. ·rt_s casas 
sft\Jid:i.s lla(Juela" zona para pontos sa
neados da cidade, tarefa·_ que .será e11e
cu,t.á<la pela mun!<:lpalidade, com a co
opúa:~r.o material do govet·l10 do Es

. t"a;i}ó, a.tm,vés_. <la CÍ/ml.ss!l.o de· Auxlflo. 
ao:'. Flilgelados das Enc11entes crla(la. 
em- 10n: ,\ prer-altura iloa.rá, os terr.e· 
nos n oce~sarioa, executando . afoda, a 
m.ucla,nça.. rios preclios, · ao ln vês de de-

. saproqria·los: ü lnterven tot aprovou 
i1üeiramente · a p1·oposta. tendo a. Pre
felúirâ 'dntol'minado os estudos· ne
cessarlos â süa· .-.xccuçllo,. 

EMD,U:fADA· ACADEMtCA 
. POR'l'O" ALEGRE, (ASAPRESS) 

A ·<1mbaio.aela· de acadernlcos de agro-· 
noJnia !la Unlvcrs!Gade d~ $11.o Paulo, 
enc(mtra•se 110 mu1,lçjplo ,:o Ca~la8, 

. onde teni visitado _os serviços especla

. li2á.1lcs da compan hla do ágtc,nomo 
(folif<i Cõrrêa, posto ·;,, disp<:>zlçii.o dos 
j1n-enli. bandeirantés, .alUM!! · d& :El:ico
la· I,uiz. ·çle. Queiroz, ·.em Pira·cioabà. 
· SUBS'l'fl'\J.lRA · O· SECltl.'l'Anio DO 

.ll\,,T.ÇIUOJ~ 

SANTA e A T A R I N A ;~··: ,:m:..r,1·::~·;:::~ ... ~ 0 E . B R A GAN e A .. ,_/~.-,_-~_-.~ .. 
grandés florestas, to_das .elmi dcas em -· ':"l! 

SOOIEDADÊ SUSPEITA 

FLO.RlAcNOPOLIS, (ASAPR-!JlS$) 
El'n circular dirigida aos diocesanos, 
D. Daniel ósth'ri, Bispo de Lages, pre
vintu-os contra o perigo que ofere<'e 
o •H.otary Clut>", que. é aegundo' de• 
cl&.rà: '"1fr:ha .soclcrlarle suspeita, que 
procura lnr!ltrar-se, cuja moral ·nao 
depende 1ota.l111ente de Deus e de qual
qu~r principio religioso". 

Dom Daniel Ostim termina.· com as 
segulntes palavras: "O catoll<'o que 
quizer estar· com Jeslls Cristo, não se 
filiará. ao "ltotâry Club". 

PERNAMBUCO 
lilSTUDAN'l'ES .l'AUUSTAS 

REClFEi, (ASAPHEJSS) - A p1·efel
tura de Ueclfe; através da Diretoria 
de· :i!Jsta.tlst!ca, Propaga'nda e Turismo, 
vem proporcionando aos 11-eademicos · 
paullsta:s que • compõem .a caravana 
Nó\>&ls FUho, uma serie de excursões 
a l)Ontos. interessantes .. da cidade e elo 
Interior. A proposltó da atua.cão dos 
jovens visitantes, o prefeito. Novais 
Filho ellrlglu ao Plrétor da Faculda
de de Direto. de São Paulo um tele"gra• 
ma,- dizendo que "pela lntellgencla, 
cúlturil e espitfto ele- bfasllldade, ·-os· 
'melrtbros da. cmbaiitada elespi,rtaram 
,?:\"ande simpatia e ad,nlraclio da. so- · 
ciedàde pernambucana e inaill aluda. 
estreitaram ós la!!os q\le sempre uni
ram. a. g·ente dos. gU:a.rarape~ ao povo 
das bandeiras, Pode, Vos.sa Efacna. as• 
segurar· aós corpos .docente e dicenté 
desta vl!lhá Escola que seus al u11 os 
conqutstaritm -a estima e cohflança da. 
cidâdé". 

PARANA' 
AS R.IQUEZAS AGRO•ECONOMldAS 

00 '!'ERRiTOÍtIO 00 IGUAÇ1i: 

CURl'l'l:SA, ·{ASA:Pf:(ESS) -:- J,Jncoll
tra-se .nesta capital <> sr'. Antonio de 
J\Ioura Sérrit, chllfa <11< Secpào de Fo
mentó Atrlcola <lo -MinisteNo .d'< Agri
cultura. 

Esse tircnlco, 'que acabá: de' realf~ar 
uma viagem de ostudos agro~i3conomi
cos no 'l'Arrltorlo do lgua,:O, conce
tleu:qos uma interi,ssante entrevista, 

Inlciaimente llisM-nos o sr. Moura 
Serra que aéiuele 'i-crritorio · tem des
de o cliJ\la Mmi-tropicà! até o tompc· 
i-ado, proprlo, portanto, . para as ··ma is 
varias culturas, sendo excelentes as 
suàs terras. Os solos do 'l'êrritorio são 
ricos' énl ll)aterlas organiQllS, argilo
sos· ·nns 1nárgens do·s gtan<les rtós~ e 
argllo-cillcosos vermelhos, ·, profundos 
e sóltos, caj,aze21 de compensar folga
dam_ente· os esfor,:os que neles forem 

·empregados, 
A altitude daqu<;>le '.J,'err.itorlo varia 

dosde o nlvel iero. até mil metros, ·sen
do ali ·encontradas campinas propicias 
.\. pécuaria, com pastos qàtlvos e de 
bga rela~!l.o nutritiva,. on<'le. jll, e-xis
tem rebanhos bovinos, equinos; mua-
rés, caprH,os 'e·· ovinos. · · 

A cultura da alfafa, i digna ele-·rio
ta 1>111 d(\'ét'SOS l'l'!Unlc!pios, d11ndo a 
mesma Ci!lcô éortes ·a.nuaís,• fator esse 
ele grande lm})'ortància. para a pecuaria 
dit r~gíão, 

Qu.anto ás . reservas florestais, ó 
•rer,rltorio·. do lguaçt\ poçle ·conslele-

finas madeiras de lei, das ma.Is dlver- (Conclusiio da 1.a p~gina) Solo pela soprano Imaculada Campos 
esas qualidades. · · ·- · · · · · .. · Nara. 

Como riquezas do · sub.-osolo; · ln1'le"• zendo· construir é yerdadeira obra de ar- . 7 - Phllllp - "Feux Fol~ets". 
pendentemente de rocllas com vesti• te. Dali tambeÍn como ::>astor vlgilan- Pianista. Maria dos Anjos OHveir~ Ro• 
s·los <'le ferro e cobre, outr.os, minerais te, tem escrito e publicado suas momen- cha. 
ali existem, dependendo de melhores tosas Pa.storai.s, em cujas pagln~is·se -nos O "Coro AzU!", di.rfo·ido_pela SE!nho.:. 
estudos, Em dl.versos pontos_ já. iol "" 
constatatla a exlstenchi:" dEi ·<iHstal' de revela·.- .ó Blsp(l incansavel votado ao rita Conceição Ferraz, a:xesent-~u-sp· 
i'ocl1a, ae grande ;mportanéta·""estrà.• .bem ·das·.·almas,e'à, grandeza da Patria. completo, rmm conjunto de 30 cantoras; 
t"eg~ca. . .,· : o auditório da Raàjo Cultura sinibriu· 

. 0. que _mereee especial atenção ,é a AS COMEM.;J>RAÇOES NESTA para quantos desejaram comparécer, · e,' 
exlstencia de u,:n len~ol âe ~guaa. t~r:- · · ()APITAL com sua presença cta, maior·. reJ1,ke à; 
mo-sulfurosas no mu11klplo, de_ ¼\lsP.e- homenagem .. 
có, cujas aguas jà estl!.o sendo úsa- Ade.rindo às "'•lettldades com que :sra- d 1 ! 
das_ contra ª" molestiàs cutaneas, ·reü-- w Os convites para. to as essas SO en-: 
matismo, a.rtrltfsn,o, etC". assim' ct>mo gança comemora a. da.t.11- Jubilar do seu dades foi:am endereçados· aos _amigos 
para a aparelho ellgestivo, figà.(lo• e eminente B!spo; reunira!Jl-so amigos, e admiradores de s. Excia. Revma.,' 
rins. . . admiradores e ex-diocesanos de S. Excia. principalmente aos bragantlnos, 1·esi..; 

o municlpl~ de Xape~ô Í>o,· Bé·r o ~evma., domlciliados em São· Pauto, dentes ·cm São Paulo,. · · · "' · ·· · 
mais· rico do 'l'errltai-lo, n.ierece u·ma para render-lhe, pela auspiciosa efeme-
reteMncia ~specia 1. · A sua. 1>rodu~ão ride-, ·1ma1.S homenagens de· estima, act-

. ,igrlcola já se· encontra eleseiivolvlda, miração e · respe}to. · 
sendo e:mortâdos rtgo 'e f\11110 em Assim; ás .9 horas do dia 20, con!Qr• 
gTande quanldade; feijão, banha., cou- me noticiamos. foi celebrada. na Igreja 
ros, manélga, queijo, cera é. ·mel, de 
nbelha, :.Iem dé ouros proel os da· tn- de Santa Ifigenla, Catedral provLsoria, 
dustl·lallzação rural. o :seu· comercio Mls.sà festiva, seguida de solene "Té 
mantem boas· relações com as cldadi>s Deliro" do ação de gra.çaa. Durànte a 
marginais do Rio GrandtÍ. eseoàndo cerlmOnia fez-se ouvir <> "Coro Azul", 
grande parte de sua produção pai-a ,num coojunto de 30 cantoras, <11.i'igldo 
algumas cida.cles ga,ucbas, entre elas, _·pela, senhorita concelçâo Ferraz, exe
lrD.! e úuf. 

· Ftnalfzanelo. a sua entrevista, o . sr. 
Antonio de Moura Serr"' disse-nos que· 
a lnd_ustr!a extrativa \le· ma<leí.ras. já, 
se encontra b_astante adiantada· na• 
q_uele, Terri tOl'ÍO, seÍ1do QU<l" , t1 umer-os 
sas flotilhas de barcas com 1l'ladeh'as, 
en!llelradas no rio Urull"uat;· aguar
d!lm apertas a ehchente p<1,ra serelli 
con/lu2ldas a São Borja, no Rfo G.r11en
de do Sul, calcUl!Jcn<ló~S-e ·o ··seu valor 
cm ·30 milhões <111· cruzelros;-. exi,ort a
ção esta. Jã. libera.da peló .Irustituto 
:--.acional cl,o. Pinho. 

As missões na ·oceania 
Faz mais de' 1.00 anos que's1dni'cia

ran1 cóm grande inter~ssé ·as- :Mis
sões na Oceània, tio sentido··íuoder
no da palavra. 

Juntafnente com a Malasia é ó· ter· 
ritorlo de ·maiOt' .extensão; compreen
dendo, do Oeste ao Leste· mais ·d·e 
15.000 quilometros quadrados_. 

Os_. rirogressos daqueles . territoJi.os 
são._: "ill;disfàrçaveis, notadamente /i10 
árqulpelago lndomalaio, como afrula 

' nos milhares .de ilhas disseminadas 
pelo Oceano Pacifico, entre a Aus
tralia e o Continente americ11,no. 
- As dlflcu}dades·qué os Mlssionarios 

encontram, procedem das· enormes 
distancias de umas· para outras· illms, 
da pessima· influencia de. mu!to·s imi· 
grau tes do continente· asiaticó e rla 
grande variedade de linguas e t].ia
Jetos. · 

A obra do Clero ind!gena _progride. 
ccmsoladoramente. Ha '12· Sémlnarros 
menores <!lide es\udatn 475 jovens, e 
ó Semfnarios maiores• com 83 candl, 
datos· áo Saéerdocfo: 0 CleroJndigêha 
conta Já com 27 :Padres. Há alguns 
Irmãos C<iMJutores e maior ifatn.ero 

· de Rel!giosas, mormente ·naif miesõ~s 
dâs Ilhas Ho.iandesas, 

cutando a Missa em si bel):lol, do Pa-
dre josé l'\'{auriolo, a 3 vozes, 

Após a solenidade. c"ada. assistente as
sinou o seu no·me em folhas, a serem 
·teunidM e111 um& pasta de pergaminho, 
finamente . pregara.da, 1)3-f~ ser ofereci
da a S. Excla. R.evma. 

A segunda parte da h9.menagem con
si,stiu em aprimora.tio programa de ar
te, com a. <:olaboração de artistas de re
nome, pela Ra.dlo Cultura.às 19 ho:itas 
e meia do mesmo dia: 

l_. ..... Saudação ao Exmo. Sr. D. Jo
sé 'M!l-uriclo da. Rocha, pelo prof. Er~ 
nesto Leme. 

2 · _;_ •• coro Azul" - Cezar Frank -
"Panls . Angellcus'' - Solo pela meio 
sop1-ano- Cel!na. SOdi, 

3 ·- Chopin - "Scherzo" - Pia
nista. Mar!& dos Anjos Ç>Jivelra Rocha'. 

-4 - "Coro Azul" - Mozart -
"Canção" (Melodia de Berceuse) • 

5. - POesia -· "O B!.spo de Bragan
çil ", pélo proprio autor, dr. Afonso Jo. 
sé de carvalho. . 1 

, 

, .. 6 - .<'Coro Azul" - Haekel Tava
-re.s - ''. canção de Nossa Senhora" -

PADRE CATOI.ICO MARTIRIZADO 
PE\.OS NAZISTAS 

Q Revmo. Pe. Feliz Bolt, de '76 anos 
de. idàde, senador poJouês e. !!der· ca· 
tólico muito conhecido, morl'eu num 
campo ·de concentração- em Stutthof, 
Pomerania, em consequencia das tor
turas a que foi submetido durante 
1nulto tempo nesse campo. A !mpren• 
·sa polonesa seCTeta da Pon1eranea, 
publicou .os seguintes fatos, relata
dos ,l)o:r um, prisioneiro .polonês .que 

EM BRAGANÇA 
. ~d 

A cit:a:le e a · Paroquia de Bragança,, 
na. celebração d<> jubileu de prata epis·· 
copa! do Exmo .. sr. D. José Maurici~, 
da Rocha, prestaram-lhe significativa 
homenagem de carater piedoso, a qual, 
con.stou ,..::i solene Semana Eucar!Stica. 
que, com grande brilho e mvulgar éOn• 
C01-rencia foi celebrada. na ca.tectra!· 
dloce.sana, ct.esde o dia 1? do corrente. 
a. cargo de dol!I. Sacerdotes Pa.ssionis.:.. 
tas· da Arquidiocese_ de São Paulo. . 

o dia 20 !oi escolhido para o encer .. 
· r:.mento da semana ·· Eucaristica. de• 
senvolvendo_-se o seguinte programa:. 
As 8 horas, comunhão geral de todas 
as !1$SOciações e dos fiéis. · Às_ 1.1 horas, 
solene Mlwl. cantada a grand~, orqt1~s
tra, em ação de gmças e per mtenção 

·de S. Exciit. Revma. As 19 horas, 
"Te · ·0eum" e benção · eucaristlea." · _-,,' 

como nota, domil19.nte, da , ~mana 
Eucaristlca, às 24 · horas de 19 para. 20, 
na Catedral, houve .. comunhão geral dos 
l1omelis cté Bragança, -por ~nção do. 
Ilustre Prelado jubilar. 

* * * 
Furtando-se a diversas· outras home:. 

uagens de carater externo, que· lhe pre• 
paravam amigos e admiradores; s. 
Excia. o Sr. D, José Ma.uriéio 'da. :ao~ 
cha. retirou-se para Belo ~o{lfi\íre, ·em 
casa de parentes seus, onde ,ll~O,U _ no 
recolhünento e na oração a áat~:- p<> seu: 
jubileu de prata episcopal. . . ,:'.'--

covia a casula de ourO'_do Bispo'"Las
ki, ·a qual foi confiscada ào' M11l1.éu da 
Universidade. de Cracovia. A ~ço}onia.; 
alemã recebeu .a c~sula como premio 
da sua _ cooperação e111 ,~enMnlz?r 
Cracovia. A .. ,casula do Bispo "ltmita, 
tanibem confiscada do ;meism'/'')lffllSE'(U, 
foi enviada para o Rcich e riu11ca, 
mais se soube- ,dera. 

ROOSEVEI. T .SE 01 RIGE AOS 
POLONESES_ i·' , . 

. . ·, .. . .. .· ,;rp~TO ALI,;GR.ljl, fAS4.t'ltESS) -cr. iJ1,tç,;v~ntur. f\'d.etai ,!e~igyo,u. o , sr. . . · · · ... - . · - . · · , · . · . · . 

I::{fª&J~rã:~{~~ffi~f~lf~ifil~~ C OiN .. F-ER'EN':CJAS 'Ritl c1·os,As.·'._NA 
. conseguiu fugir do citado campo úe 
cqncentração; · 

"A melhor prova de gue a .Pólonia 
vai recuperar o .. po:,to que Ili.e .cor• 
responde entre as ·nações 'livres tio· 
mundo" é O espírito e determi;nação 
dos seus combatentes. Esta átfrnüI. 
cão foi Jeita pôr Roosevelt nu~a' tró,. 
ca de cartas entre o · Pr,esldent~ e -o 
Primeiro M_lnlstro Polonês, Stanjslaw 
l\l!kolajczyk, que regressou ·a L_tJri.dr~s 
depois da .sua visita a· WasliJngton, 
É o seguinte, o texto da.car.ta d_o Pre• 
sidente Roosevelt: "Estimado sr. 
Primeiro Ministro: ,Desejo aprovei• 
tar a oportunidade para, antes da 
sua partida desejar-lhe um.· feliz re• 
grasso depois da sna visitá à \\l!ashirr• 
gton. Eu, pessoal.mente,: desejo' ElX• 
r,..issar-lhe o. prazer que e:qiEiri!Uen• 
te!"ao ve-Io novamente, o que permitiu 
0 mais franco e amistoso .sintercam
bi'> de ideias acerca-das muitas ques• 
tões que sãó do nosso mutuo, inte
ress'-Í. CJ'elo tlesriêcessario inanlfés• 
tar'.lhii a admiração qµe o 'pC>_\'."à norte• 
americano· sente ante a ti>rta,Ieza e 
cora:rem do povo polonês .qu,e ,(juran
te quasl cinco anos ~em. suportado 
as tribulações da guerra e:, a, dureza 
da opressão com e1pirito valoroso: e 

.firme: A sua resoluta determinação 
de ser livre. novamente e ó· indoma• 
vel esp!rlto de seus combatentes 
constitua· .a melhor p•:ova de, pue .a 
Polonla · ·recuperará o posto que lha 
c'lrresponde entre as nações livres 
do globo. As forças libertadoras es• 
tão marchando para uma. segura vi, 
toria e para o · estabelecimento d e 
uma paz hasea.da na. liberdade', 'demo• 
cracia, compreensão_ niutuà e ·segu. 
rança . parà todo. o povo. ainante i.la 
liberdade .. Creio .que esta t.roca, pes• 
sôal de, pontos de vista. contribuirá· 

.-fa~qua..lln.!, A,dlanta-so· 111.e2mo, ,Que. o · -

#; )Va,Jter. Jolilza 

0

floar"á,_ ex:ercenõo p· E" N 1·1 E"N c··-·1--A· "R• 1· A D o E ·sr· A··o· ·o :!t~8ii
1
:~~.s funções por tempo inõe- _ ,: ._ _·. -._ · , •• , •· -·• . _ _ _. · _· _ .. · . · .· · , .. -

D~;IJJ'r1lf-SJ:J T.uiur,:;u . DA Pltl<,Sl- , . 
UEN(;J,\ Dll. CO!IUSS,lO l>E AUá!S'rE-
:( CDIENTO DO ES'l'ADO 

• PORTO ALl'XiRE, cASÂi~Rlf~s)· -
o sr, Alberto" P4i,quaí1n'1.: 1q_'ue: pediu 
demissi!.o (lo ~argo clê Setiretario do 
Interior, cn·viou u·ma ~Offi\lt?lcacão ao 
m!ni~tro João Alberto, pr,dindo e~o. 
neracão tam.be1n en1 carat~r irr·e_vo:ga
vel do posto de presldento da Comis
são de Abastecimento do Estado, Atê 

. o 111.omen to, não se conhece ainda. o 
nome do substituto desse ex•tltula1·. 

G O f A' S 
VJ~NO.\ DB TERllAS DEYOLtJT.\S 

GOJA:-:IA, ·_ .( ASA:f,'nmss>'- .... No. côr-
1·eote ano, atf a pre'se_nte d:,ta, -foram 
homologados . pelo D'epartamento de 
lleografia e Ca(lastro _de dó!àz, cerca 

,.de 7.0 process9s. de.yenda de--hlÍ-ras :de~'. ·: 
volutas aos agrlcilltores,· num· total• 

. de 33.106.690 hee1t~h1s, · · · · · · 
lsm 1H3," soinente-no. dist-rlto de 

Mossa.medes,· munlélpio <la vellJa :ca
: pital, zona que se presta com e:,;ce-
1.encia ás lavoura"' du ·c.ereals, aquela 

· 1 partição · es_tadual · expedia tltulos 
de!entivos -de ·posse· de. t_erras'd.~volu
tàs .numa 1.rea ele -4.294;520 '. hectares. 

· Ainda no ·clistrifo ._de. lguapê, ,perten• · 
cel')te ao munlclplo __ d_e .G~ia,n_ia,·rçram 

·vendidos, polo governo, :l.4.80.096 hec-
. tares, átin_glpdo o. totaLgeral .de tei'
ras vendidas·· durante o .. ~xerclcio pas-
sado a 17,723:302 heétâres. . 

. R. Gr~ride, do-.·-Norte 
A.NlVERSAnio D• "A." 0.RDJ:)~l" 

,. . 
NA'l'AL, .:(AS.~PRESS) · - O Jornal 

Catolico "~ .Oi:dem••,.· .. coJ\1plêfou o seu 
9.o ani\'ers,:J.~IÓ. de r,un<lação. · · 

A proposito ·. das conferencias que 
o Revfuo. $1', :Pe. José ·Alencar, ,Ca• 
!ll:llão da Peni~cnciaria do Estado, fet 
l'ealjzar _ naquele estabelecimento, • ré-· 
cabemos do Sr. Serglo Souto• Junior, 
a carta de que, transcrevemos alguns 
trechos: 

"Com uma: perene recordação· rle 
momentos felizes que aos sentencia• 
elos' do Esui.do, !oi dado no· decor?·er 
das conferencias religiosas enct>.n'a, 
das_ em 28 de junho pp., e· revestidas 
de maximci brilhantismo,• cori10 poi:ta• 
voz de meus --r,ompanheiros' de pré!:;i· 
dio,. venho .extel'llar o ma!s · profundo 
reconhecimento pela loüvavel obra e 

uma parte de .seus dogmas e·. cJoutri-
1iaii ajuntando outro& que são produ· 
tos de· sua ralha: iin.aginàção ou per-
ver6idade. . ' · .·· · : •·· 

Finalizando, agradecemos aos ilus, 
tres oradores, a atenção a n6s d!s• 
pensada e que ainda futuramente es
tas confortadoras riate~tr:a.s se repro· 
duzam, com a vontade de Deus. -

. Serglo Souto Junior". 

os · franceses conf ratêrnizam 
com os. aliados 

.· e1npreendime1ito .. do nosso abnegado 
· e bondoso Capelão Revmo, Pe, Jos~ As estações de, rádio br.tanicas ir-
Alelicar. · radfarani no domin·go, · 25 de junho, _a 

Misi;a' que· foi celebrada numa igreja 
Os ilustres · conferencistas- v~rs:a~ da Normandia, na qual os home!ls 

ram s.ob_ re· varioa temas, ma!! com ., mari'nlia· do· xe c·t d fo ., ua , . . e _ r 1 o e as rç;as 
· uma unica fütalidade; que é a harmo- nerea~ _britanica5 se reuniram aos 
_nização e compreensão desta verda- fleis.'.cla.localidade; a l\Ilssa foi cele-
déh';{ Igreja .Catolica. · · . bradâ pelo Vlgario .. da localidade, ns-

Abrlmos· .. um. parenteses, -pará. real." 'sistido pelo Capelão liritanico. Ouvi
(:ar a eniinen.té flgttra de nosso Clero, - ram,se -os fieis cantando o "Kyrie", 
11a.'pessoa de S. Revma; Mons. !l'L\ln- sendo· em seguida irradiad9s comen• 
fredo Leite,. cuja dissertação. visou tatio"s. sobre, a maneirá· ami"stosa ço, 

.- 'a fina:lidade das confusas e lgnobeis . ino fÍ'anêeses e" i>ritanicos se. entre
seitas que- pelo milmio desordenada: · :.tiveram fora da· igreja, terminada a 
men~e pertubam a paz. Cristã. . , Missa. 

Entre elas sobreMai a mais· netas•·,. Os soldados britanicos enviaram 
ta ·e·corrttpta: "é> Protestantismo'', e uma mensagem especial exprimindo 
porque não· veio dos apostolos e- ·né:n sua· indignação pelas insinuações ini-
de . Cristo; .é,. consequentemente uma migas de que· os franceses se estão 
religião inventada pelos homens, . é mostrando· poueo amigos dos alia-
unia dó•ttriha. engendrada por hom~in!'l. dos; afirmá que, pelo contrário, nti:i-
de !or!)a _ brÚtal, co·mo Lutero, Calvi- ca poderiam· louvar demais a acolhi· 

· no, Henrique VIII, Zuvlnsgle, etc., Qs ·c1a· · simpática dada pelos civis fran-
quais foram· buscar no Evangelho ceses na Normandia. 

Indicador Profissional 
A D v·o 6:AD·()·s 

Dr. , Vice~te M.elilo 
Pra(:a da Sé,. 23 • 2:o,att<far :. Sala 245 

Dr. Plinio Corr~a de· Oliveira: 
Rua Qui11tino _· 13ocafova, >:·176. ~- 3.o. 

Andar - Sala 323·.,... Tel.: 2-n,. -·-------,------.,...--
,1 Q v i,à n o ''Te} 1 ~ a 

·e 
J. 'N. -cesâr Lesaa ;_ 

• > Adyór;'àdó~ ;:> .:< \V . 
L.go da 1111,sericord_.l.~;- ;~~-, ·-;--'~"!,la, 004' 

Dr. Frari~iscÓ; P. Rei~io .. 
· H~lmeistê~ ' 

Rua Silo .E'en,Q," 324 ~ 1:0 andar 
Sala â - 'l'el.: 2•1643 -: S .. t'AUl,O 

Dr. Carlos Mol'aes., de Andrade 
Rua Benjamim Co11stant,. 23 -~ 4.o aml, . 

Salg 88 - · 1'el,:- 3~1986 

Dr. Durval Pra'do 
Mé~co ·oculista 

· R. Sena<Ío"I' l'nufo l!lgldfc,, U. 
5.o and. - Salas 512 - 13 • 14 

(Esq. da Rua ,José Bonlfaolo) · 
Cons,; 14,30 a 1?,30 horas 

Te!.: 2•7313 

Dr. Vicente de Paulo Melilo 
CHntca .. !ÍlcdTea · ...:. 'l'ubetcufo•e 

Ralos X 
Diretor dó "Sanntorlo Vllti · lllnKcotc" 
·cons.:·:R . .Marconi;. s4·__..; 6.() andar, 

Apâ.rt.o 68 ··..:.._Te!.:_ i~8501 · 
nes::-· Av., Agua Bránca l), 95 

·'.J.'el,: 5•5829 · 

. Dr .. 'Cain~go Andra~e · _ 
Dot>nça_e dt> Sén~or~•- - .-.Parto:", 

. . ·, . -· Operacôes . . .,-.- .- .. 
· Da Ben.'. PorttigÚêsa e el& Maternlciàde 

·. . , · ele,$. Pa\ilo · · 
Cons;: .R, se·n-aêlor: Feijó. n, '205, 

'l'él.: z-2111. - nas 14 · á.s 18 · horas, 
Saba/ló: 'tias' 10 tis ·12 horas· 

. H\'>S,: Rua l{afae) _de· Barros, 457 · .. 
. Tei.: .7-4563 

nes;: 
Dr. Celestino Bourroul 
J..,go s. P;1uto,- ·8 - 'r.el.: i-2622 

Das 2 as r, . horas. 
Cons. l{u_a· 7 . de . A br!l, 235 

· Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

no· HOSl'l'l'AI, DAS CLINICAS E 

····R A'ro-:s X 

Or: .J.:·M. -Cabello Campos 
i,rnmco ltADIOLOíHSTA 

Rfulln•l>lngullgtlcos - Exames 
D.allinlllgl('oà tt · <lomll'llfo 

Con$.: Ria Marconi, 04 (F;cllficlo 
·paeteur)' - 2:o-'and:. Tel.: 4-0665 

nes•: Rua· TllPi. 693 - Te!.: 6-4941 
São. Paulo 

,H .. Q;.M:E OPA TIA 
·1.· -' . 

])r~. ~;tur Rezende Filho 
· "Medlco.,uomeo"i,ata ela ·e. A, P. da 

· Sol·ocabanà: Diretor clinico do Am
bula.to~lo , Ho1neo1,;.;tlco do Carino. 

·Cons.-: R. Senador fteljó, 205, tefero
ne:. 2-0839. Res.: 8-64-71, Ma1-car ho
ra.· das :1 As 1; horas pelo tel.: 2·0829. 

ENGENHEIROS 
Amador· Cintra do Prado , 

l!;.ua:;tÚàbeiro Arquiteto 
Arqu!tetu1·a. religiosa. c<>leglos, reSI• 
· · denclas coletivas 
Rua. Libero Ha<'lar,\ 161 - :São Paulo 

'l'el.: 2-7Xl2 . SA;'oiá.'J.'OIUl) SAN'l'A CA'I'AJUNA 
ClRURGb\ . D4S VUS J:llJ..lAHES 
Coi111.: Hua · r.1arcónl, 34 .- . 3.o andar T o o o e A T_ o L I e .,o 
Ji'olÍ.e: 4•87 l 7 - Das 14 b 16 liol'as. d 1 

..Resldenclá: A.v, :Pacaembtl 1044 e v e e r . o ,, 
. . . ·., ~.,.,,~?,l,~t-4•2,.-6;~_--,.;·.:,-::.,:, ,;;i: ;, t·~hJt;;Q·: -~,-,P.:!i,;A!.'.,g_~-~-:." 

"No inverno de 1.943 chegou Ulll 
novÓ . grupo de prisioneiro~. Nós fo. 
mos obrigados a presenciar a sua 
recepção. Ce1·ca .. de 150 . pris!onei1·os 
formaram·no pateu da prlsão .. Contem• 
piamos as exaustas ·figuras dos 1·e~ 
cenchegados: Sac·erdotes, med!cos 
advogados, juízes, maestros e furicio
ná"rios. Permaneciam em .atitude <le 
es_pera ... Um. guarda trouxe o ;,!to• 

. zio•• (especie- de_ cepo baixo p;ira a· 
flagelação dos v·rlsioneiros). Cada um 
dos novos prisioneiros teve que pros
tar-se sobre o .. koz!ol" .a receber a 
sua parte de. a~oites, O Pacl_re !!'r~Jix 
Bolt, en_caüecl!l<> senador ds Polonia, 
de 76 anos e· 'i.ntrepfao ' .. defensor .da 
patria,, recebeu; especiain\e~te, uma 
severa dose. de chicotadas, Sofreu tan
to como todo·s ri63. ·O seu -IeitQ era de 
1,alha . em putrefação. · ·'Pinha que 
ocupar o seu posto '_ria lfriµá .de pri
sioneiros" uos', ~f!l:S de ,.dµro ·1inverno. 
Tinha.que_ lev~nt.4-r,-.se ao. mel!mo tem· 
po que todos _ilós ao amanhecer, e 
logo serrar madeira, limpar o pateo 
ela prisão· e --récéber a·· sua· diarla do· 
se de açoites. Em pouco tempo o 
ancião sacerdote desfaleceu e .c:al,1 

. .gravemente enfermo. Como a doen-
ça era comum no campo de concen
tração, tinha sido preparada uma bar
raca. espeélal, donde os enfermos dor· 
miam eril palha ensanguentada. Num 
leito· como este, num estabulo, fale· 
ceu um nobre senador da Republica 
,11olonesa, um venera vel sacerdote, O 
l'adre Felix Bolt" .. 

O CONFISCO DAS OBRAS .OE 
ARTE RELIGIOSA 

. Obras, ele arte religiosa -valiosissi• 
mas, confiscadas pelos alemães na 
Pol"ônia, · estão • sen(lo exibidas 110s 

muse:is de Espanha e Suissa e sen
do velidldas em leilão; de _acordo co,m 
as ultimas informações recebidas. Os 
objetos de especial valor -toram colo· 
cados nos museus da Alemanha ou 
adicionados ·às· coleções privadas no 

· Reich. Calices de óuro foram derreti
dos e usados para obter moeda est1·an
geira. Vest!ment!!s e lanços llturgi
cos foram vendidos em leilão ao povo 
alemão. Recentemente o governador 
Frank doou à colonia àiemã tle Crar 

para um melbor entendimento tllU• 

tuo". 

Seguiu para o· Canadá 
.ftlO, 1 Al'.!At'1'1!;~::;) - .!:'.elo l.:llper da 

l'an Amer1can, seguiu para o Canadá, 
vta Miami " Nova ·xorl<, o comandan,te 
Amaury· de Hustàmante l!'ontoura, de> 
Lo1de ras1Je1~0. 

.O caman<tte Amaur;v de Hustaman•' 
té J!'ontôura ira fiscalizar, naquele pais 

· da Am·erfcâ do N~rte; a construção d.e 
varios navios cargueiros, de 4 m1J- to• 
neladas. nos· cstaletros· da· ··canactfan. 
.V1c1<rs 'i..mtda", _·de Montrea1, desun·a
dos á. Marinha cio urasll, 

Emprêza Auto • Viação 

S. PAULO SANTOS LTDA-. 
CR. $12,00 

• _Qnibus di:lrfamente de hora em hora entre S. Paulo • 

· -8. l'AULO 
,. ,RJ1a ~1~ná N.º 679 
,.. . .,.F~me: 4-36?6 

SAN'J US ,. -~ 
R1.1a do.Com~rcfo· N.;~.:s,. 
· ·· - Fone: 6·i-77' ,~-: .. " .. - · 
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LEGli ·1 
· ''INFLAÇÃO" EP!ST9l.AR 
LONPR)l:S, (Reuters) - A guerra, 

que trás O aumento de tanta C~ÍS3,, pro• 
vocá · tàmbem a "inflaqão" epist<Jlar, 
exigindo dos correios um extraordinario 
esforço. uni.a. estati.stica revelou· hoje 
que somente as· cartas enviadas aos que 

-------~ 

ANO XVIII I! São Paulo, 23 de Jülho de 1944 li 

· estão , nas fileiras do exercito britani
co exigiram, para seu transporte, a for

. mação cie n.ada menos de 299 trens es
peciajj, 

i. 

A POUCOS OUllOMETROS DA · FR ONTHRA · OS EXERCITOS RUSSOS QUE AVANCAM SOBRE . A PRUSSIA 
MARCHAM SOBRE VARSOVIA ÂS TROPAS .RU!5SAS IMINENTE· O :ASSALTO CONTRA KAUNAS 

MOSCOU, (Reuters) - Os exercitos 
russos que avançam em .direção à Prus
sia. Oriental ultrapassaram já a cida
de de Augutav, situada .apenas a 14 
quilometros da fronteira. 

EM LEMBERG 
MOSCOU. (Reuters) - Nos subur

bios setentrionai.s de Lembe1·g (Lwow), 
foram erguidas barricadas pelos ale
mães para enfrentar os grupos de assal
to de rua do exercito sovietico. 

A artilharia e os tanques russos es
tão atacando hoje o circulo de defesa 
de Lwow, onde se trava sangrenta ba
talha. 

O rimbobar do canhoneio soviético 
é continuo nos arredores da cidade. 
11\IINENTE O ASSALTO A ttAUNAS 

MOSCOU, (Reuters) Poderosas 
forças russas se 11cham conc~ntradas 
entre Alytus e Vilna, na L!tuama, pron
tas a desencadear um assalto a fundo 
contra. Kaunas. 

NO RIO BUG 
MOSCOU. (R.euters) Os russos 

iniciaram hoje o ataque da artilharê.1, 
através do rio Bug. linha fronteira de 
Gurzone e pon;o inicial da . ofensiva ale
mã contra a Russi.a em 1941, num no
vo lugar ao sul de ·Brest-::.,itovsk. 

Depois dos rapidos avanços reall2a
dos a pa,rtir de Kovel, as :forças sovie
ticas comandad3.s pelo ma.rechal RokQS
sovsky avançam agora rio acima. 

MOVIMENTO DE CERCO 
MOSCOU. <Reuters) - Grande mo

vimento de Mrco dos exerci tos sovietl
cos ameaçam hoje numeroi;a·s divisões 
alemãs nas grandes regiões· pantanosas 
ao sul ela estrad11. do Pinsk-Brest-Li
tavsk. enquanto o marechal -Rokos
sovsky. que tornc,u a seu cargo 11. regiã<'I_ 
que era comandada pelo marecha,J Ko
nie\·, continua avançando sobre Brest
Litovsk desde o sudoesk. 
A LUTA PELA POSSE DE KOBRUN 

MOSCOU, (Reuters) - Informaçõeli 
oficiais russas dizem que selvagem lu• 
t?, foi travada pela p'.ls.se da, cidade de 
Kobrun. . . 

Unidades moveis russas atraves..-a.ram· 
o rio. perseguindo os alemães na· dire
cão sudoeste. enquanto outras unidades; 
1~rocedentes de leste, penetravam na ci
dade. dominando-a .. 

Foram feitos numerosos prisioneiros. 
Desde o inicio da ofensiva. russa· na 

nrimelra frente ucraniana, mas de 8.0-00 
alemães foram mortos. 

PIANOS S C H W A R T Z M A N,N 
Inclusiv~ 11po np:trtanH:nto - Vlsltcm 11.osga. ~x~1os,ir:fío sem co1n11rQn)isso: 

.R.1~a· n. Jost• de narro.s. :,:;,~ - A,·. ,\,;ua nn1uc,1. ;;:.:4 - Telef011~ :i-6081 

A SITUAGÃO INTERNA NA AlEMANHA 
Tem sido tomadas medidas drasticas para 
reprimir 
Rosemberg 
lidades 

qualquer tentativa de revolta 
considera abertas as hosti• 
cab.eça e coraçao do coman• "na 

do de guerra alemão" 
· ESTOCOL:.ro, (Rcutcrs) - "O líder" 
nazista Alfred Itosemberg declarou 
oue t tentativa de assassinar Hitler 
é a abertura das hostilidades na <tuin
ta- frente, isto f, na cabeç~ e coração 
do comando de guerra alen1ão" - de
clarou hoje a agencia noticiosa ale
mã. 

LONDRES, (Reuters) - Um auto
ri·zado porta-voz britanico, falando 
na manhã do hoje ao correspond0nte 
da Agencia Reuters, disse o seguinte: 

"Os ultimes acontecimentos na Ale
manb·a mostram ·todos 'lS indic!os do 
crise e de conside"ravol confusão. l\Ias, 
quando as noticias são ~sparsas ~ 
procedem apenu.s de fontes nazjstas, ô 
evidentemente aconselhavel tra_tar as 
coisas con1 a maxima preca.ução. Exjs
tem todos os .sintomas fan1ilia.res· inc:Ji
catlvos do um expurgo por elementos 
nazistas desesperados. 

·Ainda que o atenta<lo seja a.trlbuidr, 
a generais, nenhum rleles foi mencio
nado pelo ·nome, ne111 ha ç1aiquer 
menção de. generais leais. 

O efeito sobre o povo alemão em 
geral deverâ ter sido. sem duvida o de 
um grande choque. O povo conside-
1·arâ que, so · g, nerals altamente- co
looados, conhecendo os fatos da, si
tuação, estão agindo desrta maneira, 
então é porque a situacão pa1·a a Ale. 
manha deve ser multo desesperada. 

MElHDAS DE REPRESSÃO 
LONDRms. (Reuters) - "Hlmmler · 

é o homem. que, verdad.elramente, go
verna o Reich, hoje" - declara o 
ustar". acrescentando: 

"Nnehuma nacão cm tal estado de 
quebrantada moral pode sobreviver 
por muito tempo frente- a prcssã<>. que 
agora se desencadeia contra a Ale
manba nazi~ta". 

ESTOCOLMO, (Reuters) - A agen
cia de noticias alemã: anuncl ou esta 
noite que, !lpõs o atentado contra a 
vida do Chanceler Hitler o governo 
alemão, tornar-se-a. ainda mais to-

. talitarlo. 
ESTOCOLMO, (Reutcrs) - Confir

mando a noticia de que, o governo 
alemão adotar!\. uma poiitlca ainda 
mais clrastica. como consequencla 
imediata do atentado contra a vida do 
chanceler Hitler, a agencia oficial 
alemã. D. ·N, B. publlcou a seguinte 
nota: 

"Em 1·esultado do malfadado aten
tado â vida do . "fuehrer" do Relch, 
certas consequenclas são agora inevi
taveis. De um modo partj.cular será 
ainda mais desenvolvido o principio 
totalitarfo de governo. 

A proprla preservação ,nacional exi
ge o extermínio lmplacavel de todos 
os assassínios, sabotadores o derro
tistas, sejam quem forem o venham 
de onde vierem'\ 

ESTOCOLMO, ·(Reuters) - A agen
cia noticiosa alemã informou hoje 
que "certas medidas de precauc;:ão" 
foram tomadas no centro <le Berlim. 
ontem a. noite: 

ESTOCOLMO, '(Reuters) .:.... "Unida
des de torças de assalto se dirigem 
para Berlim. afim de manter a or
dem" - informa o jornal "Afton 
J~ladet". 

COJIE:\"TARIOS 
LOXDHBS, (Heutres) - Na opinião 

dos círculos competentes de:sta. 'Ca!)I· 
tal o fato significativo ·a$slnalád.o _na 
~itua.çào akmã é que, nós. seu;, :ape
los as forc:as ;'-!l'tnadas orden_~dos. 1)0-
lo clu~ncclcr IJitlcr, Uoering, _0.lrpi
rant.c noonit;;. (;' feitos 11e!as ha.bftuais 
ag-cndas de propaganda e jOri1ais, 
ncnh um rlos generais de inalo{''. <lcs- ·. 
taqne do Exercito alemão procurou 
(·oncitar seus cai:na1·adas ~ _qu~. · 1,_r;r· 
ma11ccerm lei1.ls ao "fueh1'e.r~1

:· s~-:;<'.s ... -
sn fato rnostra qu~ a revoltá ·ª!5$1n~~ 
lada. na frentc- interna alernâ te1n 
raizcs profundos._ Apenas n _-l1ome_ .do 
marí,'cllal von H utHistcrlt, dE'.). von .l3ock 
011 <le von )lannstcin, t_eria ~i(1o su
fidrnti: 11rcstig'io para consegu,ir .ai· 
g-uma coisa de~ seus subaltc~nOs .... <_.)' 
'"lnYo ale111ü.0 serâ. assim prOfunda-:
;:1c 11 te dcsrtned"rajaclo por. essa·; rév:dtta, 
pnrt!ci.a dos 111ílitar~8. C:011v·c.1n não ·es: .. 
quecer qne o l~xcrctto alen1ão, ê .p·or 
a~i:-ím dizer o i(Iolo da .krolcria · 11a--

. çã.o e quancto os seus lider~s- falá• 
rcn1 com vd~ dubia não llaverâ. p_ro .. 
).rngPnda d9s lidcrC>s nazi~ta~ que con~ 
8iga 1·estnurar a contiança <lo povo 
na si tuaçfi o. . ·, -. 

1.0:,;J>ngs, e 1:cuters) - Comentah· 
ao os acontcci1nentos no H'efch, O co
n1entarista de assuntos -europeus:" .. _da 
Agencia. Heuters escreve ({tie ª-. cri· 
se interna alemã pode rapidamente 
so desenvolver na crise final· dá guer
ra. provocando a dérrot'a 111i1it8.'r· ·~a. 

• Alernanaha. 
, "Prossegue: 

.J:l. se t.orna evidente -que o-·rcg-lme 
1utzist~ so encontra hÚ.je na .. agont,ci 
ele uma cri::-;o 1nortal. arece 11_~0.-· h~·rer 
<luvida que a revotlta do 11xer~.tt~ 
ainda continua". . 

LO:-.'J>HJ~S. (Heuters) - As ·noticias· 
<los sensacionais acontecitnentos_; ·oC'r~ 
rl<los 1rn A lemanh11. estão sendo· pu.
hlicados cotn destaque nos j.orn,11s 
vespertinos <lc Londres, os quais PI o
curam dar ao publlco o notlclar_lO. s<:i
bre o grande acontecimento e .tam
heh sobre sua Importante slgniflca• 
ção. . . .· · 

O jornal "Ev,-n!ng News dls:. "Rim· 
mler segue o rasto dos genera:rs ·"re
beldes". As ultimas lnforma~iles re
cebidas re,·elam que aumenta ~ cri-
se''. s 

O "Evening t-Jtandar" a!lrma: '.'O 
1iubl!co do Reicl1 foi aclvertldo que. se 
trata de uma guerra clvll". 

O "Sta r" cleclara: "A Gestapo e os 
solda<los "S. S." saíram a. ca~a dos ge
nerais 1n1plicados na revolta'"'. 

Os tres jornais tratam . do . ao.ante" 
~imento na Alemariha em seus. artJ
g·os de fundo. O "l!~venlng News 11 ·qua--: 
Úfica cte "um grito dentro do Helcb·_,. 
os acontecimentos occorl<los em ··Ber
lim. 

!':m scn artigo de fundo Intitulado 
'"O vilão do sorriso,'. o jornal "li~ve
ning Sta.ndard" dE'i'lara que tot'los os 
Ct'lmes quo ocorreram <lora'Vante ·na 
Alemanha serão da responsabilidade 
de Hlmmler, mas este e Hitler ser!lo 
esquecidos rapidamente,. hen1, corno .o!I 
seus co1npa r.~a s depois Que tórem 
competeutementes iulg-aàos. 

OS ALIADOS APROXIMAM-SE RAPIDAMf NTE 
DA "LINHA GOTICA'~ 

As pattulhas 'do V Exercito procuram . co-: 
nhecer o poder dos post~1 avançad.os 

OS RUSSOS AVANÇAM NA DIREÇÃO 
. . DE XOVNO 

ESTOCOLMO, (Reuters) A 
D, ,N .. B, · em irradiação de Berlim,· de
clarou hoje, dando a pateniidade da 
informação a um porta-voz militar. -que 
"as• tropas · sovieticas .estão àvançando em direção4 de Ke>vno. ( a ancora forte 
da. · linhá. Niemen e farta leza-cha ve da 
defesa das imediações orientais da Prus
si.a · Oriental) ". 

Acrescenta o ,informante militar na
zista. que "poderosas forças . sovieticas 
de as&alto desfecharam noYa ofensiva 
ao sul e a leste da. capital l!tuana de 

antes . da. guerra, ameaç;-,ndo; a. traves
sia. d() rio rio rumo.oeste".: 
NUMF.ROSAS L<)GALIDADES: · CON

QUIS'.I'ADAS .PELOS RUSSOS 
LONDRES; (Reuters) -'- :Einquanto oo 

tanques russos abrem caminho · parai c:>S 
arredoi'es de Lwow, de Moscou chegam 

' noticias esta: noite· de •que o· marechal 
. R:,kosowsky ' voltou a · ·atacar · · entre 

Lwow e Rrest-Litovsk, ·para. flanquear 
ambas as· cidades. e, penetrar· -pór· outro 
setor ém Í:li~ç~o .a ·var&0via!.'. . • 

No norte. segundo um po1ta-vo:t mi
litar de. Berlim, ·as tropas do ·marechal 
russo chegaram .já a Augustov, ·;somen-

A GUERRA ·AEREI·· NA· EUROPA 
LONDREEl. (Reuters) - Uma ofen

siva acrea, .cornparivel àquela que des
feriu um golpe 111<;>rtal à Luftwaffo em 
fevereiro . deste ano, estava cm pleno 
desenvólvilnento esta· .semana, tanto 
conti·11,. 6 territorb do Reich como con~ 
tra o da .Australià. · . 

U:m portt-v9z do· Mínlsterio da Aero
na út.ica· declarou que di:sde domlngc> 
passado; .a, 8.o· Força Aerea, com ba-se 

.na II®at,erra, e ·a 15 .. a Força, Aúeà,· 
baseadli, _na -Italia, levàram a. efeito. uma; 
campanhi .que ultrpassa mesmo a es
cait. dos. golpe,s que esmagaram as .fa
bricas aeronaúticas alemãs,. entre os 
dias · 20 e 26 de fevereiro deste, e cujo 
resültado foi assegurar a supl'emaci3. 
dos•. ares · à a via.çáo a!lada· sobre as 
cabéças . de ponte . da Nornl:111dla, no 
dia.· "··o'?. 

Desta vez, os alv0$:~·isad0s são:Lo) 
Centros j:Ia industria de ca:rbürà.nte ~in
tetlco. e o oleo ·cru e petroleo · 11à. Ale
manha.; :::.o)· - .As fabricas. aeróhauti
cas; 3.o) - As inchistr)as qúit_nicas; e, 
4.o) - As estações :expirlmenta)s .: das 
arma.s sec1·et~s, tais· ... c.om9i a de·-;peene

. mund~. · ., • · · 
·"A·. inva:São aereà'' 'dil,: Allmianha•. es~ 

t.S. s211dJ lev.àda ); efeitp; pof tún' e;<er
eito . treinàdo · é. aguerrido; ·dé. cerca de 
5C .000 . Oficiais • e. 'âViadores; . integràndo 
'formações· ·d~ .5'.000 _ "Fortalezas voa~ 
dcra5" e "Liberators" e mais de 3.500 
" Th uuderbolt:; "• e " Mustà1rgs,, de · 1on -
go raio de ação . e caças 1• L!ghtnlngs "'. 

A inspiração, estrategfoa·. dl!. novaÍ cam~ 
panl12, tem como·. objetivo .a, destruição 
final da estrutur;i. e~ono_mic_a do .-~lch, 

Wilnn a · "cidade· querida" dos polonêses 

te ·1a. quilometrns da .fronteira da Prus
sia Oriental. A nova ofensiva pene
trou já .mais de 50 quilometrós em úma 
b1:echa de 1.53J quilometras, ou· seja 
toda· a frente a.té o rio Bug ocidentRI. 

Mais de 400 localidades foram ocupa
das. ·pelos : exercitas• sovieticos, · figuran
do ·entre elas Maloryta, a 42 quilome
tro:; a sudeste de Brést-Lítovsk. e Opa
lin, á .209 quilometros de varsovia. Ou
tras fotças russas. começam já a flan
quear· Lwow pelo sul, dirigindo-se para 
a cidaõe f:>rtaleza de Premysl, 

. ASPECTO DA LUTA. EM VARIOS 
. SETORES 

LONDR.E:S. (Reuters) - Apressan
d:i- .sua marnha para e11trar em ação ao 
l:mgo · das excelentes estradas o.ue . con
vergem para Lwow, as . t.1-opas d_e as5:11-
t~ russas lutam contra o material blm
dado. germanico · e o 'destroem sistéma
t.ica.mente. a~remetendo·. sobre. o estra
go <'a usado, na . direção do objetivo vi- · 

. sad~. . . 
A m~dida que a batallh't se desloca 

para. . o interior da cidade, se de«mvol
vem · dois gl'ahdes avancos sovieticos ao 
·norte e io sul ela cidade. 

. '4~ .n·orre, ª'°' vanguai-das russas exer
. c'~m forte· pressão na e.5trada Lublin. 

Ao . sul, .um grupo. move! efetua uma 
operação ousada no sentido de cortar, 
ror um · movimento . de flanco, a linha 
ferrea .Lwow ... Prezmysl, 52 quilometras 

• f, leste, 
/!,, travessia. do Bug órlental e a que

dr, ·imient~ de Lwow, abrem a rota pa
r!\ um avanço ininterrupto para o Sa:1, 
<J proximo rlo a oeste, e · as tropas so
vietlcas que marchAm na vailguarda já 
i1 echam provavelmente atacando a ci
ilad J fortaleza é!e Prezniysl. 

Atualmente, as tropas do general Sak
' harôv, .avànçaado .de Grodno, na dlre
-ção C:a Prussia Oriental. srão ao que 
par~"Cc, • as prlnieitas a avistar tena ale-. 
mã, privilegio disputado por todas as 
força:; ·da ·U. R. S. S. · . 

1'. cahsça. de .ponte do geneml Czer
niachowsky, a oeste _de Niemen, entre 
Atytu~ e Kaunas, é todavia demasiado 
red.uzld!', ·para lançar um ataque direto 
ao lnterio:· da Alelll/l,nha. · · 

. NA : CON.FERENCIA MONETARIA 
. ,·INTERNAmONAL . 

BRETTON' . woons, (Reuters> , -
9.. porta-voz da Conferéncia Moi)etarla 
Ir.tfrpacional confirirúiu oficialmente. a 
aceitàcão por parte da comissão nume-
1·0 3 ..:.. encarregada dos assuntos alheios 
ao. -f1milo d:s estabilização internacio11a1 
~, :ib .·· ba.nêo d,,; ·funclo_ - das três sé-
.gulntes. Tesoluçoes: . 

• 1) ·Que· a éon.ferencla dê · a devida 
'C<JflSideração · ào papel que possa.·. assu
!hir· . .-.11,, prata nos a.ssUntos mon.efarlos 
internacionais; 2) que sajam . adotadas 

· · ·n1edida.s· para· a. . dissolução do Banco 
· .do:: · pagamentos intemacionais; :s> que 
. or. paisell. neutros sejain solicitados 110 
. sentido ·c]e que participem do fondo. de 
· c~tal:)IHzação · para congelar os c1'edit~s 

d.e~ p;overnos e dos sudltos do "eixo", 
que -foram depositados nos países neu-
tí-ot. · · · · 

dê Primorosa.. f abri{iação 

Pata · as toilettes · do ·. momento, tais 
• ' , 1 • 

como 

tailleurs, 111anteaux, vestidos. e 

estamos apresentando seleta 

peignoirs1 

coleção da-

Kashas, Romains,. l\tarrocains e Cachemiras 

de esplêndida qualidade e em bonitas côres 
. . . . 

unidas, vivas,. discretás e em brandas tona, 
. . ; . . . 

Hdades de· pastel. t.ârg. 1,40. • Metro:. Cr$ 

6800 .... ······ . ' ...... 
4 

CASA AN;H-LU-:8 RASlt FIRA 

• 

Suc.essot?, de MAPPIN~TORES 

Lembre_-se:que. -cio· esf.~ço coletivo. depende a. vitóri;i ! 
Adquíra. Bon·u~ ··t11>: r.uerri,-1· 

r •• .f ' ·~ .. - ~ - ' 

Slstêmaticamente · destmidas . pelos âliâQOS as defesas. alemãs 
· n a z o n a d e · C' a e n 

Essás operaçoes constituem a 3~â fâsé': ela guerr,a na Norman·~ 
dia~ declarou o sr. Patterson Os_' :germàhkos te1n grandes 
efetivos nesse setor ·- Varias -cidiJdes .cáptlirádas pelos alia• 

dos Comunicado oficial 

Rúa de "Ostra Brama" na cidadé polonêfa .de\W11no, c-i,êndo~ 
se à direita a parede lateral da igreja, de Sta. T~re?a,.;Sobre o ?r.co, 
acha~se_ ª capeta com ª imagem milagrosa- 9e< }{ossa se.nhora,. c1e 

·"Ostra·Braú1a",. que s.e.-pode ver dá rua pelagrande porta-.-~obre o 
arco; É uÍn espetaculo habitual durante o dia inteiro ri:aquela rua 
- como ·se. vê 110 diché ~ grupos de fiéis; 'ajóelha<lqs:: 11à,,_calçada 
reza11cio à Mãe de Delis. . · · · . ·.. .: .' . • 

··. A. rúa· de. "O;t~a . Brama" liga a · estação ferr~Y-ia:1;ia :c9m o 
ce11t.ro:da ,cidade e poi" isso mila ha ·· um· 'gí·a.)J·<le>111ovitn,e.rit6,; pela 
g-alerià vista no cliche, tanto de vcicu]os c'ômo '.~lê piú:!é-s-f.r,,e_s.,;O!r 
hômeii's '· descobrem-se ao· atravessar essa n1a. ·e. os désta:came.ntos 
HÍilit-ai-es p~loneses faziam_ êontinencia,: · · · 

(Vide notiçi.a na· 3:~.- pdg:it,a) 

, NA .FRENTE DO ORNE, (~euters) 
' - ·A:;· ·trbpas aliadas· combatem agora 

nas r.uas "de 'froiin e Bour~ebus, pon
tJs focais da batalha a sudeste /de C~n. 
· Em· Troa11, 9 quilometras a leste de 

caen. a ponta de lança. de tanques bri
ta.nicos estã arrazando a resistência fo
ra· dà. cidade e em Bourguebui;, · na. prin
cipal .. rodovia de· :Fala!se, 5 quilometras 
ao: :mi de Càen, aif forças blindadas 
aliad111f se eric"oritram em ação: . 

o. ritmo·. dos . combates . d~cresceu um 
pcµco, , -entretanto, nas . ultimas horas. 
· Os britanico~ e cana.denses est~o ago

ra. c()IU;Olidando as conquistas que fi
zer11,n,. 

.Nenhum contra-ataque de imp0i-ta11-
ci?, oco1Teu, embora dis\)'.lnha .Rommel 
de consideravcl fo1·ça ·blindada. que ele 

Avançam as .tropas norte-americanarqüi'.Uesemliarcaram em· Guan 
. / . . . ._ . . . - ' . .. . . . 

Fraca a · resistencia-

_____ ....;_..., _ __,.....; __ .;..._, ....___. 

tlipôni~a· 
Chester 

.C-Omu'i!iéaôo ,ófi'cial do almirante 
·. Nim~,~ 

NOVA" YOR!i:, (Reulers). - .Anun- da~ for~âs·,japonêsas em·aeteihb;·o',le '"Fu'zfíéii-os· navàis .e tropas r1e as-
cla-se ·oficialínente ijue. as for- ·1941, tem .50 quilçm1etross de··'côriJ1>.ri- salto .do· ·Exercito dos Estados Uni-
cà,( · 'riort'i,~àin:Cr.icar,-à·s oonseguira·m · mento e· ll quilometros·, d'e 1afgura. dos·: ·estabeleéôeram cabeçàs de ponte 
~stabeleeer cabeças ··de· ponte ·.na ilha' Embora n.ão tenha.:ch<)gado ·a; ser· CPll· lllt l!ha/d.J/ Gt1an,, !1\1. dia. 20(de jt1l110 
de. Gu,i.n, -•sob, a proteção ·de pesado · Yertida em :.uma .. base· .. J(asal,,' ,er,i,. um (ijáta -:.Joni;it!Jde, oeste). _com o apoio 
bombardeio.. pelos· canh.ões navais. e ponto de: e~c.ala ,,(Jps,.:''.~Jii,j;er:i' no'rte <Ie _àyi-õe~ .e.oro. :bàses <im norta~a\-iõ~s 
:oelo·s. · a.viÕCS's CQm '-bases . em · J)Ol'ta- amc.rj_Cl).flÇ>S .. f!U~j,tzi,tn~·,a.·. ~f,Íl,V.~.~·1;1a· <jo e. de -Unidacl·es. ·de ,Comba.te de S11)).erfi • 
.,;,:ies, · · , . · . . . I'acificô·:.antes. ,da it;~rr,à. :A .. .iJha; .de cie_ -da. _5.a frota, As· defésas lnil11ifª" 

Sali~nta~se que as. opcra.ções inicia- Guan· -é.,. u.tni • b~sé .. iil~,d, i,i~a ;ata,fµes · estão .seú:do nesaflo.me1ite homlmrdea-
das ;'çôn~ra• a··.ilha· de Gllan .const itu<':m ele, l1omba,1'4ea(ló.res rloC:.g_r.apde. r;,.io' de diui ·<>' ·metrallrad~s ·a · peq>rrnà rlista11-
o prlirieir.o .. d.~so.mbnrque .Já cfotuado. · ac.:_ão ~ont,ra;o. J_ap~o,, ~µa. pl).t'~éi: sétfn- eia ... o-i·dosernbarq1íes füi · il hà clé G1rnn 
em .territorlo. -nórte americano . ocLipa- .,tr.1onl).l .• é .,nna.·. pla.l\lCJe;i(lUe .:n1ede:-: de esiã!! .: c<>I\tlnuan<lo· ·confra · oposição 
do r,elos -j_RPô_llçses. . · .. · 200 · a 500 pés· na.:artuià; do. tit-iieJ . do tefrestre mocler;acla'. 

ainda pode1·á aplicar em . i.:·n contra- .segunda foi a captura e : libertação de 
ofensiva. . Óherburgo .. 

Pbr enqu.an~. Rommei não·· tentou Agora _ver.1 :t destruição das defesas 
ma.is que taticas isoladas,e custosas en-' principais -alemãs em caen" ....; decla~ 
tre o Odon . e .o Or11e. ' . 'rou. · 

A area de batalha . a · leste, do · Orne Pattersorí indicou que, embora as 110. 
.está cheia de graude, .numero_, de ·aie~ ticias da·.zona (le caen sejam boas, con• 
mães mortçs. . . ·· _ . . vem não esquecer que os alemães · têm 

Depois .de limpl).rem vauvenes, .as: tro.- .. em .. a.ção nada _,menos que um terço· da.s 
pas brita nicas e, cana(!enses não deram· .divisõeB .. estabelecidas nos países . Baixos 
aor. a:J~inães ol)Ortunídade de trãz,er, for~ . · · · · 
çió blindadas ante~ (!e· marchar· para · ~ · ná, Fi'.a.nça. · · · · . . · 
0 sul. o grosso· da ~posição ··veio· dos . Acrescentou que . a.s . ,forças fre,.,ncesas 
ninhos de metralhadoras e· franco-ati- do Interior haviam. liquidado, somen. 
ractores. organlzad0s:- · · · , te · na Bretanha.· mais de 1.000 alemães, 

OJ alemães. empregaram eficazme.n- no· decomir da luta esporadica ,travadll, 
te cR!Íhões antt-tanques ·contra as fora desde o dia "D". 
ças blindadas br,tanicas. 'l'áI'dê da noi- DES'i'Rurno IMPORTANTE DEPO-
te, de quarta-feira, Miraram a .lnfan- SITO, .DE MUNIÇÕES DOS NAZISTA$ 
tarta com apoio: de ta.nqueii contra :a 
colina 67, p-:,rcm a artl!hrirm .·aliada LONDRES, (Réúters) _: F0;1tes fran~ 
quebrou o ímpeto do ataque ·antros< que cesas a(ltorizadas .informam que em 
a força atacàrtte pudes.se .~prpximar-se. . cruceà. entre 19 e 22 de _junho ultimo, 

Os alemães. mostra1n-se '.extÍ:ema·men- . um deposito de munições que . supria 
te preocupados com a perda da coL1a todos os. aerodros do suleste da França, 
67 que fo!'l1eceu aos aliad11s úm .·ponto, .fo! completamente · destruldo. o refe• 
de observação para o sul e sudoeste rido· deposito conti.ilha cerca de 10.000 
àtravês do Orne, par11,. as florestas na . . tonelada~ de múnições .em qu.asi 1.000 
direção de. Ma!tot. que. é .. um . , "ptyot ". · · va11õe.s •. fen-ovlarios.. As chami:i.s eleva
da ultima res!stencla fl.lemã na. nesga ram.se a mais ·de mil pés de altura e 
de terra na cOnflueocia. do~ rliJs .. Odon -sua extinção duro11 quasi três dias. 
e orne, e que· &, .. enco11ti'a. ,a!llea,çada Uma. faQriea. de cimento no mesma 
pelo movimento de .pin~&· que. isola1·á a distrito,. qúe trabii,lhav11, para os ale-
guu-nição. · •, . . · . ·· , ,,. -. , : . · . . . · ntáe3, foi destruida. pelos d!*itroços oca. 

Os ·· britanicOs encontram-se · r\i . •'OS• , . sionados .pela· exptosão. · 
se firme. da elevação H!l a,Ó ,,;udP!lSte, e . r-.ecebeu-se tambem . a. confirmação 
a 3.a, ponta de Jança de unl~ad~s bliríc de .que muitas vezes os alemãei, forçam 
dadas ao sul de Louvigny . aum.enta.· a · mulheres e cria.nças a vi11,jarem · em orii· 
ameaça de assalto .frotital ·11essa:0a:rea,·:; .-bus,.:ós,quais precedem os comboios mi• 

A i'l\'.li>onTÂNCJÁ;. DAS OPE~AÇõ~ litares, · · 
WASHINGIÍ'ON; '(Reuters) -.:·. o se.. .DOI\IINADA -PELOS ALIADOS TODA 

cretarlo interirio:da. Ouerta, l!l,:·.tiobert· . ·. A ·MARGEl\1 LESTE DO ORNE 
Patterson, manifestou que a guerra ·na· 
Normandia entrou ero sua. terceira fa- SUPREJMO. Q. G, ALIAPO, (Reu• . 

nazistas O VIII Exercito marcha ·sQbr~,: di;1!ii!~~~ràt~~~. ~int~!~!\1~t·;~~\~ :_;t ~'/:l :~;~1~· f~ª,i~~<;~~;)~.7:ú;~lj.fG~11J'~~:; .·. c9~1úuc:,oo no_ cwuxo,o 
cha.r<t::.L. Conolly,:que. foi· qu:em C<?- cobertas de levã,nta·mento de -:vop·• d9s'·· · ··DO s, ~\ DA ASIA 
manao,í., as.· forças anfibiàs' ··na Sicilfn: , tfoi't<Ua:.;,·íõ~s-·áé', is· iún.': tM1i>10:aãs .. '; ., 

se, durante:os ·ctols ·uttimdlf·dias:- · · ter-'J). -. Niiticiou-se esta manhã que. aa 
''A primeira fase._; disse .P .$1'. Pat-. tropas. aliadas -estavam 110_· domínio de 

terson .;.. consistiu· no. oése~ba,rque:._a toda. a margem -leste do rio Orne, em 

:Citá di Castello A atividade · da.s tropas 
polonesas 

QUARTEL GENERAL ALIADO NA 
I'l'ALIA, <Reuters) - O VIII Exercito 
continua se aproximandn elas posições 
rla Unha "Gotica", na Italla Central 'e 
Oriental. Depois de· cruzar o Arno, as 
patrulhas do .Quinto .Exercito · estão 
experimentando, as forç:as avancadas 
alemãs.· . 

ATIVIDADES DA_S .TROPAS 
- POLO!VESAS 

ROllfA, (Reuters) - As tropas P0• 
1onesas que forcaram o,i- alemães a 
fugir ·de An~ima cruzaram ·o rlo .. Esl
no, em uma frênte. de 23 qullometros, 
AVANÇAM AS TROPAS ITAJ,IANAS 

. DE· .i,IBERTACÃ.0. 
ROÍVIA, (Reuters) ;_ As tropas ole 

1ibertacã,o ltàllanas .. _a,vancaram alem 

rle Esie, cerça ele 18. quilometros .. -parà 
o. interior. a partir· "dà costa. aQ._riatica, 
enquanto o Vlll Exercito efetuiu',tim, 
novo avanço de tr~~ ··qullometros". ao 
norte e noroeste de Arezzo. 

, . ' . 
O· VIII EXí~RCITO., SOBRE CITTA.,i:>I. 

CASTI•LLO . 

Q, G. ALIADO NA ITALIA, · (Reu
ters) - Anuncia-se oflcialm.ente _·que 
no vale do Alto Tibre,' as. tropas <'lo·/ 
VIII Exercito se aproxlma,ram '··a·os 
arredores de Cltta di. CasteHo,~ qqe:: o 
inimigo vem defendendo. te1,1azr1111nte,, 
ha muito tempo. · · , 

A oeste lle A rezon, ao· 1origo ;d,v;es• 
trada 11. G9, houve progl'.esso nials 'ao 
norte de Monteverehr, .. 

e em S.âMno: · . . .· . . . . As d_efqs~s .. da _ilh.<cl§ .quan .. /?ranl 1-ç\ip_y,~,(Re_uters) --: .0 comunlr1t· 
ll'RAÇA A: RESIS1l'E:\'CÍA Nll'Ol\'l.CA .muit.o · q.~~U.ita1a·s:.,P,ªlº~ ata;i~fil: \1.0Xº - rl<;> diyulg:i<lo. hoje pelo comando a.lia-

WA'SHING'l'ON,. (Routo1·s) ·~ ·As tl'o·-·· ·· _te .amorica11os ;antes:Jl,o : d<ls~,1t\J,,ar·q.ue . ,10 <no. ·sui1este · da · As,a inrornia • o se-
PM ·norte americanas ·(ln'! invadiram ,fe uma ·foi'<,;a ·c]e in(antaria·'·dà ':àlari- guinte: .. 
a·-niia/rle Guan, a: J.500 milhas ao sui ph', '•· tri:>pas:,,:~.~-)1s_s~Ito;Üp~te:: ám,eri-. .. '.'Forç_al! · ,;;curs~i-as. alia,clas .'flan~ 
de, •tokio· e .. um ponto ele est>>tla .. na cana·s. .. .. · .... · . . . : . . . . . que<1,r1tm.,.as retaguardas inimigas e 

·-rota dás ·-·Filipinas; . enconfra.ram ·,itéc - :· tY,úein'; foLio :17,0:::áfo.,: .. dr;i. bo~i~~-rs • irromperam num acampamento Jnimi-
agora. · p.otlca resistenclá 'por p·arto à_os dei o-· conti-a '" a,.- gu,:frnlc;:ão,· .Japóne8a;: •· ..:go · ·e1ii· :M~i rinl" ,i :41 - q·uilomefros · ao 
japonesés,, . . . : cujos· .ei'étivos ;·a.sêenclem ao' Qtie'-,s,{ . sur <1e Uld1;_,i,1, importanie elo' (le li-

A ,invasão da /lll1a· a:e:- Guan; oue ·acreéj\ta• ,,.,,20::_mlt.~1ómêh~ . .-·,A;Jõrça, ex- . gaiti.o'· no, sistema de ·retirada· japonês, 
ccmsútue. o primelfo des·embàrquo de pediel.onar!a -norte Ya1rter1ca:na·, ej!t4 · âs ~'or11,m'Jnfligldas baixas ao Inimigo e 
for'<:âs i'.norté" ârnérlcanas ·em territo- ordel)$ _d.ç,··gem;ira:t,;de.· di~isão, ;Roy> s. mÍlito equjpaménto foi capturado. 

. rio·,norta ·aro~rlcario con,quistado pe- Uelge_r,: qt(i coria:!l-rt!c'iJ:isl,·,i'ontt~g'~u1.tes Na, rodovia,. de''.Ti<l.dlm·; ali p~sitdas · 
· tos, japcineses, .foi. éretuado ,sob' forte· · rJe Infantaria. d~ m.ª'J,ln.ha q)ie·, qesem- · ch.Úva~ :e às exten·siv'as· demollçõ~s. <11-
bombardelo ,· . dasi bel<;>nav.es' e. aviões barcaram em' Guii.daléànai:.,e âilui::-an- 111trn1lram, o. ".!tmo · .da, perseg-utção ao 
co!i:i'~hàs.ll.eni·--porta-à.vfões. ' · ·. · viti'e. ·· .. - -- '', •- ' iµÍtpis-'o.;,1'!· trç,Jiás _q~e a.va_n~a.rA'm 

O°ies~abeleétinento< ·de ··cabe,ças· ele . '<JOMp.NIOA.no;;.OÍ\"_(ÇJ~}:>; ; · ale.m·do.;·l\;f_ . ~:,c.a1\turaram _outrí\s 
·1)011i-e·,f"ol•anufrcládo ·h(.lj.e"·e1n. :um, eo- ·. P:f!:A:H. E:*RBOUl't.:e-(l't\lutert). - Otn grl\-ndes. 'qtfari'tf . des d.e _equipam~nt,os 

; n'!lf~leádQ .d.o: .allri1r.anti Clíe~ter. Nllnit~;' · ·· co111Útilçâ1ioti ·fü:Í,úJgid)J\"'ô1~·:p:etê,;.s1.: inclush·il m:i.fs <1nis . ta 11qúcs. · · · 
cominda.nte,chefe 11.orte amer.l~RÍlO rl.o · rrdraiffé. ç1t'é~tá'.'Ni1\fft~.-: éóni~-niHti:ftl!- A AtÍvl<l:ide :nn frerifc. <le. Pclrii (oi 

. Pacl.fíéo.. . . ' . . ... . . . .. · ch'efe.',..d'o:.:Paéii:ico,· infÔh'íia'.,;o:~iél.U~n-. restringida pólo espe_sso, __ ,,_A,:oeil:o: e' 

· A~ilh~:de:Guan;. que,caiU' eili' l]Oder, ·-·,~_:;:;:, >::·.~ .. ·' ,:,:~\~,,;,',·,;·~~,·:~~·~;:'_ .;,;i~{ic_: _; 
0

~

0

~f~:z::.:~,· bÇ,}, J,,cJ :•·/;.'i ~·:·.>· 

:.toda ,a 're_gião ,.que d~~~ce para o ~ui, em 
frente, à. ·;vila de Sàint Al'\dré. 

COMUNICÁ.DO . OFlCIAL . 

NOVA YORK. (Reuter~} . ...:. Os ·ce- -SUJ?REMO Q. G.. AL!Al)O; .(Reu. 
lebres cães de Si BérmirM: a .. cuja .. .in- tnsl .-'- 11: .• o wgulnte o texto do .~:imu• 
telige11cia, e desvelo :..tantGs· r..-:1cuí·sio.n;~-. n,ica,do divµlgad(). •ª ma11hã. de hOje, 
tas devem SU{l, vida, .te11iio ·dora.v~hte: co: · · p:ir este Q . . G. : . 
legas paraquedistas numa cudosa· jnP- "Ata.ça11do pelo noite de Saint An~ 
vação desta guerra.' •· · . · · · .· · . · · · i:iré-sUt•Orne, à. J.n(antària alie.d!)._ é:ap• 

Em .. Forth Ne)s<)n, na> Cólumlifa. Bri: tur.ou essa Jqcal"idaôe; En_tre. Saint.· An-
tanfoa; com :·efeito:' elementos .dli1f ·Fo,;; ·• '·drê-si~..--bi'ne ·e 'Boürg!•.ebur,· estendemos 
ças -Aereas: l\o'rte-atner!caniis':,se-. dél!lcàm .nctsii avanço .sobre as elevàçõés .. do' rio 
especialmente· ao tre!rip de-'._ cãee l'ªTª · Orne:: à,té as. proximi<''ldes de Verrieres. 
saltos em pa.1'.aquedljs. . E$ses . _àillmiijs Op.tein. as . operaçõ~~ . aereas . aliadas 
s~o lançados ,gera11'.llente ãos pa,Í:e/3, .. d~ s_obre a zort.a', de. batalhá foram· limi-
cerca ·'. ·de 500 metr<)s· .:CJe . .ií,Jti)i'I!..} .. !i'.tm · · .l'~/~sad()S. aos .. quaii;;. não regressaram 
arreio especial e· automático é afivela- riúmerosa formáção de:. boml;>ardeado• 
do em tais animai.s: 1ciue u6iliiado1 tàdasr pelá .escassa Yisibl1idade. Uma 
av.talm~nte na· pfocur:,. e ·sa!Yai.1,~iita·;de ,, riove; -ef~t-imn ontem à· noite um ataqúe 
pilotos, qµe,.: c.làelU ~,·n.~s,: temótas .· e:- erl)Uls·:,' concrntrailo · ciij1tra . çs . parques férro~ 
,1·egl~~-,~ten~l'iO~is., " ·. :; ) •· _ :, _>iviá.i·i?íFein: doµtr3:S/,na :Bel~foa.", · · 

~ _ ;e l ;; >· ~/ --_" .. ;Bíé~:.;i~l~~~1;_;Li~;út~~::.1{:: -~-~:~f;;;~l:L~/~-;z.;:~x: ,'.::->.~--~~t,,;~~--'-~,.ry~~w;..41~:-&~~-~,j :;~,>\· ~LJ 
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Enquanto prossegue a debacle nazi.sta, 
insistimos em acentuar um aspeto im· 
portantissimo das operações militares. 
os nazistas, fieis como sempre a sua 
siÍnpatia para com o comunismo. defen
dem muito mais a frente oriental que 
~ .. frente ocidental ou a frente sul. Dai 
uma serie de "triunfos" que para a ga.
leria aumentam o prestigio sovietico, 
enquanto os bravos soldados anglo- ame-
1·icano:; vão avançando debaixo de me
tra.Jha autentica,. no norte da Franço ou 
IW centro da. Ita:lia. 

. o povo .só mede as vitorias pela ex
tensão dos recuos. Ora, como na Italia 
e na França os recuos · são sensíveis 
mas concedidos passo a passo pelo ad
versar!o; como por outro lado n.a zona 
oriental os recuos 'são verdadeiras de
b:mdadas, segue-se dai que para os "ge
nerais de · mesa de café", os e~tra tegis
tas de praça publica etc., as tropas rus
sas se estão cobrindo de glorias muito 
maiores. 

* * * 

•ra.mbem, em compensação, a, Russia 
tem Já suas gentilezas. Por exemplo, ela 
está ha. tempo a dois passos da fron
teira germa.nica.. Mas não a transpoz: 
prefere brigar dentro da Polonia. Po
deria bAver mais gentil retribuição do 
tctalit.arisino vermelho, às "finesses" 
do totalitarismo pardo? 

* * "' 
'-1:as o que, no momento, mais nos 

!}reocupa. não é isto. l]; o problema da 
luta. interna na Alemanha. Quem dará 
o . golpe interno para derrubar Hitler? 
Com, quem tratarão os aliados? Se um 
g!'Upo de nazistas dissidentes resolver 
pedir a paz, tratar-se-á com eles? 

A nosso ver, o prnblema é de uma im
portancia. fundamental, porque decidirá 
do destino da Alemanha de amanhã. 

E, francamente, nossa tese é que não 
deve haver tratat!vas de nenhuma es
pecie com colab;radores atuais ou an
tigos de Hitler, O nazismc, é uma herva 
d,l,ninha. que renascerá com qualquer 
semente. 

* * * 

Certa imprensa. insiste muito no pa
pel dos junkel'S, isto é da aristocJlllcia 
rural lute1:ana da Pr=ia, como poten
cia decisiva e responsave1 por todos os 
maleficios do nazismo, 

(Conclua na 2." pag.) 
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1 NUMERO AVULSO 
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ANO XVlll li PLlfüO oon::,:""~. OLIVEIRA 1: jí,:i:',~· São Paulo, 30 a, Ju.lho a, 1944 li FRANC1sc'õ'~õ~~OO,'";.,,CHADO li NUM. 625 

IMPORTANTES DESCOBERTAS ARQUEOLOGICAS NAi:]JCAVACõES "Em defesa da Ação Cat~li~a·~ 
a A B A S l l l e A a .. E s ,., ··o p .E ·,·,,:·R' ,/O' Sob o .titulo ".Em Deresa. da Ação o seu lindo presente de·Pentecostes des- blicou o seguin~ Editorial de aut~ .. · · . . A·· · •.' \.··.· .... : .. -; .. · Catolica" .o ·Revmo. Sr. Conego Eusta.• te ano: "Em Defesa da, Ação Catolica.", r~a. do sr. c;:.a.l.dl~o LOreto, em .. sua ed1,=. 

. · :· ·. · • · '· quio : de Queiroz publicou no numero de - Devo-lhe confe~r que, antes roes- çao de Junho pp.. . · • 
· · · ·,. · . · ·'~ '· 8 · do corrente. do "Jornal do comercio" mo de ler sua generosa. dedicatoria, já "Quem desprevemdamente lê pela prr• .. 

· · · { '' · ;"i-; . · de Recife a seguinte apreciação: havia.mos comprado varios exemplares melra· vez este titulo spges_tivo da obrai, 

Uma estatua do Principe dos Apostolos que remonta, ao n rs~ct.il ( - Trabalho eia do liv1·0 publicado pelo sénhor Pli- ra..de nossos bons seminaristas, que O pe~sar que .re trata de uma d:s\ ~a. 
----· - ':~ •· ·,/.;, · . "Para se ter . um.a ideia da excelen- de seu magnifico trabalho, para leitu- ~o grande jornalista banderra.nte, .ha de: 

- • · • •'' . · : ' . · · . nio correia de Oliveira, · com o nome têm sabOreado a. valer, louvando a Deus Açao Catollca contra os seus = g. $ para mais uma geraçao - Foi a primeira vez que Jornab~~as ·> ,desceram aos que serve de. epigrafe a estas linhas, que concedeu a V. Excia. tempo e ta- externos, contra aqueles que de foia~ 
cemiterios p. rimiti vos . d V f · · :, .. ,, .. ;;t basta .se 1er º ·que escreveram alguns 1ento. <no sentido tambem de coragem!) velada ou abertamente, procur~m a _su~ 

O a tCaflO. . /:::· ilustres Bispos lirasileil·os sobre. o as- para levar à imprensa. obra. de tamanho ruína e o scu fracasso. Mas s~ abrir OI 
;_; ·~ ,.. :}i · sunto. .folego doutrinaria, espiritual. Achei ne- livro e perl~strar,. embOra ra.~idamente, 

Informa o c:irrespondente da N. C. totalmente descobertos;. a!gun,5 deles. sfi'J Descobrl~se ti' sar<;ofag-o de 131n me- Je entretanto um defeito: 0 seu, já as suas pagmas vigorosas e sinceras hal 
em Roma: · · tão grandes como dois comodos de '.!ma nim com,.~8'..!j1striçfo em que consta Do Exmo. Snr. Bispo de Ja.carezinho: ~ora se m'o,permite, nosso Uvro, saiu de constatar que se encontra. diante de! 

As obras arqueologicas da Bas!Uca de . ca.sa moderna, com nichos e alcovas pa- que a cria.~a.- m.,~rreu ·n~ .id~~e de 11 "Li· com indizível ·prazer o livro· ':Em um pouco atrasa·do, de 2 eu mais anos: urna defesa,. desasso~br~da e forte, ma!l 
São Pedro, cuja importm:da hisL01·:c·;,, · · ra sepultar varios membros de uma meses e 101 ~f~-;·Na.:; ex,remmades da Defesa. da· Ação Catolica.", .que o pre- se a. divulgação de suas otiroas consi- contra aqueles prmc1pios_ en-ados .Ei1 
e apo!ogetica hoje ainda nã~ se· pofü, mesm/\ fam!Jia. Acharam-se muitas ur- sepultura .'·~& .~more e_stáio ~scu]\:_)i- zado amigo teve .a bOndade de me en- derações, lições, tivesse vindo . por €Xá aquelas falsas orientaçoes que _u1t1m.a .. 
medir, tiveram de desenvoh·ei·-se como nas que continham as cinzas de ]?essoas dao, as i~\l,S~S .inconsolave18 pais. viar. Agradecendo a gentileza da te a esse tempo muitos males, muitos de- mente se vê~ infilt~,:1do e.~ roU1tos c1r• 
o permitiram as circunstancias da guer- que viveram no seculo II. Entre as ·tum- Descobriu_-~, ·. ,uma es.tatua bem nltlda do, seu incompa.r.avel serviço .que sastres, muitas impertinetlcia.s ter-se- cuias dessa ms. titmçao oficial da. Igre~ 
1·a. l;:is descobriram-se magnificos ~a.·coía- conservadã,--d,e. J'.edro - do seculc . veio prestar c,om o seu oportuníssimo. iam evitado, etc, Para que lembrar coi- ja., ame~çando de morte todll. a. sua es .. 

Iniciadas cm 1940, as exca.vações ali- g:>'.. II ou·ªº· IP,'., . 0 na ca.tedra. e sw;- livro, a. quantos desejam militar seria- sas tristes?! Para compensar a demora trutura. organlca. A t~refa a que se pro• 
mentam a esperança c;e que-, oportuna- D~ gí·ande iateresse para os estudio- tentando~.}.. cas chaves. mente e com .. alevantadó esp!rito de fé, trnuxe "Em Defesa da Ação Cat-Olica" pôs em boa hora, o .ilustre autor destE!. 
mente, permitirão localizar a. regif:.o sos é um. tumulo descoberto recente- · · nas gloriosas fileiras da Ação Cato!ica. a prefação do embaixador da Santa Sé livr(), ao escrevê-10, era penosa,. e . ele 
exata onde foi enterrado São Pedro e, mente, em cufa.. porta está gravado, e;n RA MAIS UMA A exposição inteligente e nitida. do seu entre nós portanto O mais ardoroso de mesmo O reconhece, mas se fazia llli• 
talvez, o Circo de Nero, lugar de mar- p,:,dra, o t~stament-0 de seu Ôcupante, çÁo incom~ravel trabalho, ·de pa.r com a todos os 'aplaus. os e a. maior das ben- prescindiveL Todos aqueles, que em as .. 
til. ·1·0 do chefe· dos Apo•to'los. C'·,1·us P 0 p1·1·1·us .D.iz· assim··· · doutr1·na. .. absolutamente ortodoxa, toda i - t h à A e e mesmo ~ - '· • · v • ·. . • çãos que O autor poderia receber, aqui, soe açoes ex ran as · . : . 

Vi.sitei estas grandes obras · acom-, "Qero ser enterr.adó no. lugar ena- consid~r as. exca.vações não ela alicerçaáa nos documentos pontifi- as suas paginas _ sinceras, ardentes, um grande grupo dos que m!Jitando sob 
panhado pJr outros vàr!os concspo:ae m:1.do Vatica.no pérto do Circo de Ne- ser.ão obra .· : só ·geração. Trata-· c!oe, há de fa.zer lu~ eni muitos ambien- claras e completas. _ conceda Deus a sua bandeira,se interessam e trabalham 
dentes de guerra, das nações aHaC:u.~. e ro". · se de uma.;e . ·.'de.natureza· deliéa- · tés .até agora ·agasalhadoo em confu- V. Excia. dilatados anos de viela, para pela causa catolica -em nosso pais, d4 
guiado pessoalmente · pelo cónde E:11'.·ko . Por e~t;,. .. e. por .. outras· indicações, o~ d. isaim ... a; ·p0 .. is .. 11. ·.·~.·cessita d.a. ·extraçã .. o.· .de. . sãô, quanto ao ·conceit;o puro e .verdadei- b · l tem O para cá vinham se alar-. 

· - · L: · ro• co·mo a.o .. exerci'cio ·ilublime da Ação 2. satisfação de gozar e aplaudir os e~ a gum . p · • . . . , Pietro Galeazzi, arquiteto do \'at,ca110. homfl'..!l cie ciencia creem que ·quase se grande ,quàn.ti111'!çie d~· areia ao mê$mo neficios sem conta que aos catolicos mando .·com algumas tendencias .trans~ 
f: a primeira vez 9-ue um gn1po de jor- tenh2, cll.egado ao lugar enr que fora SI:• · temp:> que iie,.c(>µsolidani os alicer_ces ·da .Catolica. Aceite, pois, os. meus parabens brasileiros trouxe sua "Em Defesa da. via.das que começarâm a ter aco!h!d~. 
nalistas visita as excavaç&s. pultac:lo São Pedro. Basüica., . ,, ·~ · com .os·. votos:. niuUo siliceros por que Ação Catoifoa.,, especialmente à nossa. cad,a vez mais entusiastica e_m certos 

caminhando, às vezes a muitos pés Parece que, .no mesmo cemiterio, se . Ató hoje·•nf~./se intentou,: seriamen- ·"Ém:M~ .da Ação Catolica" tenha ardorosa. juventude catolica para a qual setôres da A. c. Essas tendenc1as fora!ll 
de profundidade sob o piso do templo entemwam, indistintamente, a crilltãos .·te, in .. terpret,a,•:.·,(Jij novos de.scobr!mentos. a m;i,is ampla divulgação e faça multo 

O 
sett ctimo Jlvro tem. que ser O manual aos poucos s.e difundindo,. ao mesmo. 

mais ramoso do mundo, ouviamcs, aci- e p!l;iãos, pi·edominando as tumb11s ;1a- .. O Comlté,,1r·,Vaticànó.-se propõe pí·e- · berrí ãs,almas". do leitura cotidiana em tudo.quanto se tempo que evoluíam por um desenvol'!' 
ma de nossas cabeças, como· se fosse gás. F.ncont,ou-:se :um mausoleu onde · .servá-los. a~:,,RÚ.e os grandes home11s · Do Exmo; Snr .. i::>cm .Helvecio Gomes refira. à verdadeira. A. c. entre nós. · vimento Iogico, até se •tornarem err~ 
chuva. o rumor dos passos das ,multidões havia õo,nr:nte um.a. tumba cristã, entre de: ciencia· ;jlj,Ô!>,ti~ndo .fnteiro, possam do Oliveira, Arcebispo .de Mariana: Admirador e grato Bispo amigo (ass.) manifestos. Urgia, pois, que alem da~ 
que constantemente visitam a BasÜica, 8 de· pagãos. · examln.á-los,fff~lgá-los. ·. ' · · ",Apenas hoje, sic!, me trouxe o correio Helvécio". inumeras· vozes que isoladamente se [e• 

Percorrémos, verdadeiramente; uma · ==~. =;=cc.s===================::::::;,~:;;:~==============================- Do Exmo. Snr. Bispo de Barra. vantaram para alertar as concienci~ 

~~ai~e d:: t:~~:~· s:m:it!~~esn:,c;:~~~ o DE"IMO A. NfVCRSARI. . ,r UMA TER. 1· 1· VE' TR(A ('(:DIA "Barra, 27-10-43, Louvados sejam Je- tresmalhadas, sobre este ou aquele· erro, 

~~~:~~~:t~~tr:\[ª~i~asq~~te~~~:c: . . l, ; . · .. · ·· . . t . . .. ·p ,l.À .... · l ·.·· · ·.· L.l fllJL . !E::~;:l;:~;li~~~:· ~;c~~v:!~c~:i !;;::i~::is:t;o::u:~:~;:t::~!! 

haver Sido um: verdadeira Sis.tematiza• , '.\,'#: r livro, talvez o mais CpOl'tuno do momen- sea.d0 em erros fundamentais, paula.ti• 
ção de ruas. to presente. Já desde. muito que esta.vá namente se desenvolveu pela admissão 

L-npressionado com o progresso que to- sucessiva. de cada uma das consequen;. · 
UM POUCO DA HISTORIA DA 

BASILICA 

O Imperador Constantino iniciou· a 
construção da primeira·. Basllica do São· 
Pedro. No Seculo XV, foi começada a. 
construção do atual edif!cio. De , acor
do com o pli\,10· de Miguel Angelo tra
balharam na. .magna. entpresa durante 
mais de um· seculo, seiµ se lnter~ompe
rem as cerimonias religiosas na primi
tiva construção, que foi murada, den-
tro da. atual Bas!Iica. ·· 

A; metade da. antlgà. Basil!ca, perto 
da entrad.a.. e da nave maior continuou 
sendo' usadá, enquanto qtte o :cruzeiro, \ 
e a abside 'foram demolidos e substitui-. 
dos por uma nova. construção; 

. Co11cluldas estas primeiras obras, lo! 
demolido o que . resµ.va· .do .a.ntigo tem-
plo, e deu~.se J .Jlórl4t , . . . 

~ ,-',, , _ _, ---,J.' .. ; ;. ~ 

mara. o novo movimento Jiturgico, absor- elas deles ·decorrentes. Esta obra, rea~ 
vendo a.· Ação catolica em um ambiente lizou-a magnlf!camente o Dr. Plínio 
que já sabia demais a heresias e costu- correia de ·oliveira, que mais do qui) 
mes, contra.rios à SantiÍ. Igreja. . ninguem para ·eia estava indicado, pelai, 

Felizmente a Encíclica de Pio XII, sua . relevante posição de · Presidente· da. 
de 29 de junho p.p. veio pôr termo a Junta Arquidiocesana da Ação catolicil 
esse triste movimento e seu livro como de São Pauio. · · 
um balsamo· beÍn-fazejo, vem confortar Seu · Jivro é um trabalho de de~s~ 
as almas feridas pelo mesmo. Para·. 0 sombro e de sinceridade. Ele não tem!!U 
livro e autor uma genernsa benção' e diz.er a verdade em toda. a sua cruez~. 
votoo · para que venham orientar tan- embora. conheça muito bein o qua.nti>. 
tas inteligenc!as, infelizmente tão mal ela magoa e fere, e o que de ingrati'-
orientadas Abraço e benção de D. Mu- dão e de incompreensão receberá talvez, 
niz". d.a parte de muitos daqueles a quem 

Do Exmo. Snr. , Bispo de Bragança. estendeu a mão orient.adora e amiga.!· 
Depois de muitas palavras déintrodu- Ele diyidiu o seu trába.lho em. 5 par• 
ção escreve· o Snr. Dom José Ma.uricio tes: 
d.a .Rocha. o seguinte: "O Snr. com o - na .primeil·a, fundamentado noil 

. . , sei: livro P:°8td1tfinestimavel serviço à principias 'de ,1;ã, Filosofia. e do .D).reiÍ9 _ 

, ... 

.. . 
· No dia 20 p.p. tra~cOrre~ -Q ~~ivetft. 

·"''. '.:. ,'. ·: .''.·,-~ , ,' ·,-., ' ···,,a , 

,,,. . '.;:, .;!. ... · ... Açao Catobca. e, cC>.!l,Sll_que~te~e~te, à~. q~n?*lco, e, n~s ~t?'.'> :'.~os·,_M.C~ffl~ 
,~::-,1,;:f/N:;1,,~~-/'1~~.t,.~»,~~~~.~-,~~~~'f~-~~~,-:: 7'7PJ?nWtcio~;,r~W,~,,,,v!gor<>Sll,lll(l~t,éc,w 

:::' ·., -.. ·· · ·.· entte·'üma. .e outia.rJa era empo d as doutr!has,êrroneas:referentes à . 

· ,:i;.iario nâtii,licio. de"K Excia. Révmà.. ··o ' 
· snr. D .. Alberto José Gonçalves, Bispo 

Diocesa.no do Ribeirão Preto. Dadas as 
eminentes qualidades de esp!rito e co
ração, que exornam S. Excia. Revma., 
foi o ilustre prelado objeto de calorosas 
manifestações de admiração e afeto, da 
parte do . Clero e Autoridades locais, 
Ação Catolica, Associações Auxiliares, 
e fieis em geral. ' 

Festa das Dignidades Escola~ 
res no Colegio São Luiz 

No Colegio São Luiz realizou-se 
nos dias 25 e 26 deste mês a festa 
das. dignidades escolares - proclama
ção dos postos de honra. 

A festa foi grandemente concorrida, 
contando com a presença das fami
lias dos alunos e outros convidados. 

Entre os diversos numeros execu
tados com grandes aplausos pela or
questra da Congregação Mariana, di
rigida pelo Revmo. Pe. Valter Ma
riaux, S. J., sobressaiu-se o solo de 
flauta. 

··Q. 'ffiJ~IÕ DÀS' &XCAVA'°Çõ 
O ai;soalho da Basilica atual te've dé 

estender-se a uns nove · pés acima. do 
chão do edificlo erigido .por constan
tino, dando lugar, det;ta. maneira, à 
exlstencia de uma cripta em que logo 
foram sepultados muitos Papas; entre 
eles Pio XI. 

Em 1940, resolveram baixar o nível do 
assoalho da cripta, isto é, do da Basi• 
lica primitiva. A.s excàvações d~scobri• 
ram que os al!cerc~s que o sustavam des- · 
causavam mim antJgo cemiterio, ro
deados por reliquias cuja antiguidade re
monta aos começos da Era· Cristã. 

Decidiu-se, então fazer ' algo mais 
que baixar o piso da cripta, e começou
se a organizar verdadeiras .excavações. 
D~sde que se iniciaram as obras, os 
engenheiros procuraram cuidadosa.melil
te consolidar os alicerces que sustentam 
o piso principal, e os arqueologos des
cobriram e conservaram muitos obje• 
tos e documentos. 

O CEMITERIO PRIMITIVO 

Atualmente já é posslvel; em algun.s 
lugares, descer aos subterraneos e per
correr algumas alamedas do cem!terlo 
primitivo. · varios mausoleus acham-se 

Assis e os Mosteiros beneditinos de Subiaco 
sofreram danos relativamente pequenos 

Preciosos monumentos catolicos poupadôs 
ao flagelo da guerra. 

t com a maior satisfação que trans
mitimos a nossos leitores, as informa
ções da.· agencia noticiosa N. C., segun
do as quais, val!osÓs monumentos dà 
piedade cristã vem sendo poupados na 
Ital!a, no meio aos horrores e destrui
ções da guerra. 

Ass~. vinculada. para sempre ao no
me de São Francisco e uma das cida
des mais celebres do mundo por seu va
lor historico e artistice, praticamente 
nenhum dano sofreu durante as bata
lhas que em torno dela se travaram. 

os alemães haviam considerado Assis, 
cid.a.de hospital. Segundo seus niorado
l'CS, o comandante militai· alemão havia 
tomado todas as precauções para sal
vaguarda. dos tesouros religiosos e artis
ticos da cidade. Com exceção dos danos 
superficiais causados por projetis a dois 
edificiQs, oo monumentos de importan
cia. hlstoríca se cowervam intatos. 

Os tesouros de arte de Assis e seus 
anedores não foram removidos do lugar 
em que se achavam; a maioria perma
nece nos mesmos museus em que esta
vam e que continuam abertos. As reli
quias mais veneraveis haviam sido· depo
sitadas e ainda o estão no Convento de 
São Francisco e na catedral de São Ru
finCl. 

Previamente haviam sido removidos 
os cristais ieonograficos de São Francis
co e transportados para lugar seguro 
na Catedral de Foligno. A catedral de 
Fol!gno foi gravemente avariada por 
duas· bomoas. Uma perfurou a nave e 
explodiu na cripta, A explosão destruiu 
. ;.i;; ipiagens. as estatuas e até ;m.esmq as 

p~rtas de ferro. Tambem sofreu graves 
danos, a fachada. da famosa Catedral 
de estilo romano. 

A Igreja. d, Nenziatella foi reduzida a. 
escombros. Seus quadros, Uvros e arqui
·vos de maior valor foram entretanto 
postos a salvo. 

NÃO SOFRERAM GRAVES DANOS, 
OS MOSTEIROS BENEDI~\NOS DE 

,SUBIACO 

Leves foram os da.nos causados pela 
guena em ·St.~>iaco, aos celebres mostei
ros beneditinos de ,santa Escolast!ca e 
Sacro Speco. · 

A população de Subia.co, foi entretan
to duramente castigada,. 

O Mosteiro de Sacro Speco se ergue 
sobre a.s fraldas duma colina e inclue 
a gruta na qua.l durante três anos viveu 
São Bento. Os danos não foram alem 
dos · vitrais partidos. Encontra-se .inta
ta a valiosa. coleção de manuscritos e 
livros de Santa Escolastica e que havia 
sido transportada a Sacro Speco. 

No Mosteiro de Santa Escolast!ca cal
ra.m diretamente duas . bombas. Uma 
das alas do Mosteiro foi ~otalmente des
ti·uida e parte do· pr!r~e!ro · claustro so
freu graves danos. Os · vitrais . e os lus
tres fizeram-se em ped'l.ços e o teto ·fen
deu. Certas ·obras de · valor histor!.,;o e 
artlsticas foram avarie.da.,;. 

Não sofreu dan(ls o valio~o depa.rta
mento- tipografico do Mosteiro de Santa 
Escolastica. Est~o intàt,s o segundo e 
o terceiro claustro, o refcitol'io e. a · 11-
vrl!!rlai, 

. serem. rel)atidos. e . ~m clareza e .dOC)l~ tureza jurtdJca. _(la, · Aç[o Ca.to!lca, 3.S· 
mentà.ção com. que o foram em·seu u, . quais. g!ra:íiÍ:dé'.1!10do gera.! eni torno d~-

O tumulo do Chanceler Dollftts 

co sua admiravel hegemonia espiritual 
e cultural. 

Do'lfuss era digno de ser morto pe.,
los homens que· .o mataram: eram 

catolico e, em segundo lugar, pela 
restauração de uma Austria cristã, 
capaz de reencetar com exitc sua ta
refa civilizadora e apostolica .milenar. 

vro, os graves erros, que ~m culpa dela, :fal.$a conceituação do mandato· · 
se estavam introduzindo nos conceitos · · ' 

- na segunda, refuta. varios erl'.0S li• · 
.da.. Ação Cato!lca, dcturpalldº_1he · a. ~!- gados ao probl!lma da Vida· interior e 
na.lida.de. E5tão vingadas salutares pra- referentes sobretudo à. Liturgli, à. Mo,,, 
ticas que 0 magico liturgismo preten- ràl e aos meios de santificação; 
dia substituir. · Vingado tambem, está 
o pensamento do santo Padre, que não 
estabeleceu a organização atual da Ação 
catolica como elemento de destruição, 
do que sempre lhe mereceu as bençãos, 
llUIS sim como e1ement-O . de construção 
e conservação. Louvado seja Deus". 

Do- Exmo. · Bispo titular de Oreo e 
Prelado Apostolico de Jatai: Depois de 
uma tonga introdução finaliza a sua. 
carta com' as seguintes palavras -
" julgo portanto segundo o meu humilde 
saber e entender, que sua obra será de 
~rande fruto para as almas e portanto 
para. que Nosso senhor seja glorifi
cado". 

Do Exmo. Snr. Bispo auxiliar de Ri
beil·ão Preto: "Tenho a. impressão de 
que o · seu livro, firmado em raciocínios 
autenticos, em fontes segurisslmas e na 
autoridade do Exmo. Snr. Nuncio Apos
tolico vai receber agora com a ultima 
Enciclica. de Pio XII, o selo da consa
gração "sentire, cum Ecclfsia''. 

Deante de tão reconhecidas autori
dades eclesiasticas, não é licito alimen
tar-se nenhuma duvida sobre o livro 
do senhor Plinio Correia. 

São verdades um pouco duras e do
lorosas que ferem certos ouvidos mal 
acostumados com tais asperezas. 

Mas nada mais sublime do que pro
clamar verdades com desígnio de.' per
feição. 

De que serve ao doente ocultar a mo
lestia, senã<?_. para lhe agrnvar o mal?" 

* * * A Revista "Tradição" de Recife pu-

- na terceira, esclarece a respeito d~ 
orientações prejudiciais .sobre certos prd .. 
blemas internos da A . . e., iigados so.,. 
bretudo à organização, às penalidades, 
à admissão e,, 'novos membros e aa 
apostolado; 

- na quarta, se· dedica aos erros que 
se prendem às atitude.:, da A. C. ell'.I 
relação aos modos cje ensino da doutri~ 
na, de· apóstolàdo e de realização doà 
Círculos de estudo; 

- a. quinta parte, enfim,, çonsta ape• 
nas da citação de numeroslssimos tex• 
tos do Novo Testamento, os quais . dãCI 
a palavra final e decisiva de toda. a; 

, sua solida argumentação, preceµente1 
Em toda. a obra o autor teve a. preo• 

cupação de fazer. patente o seu pensá .. 
mento, com a. ..maior clareza, posslvel, de 
modo a. não deixar margem alguma pi .. 
ra. duvidas ou falsas compreensões. As 
subdi-lisóe$ dos capítulos, as recapitula,;. 
ções frequentes. sobretudo na 1.a parte; 
certamente têm este fim, que a'llás é 
plenamente · alcançado. · dando à obra 
uma feição metodlca· e sugestiva; que ·a 
par do estilo persuàslvo e vigoroso do 
autor, fazem com que constitua uma 
leitura facil e cat/vante. 

O livro do Dr Plínio Correia cie Oli•. 
veira deve sei· lido por todos aque. 
le3, leigos e S!l,cetdotes, que se dedicam 
em nossa terra ao apostolado de Cru;. 
to, porque alem de situar com . muita 
justeza. o problema das rel:lçõe3 da A. 
c. com as associações auxiliares e . o 
apostolado .telgo em geral, nos alerta. 
contra este conjunto de tendencl.as mal 

J.1.a precisamente dez anos, . Isto e 
em 25 de julho de 1934, falecia em 
'!lena, barbaramente assassinado pe
los nazistas, o grande e. pequeno Chan
celer Engelbert Dolfuss .. Grande, pela 
magnitude de sua obra. Pequeno, por 
sua estatura fi$ica realmente pouco co-
mum. / 

· Dolíuss, na vida e na morte, foi um 
símbolo de um ideal intimamente vin
culado à civilização catolica. O símbo
lo de uma Austria grande e podero
sa, exercendo . sobre toda a bacia do 
Danubio e em todo o mundo. germani-

· traidores, bandidos · crueis, inimigos 
·de toda a civilização e de Nosso Se
nhor, sicarios do nazismo, que verte
ram. o sangue do . pequeno chanceler 
como o primeh-o .sangue de um ocea
no que ainda hoje continua a cres
cer. 

Nesse aniversario, nossos. votos· de 
catolicos são, antes de tudo pelo 
eterno descanso do grande estadista 

OPORTUNA PASfORAL 00 CAR
DIAL ARCEBISPO DE BRESLAU 

· orient.adas que vinha se insinuando sh.;. 
tilmente. em muitos meios catolicos, 
conquistando' as simpatias dos. menos 
avisados. São nossos votos, que ele te• 
nha. a ma!o1 repercussão posslve1; e que 
consiga sobretuc!o, como instrumento• .e 
cooperadora. da. graça divina, aiertar 
essas · conciencias que se del.li:aram lev?,r 
pelo erro e fazê-las voltar .à trilha ~
~ura e retà ela· verdade, - Galdino Lo• 
reto. 

Conforme noticia o "N. e. W. e. 

HOMENAGEM À M.EMORIA · U[ UM 
EDUCADOR CATOLICU AMERICANO. 

News Service" Sua Emcia. o Cardeal 
Adolfo Bertram, Arcebispo de BresJau, 
um dos maiores centros industriais · da 
Alemanha, · deu a éonhecer ao Clero e 
.aos fieis de sua. diocese um& Carta Pas
toral em que trata . de diversos pro
blemas que preocupam a Igreja Cato
lica. na. atualidade: "Milhões de almas 

o "congres.5ional Reéord," orgão A homenagem tributada pela Uniã~ · ,_ afirma - :se acham em meio das 
f. · 1 d Le · 1 t F d l d E Central do Trabalho, de Washington, a trevas. Perante a si.tua.ção c~tastrofica o 1ci.a a , g1s a ura e era. os. s-

que se refere o Sr .. Woorhis, e .que cons- de caos que impera no mundo, o pen-tados Unidos, rendeu tributo. à memo- tava. de um elogio· funebre, entre outras samento do futuro agonia os espíritos 
ria do Exmo. Mons. George Johnson, que coisas, dizia: .oprimindo-os ate o desalento." · 
ate sua. morte foi Diretor do Departa- "Considerando que Mons. Johnson, De maneira particular Sua Elncia. 
mento de . Educação da NatlonaJ Catho- conhecido · educador . e Sacerdote. pres- exorta os catolicos a preservarem os prin-
lic Welfare Conference. Formulou b.. tau grande sel'Viços à formação dos cipios d.a eclucaç~d cristã dos meninos 
homenagem· o Representante Jerry Wo- . mais genulnos ideais soc!áis e eétuçacio- · e jovens a quem· se. hà de dispor· des-
orhil!, do Estado de Cal'fornla. nais; e considerando que .. Mons. Johnson de ag()ra para o futuro, em momentos 

"Mons. Johrison deu literalmente sua trabalhou pelo bem da juventude; pres- em que os pais empunham as armas 
vida pelos ideais que ertca.rnllu ém sua cindindo de diferenças de nacionalidade !ong<. de seus lares e as mães mostram-
exlstencia. - cússe o Representante Wo- • e de raça, resolve: qu~ à .'União centra.! . se oprimidas pelo trabalho e as ansie. 
orhis. ÀS muitas homena.gen.s que se· do TrabalhO; de W3.$hington, expressa dades, facfütando. assim; qu<. em mui
tributaram a sua memoria deve-se agre- sua condolencia. pela perda de. tão no- · .• tos casos os meninos se subtraiam da. 
gar a da União•·· Centr\l,l do Trabalho. bre servidor ·publico· e que. copias d.esta . Influencia da. vida. familiar. "órai, pele 
de Washingtozi; Aspirava Mons. John- .resolução :se enviem,ao'Reitor da Unir ,S. Emcia. ~.por todos os mel)lbrcs de 
son ajudar e lieneficiar todos. os. meni- • .. versida:cte çii,to!Íca, e a.:Na.tional.Catho~' ,nossas a~sociações que i,.~tão caindo nos 
no3, de t9da.s 3:s·raça:s •. Viveu;Í31J,Ddé.eir · lic ·wclfare Confcrencc. , à irmã. do,de- . campo:~ de batalha, por vossos pais .. e 
todos seus atos," · funto. Mons. ··.Tn.hnsor.:" · · · · · · · · ·,,, :vo:;sos trinãos aue se .acham em servico 

ativo. A'liviai a. pesada cruz que deve 
sobrecarregar as mães durante este tem
po, e ajudai-as em tudo o que seja 
possivel ". 

Em outros paragrafas a Pastoral ad
verte que o espil·ito dos meninos .se .for
mará segundo o espirito que reine no.: 
lares. '"Por coruieguinte, . todos aquele;; 
que afastem prematuramente os meni
nos dos seus lares, não só desperdiçam 
·os anos mais preciosos da tnfancia si
não que obram em op0sição a vontade 
de Deus. 

"'Aumenta. continuamente o numero 
de Sacerdotes e aspirantes ao Sacerdo
r,ia. - termina s. Emc!a. - qv~. morrem 
r,omo heroes , nesta guerra mundial. 
cresceu a,gualmente o numere .de ,Sa
cerdotes que alcançam u!<la morte pre
matura. ou chegam a ficar Incapacita• 
dos em consequencia dos pesados tra
balhos no desempenho I d< seu sagrado 
ministerio, ainda que não se encontram 
na frentjl da Juta. As/Vocações sacerdo
tais se acham ameaçadas, · pois pela guer
ra ~ impede que os seminaristas pros
sigam seus estudos superiores, e devido 
ta.'lnbem. a que o ambiente em que hoje 

,se .educa. a ... iuventurJA. é contrario l\O 
·esuirito r<'licrln.~o". 

Prelados de passagem 
esta capitat · 

por 
\ 

Deverá chegar a esta capital, · hô. 
p1-1ximo dia 31, desembarcando às 14 
horas · e meia no aeroporto de Congt>i
nhas o Exmo. Sr. D. Francisco eia 
Aquino Correi . ., Arcebispo Metropb• 
Jitano de Cuiaba e membro da Acà_. 
demia Brasileira de Letras. S Excia. 
Revma. será hospede do Liceu Cora• 
ção de Jesus, 

Viajando pelo avião da linha mí .. 
neira da "Panair" do Brasil, chegou 
dia 24 a esta· capital. vindo de Belo 
Horizonte, o Exmo. Revmo. Sr. D. 
José. Mau.i-icio da Rocha, Bispo Dill• 
cesano . de Bragança. Do aeroporto da 
Congonhas, o ilustre prelado :dirigiµ;. r1 
~-~ diretamente para o Convento ~ • j 

' ~· 1 
~ \ ~ . ;;,, 

Carmo, on~? ficou hospr.iado.~J~j-l 

- '·-··--•.,.-A~~--~-~=~~~~~~=~-~--~~ ~-t 
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COMENTANDO Gl ' o ------------------º MILAGRE 

O ultimo discurso do sr, Goebbels, 
a respeito do atentado que deveria 
ter morto o s1, Hitler, está cheio de 
afirmações da mais alta significação. 
Segundo as declarações do procer na
zista, a incolumidade do .:"fuehrer" 
foi oi ra exclusiva do sobrenatural, om · 
outros termos, foi um autentico mlla-· 
gre. Não deixa de ser interessante 
ouvir-se a descrição do ministro do 
Reich, · · 

"O àssassino conseguiu acesso à 
sala de opel'a'ções o nele. o, "fuehrer" 
estava conferenciando, ... com o pre
tei.to de prestar uma infol'mação. Le· 
vava o ·explosivo numa .. ,.pasta de do· 
cumentos que pousou no solo e colo
coa violentamente aos pés elo "fu!?h· 

. rer". O coronel-general Korton, qu& 
estava em pé, logo atraz do "fuehret·~ 
:fico· gravemente ferido e faleceu po:;, 
tei·lormente. Todos os outros presen
tes à conferencia tuy.~111, devido ii fo1-
ça da explosão, lançados através u~ 
~nelas e seus uniformes ficaram ie· 
'duzid0s a tiras. Somente um lugar i,a 
sala ficou imune à explosão: o poulo 
exato em qur, se encontrava o "fiieh
rer". Sua mesa foi lançada violenta· 
mente para o outro la.do da sala, mas 
o· "!uehrer" não sofreu lesões, afora 
uma ligeira contusão, queimaduras e 
alguns !erimentos no rosto". E o sr. 
Goebbel:J afirmou. categoricamente: 
•·sa· t salvação de Hitler não foi um 
milagre, não existem milagres". 
· Não cremes que o sr. Goebbels te
nha exagerado, afim de realçar o nim-. 
bo sobrenai.ural do sr. Hitler. Con
forme tudo indica, as coisÜs se pas
sarar mesmo assim .. Mas, então, .<'S· 
tamos em fàce de um p1·odigio? Pa
rece que sim. Apenas, é preciso ccn
sider·r que ha prodígios e prodig'os. 
· A Santa Escritura nos conta que 
Aarã.:i, para demonstrar a sua mis
são divina, e a de seu irmão .M.oi~{s, 
atirou diante de Faraó o seu bor
dão, que iinedfo.tameute se transfor
:mou em serpente; · e. depois a, tomou 
de novo, e ela imediatamente voltou 
a ser bordão. isto foi evidentemente 
um prodigio. Mas a Santa Escritura 
tambem nos conta que os magos de 
:Faraó, p9r meio de suas incantaçõcs, 
conseguiram rcali~ar precisamente a 
mesma coisa. E isto, não .se pode -\le
gar, tambem foi um prodigio, não i1:
ferio1 ao execÜtado pelo poder di "mo. 
E a concorrencia entre os prodígios 
de Aarão e os dos magos, não ficou 
aí, mas prosegulu durante algnm 
tempo, conseguindo fazer estes, 1mr 
suas artes magicas, o mesmo que 
aquele fazia, por obra qe Deus. Por
tanto, de acordo· com o testemunho 
do texto bíblico,, nem ·. todos os prodí
gios vêm de Deus. 

Ora, todos· sabem que o nazismo é 
essenoialmente místico. Todos .os che· 
fes hltleristas e o propi·io sr, Hitler 
mais do.Que todos, têm sempre insis
tido na tecla do sobrenatural. O dis· 
curso .do sr. Go,ebbels, ,a 'que' llOS ie
ferimos, está i.nteiramente penetra-
do de repercussões do Alem. Se o 
:sr. Hitler não perdeu a :virla, é por• 
que ·o "Todo-Poderoso" quis revelar 
i;iue º.· ·.des!gnio de .11.ua "Pr.ovldencia" 
,e· fazer a Alemanha ganhar a guerra, , 

.. lJ<)rque a Alehl,anha ~ o instrumento. , 
.. do ".T.odJ-Poderoso", e assim por di· 
''·:''ãnte. :En'fün, as palav\'a~ do sr. Goell-
, lielif lefubram, ém sent!do contra.rin, 

.l;is comentarios piedoCo" do:i ha;: :u
grafos acerca dos prodígios da vh1a 

. dos Santos, O nazismo não é ateu e 
tãopoíiçP..'é anti-rellg;oso, pois ele 1i'ro
prio é uma religião. Por outro lado, 
Q nazismo é visceralmente anti-cris-. 
tão. De que natureza é pois a mística 
nazista? · 

Por tudo isto se vê a inten~ão (l,) 

nazismo· d.e se erigir e1n igreja, con
tra a. Igreja ele Jesus Cristo. Ora, 
pncte ha Uma anti-Igreja, deve tam
llem bave~ algum anti-Cristo. E diz 
!) Apocalipse que o Anti-Cristo, quan
-do vier, fará 11rodigios tão grall!lcs 
que persuadiriam os proprios jusios. 

. Não é de extranhar, portanto, que, 
· com um pequeno ·anti-Cristo aconte
çam prodigios. Mas não nos esqueça
mos · de que Deus permite sucedam 
prodígios não saídos ele sua mão a
fim de que a.vitoria do bem seja mais .. 
profunda, :f; o que se chama virar 
p feitiço contra o feiticeiro. 

T A·Nº AGRA N 
Otimo fortificante 
fominino, exclusi
vamente feminino. 
Mercê de seus 
honnonios espe
ciais Tanagran re
juvenesce a mu
lher. Tanagran é 
" remédio indicado 

em todos os casos de abatimento, 
rugas precoces, envelhecimento 
prematuro, cabelos braÍ'l'Cos an
tes do . tempo. Em todas as 

Jrogarias 

7 · DIAS EM REVISTA 
(Conclusão da 1.a pagina) 

Ha nisto uma importante parte de wr
êlade, más muito "camouflage ". Com 
efeito, oo j~ers tem grande culpa em 
tudo quanto se pas.sou. Mas muito pouco 
teriam eles conreguldo, se não fossem 
os banquelroo e os industria.is· que de
xam o apoio financeiro ao nazismo. o 

,11ue representam os junkers? O Exerci
to. Foi por meio do Exercito, · .que o na
zismo subiu~ Sim, e não. Sim, se nos 
lembrarmos de que qualquer oposição 
do Exercito · seria suficiente para lhe 
deter a ascensão, Não, 1;e considerarmos 

· que a opinião germanléa.: ·em sua máio
ria votou a favor dQ na.zismo, nos gran
des plebiscitos que deram ao sr. Hitler 

. p, sua. vitoria. · · ' 
Ora, como . foram ganhos esses pie

. biscitos? Com o concurso de mil jor
-nals, estações radio-emissoras, e todos 
,Qs meios de uma. propaganda fabul:isa
. ·mente dispendiosa. como foram pagas 
todas estas despezas? com o magríssimo 
~endimento das terra.s extenuadas que 
os junkers po.simem na Pomerania? Nun
ca. .. Com o dinheiro de toda uma "cli-

. qu&" de banqueiros, financistas, indus
. triais. de alto bordo, que precisam ser 
apontados como os principais responsa

. veis ·.pelo nazismo. 
E, consequencia cJncretissima: que 

· preclsa.m .sei· apontados como homens 
tom -OS.· auais ta.mbem não iie deve trate.,. ' 
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Soldados norte- americanos 
ajudam os Missionarios 

na . Austrana 
Não sati.,rbà com· terem libertado 

a certo numero <'.e Missiona.rios estado
nldenses. holandeses e' de outras nacio
naHdades, presos pelos japoneses em 
Ho!andia, na Nova Guiné hol:cndesa, 
tr;)pas dos Estados Unidos contribulram 
com s1.ooo .oo para suas necessidades. 
Os rellgios-:,s não possu!am mais que os 
farrapos com que foram resgatados;. 

Provisoriamente. os Missionarios sáo 
IU'Sistldos. no Hospital Militar das forças 

. locais dos Estados Unidos. 

CHEFES ' • 
O· Padro Walter Mariaux, S. j,, Di· 

retor d9 Secretariado Geral elas Con
gre~ações Marianas eril Reina, ao 
Prefacio do seu, liv'ro, Óu melhor, do 
seu "Opusculo de formação" deno~ui-. 
nado "Chefes! ", diz, entre outras coi
sas: 

"Observações pessoais feitas rln
rante minha estad:a neste .pafs, de!!· 
p?.rtaram, em mim a convicção de que 
é absolutamente necessarlo encontrar 
meios e metodos para aliv:àr os 
ocupadissimos Padres Diretores; de 
moela que a Congregação .Mariana; 
não seja um peso mas· antes um. auxi· 
Eo sensível para· o apostolado. entro 
a mocidade. Em outras palavras, 011 
congregados devem tomar sobre si 
todas ai; ativiclade11 que não ~xlgeni a 
i(ltervetição. do Diretor. e, alei:n dis'.!9; 

;a.jtidar quanto . pcir..sr:V:el ,,aos ¼li.1$i-dôL: 
tes nos miul~terios parqquíais, coiúó 
pos catcclf:~m<lS, Dtc.-!'. 1 

'í&t;,: z;ostó, · cleduziÍnos :à:':'primelr.i 
dúa clua~ "co:sas· ',:', ·, · ; ·:.-. , 
· ~ l ós ;;éilJs. e ~;t~do~i at~;imenle 
em voga para serem os Patlres Dire
toi·es auxilia<los, aliviados, como diz 
o Padre Mariaux, SÃO INSUFICIEN· 
TES. 

2) atualmente os congregados 
NÃO TOMAM SOBRE Sl TOJ?AS AS. 
AT!ViDADES QUE NÃO EXIGEM A 
Il\'TERVENÇÃO DO DIRETOR. 

1,;, para auxiliar-nos a sanar estas 
cleficiencias, que o Padre Mariaux, 
com sua experiencia indiscutivel, nos 
11ropõe os cursos de Chefes, isto ~
Congregados exemplares ' como os 
qu-, atualmente existem em todas as 
congregações, mas que s1;1 hajam vo
luntariamente instruído com as lições 
que o mesmo Padre Mariaux nos pre
senteia. E O QUE É E'SSENêIAL E 
IMPRESCINDIVEL, d em o n s trem 
POR FATOS, cada dia estarem mais 
CHEIOS DE CRISTO. POR MARIA, 
d~ maneira a poderem exercer QUAL
QUER FUNÇÃO na Congregação, 
sempre que - ou o Padre Diretor o 
requisite, e ele o pode e deve fazer 
quando necessitar - ou quando,· DE· 
me SECULAR nas congregações, for 
ELEITO para o exercicio ele qualquer 
oficio maior (regra 18) num determi
nado período. 

Note-se, e é I:i\IPORTANTISSL\10, 
que ser Chefe, isto é, haver frequen· 
tado um curso de Chefes, e. haver re
cebido a aprovação nos exames rcs· 
pectivos, NÃO IMPLICA EM CAR
GO VITALICIO, NEi\1, MUITO ME
NO~, CONCEDE DIREITOS QUAIS
QUER; mas, pelo contrario; presen
teia exclusivamente com" DEVERES, 
que crescem d~ dia para dia, pois s6 
merece realmente a CONFIANÇA ,;o 
Diretor e .dos Congregados àquele 
que, agraciá.do com os ·dotes necessa
rios para melhor poder servir a Nos
sa Senhora e 1t Santa Igreja, CRES· 
CE dia a dia na vida ela graça, da vfr
tude, SGBRESSAINDO PELA HU· 
MILDADE, / vencendo pela. oração, 
conquistando pela ação, ~ucumbindo 
pelo sacrifício. 

Em eluas paLavras, enfim, Chefe é 
o congregado exemplar, que perseve
ra na luta pela perfeição propria · e · 
do proximo. é o Congregado que. lr
radia SILENCIOSAMENTE a sua 
atuação, não por palavras, gestos ou 
atitudes. mas pela caridade evangel!~ 
ca, aquela qu~, por mais esco.ndida 
que seja por quem a exercita MAIS 
ALTO PROCLAMA a sua proprla 
exis~encia. Chefe não é quem assim 
se intitula, mas aquele a quem· NóS, 
os congregados, cuja virtude afnda 
não chegou à mesma perfeição, as-. 
sim chamamos, porque de fato; .as-, 
siin o sentimos! Chefe, por exemplo;;, 
é o nosso Presidén-te, esse mesmo. . 
Congregado que no dia de sua. elei
çã!l, POR OBEDIENCIA, se tornou 
noss, ·chefe e, em vista disso, recé, 
heu do Padre Diretor, aquele quall
ficativo, que, prouvera Deus, todos 
nós merecessemos: "Estais de para. 
bens, por que no Vosso Presidente 
TUDO É FUNDAMENTO!" 

Como ultima palavra, um conselho: 
quem não quiser sofrer, não queira 
ser Chefe! 

MAURO MONTEZUMA 
(Transérito da !'Estrela do Mar",}. 

LEGIONARIO 

O I ivro do. mom.ento 
O Revmo, Sr. Pe. Raimundo Pujo!, Provincial dos 

Misslonãrios do Coração Imaculado· de Maria, deu a lume 
uma obra sôbre a devoção básica da gloriosa Congregação 
a que pertence. G1ostariamos que o belo e prático volu
me editado pela "Ave Maria" estivesse em mãos 'de todos 
os católicos verdadeiramente piedosos, autent:camente 
Interessados nos destino;; da Igreja em nossos dias. 

* * * 
"Dos católicos verdadeiramente piedosos" dlziamos. 

Com efeito, toda a piedade verdadeira tem p~r. obj:itivo 
dar 9.lõria a Deus, e conduzir o homem à virtude, Para 
uma e outra coisa, que allãs se confundem, a devoção ao 
Coração Imaculado de Maria é ,um verdadeiro dom da 
Providência a este pobre e dilacerado século XX. 

Nossa Senhora é a Medianeira de todas as graças. 
Querer rezar sem a interc.essão dela, é o me~mo que pre• 
tender voar sem azas, diz Dante. Se des~jall'los que nos
sos atos de amor, de louvor, de ação de graças e de re-. 
paração cheguem até o trono de Deus, devemos deposita• 
los nas mãos de Maria Santíssima. Seria ridículo imagi• 
nar que Nossa Senhora constitue um desvio, e que atingi. 
mos. mais diretamente a Deus se não nos dirigirmos a 
Ela. O contrário, é que é verdade. Só por meio dela, é 
que chegamos a Deus. Prescindir de Nossa Senhora para 
chegar a Jesus Cristo, sob o especloso pretexto de que 
Nossa Senhora constltue um anteparo entre nós e seu 
Divino Filho, é tão estulto. quando pretender analizar 1 0s 
astros sem telescópio, "diretamente", por imaginar que 
o crista! das lentes constitue um anteparo entre os astros 
e nós. Quem quizesse faze, astronomia "d:retamente", a 
ôlho nú, não faria astronomia, mas tolice. Pretender ter. 
vida de piedade, s'em o auxílio de Nossa Senhora, é o 
mesmo que fazer astronomia a ôlho nú. 

O mesmo se diga quanto ao papel de Nossa Senhora 
em nossa santificação, Não são poucos os católicos que, 
verificando a imensa desproporção que existe entre a de
bilidade das fôrças humanas e a dureza da Juta que a pre
servação da virtude impõe, se deixam arrastar a uma 
moral latitudinárla, minimalista, cheia de transações com'· 
o espirito do século. E, para isto, os pretextos, as razões 
falsas porém verosímeis não lhes faltam. Apelam para a 
fra~ueza moral do ·homem contemporaneo, pará as mil 
dificuldades que a civilização moderna cr,a para ,a prática 
da virtude, etc., etc .. De uma coisa, entretanto, se esque• 
cem: por mais fraco que seja o homem, a graça de Deus 
ê Invencível, Quando a graça de Deus encontra O apôio 
de uma correspondência generosa no .homem ela pode 
milagres. "Tudo posso r:'Aquele qu,e ,me con.forta", escre
veu· São Paulo. Com O auxilio de Deus, às crianças, as 
donzelas,: os anciãós, .enfrentavam no Coliseu os ma.s ter
ríveis tormentos. Serã poss:vel que o cristão cat6.li~o de 
nossos dias não possa enfrentar os perigos tia. civilização 
moderna? 

A questão, para dilatarmos as fronteiricl~ da Santa 
Igreja, por todo o universo. não cons!ste .em afrouxarmos 
a invar,avel doutrina de Jesus Cristo. Saibamos v,ver a 
vida da graça, com a plena correspondência de nç&so li· 
vre arllitrlo. Saibamos procurar a graça nas fontes onde 
reàlmente éra jorra, e com o auxílio dela 'tornemo;nos 
fortes para todas as austeridades que o Espírito Santo 
de nós exige, Entre essas fontes da graça, está sem dúvi
da, em lugar re1evantíss:mo, a devoção ao· Coração Ima-
culado de Maria. ' · 

Na Sagrada Escritura, encontramos esta frase: ';por· 
que fGram fracos, eu lhys abri uma porta que ninguem 
poderã fechar". Esta. porta,. aberta para a fraqueza do 
homem contemporaneo, é o Coração Imaculado de Maria, 
Com efeito, nada nos pode dar maior confiança, esperan
ça mais fundada, es_tímulo mais certo, do que a convicção 

, Plínio Corrêa de Oliveira 
de que· em todas as nossas misérias, em todas as nossas, 
quedas, · não temos apenas, a ·nos ol.har com o rigor de 
Juiz, a Infinita Santidade de Deus, mas tambem o coração 
cheio de ternura, éle compaixão, de misericórdia, de Nossa 
Mãe Celeste. Onlpotencia Suplicante, Ela saberá conse• 
.guir, para nós tudo quanto noss~ fraqueza pede para a 
grande tarefa de nosso reerguimento moral. Com este 
Coraçãó, todos os terrores se dissipar,,, todos os desani· 
nios se· ~svaení, todas as incertezas se desanuviam. O 
Coràção lmàculàdo· de Maria é a Porta do Céu, aberta de 
par em par aos homens de nosso tempo, tão extremamen
te fracos. E esta porta, "ninguem a poderá fechar", nem 
o demônio, nem o mundo, nem a carne. 

* ·* * 
Fazer apostolado é, essencialmente, salvar almas, Aos 

que se interessam pelo apostolado, nada eleve importar 
mais, do, que o conhecimento das devoções providenciais 
com que o Espírito Santo enriquece a Santa .Igreja em 

· cada ·época, para. a utilidade das almas, O Sumo Pontí
fice atualmente r.:inante aponta duas devoções: a do 
Sagrado Coração de Jesus, a do Coração Imaculado d'e 
Maria. . , 

Aparecendo em Fátima, Nossa Senhora disse tex
tuahnente aos Pastorinhos que uma intensa devoção ao 
Coração Imaculado de Maria seria o melo de sal,..ação do 
mundo contemporaneo. MiT'agres sem conta tem .atestado 
a autenticidade da mensagem celeste. ·Não nos resta, se
não confortarmo~nos ·ao ditame que dela decorre. Se essa 
é a salvação do mundo, se queremos salvar o mundo, 
apregoemos o meio providencial ,para sua salvação, No 
dia em que tivermos legiões de pessoas verdadeiramente 
devota11 do Coração Imaculado de Ma.ria, :o Coração de 
Jesu's reinará sôbre o mundo inteiro, Com efeito,· essa$ 
cluas devoções não se podem separa,-. A devoção a Maria 
Santíssima é a atmosfera própria da devoção a Nosso 
Senhor. O verão traz as flores e os frutos. A devoção a 
Nossa Senhora ger.i como fruto necessãr:0 o amor sem 
reservas a Nosso Senhor Jesus Cristo, E, no dia em que 
o mundo .inteiro voltar a Jesus por Maria, o mundo estarã 
salvo. Para todat; as almas apostólicas é, portanto, de pri• 
mord:al importancia o culto ao .lmi\culado Coração de 
Maria,. 

* * * 
Témos falado constantemente em "verdadeira" de

voção. Com efeito, não nos. bastam as devoções c~ternas, 
· formais, convencionais. lt preciso que a devoção s~ja es

clarecida, inteligente, sensata, ,fecunda. Ela deve resul• 
tar .de persúaçõe.i ,firmes; gerar .resoluçôes duráveis, . 

O livro do Revmo. Sr. Pe. Raimundo Pujol, em llngua
·gem · atraente e edificante, chega prec:samente a este 
resultarlo. Escrito com mu.ita suavidade de ettilo, ele é, 
entretânto, altamente sulJ&tàncioso, e contem todos cs 
etementos ·de um. estudo lógico, claro, rico, a respeito da 
dévcção ao Coração de Maria. 

Este livro não é apenas uma série de dltirambos, mas 
uma doutrina i:ubstanciosa, que se pode compreender, as

.s;milar, admirar, Lendo-o, estudando-o, adquirem-se os 
conhecimentos necessários para que a devoção ao Cora
çãd de Maria deite em· nosso espírito as raízes sólidas de 
que carece. Quer quanto a, histórico dessa devcção, quer 
quanto aos 11eus fundamentos. dogmáticos e sua impor-

-tancia em nossos dias, 0 Revmo. Pe. Raimundo Pujol C:á 
. a conhecer ao públicu .tudo quanto é c!esejávél. 

Par"' a propagação· d., culto ao Coração lm.aculado ela 
Santa. Mãe de Deus, o$ Filhos do eeàto Claret aca!,am de 
dar portanto. mais um grande tribut:>, pela pena de seu 

,ilustrado e douto Provincial;,·· · 
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P11ra· que as virgens que vivem no mundo, brilhem na$ 
virtudes hoje mais necessarias. · 

Pe. João 8. Lehmann, S.V.D~ 
A .grancre importancia da Intenção contra comparação 'na historia ,tiü• 

a1>resentada para· este mf,.s, salta aos .fuana. Todo o progresso nas ciencias 
olhos. Na execução (!a sua alta mis-• e na tecnica, como o observamos 'nos 
são de ganhar almas para o céu, a. ultimos decenios criou um estado. de 
Igreja. não pode prescindir· da coope- bem estar comum, que em epoca.s an
rnção ativa da mulher catolica nos· tcrfores pareceria fantast!co, inacre. 
diversos setores do seu apostolado. dHavel. Se este progresso,' se este 
Grande é a falange daquelas que, li- desenvolvimento ma:rnvilhoso, sempre 
vremente renunciando às nupcias, de tivesse·unido suas tendencias ào sen• 
corpo e alma se consagraram ao ser- timento religioso, o resultado teria. 
viço de Cristo na educação 'da juven- . sido superior ainda. Infelizmente as-
tucl.e, na assistencla aos enfermos, aos sim não aconteceu; pelo contrario: 
pobres, aos invalidos, nas missões en- tem se manifestado· um visível e 
tre os pagãos. l\iais do que nunca es- acentua:io afrouxamento do elemento 
te trabalho das Cong!'egações femi- religioso, da aceitação do sobrenatu,. 
ninas é necessario, senão indispen- ral e do zelo pela.alma. Grande .. nu-
savel na grande obra da prnpaganela mero de pessoas ainda assim fica• 
da fé, para o triunfo da · civilização ram firmes nas suas convicções reli• 
cristã em todo · o mundo. giosas e não se deixaram arrastar 

A vida da mulher em nossos dias. 'Pela onda da cultura material exces-
Não lia quem não deva constatar siva, e mais ainda se aprofundaram 
uma grande transformação . que ae na. f1. Muitos outros, porem, ofusca• 
deu nos ultimes decenios na vida ela dos que ficaram pelo esplendor do 
mulher no povo.· As tradições anti- saber e, pelo progresso material, per• 
quissimas, que prevaleciam na educa- deram o interesse pelo sobrenatural 
ção da mocidade feminina, tem sido e materialistas se· tornaram. Em suas 
abandonadas em grande parte.- cara- almas apareceu um vacuo insuporta-
ter e cultura da mulller eram inspi- vel que, com a falta de valores sobre• 
rados pelo seu !nsti11to natural. o naturais deve ser enchido com o que 
campo da efetivação dos seús tafon- mundo oferece diariamente de distra-
tqs e das suas energias era a familia, ções, de prazeres, de luxo e de gosos. 
a não ser, que, consagrando-se a Cris· . Do estado das cousas facilme~te se 
to, preferisse o estado da virgindade. ·poele deduzir que ha realmente peri-
4,f:;tstacla, que vivia do mundo e. da gos provenientes do excesso da cul· 
viela publica com seus empl'egos e tura material. Apontamos três: um 
colocações toda· a sua atenção perten- para à mulher, para o matr:monio . 
eia: à sua vocação natural de Um <lia outroi e um terceiro para o povo. Ex-
ser esposa e mãe. A Mãezinha era a pliquemo-nos. O Santo .Padre, Pio 
sua mestra, da qual aprendia todos os Xll, em urna alocução ctirlg!da às· mo-
seryiços domesticas, e à qual· ajuda"ª ças da Ação Catolica de diversas Dio-
na. educação· dos irmãozitrhos. Assim ceses ela Italia, ·falando destes peri-
passava os anos ela sua mocidade na gos disse O seguinte: "Vós· sabeis, o 
escola pratica da v'da, preparando-se· que acontece com as jovens, que, es· 
para sua rutura missão. · · pecialmente nas grandes c!elades, mal 

Dai para cá _as cousas inuclaram ra. entradas na adolescencia, déixam a 
dicalmente; a antiga figura da mu- familia e,11 busca de uma colocaçãQ. 
lher passou por rapida u·ansforma- À miragem é .alucinante: . indepen• 

· ção, A jovem dos nossos dias saiu r!Ó de1ícia de qualquer sujeição, possibi• 
seu t;etiro e se fez serviçal de quasi !idade de ostentar luxo, · liberdade 
todas as profissões, antigamente rr,,- sem limite, racilirlade de contrair 
servactas ao homem. Para ist.o con- amizades de frequentar cinemas, ãe 
tribniu fortemente o progresso ver- .intregar-;e ao esporte, sell\pre longe 
tig:noeo da industria. da vigilancia das pessoas de familia. 

Ve1nos hoje a mulher.trabalh;r n·as O ordenado alto, que frequentemente 
fabricas, nas oficinas, · nas reparti- recebem, é muitas· vezes Q prnço da 
ções publicas e.no comeréio, tanto r.o nerda da sua inocencia e ·pureza. As 
labirinto das grandes · cidades como forças da natureza que nelas esta,;· 
na~ aldeias do interior. "Haverá mal vam resenadas, para mais tarde ·fuu-
nisto? Se. não ha mal em si, negar. . dar uma familia, onde vão acabar? 
não se pode, que isento de' todo [)e' Sfw disperdiçadas no prazer e no pe-
rig.o tambem ·não está. Esta atual 01,. cada". Certamente ao lado deste cor· 
g;i.n:zação da sociedade, que estahe- tejo de jovens levianas e infe~izes 
lece quasi absoluta iguald'a<le do ho- ha muitas outras, ·que' se . afastam 
mem e da mulher, embora seja um deste grande mal, a sabem cónservar-
fato. argumenta com .uma suposição se puras e fortes. Mas o perig.o está 
falsa. Se, quanto·· à pcwoa humana af. - Outro perigo surge para o ma,. 
lgua'dacle existe; se .a. mesma Igual- trimouio. É ainda o Santo' Padre, que 
dade se -0stende i\. dig!lJchde, ·ho!lra, fala .e diz: "Moças, como aquelas 

, estiu:t e va'o.r, 0 mesmo ·não ,se po- agora classiffoadas. gl'raimentc não 
de afinuar a respeito de cei·tas qmt- são precurll.!1as 'pa,r:a· o matr,in1ozüo, 

1 
1: 
; 

llctades, lneltnacões, d!sposi1:ões ua,. ,Jµulto menos·pafa º'.1*a.trimorito se-
fÍ~ t,ttr~.~ Í!l\9-P.r:AA!.a'l.d#~~u,~~~~~'~:d,.~ ,fJF},S!fil;i~~~ '11.~;L_~aro, · , .... · ... ·· 
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A proposito do "Caso Humberto de Campos" 

Pe. Vicente Zioni 
Não lia pior cego do que aquele que 

voluntariamente não quer ver, - diz 
o ditado. E esta verdade hoje a pode· 
mos apalpar, no rumoroso "Caso 
Humberto de ·campps". 

A imprensa, ocupada· sempre em 
assuntos belicosos, perde-se, atual· 
mente, eín comentarias e· noticias as 
mais sensacionais sobre O caso. E a· 
razão disto não está no desenvolvi
mento ou importancia dà ·noutrina 
Espirita, que hoje ·como outrora con
tinua sendo senÍpre uma simples e de· 
primente forma arrojada ele supers
tição diabolica, mas no aspecto sen
sacional sob o qual foi proposta a 
questão da ,autenticidade das preteil· 
dldas mensageils de Humberto de 
Campos ao medium de Pedro Leopol, 
de. 
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Não cremos dever perder mnito 
tempo em demonstrar o absurdo filo
sofico e teologico da doulrina ka.rde
cista relativa ao modus vivendi dos 
hab'.tantes elo Alem, e suas facílimas 
e nem sempre clignas comunicaçõ9s 
com os pobres mortais desta ten'a. 
Apenas queremos salientar umas pou-· 
cas observações que !JOI' .certo, niio · 
escaparam a muitos leitores dos nos
sos periocllc.os. 

A familia ele Humberto ele Campos, 
mediante seu delegado, ci sr. Humber
to de Campos. Filho, ingressou em 
juízo com uma ação cleclaratoria:cou
tra a Federaç;ão Espirita Bra1deira e 
o medium Francisco . Candiclo Xa

:vler, relativamente aos escritos ,psi·.· 
cograf~dos do grande · escritor patrí
cio. A ação· assinada pelo advogado 
d:i. familia, dr; i\Iilton B.arbosa, refe• 
re textualmente o seguinte: 

'.'Protesta-se pela realização de de· 
monstrações mediunicas a serem ·pro-

· duzidas L com a. imprescindivel co,: 
laboração·· élos Suplic·.tdos - para ve-. 

·fificação, da sobrevivencia e·.:operosi
:dade do. '.'espírito" de, Humberto de 
,éampos .. ;.0 

Grande ·foi a reação que tal pro pos
tá' suscitou nos meios espirita;s, e Ílií0 

. menor a estupefação elo' publico em 
geral, ao conh~er as respostas e ::ni
tucles por eles assumidas. 

Uris, mais ardorosos e menos refle
tidos, difundiram logo aos quatro 
ventos que o Espirita de Humberto 
de Campop intimado a comparecer e 
agir em "sessão especial" não deixa
ria de o fazer, demonstrando assim, 
de .modo cabi.l, a autenticidade ·na~ 
mensagens. 

Outros, mais ·ponderados e não me
nos temerosos ele um possiyel e ru
moroso fraGasso, acharam melhor t<J· 
mar uma atitucle de honrosa retirada 
estrategica .... 

Respiguemos um pouco o noticia
rio · dos jornais. 

Henrique de· Andrade, conl1eciclo 
líder espirita e diretor do "Mundo 
Espirjfa", referindo-se ao despacho 
,do juii:; da 8.ª Vara Cível, manclan1o 
intimar o medium Chico Xavier a rea
lizar "demonstrações .de sobrevlven
cia e operosidade do "espirito" de 
Humberto de Campo11" afirmou cate
goricamente que "não pode Mos saber· 
se os espíritos estão ou não dispos
tos a oferecer a esmàgadora prova 
solicitada". E em seguida conc!uiu: 
"É um principio elementar da Dou
trina que as comunicações espíritas 
são sempre de carater facultativo, e 
por isso não é aconselhavel a invo
cação de determinado espírito, para 
evitar a intercessãd. · de outros" (o 
grifo é nosso) "Diai·io de São Paulo", 
9-7-44). 

l;'rcd, Figner, outro fervoroso ade11: · 
to da doutrina e es,pirita militante, 
afiança que "a comprovação da. au
tenticidade dos· originais psicografa- ; 
dos dep·ende u11icainente da vontade 
de· Humberto de Campos" ("Folha da 
Manhã", 11-7-44). E assim furtivanv.m
te, à francesa, subtrai-se à questão 
espinhosa e .comprometeelora ... 

Como se Isto não bastas~e., o pro-
1irlo medium i1iteressado se prcnun• 
cia, ele modo sumamente curioso, a 
respeito da referida demonstraçüo. 

Chico Xavier, . entre·vistado pelo 
"Diario da Noite", de São Paulo, afir• 
mou positivame'nte que vai interrom
per os seus trabalhos mecliunic0s 
·porquanto "alem de:m·uito· cánsado -
·diz ele·-'- os fatos atuais levaram-me 
a· julgar conveniente a· interrupção 
dos meus trabalhos mediunicos, até 
que se resolva o assunto· ("Diario da 
Noite" 14·7-44) · 

O q_~e · mais ·admira; entretanto, é 
que dianb ela repo1'tágem ela "Folha 
ela Noite" de São Paulo (17-7-44), 
obteve (?) pelo seu guia "E'manuel" 
algumas respostas interessantes de 
Humberto de Campos, a saber: 

que· "estava perfeitamente ao par 
da ação. que sua familia estava mo
vendo contra a Federação Espirita 
Brasil eira". 

que "semelhantes mensagens não 
devem ser esperadas, pelo menos pre
sentemente"J 

que "a morte do corpo é fenomeno 
~é libertação. Se não é raz:oavel es
cravizar concienclas livres, no plano 
terrestre ,como submeter· ao cativei
ro aquelas ql./e Já se emanc_iparam elas 
te:as da ciirne? A invocação ,direta 
não pode Ir a tais extremos". 

Curiosa resposta, sem duvida! Alei,1 
do mais, comprometedora para a don
trina! 

Com efeito. 
1) Se as "conclf!nclas emaneipac!as 

pela morte" não podem ser escr:n-i
r.adas ou interpeladas pe:os vivos, 
como pretendem os espíritas q,1e 
Humberto de Campos lhes responda 
às perguntas que eles ll1e clirijirarn? 

2) Se, no dizer de Henrique de An
drade, "não sabemcs se os espíritos 
estão ou não dispostos a oferecer a 
esmagado:-:i prova",' como pode o rne
clium Chico Xavier e, com maior ia

zão, os espíritas em geral, àfirnrnr · 
catego\';camente q~ tais mensagens 
são de Humbertó de Campos? Não 
seria isto uma afirmação gratuita, e 
s~m .provas de esp'Ccie alguma? Aliús, 
diz o citado espirita, "é principio 
elementar da dou.trina, q:.ie as comt•· 
nicações- são SEMPRE tacultati
'vas ... " · 

3) Se a "comprovação da autenti
cidade dos or:g.nais psicografados" 
depende 'da vontade dB Humberto de 
Campos, segundo af:rma l<'red Ii'ig
ner, em nome de que logica Chico. \Xa
vier, a .Federação Espirita Brasiki· 
ra e os Espíritas em geral aceitam a 
clemonctração experimental .ela. an
tonticielade dos mesmos, em sessão. 
especial a se realizar na sede da Fe
deração, com a presença de Chico 
Xavier, "que já 'col'lcordou em com
parecer?" (cf. "Diar!o de São Paulo", 
23-7-44). 
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Destas considerações .esparsas, co
lhidas aqui e ali clà leitura dos jor
nais do dia bem podemos afirmar sr.r . 
o gspirltismo uma grande e sistema
t:ca Mistificação ele procedencla dia• 
bolica, para dai10 cl:is iÍ1clividuos, 11er
turbação das conciencias e divisão da 
·soc<ectade. 

Não será fora de próposito con
cluir com as palavras da redação de 
"A Cruz" (16-7-44) do Rio de Janei
rçi: 
. "Compelido a p~onu·nclar-se acerca 
da aç:ío em juizo da familia de Hum· 
berto de Campot,, o "medium" leaiu
se com aquela desculpa que ·só ela 
bastaria para demor:strar a má fé, a 
mentiralhada que anda em toda esta 
historia de psicografar obras de quem . 
Já morreu. Quando os esplritàs inge, 
nuos asseveram, a pés juntos, que 
tudo é verdade; que o rapaz de Pe
., ,•o Leopoldo . tem · efetivamente · se 
comunicado qúantas vezes bem quis, 
com a alma do escritor nortista; que 

dtferent:, umas. ma.is ao• lloiriem, ntt, · homem'·q~e _no vigor ~e :;ua Uorcc~n
trn~ rna1s :, mulher, assim epmo 'a n::· te Jdade, .eçol1 uma v1.~tt(~esllone$,~, 
1_11re a deu t.umhem a e!és campos cJi· . CO~lO. [l~d:ria_ depois COllStJttUI' lla .J., • 
ferentes de ação e aUvida.rle · r;: c,Ja, deh~adi ; conJ11gal, um. santCl e ca~to 
ro, qne nos referimos não a aptidões con.1~gio? Como p~der1a. o_ ideal c)as 
1iaturai: sec,unciarias, como por exc,•n- ,'nupcias, se o conce1t9 cristao d,a v:da 
1>lo .a artes, letras ou ,ciencias, mas . perar; se o conceito, cristão da vida 
a quafalacles essenciais. Certo é, 1 a e da cultura tende_sse .a desaparecer 
experiencia pro'va-o) que a natureia sempre ._mais?" - _Tambem . para o 
não suporta imposições· violentas e . povo ~x1ste um pengo, pa\'a o povo, 
mais cedo 011 ma:s tarde fara v;ler que ~ira_ sua form~ e sua honra da 
os seus direitos · familia sa e pura. Se for abalada nos 

Ha uem di · . sous alicerces religiosos, e morais, 
. q ga, que nenhum perigo .::.berto está o caminho aos piores da• 

subsi,;te 1~ª.' atuai organização da so- 1ios para as constituições sociais e 
c_1eclade; J.e .. no ,concernente à fami- para a atria 
!Ia o, ao povo; se per'go haja. só de . P . ·, • 
iuteresse de partlct1lares pode ser Diante de'l(es perigos, dever de to· 
sem que isto afete a co:etivid·tde ' dos os zelosos ser'l(idores de Deus, ela 

' · familia e da sociedade cristã 'é se in-
As circOnSlanciM. em que se ?P<3· teressa pela formação d.a juventu• 

rou essa transformação da vida <la ele; rezar e trabalhar para que se 
mulhe,•, diio ao próblema um out10 conse, ,:em as antigas tradlçõ_es cato. 
aspecto. O grau de cultura e ·ativicla- licas e se garanta sua força mesmo 
de materia·I do, nossos dias não en-

\~~ ,·· ~·. 
-~ ·· ~--n· .1.~ • t,;:·>'t ~! 
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aqueles livro::- atestam lndlscutlvel, 
mente essa comunicação; - vem o 
"medium", agora que a curiosidade 
é grand~ em torno de uma demonstra
ção que o salvaria das garras tla Jus
tiça e colocaria o Espiritismo num 
plano de serleda.de e respeito, e sem 
mais aquela declara que ... o esplrlto 
de Humberto de Campos nunca mal;) 
haveria de voltar". / 

"Diante de tais declarações, qual• 
quer comentario nos parece desneces• 
earlo" •. 

nas novas condições de viela. 11: pre• 
ciso que aos· noivos,. por ocasião cio 
casamento sejam ensmados e expli, 
ca.c'os o Stlntido e a elignlctacle do ma• 
trimonio cristão. Mais necessario e 
inclispensavel é qne a mociclaele rece
ba uma educação solida para a fé e, 
uma fé viva. para. que esteja bem 
.comp:metrada desta s·ua fé. e cheg:ie 
a se·Hlr fort!!rrielite a dignidade· ele 
ser "' de viver como catollca. Alem 
disso. à fé dc:ve ser viva - viva pela 
esper:> 1~a l pela caridade, que a tor
ne operosa. eh1 intima união com 
Cristo; o que por sua vez requer 
a:no;- 'I Ol'ação como fonte da graça 
divina. - A ju vertude· deve ser erlu· 
cada a pensar sempre ·santamente a 
respeito do matrimonio, elevado à 

, dignidade de sacramento. Principal• 
m~ntc as moças devem.se compene
trar da .sua santa dignidade e de si 
afastar tudo que possa comprometer · 
sua integridad,e física e espiritual. 

Diz o Santo Padre: Esta virtuosa 
e lnc\omlt<1 altivez e briosidade é 11m 
dote precioso do esplrito, que não se 
deixa reduzir à escravidão; que re• 
força o vigor moral d'a mulher, a qual, 
intata, não se entrega a não ser ao 
seu esposo para a formação de ,1ma 
familia, ou a Deus; que proclama ma. 
honra e gloria, a vocação sobrenatu
ral e eterna, co1no escrevia São Pa>1• 
lo aos primeiros cristãos; · Fostes 
comprados a alto preço. Ulorificai uor• 
tanto a Deus e levai-o no · vosso cor• 
po". (1. Cor, 6, 20), ó rlig111dade e li· 
berdade da mulher, qué. não se laz 
esuava, nem da moda·! - Na sabia 
instrução cristã ela a.prende, como 
se combate e sê velice ·nas aspirações 
e desejos, nas Inclinações e pendores; 
que meios deve aplicar', para se ga, 
rantir da graça divina, que nunca lal• 
fará a quem sinceramente a deseja; 
a9reade apreciar a amizade de Deus 
e ne1"l se consr,.rvar para sua própria 
felicidade, para o bem da 'familia e 

. da patria. Certamente,, sem sacriflc10, 
não se empreendem cousas granrles. 
Os. covardes e pusilanirrtes não con. 
quistam o céu, pois, exclam~ Santo 
Ambrosio, "os benefícios divinos niío 
são con<',í'didos aos que dormem mas 
aos axatos cutnprielores dos sei{s· Je
veres" 
• (O presente art:go segue na~ linhas 

gerai1f a Alocução do Papa Pio XII 
felt2r às mogas da A. C. iÍm 24 de abriJ 
de 1943). 
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r.onsagração da Diocese de Jaboticabal 
ao Sagrado Coração de Jesus 

Carta Pastoral do Exmo. Sr. Arcebispo=Bispo. 
O Exmo. Sr. D. Antonio Augusto de 

Assis, Arcebispo-Bispo de Jaboticabal 
publicou a seguinte Pastoral. consa
grando sua Diocese ao Coração de 
Jesus: 

"Dom Antonio Augusto de Assis, 
por mercê de Deus e da Santa Sé 
Apostolica, Bispo da Diocese de Nos
sa Senhora do Carmo de Jaboticabal. 

Carissimos · Irmãos e Filhos 
Benção e Paz no Coração de 

Jesus. 
O Apostolado da Oração é o obje

tivo desta pastoral com que. tambem 
vos saudamos. Antes porém de en
trarmos a falar dest, magnifico obje
tivo, queremos vos dizer algo do 
fÜndador do Apostolado da Oração 
no Brasil. O conhecemos em ltú, na 
Igreja do Bom Jesus. Depois mds 
tarde nos encontramos num transa
tlantico .. no qual chegava ao Rio de 
Janeiro, Dom José Aversa, Nuncio 
Apostolico do· Brasil. Foi depois das 
saudações protocolares de Bôas Vin
das dadas ao Exmo. Senhor Nuncio 
pelo Eminentissimo Senhor Cardeal 
Arcoverde de tão santa e saudosa me
mor,ia, . que o mesmo Senhor Cardeal 
quiz apresentar ao novo Nuncio da 
S. Sé·o Revmo. Padre Bartolomeu Ta
dei, como o FUNDADOR DO APOS
TOLADO DA ORAÇÃO NO BRA
SIL! O Revmo. Sr. Pe. Tadei quasi 
sofreu uma sincope, em razão de sua 
sublime humildade. Citamos este fa
to porque em tratando-se das festas 
centenarias do . Sagrado Cornção · de 
Jesus, por motivo· da gratidão do 
quanto o Apostolado da Oração de
ve ao aclamado fundador dele no 
Brasil, por S. Eminencia o Sr. Car
dial . d' Arcoverde, ficasse em nossas 

.festas diocesanas do S. C. de· Jesus, 
registrada tão veneranda memoria. 

os pobres, o pastor diocesano, enfim 
todos e todos vós qtle cooperais co
nosco no governo das almas e admi
nistrnção do Bispado. 

Assim, serão valorizadas divina
mente as almas ligadas ao Apostola
do da Oração para implorar de Deus 
Graças necessarias para a vida reli
giosa desta Diocese. e nela fundar e 
fazer prosperar o Reinado do Cora
ção de Jesus! 

-o-
Bcm avisados estareis C. I. F., se 

por meio do Apostolado da Oraçiio, 
rezardes, sobretudo. na Hora Santa 
das 1.as sextas-feiras pelas Vocações 
Sacerdotais, Seminario, Bôa Impren
sa, Catecismo, frequencia inteira à 
Missa nos domingos e dias santos, vi
da eucaristica nas familias e nas clas
ses sociais da nossa grande e querida 

. patria - o Brasil! Quantas obras re
ceberão auxilio da Oração! Por meio 
do Apostolado, ajuntai ao valor da 
vossa oração e do vosso bom exem
plo. a atividade nos trabalhos e sacri
ficios · pela conversão dos pecadores, 
dizendo ao Santíssimo Coração .de 
Jesus, com vossa alma de apostolo, 
algo do vosso sincero "Ecce Veuio", 
para que fecundamente possais ser
vir à Igreja. defender a sua doutri
na santa e salvar as almas· de ,vossos 
irmãos. 

Já conheceis bem. o grande estimu
lo para a vida de apostolas!. .. 

tos, C. I. F., pelas graças recebidas; 
e, mais do que nunca, hoje devereis 
ser ativos e generosos f,ropagandistas 
da prodigiosa ação do Apostolado da 
Oração; da sua caridade; da santifi
cação das familias e consagração das 
mesmas; do seu culto, da Hora San
ta, l ,as Sextas-fei1:as do mês, comu
nhão reparadora, cruzada eucarística, 
entronisação de sua imagem nas casas 
e edificios publicos, nunca vos esque
cendo da Novena das 1.as Scxtas
feiras, pelas ricas promessas anexas a 
elas! 

Concluindo esta ,carta, é nosso-gi·ã"-
to dever C. I. I!'., congratularmo-nos 
convósco paternalmente, porque sois 
as ovelhas amadas que o Santo Pa
dre nos confiou; porque esperamos 
vivamente sejais sempre e cada vez , . 
mais devot9s sinceros do Apostolado 
da Oração. Porque nele, ireis sentir, 
logo alegrias indizíveis, consolações 
ineíaveis, porque na pratica perseve
rante da Comunhão rcp·aradora, os 
céus rorejarão a graça divina e orva
lhar:.o vossas almas; finalmente, por
que o maná celestial da eucaristia· vos 
fará perseverantes na amisade divi
na, crescente, que será o maximo 
penhor da vida imórtal de vossas al
mas. Sim. Vos esperamos ver então, 
C. I. F., aos pés do altar do Coração 
de Jesus, exorando preciosas graças 
para I6reja e p<jra o nosso Brasil! 
Como penhor de' nossa amisad'c', vos 
concedemos a benção e 50 dias de in
clulgcncias extensivas a todos que to
marem p8rt<' na Consagração de nos-
sa Diocese r Santíssimo Corac,ão de 
Jesus. Seja a à Estação da , missa, 
esta pastam! pe1os Revmos. Srs. Vi
garios e Capelães de nossa Diocese., 
, Rep;istre-se no Arquivo paroquial 
estii _ pastoral após sua leitura aos 
fieis. Dado e passado em nossa resi
dencia de Santo Antonio em Jaboti
cabal, no dia de sua festa, 13 de Ju
nho de 1944 sob nossp sinal e selo de 
nossas armas. 

t ANTONIO 
Arc.-Bispo Dioce::ano". 

Não Desperdice! 

1.EGIONARIO 

CONGREGAÇÃO MARIANA DOS 
EX-ALUNOS DO LICEU CORA

ÇÃO OE JESUS 
Solenizando a posse da nova direto

ria de sua. Academia de Altos Estudos 
Sto. Toma.z\ de Aquino, a Congregação 
Maria.na. dos Ex-Alunos Salesianos de 
D. Bosco, do Liceu Coração de Jesus. 
no domingo passado. realizou uma· ses
são gratulatorja presidida pelo Revmo. 
Pe. Dr. Alcio1.il!o Alves. e com a pre
senÇ& dos presidentes da.s Conr;egações 
Marianas do .Externato e dos Aprendi
ze~. e do centro Academico de Estudos 
Economicos. 

Iniciando a sessão, o Revmo. Pe. José 
Lui:; Glacotto, diretor espiritual da 
c~ngregação Mariana dos Ex-Alunos, 
, ,?cie a palavra ao sr. Geraldo de Arru
, ·a Costa. presidente da mesma. que dá 
posse aos novos diretores da Academiá, 
srs. João Alberto Brcssan e Miguel Len
guenfelder presidente e secretario, res
pectiv.amnte. 

O novo secretario lê então, o Regula
mento pelo qual se regerá a Academia. 

A seguir. o presidente recem empos
sado agradece aos colegas a escolha de 
seu nome, fazendo. tambem,. a apresen
tação elogiosa do conferencista do dia, 
Pe. Antonio· Charbe!. uma da.s maioref 
expressões de culturâ da Congregação 
Salesiana, no Brasil, professor catedra
tico do Instituto Teologico Pio XI, onde 
leciona. Sagrada Escritura, Egesese e 
Llnguas Orientais. 

SJbe à tribuna, sob vibrante salva 
de palmas o ,Pe. Charbel, que durante 
cerca de uma.\hora prendeu a atenção 
do auditor!o, dlsertando sobre o tema 
escolhido: "O Pontlfice Romano", em
polgando os presentes éom sabia, atra
ente e entusia.stica oração, focallza.ndo 
preliminarmente o "Primado do Papa", 
e, em verdadeira lição de . apologetica, 
argumentando com clareza, simplicida
de e- erudição,, esclarecendo sob a eglde 
da historia, o poder temporal do Papa 
e a infalibilidade pontifícia. 

Entusiastlcos vivas ao Brasil, ao Pa
pa, a D. Basco e a. Nossa senhora Au
xiliadora, encerraram tão brilhante as
semblea. 

FORMAÇÃO MARIANA 
Em continuação do programa reali

zou-se, dia 29 p.p., na Academia Ma
riana, mais uma aula de Ji'ormaçito 
Mariana. 

Falou na ocasião o Revmo. Padre 
Manoel Pereira de Almeida, muito dig
no diretor · arquidiocesano do ensino 
religioso. Foi o seguinte o sumario da 
aula: 

Deveres de amor ao proxirno: da 
gravidade· da difamação e murmura
ção. Do respeito maximo devido a 
honra e ao nome do proximo. Dos c~·i
mes da Jingua: o assassinio moral. Co
mo proceder' diante do escandalo evi-

Tôdas as sennoras, cavalheiros e crianças têm, agora, uma das 
melhores ocasiões para comprar~m os nosso~ 

Artigos de Inverno 
Manteux - Costumes - Vestidos-. Malhas - Peles - Sobre" 
tudos - Trajes - Pullovers __.; Cache=cols - Meias - Pijamas 
- Cobertores - Confecções - para meninos 
_Agasalhos para bebês - Tecidos de lã 

e meninas __,.· 
etc. Tudo com 

3 -. 

7 

. ..1..-0-

0 dia 16 de Junho deste ano, C. 
1. F. será, o glorioso inicio da gi:ande 
Novena com que vamos nos preparar 
espiritualmente para celebrar nesta 
Séde as grandiosas Festas em lou
vor do. S. Coração de Jesus, Haverá 
pregações preparatori3/'8 das solenes 
pascoas 'dos. homens em ·25 deste .e 
.das senhoras · no dj,a de São Pedro 

, (.?.9),, Este ceie.brado clia_l6, é -ao mes-

Ides ainda· ouvir agora o que Jesus, 
descendo a nós, disse ao seu Pai Ce
lestial: "Meu Pai Ecce VCnio - eis
me caido do Ceu por vossa divina 
vontade no miserrimo· estabulo da 

·terra !Tomo o rumo do exilio para 
fugir as perseguições, porque é vos
so bom prazer; eu passarei trinta anos 
na obscura oficina de Nazáré, por
que o decretastes: irei evangelizar aos 
meus irmãos ao preço de mil fadigas; 
serei traído, vendido, igualado aos 
maiores criminosos; cravado no pa
tibulo onde meus inimigos zombarão 

- dente. Da 1·esponsabilidade maxima de 
quem murmura ou difama. A persegui

. ção não é licita nem para o bem nem 

Re.duções 
RUA DIREITA. 162-190 

notave0is 

'mo tempo, ,o :dia do Centenario do 
Apostolado da Oração para a Igreja 
Universal! 

Pois foi efetivamente em' 16 de ju
nho de 1675 que o Nosso. Divino J e
sus apareceu a Santa Margarida · Ma
ria, sendo passado quasi três seculos, 
quando mostrou-lhe seu Coração com 
as seguintes comovedoras palavras: 
(Mons. Turinaz, pag. 45) 

"Eis o Coração que tanto amou os• 
homens, pedindo-lhe então uma Fes
ta que fosse celebrada anualmente 
na Sexta-feira depois da oitava do 
Santíssimo• Sacramento em honra do 
·seu Sagrado Coração". 
· Foi· este ato divino propriamente a 
inauguração do culto ricamente fe
cundo e solene do 3, Coração de J e-
5US na Igreja Catolica! 

O Sumo Pontífice Pio IX, de tão 
santa memoria subindo ao Pontifica
do em 16 de Junho de 1846 fixou tam
bem esta data para a Consagração 
dos fieis do universo cato!ico ao S. 
Coração de Jesus. 

O Imortal Papa Leão XIII, secun
dando esta Consagração elevou esta 
Festa, com os votos do múndo cato
lico, ao rito duplice de primeira 
Classe. 1 

Hoje, quando o mundo catolico já 
está quasi todo consagrado ao S. Co-
1·ação de. Jesus, ex-vi de tão solenes 
documentos pontifícios e que vem 
sendo renovados e corroboraqos por 
seus Venerandos Sucessores para a 
·vida da Fé e restauração da alma 
eucarística nas familias e sociedades . 
cristãs, cumpre-nos C. I. F., fazer efe
tiva na região e paroquias desta Dio-

. cese, essá providencial consagração 
de valor e alcance infinitos! 

-o-
Inspirados, pois, nesses atos supra 

citados de valor e tamanha relevan
cia, resolvemos, Coram Domino, pro
mover a consagração da Diocese de 
Nossa Senhora do Carmo de Jaboti
cabal ao Santissimo Coração de Je
sus como já se tem feito em outras. 

Foi . escolhido entre nós o mês, de 
Junho, quando nesses felizes dias a 
s·éde e todo bispado vão se regozijar 
pela honrosa visita e com as auspi
ciosas bençãos dos Zxmos. R'.!vmos, 
Srs. Bispos de Pouso Alegre, Santos, 
Rio Preto e Guaxupé, amigos dikfo
simos do Santíssimo Coração de Je
sus. 

Nesse ato da solene consagração ao 
Santíssimo Coração, jubilosos iremos 
todos dizer expontaneamente a Jesus 
algo do nosso sincero e filial Ecce 
Venio: · 

"Aqui estamos Senhor aos pés do 
vosso altar em adoração profunda e 
reconhecimento sincero do que ha
vemos recebido d.e Vós, vos prome
tendo trabalhar no Santo Apostola
do da Oração - Usque ad finem vi
tae" -· Pelo que sabeis, C. I. F., es
tareis convictos de que tudo vos virá 
por Jesus e nada sem Maria. 

Queremos incluir hoje nessa vossa 
consagração não só o Apostolado da 
Oração, mas a Guarda de Honra do 
Coração Eucaristico, · todos os .valores 
pessoais e ass.ociativos da Ação Cato
lica, os bemfeitores da Diocese, o Cle
ro secular, regular, Congregações 
masculinas, femininas, seminario, as
sociações,· colegios, escolas, jardins de 
mfancia, santas casas, orfanatos, asi
los, detenções, as familias, os velhos, 

, de mim em minha ultima agonia; eis 
o calice. ó Pai Eterno, que vós me 
preparastes; eu o aceito e o exgota-· 
rei até as fezes enebriando-me dele 

· porque é vossa vontade; porque que
t·eis que ·. eu reine;- impere · pelo meu,, 
coração. - ·Ecce Ve.nio. · 

Comó objetivo de vossa santifica
ção, Caros Irmãos e Filhos, ·Deus re
quer tambem .:iue imiteis a Jesus em 
todos os estados de sua vida tempo
ral; ~ vida que vos é proposta, co
mo modelo, perfeito nos 33 anos que 
Ele viveu na Judéa! Considerai co
mo sendo Homem-Deus, passou sua 
vida temporal em. cumprimento da 
Divina missão recebida do Pai Ce
lesfa,1; missão de reparação de cri
n..E;; ;iefandos da humanidade, remin
d,> ron·1 sua morte atravez de todos os 
~•ect,hs, as almas que lhe foram con
fiada,,. 

V&de que vida temporal levou J e
r,u5: nasce nas palhas de um curral 
de animais; por Sua Mãe é apresen
t,,do no templo 40 dias depois de s~u 
F~scin;ento: cresce em graça e san
tidacfo na casinha de Naznrcth, junto 
de sew; pais; visita o templo, onde faz 
sua oraçf,o aos 12 anos; retira-se para 
o deserto aos 30 anos, onde jejua e 
<'ora; exerce Sua Vida apostolica por 
3 anos, na qualidade de mestl'e, Se
r, hor, Pae; Amigo e Salvador do po
vo; padece Sua paixão aos 33 anos, 
m0rrendo crucificado, entre dois la
cli"õc:s, como se fosse o maior celera
do do mundo! 

Entretanto, Caros Irmãos e Filhos, 
por um misterio insondavcl, em todos 
esses estados de Sua vida, mesmo 
morrendo no Calvario, Jesus como 
homem, nunca deixou de ser Deus. 
E' verdadeiro Deus e Homem! E:s 
porque quando Mscia no presepio de 
Belem, ESTE SE. ILUMINA E SO
B'.RE ESSA MANGE00URA CAN
TAM OS ANJOS AO MENINO 
DEUS NASCIDO. 

A vida . humana está calcada nos 
moldes da vida do Divino Mestre, que 
como Homem-Deus, é tambem Sal
vador nosso, nos ensinando a viver e· 
morrer. Provera a tlivina Providen
cia que fossemos todos perfeitos dis
cipulos! A vida pode ser variada, mas 
no fundo é sempre identica. 

Deus a nalisou outror.i, entre os 
homens em sua vida mortal, com in
finita per:.úção! Hoje continua porém 
até o fim dos seculos, salvando as 
almas no Santíssimo Sacramento, 
oriur:do do sangue jorrado de seu 
amantissimo Coração. Ha novos judas 
que o traem e de novo o crucificam 
a\é falsos catolicos! . . . Entretanto, 
Jesus manifesta seu Coração e dele 
derrama a vida para salvação de to
dos. Ego venio, ut vitam habcant et 
aburiantius habeant (S. João-10-10), 

Deveis estigmatisar C. I. F., a in
gratidão dos máos, mas sempre aque
cidos no fogo da fornalha ardente da 
Caridade que é Coração de Jesus; 
Coração do Divino Amor! Jesus é 

· verdadeiro Deus! Pois, si sua nature-
za divina está hipostaticamente umida 
à sua natureza humana, divino tam
bem é seu Coração! 

Por experiencia sabei,; pois have
mos batido constantemente às por
tas deste Coração de Pai, e não foi 
em vão! Já sentistes sua bondac',~. As 
missas. comunhões, préces, romarias e 
constantes pascoas sr.,fiais, foram ou
vidas i:,or ele. A lil;>ertação d:a Roma 
L~erna e a tranquilidr,le do Vir,ario 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje 
são trofeos da vitoria da Cristanda
de que alegrou vossos corações de 
filhos da Igreia, Séde t:mitissimo gra-

para o mal. O escandalo. . . 
· Os· deveres para com os Congrega
dos segundo as Regras. O amor frater
no e o Evangelho. Da inconveniencia 
das' discussões orais. No sofrimento e 
nas privações de seus irmãos congre

" gados.· Em .caso de morte de um con~ 
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Deposite suas. Economias na 

PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO 

grégado,'.;Depois da morte. Os dévei:ês 
de, civilidàde como complemento da 
caridade. As. aulas realizam-se . todos 

" os .sabados. às 20,30 horas. As füscri
ções· pàra o curso poderão ser .'feitas na 
rnde da Academia Mariana, 'à rµ;i Ba
rão de Paranapiacaba, 50, telef. 3~ 7995. 
Ess~ curso poderá tambem ser feito 
por correspondencia; assim como os de 
Português, Latim eclesiastico, Inglês, 
Taquigrafia, Educação domestica e 
Teoria Musical. 

CARTA DO SANTO PADRE SOBRE O CENTE
NARIO OE S. BERNARDINO DE SENA 

. Aos Arcebispos de Sena e de Aqui
la e .ao Bispo de Masrn de Vcterni e 
Populonia. 

monstrações particulares e publicas 
de piedade cristã. 

COMENTA SE NOS ESTADOS UNIDOS 

Veneraveis Irmãos, saude e Apos
tolíca Benção. Porque proximamente 
se completam cinco seculos depois 
que Bernardino dé Sena, gloria mag
nif!ca 1a Famil'a Franciscana, após 
tantos · trabalhos empreendidos para 
gloria ele Deus e salvação das almas 
''como que a rir-se, com rosto alegre, 
desprendeu sua alma gloriosa•·. (Acta 

Esperamos que de tal fato prcm1anem 
abundantes frutos espirituais. · l':.., -
quanto ao refulgir aos olhos de todos 
nas preqlcas que ao povo se façam 
durante as festas comemorativas e 
nas oportunas publicações que se edi
tem, a vida deste Bem-aventurado, 
sua virtude e ardente zelo de apostó
lo, podemos seguramente esperar que, 
nnvidos pela força qúe irradia da 
santidade, se hão de sentir arrasta
dos a imitar seus exemplos salutar<1s 
todos aqueles que fixem o brilho des
Ra. luz celestial. "Ha nas virtucl<Js 
uma força grande, acorda-las, se ad,)r-

UMA NOVA MANOBRA SOVIETICA · Sanctorum, Tom. V. Antuerpla 1685, 
p. 300, col. 1, let. A). os filhos da mes
ma in.clita. Ordem, e tambem ,os ha
bitantes de l\1assa de Veterni onde 
é tradição que O Santo nasceu, os de 
Sena que foi para ele uma segunrla 
patr:a e a cidade de Aqu·1a que guá,·
da suas preciosas c'ilzas e cuidado,ia· 
mente as venera, preparam-se para 
celebrar o acontecimento com de-

o "N. c. W. C. News Service" dis
tribuiu à imprensa catolica dos Esta
dos Unidos, um artigo em que chama a 
a.tenção sobre as divers~ especulações 
provocadas pela. noticia. de que com o 
proposito de que sií-va de intermedia
rio entre todos os credos e o Governo, 
o Governo sovietico estabelecera uma 
Comissão de Assuntos religios~s. • 

Aqui adverte o N. C. W. C. Ncws Ser
vice: 

Ainda que a. noticia tenha despertado 
vivissimo interesse, tende-se· em geral a 
manter em suspenso todo o juizo defini
tivo sobre a nova providencia sovietica, 
até se contar com mais informações e 
pormenores fidedignos acerca do plr..
no do Governo da U.R.S.S. sobre esse 
assunto. 

Adverte-se de maneira particular que 
a CJmissão sobre Assuntos Religiosos 
foi constituida ao mesmo tempo que 
Moscou declarava alguns poloneses da. 
Russia elegiveis para a cidadania po
lon2sa. 
· A simultaneidade das suas provlden

cia3 lembrou logo aos obsei-vadores, o 
fato de geralmente os poloneses serem 
catolicos indefectiveis. 

A manobra. sugere a possibilidade de 
que tenham querido combinar ambas as 
rr.:edidas para. tornar menos antipaticas 
as manobras territoriais do Kremlin. 

O orgão sovietico Izvestia., ao dar a 
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1.500 soldados norte-america
nos fazem Retiro Espiritual . 
Na historie& Missão da Purissima 

Conceição em Lenlpoe. CaliJ'.ornia., o R. 
Pc. Valentine Leitsch. O. P. pregou du
rante tres dias, um retiro espirituc.l · 
a 1.500 soldados. 

Os retirantes. membros da Divisão 
"Thund<'rbolt ". acamparam nJs arre
'dores da Missão. Os exercicios espiri
tuais se ol'ganizaram em forma estrita 
mente m\J;t.0 • 

noticia de que fora constituída um:.. Co
missão de Assuntos Religiosos. declarou 
que esta medida tendia à "realização 
das relações" entre o Governo' da. U. 
R. s. s. e as crenças dcs armenios, 
grego·rianos, judeus, maometanos, budis
tas, antigos russos, catolicos romanos, 
catolipos greg'.ls e protestantes." 

O SANTUARIO DE LOYOLA 

O Santuario de Loyola encaixa os restos da mansão senhorial, cha
mada a Casa Santa onde nasceu e cresceu Santo lriacio. Já S. Fran
cisco de Borg-ia e numerosos jesuitas .do tempo de Sto. 1 na cio haviam 
manifestado sua veneração por essa casa. :Mas só hem mais tarde 
foi convertida em Santuario, e em 1682 os iesuitas fundaram um 
~stabclecimento aí. O atttal cdificio foi iniciado em 168g, e stta cupu-

la eleva-se a, sessenta metros. 

. mecidas" (Vid. Ciç, Tusc: 111, e. 17), 
parece-nos ser ma:s fac'il quando, com 
refletido meditar, voltamos O espir'to 
e a atenção para aqueles em que 1)11-
lham as fulgidas luzes das mesmas, 
virtudes l!Jntre estes se deve contar, 
sem duvida, o nosso· Santo. que, logo 
clesde criança, como ciue· levou virta 
mais ele anjo do que terrena, e ctepois 
deixada a rica. 'herança paterna, todo 
se entregou ao . serviço do Senhor. 
Tendo aLraçado espontaneamente· e 
com prazer a pobreza r.ranciscaua e 
a humilhação, sem .. se poupar a es
forços e com toda a alegr!a se deitou 
a caloor. abater e sujeitar os apeti
tes desregrados ·dos sentidos, a do
mar o corpo com a voluntaria peni
tencia, a levantar sempre. a alma, 

1 mais para cima para as coisas ,celes
tes, e a obrigar. a vontade à pralí,:a 
da perfeição evangelica. 

E assim robustecido e ajudado pela 
graça de Deus, uma vez escolhido pa
ra pregoeiro da <livina palavra, deu 
de pere.grinar,' contente, cidades, vi· 
las e aldeias da ltalia, a recluzir os 
extraviados ao caminho' da retiC:~1o e 
à fé catolica, .a chamar à santa peni
tencia e à pratica do bem os que vi· 
viam atascados no lodaçal do vicio, 
a harmonizar cm paz serena e fra
terna concordia muitas cidades desa
vindas por odios e parcialidades. W, 
ao empreender seus ti-abalhos de 
apostolado, só punha em mira pro-
pagar a religião catolica. a verdade 
evangelica e atear a tliviua carida
de; e nunca agitar as questôe~ poll
tieas que tão facilmente dividem os 
animos. A s(,l:ene regra e norma da 
sua viela foi ajustar-se perfeitamente 
e por completo à dout1·ina, preceitos 
e exortações da· Igreja, de por si nada 
querer, nada empreender sem 1iri
meiro consultar a vontade divina, 
coisa alguma· procurnr nos seus tra· 
balhos mais do que a gloria de 'leus. 
m assim não admira qué tãÓ copio~os 
frutos colhesse 0 · apostolico prega<lor. 
Nem é para nos ·espantár· que as 10111-

tldões q\Je acorriam a ouvi-lo até de 
longínquas tP.rras, se apinhassem à 
sua volta tJUandn prega\·a nas ig:-e
jas ou. como tantas vezes sucedia, 
nas; {lraGas p11 hlicas, e', nele presos cs 
ol'los, ouvidos e atenção. escutassem 
seus eus•nam,mtos e exortações. so. 
bretudo quando pregava os louvores 
elo Santissimo Nome de .Jesus C•:ist~ 
'lO qual todos 11'#1 r:...:"en,,,s ser sal-

vos .(Vid Act, Apost, IV, 12), seu ros• 
to angelico parecia nimbar-se .1e \nz -'! 
sobrenatural e ·a·todos como que obli• 
gava a mais amal"· o Divino Anior e 
a conformar a vida com' os seus ·man•, , 
damentos. 

Que volte pois, Veneraveis Irmãos, 
qne de algum modo volte outra vez 
a viV3r entre os s·eus, este santlssi• 
mo pMgoe!ro da verdade e da :eari• 
dade; que outra vez seu suavissimcr 
falar os admoeste e seus precla,rns 
exei•1plos os comovam. Se tam?em 
hoje os homens pregarem o esplrito 
na. sua figura macerada, e mirrààa 
com os trabalhos e penitencia volnn• 
taria, mas, aó mesmo tempo fu]g,Jn• 
te e vivida de fé e carida<le. com. e,,,. 
te.za se sentit·ão levados a· erguer, os 
e-lhos das perecedouras coisas da ter• 
ra para os bens eternos do Céu. qne 
se esforçarão por aicançar antes' de 
tudo o mais. Como outrora, no decor, 
1·er do seculo XV. este atleta da san• 
tidade evangelica com seu falar per• 
suasivo levou os hori1eils do erro à 
Verdade do pecado .à. penitencia,, no 
vicio à virtude, frutos iguais de 'sal• 
vação hã, de produzir as vossas· pro
ximas solfnida.des em que vão ,ser 
postas em plena luz sua doutrina e 
suas obras. O que muito aproveitarã 
não só à religião. mas ainda à mt's· 
ma sociedad1> c:vil. 'Porque, para .res• 
taurar aumentar a verdadeira pros• 
peridade, para resta b.elecer em boas 
bases a tranquilidade e a paz. naJa 
contribui tanto comó a religião cato• 
lica, dRsde que por ela se pautem 
pensamentos e ações. Quando o' ~o· 
p1·0 do espírito cristão Imbuir toda a 
atividade part'cular e publica, então 
se pod'lrá chegar a uma mais justa e 
reta organização das coisas e espBrnr 
por dias mais felizes nos quais,: en• 
fim.· pacificados os anlmos· e depos1 as 
as '.l.rrr.as todos os hom!ms se abra.
cem em f11aternal união. e .guiados 
pela \·erdacle. pela justiçu e pef\l , vi
vi[icaut{; carirtade, juntos caminhem, 
com conflan,;:a, de:;;1e exilio da terra 
até à patria celestial. 

l!J entretanto. a esperar tão aleg1·es 
a('ontecimentos e en!' p1•ova da nossa. 
henevolE·nciia, com mnito afeto no ~e
nhor Vos conC'edemos a vós, Vederà, 
veis Irmãos. ·à grei que vos rol' con• 
fiada e a todos e a cada um dos fi• 
lhos da Ordem Franciscana a Ben• 
ção Apostoliea, ' 

Dada em !toma, em !:?. Pedro de 
íl.0111-1. _no dia 25 de março de ~9-13• , 
ano q111nt.o rln Nn~so nnnt)fiC'adO. 

ONDA DE TERRO.R PER= · 
CORRE A POLONIA. 

Informações recebidas apõs · a jn\fa, 
~ão du hluropa inronnai11 que nucleos 
industriais' e importautes centro$ de 
cornunicaçôes na Polon•a· têm :sido 
submetidos .. a restrições cte guerra. 

"O recente aumento de sabotagem" 
disse uma informação recente. da.' 
Gestal)o. "tem causado a ·necessfda-· 
ele ,de executai sumarlámente :todo 
o indivldm suspeito dessa ativlciacte, 
espécia lment.e, em centros Industriais 
e de rt·n1tnicação", Ao mesmo :tem• 
po, · os run<'lona.r-ios da Gestapd re
ceberam ordens de mudar povo!'.ulos 
iriteiro« ~itnadm, perto rtP V'\as: rer~ 
roviarias que vão de Este a· Oeste. 
S.:cerdotes catolicos, ua· Polonia, Me. 
ridional, foram presos e enviados 'pa• 
,.,, centros de trabalhos forçado~ 



FEDERACÃO DAS CONCREGACõES MARIANAS 
l.o ANIVERSARlO ,DA MORTI<, DO R. 
l'. IRI.NEU CURSH.'O DE MOURA S. J. 

. Depois de amanhã, terça-feira, 1.o de 
Agaste, transcorrerá o 1.o a11ive1·sarlJ do. 
morte do ncsso inesquecivel Diretor,' o 
;R. P. ~rineu Cursino de Moura., S. J. 

Figura marcante de excepcional· valor, 
talhado para ser chefe e pai da moei• 
dade' mariana, o P. Curslno enche glo-
1·iosamente as paginas d& historia da 
evolução social da nossa Patr!a, dos 
nossos dias, mostrando como sob o in
fluxo salvador da nossa Igreja, pode-se 
:facilmente restaurar os v11lores de uma 
nação. 

'.É preciso saber dil'igir, e é preciso ser 
· ao mesmo tempo chefe e pai. · 

T,:r- a energia de um chefe que sabe 
o que dirige e como dirige e ter a afei
ção de um pal, para coln ela tempe1·ar 

"as vozes de comando. 
~: . Não é passive!. em um pequeno can-

to· desta coluna, tentar traçar, por leve 
qus se;a, o mais simples carateristlco 
do saudos.> Diretor da mocidade maria-
.na de S. Paulo. ) 

Dua.1 atituc!eJ, porem, devem ser re
lemb'radas, devem ficar bem fixadas na 
mem?ria daqueles que tiveram a ven
tura de ser dirigidos. de ter contates 
cem. o saudoso Diretor; o seu progra
'ir.a .de expansão do movimentp maria
no e o seu acendrado amor à Virgem 
Sant!ssima, segredo de seus mumeraveis 
triunfos. 

As.sumindo a Direção desta Federa
ção em 1931, em apenas uma dezena 
de anos; o P. Cursino elevava o nume-

_. :ro de. Congrega.dos de algumas cente
nas para varias dezenas de milhares de 
integrantes do exercito de · Maria. San-
ti.!sima. ~ 

A) mesmÕ tempo iniciava um· movi
mento verdadeiramente insdito · em nos
sa Patria: os retir-0s espirituais. 

. Esses dois fatos que bastariam para 
consagrar qualquer Sacerdote, eram no 
entanto. apenas dois fitares de seu vas
to programa de apostolado, que, embo
ra constituíssem o cerne de seu pro
grama, contudo não absorviain total
mente suas atividades; tá! o seu · ntu
siasmo. sua dedicação à Igreja, tal a 
:ma capacidade de trabalho. 

O Padre Cursino foi um predestir.ad-?. 
Talhado para este vasto programa de 

soergulmento da nossa mocidade, fale
ceu muito cedo, humanamente falan
do; é que. deve_ndo realizar um· pro
grama verdadeiramente eplco, em pou
co~. ançs de atividade exgotou sua exis
tencia, pelo amor e dedicação com, que 
s~ entregou,. corpo e alma, à causa ma
riar.a. 

l\!ma de escol, virtudes . excelsa.s, hu
milde, piedoso, !ntrepido e desassom
brado. sem jamais ter conhecido o res
peito humano. só assim se explica éo
rno poude esta figura gloriosa do Clero 

.• nacional impor-se t sociedade transfor- . 
mando . um pugilo de jovens em muitos 
milhares de- verdadeiros apostoJos, de 
·brasileiros escolhidos, de homens uteis 

· · à nossa Patrla., graças aÓs divinos en
.sinamentos Ja nossa Santa . Religião. 

Quarido mais tarde se escrever a bis
tor:a do marlanlsmo no Brasil, veremos 
como, num pleito de gratidão e de jus
tiça., surgirá como pedra fundamental 

, do movimento, a figura mconfund!vel do 
. Padre -Cursino. 
· · O segredo dê seus triunfos era sua 
grande veneração _pela Virgem · Apare
cida. 

· " Quem n:ão se recorda daquele Sacer
dote que fascin~va as multidões no Con
gre1:so Eucarístico, quando, nas abe1'tu
ras e encerramentos das solenidades, le
vava a imágem venerada de Nossa Pa
droeira pel&s ruas de nossa cidade? 

E a procissão de Nossa SenhOra Apa
recida, a primeira Peregrina do con-
gresso? ' 

Assistiu São Paulo a algum movimen
to de massa semelhante àquele? 

Só Nossa Senhora sabe fascinar mul
tidoes P(l.ra . salva-las e ao seu. grande 
Apostolo deu o condão de fascinar para 
atrair às hootes do exercito azul. 

Verdadeiro Anchieta de · nossos dias 
o Padre Cursino soube organizar e irra~ 
diar um movimento de :estauração mo.
i-al e religiosa da nossa . mocidade que, 
sem favor algum, ficará assinalado co
mo uma pagina ined_ita na historia. da · 
Igreja no Brasil. 

O , tempo só fará gigantear cada vez 
mais sua. inconfund!vel personalidade. 

O tempo. . . - o relogio da saudade 
transforma em seculos os minutos de 
sepai-ação. 

Foi ontem, e já nos parece tão dls· 
tante os dias inesqueciveis da. Direção 
do ·Padre Cursino. 

A emoção trava-nos os dedos, cerra
nos os labios. 

Ha lagrimas rios .olhos, condensando 
pensamentos, traduzindo afetos· que o 
coração expressa, mas a boca níío sabe 
traduzir. 
. Lagrimas, expressão de saudade, de 

gratidão e de alegria, 
_São preces mudas que, quais perolas 

preciosas vindas do amagc{ de n0&as a:!• 
mas, hão de se engastar na coroa de 
·gloria com · que.· o Padre curslno, pros-

SCIENTlrlCllMENTI 

AS SUAS l'ERIDAS 
1 

• Pomada 1ecca11va Sdo Seballl-,o 
combate sclenlllleamente lodo • 
qualquer alfecedo cu1a,'leo. corno 
se)am\ feridas em Qtral Ulcetas., 
Chaqas anl!oas. Eczemas. Eryalptl~ 
friehas. Rachas nos pés e nos Hlos. 
Espinhas. 'Hemorroides. Que1madu
r0ll, Erupçõea, Picadas de ;nosqult<l!I 
e insecl01 venen<;>Sos. · 

l ~-. 
.., "' 

!!!.YA~~!~~.!~~.! 
. Só PODE FAUR IEM 

mm --~ 

,., 
trado aos pés da Virgem Santíssima, 
intercederá sempre e cada vez ma.is pe
los seus Congregados. pP-!a sua Patria. 

õIISS/. SOLENE DE REQUIEM ro::t 
ALMA' DO R. P, CURSINO 

Terça-feira, dia l.o de Agosto, pri
meiro aniversario da. morte dei Padre 
Curslno. na rgreja de São Gonçalo se
rá celebrada sole·, e Missa de reguiem. 
à,1 8 horas, com Comunhão gera.! de to
dos os Congregados presentes. 

O, cant!cos estarão a cargo do Coro 
da Federação dirigido pelo maestro João 
Batista ·curtL .. 

Para aqueles que em virtude de mo
tivos de força rna.ior não puderem as
sistir a Missa solene, h1werá às 7 horas 
uma Missa tambem por intenção do 
saudoso extinto. 

No dia 15 dé Agogsto, haverá a ro
maria ao cem!terio do Santtssimo (no 
Araçá), partindo os Congregados do 
patio do Colegio S. Luiz, onde se reu
nirão às 15,30 horas, 

A..~ 16 horas do mesmo dia, será !na.u
gurada uma- lapide em homenagem, n:> 
tumulo do Padre Cursino ,falando na. 
ocasião, o Congregado Dr. Diogenes Ri
beiro de Lima. 

CONGRl!.SSO EUCARISTICO 
l)g Al'l1PARO 

Nos dias 21 a 24 de Setembro proximo, · 
na visinh.a cidade de Amparo, será rea
lizad:> um Congresso Eucarlstico, para o 
qual foi convidado o nosso cato P. Di
re~or qu3 aceitará o· convite, 

OJ Congregados que desejarem par
tecipar do Congresso, pois tambem . fo
_ram especialmente éonvidados, dev_em 
ccmunicar a esta Federação até o dia· 
l,o de Setembro, afim de que seus no
mes sejam enviados à comissão execu
tiva. 

VISITARAM: A FEDERAÇÃO TRES 
NOVOS CAPELÃES DO CORPO 

EXPEDICIONARIO 

No sabado passado. dia. 22 do correu~ 
te, recebemos ,a grnta visita dos RR. PP. 
Junges. Schnelder e RauscL S. J., vin
dos da Rio Grande do Sul e que irão 
integrar-se -no quadro de capelães do 
n_osso Corpo Exped!cionarios. 

Aproveitando a passagem por nossa 
Capital os ilustres visitantes foram le
vados pelo ,R P. Diretor da Federação 
atravez dos pontos mais interessantes 
de nos.sa cidade, que desejavam conhe
ce:. 

Detiveràm-se depois em vista à nossa 
sédc, onde receberam muitos opusculos 
que h·ão distribuir aos nossos soldad-os, 
no campo da luta. 

A noite do mesmo dia, pelo segundo 
noturno, embarcaram para o Rio sen
do ac:>mpanhados até a estação: p~lo' 
nosso P. · Diretor. 

FESTA.DE STO. INACIO DE LOIOLA 

Amanhã, dia 31, celebra a nossa Igre
ja. a festa liturgica de Sto. Inacio de 
LOiola, glorioso fundador da Compa
nhia de Jesus, e, portanto, fundador 
das Congregações Mal'ianas. · 

Certo, Sto. Inacio é um dos santos de 
maior veneração dos . -Jongregados,. de 
quem é, aliás, um. grande protetor, me
recendo um culto especial na nossa san
ta Igreja que assinala. a sua festa · com· 
um caràteristlco multo'do nosso $9.do: 
indutgencla plenaria: · 

Quem visitar uma Igreja· da Compa
nhia de Jesus, de n-ieio-dia. de· hoje, até 
a meia-noite d;? amanhã, orando pelas 
intenções do Santo Padre (5 P. N., 5 
A. M. e 5 a. E.) e com as condições de 
costume, lucrará indulgencia.s plenaria, 
"Toties quoties", isto é, tantas vezes 
qu~r.tas forem as visitas, 

As condições requeridas são: confissão ', 
e comunhão. 

As indulgencias são aplica.veis às al
ma~ c:o Purgatorio. 

Em Súo Paulo ha apenas tres Igrejas 
da compa.nh!a de Jesus: a de São Gon
çalo (praça Jpão MenC:es), a de Si:.o _Luiz 
(av. Paulista, Coleglo s. Luiz) e a de 
s. Francisco xavier, no Ipimnga. 

· ORIENTANDO 

Da "Estre1a do Mar'', orgão oficia.! da~ 
Congregações Marianas do Brasil, n.o 411, 
da Julho do corrente ano. pag. 218, 
transcrevemos a resposta ·abaixo, dada a 
uma consulta sobre assunto de grande 
interesse. 

"Infelizmente houve peS.50as, ar1·as
tadas por uma estima exagerada pela 
liturgia, que chegaram ~ criticar estas 
devoções, praticas e confrarias, não so- -
mente introduzidas com licença do Papa 
e dos Bispos. mas até recomendadas e 
in5t-!tuldas pelas autoridades na Igreja. 
Na "Revista EclcslasticP- Brasileira" 
(Dezembro de 1942), o Exmo Snr. B!.,p, 
Louranço Zeller o. S, B. publicou um 
artigo excelente sobre o movimento li
turgico, em que .trata tambem dos exa
geros neste movimento e escreve que o 
Cardeal Pedro Ga.spari, secretario do 
Estado da Sa-nta Sé, dirigiu, em 1926, 
umii. carta, em nome do Papa, ao Mi
nistro Ferç!inando R:lenberger, Presiden• 
te da "União dos catolicos academlcos 
da Alemanha", · Nesta carta louva o 
esplrito religioso da· Associação e reco
menda a liturgia, acrescentando, porem, 
que devem ser evitados os exagerns. Jl: 
tambem muito provavel que os -exageros 
na liturgia tivessem suo. ,rlgem na Ale
manha. Depois passaram a outros . pai
ses da Eur,pa e afinal chegaram tam
bcm ao Brasil. Dom LOurenço Zeller la
menta que a propria concepção da li
turg!8 não seja mais a mesma entre os. 
liturgistas. Depois continua: "Entre os 
exageros do movimento- liturg!co taJvcz 
seja o mais perigoso o espírito do sub
jetivismo liturgico ». Ha liturglstas que 
censuram a piedade da Idade Media e 
dos tempos modernos como subjet'.va e 
sentimental, sem perceber i:;ue eles mes
mo1 se : lançam nu!ll subjetfvismo "11-
turgicG ". Arrogam-se o direito de jul
gai· sobre o que é ou não ,liturgico. juizo 
que pertence exclusivamente à autori
dade da Santa JgreJa; uns vão até ao 
ponte de censurar certas praticas de ce
voção aprovadas pela Igreja, ou então 
1·epudiam toda a devo~ão lndivldual, 
mélstrando c:>m isso um espírito contra-
1•io à liturgia e tambem ao espirito Be
neditino. . . o sentimentalismo "litur
gico" chega ao ponto de desprezar os 
proprios doutores da Igreja. . . Em vez · 
de prom,ve1· o verdadeiro espirlto cris
tão, provocam uma oposição que preju• 
dlcr. o desenvolvimento do movimento 
llturgico. S!lo palavras do Bis!X) e Mon
ge Beneditino que têm um grande valor, 
porque foram os Beneditinos que, em 

1
todo o tempo, desde a fundação de sua. 
Ordem. ·. trabalha,ram 1mensame11te pela 
culturr. liturgica.. 

Acrescentamos ainda que ó Pe. Ce
sar. Dainese S.' J. em importante. arti
go na Estrela do Mar estigmatizou os 
exageros llturgicos que entre nós .caum
vam at.é repugnanc!a ao animo de gràn~ 
_de numero de f!fis. As palavras do dou
to e zelozo Je.sulta, alem 'de merecerem 
e. apro~ação do Cardeal D, Leme, p1·c-

, vociwam u111 sem n~tn,ero de ça_rk\s ·~ te- . 
legra.mas de Arcebillpos, Bispos, Prela:' · '. 
do~. Sacerdotes· e leigos, que aplaudiram 
o ,artigo e' e.stimularam o seu autor a 
pros.segulr na defeza da· verdade catollca 
e d_, genuíno "sentire cum Ecclesia '", . 
O:,aJa os que erraram, reconhcç1m sul!.·' 
falta, seus erros e voltem às antigss 
pratiça3, devoções e associações .rel!gio" . 
~as que tinham abandor.ado, e subme
tam-s~ às autoridades da Igreja, ao Pa- 1 

pa,, aos respetivos Prelados e Vigarios." 

· (Transciito da Estrela do Mar, pag. 
210, do més de Julho de 1944). 

f EDERACÃO MARIANA FEMININA 
~ . . . 

PIA UNIÃO DE S. DOMINGOS 

A Pia União São Domingos, <:o
memot·ou a 20 deste mês, o seu 3.0 

aniversario de fundação. Nascida com 
a criação de uma nova pa1·oquia des
n\embrada de São Geraldo elas Per
dizes, a novel agremiação mariana 
possue 40 membros ativos que tralJ:1. .. 
lham muito para o progresso espiri· 
tua! e material de sua Pia União. São 
alem disso assistidas pelos Revmos. 
Frades Do,niuicanos aos quais e3tá 
confiada a direção da paroquia. 

Pela passagem desse aniversário, ·a 
Diretoria. organizou o seguinte · pro-
grama: · 

No dia 22, foi realizado um chá em 
beneficio dos pobres auxiliadas pelas 
filhas de · Maria. Foi apurada nesta 
ocasião CrS 1.500,00, aproximadamen
te - produto da venda de bilhetes e 
leilões organizados durante O chá. 1 

No dia 23, às 7,30 horas, as Filhas 
de Maria, uniformizadas, assistiram 
a Santa Missa e comungaram em 
ação de graças. À noite houve uma 
sessão solene presidida pelo Revmo. 
Pe. Prior dos Dominicanos, Frei Boar 
ventura Chasseriau e assi~tida pe
los Revmos. Frei Alberto Chambert, 
Vigá.rio e Diretor das Filhas de i.\ia
ria, e Frei Domingos M. Leite, antigo 
Diretor da Pia União. 

Após a abértura com o hino elas 
Filhas de Tufaria, a secreta.ria leu o 
Relatorio do ano findo, destacando-se 
o seguinte: 

- A festa do Natal dos pobres, 
realizada em dezembro de 43, tendo 
as Filhas de Maria contrlbuldo com 
800 peças de roupa, 300 brinquedos e 
doces para os seus protegidos. 

- O Retiro Espiritual, realizado n0 
Carnaval, com a presença. de 30 mem
bros e pregado pelo Revmo, Diretor 
da Pia. União. · 
-. As Comunhões Pascais das Fi

lhas de Maria, realizada com as se• 
nhoras da paroquia, e a. do$ Pais de 
Filhas de Maria, em maio, pp. . 

- A organizaçã.o de manhãs de re
colhimento nos 5."s domingos, pr!lga, 
das por um dos Padr_es Dominicanos •. 

- A colaboração da Pia União n'a 
organização da. A.C. paroquial, forne
cendo elementos como estagiarias da 
J.I.C, , 

- Circulos de formação moral e 
aulas de Religião semanais, assisti· 
das pelas. Filhas de Maria. 

- Organização da Biblioteca. 
Após a leitura do relatorlo usaram 

11a palavra a srta.. Lourdes B. Almei· 
da. da Pi~ União de Santa e~~]!!! ~ 

o Revmo. Pe. Prior. A presidwte ile 
Santa Cecília fez uma magnifica. pa
lestra, sendo muito aplaudida.· 

.A sessão .foi encei-rada com O lti!10 
"Eu 1,rcmeti ". 

DIA 16 DE AGOSíC 

A festa. da Assunção de Nossa. Se
nhora deve ser comemorada em toda~ 
ns Pias Uniões, i;eunindo as antigas 
Filhas de Maria. Cada I'ia União l)or
tanto, deverá organizar uma pequena. 
festa, para reunir não só as Filhas 
de Maria por devocão (que pertenceu; 
a essa categoria, por te1•em contraido 
matrimonio), como tambem as afuf;
tadas por outros motivos justos. 

CIRCULOS PARA MESt"RAS 
DE ASPIRANTES 

Continuando a serie de circulos pa0 

rn formação de aspirantes, está sendo 
agora feito. o comento.rio do l'cgula· 
mento de vida da Filha de Maria, 011 
clois ultimos circulas versaram sohre · 
a humildade e a obed_lencla. O proXI· 

. mo será a n1odestia. 

CASPA 
Q1

uéda 
·dos, 

Gbellos 
:J 

L E e· I O N A RI O 

A CIENCIA NA IDADE MÉDIA 
Os antigos alquimistàs procuraram em vão descobrir 

"pedra filosofal" e o ' 1elixir de long_a viela." Seus esforços não 
foram de um todo perdidos, porque descobrirani ení certas plan
tas propriedade·s depuradoras coni que a· medicina moderna 
combate muitos ma_les. 

O Dqmrativo Tonico 

é uma ccnnpc:.s1ção tri-10dada á base de plant.'.l.s medicinais de
purativas que o. tornam. um valioso auxiliar no tratamento da 
Sífilis e de todas man,ifestações da. Impureza do Sangue: Reuma
tismo, clôres de cabeça, dôres nos ossos e· nos niuscuJos ;: fe~i
das, espinhas, escrofulas, ulceras e fócos de supuração; para_li
sia, membros dormentes ou esquecidos, etc. 

Use hoje mesmo e comprove seu valor. 

JUVENTUDE . FEMININA CATOUCA 
·CAMPANHA DE ENTRONIZAÇÃO DO 

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
. . ' 

A. JECF está atualmente empt·nhada i 

na campanha de Enl;i'ontza~ão do Sagra.• 
do cora~ão de Jésus em· todos os lares: 
este. movimento qúe terá grandes pro
porções, se ,.Iniciará nos colegiOs em: que 
hr. nucleos jecistas. Dai se · estenderá 
o.os outros coleglos religiosos. O_ traba~ 

· lho abrangerá todo o ario até ·a festa do 
Sagrado coração de Jesus. 

Esta campanhtl. deve se,· antes· de :mal.; 
nadi uma· grande · e inte11Sa , crui:adâ de 
orações. Nosso esforço · serà · por oertô 
muito agradavel 'a Deus Nosso· Senhor. · 
CtJm · multo a.mor, pois caras , .jecistl\Q, 
mãos à obra, 

LANCHES BENEFICENTES 

Alguns· nucleos d,a JECF est'ão ,_organi
zando lanches em· b~neflcio · da caixa da 
Juventude dando assim cum!)rimento ,ao. 
apelo lançado pela. Diretoi-la no Boletim 
do mês passa.do. 

CATEQUISTAS 

O St;cretarlado do Eruilno Religioso 
flllado a Jec enviou circulares a todns 
as presidentes de · Pias Uniões no senti-

do de sJ!icitar catequistas para os cur
sos· gl,ne.s!a.lE .. Em ·numerosos colegios o 
total das alunas catollcas exige um 
maior numerq de ·catequistàs, 

11:sperá este secretariàdo que . aquelas 
o.ue dispõe' de tempo inscrevam~se como 
catequista ~ mais depressa posslvel, 

CIItcULO · DE ».RI GENTES 

O circulo de . Dirigentes na . Séde foi 
tranferido para o l.o ·.domingo de Ages-· 
to no· horar!o 'habituá!. 

AGASALHO PARA .OS POBRES DE 
CAMPOS DE JORDÃO 

Ficou .marcádo o dia ·· 15 de Agosto 
para· e; entrega, n!\. Séde · dos t1.gasalho~. 
e donativos aos· tuberculosos: pobre.s 11-
candó entãu encerrado este ·movimento. 
Quem -ainda rtM envióu a sua colabO• 
raêão queira Ultimar aqtlfl!a entrega, 

CAlIPAl'l"HA CONTRA O ESPIRITISMO 

Já. se acham ·a disposição das interes• 
~adaz na Séde a cproinli a' é a oração 
de ·s. Migue!'.que as soclas da Juventú
de se. dispõe a espalhar durante · ó mês 
de Agosto dando · inicio a Campanha 
contra o Eepirlt.Jsmo marcada para este 
mêi .. 

A RESPEITO DA QUESTÃO DE VILNO 
Em nossa edição de 23 '.pp. publi: 

cmnos sob t'tulq "Wilno -'-. à cidade 
querida cloR ·pol1ieses" uin artigo ulle 
recel)emos d'e fonte polotiesà. Á esse 
respéito escrevem-nos: · · • 
· "No LEGION'ARI_() dê 28 -dé_ Ju!Ílo 
do cot'rénte, saiu um artigo .~om o'ti
tn-lo 1"WU~ó - ,1" "Ci~de Querida» ;, 
dos Polonesês". .. . . . . . . 

Sobre este ássunto,. que a. l'eo.lida· 
.ie . atu~l._ está. pondo ·em focó, peço 
ve11 'a para razel' as seguiute·s· obaer
VlfCões, éom fundamento na: verdatle 
Í1IstÓÍ'ica: , ' · · 

Como nagão livre, a Lltuania apa
rece em 1242, cóm ·o ·rei Mindaugn•i, 
coroado pelo• Papa Inoceuc'io IV. l!lm 
1569, os : polonéses ob_rigar-am à' Li-. 
tuaúia a unir-se _à .. Polonla, pelo tl'O.· 
tado de l,ublin, conservariclo porem, 
ofíciahnente, ii. sua liberdiide. Muitos 
foram os amúgores dos r,atr:otas li-· 

· tuauos. pois a liberdade · fixada· nlio 
foi cumprida. 

Em 1795 ·a Polonia-Lituariia é coa' 
qulstada pela Russla, Alemanha e 
Austria. 

Após a Grande Guerra, todos os 
povos CO!lscios de seus direitos, ~!1:i
gem a liber,lade, A PoloI1ia, t:.da IJ(l· 

mo· vitima, quis·· novamente absorver 
a~ nações mais fracas que a 1'odi·a
vam, cómo parte ela Ucrania, com ·o 
m!J.hões de habitantes, sem contai' 3 
milhões de russos brancos, Alem dis· 
~o ocupou parte da LítuaJiia, co1!l 

WilnÓ e suas adjacencias, Pela !)ri· 
meil a V'e:-. na historia, a . cidade q,1e 
r'lmpre foi a cal)ita!- do -pais, era ar-
1·2.ncada, como se não fizesse parte 
dum todo. ·A cabeça separada· do tJM· 

1>0, Daf as pretenções polonesas· de 
que Wi!n0 era sua. Más; juridicamen
te, em face da razão e da historia, e~
sa l)retensão nlio tem: l'azão de ser, 
pelo seguinte: · 

1-' Se a Independencia da. Llt:la
nia foi t,roclamada: em Wílno, coroo 
Wilno poderia deixar dê pei'tencer à 
Lltuania? 

Os l)Oloneses, •não concordando co·,n 
a. emancipação,. entram em Wih1o. Os 
i-ussos, porem, · ei.:pulsam-os e . erifrP,, 
· gam Wiln9 a seus legítimos · donos. 
Assim a Polonia· assina· o tratado de 
Suvalki, em 1920, entregando Wilno 
a:os lituanos. ' 

Dois dias. ap6s. este acordo, os l)Olo
neses de novo reton;iam a cidade. e 
for!;dm um plebiscito debaixo do pe~o 
das armas. Todos sabem da logica 
desses plebiscitos. Este fato foi de 

t-:1 VIOJenc!a, que as rela<;Ões dip]O• 
matlcas foram cortadas pela l,ltua· 
nia, 'até 1938, ll,pesar da Polonia T.e
claniar na J.lga, das. ~tll)ões; e esta 
declarar qUl:l essas _re!a,!)ões ·sô po1le· 
~·iam ser feitàt' de i,,~ordo1 eo1n a ·par
te prejud'.tada, :Esta. . for teíta, . por
q~e, a; ix~P\<> -MJ-~~e,i-ii-çãôc~da,AH~~
tria pela. iUema-nha, - a Polonia bl>ri• 
~qu 'a:, LltU!\Jl.!i; ,~pb, tWAA ~te -~tadl·. 
la com i9-rl11as • . ,:,,; ,,,.,.;,. .· .: 

Na pre.!lM.~e..,g\l_e~r.:~,,;os ,rl,l'.ssos ,con
quistando Wi)n9dll,;a.;.t;ie,.i'.~tq,,como.. ca-
pital tla Lituan!a, . . . -

2 - Pará tixarnios ;i nacionaJidarle 
rlmna ,reg!~,o,,oncfe. nos báséamós? Na 
nliiior' à da po_puh1ção? Mas nest_e é:-a
so, n-t população atual ou imtlga? f'}i.

tão, teriamcs que reconhecer que l)l\• 

ra (lominic- ·c1uma determinada reg:ão, 
· seria o bastante a imigração em mas
sa·, pela qual se obtivesse .essa maio
ria., · 

Logo é pela ·população histor!c:a. 
~Ias esta, 'eüi Wilno, llCrtence total
mente aos lituanos, .po:s- a ar.queo.o
gia e as proprlas ·11ivest:gações um: 
mapa feito peloif poloneses, prÓva'm-no 
cabalmente, · 

E se isso não b~stasse; temos o 
Estatuto da Lltua11111i, considerado co
_mo um dos mais perfeitos da Ida,le 
Media. em que os ditames da justiça 
são tierfeitamente explicados e se ia
d:cam principalmente. em Wilno, 

Ainda depois de 1850, por uma '/!S· 
tatistica. russa, à população só 1le 
Grodno; na região fronteiriça, foi 
obrigada a dizer qual, a sua nação. 
Cerca de 200.000 habitantes declara
vam pertencia. à raça. lituana.· 

J\1ai$ do 4ue tudo isto; está o la
tejar contifiuo da alma 1>opular. Pór 
que 111otlv6 os polone5es de 1920' a 
1938, ·foram obr,gacfos a' fechar i.:êr
ca do . · 700, nucleos de organizações 
culturais lituanas, varias bibliotecas, 
centenas d.e escolas e a expulsar 
muitos · patriotas e entre estes Um 
Bispo ca.tolico? 1il · que o· sentimento 
da patria não pode ser -corrigido, por
que nasce com o proprló individuo; 
porque· está. na linfa .do ·sangue, late· 
jando e -espei-ando· pelo dia em que 
lhe seja licito respirar livremente. · 

Do cáos desta guerra, que Deus fa,. 
ça fairar sobre a humanidade a sua 
inrini:a bondade, e afaste de todas 
as nações o . ego Ismo da · expansão, 
pois· ele só nos trouxe a desgraça. 
·Estes- são os votos do povo lituano'(. 

Emprê?!a Auto. Viação 

S. PAULO SAN1'0S L'fDA. 
.. CR $12t00 

· Onibus· ~ia riamente de hora etn hora entre 5. Paulo • Santos 

S. PAULO 
Rua Mauá N.i, 67c 

Fone: 4·31Íi6 

3ANTOS 
Ru:1 do Comer'cio N.· 32 

· Fo11e: 6 777 

São Paulo, 30 ele Julho de 1944 

11 DE JUNHO 

SANTO INACIO DE LOYOLA 
Quem passasse outrora pelos . arredo

res de Azpeitia., na. província. basca de . 
Guipuzcoa, veria, em uma altura que 
domina· todoo os arredores, um impo
nente caatelo-forte, ediflc!o quadrado; 
guarnecido de·. seteiras, ameia.~,· torreões, 
e ao tiual enormes ped!'as de cantatta 
ctava.m um aspeto de ·ma~stosa solidês, 

Esse castelo; construido 'no , seculo 
XIII, era o solar do Oiiaz y l.oyolv., 
"fidalgos de linhagem, cota . de armas 
e solar· conhecido", ligados às princi
pal.~ familias de Espanha. e titulados. de 
"parientes ma.yores ", remontando sua 
arvoro genealogica' a. 1180. Família de· 
guerreiros; em -mil refregas tremulou vi
torioso o pendão em que se viam as : 
insign!as dos LoyuJa: dois lobos ou leões 
segurando uma. panela 'ou "olla.". 1 

A "olla" ·representava o direito de 
alimentar as tropas por sui proprla·con.
ta. OS lobos· simbolizam o valor e a 
força que OS nobres põem ao serviç0 de· 
Deus e · do Rei. 

Nos fins do :seculo· XV éra senhor do 
castelo de Loyolà, como chefe da fami
lia., D. Beltran Yáiíez de Oiíaz y Loyow., 
que havia despooado D. b4arina. Sáenz 
de Llcona y B2.lda: 

Foi do. matrimonio de.."lles fidalgos 
qu~, · em H91 nasceu· aquele que devia 
ser urna das nutiores entres. as grandes 
glorias da Santa. Igreja de ·Deu_s: s 
Inacio de Loyola. 

Os Senhores de LOyola, ·" crlstianos 
vlejos" que eram, derani. a. seu filho 
uma educação cristã, como convinha a 
um dêscenc1ente, dos hcrois que haviam 
derramado seu ·sangue na luta contra 
o turco infame. Aos sete an~. Ó. Iiíigo 
- .assim -'se assinoÚ o santo até 1546 -
rol numdado à luxµosa · corte :de D. João 
Vela.squez de Cuena.r,. e mais ·.tarde ao~ 
paços de carlos V, ·para receber as u1-_ 
timas ações de "bem viver e alta cór-
tezla ". , 

No fim de aÍguns anos, D. Iiíigo é 
.oficia\ das tropa.a do vice-rei· de Na.
varra .. Extraordinariamente. inteligente, . 
."muito bom escrivão", ·etegante, musico 
e bom. p::eta, soldad-0 'destemido,· o jo
vem Loyola seria um ca.valeiro perfei
to. Infelizmente, · porem. embora muito 
-afeiçoado à- SU9' fé, vivia de modo pOU• 
co conforme a. ela .. Mas, era a.1,\daz, rijo, 
valente, animoso em enfrentar empresas 
ardua.,;, ·prudf>nte em. dirigi-las e cons-
tanta em leva-la::; a cabo. . 

É importante conhecer-se o nobre 
nascimento de S. · Inacio, porque, como 
a graça nã::> destro! mas aperfeiçoa · a 
natureza, o Santo conservou, depais de 
sua· ct>nveraão, tudo o .iue de. mais má«
nlfÍco e admiravel se encontrava no .. ca
ro.ter dos fidalgos de suii. época. · 

Nesse tempo Carl~s V estava em luta 
com o · seu constante ·inimigo,- Francis
co I de França. D. !üigo foi designado 
para governador da. cidade ti.e Pamplo
na. êércada a pmça. de gueri-a pelos 
france,re.:l, o jovem Grande de Espânha.. 
tudo fez p,ara bem defende-la .. Mas cu
t,·os eram oo planos da Providencia.. O 
fid!!,lgo Lnyola feriu-se no joelho esquer
éo é os franceses apoderarani-re da ci~ 
dade. Multo ferido. retirou-se para o 
castelo de seus pa.is. onde ·esperou a 
cUri!,. Qual não foi 9 seu desà,pontv.men
to quando ve1·iflcou que· o estado 'em 
qua sua perna ficara prejudicava de mii,~. 

. netra itre~rp.veI ~~ stja .ele~ancla. in-
· compara.vel · é .a.' 'grâ'ça ''dê :,seÜS''moví_:.c 
men'tos raceis, graça essa conhecida e 
comentada. Màl}dOU pois quebrar• ,de 
novo a perna para ser convenient-emen
te- encanada, não . temendo a brútalida-
dé dos metodos .então empregados no 
tratamento de frituras. · · 

Durante todo e= perlodo, foi ele 
tomado de tedio, acabando por ordenar ' 
qué lhe trouxéssem llvró.s. Os unlcos que 
havia no castelo ·eram "A Vida de Cris
to", de Ludolpho de saxonia, o Cartuxo. 
e a. '' Flos. sa.iictorum ". Aborrece-se- o 
cavaleiro ao deparar coni estes títülos. 
Mas. à. falta de outros, pôs-se a !e-los. 

E eis' que Ó jovem e briihante oficial, 
é V :ncidO pela graça divina e, depois 
de h<?Si,ar par algum tempo, . toma. a re
tolúção de fazer o que. fizeram os San. 
toa. 

E hnediatamJnte éomeça a pôr' em 
pratica sU!I. resolução. 

Assim que teve forças. levantou-se, 
~. a custo,· apoia.do a uma bengala, pros
trou-se de joelhos ante uma imagem . 
da Sant!ssima Virgem t pede-lhe· que 
aceite o cJmprom!sso que ele· •orna de 
r,r.rvir para sempre-. sob sua bandeira. 
No mesmo ittstante. rormida.veJ. a.balo 
~eguido de espantoso estrondo produziu 
uma larga. renda na parede · do quarto 
~m que se achava D. Ifilgo. ·Era o dé
monio que manifestava seu odio. impo
tente contra. aquele que seria um de 
seus peiores klimlgos. 

Logo que a doença o permitiu, Ii\igo · 
partiu da case. paterna, com Intenção 
da nunca. mais voltar. Depois de visitar 
o Duque de Nájera, seu tio, dirlg!u~se 
ao Mosteiro Beneditino de Monserràto. 
Ao iniciar essa peregr!n9,Çãc fez· voto 
de castidade perpetua. · 

Chegado ao Mosteiro, pediu para se 
confessar com um dos Monges do Pa
triarca S. Bento. Confessa-re ·· com gran
diss!ma. dor de · seus oecados, troca. suas 
ricas vestes por uma tunlca de tecldu 
grosseiro, e fa.z a, ·" vlgilia de armas". 
diante do altar da Virgem. como .o fa
ziam os futuros cavaleiros, na vespera 
do dia em ,ue · deviam ser armados. Era. 
o dia 25 de março de 1522. 

Fugindo à afleuncia de peregrinos, · o 
novo cavaleh'O. dfl Nossa senhora ·se dl
r\ge a Manreza, onde se abriga ,..,.. uma 
hospedaria. destinada aos lnCÍ!gentes, 
pois de agora. em diante ele tambem é 
um mendigo. · 

Impedido de seguir para a. Te1Ta· san
ta, conforme era sua intenção, o fidal
go mendigo ficou bastante tempQ em 
Manreza. Foi ai que fez seu noviciado 
espiritual, com grandes penitenclR.s. 
muitas canso.lações. e, 'depois terrivels 

. tentações e esorupulos. 
A tempestade· seguiu-se a bOnança, 

Santo Inaclo recebeu então extraordi
rtar!aa luze:; divinas e · admira veis : reve
lações: Essas revela.çõeB ele as coliglu 
cm um livrinho !'em todos os- pontos de 
vista prodigioso''. como diz a e;anta. Li
turgia: o livro dos Exerelclos Espiri• 
tua.Is. ·. 

~m 29 de março de 152:J, depois .de 
viaJar a custa de esmolas, chegou a 
Roms.. Dat vencendo com· sua,,. ferrea 
força de vontade enormes dif!C'uldades 

o obstaculos vai. eni peregl'inação à, Fa• 
lestina. 

* * * Em fevereiro de 1524, Santo Inacio, 
que contava então 33 anos de idade, co• 
meça a estudar latim e ·c1encias. 

Em 1526, ei-lo na Universidade de AI• 
calá, onde ouve dlalet!ca, teologia e 
filosofia. Já então tinha varias disci• 
pulos espirituais e varias senhoras, en
tre as qUJl.is a:Igumas penitentes ,confia
vam-lhe a. direção de suas conciencias, 
Tlês Jovens foram arrebatados pelos sew 
ideais apostollcos e se uniram · a ele: 
João de Arteaga, Lope de Caceres e Ca
lixto .. 

Mas em Aicalá e Salamanca. (para 
onde se passOu e onde adquiriu ma.Is 
um socio) Santo Inacio foi preso é jul• 
gado pela. Inquisição, que temia. que 
aqueles homen.s .foi;sem herejes, e mui
to ,se espantava. de ve~los discorrer so
bre pontos düiceis da .!outrinv. catoli
ca. ·,sem serem · formados. Emb<ira pro
vado que a. doutrina que ensinavam 
era perfeitamente ortodoxa, · foi-lhes 
proibido· cont:nuar ensinando. determi
nados pontos mais complexos. Diante dis• 
so Jíiigo se põe a caminho pli.ra Paris, 
A 2 de fevereiro de 1528, chega à prin• 
c!pal 'metropole do_ saber da Europa, e 
se torna um entre os quatro mil estu
dantes que frequenta.vam as aulas da 
cidade tmiversitaria, 

Ai conhece o tomismo cujo imenso ' 
valor percebe imediatamente. 

Aos 44 anos de Idade, depoil, de mui
to lutar com a falta de dinheiro e· ou
tras dificuldades, ~nto Inacio é. dou
tcr. Graças a. esse con.tato com as prin• 
cipals. universidaci€s poderii., · mais tarde, 
trasa,r normas admiraveL para a. fOf1ll.a• 
ção, intcletual dos membros 'da sua or~ 
·dem.' 

* ·' * ·*· , 
S. Inacio havi11, ·toma.do à resoluçãO · 

de_ formar apostolos imbuídos dos seus 
princípios. Mas, tem que sofrer !tl,guma.; . 
deiillusões: os seus quatro. primeiro.li dis- . 
clpulos · o ~a.ndonam, e os três . que re
crutou· em Paris, seguem o exemplo ,-tos 
primeiros. 

Ensinando por essas defecções .o .santo 
faz- novos . recn1tas, aos quais propõe o 
modo âe Viver que !evarhm .OS. membl·os 
da futura Companhia. Esses recrutas, 
que seriam os generais, da !glo:riosa. _mi
llc!a,, foram; o Bema.venturacto· Pedro_ 
Fabm,. São Francisco Xavier. Laynez, 
Salmerón, Bobadilla e Simão Rodrigues. 

Em 1514 reuniu-se esse pequeno gru-· 
po na igreja de M:ontmartre, em Paris. 
c. · depois da santa comúnhão, todos· fí
zei·am o voto de abandonar o mundo e . 
el}tregar-se exclusivainertté ao serviço de 
D.eus. Est:\va fundàda praticamente a. 
Compa.nhla de Jesus. lnacio Joi . para· 
Roma., onde exerceu a. sua. missão. 

Em 24 de julho de 1537,' Santo Ina- , 
ciÓ · · receQe, Junta.mente. com · os ·compà- · 
nheiroo que ainda nífo eram sacerdo• 
tes. a Sagrada Ordem dQ Presbitérato. 

Aos 27 _·de setembro de 1540, · Paulo 
ÍI!, que já o conhecia e e_stlmava ass!• 
na_ a J3ula · •.• Regimini .Mili,antls Eç~. 
clesiN '' em que aprovava. a Companhia. 
de Jesus. Santo ·.macio foi eleito . o pd .. 
melro Geral da. .Ordem por ele funde,da, 
cargo que só aceitou depO!s de .mtiita.s 
inslstencla{I de Se\W compânheiro.s. . .. 

- • , , ,Íle$d!" então1-1a :pompe.p.l.lj.i_6~ ;,Ctl$.~-, 
sou de prosperar. Qs Rels 1og9 pedil:íim 
a s. Inaclo.-alguns -Pádres ~ra. funda'.' 
ções. eni s~us. :reinos. o primeiro.· foi D~ 
João JII de, ,1>ortuea1, que desejava. na.. · 
di menos de sete Padres. Recebeu dois 
dos 1que ·. tinham . prestado ·coinpromlssó 
na. c,ipta. ~e.· Montm_artre: AtonsÓ · Ro
dt:igues e Fra.nciscÓ xá vier. Este, porem, 

. Jogo, que· a. fundação de Portugal poude 
dii;pensar-lhe -JS . serviços, -recebeu . · or-

• dem, de partir para à . Inciia. · 
·Apesar de . extremamente ocupado, 

Santo Inaclo rião deixava .de e]1$inar as 
crianças, .de fundar· recciJhimentos .. de 
preparar novos Jesuítas . Preocupava:se 
constanten:iente êon:i a ~ltuação alemã, 

. T?o ativo foi e Santo espanhol. que che• 
gu;.i a circunscre.\;er em muitos lugares 11, 

obra 'nefasta. do· protestantismo. apesar· 
de sua Companhia · contar poucos ános 
de exlstencia. Uma de suas· obras · foi 
a fundação do Colegi() ~rmano em Ro-. 
ma, . obra que só . por si tia,;tá;ria para 
imortfl,liza.-Jo. 

Santo rm,clo antes de · seu glorioso 
transito <31. de julho · de 1556) poucle 
ver os Primeiros grandes frutos >de sua 
obra. S .. Fraucµco Xavier deltaV(1, as se
mentes d<> cá'tollcismo no Japão ·e nas 
Indiaa, Em Moguncia, Colonla e outl'as 
ctdades alemãs,·· a pseudo-reforma pro• · 
testante foi completamente sufocada no 
· nucedouro. 
. Não admira pois que essa .companhia 
de Sn.nto InaciO seja 3, OrcÍem mais 
calunia.da clá Cgreja. O seu Fundador 
pouco antes de ·morrer: •evel_ou aos seus 
Pad1·es que ela. sofreria perseguição por 
amor à Justiça, como aconteceu a Nos-' 
so s~nhor Jesus Cristo, porc:ué o · servo 
não é melhor que o seu Sen:hÓr; . 

Inumeras outras coisas se poderiam 
dizer sobre aquele a q•1em a Sagrada 
Liturgia chama "mestre especializado 
na formação dos Santos": "seu a.mor 

· suavíssimo e dulcissimo de ·Pai" (pa
lavra do R. R!badeneira. um dos Je• 
suitas formados pelo santo Fundador), 
sua. lntransiger,cia quando se tratava de 
expulsar um membro indigno. seu amor 
nos pobre.s. ·seu dons· mistices. seu .amor 
à. Sagrada i.iturgla: sua . prudencia, e 
ta.ntaR' outra..~ coisas que encheriam va..' · 
rios livros para. serem contadas, · To-· 
da.via ha. uma palavra que é .sua e que 
resume de modo perfeito toda a suá. 
vida: · 

"Omni& ad majorem Dei gloriam". 

1 ca.ooo peregrinos no San
fuario de Nossa Senhora 

de Fa1ima 
Mais de 100 .oo pessoas de todo Por

tugal e· da Espanha participaram de 
uma peregrinação, ao Santuario de Nos
sa. Senhora de Fat!ma. e1n comemora
ção do 27.o anlvel.'Sarlo de sua apa• 
rição. ' 

O Snr. Aru. hispo de Evora celébrou 
Missa Pontifical. A bençãu dos c1-
fermos foi dada pelo Bispo de Leiria em 
cuja diocese SE acha o santua.rlo. 

OU _R O CAIJ'l'ft:1.A8 uo MON'l'li: Ili<, :,;on11rnu 
- ,JOIAS U~A IIA S 1!: BI< 11.11 A NTl•:l.\ -
l'ompro l'llll!'.9nrlo 011 mi>lhor<'P r,rei>nl! 

R.. AlvareP "~-:teado 20a D .E L M O ._. A C O 
3.0 andaz -" TeL 3-7720 '"' 
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6.ª FEIRA 

o Apostolado da imprensa 
LOIOLA CABRAL 

Deus infinitamente sabio faz com 
que as coisas surjam por si, quando 
julga serem elas de necessidade pa
ra a salvação das almas. 

Assim foi que fez nascer as ordens 
religiosas como a Franciscana, e;n 
epoca de decaclencia moral, a Com• 
panhia de Jesus, no tempo das hcre· 
sias ·e muitas outras, de acordo com 
as urgencias dos seculos. 

500 MIL Cruzeiros 
Hoje vemos erguer-se assomhro,a• 

mente a Pia. Sociedade de S. Panlo, 
congregação destinada ao apostolaüo 
C:,i ;mprensa, cinema e radio, sinal 
de que a Providenc:a Divina já acha 
meio indispe_nsavel à propagação rlo 
seu reino, a gigantesca obra de Gu
temberg. 

L __ _ 
EVANGELHO 

RUINAS DE JERUSALEM 
NONO DOMINGO DEPOIS OE PENTECOSTE~ 

(São Lucas, 19, 41-47) 

Naquele .tempo·, havendo Jesus chegado perto de Jerusalem, avlstan,.c:o 
a ci~ade, chorou sobre ela, dizendo: "Ah! se tu conhecesses ao menr,s nest~ 
dia,·· o que te pode trazer a paz! Mas aoora isto está. encoberto ao:: te1u 
olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus Inimigos te cerr.arão de 
trincheiras, te sitiarão e por todos 0 s lados te apertarão. Arrazar-te-ã& a ti e 
aos teus filhos, que estão dentro de ti, e eni ti não deixarão pedra sobre pedra, 
porque não conheceste o tempo de tua visitação". E, havendo e11trado no tem
plo, começou a lançar fora todós c,s que ai vendiam ou compravam, dizendo-lhes 
"Estã escrito. que minha casa é casa de oração, e vós fizestes dela um covil 
de ladrões", E todos os dias Ele ensinava no templc. 

COMENTARiO 

Falando aos Judeus, depois rla 
descida do Divino. Espírito Santo, di
zia São Pedro que só em Jesus Cris· 
to encontram os homens salvação -
non est in aliquo allo salus. E e~ta 
verdade vale dos homens tanto quaa
to das sociedàcles. Nosso Senl1or veiu 
a este mundo para a salvação éterna 
dos indivíduos, e instituiu a sua l~r~
ja, como sociedade visivel, para per 
seu intermedio chegarem os homens 
à sua final:dade ultima. De rnaneirn. 
que a Igreja.,. diretamente, não culdi, 
do bem estar terreno quer dos_ incl;
viduos, quer dos povo's. - Acontece. 
no entanto, que a consecução da fe
licidade eterna está subordiuada uo 
cmnprimei:ito de preceitos que rela
cionam os homens entre si, de tal 
maneira que a execução fiel <lestes 
mandanientos tem como feliz resulta
do ta,mbem a felicidade temporal dos 
povcs e das nações. Na encíclica ··Im
mortale Dei" salienta Leão Xlll es-
tas verdades com estas pafavras: 

"Obra imortal dei Deus das 
miséricordias, · a, Igreja, ainda que 
em si é por sua, propria nàture1;a te
nha por fim· a salvaçil.o·-das almas -e 
a felicidade. eterna, ê entretanto· fon
te de tantas e de tais vantagens. mes
mo no domínio .das cousas hmnan11s, 
que maiores· nem mais numerosas po
deria ela procurar, quando tivesse si 
do fundada especial e diretamenfo 
para garantir a felicidade desta viela. 

De fato, por toda a p"arte onde PC· 
nefrou a Igreja ela mudou imerlia· 
tamente a face _das cousas impreg
nando os. costumes publico~ não _só 
de virtuc\es até então desconhecidas, 
como de uma civilização compl,~ra
,mente nova, Todos os povos qu'l 
acolheram-na, têm-se distinguido pe
la doçura, pela equidade e pelas glo
rias de suas empresas". 

Eis, pois, que realmente Jesus Cris
to constitue a salvação dos povos, co
mo o é dos individuas. 

* * * 
O presente evangelho ilustra est'l 

doutrina. Jerusalem porque não qu's 
. sei' fiel à doutrina _ de salvação qno 
lhe trazia o Divino Redentor, rece
beu o castigo inevitavel desta apos-

Numa. epoca em que a polltica da 
rnã~ estendlaa, condenada pelo Santo 
Padre Pio XI, de novo tenta lançar uma 
pont~ entre os catolicos e os socialistas. 
é ·muito oportuno lembrai o que sobre 
a_ união· dos catoucos disse o santo por 
excelencla da Caridade e do amor ao 
proximo, São Vicente de Paulo, cuja 
festa liturgica foi celebrada a 19 des- ' 
te mês. 

As considerações que abaixo trans
crevemos são sobretudo preciosas por
que se refen,m à união de catolicos 

. com "cristãcs" jansenist0.s, numa epo
ca em que os erros dos discipulos do 
Bispo de Ypres ainda não haviam sido 
condenados pela Santa Sé. As cartas 
de São Vicente de Paulo. que hoje tra,:i.s
crevemos, tratam jw;,;amente da ado
ção de medidas tendentes a provocar 
um pronunciamento do Papa sobi·c, os 
pontos de ·doutrina que dividiam os ca
tolico~ franceses. 

Segundo o . Patrono das confei-encias 
vicentinas. fórn da verdade nenhuma 
união é desejavel. E apezar da mensa
gem "cristã" mais ou menos "fraca·• 
dos jansenistas, ei·a irredut;vel parti
da.rio de uma rutura completa com eles. 

Vejamos o que sobre este assunto se 
acha no livro cio Padre Charles Maignen, 
"Nouveau Catholic!sme et fü>uveau Cler-

* * * 
'' Jl: · um alivio para o espirlto e o co

tação, quando coloca.me.• ' de lado as 
tristezas 'e ·vergonhas do presente e nos 
tmnsportámos para as grar.des epocas 
da. historia, na companhia dos santos. 

Não· ha leitura. mais apropriada, nes
te sentido, que a dos capítulos da Vida 
de São Vicente de Paulo, em que o Pa
dre Maynard, seu historiador, narra as 
lutas do santo . contra o jansenismo. 
Essas paginas parecem escritas para a 
hora. pressnte. 

O:; prôcessos dos janse'nistas, seu mo
dó de fazer polemlca e de desenvolver 
os interesses do partido não são ape
nas semelhantes, são !dentices à ma
neira de a.gir dos americanistas e ca
tolico~ liberais de nosso tempo. 
' Não pretendemos· reclizer como São 

Nicente \ da Paulo P.frsegulu l!. !i!'ita. r 

tasia. Sua cidade foi destrutda, ~e:. 
11ovo disperso e apontado à execra
ção do mundo inteiro. A epoca de 
cáos em que vivemos. a desordem e 
us catastrofes a que presenc:amos 
não têm outra causa. Porque apob
tatou cta doutrina de Jesus Cristo e 
sua Igreja é que, o mundo se agita 
convulsionado em guerras, barba11e, 
confusão espiritual e destroços .m1-
teriais. 

No me:o destas catastrofes não se 
pode afirmar que a Religião Ca:.o
lica tenha sido abandonada. Muito 
pelo contrario, seus teri1plos se en
chem, suas solen:dades são explendi.
das e muito concorridas, e, a'tenden
do à aparencia talvez. se possa mes
mo afirmar que ha um retorno para 
a Igreja, mais ou menos generaliza
do. 

Esta conversão em massa co1rne
guirá abrandar a ira clivlna, sei-ú 
precursora de melhores tempos? 1~ 

a interrógação mais ,_ou menos an
gustiante que naturalmente, ocorre, 
visto que os horizontes se . mostra,n 
sombrios, e, em na,da, precursorei;; cie 
melhores clias .. Valha:nos, nesta. côü':· · 
juntura, a meditaçi,io que nos ofe
rece o Evang(llbo. - Ao tenipo em 
11ne Jesus faz;a sua predição da rlli
pa de Jer1,salem tambem O culto do 

, l''l<<la1.,cit·o Dcns tinha seus sacerdo
tP,s ', seu povo. Mais. ~Jra ele tão con,. 
corrido que a,s arljacencias do tempio 
s~ oln!n1l~m com os animais desti·· 
uados ao sacriíicio, que ali estavam 
h venda, afim, de favorecer a enorm,, 
multidão que se apressava em C1ll!l, 

prir ~uas obrigações religiosas. E.;;10 
culto, porem, era mais exterior uo 
que verrladeiro, pois que a propria 
condição do templo ativamente ma!J. 
tida pelos sacerdotes e pacificamen
te tolerada nelo poxo, mostra1·a como 
o respeito, amor e adoração do ver
dadeiro Deus estavam profundameu, 
te adormecidos nos corações dos fiei.,. 
Convenhamos que se nossa rellgiã•J, 
ou nossa conversão à Igreja não foi' 
mais profunda. mais sincera; aceitan-
do de boa mente todo o Dogma e a 
Moral inteira do Catolicismo, em sh
soluto não podemos esperar para nos
sa sociedade melhor sorte do que ·a 
que coube ao povo escolhido. 

atravessou seus projetos, denunciado
os à rainha, denunciando-os à Igrejá e 
escre?endo a todos os :3ispos de Fran
ça para leva-los a pedir ao Papa a 
condenação das cinco proposições ex
traidas do livro "Augustil1us ". Nó.s nos 
limitaremos a reproduzir alguns trechos 
de suas cartas, em que o zelo do san
to aparece bem afastado dessa fa!lsa 
virtude que protege o erro sob pretexto 
do caridade. 

Eis em que termos Vicente de Paulo 
termina uma carta ao Bispo de L11çon, 
do 23 de abril de 1651, a respeito dos 
jansenistas: 

"Jl: grandemente de se desejar que 
tantas almas Sl'jam desabusadas. . . e 
que 'se impeça em boa hora que outras 
entrem em uma facção tão perigosa . ..:.. 
o exemplo de um chamado Laoadie é 
uma prova da malignidade de.ssa dou
trina. F um padre aposta.ta · que passa
va por grande pregador, o qual, depois 
haver feito grandes danos em Plcar
clia e depois na Gasconha, fez-se hu
guenote em Montauban; e, por um li
vro que escreveu de sua pretendid~ con~ 
versão, declara que tendo sido janse
nista, achou que a ·.doutrina que ali se 
adota é a mesma crença que ele abra
çou. E, com efeito, Monsenhor, os . mi
nistros se vangloriam em seus, sermões, 
falando a. essa gente, que a maioria do.s 
catol;cos se acha de seu lado, e que 
em breve terão o resto." 

Vê-se que São Vicente de Paulo não 
desdenhava o testemunho dos padres 
apostatas de seu tempo. 

Logo depois dessas palavras, o -santo 
acl'escentava: -- "Assim sendo, que se 
r,ão deve fazer para extinguir esse fogo 
que dá vantagem aos ln!mlgos jurados· 
de nossa Religião? ~uem não se lan
çará sobre -esse pequeno monstro que 
começa a devastar a. Igreja, e que afi
nal ·a desolará, si não for estrangulado 
ao nascer? Que não desejariam , ter 
feito tantos bravos e santos Bispos des
tes dias, si fossem do tempo de Calvi
no? Vê-te agora a falta dos daquele 
tempo, que não se opuzeram fortemen
te a uma doutrina que devia causar 
tantas guerras e divisões," E $ão. Vi
cente de Paulo insistia com o Bispo de 
J:iµçQJI ;tXA !41!!! "xi:guer~i: quQ ~Q.SiQ 

E .se fossemos interrogar um· 1io,· 
um todos os catolkos que conhece
mos sobre o apolo moral e material 
que emprestam à boa imprensa, fi. 
,iariamos fral!'c3rnente decepcionados, 
tal a pequeuez da porcentagem com· 
preen<lcdo,a de tão alto apostolaria. 

J\'.o Br::~il nos queixamos muito üa 
faltit de Padres, ipso-facto damos to
dv o a.110:0 às obras das vocações sa· 
cel'dotais, r:esto que merec..i os mais 
ca1orosos elogios. 

Descuidamos porem <la imprensa, e 
os Padres continuam faltando. 

Inácio de · Loyola e Nossa Senhora 
As nossas crianças perdem i>em ce

do a inocencia devido às lsituras que 
criminosamente os pais lhes consen
tem, horrorosamente atentando con
tra sua propria fe!ic:dade! .Quantos 
11ais ha que vivei\1 chorando os er
ros dos seus filhos! Quantos vêm no 
fruto querido do seu amor, c;1daYc
res ambulantes de corpo e alma! J'} 

apesar disso. quantos se preocupam 
com a leitura que eles fazem e as fi· 
tas que assistem? Quantos? Ah! o 
numero é bem reduzido! •. ·. 

Herdeira cio espirlto'_ de t.u S. l"un
d~d.o:•, e~1 todos os tempos a Com1Ja
nll1r, cl3 Jrsus tem propagado por t-oda 
a parte o culto lJlariano. 

Grande foi a · influencia da Soberana 
Mãe de Deus em toda a vir'a de santo 
Inacio de Loyola. Desde· a conversão até 
o dia do seu ditoso ti·ansito, conservou 
o glorioso Patriarca a mais afetuosa 
dcv:ção àquela que ele chamaya sua 
"Damr." de predileção. 

Sua vida foi um hino de louvor à 
Virgem Imacµlada que defendera deno- , 
dadamente, antes mesmo de se coru:a
grar inteiramente a Deu_s. · 

8 diante de uma Imagem de Nossa 
Senho1·a que, numa noite, se determina 
a t:·ansformação e'sp!ritual de Inacio. 

"Nos primeiro~ dia-~ de sua c-.:wcr
siíJ. e,creve o P. Drive S, J,, é para a 
Mãe de D2us que se volta o cavaleiro 
penitente, Uma noite levado de um fer
vor extraordinario. ,levanta-se para cllo-
1·a.r amargamente· os seus pecadcs, e. 
prostra.'1do-se dl~nte de uma imagem 
da Virgem, consagra:,-Se por mei'.l dela 
ao sei:viço do Rei divino". (Marie et 
Ir. Compagnie de Jesus, p. 2, edic. 2.a, 

· Par~. 1904). 
Depois de sua. convalescença., c;uando 

tenta. os pl)imelros passos, é para a enn:
da de Nopa Senhora de Olez que se 

· encaminha. 
Ao deixar a casa paterna, atraido ir

resistivelmet1te por um apelo dt1. Vir
gem Santissima, corre · e desabafa os 
transportes de devoção 110 santu&rio 
mariano de Aranzazu .. ?:osso. Senhora 
não deixou sem.· recompensa a "piedade· 
de seu fil~10, concedendo-lhe o dom 
precioso da castidade: 

.Em,--sua_ mula -viajava· Inaeio ,para. 
Mà.nresa. Encontra com um niouro, l!Ue • 
em animada conversa nega Si'Virginda
de de Maria. Inaclo, brioso · ca v&Ieirti( 
com sua espada 'resolve vingàí'"a:'.hót'ifa 
ultrajada da Mãe de beÚs.' Noste 'ks- . 
tanto acode-lhe à mente prnv!déiicii:il' 
1·esoluçúo. São dois os . caminhJS. ''Larga 
as redeas ao animal> sé a' rnulli''silguir ''" 
o caminho do niouro, sei'á certa 'a: mor-· 
te daquele infeliz, Desiste Inaclo do seli 
intento, vendo a mula tomar o cami
nho do lado oposto. 

Em Novarrete. com filial carinho, cui
dou que fosse i-.s suas expensas restau
rado o san~uario de Nossa senhora de 
Aranwzu. 

Era ao cair da noite de 24 ,de Março 
de 1522. Já de joelhos, já de pé, com 
o semb_lante. afogueado, Inacio faz a vi
gilia de armas em honra da Anuncia
ção de Nossa Senhora. "Rec~mencta-se 
a Nossa senhora. chora amargamente 
os seus pecados e promete levar vida 
nova para o futuro." Armado cavaleiro 
c\a Virgem, marcha resoluto e começa a 
gloriosa. campanha da. santidade. 

Sobre a margem direita do rio car
cloner, majestoso ergue-se o templo . de 

Pé. Romeu de Faria S.J. 
Nossa Senhora da Guia, que os pere~ 
grinos invocam ao empreenüer viagem. 
Apenas cl1egado a Manreza, lnac!o acor
re pressuroso aos pés da augusta 1---" 
de Deus, 

Na gruta. silenciosa, escrevendo o ma
ra.villwso livro dos Exercícios Espiri
tua.is, o santo peregrino sente bem .de 
perto a ·proteçi'.o de Nossa senhora 
que lhe ar arece repetidas vezes. 

Na F:-ança, ao fuhdar 'a CJmpanbla 
de Jesus S. Inacio conduz os no,:e com
panheiros ao 'santuario de Nossa · Se· 
nhora do Monte · dos Martíres. t na 
festa qn. Assunção da Smhora que el~B 
s3 imO!lam totalmente ao SenhOr. 

Que dizer da ardente· devoção de S. 
Inaclo a Nossa Senhora da Estrada, em 
cujo altar celebrou sua pi1n1eira M~a? 

"Inacic, dizia ·o P. F'rancisco Garcia, 
tnda fazia, nada dizia, n_ada, pensava; 
senão com Mo,ria, em 'hbnra de Maria, 
A ela recorl'ia em todas as neceesida
des. com ela esper~và. triunfar das di
ficuldades mais jnvenc!veis, juntamente 
ç;m ela dava execução · aos seus pro
_jctcs" (ll. 

Vê-se em toda a vida, de Santo lna
cio a maternal predileção da 8S. Vir
gem e a filial correspo11dencia do San
to Fúndador, a tal ponto que podemos 
afirmar, com o P. 1 .:reroúimo Piatti, 
"que toda a gi-andeza de, Inacio é C:c
vid,'.l. incontestavelmente, a· Nossa Senha-
ra". 

e 1 J · - A. Drive. obr. clt., p. 21. 
(Transcrito da. "Estrela do Mar") 

São Pau~o é uma ,cidade'que se g:o-
1·ia .de ser catol!ca, 110 entanto SU;~S 

bancas de jornais· estilo cheiíls dessa 
literatura 1iern:ciosa que tanto mal 
faz, à. ü1fancia e à juventude! 

S1
e quizem1os ver o Lriunfo da re· 

Jigião e o engra.ndecimen to da patria, 
não olvidemos este magno princip:o, 
fator preponderante do progres~o 
das sociedades: A boa imprensa. 

Ec!asiasHcos alemães mortos 
At;\ o dia 1.o de maio de 1943. 1.718 

Eacer"do~$. seminaristas ou religiosos, 
alemãe.::, tlnham sucumbido ncs campos 
dJ. bata:lh!Í., · decl1:1.rou Sua Emcla. o car
deal Bertram. Arcebispo de Breslau, ao 
.publicar os nomes dos desaparecidos. 
Das ditas vitimas de guerra 187 eram, 
Sacerdote~. 622 estudantes teol Jgos, 400 
monges, e 509 irmãos leigos e n0viços. 
De outros 636 nada se sabe -e 2.405 fo
ram feridos (104 se encontram tot,al
mznte inca~acitados). 

E~ses numeros representam 10% doo 
Mlesiastico..~ · 2.lemães encorpOrados as 
f:>r;as armadas do Reich, acrescenta. 
e. Emc!a. a Lo ,de maio de 1943, tinham 
sido mobili:mdos 1 7 .353 sacerdores, 'se
n1!naristas e rel!glosos (3.819 Sacerdo
tc.i, 4.292 mcnges e '4,874 irmãos leigos 
,e ,noviços e 4,368 teologo&). 

" 
DE·-· 

It ._. JOSE' GASPAR DE AFQNSECA · E SILVA' 
316 púgina~, 44 fotografias,, cm 

edição aumentàda. 
papel 

NAS LIVRARiAS 

couché, . , 

Contem esta nova edição: 
· J) Traços biográficos do falecido 2.v Arcebispo 

rlc São Paulo. 
2) Coletaneà dos mais expressivos artigos pnbl:ca- · 

<los na i111prensa nacional po~ ocasião da morte 
do saudoso e eminente prelado .. 

3) Texto das magistrais Pastorais 'Coletivas <lo 
Episcopado Paulista sobre: 
q) A defesa da fé, <la moral e da {amilia; 
b) Alguns erros contra a fé e a moral; 

, e). O jogo, a dignidade <la familia e a defc:sa 

L do Brasil. ' 

--------
NOVA ET VETERA 

FALSO ESPIRITO DE CONCl:LIACÃO 
Santo Padre" falasse enfim: - "para 
reprimir essas opiniões novas que sim~ 
bolisam tanto com os erros de Calvino. 
Estará nisso a glQrla de Deus, concluiu 
el~. o repou~o da Igreja e, ouso dizê--lo, 
tambem do Estado." 

* * * 
Mas onde a cla1"ivide.1cia e a .ener

gia, de Vicente de Paulo, aparecerr. com 
mais brilho, é na adm!rave.l cartà aos 
Bispos de Alet e de Pamiers que estra
nhas razões de prudencia e de contem
porisação haviam levado a permanecer 
neutros no conflito·. 

São Vicente ·de Paulo·refuta. uma após 
outra, todas as razões que eles haviam 
a legado em favor de sua abstenção. 

Essas razões são de todos os tempQs 
e os argumentos que São Vicente de 
Paulo lhes opõe não são menos proban
tes em nossos dias do que no seculo de
zessete: 

"Monsenhores, 
Recebi, com o respeito que devo à 

vossa virtude e à vossa dignidade, a 
carta qua me haveis feito a honra de 
esorever no fim do mês de maio, para 
responder as minhas a respeito das 
questões presentes, na qual vejo . mui
tos pensamentos dignos da posição que 
ocupais na Igreja. e .que parecem vos 
fazer inclinar ao partido do s!lencio nits 
contendas dó momento. atual. ;t;rão dejc 
xarei, entretanto, de toma' . a' l!bei:di
de de Nos apresenta'í· algumas · · razões 
que talvez vos poderãd levai: a outro's 
sentimentos, e que vos ~up!ice,, Monse
nhore!, pl'osternado em espírito a ·vos
sos pés. vos digneis de boamente ouvir. 

E, primeiramente, sobre o que teste
munhais receiar que o julgamento que 
se deseja. de Sua Santidade não seja 
recebido com a submissão e a· obedien
cla que todos os cristi\,o~ devP,m. à -vo2 
d(l Sober:-.no Pastor e ci-.1c o E,pirito de 
pe~ p,ãQ 1;11contre bastante dó_clli'4>d1-, 

nos corações · para neles operar uma. 
verdadeira união, eu vos diria de bOm 
grado que. quando as heresias, de Lu. 
tera e de Calvino, por exemplo, come
çaram a aparecer. si se tivess2 esperado, 
para condena-las. ,até que seus sectariDs 
parecessem dispostos a se submeter e · a 
se unir, essas heresias estariam ainda no 
numero das . coisas indiferentes, que po
dem .ser seguidas ou deixadas, e elas te~ 
rian. infectado, mai:; pess\!as que o fize
ram. SI, portanto, e:,sa_s opiniões, das 
quais vemos o.s efeitos· 'pern!ci0110s; n11s 
conciencias, são dessa natureza, em vão 
esperaremos que aqueles que as semeiam 
entrem em acordo com os defensores 
da doutrina da Igreja: porque é isto 
que não devemos ,esperar, .e o que ja
mais acontecerá: ' e diferir a obtenção 
da condenação da Santa Sé, é dar-lhes 
tempo de espalhar seu veneno, e é tam
bem privar a varias pessoas de condição 
e de grande piedade, o merito da obe
diencia que protestaram render aos de
cretos do Santo Padre. logo que os co
nheçam; tais pessoas não desejam se
não saber a verdade, e, enquanto es
peram o efeito desse desejo, elas perma
necem sempre de· bOa ,fé nesse partido, 
que fazem · aumentar _ e fortificar por 
esse meio; a ele àderindo · pela aparen
cia do bem. e pela reforma que pregam. · 
e ,.que é a pe-Je de ove)ha com que os 
verdade_iros lobos sempre se' cobrem pa-

·. ra enganar e· seduzir as ;i,Jmas. 
Ein segundo lugar,· o que. vós dizeis, 

Monsenhores. que o calor dos ·dois piH·· 
tidos em sustentar sua opinião deixa 
pouca esperança de uma · perfeita união, 
à qual. entretanto. -;e deve visar. me 
obriga a vos ponderar que não ha .união 
à fazer na diver~idade e contrariedade 
de sentimentos em materla. de Fé e de 
Religião, a não ser apelando para um 
te:-cdr,•. que não pode ser senão ·o Papa, 
n .... f11lt?, .(l.-.,;: CnnrH!""': e c_;u~ ·a~1u:::!e ... que 
ilão l,lei;eja . unil·-se nessa ma.tel"ia não 

é capa,; de nenhuma união, a qual fóra. 
disto não é me!mo desejavel: - porque 
a:, leis não se devem1 jamais reconc1Jiar 
coin os crimes, não mais que a· mentira 
concorda, com a verdade. 

Em terceiro lugar. e..ssa uniformidade 
que desejais entre os Preladot seria bem 
de se desejar, desde . que sem prejuízo 
p;ira a Fé; porque não deve haver união 
no bmal e no -erro: mas quando essa 
uni ao deve ser feita., . a . pa-rte menoi de

've procurar a maior, é o membro deve 
se unir à cabeça, que é o que se pro
põe, e , havendo ao menos,. das seis par
tea, cinco que ofereceram ·de se ater ao 
que disser o Pápa na fàlta. de um con
cilio, que não pode reunir-se por ·cau
sa das guerras; e quando, depois disso 
permanecei· a divisão e. si achardc: 
melhor, o , cisma, deve-se imputa-lo 
àqueles que não desejam juiz, nem ,e 
rende_r à plurldade dos Bispos, aos 
quais. não acatam, do_ mesmo ~odo que 
não o fazem ao Papa. 

E dai se forma uma quartà razão, 
que serve de resposta ao que voo ocorreu, 
de me dizer, Monsenhores, que um e ou
tro I partido acreditam que a . razão · e . 
a verdade se acham de s~u lado: o que 
concedo. Mas vós bem sibeis que todos 
os berejes têm dito o mesmo. e qtle 
Isto não os garnntiu contra a condes 

, nação e os anatemas coir que têm sido 
fulminados pela& Papas e pelos conci· 
llo.s: não se ach<iu que a união com 
eles fosse um melo de_ sanar o ma-1: pelo 
contrario. fol:.lhes aplicado ~ feno ·e o 
fogo. e algumas vezes .. demasiadamente 
ta_rde. como poac acontecer agora. i,: 
verdade que um partido :acusa o outro; 
mas com · esta dife1·ença,\ que um pede 
,iuizea, e . que o outro não os deseja, o 
que é máu s!naL Ele não deseja reme
dio, digo eu, da· parte do Papa, por
'1UI" -sabe que é posslvel: f!' faz gest-o de 
perl 1, n r1o .. Condll:> r,orqn• ·o ~ri' imp6s-
sive~1 no e11tado 1nei;enw das coill~; e 

Pregando e Martelando ••• 

''Seleções'' 
Pe. Ascanio Branôã<>, 

"Seleções''. é a revista da moda. B_em apresen~ada _graficamente. e co11; 
otima colaboração d,e cultura vulganzada em smteses, o magazme vai 
absorvendo todos os leitores de revistas por estas plagas de San~a Cruz, 
Andam alarmadas as revistas nacionais com esta blitzkl-ieg literarra entre 
nós. E com boa dose. de razões pondera veis. 

"Selesões do Reader's Digest" não tem os ~nus e dev7res que pesam 
sobre as noS!ias publicações, tem o luxo do dupm~ e r~gahas e_ vantagens 
éxtraordinarias. A tudo isso se acrescente o material otuno, vanado, ame
nissimo e sugestivo das colaborações, e explicado e~tá o triunfo inedito ~a 
revista ianque em todo o Brasil. Nã,o. quero discut'.r proble_mas de publi
cidade. Apenas uma observação aos leitores. E1 e que nao. se Julguem 
cientistas, nem dêm palpites em medicina, ari;e,. literatura, enfim em· qual
quer ramo de cultura ciqntifica ou Hterana, apenas porque . l~ram as· 
"S~leções". E' arriscar-se a dizer muita tolice. e expor-~e ao rid1culo. O 
magazine é síntese, é pílula, ou melhor, um vidro de p1lulas de cultura. 
Servirá talvez para despertar a curiosidade pelo estudo de tal ,ou tal as
sunto, mas. . . não vão lá· se julgarem sabios e se meterem em terreno ~e 
cultura, artistica, filosofica,' medica, ou rel~gio~a, apenasmen~c com arti
_guetes amenos de "Seleções". A revista esta criando e1;1tre nos esta men
talidade superficial de _cultura sintetica. Cuidado com este processo des
tinado a formar o que La Bruyére denominava com espírito .. , "ânes 
savants". . . _ . " ;., ,, 

Um jornal protestara ha bem pouco contra um? men'.ira que Sel~~oes 
divulgava contra os nossos brios n~cionai~ e mum 1mpertmente anunci_o ~as 
industrias Higgins. Falam dos lrmaos Wr1ght como mventores da. Av~açao, 
Assinalam a data de 17 de dezembro de 1903 como a da expenenc1a d,o 
"mail; pesado que O ar". Ora, todo mundo sabe, e, 50.000 p~s~oas em Paris 
virara em 23 de outubro de 1903 Santos Dumont, um bra_si(~1ro, erguer-se 
ao céu no seu "14-bis". Quem o ignora em todo mundo civilizado? Por~ue 
"Seleções" ignora ou finge ignorar isto e quer impertinentemente nos um
por os irmãos Wright como inventores do "mais pes,ado que o ar"?. E c~n
tenas de milhares de. brasileiros leitores do magazme engole1;1 tranquila
mente a pilula! Esta mentira nos ofende. Velemos pelo que e. nest~ hora 
do triunfo da maquina voadora, a gloria inc~mtestavel do Br~~il: .ª mven: 
ção de "Santos Dumont". Felizmente a. glona de !"osso patnc10 i1;1ortal _e 
hoje tão coí:ihecida e proclamada, e mais do que isto, pro_va~a ate ~ evi
dencia de um fato historico incontestavel, que todos os milhõ~s d! S_ele
ções "do Rl:'ndcr's Digest". não a _conseg~irão _e11;p:mar. Todavia, na.o fique 
a impertinencia do anuncio das mdustnas H1ggms sem. o nosso prntesto. _ 

Agora já não encontro mais o anunci~' nestes ultumos numeras. Ha 
t_empos houve protestos contra alguma~ caricaturas e. desenhos de anedo
tas veladamente bem imorais e a Revista teve, o cuidado e o bom senso · 
de evita-los. Ainda bC'm. 

,Surgem às vezes demasiados elogios a c?isas . e gente protestantes, e_ 
não raro alguns dispautetfos doutrinarias e filosoficos. 

Não se pode chamar "Seleções" uma revista r:riá. Todavia, é mister 
andarmos bem prevenidos e vigilantes.. · . 
· Entre as pílulas de cultura e as balmhas doc~s de coisas. amenas pode 
bem vir alguma capsula de biblismos ou de pengosas doutrmas. 

Cuidado e vigilancia! 

AVISOS , DA CURl'A MEJROPOLIT ANA 
A\'iso n. 68 (Sc,,1e vacante) - dia c1as 

Vocações Sacerdotais 

Pdr, Circular celetiva de 1942 do Epis
copado da. Provincia de São Paulo, . fi
cou estabelecido que, no primeiro do
mingo de· agosto\c ~rá comemorado o 
"Dia das· Vocaçõ2s Sacerdotais", 

Para 'que s~jam atingidas as finali
dade_\ tão santas e prementes, do "Dia 
c1.R~ vocações", ordena o Exino. Mons. 
Viga.rio Capitular que nos dias 3. 4 e 5 
de a,gosto, haja ·em todas as mati-izes 
!~rejas e cclegios, um tridu:i prepara
t:>rio com benção do SS.• Sacramento 

. e prega,ões sobre. a \nstitulção, grande
'l:a e . neéessidade do sàcerdoclo . catolico. 

Mada itambem que o -dia 6 de agosto 
seja celebrado, com grande solenidade, 

1 • promovendt> 0$ si:s.' t>àrocos . e'. Réitores 
c!e Igrejas Missas . solenei; .. comun,hões _. e .. 
exposiç/ío do' SantissicyÍo, . i!,ara'., pedir, a'"' 
Nosso Senhor boas e numerosas voca
ções. Alem desta · par.te . espiritual. cJí
dem Oll ,Revmos. Paroces e _Reitores de 
igrejas de obter do.s · fieis generosas con
trii>ulç&s pelas nece~s!dades materiais 
da Obra das vocs.ções do Arcebispado, 

D. Éxa. Revma. permite e recomenda 
às comunidades religiosas que. na noite 
de 5 para 6 de agost,o. façam uma vi
gilla de orz.çõM diant_e. do ss. S11crn
mento solenemente exp:ito em suas 
Cápelas. implorando de Nosso 8€nbor 
muitM . graças e bençãos pal'a os nos
sos ~eminarios. 

DJ ordem de S. Exa. Revma. 
• São Paulo. 26 de julho de 1941, 

Conego Paulo Rolim Loureiro. 
Chanceler do Arcebispado 

Ferias na. Curia 
t>e conformidade com o regimcnt<, 

illt8rno da Curia Metropolitana todas · 
as suas repartiç~s estarão fechada11 até 
o dia 9 de agosto ln clusi v .... 

. Reunião das Religiosas 
Quinta-feil"a, 10 de agosto, às 14 hs., 

&! pensasse que ele fosse! passivei, rejei
ta-lo-ia do mesmo modo que rejeita o 
ouõro. E nã'.l será, segundo creio. mo
tivo para o riso dos lbertinos e herejes, 
nem escandalo pa.ra os bons,, ver os 
Bispos divididos: - porque alem de ser 
n:uito pequeno O nunJPrO dos. que não 
desejam subscrever as cartas escritas a9 
Papa sobre este assunto, não é coisa 
extraordinaria, nos antigos Concllios, 
que todos não tenham o mesmo senti"' 
mento; e é o que mostra tambem a ne• 
cessidade que o Papa conheça o assun
to; pol.s que. como Vlgario de Jesus 
Cristo, é o Chefe de toda a Igreja, P 

por conseguinte o superio1· dos Bispos. 
Em quinto lugar, não vemos porque 

n . guerra, por estar espalhada quasi por 
toda a Cristandade. ha. de imped_ir que 
o Papa julgue com todas 'aa condições 
e forma,lldades necessarlas e prescritas 
pelo Concilio de Trento, a escolha .das 
qual~ este deixou nas mãos de Sua san
tidade. a quem varias santos e antigos 
Prelados tem ordinariamente consulta
dJ e reclamado nas duvidas sobre a Fé. 
mesmo quando 1·eunidos, como se vê nos 
Santos Padres e •nos anais ecleslasticos. 
Ora, si se prevê que haverá quem não 
dê aquiescencia ao seu julgamento, se
rá este um meio de disceuir os ver
dadeiros filhos da Igreja dos rebeldes. 

Quanto ao remedia que propondes, 
Monsenhores. de proibir a. um e outro 
partido de dogmatizar, eu vos suplico 
multo humildemente ,iue reconsiderelS 
que ist<, já foi experimer,tado - Inutil
mente, e ,serviu apenas vara dar 1força 
-ua assap nowu,o.tda as oua o 'np 
-'Bp.1aA 13 . vnb -as-eq 13msaw uu op11i · 
>11.q 'BJa anb opua~ an~.tcd - :o.ua .011 

· seja parn. se consol)dar: t:. não se deve 
tardar demas1adam;,ríte em extirpa-lo. 
v!sto que essa doutrina não se aplica 
somente em teoria. mas Í:iue. consistin
do tambem na pratica, as conscienclas 
não mais podem suporta,r- a perturba
ção e ~ inquieta•ão que nascem di,ssa 
duvida, a qual se forma no , coração d!' 
cada um, a ~aber si .Jesus Cristo mor' 
fou por ·e1e, ou não, e outra:;;. semelhan• 
te3. Ha !X'ssoas (lue. ouvindo outra~ dl
~rem, liÍ: moribundós, para consJla-los, 
"ICº i:.,,..,.s?m r<p--"' ..... n-;f.! n:=t .. ncndadr r.e 
«osso senhor' uue morreu por eles, dis-

haverá na Curia Metropolitana a cOS• 
tumeira reunião das Religiosas do Ar• 
cebispado. 

Criatlt a Federação das Gon· 
grêgações Marianas de 

Mato Grosso 
O Exmo. Sr. D. Francisco de A1f11f• 

no Corrêa. Arcebispo Metropolitano 
de Cuiahá, baixou 11m ato criando a 
Federaçãu das Congregações Maria
nas, o qual está assim redigido: 

"D. Francisco· de Aquino Corrêa -
p,or merc~ de· Deus e ela Santa Sé, 
ApC>s~o)ica, Arcebi_sp0 __ l\Ietropolitauo 
de. Ctiiabá,.·Assistente ao _Solio Ponti•' 
-ficio, etc.-·,- Fazemos· saber que, teu· 
·d~ e~· ·.vista o incremento das varias 
Congregações Marianas, que· vão sm·· 
gil)do nas Paroquias desta Arquirlio
cese, .e considerando que a esse _fim· 
é' de grande convenlencia, conforme 
prev.êm o; Estatutos, das mest,tr1s 
Congregações. coordena-las em Fede· 
ração para: maior uniformidade, eo~· 
são 'e P.ficac·a _do seu apostolado em 
pro! ela juventude: 

Havemos por bPm criar, como pela 
· presente nossa Portai·ia criamos. a 
Federação das Congregações Maria• 
nas da Arquidiocese cl_e Cniabá, com 
sede nesta ca pi,tal, e com a seguinte 
diretoria por nós nqmeada: diretor, 
Padre Mar'o Blandino: presidente, 
Dr. 'Luiz Philippe Pereira Leite: se
cretario. João Benedito de Almeirhi; 
tesoureiro, Alberto Mansur Ca!il, 
Bumlai. \ 

Dada e passada !!Oh o nosso Sinal 
e Selo das nossas A:rmas .. em Culahá, 
31 de maio, 1resta'd~ Nossa Senhora 
Medianeil·a de toda.R as Gra,;-as. em 
1944. -- t ~'RANCISCO, Arcebi3JJO 
Metropol:tano", 

seram aos doentes _que não se fiassem 
nisso. porque Nosso Senl!Or não havia 
morrido por toaos. 

Permiti tainl>em. Monsenhores, acres
centar a. estas considerações que· esses 
que fazem t,rofissão da novidade venço 
qu~ se temem suas ameaças as aumen
tam, e ,<l p1;eparam para uma forte re- . 
belião; servem-se de vosso sl!en'cio como 
um poderoso argumento em seu favor. e 
mesmo se ufanam, por um· Impresso 
qu~ publicam, que sois de sua opinião; 
~. pelo contrario. os qU( se_ conservam 
na simplicidade da antiga cren~a, se 
debilitam_ e se desencorajam. vendo que 
não se acham universalmente sustenta~ 
dos. E não ficareis um dia bem cont_ris
tadoa, Monsenhores, si vosso nome. ain
·da.- que contra vossas lntenções que são 
muitn ~antas. ~ivesse servido para con
firmar a uns em sua 1bstinação, e para 
abalar a cren~a de outro.~? 

Quanto a cenf!al' o assunto a um con• 
cilio ecumeni~o. qual o ·melo de convo• 
ca-10 durante est .. s guerras? Passaram• 
se qúasi quarenta anos desde que Lu
tero i, Calvino c,omeçaram a p_erturoar· 
a Cgreja e a. c01ivocaçâo do . Concilio de 
Trento. Segundo\ este, não ha mais pron
to remedia que o de · ,·erorrer ao Papa,, 
ao qual o proprio Conclli'. de Trento 
no;; encaminha em ·,sua ultima sessão, 
no ultimo capitulo. do, JuaJ vos envío 
um exr.erpto. 

Portanto. Monsenhores. não se deve 
temer que· o Paf)B; não seja· at,,,'iecido.
como é bem justo. qnando se tiver pro• 
nunc!ado: porque a1éni li que esrn razão 
de temer a desr,bediencia é c,omlim em 
todas as heresias. as quais.· por conse
i::uinte. de.ver-se-ia deixar existir impu
nemente. nós temo1> um exemplo multo 
recente na falsa dnutrina dos dois pre
tenso~ chefei:. tJa igreJa. salda da mesma 
botica. a qual. tend9 sido condenada.· 
pc>lo Papa. seu 1utgamento to! obedeci
do. e não mais se fala dessa nova opi1 
nlão Cert,amente; M<Jnsenhores todas 
essar. razões _·e (•arfas '>utrai; que vói;_ sa• 
bt>;1,1 melhor que ,u que dP.sejaria. apren• 
"ler dP. VÓS, jUC tespelto. como 11ll'lll' oais 
, como doutore;; da le:_re_ja f1ieram que 
re,;t?m w~•0 ntf'm?t,t-~ 001WO& prelad;>S 

· ,m P°'"~.r"'"' .qüe- ·:não tenham ?·,:-t":Uado a 
ca.rta que vos !o1, apresentada." , 

.,'' . . . 

·' 

.. 
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TELEGRAMAS DO RIO Para remediar a 
de hoteis 

falta 
CASBMIRAS DE PURA 

PADRONAGENS 
LA .•• 

!EXCLUSIVAS l N O T I C I A S M 1 .i I T A R E S 
l'IÍORTOS NOS AFUNDAME!'\1'OS DO 

"VITAL DE OLIVEIRA" E L•) 
"CAMAQUÃ" 

'RIO, (ASAPRESS) -.· i,; a seguinte 
a :11sta dos mortos do "'Vital de Olivei
ra;":. 

Oficias: 2.o tent.. Elsio de OJ:,veira 
Albuquerque; gua:.,.'!a-marir.l1a Agen;ir 
Brito; guarda-m".,rinha Milton Sanches 
de Faria; sub-,;:t'iciais Oswaldo Caetano 
da Silva, Man·,re1 Fernandes Lope.s e Ma
nuel Afonso . Teixeira; sargentos: Pedro 
Geral do ;-tascimento. Josia,a da Guia, 
Joaquim Ãlvez Diniz, Silvi~ Pereira, Jo
sé_ FraP,éisco da Cunha, Israel Ferrei
ra Se'/Í'a, Hermenegilj(o Gois Parente, 
Alfr<>1cfo Bezerra do& Santos. Noel José 
da .-silva, Euclide& .losé da Silva. Eucli
d~,s Pantaleão da Costa, Manuel de Li
uia, Domingos dos Anjos, João candido 
~e Lima, Fernando Ribeiro Marques, 
,Oscar José Alvez, Pedro Gonça.Jvez Pa-
1·énte. João Eleuterio Nicassio, Antonio 
Aurelia,no da Rocha. Pedro Gomes Pe
J'eira. Francisco Ribeiro. Atanazio Bor
ges .Halvasse, Àfonso Bispo Vital. Anto
nio Pereira · da Silva, Antonio Pavan
nell, Rodrigo Carlos de Morais. Manuel 
V~irà da Costa, nau! Bisoo dos Santos. 
J!:duardo Silva, José Pereira FilhO. Jcsé 
'Francisco' dos santos; 1.a classe: An-
1tqnio .reremias Gomes, Antonio da Sil
·vá, Estevão Martins dos santos. José 
.'Elias de Almeida. Luiz Gonçalves Matos, 
'.Hamlltol'l' Ve!ozo, José Ferreira Filho, 
Aléisio da Costa, Otavio Gonçalves Mar
tins; 2.a classe: José Lins de Albuquer
que. Jacinto Lima dos Santos. José Ma
'ta Bezerra.· Waltrudes Correira da Silva. 
Nelson Freitas Rosa, Elmar soares. Es
tevão Barbosa.. Alves, Gabriel Augusto 
Dias, Lourival .Bat'bosa do Nascimento, 
José .Gàldino de Lucena. Pedro de Al
nieiélá. Henrique Sa;les Alves, Felipe Lo
pes . Cardoso. Luiz Gonzaga di. Rocha, 
Gilson Soares da Silva. Sandovàl de Al
meida Lima, Ma.rio Gomes Pereira, Itau
i-y da. Silva Passos, Woff de Mello Sá, 
Francisco Pereira de trito, Argemiro 
Teixeira de Freitas, Moises Alexandre 
da Silya. Oscar Pereira de Freitas. Wal
ter Pereira. Correia, José Patrocínio Be
zérra; Gruníetes: Otonlel Bi'ito Car
doso, .Antonio Pedro ceará. Alcides Lo
pes Cavà.lcante. Luiz Batista de Jesus. 

. Carlos Campos de. Barros, Jaime Leo
poldo. de Carvalho. Oswaldo Bittencourt 
dei Rey, '3andoval dos Santos. Lauro 
Benedicto .Azeredo de Oliveira, Wilton 
Crisnlr de ",lmeida; Ta!feiros: Joaquim 
Miranda santa.na, Moacir Waldomiro 
Prado, Mimuél Antonio da Silva. Jero
nimó Neves do Amaral. João Octavio de 
Ollveira, Ari Francisco de Paula Satiro 
Bernardo . do Nascimento, Manuel Braz 
Filho; Helio de. Ca.rvalho, Newton José 
Deroeo Machado; Soldados navais: 
Boaventura. Zeferino Neves, Benjamin 

Freitas Afonseca, Manuel carreira Ne
ta. José Barbosa l!lbeiro, Afonso de Oli
veira Santos. Oton Schrann Filho. 

RIO. í ASAPRESS) - É a seguinte 
a lista do~ mortos do "C, V. Cama
quã": 

Oficiais: Cap. de corveta: Gastão 
Monteiro Moutinho (Comand.ante), pri
meiro tenente Rubens Poggl de Figuei
redo (enr.arregado da divisão de ma• 
quina,;): Sargentos: Hedonal Pedro da 
Silva .. Marcos Gonçalves Pinto, José An
tonio dos Passos, João de Queiroz. Car
los de Azevedo Ca:valho, Silvestre Alves 
de, Sousa; Marinheiros: Urias Antonio 
de Sr .-,a, Euclides Eufraslno Lopes, AI• 
fredo Cavalcantl Florestino, Sady Pe
reira Le&a. Newton Correia de Lima, 
Luiz Ribeiro do Prado, Eneias Freire Re-
2ende, João Adalberto Teixeira,. Celesti
no Bispo dos Santos. Heleno Josino da 
Silva. Pedro Gonçalves Guerra, Domin
gos Elillll de .Almeida, José· Faustino de 
Santana, Onan Gomes de Sena. Walde
mar Aldo Simas, Antonio Gomes. Pedro 
Feneira. Nazareno de Freitas Fernan
des, ,João José de Sousa: Grumetes: Ge
neslo Soares. -Assis BrMil La.cava. Sil
vio Ferreira. Orlando Loureiro. Odilon 
Silva do Amaral. Lupiclano Rego Dan
tas; Taifeircs: José de Souza, Antonio 
Marques de Sousa, Raimundo Cam.a.ra.; 

l.a ESQU!.,"lRILHA DE OBSERVAÇAO 

RIO. (ASAPRESS) - O Mini~tro da. 
Aeronautica autorizou a. imediata cria
ção da primeira esquadrilha de obser
vação. a qual ficará á disposição d8, For
Gi\ Aerea Brasileira, para. agir Pm con~ 
junt'> com as Forças Expedicior.~!'ias na. 
Europa. 

Essa esquadrllha partirá o mais br,:,ve 
pnsslvel para o velho mundo e f!r;JJ.rá 
sob o comando do general Mascarenl::Rs 
de Moraes. 

CABE A AUTORIDADE MII,ITAR 

RIO. (ASAPRESS) - SP!?,'lm~o pu
recer recente do Conselho Nacioz!al do 
Traba.lh(), não compete á jmtln cl0 Tra
bn lho. conhecei· dos .!itigios q;:e ~'i' ve
rifiquem entre as emprezas considera
das de interesse militar e os resp!!tivos 
empregados. A autoridade m!Iltar eabe, 
nos estabelecimentos mencionados. to
mar conta' dos seus interesses, - foi i:. 
conclusãô a que chegou o CNT. 

O ESTUDO DA GUERRA QUil\'IICA 

RIO, (ASAPRESS) -'- O Ministro da 
Guerra dirigiu ao diretor do Ensino do 
Exercito uma nota determinando que. a 
mesma diretoria deve toma.r as neces
sarias providencias para introduzir na 
parte referente ao ensino profissional da 
Escol'l Militar. o estudo da guerra qui
mica, e minas, a. partir do ano de 1945, 

NOTAS ECONOMICAS 
A TRANSFERENCIA DE INDUSTRIAS 
E CAPITAIS PARA O ESTRAN;~EIRO 

RIO; (ASAPRESS) - o c~~elho 
Nacional de Politica Industrial e co-

. mercial estudou a instalação ou trans-
1erencia de · industrias nacionais para 
outros. pai.ses.- sugerindo ao presidente da 
:Republica uma serie de medidas, que 
tivera.m a. ... provação do mesmo. Pelas 
referidas . medidas a transferencia de 
indust,;ias e capitais para países estran
geiros, .só poderá ser feita · mediante 
· just!fi~tiva. que deverá ser submetida 
á ap;reclação · do Comelho. Federal do 

. Comeréio Exterior e do Conselho· Nacio-
nal ''dé Política. Industrial e Comercial, 
ipa.ra então obter a autorização do chefe 
do. Governo. ; ·. ·'i 

· A reSO'lução do . Cons.elho Nacional de 
Politica. Industrial e Comercial declara: 
a não convenlencla para o Brasil em 
apoiar, .na-atual conjuntura, a transfe
i-enéiá .de Industrias e capita.ts para ou
tros. paises, salvo em ca.5os especiais ou 
d,e excepção, 

SUJEITA A LICENÇA A IMPORT.\
. Çiio· DO CIMENTO BRANCO 

Rio, (ASAPRESS) - De acordo com 
Ulllll,. solicitação da. carteira de Impor

. fação e Exportação do. Banco do Brasil, 
a diretoria das· kendas Aduaneiras de
clarqú, em·· circular, aos inspetores de 
"-lfandegas . e admmistradores das mesas 
de rendas .alfandegarias- do pais. que a 
importação de cimento branco, de qual
quer procedenéia, esta sujefü á pre
via licença. da. referida carteira. Acen
tua porem. qµe escapam a esse regime 
ai; !mporni.i;ôes que, em 16 do corrent-e 
e.5tivetem em portos nacionais ou em-· 
barca.dos, em traIJsito . µara o Brasil. 

P.-\PEL MOEDA EM CIRCULAÇÃO 

RIO, 
quadro 

(ASAPRESS) - Segundo 
demonstrativo da. Cal.XD. 

o 
de 

Amortisação de Valores, a quantidade 
de notas de papel mo~da que existiam 
até 30 de junho ultimo, era de 153 mi· 
lhões 112 mil 822 notas na importan
cia. total de 13 bilhões 330 milhões 054 
mil 230 cruzeiros, verificando-se assim, 
uma diferença. para mais · de 660 mi7 
!hões. 150 mil. 386 cruzeiro3 em relação 
ao papel moeda em circulação at.é 31 
de maio de 1944, isto é, trinta d!a.; 
antes. 

EXPORTAÇÃO DE EMETINA 

RIO. ( ASAPRESS) - O éliret.or dos 
Correios . e Tclegrafos assinou Úma pór
taria, esclarecencío que pode ·ser. feita. a. 
exportação de emetina .do füasil para a 

.. •ritglaterra· 'por via. a.erea, ·desde que a 
mesma sefa 'de forma solida. . . 

como se sabe, .o nosso, pais tornou-se 
o maior produtor de emetina do. mundo. 
~sse alcaloide é raramento éncontrado, 
variando o seu preço de 18.000 a 20.000 
cruzeiros por quilo. 

\'ENDA DE Pi.l.ODUTOS FARi.\JACEU
TICOS PELOS HOSPITAIS E CASAS 

DE SAUDE 

RIO, (ASAPRESS) - O Ministro 
,João Alberto assinou uma portarià, de
terminando que todos os Hospitais. ca
sas de Saude e quaisquer outros estabe
le~imentos que. embora não. sejam fa.r
macia. ou drogaria, 1·ealizem vendas ao 
publico, de modo amplo ou restrito, de 
produtos farmaceuticos .. flca.m equipara
dos ás farmacias para os efeitos de con
veniós farmaceuticos .e da. portaria. 151, 
de 28 de Outubro de 1943. relativamen
te ao comercio daqueles produtos. 

A referida portaria determina ainda 
que os Hospitais, Casas de saude e es
tabeleclment~s congeneres somente . po
derão vender os ·produtos farmaceuti

. cos pelos seus oreços de aquisição, acres-
cidos de margens de lucros ldenticas ás
previstas para as farma.cias. 

'VIAJANTE 
"Precisa-se de um viajante para trabalhar junto ás casas reli• 
giosas. Exige-se referencias. -- Cartas para esta redação a W. F. 

o Decreto 
alugueis 

regulando 
-·de casas 

os 

RIO. (ASAPRE~S) - O Sr. P--esi
ilente <'la .Republica assinou um decre
to lei regulan.::o os alugueis de cn
sas e Cujas principais <lisposi~ôei:. são 
a~ ~eguLtte~ 
. "Art. 1.o - Até 31 de. agosto de 

-t94õ, o preço cfo aluguel de qualquer 
jmovel é'o que esteja sendo 'lcgalmen-, 
te cobrado na clata da publicação des-
ta lei, · 

§.1.o - Continua em vigor o decre
to n. 24.150, de 20 <le abril de 1943, 
n~o prevalecendo. porem, ps ra as lo
ciqões a. que esse decrelo se refere, 
,e até' á data fixada neste artigo. qual
quer. aumento de 0 .lui,uel que exceda 
de'..20 por N,nto o cobracfo a 31 de 
Dezembr" de 1941. 

§ 2;o - Para as demais Jocaçô<?s e 
i:ino'Veis destfr1ado~ ·a fins comerciais 
e Industriais, é permlti<l o aume11to 
(!e 10 por cento sobre o ,ilug-u•I co
brado a 31 de dezembro de 1941. 

-Art •. 2.o - E' proibida a eobran~a. 
l'la. 'locação ou · sub-locação, total ou 
i,arclal de lm'ovels, de· qualquer tn111or
ta11cla, alem do· aluguel· élxado, ainda 
que a· titul<' <'le ti as. impo~tos, segu
ro, .luvas ou outra qualquer ,1espesa 
ou indenização não prevista em lei. 

§ l.o - Na~ locacões de imoveis pa
ra fins comerciais ou Industriais, po
derâ, entretanto; ser estipulado que 
o · loéatarto, -Ou súb-locâtn-io uague, 
a.lem ·do aluguel; os tmpostos e ta"ª" 
que incidam sobre o lmovel 1,cado e, 
bem assim, o premio do respect!Yo se
guro contra fogo, 

§ 2 •. o - Nas <'lemals. loca,::õec,, o lo
éadol' podArá cobrar alem do aluguel 
fixado no artigo primeiro, qualquer 
majo'raç!io havida, posteriormente a 

- 31 de dezembro de 1941, rios Imposto:; 
e· taxas, relativas ao !movei loca,Jo, 
desde . que entregues ao ]ocatario o~ 
necessarl~ com,.,rovantes. 

§ a.o - Nas locaçõe~ de lmov~t~ 
TUrais_ é f11cult1erlo o ajuste para na
tamento <1" 111\1guél em especle . .'(le 
D,cordo com os u·sos e. costumes· Jocais. 

Art. 3.o - Tratanclo-se u 1.a loca
r:ão subsequente· á refonnas substan
ciais o alug·ucl serâ fixarlo pelaa au
toridades municipais competentes.· 

Art. 4.o - Na locação do imoveis 
mohi liarlos <'l<iverâ ser feita a clescrl
rnina(:."' (-. do preço da \oca.çã ..... do frno ... 
vel P da rlos moveis, não podendo o 
11re<..;o <lcstc·s exceder a. 30 po1~ cento 
do valor da locac:ão do imoval, ou de 
5 por cento rlo valor dos moveis, nes
te ultimo caso, rlescle que ténham si ... 
rlO previam, nte•. avaliados pela auto
ridade municipal, 

§ l.o - Na lo-oac.ão ie comodos, com 
moveis e pensão serâ feita discrimina~ 
<:à.o <lo preço de loca.Gão de comodo o 
rln. do~ mnvei~ , o de fornecitnento de 
cotni<lH. 

§ 2.o - Quando se trate de estabe
lecirnenfr> le,c:alinente licenciado como 
l10tel ou r>ensão, caberá á Coordena
~~tn de l\lohiJ ísac:ãn Economica, fixar. 
os 1Jl't1\!0S cohrR.dos. 

Art. fi.o - Não será pennitida a co
liranc;a ~ iia.ntada de a.lugueis, nern 
poderá sfr exigida garantla que ex ... 
C'erla do deposito de 3 meses de alu-
gueL · . 

§ nnlco - A Yenda de moveis e lt1s
t:--la(!ões que g11nrneçan1 o tr,,ovel, ao 
futuro locatario, n!io poderfl ser fel• 

· ta nor preço f-luperioi· "' seu. custo. 
deviclatnf nte comprov~do. ou do valor 
que for arbitrado pela autoridade mu-
nl~ir>al. · 

A rt. <i.o - Salvo nos casos em que o 
contra.to expressa ment,· o autoriza~ ê 
vo,da<lc o trespa;_~s~ de loca.cão, total 
ou pu.rcial, do ·imovel~ bem eomo. a. 
sub-locar.ão. '. 

,o rt. 7.o - Sal• o ajUSle em con
t· a tio, f!OllSidcrR ffiwSS prorrogados J)Ôr 
prazo in?eterminn.do. todos QS contt•:
tos rlei locrt..çiio de imove) ~m vigor e, 
bem rssirn, aquel<'s cujos prazos já 
tPnh~ .1 exptr;-1rl, continuando, porem 
os lo,:atarfos na posre do !move;._ 

Art. 8.o - Durante a vlgencia des
ta lei não se,á concedido despejo a 
não s-0r: a) Se ~ loc:i.tarlo ou sub-Io
catario não pagar o <1.luguel no prazo 
convenclona<lo. ou na falta do• contra
to escrfl o, até o clia do mês s11bsequen 
te ao vencido; b) se o locatario. ou 

• • • suh-locatario der causa a rescisão do 
contrato, ou faltar ao 'cumprilnento 
de. qualquer obrlgaç!io estabelecida em 
lei; e) se o predio nece:;sitar de re• 
foL·n1as .. rg·~rtf's, caso em que será 
observado o disposto no art, 1.205 
do t, dii,,o Civil: •l) em ~as, de desa
propriação <lo imovel ou de su, de
molição, par· ar lu :ar a ediflcaoão 
de ,obra de vulto de,•idamente lice11-
cia<l:t, devondo, em qualql,ler desses 
<·:1sos, sei· o locatario, ou sub .. Jocata
rio, notificado com a meses de ante
ceclencla; e) se a pessoa fislca. ou j11-
ridi<:a proprietat'ia. necesõ''tar do imo-
\'el ·para seu propl'io 11so ou ele seu 
Rscendente ou dAscende11te; caso eru 
que o inquilino ,te,·crá ser notificado 
com 3 meses de anteccdencia; o se 
o locador ou sub-lbcador de comodos 
deles necessitar para seu nso ou <le 
pes.soa de sua familia, devendo, nes
se ·caso. ser o loca..tario, ou suh-loca
tario, notiflcaao cóm 30 dias de a n
tecedencia, 

ruo, (.-\SAPRNSS) - A !alta de 
boteis no Rio _e S. Paulo é um pro
blema que se ven1 fazendo sentir de 
forma alarmante.- O govern·o deter1nL· 
nou ,ao Conselho I•'ederal do Come1'
cio J!1xtf'rior que ~studasse o, -ass,fn .. 
to da industria hoteleira· e emitisse 
parecer a resp:éito. O ,Conselho. que 
é orgão disciplinador . da Economia 
Kacional aí'!aha de apresentar um 
projeto <'!e decreto lei no qual s!io 
estahelecidos favores e concessões, 
en1 todo o territorio ·. naciOnal. Se
gundo conseguimos apuràr a logisla
<::'io em apreço, es,i:abelece o prazo de 
,; anos da concessão dos seguintes 
favores aos boteis que forem cons
truidos e aos existentes: isenção dos 
impostos relativos á. construc;ão; 
isenção dos· impostos e taxas adua
neiras para 1naterial necessario a. 
c.onstnt<::ão clesde que .·não tenha si
milar no pais ou qualidade adequa
<la; isenção do hnp:osto <le trans1nis .. 
são de propriedado para a 11quisição 
do terreno: isenção pelo pra7.o de 10 
anos, elos impostos federais, esta-
1luais e municipais que incidam so
hre o estabelecimento e seu funclona
,nen to. Os ]loteis de,"erfco. atender aos 
~cguintes requisitos: no· Di9:tri~o Fe
deral e capital pa'ulista --,- ter no mí
nimo 200 <1.uarfos com 100 · banheiros 
nrivativos; Porto Alegre, Belo Hori
zonte, Curitiba e · outràs capitais -
minimo 80 quartos, 30 banhtiros pri
vativos; demais localidades do Bra
sil - mínimo 40 quartos ·e '15 ba• 
nheiros privatfros. Os hoteis existen- · 
tes no vats ou em construção, tambcn1 
os ciue se adaptare1n -:convenientemen
te e (t\lé ]lOSSUUm COlldições de COn• 
forto e pu<lere1n .sei· coi:istdêrados· co• 
mo de primeirll. categoria .. poderão 
gozar cios favores a criterlo das auto
ridades competentes a .,'partir da data 
4:.-m que se ma.nif.cstarcn1 .os favores 
., isenção <'!08. Impostos federais, es
taduai~ e 1nunlcipais," . 

RECEBIDAS DOS MELHORES. TEARES li • li! 

Art. 9.o - E' vedado a.os i,roprie
tarios <'~ casas, apartamentos ou lo
jas, destinados a. loca<;ã.o, mante-los 
desalugados por mais de 60 dias, ha
Yendo pretendente que ofereça, comó 
garantia ila · locação, quantia equiva
lente a 3 meses do respectiYo aluguel, 
f:ialvo justa causa sujel~a a compro
vação. 

Art., 12. - o· alugnel dos prodios 
cuja construção se iniciar. depois da. 
pub!lca.ção desta lél, serâ lh·remente 
fixado pelo proprietario. 

Art. 13 - As lnfro.ções desta lei 
conslltuem crimé contra a gconOmin.. 
Popular e sera., julgadas pêlo •tribu
nal clP. Segurança Nacional, incidindo 
os res;>onsaveis :nas penas co1ninadas 
no ll.rtlgo 3.o elo cle~reto 1,1 S 69 de 18 
de 110,·01110:·o. de 1938. 

Crianças 

... ... _, .. ,,,.-,,.,.:_ 

FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

Vin~o Creasetado 
"SILVEIRA" 

Grane/e Tónico 

abandonadas 

São es·ta.s; en1 linhas gCrais, ás coh· 
clusões que pelo Conselho serão sub
metidas a apreciação do' Presidente 
da Republica. 

Bondes "~xpressos" 
!tIO, (ASAPF\IISS) ~ O. Prefeito 

rtnforizou a Light, a. titulo de expe
riencia, a. fazer ·o serviço ele bonde 
~xpresso, com iti11erarios especiais, 
partindo ile pontos 'diferentes. 

1 

Abrigos para os que espe= 
ram bondes 

RIO, (ASAPRESS) ~ Autorizada 
pela Prefeitura,. ·a Light est:l. cons
truindo na rua !Jvaristo da Veiga, es
<1uina · da __ Pra.~â. lt,loriano, un1 abrigo 
para bondes expressos da zona sul. 

IMPORTAÇAO DE 

T:!O. (ASAPR8SS) - O tlinlstro 
João Alherto, falando ã. imprensa, ,k
<~larou í(Ue SPrão localizadas no Brasil 
Central todas as crianças abandona
das. desta Capitnl e das demais gran
des --e-idades lit'ornneas. •rerão ·Jlrefe
rencia para seguirem para aquela re
gfão ,H1 1n0nores coinprcendidos entro 
8 e 12 anos. 

O presidente <la. Funda,:ão Brasil 
·Central ·acrescentou <1ue á. essa nova 
11opu!ação será proJ)orcionada toda a 
assistencia possivel1 inclusive a ins
tru<,::ão. 

A "sutilina" e a cura 
da tuberculose 

'- P. MACHADO & FILHOS 

o fa!ecimento de 
Bevilacqua 

Clovis 

.. 'ruo, ( ASAPRI,SS) -- Sobre as 
'experiencias realizadas e1n torno da 
"sutilina", ti1na. nová ·m~ravilha te ... 
rapentica contra a tubHCU\OSe, as 
autoridades responsaveis· 11ela Saude 
P:tblica desta capital, Informam que, 
por enquanto, são 1>rematuras quais
c1uCr afh·n1ações, riãô _obstante o cur-

. so animádor das experienciàs e· de• 
monstraçõcs 1•eallzadas. 

CASA li LBERT_O 
MATRIZ Largo São Bento N,º · 40 _e.,:_ Telefone: 2-2336 

• 
. kro. (ASAPJU:SS) - Faleceu di:\ . 

26, pela manhã, o. dr. CloYis · Bev!lac
<iua, jurista de reno111e no Brasil e em 
todo o mundo. · 

DISTRIBUIDORES: Alfredo Serra & Cia. 
. Vita & Fernandes 

CAMPINAS 
SANTOS 

O Secretario de Sauele e Assistencia 
que acompanha dlariamen\e os traba-

Irineu Gomes de Alme.icla· Rua 
r2 ele Outubro, 191 - Te!.: 5-0800-- SÃO PAULO O <li·. Clo,,is Bevilaequa é autor do 

Codigo Ci1iil, membro ele varias or
ganizações. de direito no Brasil. Ame
rica e Europa e autor de llJUito.s li .. 
vros classicos de direito. 

lhos ·científicos no ·Hospital .de 'l'uber
culosos ·São. Sebastiã.o, Informou que 
oportunamente ·fará uma demonstra
ç:ão coletiva á. 'impren.sa1 reco1nen ... 
<lanelo, alncla, aos jornalistas para 
que não explorem.) ·uiulto o assunto, 
afim de n.ãoe 1,ertürba.r o esforço que 
a c'úmcia v,,'m · ·reaúza;ndo. ·com sigilo 

.. _,,--------------------------------. ----.------. -...,.----.-·-. --
A morte do d1·. Clovis, Bevllacqua 

li hre imenso claro na cultura. juridi-
ca do Brasil. · · 

GONGRES ·O DOS SAGRAllOS 
CORAÇüES · NO CHILE 

Substituirá o Maio. r Landry nos laboratoriós; . Móticiâs 1'>roven1entM· de· sant1ag.'.), do 
~ O s'r. Oli1'eira Lfma, em paleSt ra· Chile, revelam que s~ est!io' ultimando 

~·"C'1·1· ,, ;, -~ 1 ~~ ,,,;-,,COln ·a. reilO~fa;'geln".- disse q~e RS' pri .. ; :9~, és }'. ;{ : .: ·;•,i ; ;meirás. notic!ás -daclas pe!R jt11pre}tSa 01 prepara:tivot para a Celebração dO 
· ' •, ·• '1 iYel'am 'repercussâo mundial, pois·'eHi "· Co11grêsso :Arquidiocesa.no dos Sagrados 

Rro. fASAPIUsSS) _ o Preslden- 'recebeu telegramas de varios pai'sê·i4, Corações ,de<Jesus' e .de· Maria, que se 
te <la TicHul,Jica asslnotL t!ecreto. no- · inclusive ·aos Estados Unidos, solici•··;:•"rtal~i"!i.'."naquela.'··ca'.lita1 entre 20 de 
mean<lo Antonio ca,·aJcanfe Vieira tando maiores informes a .,i·e~peitQ.· ·Novembro: e 3 de . Dezembro pro:;imos. 
Cunha ;,ara exc1·ce1• interili'amente o Q···secretarfado · Arquidiocesano e\1car-
cargo rl() Direto!' Geral elo Denarta- Expedkão não autorizada regado. do Congresso organizou soJems 
mento dos Correios e Tele<xrafos· <111- -> . ·"H·o· ras San•··s" em todas as Iº,T,~_ei·as 
rante a ausencia elo. major· Landry. RIO, ·(ASAPRESS) - O Conselho'_" "" ,, 
Sales, uiretor efetivo ,:ue se rncon- de Fiscalizagfro às Expedl~ôes arti!<- da. Arquidioces~. For2.m distribÜidos nu-
tra em viagem para os E:itn.<los Uai- tir·as e cientificas <lo Brasil infor. merosos impressos e carta7,es de propa-

'os. mou a Imprensa que ·a expedição ao. gandà, destinados a pr~par_ar os fieis 
J:io das Mortes, pnrtida do Rio a 22 parr, tão auspicioso. acontecimento. Pro-

Faleceu Fre·1 Toma's· ,10 corrente·. chefiada pelo r.,,::;-enhciro curando ·atingir todos os meios, como 
o~valdo Gouvca, níto e~tf1; licerícia.da. 

J na forma da. lei,· pelo que foram to- hospita.ie, . fabricas, etc.,. a emissora ansen . Utadas providencias ))ara impedi!' o "Mercurl~". transmitirá uma .. "Hora 
seu Indevido prosseguimento. · Eanta.", pregada por nota.veis oradores. 

RIO, < AS.-\PRESS) - Faleceu dia 
~1.. Prci •.romãs Jnnscn, fip;ura <:onhc
cicliss.'llua. tlOS. 1neios . l•eligio~.os ·e so
ciais de~ta capital. O pa.ssa1nE.:nto se 
deu no ConYcnto da L:ipa. 

Frei •romãs er''\ natural dn, Holan
da, onde entrou na Ordem do Càrme 
em Outubro de 1886, recebendo a or
denação ~acerdotal em 1.5 de agost:: 
,ie 1803 •. Esse sacerdote Yciu para o 
no.sso pais em l 90õ, tendo exercido 
diversas- e hnportantes missões na 
Ordem do Carmo. 

UM MONUMENTO AO BOI ZEBU'! 

Casos com marujos 
Nações Unidas 

das 

RIO, (ASAPRESS) ~. O Chefe· ,la 
Policia assinou uma · po1·taria, clcter-
111illando ás :autoridades policiais que, 
ao intervir cm casos .ele marujos àas 
Na<;Õ(>,q Unidas, devem so éon1u11icar·· 
imediatamente com a Chefia de Po
licia ou com o Consulado do pars a. 
que pertencer o m·arujo, antes de to
rnar qualquer medida. 

i) 

l 0.0 aniversario do assas= 
sinio de Dolfuss 

RIO, (ASAPRESS) - Na Igreja do 
São Bento foi rezada rlia 25, · ãs · lo 
horas, Missa. em intenção dos milhares 
ele austriacos que antes .e .depois da 
anexação da Austria, morreram pe
la independencia <le sua patrla e JJe
la liberdad<1 do mundo. 

·o dla 25 foi escolhido, porque as
sinala a passagem ·do 10.o aniversa
rio elo covarde assassinio pe]os nazis
tas tlo cha.nceler Engelbert Dolfuss, 
o primeiro estadista que combateu os 
hitleristas. 
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Pe. Adalberto de 
Os jornab têm sé referido largamen- . 

te a uma estupida. noticia inteiramente 
in~dita nos anais de nossa historia. 
Desde que o Brasil é Brasil, desde que 
ingressamos 110 nun1cro dos povos ci
vilizados, as nossas cronicas jamais re
gistraram acontecimento .tão .descabido 
e insolito, como este que ·nos chega . do 
Triangulo mineiro. A imprensa tem fei
to seus· oportunos corilentar!Js a. respei
.to desta historia de uma. .estatua 'que os 
fazendeiros daquela parte, do ten·itorio 
mineiro vão · erigir em honra · e ,em ho-
menagem ao boi zebú! · · 

Parece · que não vivemos mais em ter
ras cristãs,. em um pais· visceralmente 
cato!ico, de tradições profundamente 
cristãs. · 

Uberaba, a linda · e prospera cidade 
do Triangulo, parece viver num mar de 
dinheiro. Com muita certeza, nobreza é 
um termo desconhecido- por aquelas ban
das. A cidade vai ter o seu monumento 
ao boi.. Isto parece cheirar um pouco 
de paganismo, se não for tudo' espirlto 
pagão, que ultimamente está vitimando 
e desnacionalizando a nossa · patria ! E 
a gente, . quase sem querer ou perceber, 
vai pensando naquele "Beze1To de ouro" 
de que nos fala. a Sagrada Escritura, 
que tentou substituir o Deus de Lsrae!, 
tal é a conexão de fatos entre o "Bizer
ro de ouro" dos pagãos e a estatua do 
"Boi · zebú" d0/5 fazendeiros cristãos do 
Triangu!o de Minas! 

O mais chocante é que este-. tão tris
temente celebre monumento vai. ser· er
guido em ilm momento tão difícil da 
vida, -quando, por toda a parte, so há 
mlserla e pobreza. Julgo que tambem 
deve haver multa mdigencia por aque
les rincões da terra mln.elra ! Não existe 
Para.isa te1·restre . neste mundo de Deus. 
Já foi uma vez a historia do Paraíso! 
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Paula Nunes, S. D. S. 
Será. que a. 'infancia abandonada de Ube
'raba Encontra. sempre porta.s abertas 
nos Patronatos de Menores da cidade 
ou da região? Será que a velhice tenha 
o -seu a.mparo, seus hospitais, seus asi
los? Será. que nas choupanas e casebres 
da gente humiíde e pobre e menos pri
vil~giada da , sorte não se possam ouvir 
ge,midos de um 1)0bre doente tubercu
loso que ·não pode recolher-se a um 
hospita.1 para terminar seus ultim0s 
diM, ·por . Jhe faltar o dinheiro necessa
rio ou po1; não haver um tal Sanatorio 
na rica 'região?! Será possivel que na 
zona uberabense não haja o grande 
1xoblema da mendicancia; . dos pJbres 
e aleijados que andam pedindo de casa 
.em casa uma "esmola pelo amor de 
Deu:;"? 

Tudo isto. é ii:npossive!. Mesmo se no 
Tria.ngulo mineii-o não houvesse nada 
disso, quem conhece as cidades ribeil·i
nhas do São Francisco, viu bem de per
to a pobreza extrerlla daquela porção da 
gente .brasileira e mineira. Muita .mise
rir, e muita indlgencia. Por que não ir 
ao encontro desses patrícios e coesta
duanos que morrem na mais extrema 
mlseria, sem assistenc!a medica contra · 
as doenças paludosas · que proliferam por 
toda a região banhada pelo grande rio! 
Não faz muito tempo que · passei po1· 
aquela bela., mas muito desamparada, 
região mineira, e tive ocasião de ve1· e 
.comentar com outros passageiros o 
quanto aquela boa gente do grande Es
tado visll1ho estava desamparada, acos
sada de pobreza e doença 1 

Outro· lado desconcertante e chocan
te no caso da. esta.tua que Uberaba vai 
erguer ao boi Zebú, é que este thonu~ 

. mento vai ser erguido na heroica e .ca
, tolica Minas! Não é o povo mineiro, bom 
é cato!ico, que vai prestar essa home-

· I)agem ao animal que enriquece a tan
ta gent-e! I!: o .que nos consola. Mas são 
a.Jguns ma.gnatas, que, embebidos no di
nheiro .. e· nos bens perecivels da terra, 
perderam todo o senso catolico e· renun
ciaram a · seu batismo. A Minas. catoli
ca e de sentimentos caritativos ' para 
com o. proximo repudia a estatua do· boi 
zebú. O povo que os monumentos cris
tãos perpetuados em hOspltais, asilos e 
obras sociais jncent!vadas pela caridade 
cristã. 

J;; Isto auc o DOvo 011er e de oue nre. 
cisa! 

ASSEMBlEA GERAL EXTRAOROINARIA 
D:A L E G'i O .N A .. R I O S / A,.. 

Aos vinte dias do mês; de julhÓ .. de ; 
mil novecento~ e quarentr,. e quatro:' às .. 
v int,, .. e m~:a 110ras, na sede da: Legio
nario Sociedade Anorilma, à ·ruà 'Ima
culad~ Conceição numere, 57 (cinquenta 
e sete), reuniram-se em Assembleia Ge
ral Extraordinal'ia, regularmente c,nvo
cada 'or editais, acionistas representàn
cl:J mais de dois terços· das ações da so
c:icdad-e. - Aberta a sessão pelo dr. Jo-
só FedrÔ Galvão de Souza, vice-presi
dente enr exereicio, foi P,elo mesmo dit':l 
que, verificado pelas assinaturas dos 
presentes e o seu numero de ações, ha
wr numero Jega1; representando ma.is 
de dois terços do Capital social, de
clarava instalada. a Assembleia Geral 
Extraordil'iaria, convidando para secre
tariá-lr, o acionista sr. José Neyde· Cc
sar Lessa.. - Foi dada· e palavra. ao sr. 
Francisco de Paula Monteiro M.i!chado 
para que fizesse sua exposição sobre a 
Óportunidade da liquidação da. socieda0 

do anonima. - O referido acionista 
adi.:i,ntou aos presentes ser abso!uta
mentl, desnecessaria uma sociedade com 
tão grande capital para explorar a pu
blicação do orgão "O Legiona.rio", de 
ve?. que por motivos imperiosos foi fe
chada a tipografia da sociedade anonl
m.1,, que vinha fazendo trabalhos a ter
ceil·oi. - Como o objetivo principal da 
sociedade é o de manter sempre o or
gão "q Legiona.rio" e este vem sendo 
impresso com o conhecimento de todos 
os acionistas, nas oficinas do . declarante, 
que e o atual diretor superintendente 
da rociedade, e em condições verdadei
ramente vantajosas, ~ de se admitir que 
uma pequena sociedade assuma. â: res
ponsabilidade da i:,•.iblicação do mencio
nado orgão. Assim, se' a Assembleia Ge
ral Extraordinaria est-ivesse de acordo, 
deve-se-ia eleger um Uquida.nte para que 
liquidMse o seu ativo e passivo a.pre
&entandJ à Assembleia Gm,al em tempo 
oportuno e de conformidade com a. · lei, 
o relatorio, inventa.rio e balanço para 

sua aprovação - o orgão "O Leglo:,;ia
rio" continuaria sendo Impresso pelo 
atual diretor superintendenn que se 
responsabílizaria pela continuidade, se
quencia e administração do mesmo, até 
a realização d-e nova Assembleia Gera,l 
que aprovasse os seus atos. - Postas em 
discussão as propostas acima mencio
nadas, o Exmo. e Rei-mo. 'Monsenhor 
José Maria Monteiro. presente à reu
nião na qualidade de Viga.rio Capitular 
e acionista, propoz que a Assemh!eia de
cidisse pela liquidação da sociedade ano
nima. ele,;endo o sr. "'rancisco de Paula 
Monteiro Macl.ado para exercer as fun
ções de liquidante, uma vez que já vi
nha efetivamente dirigindo t< .. os os ne
gocio: da socleda.de. e que o a.tua.! dire
tor do orgão "O Legionario "· fosse con
servado no seu respectlvo posto. - Essa.s 
duas propostas foram unanimemente 
aceitas pelos acionistas presentes·, _ que 
representam mais de dois terços do ca
pital social. - Foi a.inda unanimemente 
aprovado que o referido liquidante, ora , 
eleito; ficasse in•estldo de plenos pode
res para proceder a todos os. atos neces
sarios à l!quldação, e para continuar 
com a industria jona!istica, pratican
do todos os demais atos <xpressamente 
referidos no artigo 141 (cento_e gua.ren-
ta e um) e paragrafo unico do tlecreto
lei 2.627 (dois mil se,scentos e vinte e 

· aeteJ de. 26 <vi:.~e e seis) de ~etembrc 

,ltÍ :1940 • (mil novecentos e quarenta), a. 
fim7de prosseguir. na· publicação do or• 
gão "O Legionarlo". -'-·Por S. Excia. 
Revma. toram ainda propostos·- os se
guinte:; nomes _para constituírem o Con
selho Fiscàl: Revmo. D. Paulo Pedrosa 
O.~.B., dr. Vicente Melillo dr. Luiz TO• 

Josa de Oliveira e Costa, dr .. José Gon
zaga An-uda e dr. Andrê Franco Mcn
toro, os quais fo'ra:m aceitos tambem 
unanimemente. -,- Nada ·mais havendo · 
a tratar. e nenhum outro acionista .de
sejando ·usar da palavra. · foi . 'pelo · sr. 
Presidente declarada encerra.dá a . pre• 
cente Assem biela Geral Extraordmaria., 
e, para . constar. eu secretario. ·lavrei a 
presente ata; que assino com o· senhOr 
Presidente · da mesma. - São · Paulo, 
vlnte de julho de mil novecentos. e· qua
renta e quatro.· - . Presidenre (a) José 
Pedro Galvão de souza; Secretario: (a) 
Jos:í Neyde Cesar Lessa.: Vigário· Capi• 
tular: (Ú Monsenhor José Maria Mon
teiro; Diretor Assistente Ecleslastico: 
/a) Conego Luiz Gonzaga de Almeida. 
- (a) Francisco de Paula Monteiro Ma
chado. - (al José de Azeredo santos. 
- (a) José .Filinto da Silva Junior. -
(a) José Gonzaga. Ai-ruda. 

Condenada a Eutanasia pelo 
Emo. Cardial Bertram 

Us comentarJstas catolicos de· Lon• 
dres Informam que a hoi-renda pratica 
nazista da eutanasia foi duramente ata
cada pe•o Arcebispo alemão de Bres
Jau. Ca1·deal Bertram, em Carta · Pas- · 
torai.· A Pastoral· do Arcebispo · faz · re~ 
ferencia·s a.os doentes e feridos,. Isto. é, 
aos chamados "'elementos a-socia.5", aos 
qua.ls, no Re!cb naciuna.1-sociallsta, se 
nega o direito óa viver. A proposlto; o 
cardeal Bertram escreve· textualmente: 
•• Com especial enfase, o.· Papa Pio XII 
acentua a necessidade de caridade . i,a
ra com os feridos e .fracus fislcltmente, . 
bem como para con. os afligidos· men• 
talmente. os que sofrem de doen~s he
red !ta.rias, os quais não deveriam ser 
considerados como um fardo pesado pa
ra. a sociedade. Dt> fato. a encíc!lca. de. 
Sua Santidade oferece especial conw
lo p,,ra os chamadOb .. elementos a-so
ciais", aos quais mostra que seus. so
frimentos não são !nutels, mas antes 
uma. benção, se suportados dentro do 
espírito cristão." Dessa formá, OS prin
cipais dirigentes catolicos a.Iemães ccn
denam a doutrina social · nazista. que 
prega a eliminação de t;od·is àqueles ele
mentos que não podem mais desempe
nhar lntegra.lmente ·a -sua funl;:úo na. vi• 
da. nacional. · -

. r.s FRANCO-CANADENSES·· NO 
VATICANO 

ú 22.o regimento ca.nadénse assis
tiu á. Missa especla.l celebrada em 
sua.· Intenção na Baslllca de· S!io Pe
,1~0. comungand,, todos os soldados. 
Apôs à Missa, marcharam com as 

.han.delras desfraldadas ao som da 
I.Jan<la, pela pra~a· rle São Pedro; di
riglnilo-se para lllldlencia que llles 
r,onc-,,1.,ra o Santo Parlre no Vatica~ 

'nô. 'é: · tJm reghnento . franco-ca"'! 
~naden~s-.: 
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TEATROS E CINEMAS 
PROGRAMAS DE HOJE 

PRIMEIROS EXIBIDORES 

ALHAMBRA - Fiiho querido, com Don Ameche. - A, IJ 
Mulher contra :1)omens, com Marguerite Chapmann. - D. 

ART PALACIO - Branca de neve e os sete ~nões, desenho de W. u1sney - A 
BANDEIRANTES - O manda-chuva, com Humphrey Boggart. - APA.' 
BROADWAY. - Paixão impossível, com Hugo del Carril. - APA .. 
IPIRANGA - A lua a seu alcance, com Mlchele Morgan. - APA. 
METRO - Tiirtu, com Robert Donat. - APA. 
OPERA - Despedida, com Vivian Leigh, - APA. 
PEDRO 1l - Ares de tempestade, com Chester Morris. - l-1'4. 

A legião fronteiriça, com Roy Rogers. - AMC, 
RlTZ - A mulher da cidade, com Albert Dekker. - D. 
Sii.O 13i:N1'0 - Oung-ho, com Randolph Scott. - APA. 

Comandos de costa, com varios atores. - A. 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

AMEltlCA - Beijo da traição, com John Garfield, - APA, 
O 1nlsterio da cascavel, com Edmund Lowe. - APA. 

ASTORI A - Casados sem casa, com Pola Negri. - D. 
Aventuras de Jimmy Valentlne, com Denis O'Keefe. - APA.. 

AVENIDA - A mulher do padeiro, com Rain1u. - M. 
Esta noite bombardearemos Calais, com Anabela, - AP A. 

BABILONIA - Mercado negro, com George Brent. - AP.A. 
'l'orre de Londres, com 'Boris Karloff. - R. 

BRASIL - Caçando estrelas, com Virgina Weidler, - APA.. 
As três herdeiras, com Barbara Stanwiclt. - D. 

BRAZ ,POLITEAMA - Em11e Zola, com Paul Muni. - R. 
Hora para matar, com Lloyd Nolan. - APA. 

CAMBUCi - Dama por uma noite, com Joan Blondell. - D. 
O falcão em perigo, com Tom Conway. - AMC. 

CAPITOLIO. - Salve-se quem puder, com Stan Laurel .. - AMC. 
Comedia humana, com Frank Morgan. - APA. 

CARLOS GOMES - Apanhado em flagrante, com Henry Armetta. - A. 
CASA VERDE - Canta coração, com Don Ameche. - AMC. · 
CINEMUNDl - Samba em Berlim, com Dercy Gonçàlves. - D. 
COLI$EU '.;.. A irmã do mordomo, com Franchot Tone. - APA. 

O perigo me persegue, com Chester Morris. - AMO. 
COLOMBO ---' A patrulha de Bataan, com Robert Taylor. - APJ 
. O homem gorila, .!Om Bela Lugosl, - D. 
COLON - Dia de festa, com George Negrette. - AMC, 

O filho de bracula, com Lon 'Ohaney, - R, · 
CRUZEIRO.- Encoutro eni acrl!m, com George Sanders. - APA. 

Flor de inverno, com Sonja Henie. - D. 
ESPERIA - Av'entura à meia noite, com Chester Morrls. - APA 

De Mayerllng · a Seraje,o, com John Lodge. - APA. · 
FENIX - Cupido é moleque teimoso, com Cary Grant. - R. 

Corvetas -em ação, com Randolph Scott. - AMC. 
GLORIA-- O palhaço faz o artista, com George Formby. - R. 

Cavaleiro foragido. com Tex· Rltter. - AMC. · 
HOLLYWOOD - o diaoo disse não, com Don Ameche, - D. 

Paris eta assim, co·m Ann Dvoralt, - AP A. 
IDEAL - Luar em Havana, com Allon Jones. - R. 

O ipaior sovina do mundo, com Bob Hope. - R 
Amor de mãe,,com Sara·oarcia, - APA. : 

IPJR/!NGA-PALACIO - Vale a pena roubar?, com E. ·o. R.obinSOll, - A{'.'1. 
DoiS contra o mundo, com· John Sk!!lton. - APA. 

IRIS - O a.z da morte, com Erik Portmann, - AMC. 
Traição do far-west, com Richard Dix. 

LUX E&tranha passageira, com Bette Davis, - R. 
,O perigo me persegue, com Chester Morris. - AMC:.. 

MODERNO - Pelo sinal da patria, com Henrique Ninilto. - AP A.. 
OBERDAN - Regresso retumbante, com Allan Jones, - A. 

Lua de mel lua de fel, com Robert Montgomery, - AMC. 
ODEON (Sala azul) - Atire· a primeira pedra, com James Stewart. - o. 

Ronda da morte. com Tom Oonway. - APA. · 
(Sala vc1·melha) - A grande valsa, com Pernand Gravet. - R. 
Amor á segunda vista, com Red Skelton. - AP A. 

OLIMPIA ~ Salve-se quem puder, com Stan: Laurel. - AMC. 
. Comedia humana, com Mickey Roortey, - APA. 

PARAIZO - Os anjos contra o dragão, com os Anjos de Cara Suja, - AP,t. 
Tristezas não pagam dividas. com Grande Otelo. - D. 

PARAMOUNT - Guadalcanal, com Preston Foster. - AMC. 
Um mundo de ritmos, com Kay Kayser. - AP A. 

PARATODOS - Mercado negro, com Brenda Marshall. - APA. 
Emile Zola, com Paul. Muni, - R. 

PAULISTA - Guadalcanal, com Preston Foster, - AMC. 
Caçando estrelas, com Virgínia Weidler. - APA. 

PAULISTANO - Casados sem casa, com Pala Negr!. - D. 
Bandido 1·omantico, com Walace Beery, - R. 

PENHA - Dedo- do destino, com Richard Arlen. - APA. 
O hom~nzinllo está de azar, com Harold peary. - APA. 

PIIMTININGA - As três herdeiras, com George Brent •• - D. 
. Ronda -da. mqrte, com Tom Conway, - APA. . 
RECREIO (Centro) - Homem intrepido, com Richard,Dix. - APA. 

· Sentença matrimonial, com Denis O'Keefe. .· · . 
RECREIO (Lapa) - Revolta, com Erro! Flyn, - APA; 

Sher~ock !{olm~. e ,a .voz nas. trevas, com Basil Rathbone. ;- AP 1 .. 
REX '- Refens, com William BendiK, -· APA. · 

Dt;1 Me&ico chegou o ampr, com.Tito Qu!zar. - A: 
.BIALTO - Aventuras de Guliver, desenho dÉi Max Fleisher. - A. 

Dracula e' os anjos, com Bela Lugosl. - AMÇ. · 
ROIAL - Cartas de_ amor, ~om Amelia, B~nce, - AMC. 
. _ Um mundo de. ritmos; ·com Kay Kayser. - APA. 

ROSARIO - Expresso· Bag'dad-Stambttl, com George Raft, - APA. 
· IWXI - A ceia dos veteranos, com Stan Laurel. - A. 

A ferro e fogo, com James Cray. - APA. 
,·SANTA CECILIA - :fylercado negro. com Brenda Marshall. - APA. 

Emile ZOla, com Paul Muni. - R. 
SANTA HELENA - Pierre o aventureiro, com Bruc· Cabot. - APA 
· Em busca de ouro, com Charl'es Chaplin, - APA. 
SANTO AN_TONIO - Canção de Dixie, com Dorothy Lamour, - D. 

O Falcao em perigo, com Tom Conway. - AMC. 
Slf.O CAETANO - Canção de Dixie, com Dorothy Lamour. · - D. 
· . Ma1·es sem dono, com Michael Redgrane. - . A.-

Slf.O CARLOS - Cidade da nerdição, com Constance Benett. - AFA, 
_ Esposa de conveniencia, com Deana Barryr.1ore. - R. 

S.1.0 GERALDO - O velho carnaval, com Sabina Olmos. - .4.PA, 
. · Garota do ba1·ulno, com Judy Canova. - A. 

Slf.O JOSE' As portas do inferno, com Robert Taylor, - APÀ 
_ Felizes para sempre, com Ann Ruthefm:d. - APA. 

SAO LUIZ - Homem leopardo, com Denis O'Keefe, - R. 
Pela patr_ia, com Bruce Benett. - AMC. 

Slf.O PAULO - Melodias da America, com José Mojica . .;_ D, 
O grande llomem, com Donald O'Connor. - APA. 

Slf.O PEf?RO_ - Beijo da traição, com John Gar!ield. - APA .. 
O m1ster10 da cascavel, com Eclmund Lowe. - APA. 

UNIVERSO - Patrulha de Bataan, oom Robert Taylor. -- APA 
O homem gotila, com Bela Luo-osi - D 

VILA PRUDENTE.,- Defensores d~ povo c~m Edward Ellis. -- APA. 
O ciclone de Kansas, com Don Red Barry, - AMC 

TEATROS 

BOA VISTA - Music Hall Star's Show - D . 
SANT'ANA - Serão homens amanhã, com Procopio Ferreira. - R, 

EXPTICAÇÃO DAS COTAÇôES 

B. - BOM - Filme que pode ser visto por todos com proveito moral. 
A. - ACEITAVEL - Filme que pode ser visto por todos embora sem pro-

veitp moral. · ' 
AMO • ..... ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que pelo enredo 

ou cenas pode impressionar o publico infantil. · 
BPA. - BOM .PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto com proveito 

moral tão somente por adultos. · 
APA. - ACEITAVEL PARA ADULTOS _. Filme que pode ser visto tão 

somente por adultos embora sem proveito moral, · 
R. - RESTRITO - . Filme que pelo enredo ou cenas deve ser estritamente 

reservado a pessoas de solida formação mo1·al e rellgiosa. , 
· D. - DESAO.ONSELHADO - Filme que pela grave lnconveniencla do enredo 

. ou cenas, deve ser evitado por qualquer publico. 
M. - MAU - Filme prejudicial para qualquer publico. 

.N07.'A: - i,; Importante que o espectador não se contente com a simples cota• 
ção do rume ou da peça de teatro, mas que·procure conhecer pelo 
menos alguns.detalhes da critica. Isto justi!1cará uma cotação que 
afirmada sem nenhum comenta.rio, poderá parecer lnjt1.~ta: e so• 
&>retudo com a leitura de uma analise que põe em relevo os ele• 
mentos bons e maus do filme o espectador pouco a pouco, educará 
sua conciencla e aprenderá a julgar por si mesmo os outros filmes 
que lhe forem apresentados. . 

o boletim da Orientação Moral dos Espeta.culos contem uma 
critica detalhada. de todos os filmes exibidos em s. · Paulo. t publi
cado semanalmente e a assinatura anual cUStlj, Cr$ 25,00 na ca
pital e GrS 30,00 para o Interior. Informações na Associação dos 
.iornalistas Catolicos, á rua Qnintino Bocaiuva, 176, 3.o andar, 
sala 297 - Fone: 3-7760. 

PARNAl'BA PIRAPORA - CABREU'VA 
SAL TO - PORTO FELIZ ~ -
auro-v1~~1}~ vauw 
Oj!QA ~~~ 

· PARTIDAS: 7,30 - 16,30 -- -CllEGAD+s: 10,00 ;:,:. !Ulj 1 

RUA DOS PROTESTANTES, 194 - TELEFONEI 4-4ffl · r SÃO PAULO , 

----~· ... --- - - . ------....... ~---

] 
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(f_odo Católico DeY~ LEOIO~ARIO o ·-· ______ .., 

!.,EGIONARIO 

Notícias dos Esta d os A IMPRENSA CATóllCA NA POlôNIA 
Rio Grande do ·Sul 

4 ·l'IIILiIOJsS DE CRUZ_EIROS 

POR'L'O ALEG:.;i,;, (ASAPRESS) 
Serão ·feitas varia.e e importantes 
ouras no porto da ,idade de Rio Gran
de, elevando-se o seu custo a. quatro 
n~il hões de cr\lzeiros. 

A 

MINAS·· GERAIS 
I\IOltTALIDADE IXFANTIL 

· IIIÍN,A.S 
E!\! 

DELO HOilIZONTE, (ASAPRESS) 
- Falando i Imprensa sobre a mor• 
talidade infau.il cm Minas Gerais, o 
dr Costa. Chlabi, declarou que ela .é 
bastante elevada. 

"Temos' 9ue considerar de Inicio -
acrescentou - um ele seus pontos prin 
clpais, qu~ repousa na falta de conhe_. 
cimento do no~ões basicas <le pueri

. cultura, isto é, hlgimrn g·eral e ali· 
menti:,." do. crianc:a. A inobservancia. 
desses 1n·i11cip~os te1n consequencias 

_ quo não nrecisu.mos cncarc-cC!r. 
"Agua, lei to e moscr.s, eis os três 

, flagelos das c1·lanch1has prosseguiu o 
entrc'l'lstado. O problema da agua, 

·que. jlí. teve aspoctos bem graves, foi 
·resolvido. com medidas oficlentes de 
· proteçíl.o. As moscas constituem1 .tam
bom seri, pcri!,O, pois são agentes.de 
transmissão de molestias. São !nu-

' meros os lnconven!ntes que o leite 
apresenta, de~rle que não haja higie
ne ·na ordénha, ;1o vasi1,hinH .. , etc. De· 
vemos considerar alem disso que nem 
sempre o leito é fornecido por vacas 

· · sadias. Acrescento-se a fraude, que 
assume varias formas r, teren10s um 
produto nada. indicado para a allmen·· 
tação infantil". ·· ' 

MARANHAO 
' t•ALARIO-J.'A~Ul,lA PARA OS FU:S

CIONARIOS IIIUNICIPAIS 

SÃO_ Ll:I:6, (ASAPRESS" - O _s.r. 
Seiva Santana, Prefeito desta capital, 
nsslnou um decreto concedendo o au
mento ·<'o vencimentos aos tuncl'ona
rlos municipais. 

Com esse decreto sêrlto benefl~!<L· 
doR os funclonarios ativos, apo.setl• 
tados e em disi,onibl!ldade. 'l'amlJen 
foi concediclo o osalario-fam!Jla. 

B -A I' A 
AUXILIO l'ARA AS VITIMAS 

D.\. GUERltA 

SALV;.Do 'l., (ASAPRESS) <., 
grande movimento ue Iniciativa de "$. 
Excia. D. Augusto da· Silva, ArceblS• · 

C A c·H O EIRA 

po Primaz do Brasll, no sentido de 
conseguir o maior numero de auxilios 
para serem enviados ás populações 
ltallanas, foi. recebido com Inteiro 
agrado nesta caplt~I. 

'.l.'odo o· comercio, Industria e a po
pulação· em ger~.l · estão· oontrlbulnd,> 
µara essa campanh \, afim de socor
rer as popula:clles da~ zonas devasta
das pela guerra, 

ORGAJHZACAO CIVIL PARA O 
CORPO DE BOltlBEIROS 

SALVADOR, (ASAPRESS) - O Cor
po· de .Bombeiros desta capital acal,a 
ele pasS"ar 1·or uma grando reforina, 
sendo o prhnoiro, em todo o pa!s, ,,,.,e 
tomou uma feição de organlzacão ci· 
vil. 

De agora em diante, essa corpor:i
ção encontra-se em condl~ões de at.c11-
der íls sua~ fina!ldades. · 

SANTA CATARINA 
O FRIO Élll S,\.:XTA CATARIN à 

FI,ORIA:KOPOLlS, (ASAPRESS) -
Chegam de ! .. age informações, seg-,111-
do as quais, no dia.· 10 do corren~e. o 
termom&tro acusou a ·'.emperatura. de 
6 graus centlgrados .abaixo de ·ze1·0, e 
que no .dl11. 11 a _me8ma desceu para 8 
graus abaiico do ~ero. · 

A geada naquela zona, segundo a 
referida Informação, foi enorme, te11· 
do a a.gua congeladc, nos encanamén· 
tos e recipientes lnterno:s das ~a·rn~ 
residencial,, 

l"'AUGURAÇAO DE PO:STE SOBRE 
O·RIO TESTO 

FLORIA:KOPOLIS, (ASAPRESS) -
O interventor federal Nereu Ramos 
Inaugurou feati ·ii.men~e a nova ponte 
ele concreto armado sobre o rio -.;res- · 
t•.•, vo dlstrfto. do mesmo nom~. 110 
munlciplo: de Blumenau. A l'eferi,la 
ponte benetlciatÍtf grandemente o tra· 
fego entre l!lumena1l, Jaraguâ. e nor
te de Santa' catarina, ·e situa-se na 
est1•atla Florianopolis-Curitiba. 

PAR A·I B A 
. REINICIO D,\. PESCi DA llALEI.~ 

JOÃO P_l!JSSOA, (ASAP!:tESS) - A 
in<lustrla · da pesca de baleia, Qlte .,,;. 
tava. paral'lzada ha cerca de do;s a·11<•s. 
toi reln!claqa, por lnlclat!va de uma 
em»rcsa pa~tloi:.lar. 

PAR 1'' 
DOlll NAUl,"flAGJOS ~O .t.L'I'O · 

'.l'OCA.NTil'i'S 

'DEJ,Ell, \ASAPRlllSS) - A navega.. 
~ão do alto '.l.'otJa11tins perdeu mais 
tlols 1>a1·cos-motores.. O primeiro foi 
o "Monte Lília.no", · que nautragou no 
perigos.o · "rebojo" do Ta.qual'!, quando 
descià par'a.. 'Beleni. com ·um grande 
carrei;amen_to de xarque. O outro si• 
nlstro, mala grave, ,.ocorreu com o 
barco "Janarizlnho",' 'que chegara. 'a· 
Alcobaca· franspol'tandq gasolina, A 
vlo.gem ia prosseguir 110 clia seguinte; 
mas ·\lma explosão, cuja ca\lsa ainda. 
n_ão foi ,apura.da, provocou· o incen·
dio• d:1, embarcação, perdendo a vida 
o piloto de· nome Maravilha, o mo~·l· 
rista. e dois tripulantes. Não houve • 

mais vitimas, porq\,'o o restante d;i. 
guarnição, inclusive o J>roprietai:ío 
Gauro Maclel, _ achava-se em tel'ra. 

AC R E 
' A POPULAÇ,1O ACREAXA 

. :!110 BRANCO, . (ASAPRElSS) - i\ 

P0PUlacllo do Acré nos . ult!mos. 4 
anos d:evldo a, "Batalha da Borracha" 
aumentóu de cerca de 10· mil habitan
tes. Em 1920 o 1·ecensea1rtento do ter• 
ritorto acusou 92.879 hal:iltantes, Esta• 
,·a cm. decllnlo da. fase · aurea. Em 
1940, íol pouco menór · - 81.326 ai• 
mas. Atuaimeute com a chegada de 
sucessivas levas · de soldaclos· da bor• 
racha. e a vinda de milhares de pes~ 
soas para tentar d. vida, o crescimen
to da população aumentou passando a 
ser· de 89.000 pessoas, representando 
no quadro propot'clon1.1l do Brasil 012 
por cento. 

G O I A' S 
OT,EO BABAÇÓ CO:UO SUBSTITUTO 

D.1-: GASOLINA 

GOil\.NIA, (ASAPRESS) - Noticias 
procedentes dá Tocantlnopolis, Infor
mam que o oleo babaçü foi ali apll• 
cado pela primeira. veg como substitu
to da gasolina, em pesados caminhões 
de transporte. Em vista <los otlmos 
resultados alcanç_ados, trata-se agora 
d-e intensificar a. produção do exce
_lente sucedaneo, para que, num futu
ro pr.oximo, possa. sJr apllcado em 

'larga escala, .nos serviços de transpor~ 
tes no il'terior do Estado; 

CEARA' 
A. VURIA DO lHAR. CONTRA A 

PR41A DE JilACEl\14. 

FOR'l'ALEZA, (ASA:PRESS) - To• 
(la a ei<tensa zona resid_enelal da praia 
de lra.cema · está ameaçà,da novamente 
velas marés e muitas casas .fo1·am des
truldas pelas ondas que, Invadindo a 
Avenida .Getulio Vargas interrompe
<'am' o ti·imslto, amóaçando cortar as 
comunlca~ões telefonicas entre For
taleza e . Mucoripe, onde está sendo 

·construido .o porto de1>ta capital. 
O edlflclo mais ameaçado agora é o 

da sede do Jangada. Clube, tradició
nal agremiação cearense qu, tem hos. 
pedado as mal1;1 notàvo!s celelJridades 
internlcionals e brasileiras que já 
oas8aram por Fortaleza. .. 

A Prefeitura constróe rapidamente 
urna barreh:a de pedras vlsàndo sal
var grande· numero de modernof ban• 

· galôs sitos naquelá praia, . 

MATOGROSSO 
l\'O\'O EDUCA.'.S'J)."-RIO 

CUIABA', (ASAPRESS) - Vai sei• 
fundado_ nesta capital um grande co
leg!o para meninàs, que funcionará 
sob a direção das lrmlts de Nossa Se
nhora. Auxiliadora. 

Esse grande eduj:iandarto, que terá 
o nome' de "Coleglo Sagrado coração 
de .Jesus", jll. teve a sua pedra funda• 
mental lança.da ha dia~,· cm Cet'imonia 
que foi presidid:i pelo Interventor Ju-

. lio Muller e assistida por altas auto• 
rlrlades, 

D.Anita Costa - O Centrcr Municipal 
da Legião· Brasilaira de Asdstcncía, 
pda sua Presidente Exma. Profr.:. D. 
Maria José Vieira, fez celebrar, dia 15_ 
passado, missa solene de requiem, pe
lo eterno descanso da inolvidavel dama 
Exma. Sra. D. -Anita .Costa,_ consorte do 

~i~l~i:~~1li~ MORR[RAM . 60 MISSIONARIOS DO . VERBO 
-::1i!~~· rco~:~re::~:,.~-ªtº re, ..... : . ·n1v; IN-. O NA- ,N· __ OVA- .G, u1Nr e 

. Grato ,anÍverea;~:.~,,Jli~tP~JSar 4!à,',"/;' : .'.. U "' tJ [ 
22 do coxrente,. a:.r.data :ll.8.t~l~cia e seu. , . · ,,, ; , • 
25.o anivers;.;riO· :io,nliliaj;i~Q; ,.o, ,digno e .1, • , '.: • .- ~-·--· :_.,.,.. __ 

estimadoPresiden~e:da,Fe~era,;ão Dio~,.·.,,(Js:. 1aponeseS im_. pediram;llOS <Je_· __ faze···r· s·1na·1s 80 av·ta""o 
cesana -de· Taubate; ,S1';,:Evapdro Cam- ~ 
pois. ··,., ... ,.,, ,,,, ,,,,,,, .,,;).i\\; 1(11;, americano que . atacava O -navio. 

Espirita brilhante; rbatalhadol"invicto, . . 
jornalista emerito, i,edator,de "Nossa ·;· ;. Em despacho oriundo da Cl<!ade do 
Terra" orgam prestigioso de .. Taubaté, vaticano, !n!orina a "N.C." agencia no
Evandro Campos foi alvo de expressi- ,tlciosa dos· E(!ta:dos Unidos, a. tragica 
vas homen~gens · por parte de seus co- ntorte do -Exmo. e P.evmo. Mons, Fril.n-
l~gas e, amigos que, ·fizeram cel':brar els Wolf, ,S.V.D., Vlgarto Apostolico da 
n!!sse dia a Santa M1s~a a. qual foi as- Nova Guiné Oriental,. e de mais 60 sa-
sistida por verdadeira, multidão de 'cf,rdotes', Irmãos leigos, e Religiosas mem.-· 
pessoas. . _ . bros ele sua. missão, · falecidos todos a 

Ocupou o microfone da Radio Difu- bordo de um transporte japories quan-
sora de Taubaté dumnte o Santo Sacri- elo este foi a~c\\dO em fever~iro. o 
ficio o Revmo. Pe. Leonardo Campos, do!orcso P,conteclmento foi ta.mentado 
tendo celebrado .a Santa Missa · o por sua Eminencia o Cardeal Prefeito 
Revmo. Paroco do Santuario de San- da Sagrada Congregação de Propaganda, 
ta Terezinha Pe. Cicero de Alvarenga Pidel, numa carta dirigida· ao Super,ior· 
que proferiu magnifica oração gratula- Gerai da congregação do Verbo Divlnó. 
toria. Na carta co11Sta que o l!:&mo e P,.evmo. 

O Revmo. Pe. Evaristo C. Cesar, que- l\lons. Wolf, 36 Sacedotes 45 irmãos 
rido Cura da Cat~dral e Diretor da F. ' Iélgos e 36 religiosas, se 'achavam a 
C. M, Diocesana tambem compareceu bordo do transporte jap,nes qúe tra:.: 
ao SantuaL'io onde celebrou por inten- tava. de transporta-los "a -lugar segu~ 
ção do ilustre aniversariante. 1·0." Segundo a carta ·Mons. Wolf ·na-

Receberàm pela vez . primeira à via protestado pelos perigos da viagem, 
Jesus Hostia os meninos: Tareisio Pau- insistindo em que desejava permanecer 
lo, José de Arimatéa e Paulo de Tar- em sua missão, porem, os japoneses não 
so, filhos do homenageado. atende1·am' aos seus protestos e obriga. 

A' tarde durante o "Suplemento 1·a.m ao gruoo a empreender. á. viagem. 
Sonoro" de "Nossa Terrà" foi prestada Durante ·a viagem bombardeadores 
carinho3a homenagem ao querido di- Mitchelf, dos Estados Unidos, divi.5aram 
retor. a nave é metralha.ram às pessoas que 

L~A 1: PHUl-'AUAH u 
"LEGIONARIO" 

se achava,m aglomera.das sobre a cober- · 
ta. Os .japone.ses nã,o fizeram caso dos 
gritoo de horror .da.'; religiosas, as quais 
suplicavam que .se lhes concedesse 
permissão ·para.· fazer, sinais aos atacan

a DEVER OE rooos tes. Os a.viões voltaram ao ataque; ai 
O S C A T O L I C O s , foi quando o Bispo e 62 mil!sionarios 

ciiram sobre a· coberta, fe1·idos mortal
, mente. 

O informe acrescenta. que era espan
toso o espetaculo doi, ferido.s e dos mo
ribundos, · e .que o panico ·se à.poderou 
dos demais passageiros. Durante o se
gundo ataque os aviadores d!atigulrain 
e reé:orihe.c:eiam' os habitos das monjas 
e .não volta1·am a metralhar a. nave. 

A. cari!a. informa que imediatamente 
depois de perceberem ·que à bordó do 
transporte havia religiosos e 1·eligiosas, 
os aviões atacantes suspenderam o fo-

. go, ainda que fosse demasiado tarde 
para, 'salvar as vidas de Mons. Wolf ~ 
mais de. 60. missionarios. O Bispo mo
ribundo, acrei:centa a. carta, deu a ab
solvição a seus subditos. 

o . tra.nsporte se deteve em wéwak 
onde se deu sepultura aos .mortos, Log~ 
depois continuou rumo a Holandia. · o 
E&mo ... e Revmo. Mons. · Wolf morreu na 
ultima etapa da. viagem e. foi enterrado 
em Ho'land_ia. 

com os nervos alterados pela horrível 
prov.a, ·os sobreviventes, alguns feridos e 
out1·cs . enfermos, careceram de cuida
dos - m.edicOs e viveran1 horas de inc1·I

. veiS sofrimentos ate quando foram res
gatados· em Holandia pelas forças do 
Genera_l Me Arthur. 

Segundo o mesmo informe 27 Sacer
dotes, 30 irmãos Jeig!)S e 26 religiosa.-i 

_ lograram cnegar sãos e Salvos, a B1-J.s- _ 
baul, na,. Australia. 

Indicador Profissional 
A D V O G A D O S 

Dr. Vicente Melilo 
Praca da Sé, 23 • 2.o andar • Sala 245 

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 
nua Qulntlno Boco.iuva, 176 - 3.o 

Andar - Sala 323 - Te!.: 2·7276 

.Joviano Telles 
e 

J. N. Cesar Lessa 
Advogados W 

t.go da Mlserlcordta, 23 - Sala. 904 

Dr, Francisco. P. Reimão 
· Helmeister 

Rua. São Ben,o,· 224 - ·,1,0. andar 
Sala 3. - Te!,: 2,i643 . ....; . S,. PAULO . 

Dr. Carlos Moraes de Andrade 
Rua Benjamim Consta.nt,· 23 • ·.4,0 an<l,_ 

Sala 88 - Tel.: 3-1986 

Dr. Durval Prado 
Medico Ocults_ta 

R. Senndor Pm!lo Egldio, 13 
5.o a.nd; • Salas 512 · • 13 • U 

(Esq, da Rua .Josê Bonita.cio) 
Cons.: 14,30 a 17,30. llotas 

Tel.: 2•7313 

MEDICOS 
Dr. Vicente. de Paulo Melilo • 

Clinica llledlcn - Tuberculose 
Ralos X 

Diretor_ <lo "Sanntor!o Vila Mnacote" 
Cons.: R. wiarconl, 84 - 6.o andar 
· Apart.o 63 · - Tet: 4·8501 

nes. :· Av, Agua Bra.nca. n, 9 5 
· Tel,: 6-5829 

Dr. Camargo· Andrade 
Doeuçns 1d<> Sen'u,rn• - . Pnrto• 

.·Opernçjle111 
Da Ben, Pol'tuguesa e da Maternidade 

· de s. Paulo · 
Cons.: H. Sónador Feijó n. 205 

Tel.: Z-2741.. :.:.. · Das 14 âs 18 horas, 
Sa.bado:· Das .1 o á.s .12 horas 

Hes.: Rua Rafael de Barros, 457 
'l'el.: 7-J563 

Dr.· Celestino. Bourroul .·. . 
Res.:. L,go S. P_aulo, 8 - 'l'el,: '2-2623: 

Das 2 a.s 5 hora:,. · · · 
Col)s, Rua · 7 de_ Abrll, 235 · 

Dr. Reynaldó Neves· 
de Figueiredo. 

DO HOSPITAL DAS CLINICAS · E . 
. SA.NATOIUO SANTA OATAÍtlNA 

CIRURGIA DAS VIAS BILtARES 
Cons.: 'R.ua Marconi, 84 • 8.o. andar 
Fone: 4·87t7 - · Das 14 h 16 "hOras, 

Resldencla: .. Av. · Pacaenbtí,· 104, 
Fone: 5-2~25 

R A I OS 'X 
Dr. J. M. Cabello Campos· 

IIIEOICO llADIOioc1STA 
Ufulio-DfagnOstlcos - . E:sa111e• 

Radiol6gtcoa a domfelllo · 
Cons.: Rla l\[arconl, 94 (Edl!lcin 

::?asteur) - 2.o 11,nd .• 'l'el,: 4-0655 
Res,: Rua '.l.'upl, 693 - '.l'el.: 6-4941 

Sã.o Paulo 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho 

111edico homeopata da C. A. P. da 
. Sorocabana. Diretor clinico do Am

bltlatorlo Homeo1,a tlco. do. Carmo. 
-Cons.: R. · Senador Feijó, 20l5, .telefo• 
ne: 2·0839, Res.: 8-6471. Marcar ho
,rn, das 3 ás 6. horas_ pelo teJ.: ~-08~9; 

E'.NG-EN H lfl ROS 
Amador Cintra do Prado 

En~CJtbclro Art111ltefo 
Arquitetura religlosV:, colegios, resl

deneias coletivas 
. Rua Libero Badarõ; · 461 - Sã.o Paulo, 

Tél,: 2•731 li 

TO D O C AT·O LI C O 
· . : ~ _e v e. 1 e r o. 

:,,. L E G l O N A .R. I Q ''· 

A Agencia de Imprensa CatQlica - A,. Associação dos Es= 
critores Catoljcos -· Os Jornais diocesanos e de Congre~ · 

gações Religios'as --- Tudo destruido pelo invasor 
No Congresso de Imprensa, 1·ea!i•. 

zado em Londres em 1941, . foi pro
nunciada a seguinte. conferencia, tle 

. autoria do sr. Adam Romer: 
Sempre a Polonia foi. um pais ca

tolioo. A esmagadora maioria da na
ção pertence à Igreja Universal. No 
tempo em que a Polonia foi partilha· 
da, a religião. tornoit·se uma arwa po
derosa de defesa da·nação contra a 
110lltica anti-polonesa. da Prussia. e da 
Russia. Eis. porque; praticamente, to• 
das. as organizações políticas e so
ciais bem como a "imprensa foram 
fundadas sobre princípios c"atolicos. 
Havlll,, até, uma certa. suscept!bilida· 

-de a i;espe!to; o menor ataque à reli• 
gião catolica, fazia seria. carga. ao 
atacante. Os jornais socialistas eram 
a unica secção da imprensa polone~a, 
quê estava fora da esfera da influen· 
eia. da. Igreja, em aberta oposição, A 
não ser os jornais socialistas, a Açãp 
Catollça na Polonia criticava.. e com-

. batia os jornais inspirados pela Ma
çonaria. Internacional, embora eles si
mulassem lealdade à Igreja, em aa· 
suntos praticos. · 

a) jornais de variadas cores poli, 
· ticas, éoritanto que reconhecessem 011 
princípios do catt;1licismo. 

b) jornais publicados pelas auto. " 
, ridades eclesi_asticas · ou por · institui
ções catolicas; 
· - Não é necessario enumerar todos 
os, jornais que se conformavam co:ii 
as. diretrizes da Agencia Catolica da 

. Imprensa. Basta simplesmente real, 
çar que·a_g~ande maio1·ia.dos,jomais 
diarios d·e· Vàrsov'ia. e da provincia e 
quasi todos os perit;1dicos 'pertenciam, 
à primeira categoria.. Em Varsovia, 
dos oito · mais importantes diarios; 
somente dois· - um socialista. e on· 
tro livre pensador - ' estavam fora; 
da esfe1·a de Influencia. da Associa!)ãQ 
dos · Jórnalistas Catolicos. Todos os 
quatro vespertinos eram francamon~ ' 
te catolicos. De toda a imprensa pe, 
rlodica., a.penas uma folha era clara. 
mente acatolica. De todas as cidades 
da província s6 Cracovia. tinh,a u~ 
jornal polonês não catqlico, enquan• , 
to na$ províncias de leste e oeste & 
imprensa era, sem reserva. alguma, 
nitidamente catolica, inesm0 no tem• 
po em que a Kulturkampf, na Prus. 
sia e os metodos cossacos, na Russia., 

. As atividades da Iinpr-ensa, que 
apo:ava · oficialmente· a Igreja, eram 
coordenadas por duas .Instituições: 

a) A Agencia da Imprensa Cato~
ca, sob o controle mais direto da aü
toridade eclesiastica .• 

. lutavam contra. o catolicismo e a na, 
cionaliàade polonésa. 

b) A Associação dos Escritores Ca
tollcos, sub.ordlnada à Ação Catolica. 

A AGENCIA DA IMPRENSA 
CATOLICA . 

A Agencia da Imprensa Catolica, 
dantes dirigida· por .Mónsenhor Gaw-

. Iina, Bispo; do Exercito Polonês, e dé· · 
pois . por Monsenhor L. Kaczynski, 

·· atualmente membró do Governo Po· 
lonêEJ em Londres, era o orgão do 
Episcopado. Açhava-se sob a direta 
supervisão do Primaz, Cardeal · Au
gusto Hlond, (que agora .se encon· 
tra prisioneiro dos alemães em Fran· 
ça). Era est!l- uma Agencia de. Im· 
vrensa, muito eficiente, pois supria. 
os jornais com noticias sobre. as ati
vidades da Igreja, comentarios dos 
problemas do ponto de' Vista catoli
co, exercendo uma. conslderavel in
fluencl1t, consolidando a Imprensa de' 
Opinião Catolica. 

A ASSOCIAÇÃO' DOS ECRITORE·S 
CATOLICOS 

A Associação elos Escritores Cato, 
licos, que tinha por presidente o co
nhecido literatt;1 Milaszewski e o Con
de' Adam Rorner, secretario ger11, 
unia todos os escritores e jornalistas, 
a despeito de suas opiniões pollticas, 
a condição, entretanto, que reconhe
cessem a autoridade da Igreja. Mesmo 
os jornalistas, que abertamente; co
laboravam nos jornais catoUcos, · nfio 
eram aceitos como memb1·os, se in
fringiam as .regras de conduta. dura 
éatólk:o, quer nas suas ativ_idades pu-
. bUcas quer. privadas. _ , . 

. . A influencia da Associação crescia 
ele ano_ p;i.r~. a,no. No, Sindiclito dos 
,Torrialisf.as àe. Varsoyia ~ organf;:a
ção 9rofissional,. os dois. :vice-presi
dentes, · e:-arn tambem membros da 
Associação Catolica. ·Na Sociedade 
dos Jornalistas e Escritores, pratica· 
mente, todo o Comité, inclusive o 
Presidente, era composto de membros 
da Associação· Catolica. A Ass·ocia· 
ção fazia publicações- não só 'de as
suntos, d:retamente ligadt;1s à. moral 
catolica, tal como a codificação da 
lei matrimonial, mas tambem sobre 
tudo o que diz respeito aos direitos 
llumanos. 

A Associação dos Escritores Cato: 
tiros, naturalmente colaborava estrei
tamentn com a Agencia Catol!ca de 
Imprensa, e ambas organizavam com 
lntermitencia, Congressos de Escri
tores catolicos, ·de todas as partes da 
Polonia. A Associa~ão participava 
tambem nps Congressos EucaristiCt)S 
"·outras manifestai;ões catolicas, co
mo o Congresst;1 por ocasião das C,1, 
memorações do grande pregador Jc-i
suita, Pedro Skarga, nos Congressos 
da "Romena" e out1·os •.• 

DIVERSAS ESPECIES DE JOR
NAIS CATOLICOS 

A Imprensa Catolica na Polónia 
consistia em: 

MATRIZ DE S,, .SEBASTIÃO 
DA 'PONTE PEQUENA 

Sexta-feira, dia 28 do corrente, ini
ciou-se, na Matriz de S. Sebastião, à 

Rua Guaporé, Ponte Pequena, a Sole
ne Novena em louvor de N. Senhora 
das Neves. A matriz da rua Guaporé é 

a unica Igreja no Estado de S. Paulo, 
que possui urna imagem de N. Senho-
1·a, desta invocação sugestiva, recor
dando o grande milagre da Mãe de 
Deus, que se celebra na liturgia todos 

, os anos no dia 5 de Agosto. 
No ilia 28, às 19 horas, os. fieis; in-, 

corporados foram buscar em casa da 
festeira D. Luiza Linardi, à Rua Ro
_dolfo Miranda n. 230, o novo estandar .. , 
te da Santa. 

Logo em seguida .houve ladainha de 
Nossa Senhora; oração do primeiro dia 
da Novena e Benção do Santíssimo Sá
-::ramento. 

Continuarão as funções religiosas da 
Novena todos ·os dias à,s 19,30. Dia 5 
de Agosto, dia liturg!co de Nossa · Se
nhora das Neves (ln: c,~dicaffone S. 
Mariae ad Nives), será celebrada Mis
sa festiva às 7 ,30 horas .. Dia 6 de Agos
to festa externa, serão celebradas Mis
sas às 6,30 e 8 ho.ras e às 9,30 horas 
Missa solene cant~da. 

A's 16 horas sairá piechsa procissão 
com a Imagem de No'ssa Senhora das· 
Neves. · · 

A intenção geral das preces será a 
i,az no munc;lo. 

Bondes e onib1:1S, Sant' Ana, O lavo 
lgidio e Pi:mte Grapde, no La:.-go São 
Bento. Para mais· informações: · Casa 
Paroquial, Rua Guaporé, 443, telefo
ne: 4-9348, 

A imprensa. eclesiastica e de insti• 
tuições religiosas bateu diversos 1·e· 
cordes de divulgação. O primeiro lu• 

,gar coube ·aô "Ma.ly Dziennik" diario 
de in!orma1,ões gerais, publicado pe• 
los Frades Franciscanos em Niepo• 
kalanow, perto de Va.rsovia. El'a um 
dos jornais de maior vulto e dos 
mais populares, competindo seria, 
ment~ com · a imprensa leiga. Os 
Franciscanos tambem publicavam nu, 
merosos _periodlcos de _ feição ma\s 
estritamente religiosa, de eno1·me ti• 
ragem ;Um deles, "O Calvario de. 
Nossa Senhora.".alçançou a maior cir• 
culação dos jornais poloneses - • , ,1 
750.000 exemplàres. Os Padres Je, 
suitas por. sua. vez, publicavam nÍl• 
merosos ,jornais .inclusive "A Revis• 
ta Universal" de nivel muito elevado, 
O "Peregrino", -orgão pa Diocese de 
Pomorze; era igualmente importante, 

· Os, Pac!res Paulinos editavam um ex, 
celente hebdomadario "Przeglàd Ka, 

. tolicki;• ·e varios outros. 
Os Miss!onarios · da. "Miejsce Pias. 

towe" publicavam varios periodicos 
. de ampla circulação: Alem disso, ca• 
· da Bispo editava um· boletim em sua 
Diocese, . algunJ;J dos quais, como por 
exemplo, o da Diocese.· de .Kielce, 
contavam com excelentes colabora• 
dores e tinham grande influencia. 

Maitas Dioceses publicavam men• 
sarlos para a· Mocidade Catolica. A . 
Universidade Catollca. de Lublin, pu• · 
blicava a "Biblioteca dos .. Conheci• 
mentos .Cristãos,, em .serie, bem como 
o mensario "Prad" e os relatorlos do 
bem' organizado' "Semana de Estudo 
Social", Edltavam0se igualmente pe,. 
rfodlcos _ dedicados às atívidades fi• 
lantropicas; publicadt;1s pela. Spcieda.• 
de de s .. Vicente .da Paulo e a "Ch'a· 

·l'itas", · 

:ruoo 'DESTRUIDO :_f>,ELQS 
NAZISTAS ,, . 

Todas essas esplendidas ,.realiza
. ç(íes, agora, pertencem ·-ao' passado. 

Os alemães liquidaram toda· a im• . 
. prensa catollca-polonesa, dissolveram 
a Ação catollca e os seus respecti, 
yos orgãos; · destruiram a 'Organiz:l• 
ção de Niepokalanow. Todos os Bis, 
pos oas provincias ocidentais foram 
presos e muitos deles sequestrados 
em .campo de· concentração e mesmo 
euzilados, embora fossem anciãos co
nw o A1·cel!ispo .. de Nowowiejski'. na. 
,i,vançada idade de 80 ant;1s,· sendo 
torturado~ até à morte. 

Similar persegui~ão 'grassou tam• 
bem a leste, onde o Arcebispo ele Wil• 
110 foi preso e deportado. Milhares de 

· ,;acerdotes tlyeram de suportar indíg• 
nos tratamentos nos campos de ccin• 

. ·:entração, centenas -deles foram exe
cutado0 e torturados até expirarem, 
Aa igrejas foram incendiadas A oeste 
os alemães tentaram substituir os ea
cerdofes polonesas por sacerdotés ale
mães. Pregar ou confessar em lingua. 
polonesa.. foi proibido. A Concordata. 
Coi ab.ertamente violada. e desaçata<la. 
Na. sua imprensa oficial, publicada. 
em polonês, os - alemães se esforça
vam por ~esacreditar a Igreja, repre-
·;jentando p Papa como a.migo da 
Elixo. · 

MAS A POLONIA PERMANECJ::; 
FIEL À IGREJA 

Mas, a Polonia permaneceu fiel' à 
lgreja, •encorajada· pelo heroismo do 
seu . clero, chefiado pelo Metropolita.·. 
de Cracovia, o l;"rinclpe Sapieha. 
Mesmo o desabusado Governador Ge
ral • lemão, J!'rank, hesitou em abatei! 
o grande !!der espiritual, que se tbr~ 
nou o campeão moral da Polonia opri, 
mida. A perseguição brutal e· os SO• 
(rimeutos· suportados pela nação po• 
lonesa., intensific.aram os seilti1ne:n,. 
tos religiosos do povo. Mais de um 
milhão de catollcos poloneses foram 
deportadqs para a Russ!a, mas o seu 
moral 'não se abateu, sua fé ·não va
cilou. O Bisp0 Militar Gawlina, :as 
encontrar os Poloneses na. Russi~ 
após sua chegada, lá disse ao. Gene
rnl Anders: "Esses são santos"i .. 1 
Não ha duvida, que essa gente se sàri• 
tificou dúrànte esta guerra e multo~ 
deles· até toram niartires. '· · 

A moqesta iniprénsa · polonesa, que 
agora é P.ublicada n 0 :.esfràp.geiro, 
bem como a maior. e mais- importan,, 

· te Imprensa. polono-americana man, 
tem-sé inals do ·que nunca fiel à lgr~: 
ja, porquEI não pode existir uma Po• 
lónia sem fé ôato'lica. Cremos firme• 
mente, ·que a Imprensa Catollca Po• 

. lonesa,.··ha de reviver mais vigorosa 
do q~e nunca, ~epÓis. dest.a 'tempe!:lta• 
de, porque nada fortifica mais a fé d~ 
que ·uma selvagem perseguição. Hr. 
tler a tal respeito é um digno emul~ 
de Nero. Ou talvez seja, melhor com• 

· parado a Juuario o Apostata, qua 
tambem era catolicq ·d'e- berço, e pol' 
educação e que ....; o que tambem !ha 
de suceder .a Hitler -- teve de cons• 
tatar a.. sua. derrota ·na ;luta contra, à 
lgfeja. nessas famosas palavras: "Tli1: 
tande~ Ga.lilae vicisti". ;., tru pi~ 
me venc~ste Galileµl, 

.. 
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